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GERRIT SCHOLTEN, geb. Dalen 11-2-1857, landbouwer, vertrekt van Dalen naar De
Loo huis nr. 489 (later 12) te Coevorden 13-5-1890, vertrekt van De Loo huis nr. 14 naar
Dalermarsch huis nr. 292a 11-5-1903, vertrekt van Dalen naar Orvelte (Westerbork)
8-5-1933, overl./begr. Orvelte/Westerbork  5110-3-1944, tr. Dalen 10-5-1890,

HINDERIKA GEERTRUIDA ALMELOO, geb. Coevorden 11-11-1856, vertrekt van De
Loo huis nr. 14 naar Dalermarsch huis nr. 292a 11-5-1903, vertrekt van Dalen naar
Orvelte (Westerbork) 8-5-1933, overl./begr. Orvelte/Westerbork 23/27-7-1946.

JAN KROES, geb. Zevenhuizen (Leek) 4-3-1826, gelegitimeerd bij het huwelijk van zijn
ouders te Leek 15-12-1833, dienende voor de Nationale Militie bij het 3e regiment
infanterie, arbeider 1849, overl. Nieuw-Amsterdam 20-12-1873, tr. (2) Emmen
18-10-1867 Trijntje Pluum, geb. Steenwijkerwold 6-2-1823, wed.v. Anne Oost,
arbeider te Nieuw-Amsterdam, overl. ald. 9-11-1866, dr.v. Hendrik Jans Pluum en
Annigje  Hammen, tr. (1) Assen 8-8-1849,

WILLEMINA HE(I)LDINA  WOLTERS, geb. Smilde 3-1-1830, arbeidster te
Nieuw-Amsterdam 1866, overl. ald. 12-9-1866.

EVERT WESSELING, geb. Dalen 16-2-1818, arbeider, overl. ald. 22-1-1894, tr. (1)
ald. 30-4-1850 Lammechien Tijink, geb. ald. 25-12-1821, dienstmeid 1850, overl. ald.
4-2-1854, dr.v. Jan Tijink, landbouwer te Veenhuizen, en Aaltien  Wolbers, tr. (2) ald.
13-11-1855,

KLASINA REINDERS, geb. Gramsbergcn 9-5-1829, dienstmeid, overl. Dalen
4-3-1911.

HENDRIKIHINDRIK  BEKKEN, geb. Voorwold, ged. Emlichheim 19-3-1779,
Holzschuhmacher (klompenmaker) te Vorwald, overl./begr. Vorwald/Emlichheim
215-1-1861 (ouderdom), tr.,

GEZE/GESE  LAMBER(T)S,  geb. Emlichhcim, ged. ald. 14-3-1775, overl./begr.
Vorwald/Emlichheim  22/25-5-1853  (ouderdom).

LIEUWE JANS KROES, arbeider te Zevenhuizen 1826, te Assen 1849, overl. voor 1873,
tr. Leek 15-12-1833,

FROU( W)KJE JANS DE GOEDE, arbeidster te Nieuw-Amsterdam 1873.

JAN JANSEN STRIJKS, van Noordsleen, wonende te Meppen 1756, weduwenaar te
Wesup 1779, tr. (1) Zweeloo 2-5-1756 Hendrikje/Hindrikje(n)/Henderijkien Jansen, van
Zuidsleen, wonende te Meppen 1756, tr. (2) Zweeloo 16-5-1779,

AALTIEN/AALTJE  JANS(S)(EN),  j.d. van Wiester, wonende te Wesup 1779.

EVERT ROELOFS CIJFf/TAB(B)ERNAKEL,  geb. Op den Kievit, ged. Gramsbergen
15-1-1730, j.m. van den Kijft 1758, tr. Hardenberg 9-4-1758,

HENDRIKJE/HENDRICKIEN/HENNE HENDRIKS, geb. Holthone, ged. Gramsbergen
26-11-1730, j.d. van Holthoon  1758.

ALBERT BEKKEN, wonende in het Voorwold, tr.,
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1 8 1 FENNE HOFMANMARS.

182 JAN LAMBERS, geb. in de Berge, ged. Emlichheim 6-5-1746, wagenbouwer in
Emlichheim, tr.,

183 GEERTIEN  SNIEDERS.

222 ANNE WILLEMS (BOSMA),  geb. ca. 1760, van Lippenhuizen 1786, gealimenteerd
wonende in de Compagnie onder Hoornsterzwaag huis nr. 16 in 1816, overl. Mildam
(Schoterland) 23-6-1816, otr./tr. Lippenhuizen 8115-10-1786,

223 TJIETSKE JOHANNES, van Lippenhuizen 1786, overl. Hoornsterzwaag (Schoterland)
31-1-1806.

238 GERRIT VAN DER HULST SCHOENMAKER, ged. Gramsbergen 31-1-1751, j.m.
van Gramsbergen 1773, schoenmaker aan de Oudestraat nr. 27 ald., overl. Gramsbergen
25-8-1814, tr. ald. 17-10-1773,  huw.voorw. Hardenberg 25-9-1773,

239 TRU(I)T(T)E/GEERTRUI(D) ALBERTSROELOFS,  geb. Holtheme, ged. Gramsbergen
9-5-1751, j.d. van Holtheme gewoond hebbende op den Oldenhof onder Gramsbergen,
overl. ald. 7-5-1819 (in de Agterhoek huis 17).

Gerrit van der Hulst komt in de volkstelling van 1795 voor als schoenmaker, met een een gezingrootte van
9 personen. In de grondvergadering van 1795 die gehouden wordt in de kerk van Gramsbergen komt Gerrit
van der Hulst voor in de le klasse. Op 8 april 1795 van datzelfde jaar wordt burger Gerrit van der Hulst
gekozen als representant. In deze hoedanigheid krijgt hij op 13 april 17% een totaal van 32 stemmen en
wordt d‘aarmee  verkozen tot lid van de municipaliteit van  Gramsbergen. In deