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VAN DE VOORZITTER 

 

Voor het eerst sinds lange tijd heeft Threant weer eens een themanummer. Dit 
keer gaan we onze aandacht specifiek richten op de leden die in Noordwest-
Overijssel wonen. Ik spreek de hoop uit dat de redactie er in is geslaagd 
Noordwest-Overijssel in het zonnetje te zetten. De landelijke NGV staat dit jaar 
behoorlijk in de belangstelling. Het VC in Weesp is al volledig ontruimd en op 
het moment dat ik dit schrijf zijn vele vrijwilligers nog steeds bezig met de 
verhuizing naar een nieuw centrum in Bunnik. Vervolgens is men nog steeds 
bezig de digitalisering van de vele documenten tot een hoger niveau te 
brengen. Als het centrum in Bunnik eenmaal up-to-date is, is het de bedoeling 
dat de snelheid nog verder zal worden opgevoerd. Verder is men achter de 
schermen volop bezig de website van de vereniging in een nieuw jasje te 
steken. Als alles goed verloopt, moet dat per september aanstaande een feit 
zijn. Tijdens de laatste bijeenkomst van dit jaar zullen we daaraan aandacht 
besteden. De ‘schil’ van de website krijgt een totaal nieuw design, een geheel 
nieuwe uitstraling. 
Bij de landelijke NGV staan thema’s als ‘In ieder huis een stamboom’ en 
‘Familiegeschiedenis’ de eerste jaren centraal. Ook het bestuur van uw 
afdeling heeft beslist niet stilgezeten. Naast de Threant’s van 1990 tot en met 
2014 zijn ook alle publicaties, die ooit door onze afdeling zijn uitgebracht, 
gedigitaliseerd en op onze eigen webstek geplaatst. Het leuke daaraan is dat 
ze ook digitaal doorzoekbaar zijn. Daarnaast ligt ook de jaarplanning voor de 
vergaderingen en bijeenkomsten voor 2018 klaar. Alleen de onderwerpen voor 
de bijeenkomsten moeten nog worden ingevuld. Bestuurslid Bas de Wit is 
daarvoor de aanspreekpersoon. Ideeën zijn van harte welkom. 
Dit voorjaar is er in De Vredehorst voor de vierde keer een cursus GensDataPro 
gehouden, telkens vijf woensdagmiddagen achter elkaar. Dit keer hebben elf 
cursisten meegedaan. Onderwerpen die aan de orde geweest zijn, betreffen 
onder meer het dossier, Gedcom en het maken van een website. Men is er 
telkens weer verbaasd over wat je allemaal met GensDataPro kunt doen. Ook 
als je aan ‘Familiegeschiedenis’ doet  is het programma daar uitstekend 
geschikt voor. Onlangs verscheen  versie 2.9.9.4. Tot slot: mocht u nog met 
vakantie gaan, dan wens ik u mooie, zonnige en vooral gezonde dagen toe. 
 

Harm Hillinga, uw voorzitter 
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ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 

  
9 september 2017: Genealogisch Inloopspreekuur.  
Adres: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, aanvang 13.30 uur. 
  
30 september 2017: Het onderwerp van de lezing welke gehouden zal  
worden  heeft als titel: Drentse lotelingen in het Franse leger in de jaren  
1812-1814. Deze lezing wordt verzorgd door de heer G.J. Dijkstra uit Beilen  
historicus van beroep. 
Adres: kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, aanvang 13.30 uur. 
 
14 oktober  2017: Genealogisch Inloopspreekuur 
Adres: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, aanvang 13.30 uur. 
 
21 oktober 2017: Bijeenkomst, onderwerp nog niet bekend. 
Adres: De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, aanvang 13.30 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
9 september 2017: De heer Laan van landgoed Singraven. 
Spreker: Guus Goorhuis 
Adres: Grotestraat 207 Borne; aanvang 14.00 uur. 
 
16 september: Johannes Veldhuis, de pake die ontbrak. 
Spreker: Jacob Lautenbach 
Adres: Groeneweg 1 Leeuwarden;  aanvang 13.30 uur 
 
21 oktober 2017: De voorouders van Mata Hari 
Spreker Bouwe van der Meulen 
Adres: Groeneweg 1 Leeuwarden; aanvang 13.30 uur 
 

40 JAAR NGV-LID 

 
V. Brandwijk te Steenwijk, ruim 40 jaar lid NGV 
Het is bijzonder dat we uitgerekend in dit nummer, dat gewijd is aan  
Noordwest-Overijssel, melding kunnen maken van iemand die inmiddels ruim 
40 jaar lid is van de NGV. Het betreft de heer V. Brandwijk te Steenwijk. De 
NGV kent het mooie gebruik om ter ere van zo’n langdurig lidmaatschap een 
oorkonde uit te reiken. De vorige keer, dat we zo’n oorkonde mochten 



  

 Threant jaargang 28 (2017) nr. 3  59 

uitreiken, betrof het ook al een lid die woonachtig is in Noordwest-Overijssel, 
ds. P. Datema. 
Dhr. Brandwijk woont sinds 1994 in Steenwijk. Voor die tijd was hij werkzaam 
en woonachtig te Den Haag. Op genealogisch gebied is dhr. Brandwijk ijverig 
geweest. Hij publiceerde zijn eigen genealogie, waarbij hij kon teruggaan tot 
1400. Hij zocht niet alleen de lijn van zijn vader (Jan Brandwijk 1899-1992), 
maar ook van zijn moeder (Grietje Prins 1918-1992) uit. Bovendien de lijn van 
de grootmoeder van vaderszijde, de familie Tukker.  Die publicaties 
verschenen in landelijke bladen. Wij wensen de heer Brandwijk geluk met het 
bereiken van deze mijlpaal. 
 

Bestuur NGV-afdeling Drenthe en NW Overijssel 
 

GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR 

 
De NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel houdt in samenwerking met de 
Bibliotheek Hoogeveen een genealogisch inloopspreekuur. Dit spreekuur is 
elke tweede zaterdag van de maand vanaf 13.30 tot 15.30 uur in de 
bibliotheek. 
Deze middag is bestemd voor u als u wilt beginnen met stamboomonderzoek 
naar uw voorouder en niet weet hoe en waar, als u al bent begonnen en u 
bent vastgelopen in het onderzoek en als u vragen heeft over  
stamboomonderzoek, bronnen, archieven en webadressen. 
De vragen hoeven niet specifiek over Hoogeveen of Drenthe te gaan, in  
principe is dit inloopuur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. 
Het is niet zo dat wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag 
weer op weg helpen. Het spreekuur wordt verzorgd door Anneke en Jan Pol en 
is gratis toegankelijk. 
De volgen data in 2017 zijn: 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 
december. Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27 Hoogeveen. 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in november 2017 verschijnt, moet voor 4 oktober 
2017 binnen zijn bij het mailadres van de redactie: kopij@drenthe.ngv.nl. Bij 
voorbaat onze dank! Lever uw kopij bij voorbaat aan per mail op A4-formaat, 
lettertype Calibri, punt grote 15. Bij voorbaat onze dank! Voor andere vormen 
van kopij indienen kunt op contact opnemen met de redactie. Zie voor adres 
en telefoonnummer achterin deze Threant. 
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HET BESTUUR VAN ONZE AFDELING HEEFT EEN VACATURE 

 
Wij zoeken iemand uit ons ledenbestand m/v die deze vacature wil invullen. 
Zijn of haar functie zal voornamelijk bestaan uit de PR (Public Relations). Deze 
functie houdt in dat nieuwe leden worden aangeschreven, welkom worden 
geheten en dat er met deze leden wordt gebeld om er achter te komen waar 
hun belangstelling ligt. Ook moet worden getracht deze leden duidelijk te 
maken dat het belangrijk is een duidelijk profiel op de website te plaatsen, 
zodat ze goed vindbaar zijn en dat wordt aangegeven dat ze onze e-mails en 
nieuwsbrieven wensen te ontvangen. Daarnaast beschikken wij over PR- 
materialen die beschikbaar worden gesteld door de PR van het landelijk 
bestuur. Mede hierdoor kunnen contacten ontstaan tussen onze PR en die van 
het landelijk geheel. Belangstellenden kunnen zich bij één van de  
bestuursleden melden. Natuurlijk is het mogelijk om eerst meer informatie te 
vragen. De adressen en telefoonnummers van de bestuursleden kunt u vinden 
achter in Threant of onder 'Afd. Bestuur' in het linker menu op de pagina van 
onze webstek. 
 
Namens het bestuur, 
Harm Hillinga, uw voorzitter 
 

SPECIAL NOORDWEST OVERIJSSEL 
 

Onze afdeling van de 
NGV heet: Drenthe & 
NW Overijssel. Bijna alle 
nummers van ons 
afdelingsblad zijn geheel 
gevuld met artikelen 
gewijd aan Drentse 
families. Het leek ons 
daarom goed ditmaal 
een nummer uit te 
geven, gewijd aan 
Noordwest Overijssel. 
We hopen dat u als 
lezers ruimhartig 

genoeg bent om over de grens van de provincie Drenthe heen te kijken. 
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EEN FAMILIE VAN SCHIPPERS 
 

Ingezonden door: W. Engelsman; email w.engelsman2@kpnplanet.nl 
 

Deelnemer aan de mattenschippersrace. 
 
Door de vervening (turfwinning) veranderde de Noordwesthoek van Overijssel 
langzaam in een waterrijk gebied. Daar waar het veen was weggehaald 
ontstonden zogenaamde trekgaten, waarin zich een nieuwe flora en fauna 
ontwikkelde. Nieuwe bronnen van inkomsten ontstonden voor vissers en 
rietsnijders. Het turfwinnen was seizoenarbeid. In de wintermaanden zaten 
velen zonder inkomsten. Om toch wat te verdienen, werden vaak matten 
gevlochten van biezen en russen, die in de omgeving gesneden werden en na 
enkele dagen broeien (waardoor de biezen taaier werden en van kleur 
veranderden) verwerkt konden worden. De biezen- en russenmatten werden 
opgekocht door opkopers uit de wijde omtrek. De bekendste waren de 
Blokzijliger (matten)schippers, die vaak ook zelf matten vlochten in de 
wintermaanden. In Blokzijl maakte men hoofdzakelijk de zogenaamde Spaanse 
matten. De matten werden in het voorjaar uitgevent in Midden en West 
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Nederland. Als retourvracht nam men allerlei goederen mee terug. Het juiste 
aantal (matten) schippers is niet bekend. Men schat het in 1658 op ca. 160. 
Ooit heeft er op de in 1828 afgebroken schippersbeurs de spreuk 
gestaan: ’Blokzijl heeft meer schepen in getal, Dan Overijssel heel en al’. 
 

 
Mattenkruiwagen. 
Het moet ongetwijfeld een magnifiek gezicht geweest zijn, als 's winters al de 
schepen afgemeerd lagen in de kolk. Nog ieder jaar wordt in Blokzijl een 
mattenschippersrace gehouden, waarbij zonder mechanische voortstuwing 
(alleen bomen of zeilen is toegestaan) een bepaald traject wordt afgelegd. 
Bij het uitzoeken van mijn voorgeslacht o.a. in het kerkelijke archief te Blokzijl, 
het provinciaal archief te Zwolle en later via de computer, kwam ik vele malen 
het beroep van schipper, schippersknecht, scheepstimmerman tegen tot in 5 
generaties. Schipper wilde niet altijd zeggen dat men ook eigenaar van het 
schip was. Ook een huwelijk met zoon of dochter uit een ander 
schippersgeslacht kwam vaak voor. Het schip waarmee vooral gevaren werd, 
was het Blokzijler jacht, een tjalkachtig vaartuig van plm. 20 à 30 ton. 
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Model van een Blokzijler jacht gemaakt door W. Engelsman. 

 
EEN FAMILIE VAN SCHIPPERS 
Degene van de familie Engelsman waarvan bekend is dat zij (matten) schippers 
waren. Schipper wilde niet altijd zeggen dat men ook eigenaar van het schip 
was. Allen geboren en overleden te Blokzijl, tenzij anders vermeld. 
             

ENGELSMAN  Geboren:   Overleden:   
IJsbrand (Izebrand)  03-11-1713  09-10-1789   schipper  
Jan IJsbrand  17-02-1760  22-07-1798   schipper 
Dirk    10-09-1761  31-10-1826   schipper 
Jan    20-06-1796      schipper 
Albert   22-08-1789      schipper 
Jan    12-01-1820      schipper 
IJsbrand   28-01-1787  17-09-1869   schippersknecht 
Jan    13-10-1818                schippersknecht 
IJsbrand   24-04-1843      schipper 
Pieter   07-03-1822  12-01-1882   schipper 
Albert   23-09-1824       schipper 
Jacobus   23-06-1830  29-06-1896    schipper 
Steven   16-03-1867  00-09-1884    schipper                               



  

 Threant jaargang 28 (2017) nr. 3  64 

(verdronken bij Urk) 
IJsbrand   05-07-1873  20-10-1939    schipper 
 
De dochters trouwden vaak met een schipper. 
ENGELSMAN Geboren:       Overleden:   Gehuwd met: 
Geertje        02-03-1766      18-12-1811  Jan Hilbert van Veen schipper 
Lumpje        25-01-1792      13-11-1865 Barend Spits schipper 
Geertje (1)  22-06-1820      12-04-1847  Klaas Pander schippersknecht 
Lumpje        21-05-1791      31-01-1858 Adriaan Snoek scheepstimmerman 
Aaltje           28-10-1814               Jan Meijerink schipper 
Elizabeth     30-10-1816    Jan Ellen Visser schipper 
Pietertje      23-09-1845      18-12-1918 Frederik Mulder schipper 
Lampje        16-01-1890       15-04-1890 Jan Buis schipper 
 
1) Geertje geb. te Muiden en overl. te Den Haag 

 
Beperkte Genealogie Engelsman. 

Generatie I 
lJsbrand (lzebrand) Engelsman, geb . 3-11-1713 te Blokzijl, overl. 9-10-1789 te 
Blokzijl, beroep schipper, gehuwd 27-4-1757 te Blokzijl met; 
Lummigje Dirks Bosch, geb. 1722 te Blokzijl, overl. 2-2-1780 te Blokzijl. 
uit dit huwelijk 5 kinderen, o.a.: 
Jan lJsbrand, geb. 17-2-1760 te Blokzijl. 
 
Generatie II 
Jan lJsbrand Engelsman,  geb. 17-2-1760 te Blokzijl, overl. 22-7-1798 te 
Blokzijl; beroep schipper, gehuwd 7-5-1786 te Blokzijl met;  
Aaltjen Alberts Dekker, ged. 9-9-1759 te Blokzijl, overl. 17-12-1835 te Blokzijl. 
uit dit huwelijk 5 kinderen, o.a.: 
lJsbrand, geb. 28-1-1787 te Blokzijl 
 
Generatie III 
lJsbrand Engelsman, geb. 28-1-1787 te Blokzijl, overl. 17-9-1869 te Blokzijl, 
beroep schipper en koopman, gehuwd 15-10-1814 te Blokzijl met;  
Sijtje Zootjes, geb. 17-6-1792 te Blokzijl, overl. 22-8-1875 te Blokzijl. 
uit dit huwelijk 9 kinderen o.a.: 
Jacobus, geb. 23-5-1830 te Blokzijl. 
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Generatie IV 
Jacobus Engelsman, geb. 23-6-1830 te Blokzijl, overl. 29-6-1896 te Blokzijl, 
beroep schipper,  gehuwd 10-8-1865 te Blokzijl met; 
Jantje de Jonge, geb. 15-1-1845 te Blokzijl, overl. 25-04-1916 te Blokzijl. 
uit dit huwelijk 11 kinderen o.a.: 
lJsbrand, geb. 5-7-1873 te Blokzijl. 
 
Generatie V 
lJsbrand Engelsman, geb. 5-7-1873 te Blokzijl, overl. 20-10-1939 te Blokzijl, 
beroep schipper, koetsier, zaagmolenknecht, gehuwd 19-5-1899 te Blokzijl 
met;  
Gerrigje Smit, geb. 21-9-1874 te Dwarsgracht (Giethoorn), overl. 16-11-1964 
Baarn. 
uit dit huwelijk 4 kinderen o.a.: 
Harm Engelsman, geb. 28-4-1916 te Blokzijl, overl. 5-5-1982 te Zwolle, 
beroep; roerganger onderlosser Hoofduitvoerder wegenbouw 
 

SEMINAR ‘DE NGV LEERT’ 

 
Bij het overleg met de afdelingsvoorzitters in februari heeft het Hoofdbestuur  
een seminar aangekondigd, dat later de titel ‘de NGV leert’ heeft  
meegekregen. Ons doel voor dit seminar was vertegenwoordigers van  
afdelingen te laten luisteren naar best practicus uit andere  
vrijwilligersorganisaties. Ze zouden dan tevens de mogelijkheid hebben met 
elkaar in gesprek te gaan over vragen die in onze vereniging leven:  
bijvoorbeeld hoe krijgen we nieuwe leden, hoe krijgen we nieuwe bestuurders, 
welke producten en media hebben de toekomst? Gaandeweg hebben we 
 gemerkt dat de opzet en de inhoud van dit seminar onvoldoende bekend was 
bij de afdelingen om voldoende enthousiasme en draagvlak ervoor op te  
wekken. 
 
We realiseren ons dat we onvoldoende gebruik gemaakt hebben van input van 
de afdelingsbesturen. Daarnaast is ons gebleken dat de gekozen datum van 13 
mei voor een aantal afdelingen erg onhandig was. We hebben daarom 
gekozen om dit seminar te verplaatsen naar het najaar. Dat geeft ons enerzijds 
de gelegenheid input op te halen bij de afdelingsbesturen, en anderzijds de 
afdelingen beter te informeren over de opzet en het doel van dit seminar. 
De opzet van het seminar komt ook terug op het overleg met  
afdelingsvoorzitters dat we nog voor de zomervakantie willen plannen. Van 
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uitstel komt dus geen afstel. Integendeel, we gaan werken aan een sterk 
programma voor het najaar. Wie daarvoor nu al suggesties heeft, is bij deze 
uitgenodigd ze kenbaar te maken.  Het seminar kan worden bezocht door 
maximaal twee bestuursleden of vrijwilligers/medewerkers van de afdeling. 
Hebt u namens de afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel belangstelling 
voor dit seminar, neem dan contact op met onze secretaris via  
secretaris@drenthe.ngv.nl. 
 

 

NOORDWEST-OVERIJSSEL EN DE FAMILIE BLIJDENSTEIN 
Ingezonden door: Ds. P. Datema; email dabo@home.nl 

                                 

Na het opheffen van de afdeling IJssellanden van de Ned. Genealogische 
Vereniging werd Noordwest-Overijssel  gevoegd bij de afd. Drenthe van de 
N.G.V.  Dit gebied ligt tussen Kuinre en het Meppeler Diep  met Steenwijk in 
het Noordoosten en Vollenhove in het Zuidwesten. Tegenwoordig is dat 
gebied na vele samenvoegingen de gemeente Steenwijkerland met de 
hoofdplaats Steenwijk waar ook het archief is. 
In de volksmond wordt ook wel eens de benaming Kop van Overijssel gebruikt. 
Tot 1811 was deze regio het drostambt Land van Vollenhove, waarvan een 
klein archief bewaard is gebleven. Dat drostambt was weer onderverdeeld in 
schoutambten, meestal samenvallend met kerkdorpen en de stadsgerichten 
van Vollenhove en Steenwijk met vele archieven. Als men uit de volksmond de 
naam Lan Veno hoort,  bedoelt men het ambt Vollenhove en niet het hele 
drostambt. 
Met de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden ontstond ook een nieuw 
rechtssysteem met rechtbanken, kantongerechten, notariaten en het kadaster 
(iets later) met eigen archieven. De kerkelijke archieven voor de Franse Tijd 
worden meestal kort aangeduid met D.T.B. (Doop-,Trouw- en Begraafboeken), 
ofschoon de kerkelijke archieven veel meer materiaal bevatten .                                     
In de tijd van de Republiek bestond de R.K. kerk in onze regio uit schuilkerken 
maar wel met een registratie, die meestal bewaard gebleven is. De drie 
Doopsgezinde kerken van Blokzijl en de twee Vermaningen van Giethoorn 
hadden registraties die meegingen met de samenvoeging (Blokzijl) of met de 
verhuizing  ( Giethoorn-Noord naar Steenwijk). Vele originelen zijn te  
raadplegen in het provinciaal archief van het Historisch Centrum Overijssel 
(H.C.O.) te Zwolle. Dit geldt allermeest voor de protestantse kerk uit de tijd 
van de Republiek, toen nogal eens aangeduid met Nederduits Gereformeerd. 
De geschiedenis van dit gebied is allereerst bepaald door de keileemruggen in 
het Noorden en Zuiden en het veengebied daar tussen, dat later, na 

mailto:secretaris@drenthe.ngv.nl
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 overstromingen,  bekend werd als de Wieden.  Maar, Noordwest Overijssel  
werd ook begrensd door de goed bevaarbare monding van de Vecht en de 
voormalige Zuiderzee, die belangrijk werd voor de afvoer van turf, terwijl dit 
gebied een boerenregio was.  
Het bovenstaande wordt verduidelijkt met een deel van de familie Blijdenstein 
en hun nakomelingen. Het genealogisch onderzoek werd begonnen door de 
heer J.J. Dietz uit Den Haag en zijn verwant pater G. Friesen  uit Nijmegen. 
Toen zij met hun onderzoek in deze regio kwamen vroegen zij mijn 
medewerking en later ook nog van Jan ten Hove,  correspondent van het  
archief te Zwolle. Zo ontstond een eenvoudige publicatie met de titel ‘Een 
andere familie BLIJDENSTEIN samengesteld door pater G. Friesen en J.J. Dietz’. 
Bij Blijdenstein denkt men allereerst aan de textielfamilie uit Twente, waar de 
andere familie niet aan verwant is.  
Enige tijd later ontdekte Albert de Leeuw uit Zwolle dat hij langs een 
vrouwelijke lijn ook tot die familie  behoorde. Hij ging de publicatie van pater 
Friesen verder uitwerken tot een  genealogisch werkschrift met de titel ‘Een 
andere familie Blijdenstein of nakomelingen in Noord West Overijssel van 
Paulus Antonii 1557-08-05-1633 predikant in o.a. Rouveen’. 73 blz. plus 23 blz. 
publicatie pater Friesen, quarto en gelijmd.   
Het volgende steunt op  het genoemde onderzoek en laat zien hoe een 
genealogisch onderzoek in Noord West Overijssel en naburige streken kan 
verlopen met gebruikmaking  van de beschikbare bronnen.  We beperken ons 
tot de twee eeuwen van de Reformatie tot het ontstaan van de Wieden (1775 
en 1776). Een moeilijkheid is het wel en niet gebruiken van een achternaam : 
dan zal vaders naam voldoende moeten zijn , de patroniem. 
 
I. De verste voorvader die tot nu toe gevonden is, heet  Paulus Anthonii.  
Van hem is geen geboortedatum of huwelijk bekend. Volgens het 
‘Repertorium van Nederlands hervormde predikanten tot 1816, deel 1:  
Predikanten’,  van F.A. van Lieburg , Dordrecht 1996,  was hij in 1578 
predikant, in 1584 in IJtens  (centrum Friesland), van 1587 tot 1599 te Huizum, 
daarna misschien in Gelderland, in 1606 te Rouveen en ten slotte vanaf 1607 
te Beilen,  waar hij in mei 1630 met emeritaat ging en daar op Sint Michiel in 
1632 overleed.  Toen in 1617 een klok werd gegoten kwam zijn naam er ook 
op te staan. Soms draagt hij de achternaam Wilke.  Van hem zijn twee zonen 
bekend :                                   
II a. Godefridus Pauli, 1604  student filosofie en theologie te Franeker, 1607 
candidaat in de Nederduits-gereformeerde kerk te Nijeveen, 1615 onderwijzer 
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te Havelte en later ook ontvanger tot hij in 1622 ontslagen wordt wegens 
nalatigheid in zijn functie. 
II b. Bartholdus Pauli,  Op de Drentse synode van 23 september 1607 werd 
genotuleerd “dat Bartholdus Pauli, beroepen predikant te Blijdenstein, zich 
aan het examen heeft onderworpen en beloofd heeft gehoorzaam te zijn aan 
het classis, behoudens de rechten van de heer van Ruinen’. Hij was predikant 
van Blijdenstein tot zijn dood in juni  1648. Hij en zijn nakomelingen gingen de  
naam Blijdenstein of a  Blijdenstein als familienaam gebruiken. De naam van 
zijn vrouw is onbekend. Wel kennen we de namen van drie zonen : III a ,  b en  
c.  
III a. Paulus Bartholdi a Blijdenstein, z.v. II b, 1635 student theologie en talen 
in Franeker, 1642 – 1672 predikant te IJsselham op een traktement van 425 
gulden per jaar.  De pastorielanden van ruim 100 dagmaten (plm. 65 ha) 
brengen echter niet genoeg huur op zodat de predikant niet het volledige 
traktement  krijgt.  De schout van IJsselham wil de kerk helpen door het 
traktement met 50 gulden te verlagen. De classis is het hiermee niet eens en 
dient een klacht in bij de drost van Vollenhove. De verhouding tussen de 
dominee en de schout heeft door deze zaak een behoorlijke deuk opgelopen. 
De  landhuren bleven laag zodat er in de jaren 1666 en 1667 slechts 165 
gulden was voor het toegezegde traktement. In 1684, tien jaar na het 
overlijden van ds. a Blijdenstein , tekenden de kerkvoogden van IJsselham een 
schuldbekentenis van ruim 2883 gulden wegens resterend traktement.  In de 
voorbije jaren had de predikant verschillende leningen verstrekt, zodat we 
mogen concluderen dat hij nog andere bronnen van inkomsten had naast het 
dagelijkse eten uit de groente- en fruittuin. 
Paulus Bartholdi a Blijdenstein trouwde eerst met Aeftien van den Bril, dochter 
van Jan van den Bril en Cuniertjen  Willems van Elten, uit welk huwelijk een 
zoon geboren werd : IV a  Bartholdus  een tweede huwelijk sloot hij omstreeks 
1660 met Annegien Nijenhuis, uit welk huwelijk een dochter geboren werd : 
Aafjen  Blijdenstein, die op 28 september 1683 te Vollenhove belijdenis van 
het geloof aflegde. 
III b. Johannes Bartholdi a Blijdenstein, z.v. II b, 1642 student talen te 
Franeker, 1648 theologie, 1650 predikant te Blijdenstein, in 1651 getrouwd 
met Jantien Kiers Haecke van Meppel, dochter van Kier Jans Haecke en Baetien 
Coops en in 1652 te Blijdenstein gestorven. Uit dit huwelijk werd een dochter 
geboren : Joanna Johannesdr.  Blijdenstein, gedoopt te Meppel op 7 maart 
1652. 
III c. Regnerus a Blijdenstein, ook Reinier Blijdenstein, z.v. II b, had geen 
intellectueel beroep maar werkte in de vervening. Daartoe had hij in 1653 van 
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zijn broer Paulus (III a)  300 car. gld. a 6 % geleend.  Deze lening was nog niet 
afgelost toen Paulus op zijn sterfbed lag.  Toen kwam Reinier bij hem om 
afscheid te nemen.  Ze gaven elkaar de hand,  waarop  de zieke zei :”Broeder 
wij zijn met malkander effen , de eene heeft op den anderen niet meer te 
pretenderen.  Ick sal oversulcks de brieven verbranden of aen stucken 
scheuren”. Zo namen zij afscheid van elkaar. Reinier was gehuwd met  
Hendrikje Pouwels.  Uit dit huwelijk 3 zoons  Poulus Reijniers Blijdenstein , 
volgt IV b ; Jan Reinier Blijdenstein , ook genaamd Jan Reindertz.  Gedoopt te 
Blijdenstein 4-5-1645 , volgt IV c ;     Bartholdus Reiniers Blijdenstein . 
IV a.  Bartholdus a Blijdenstein , z.v. III a, 1668 student talen en filosofie te 
Franeker, 1674 promoveert als Stenovico-Transissulanus tot medisch doctor 
op het onderwerp De Angina, 1675 begint studie in rechten te Franeker, 1676 
wordt secretaris van de Academie van Franeker, 1701 neemt afscheid als 
secretaris en krijgt een plaats in de hooglerarenbank in de Grote kerk en een 
paar graven in de Academiekerk Bartholdus trouwt in 1676 met Johanna 
Hindema, dochter van Olphardus Nicolai Hindema en na haar overlijden sluit 
hij een tweede huwelijk met Geertruida Japijn; uit dit huwelijk wordt in 1683  
een zoon geboren: Paulus Bartholdi Blijdenstein Toen zijn vader overleden was 
(vermoedelijk in 1672) bekeek hij diens nalatenschap. Daarin vond hij de 
schuldbekentenis van zijn oom van 300 car. gld. met een rente van 6 procent. 
Dat kwam Bartholdus wel gelegen, want hij had het op dat moment niet zo 
ruim. Dus sprak hij zijn oom aan op die lening maar die wilde daar niet van 
horen want zijn broer had gezegd die schuldbekentenis te zullen vernietigen. 
Het liep uit op een rechtszaak waarbij een advocaat nodig was. Volgens de 
Sententiën van de zittingen van het schoutambt Steenwijk uit de jaren 1675 – 
1679 kwam deze zaak 13 maal aan de orde. Het papier met de Sententiën in 
het volgende deel verkeert in slechte staat, maar de indruk wordt gewekt dat 
neef zijn eis tot verzilvering van de schuldbekentenis intrekt en dat oom (of 
zijn familie) de proceskosten voor hun rekening nemen. 
IV b. Poulus Reijniers Blijdenstein, z.v. III c, vervener, wonend te Blokzijl. In 
het gericht van het schoutambt Steenwijk wordt hij aangesproken door 2 
turfgravers uit Nijeveen om hun loon over 1675 en 1676 van 57 car. gld. en 1 
stuiver binnen 6 weken uit te betalen. Hij trouwde 1. Geesje Boudewijns, 
dochter van Boudewijn Alberts; zij kregen vier kinderen: Bartholdus Pauwels  
Blijdenstein, gedoopt te Blokzijl 6 augustus 1671; Fempien Pouwels  
Blijdenstein, gedoopt te Blokzijl 4 mei 1673 Bartholdus Pouwels Blijdenstein, 
gedoopt te Blokzijl 7 november 1675; Hiltje Paulusdr. Blijdenstein, gedoopt  
te Blokzijl 7 maart 1680, vervolg V a Poulus trouwde 2. te Blankenham 10 juni 
1691 Geertje Jans weduwe in Nederlant. 
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IV c. Jan Reinier Blijdenstein ook Jan Reindertz, z.v. III c, gedoopt te 
Blijdenstein 4 mei 1645, wonend te Beulake in 1683 en te Nieuw Nederland in 
1689, handelaar in turf. Jan trouwde 1. Trijntje Cornelis; uit dit huwelijk drie 
kinderen: Wijben Jansdr. Blijdenstein, gedoopt te Blokzijl 2 april 1676; 
Cornelis Jans Blijdenstein, gedoopt te Blokzijl 7 november 1677, volgt V b; 
Regnerus Jans Blijdenstein, gedoopt te Blokzijl 9 mei 1680. 
Jan trouwde 2. Te Vollenhove 6 mei 1683 Greetien Coops, jonge dochter uit de 
Leeuwte, 3 kinderen: Coop Jans Blijdenstein, geboren te Nieuw Nederlandt, 
gedoopt te Vollenhove 7 februari 1686; Wemme Jans Blijdenstein, gedoopt te 
Blokzijl 21 september 1687; Lummigje Jans Blijdenstein, geen gegevens. 
Jan trouwde 3. te Beulake augustus 1691 Trijntjen Jans, jonge dochter van 
Zuitveen, wv 1 dochter: Hester Jan Blijdenstein, geboren te Ambt Vollenhove 
in de Leeuwte, gedoopt te Vollenhove 15 mei 1692, volgt V c. 
V a. Hiltje Paulus Blijdenstein, d.v. IVb, gedoopt te Blokzijl 7 maart 1680, 
gehuwd met Jan Jansz ten Napel, geboren te Ambt Vollenhove (Barsbeek), 
gedoopt te Vollenhove 25 februari l674, zoon van Jan Geerts te Napel en Anna 
Jans Baver, woont te Ambt Vollenhove in de Leeuwte. Vier kinderen: Grietje 
Jans ten Napel, volgt VI a; Jan Geerds (!) ten Napel, geboren te Ambt 
Vollenhove op ’t Zand, gedoopt 4 november 1716; Geesje Boldewijns (!) ten 
Napel, geboren op ‘t Zand, gedoopt 4 november 1716; 
Harmen Jans ten Napel, geboren op ’t Zand, gedoopt te Vollenhove 9 oktober 
1718. 
V b. Cornelis Jan Blijdenstein, z.v. IV c, gedoopt te Blokzijl 7 november 1677, 
woont te Ossenzijl, trouwt 14 maart 1722 te Oldemarkt met Marregien 
Hendrix van IJsselham, weduwe van Arent Luites. Uit dit huwelijk een zoon: 
Jan Cornelis Blijdenstein, geboren in het jaar 1623, volgt VI b. 
V c. Hester Jans Blijdenstein, d.v. IV c, geboren te Ambt Vollenhove in de 
Leeuwte, gedoopt te Vollenhove 15 mei l692, gehuwd met Louw Jans, zoon 
van Jan Louwen, waarvan 4 kinderen: Albert Louwen Blijdenstein, gedoopt te 
Blokzijl 9 februari 1716, volgt VI c; Martje Louws, gedoopt te Blokzijl 11 maart 
1719; Aaltje Louws, gedoopt te Blokzijl 7 juli 1724, trouwt te Paasloo 29 april 
1753 met haar halfneef Jan Cornelis Blijdenstein, zie VI b. 
Trijntje Louwens Blijdenstein, volgt VI d. 
VI a. Grietje Jans ten Napel, d.v. V a, begraven te Vollenhove op 18 maart 
1767, op 7 januari 1735 te Vollenhove getrouwd met Jan Hermens van der 
Linde geboren in de Leeuwte, gedoopt te Vollenhove op 13 juni 1697 als zoon 
van Harmen Jans, wonend in Ambt Vollenhove in de Leeuwte, begraven te 
Vollenhove in de kerk op 9 maart 1773 als Jan Herms van der Linde, zoon van 
Hermen Willems van der Linde en Jacobje Hermens van der Linde. Die 
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achternamen wijzen naar het erf De Linde in de Leeuwte. In het grafregister 
van 1732 wordt Van der Linde niet genoemd maar Jan Jans te Napel met 3 
graven: op de zuidzijde op nr. 15.8, dat is vlak voor de huidige herenbanken en 
op de noordzijde op de nrs. 16.6 en 18.9, dat is enige rijen voor de 
orgelpilaren. Van de beide begrafenissen is aangetekend: zij werd verluid met 
3 klokken, de kerk ontving f 6.4.0 en de koster voor het openen van het graf, 
het luiden, het aanspreken, het gebruik van de baar en het laken en het 
toeleggen van het graf f 2.18.0.  
In 1973 publiceerde S. van der Linde: Vollenhoofs geslacht ‘Van der Linde’, 
deel 1 met 126 blz. Van der Linde met register en deel 2 met 194 blz. 
aangetrouwden en hun voorouders. In 2000 volgde een 2de bijgewerkt en sterk 
verbeterde uitgave. Helaas is het deel van de aangetrouwden sterk ingekort. 
In 1993 verscheen, maar niet in de handel: ‘Niet allemaal klompen uit één 
stam’ waarin D. ten Napel met hulp van velen de gegevens van de Ten Napels 
verzameld had. Het ingebonden boekwerk in groot formaat van 439 blz. bevat 
op elk linkerblad een zinvolle illustratie. Beide families hebben nakomelingen 
over het hele Land van Vollenhove en ver daarbuiten. Grietje ten Napel heeft 
aansluiting bij het familieboek B104 en Jan van der Linde bij nr. 11. Voor hun 
nageslacht zij naar die genealogieën verwezen. Daarin wordt o.a. ook de 
familie Lassche genoemd. Albert de Leeuw heeft ook die familie uitgezocht en 
in een boek bijeen gebracht onder de titel: Eén genealogie van de families 
Lassche, Lasker en Last, nakomelingen van Pibe Laessen? een genealogisch 
werkschrift met Haza-Data door Albert de Leeuw, mei 2004. 
Na het noemen van deze overzichten worden in dit artikel de aangetrouwden 
niet verder uitgewerkt. Uit die boeken is wel duidelijk dat de meeste 
nakomelingen van de oorspronkelijke bevolking van Stad en Ambt Vollenhove 
een genealogische lijn naar de familie Blijdenstein hebben. In de loop van de 
18de eeuw kwam er een eind aan de vervening en trokken vele verveners naar 
het zuiden van Friesland om daar hun werk voort te zetten: zie hierbij dr. 
Jochem Kroes (bekend van het Centraal Bureau voor Genealogie) ” De 
Gietersen in Friesland”. Hoe ging het met de Blijdensteins? Zij waren geen 
boeren, zoals blijkt uit het vervolg van generatie VI. 
VI b. Jan Cornelis Blijdenstein, z.v. V b. , geboren 1723, wonend te Ossenzijl, 
overleden 24 april 1781, ondertrouw te Oldemarkt, getrouwd te Paasloo 29 
april 1753 met zijn half nicht Aaltje Louws d.v. V c. , 4 kinderen: Corrie Jans 
Blijdenstein, geboren te Ossenzijl, gedoopt te Oldemarkt 30 januari 1754; 
Hester Jans Blijdenstein, geboren 4 mei 1755, gedoopt te Giethoorn 8 mei 
1755 Hemelvaartsdag; Margje Jans Blijdenstein, geboren te Ossenzijl, gedoopt 
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te Oldemarkt 26 maart 1758 Paasnamiddag; Koopje Jans Blijdenstein, geboren 
te Ossenzijl, gedoopt te Oldemarkt 20 juli 1760. 
VI c. Albert Louwen Blijdenstein, z.v. V c, gedoopt te Blokzijl 9 februari 1716, 
woont te Beulake, is vervener en turfleverancier, trouwt te Beulake 23 
november 1740 Grietje Hendriks Konink d.v. Hendrik Arents Coningh en 
Jantjen Jaspers van Beulake; waarvan 4 kinderen: Jan Alberts Blijdenstein, 
gedoopt te Beulake 18 juni 1741; Jannegien Alberts Blijdenstein, gedoopt te 
Beulake 29 juli 1743, trouwt te IJsselmuiden 19 februari 1764 met Hermen 
Riekens, j.m. van Wanneperveen, wonend te IJsselmuiden. Jan Alberts 
Blijdenstein, gedoopt te Beulake 6 november 1746, trouwt in IJsselmuiden; 
Albert Alberts Blijdenstein, gedoopt te Beulake 14 december 1749.In 1740 
koopt Albert Louwen een turfakker voor 45 gulden en in 1741 enige turfakkers 
buiten de Beulakerweg voor 80 gulden. Ook kocht hij van de 
hoogweledelgeboren heer de Vos van Steenwijk tot de Nijerwal te Vollenhove 
een stuk land genaamd Beulake voor 359 gulden 13 penning en 12 stuiver. In 
1744 hebben Albert en Grietje een nieuw huis gebouwd in de Beulake. De 
doop van hun laatste kind in 1749 is de laatste vermelding van een Blijdenstein 
in de Noord West hoek. Deze familie gaat vanaf IJsselmuiden de rivier de IJssel 
op en gaat verder rond Arnhem en Nijmegen met gebruik van de familienaam, 
terwijl in de kerkelijke administratie meestal volstaan werd met patroniemen. 
Door de stormen van 1775 en 1776 begaf de dijk van de Zuiderzee het en 
daarbij werd een groot deel van het verveende gebied een grote waterplas: de 
Wieden. Ook het kerkdorp Beulake verdween in de golven. Het kerkdorp  
IJsselham raakte ontvolkt en verdween, in het buitenland genoemd  ‘a lost 
village’ of ‘eine Wüstung’. De Blijdensteins waren op tijd vertrokken.  
 

 
Ned. Herv. Kerk Blijdestein                                                                          Foto: Jan Pol 
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DE GROTE OF HERVORMDE KERK TE BLOKZIJL  
Ingezonden door W. Engelsman: w.engelsman@kpnplanet.nl 

 

In 1609 werd de eerste steen gelegd en in 1613 
was de kerk in eerste aanleg klaar, vermoedelijk 
een eenvoudig rechthoekig gebouw. Doordat de 
bevolking bleef groeien moest het gebouw 
worden vergroot. De eerste uitbreiding, voltooid 
in 1644, was naar de zuidzijde, richting 
Brouwerstraat. De gemeente bleef groeien en in 
1650 volgde uitbreiding naar het westen, in 1662 
naar het oosten. Door deze laatste vergrotingen 
kreeg de kerkplattegrond de vorm van een Grieks 
kruis. In de 17de eeuw werden in Nederland meer 
kerken gebouwd met deze bijzondere grondvorm, 
die heel geschikt werd gevonden voor een 
protestantse kerk. Het Woord, de bijbel, was in 

de protestantse kerk essentieel. De preekstoel, vanwaar het Woord 
verkondigd werd, kreeg een centrale plaats in de kerk, zodat iedereen de 
prediking goed kon horen. 
 
De graven 
In de vloer van de kerk bevinden zich grafstenen. Vanaf de openstelling van de 
kerk 1613 tot 1827 werd er in de kerk begraven. Schoolmeester H. Pauw 
maakte in 1805 het grafplan waarop alle graven een nummer kregen van 1 – 
300. Het register van de graven bevindt zich in het archief van de kerk. 

‘Reegister van die graven in die kerk van Blokzijl’ 
Het is jammer  dat in de Franse tijd veel van de zerken ontdaan zijn van de 
fraaie versierselen en letters, onder het motto Liberté, Eqalité et Fraternité. 
(Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap). Zelfs op de grafstenen mocht geen 
onderscheid zichtbaar zijn tussen de verschillende families. 
Voor de kerkgangers/bezoekers van nu is het een ontroerende gedachte dat 
zoveel honderden overledenen onder hun voeten begraven liggen. 
Na 1827 besluit de Gouverneur van de provincie Overijssel, dat er niet meer 
begraven mocht worden in de kerk. 
Van de familie Engelsman liggen hier begraven volgens het register: 
 
Graf nr. 90 in 1680 door Pieter Abrahams verkocht aan Jan Pieterz. Engelsman. 
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Op 9 oktober 1789 in den Heere gerust IJsbrand Koop Engelsman                    
des avonds half twaalf uur, begraven onder het orgel graf nummer 90 Oud 
75 jaren en 10 maanden. 
 
Op 27 januari 1793 is in den Heere gerust Trijntje IJsbrand Engelsman, oud 
29 jaren. Begraven onder het orgel. Zij was doofstom. 
 
Graf nr. 6  Op 21 februari 1799 verkocht aan de kinderen van Eysebrand 

Engelsman. 
 

Graf nr. 151 Op 2 februari 1780 is in den Heere gerust mijn vrouw Lumpje         
Dirks Bos, oud ruim 58 jaar en is in de kerk begraven agter de 
diakenstoel wat op de zerk staat Adriaans Stellingwerf. 
 

Graf nr. 151 van Mevr. Adriaans – Stellingwerf is verkocht op 13 februari 1794 
aan de kinderen van Isebrand Engelsman 

 
 

JACHT OP EEN INBREKER 
Ingezonden door: W. Engelsman: w.engelsman@kpnplanet.nl 

 

Bij het napluizen van kranten 
uit het verleden zie (http:// 
www.delpher.nl) stuitte ik op 
een artikel van 13 oktober 
1920 dat destijds het landelijk 
nieuws haalde. lk vond het 
bericht in tenminste 6 
verschillende kranten. Er was 
ingebroken bij houtzagerij fa. 
Loos en Zn. te Blokzijl. Dat 
was in die tijd een der 
grootste houtzagerijen van 
ons land met meer dan 100 
werknemers. 
De geschiedenis van deze houtzagerij, opkomst en teloorgang, onder meer 
door de langste staking ooit in Nederland, waardoor Blokzijl de eer kreeg 
stakingskampioen te zijn, is een verhaal op zich. 
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Mijn grootvader IJsbrand Engelsman 
was zaagmolenknecht bij fa Loos en 
zijn broer Albert was onbezoldigd 
rijksveldwachter. 
De inbreker werd destijds achtervolgd 
door een hele groep inwoners van 
Blokzijl en zelfs zijn vlucht een eind de 
toen nog Zuiderzee in, hetgeen in 
oktober vast niet aanlokkelijk geweest 
is, mocht hem niet baten.  
Maar leest u zelf maar.  
 

 
 
 
 

IJsbrand Engelsman 

Blokzijl     05-07-1873 

Blokzijl     20-10-1939 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Albert Engelsman Harm Engelsman  Wolter Engelsman 

Blokzijl  13-04-1878 Blokzijl  28-04-1916 Blokzijl  09-07-1939 
Den Haag  28-03-1955 Zwolle 04-05-1982  
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VAN ZWARTSLUIS VIA SURINAME NAAR MONACO 
 

Ingezonden door Jan Ridderbos; email jan.ridderbos@zonnet.nl 
Met dank aan E.G. Heidmeijer voor zijn hulp. 

 
Volgens Wikipedia zijn er te Zwartsluis vier bekende Nederlanders geboren: 
Eelco Gelling (1946), gitarist bij Cuby en the Blizzards 
Johannes Kielstra (1878), hoogleraar en gouverneur van Suriname 
Jan de Koning (1926), CDA politicus, zoon van de gemeentesecretaris van 
Zwartsluis,  Dirk de Koning  
Afke Schaart (1973), VVD politica. 

 
Kielstra is de oudste uit het rijtje, en doorliep 
misschien wel de meest bijzondere loopbaan: zoon 
van de doopsgezinde predikant van Zwartsluis, en 
overleden te Monaco. In de tussentijd onder meer 
hoogleraar en gouverneur van Suriname. Er zijn in 
Zwartsluis mensen geboren, die het met minder 
moesten doen. 
Dat Kielstra een bijzonder mens was, blijkt alleen al 
uit het feit dat hij op drie terreinen carrière 
maakte. 
 

Foto: Wikipedia 
 
Militair:  
Van 1896 tot 1901, toen hij rechten studeerde te Leiden, was hij als vrijwilliger 
in militaire dienst en klom op tot de rang van Reserve Tweede Luitenant der 
Infanterie . Blijkbaar behield hij gedurende zijn gehele werkende leven een 
band met het leger. In 1916 werd hij Reserve Kapitein bij het Reservepersoneel 
bij de Landweer, en in 1919 ging hij met groot verlof. In 1945 werd hij 
bevorderd tot Reserve Generaal-majoor titulair, een hoge militaire rang. 
Wetenschappelijk:  
Zijn studie te Leiden bekroonde hij in 1901 met een promotie tot Doctor in de 
Rechten. Het is duidelijk, dat hij een ambitieuze persoon was. Volop aan het 
werk in Nederlands Indië vond hij toch de tijd voor het schrijven van een werk 
in twee delen, Proeve eener inleiding tot de koloniale staathuishoudkunde, die 
in 1908 en 1909 verschenen. In 1918 aanvaardde hij het ambt als hoogleraar in 
de koloniale staatswetenschappen en staathuishoudkunde aan de 
Landbouwhogeschool te Wageningen. Dit ambt bekleedde hij tot 1933. Van 

mailto:jan.ridderbos@zonnet.nl
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1925 tot 1933 was hij tevens hoogleraar tropische staatshuishoudkunde te 
Utrecht. 
Loopbaan als bestuursambtenaar:  
Kielstra doorliep een mooie ambtelijke carrière, die voorlopig eindigde toen hij 
van1909 tot 1915 adjunct-adviseur voor bestuurszaken der Buitengewesten 
was. Van 1915 tot 1918 was hij met verlof in Nederland. Daarna keerde hij in 
1933 terug, niet naar Oost-Indië maar naar West-Indië: hij werd Gouverneur 
van Suriname, een ambt dat hij tot begin van 1944 bekleedde. Vlak voordat hij 
naar Suriname vertrok, had hij het aanbod afgeslagen om minister van 
Koloniën te worden in het tweede kabinet-Colijn. Hij opereerde als een 
autocratisch heerser en was op den duur niet meer te handhaven. Hij werd 
begin 1944 op een zijspoor gezet door de benoeming als buitengewoon gezant 
en gevolmachtigd minister te Mexico City. In 1948 ging hij met pensioen. 
Kortom, een boeiend leven. En Johannes Kielstra had daarnaast ook nog een 
boeiende stamboom. 
 
Beperkte genealogie Kielstra/Kylstra1 
 
Generatie I 
Gercke, geboren in 1500, zoon van N.N. en N.N.; overleden op ? 
Gehuwd met 
N.N. 
Uit dit huwelijk drie zonen, o.a.: 

a) Cornelis Gerckes, geboren in 1530 te Oostermeer 
 
Generatie II 
Cornelis Gerckes, geboren in 1530 te Oostermeer, zoon van Gercke en N.N.; 
overleden op ? 
Gehuwd met 
N.N. 
Uit dit huwelijk: 

a) Gercke Cornelisz, geboren in 1554 te Oostermeer 
 
Generatie III 
Gercke Cornelisz, geboren in 1554 te Oostermeer, zoon van Cornelis Gerckes 
en N.N.; overleden in 1640 te Oostermeer. 
Gehuwd met (2) 

                                                 
1 Ontleend aan o.a. https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I116337.php.  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I116337.php
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Stijntje Gerrytsdr, geboren in 1558 te Oostermeer, dochter van Gerryt Coenes 
en Bauck Ubles; overleden op 16 mei 1627 te Beetsterzwaag. 
Uit dit huwelijk drie kinderen, o.a.: 

a) Johannes Gercks, geboren in 1600 te Oostermeer 
 
Generatie IV 
Johannes Gercks, geboren in 1600 te Oostermeer, zoon van Gercke Cornelisz 
en Stijntje Gerrytsdr; overleden in 1670. 
Gehuwd met 
Nieske Jans Haxta Heslinga, geboren in 1615 te Roordahuizum, dochter van 
Jan Tyalles en Tjam Sjoerds Haxta Heslinga; overleden in 1682. 
Uit dat huwelijk : 

a) Wilt Johannes Ytsma, gedoopt op 18 januari 1643 te Oostermeer 
 
Generatie V 
Wilt Johannes Ytsma, gedoopt op 18 januari 1643 te Oostermeer, zoon van 
Johannes Gercks en Nieske Jans Haxta Heslinga; overleden in 1724. 
Gehuwd in 1669 met 
Sytske Willems, geboren in 1635 te Burum; overleden in 1680 te Bergum. 
Uit dat huwelijk twee kinderen, o.a.: 

a) Johannes Wilts, geboren in 1671 te Oostermeer 
 
Generatie VI 
Johannes Wilts, wagenmaker, geboren in 1671 te Oostermeer, zoon van Wilt 
Johannes Ytsma en Sytske Willems; overleden in 1736 te Oenkerk. 
Gehuwd met 
Jantien Jurjens Jelsema, geboren in 1680 te Opende, dochter van Jurjen 
Jurjens Jelsema en Jantien Reyner Homan; overleden op 17 september 1710 te 
Oenkerk. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen, o.a.: 

a) Reinder Johannes Kylstra , gedoopt op  18 oktober 1709 te Oenkerk 
 
Generatie VII 
Reinder Johannes Kylstra , boer, gedoopt op  18 oktober 1709 te Oenkerk, 
zoon van Johannes Wilts en Jantien Jurjens Jelsema; overleden in 1793 te 
Oenkerk.  
Gehuwd met 
Akke (Aukje) Clazes, gedoopt op 25 december 1710 te Bergum, dochter van 
Claas Thomas en Berber Goslings; overleden in 1782 te Nijega. 
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Uit dit huwelijk zes kinderen, o.a.: 
a) Klaas Reinders Kylstra, geboren in oktober 1739 te Rijperkerk 

 
Generatie VIII 
Klaas Reinders Kylstra, geboren in oktober 1739 te Rijperkerk, zoon van 
Reinder Johannes Kylstra en Akke (Aukje) Clazes; overleden op? 
Gehuwd rond 1770 met 
Trijntje Hendriks, geboren rond 1745; overleden op 3 december 1831 te 
Oudega. 
Uit dit huwelijk drie kinderen, o.a.: 

a) Reinder Klazes Kylstra, geboren op 22 april 1771 te Oudega 
 
Generatie IX 
Reinder Klazes Kylstra, vervener, geboren op 22 april 1771 te Oudega, zoon 
van Klaas Reinders Kylstra en Trijntje Hendriks ; overleden op 1 juli 1829 te 
Oudega. 
Gehuwd met 
Sjoukje Boers, geboren op 6 februari  1773 te Opeinde; overleden op 9 
oktober 1817 te Opeinde. 
Uit dat huwelijk twee kinderen, o.a.: 

a) Broer Reinders Kielstra, geboren op 21 oktober 1798 te Oudega 
 
Generatie X  
Broer Reinders Kielstra, keurmeester, geboren op 21 oktober 1798 te Oudega, 
zoon van Reinder Klazes Kielstra en Sjoukje Broers; overleden op 19 juli 1884 
te Wymbritseradeel. 
Gehuwd op 26 april 1848 te Haskerland met 
Janke Tjepkes van der Molen, geboren op 12 juni 1813 te IJlst, dochter van 
Tjepke van der Molen en N.N.; overleden op 5 februari 1880 te IJsbrechtum. 
Uit dit huwelijk twee kinderen, o.a.: 

a) Tjepke Boers Kielstra, geboren op 27 april 1852 te Bolsward 
 
Generatie XI 
Tjepke Broers Kielstra, doopsgezind predikant,2 geboren op 27 april 1852 te 
Bolsward, zoon van Broer Reinders Kielstra en Janke Tjepkes van der Molen; 
overleden op 4 april 1936 te Zeist. 
Gehuwd op 31 oktober 1876 te Doetinchem met 

                                                 
2 “Een energiek en bezielend voorganger”. Toen ds. Kielstra predikant in Zwartsluis was, werd vanuit Zwartsluis de 

doopsgezinde gemeente te Meppel gesticht. 
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Henriette Charlotte Wilhelmina Amalia  Eger, geboren op 24 mei 1849 te 
Appingedam, dochter van Johannes Coenraad Eger, leraar, en Henriette 
Charlotte Teissiere/Tesseires; overleden op 22 juni 1893 te Middelburg. 
Uit dit huwelijk: 

a) Johannes Coenraad Kielstra 
 
Generatie XII 
Johannes Coenraad Kielstra, geboren op 13 november 1878 te Zwartsluis, 
zoon van Tjepke Broers Kielstra en Henriette  Charlotte Wilhelmina Amalia  
Eger; overleden op 1 april 1951 te Monaco. 
Gehuwd op 5 november 1903 te Lochem met, en op 17 maart 1920 
gescheiden van Gesiena  Henderika Buijs, geboren op 18 oktober 1876 te 
Groningen, dochter van Dirk Buijs, koopman,  en Johanna Jodoca Henrica 
Hermanna Warmolts, overleden op 30 april 1951 te Velp. 
Uit dit huwelijk twee kinderen, een zoon en een dochter. 
Hertrouwd op 29 maart 1920 te Middelburg met  
Marie Francoise Pienot, geboren rond 1878, dochter van Andre Pienot, leraar, 
en Johanna Henrietta Torchiena. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 

EEN MOEIZAME GENEALOGISCHE ZOEKTOCHT 

Ingezonden door: W. J. Standaart: w.standaart@home.nl 

 
Er is een wereld van verschil in de manier waarop een stamboomonderzoeker 
zo’n 20, 30 jaar geleden gegevens kon verzamelen en nu. Mijn onderzoek 
begon op 20 juli 1992 met een bezoek aan het gemeentearchief te Vlissingen. 
Daarna volgden een groot aantal bezoeken aan diverse archieven. Daar kon je 
de akten van de burgerlijke stand op microfiches bekijken, notities maken en 
die thuis uitwerken. 
Rond de tijd dat ik met stamboomonderzoek begon kwamen gegevens uit 
individuele akten van de burgerlijke stand op internet beschikbaar. Die werden 
verzameld door een groot aantal vrijwilligers. Daarna volgden veel andere 
gegevens en scans van diverse aktes. Nu is het mogelijk thuis achter je 
computer de nodige gegevens op te zoeken en is een bezoek aan een archief 
meestal niet nodig. 
Vaak maak ik met veel dank aan al die vrijwilligers gebruik van hun werk. Een 
enkele keer moet ik concluderen dat het toch mensenwerk blijft omdat hun 
gegevens me voor een raadsel plaatsen. Daarvan hier een voorbeeld. 
Bij het samenstellen van de parenteel van mijn schoondochter kon ik van het 
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echtpaar Roelof  Rozenveld en Annechien Rona (geboren respectievelijk in 
1892 en 1893) geen huwelijk vinden. Wel vond ik (o.a.) dat op 1 april 1914 een 
zoontje van hen overlijdt in Peize. Hij is dan 1 maand en moet dus geboren zijn 
in februari of maart  1914. In zijn overlijdensakte staat dat hij een erkende 
natuurlijke zoon is van bovengenoemd echtpaar. Dit betekent dat hij geboren 
is vóór het huwelijk van zijn ouders. 
Omdat ik geen huwelijk kon vinden ben ik daarna alleen gaan zoeken op de 
naam Rona als bruid in de periode 1909 (zij is dan 16 jaar) -1914 (geboorte 
zoon).  
Op de website van Alle Groningers vond ik onderstaand huwelijk: (de 
achternaam is inmiddels aangepast) 
 

 
 
 

 
 
Behalve de achternaam van de bruidegom (en dus ook die van zijn vader) 
komen de namen overeen met de gegevens die ik al gevonden had. Ook de 
vermelding dat een kind gewettigd wordt was al bekend.  
Ik heb daarom de geboorte akte opgezocht. (zie onder) 
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SNELRECHT HONDERDEN EURO’S VOOR EEN FOTOOTJE 

 
Vaak wordt ergens een foto van internet geplukt en zonder 
bronvermelding op een website geplaatst. Veel particulieren en ondernemers 
weten niet dat dat niet mag, of ze denken dat het zo'n vaart niet zal lopen. Dat 
is een kostbare vergissing. De zoekmachines die rechthebbenden gebruiken 
zijn tegenwoordig zo goed, dat elke foto kan worden gevonden. Ook als zo'n 
foto op eerste verzoek wordt verwijderd, moet de eigenaar van de website 
honderden euro’s schadevergoeding betalen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij 
een vonnis van een kantonrechter met een schadeveroordeling die soms iets 
lager kan uitvallen, maar waar dan wel een volledige proces- 
kostenveroordeling van enkele duizenden euro's tegenover staat. 
Er is sprake van een aanzwellende stroom van dit soort uitspraken van 
kantonrechters. En er zijn nog veel meer schikkingen, soms met geheim-
houdingsclausules, die zich aan de waarneming onttrekken. De handhaving 
van fotoauteursrechten op internet is een winstgevend businessmodel 

geworden voor sommige fotografen en hun advocaten. 
Zonder toestemming een foto gebruiken op een website mag 
niet, zeker niet zonder  bronvermelding. Met bronvermelding 
van de naam  van de fotograaf kan er sprake zijn van een 
toelaatbaar citaat. Maar alleen als het beeldcitaat functioneel 
en ondergeschikt is. Meestal ontbreken echter de bron en de 
naamsvermelding, waardoor er sowieso geen sprake kan zijn 
van een toelaatbaar citaat. De kantonrechter heeft dan geen 
andere keus dan te concluderen dat er sprake is van 

auteursrechtinbreuk. 
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Ook als de foto op eerste verzoek is verwijderd. Vervolgens wordt er een 
schadevergoeding toegekend van een paar honderdeuro. Soms nog met een 
opslag van25 tot 200 procent  wegens het ontbreken van de 
naamsvermelding, het bijsnijden van de foto of verlies van exclusiviteit. 
Het is vooral de volledige proceskostenveroordeling in auteursrechtzaken die 
en voor zorgt dat mensen, veelal zonder advocaat en met kansloze verweren, 
voor duizend euro of meer het schip in gaan. Juristen die wel weten hoe het 
werkt, moeten steeds knarsetandend adviseren om voor honderden euro's te 
schikken en voortaan beter op te passen. Hergebruik niet zomaar een foto van 
en op internet, want dat kost honderden euro's. 
 
Bronnen: ECLI:NL:RBROT: 2017:1143; ECU:NL:RBAMS:2017: 318; 
ECU:NL:RBDHA :2016:15985; ECLI:NL:RBDHA:2016:15983 en 
ECIJ:NL:RBMNE: 2016 : 5518 
Dirk Visser is advocaat bij Visser Schaap & Kreijger en hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de 
Universiteit Leiden. 

 
 

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

 
Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-
Overijssel over de maanden januari t/m april 2017. In deze bladen vindt u 
soms genealogische gegevens van familie. Want genealogie is ook historie. 
 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Annen 12/1 Boermarke(4) vanaf 1890 – Geesje en Sippe Schuiling – Kirchhoff(2) 
Assen 27/1 De laatste oorlogsdagen – Muziektent – Gasfabriekstr. – Ziengs 
Beilen 17/1 Bouwbedr. Eleveld – Huisslager Stadman – Jeugdsoos Threant 

Bentheim 28 
Pachtabgaben – Elisäus Styl – Festung Lingen – Willem Iemhoff 
OFB Wietmarschen & Schüttorf – Lingener Landwirtschaft 1541 
Flintermann – Wilhelm Hellmeister & Felix/Justus Nussbaum 

Coevorden 1 
Erve Hengelaar(2) – Jitse Veenstra – J C Scheuer – Blauwverver 
Steenwijksmoer – F H Langeland – Joodse school – The Hartungs 

Diever 17/1 Stal Klok – Jan Benthem sigarenfabr.(Wateren) - Lijkwagenhuisje 
Dwingelo 17/1 Prehistorie Lhee – Terre Merveille & Tjerk Vermaning - Hockey 
Eelde 03-2017 Cabaret 2016 – 't Groene Boek – Klaas Zwaneveld - Wethouders 
Emmen 03-'17 Monument Indië-militairen – Augustus 1944 – Turfschip 1965 
Gasselte 17/1 Keien/Flinten/Kloppers/Macadam – Kapitalisten)Adams&Huges  
Gieten 03-'17 1940-'45: Sijbring/Martens/Venema- Convenant/Semslinie 
Hardenb. 34/1 Aart Frijling – Zwembad – D J te Rietstap – Holtermanskamp – Esser 
Havelte '17/1 de Bosnimf – 100 jaar Zuivelgesch. – Fit Door Sport – Henk Slagter 
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Hoogeveen 1 
De waag – Graf Pastoor/Bruins Slot en Ds. Kat/Ds. Kooman- Cilie de 
Cosse – Koninklijk bezoek(1895) – Stoomtrein - Reacties 

Meppel 39/1 Jeugdspelletjes – Ziekenhuis-apotheek – Turfvaart – Adolf Klein 
Nijeveen '17/1 Bouwknegt-Sammer – Bewoners KBB 49 – Eyck van Zuylichem 

Odoorn '17/1 
B J ten Rodengate Marissen – 4x Soldaten/Mariniers 1812 Rusland –  
Bewoners Zuiderdiep 100 t/m 110 – Wandschildering – de geit 

Oosterhess. 1 Geesje Deen – Pingo-ruïnes – Toen & Nu – De stoomtram 
Peize nr. 73 Scheepstra-kabinet- Zuurseweg 24 – Orgel(4) – Niewjaarswens 1819 
Rolde 17/1 Begrafenisver. Rolde – Rolder herberg – Burgem. v.d. Sluis 
Ruinerwold 1 Amoor-orgel – Jantje Kraal-Knol – Oorlogsboek – Eiso Eizinga(1) 
Ruinerwold 2 UDI 100 jr.(1) – Gravensite – Eiso Eisinga(2) – Boek Oorlogsjaren € 25 
Sleen 20/1 Iemenhoning – Rietdekker Keen – bewon. Bommertsweg 1 – Foto's  
Smilde 14/1 Jan Ludwig - Oorlog - Smildiger roet - Mw. Eleveld-Tigelaar - Popken 
Vollenhove 1 Oude bossen – Dialect op site – Ronduite – Schokkers - Kingma 
Vries 16/62 Jan Bruin – De Burcht – Taarlo – Huisslachtingen – Geneeskundigen 
Westerbork 1 4 struikelstenen - Stadtman - Foto's - Zuivel Orvelte - Roelof v Dalen 
Westerwolde 
1 

Bourtange – Klokkengieter – Henk Lagerweij – Benvenuto - Tolvrij 

de Wijk 16/4 Nering 't Pad(1) – Joh. Holties – IJsbaan Dickninge – Bijbel 1752  

Zuidlaren 1 
25 jr. Jubileumnr. - Verenigingen 1965 - Scheepvaart - Stationsweg 9 - 
Paardentram <=> Groningen - Brinkhotel - Boderijder van Anken 

Zuidwolde 1 Frederik Dekker – Nachtwachters – Uit de krant van 1967 - Foto 

 
Deze bladen liggen vanaf nu ter inzage op de leestafel tijdens de NGV-
vergaderdagen (één jaar lang). Ook worden ze ter lezing aangeboden aan de 
bestuursleden van de NGV Drenthe & Noordwest-Overijssel. 
 

 
   
 
 

       Geef  eens een lidmaatschap  cadeau.
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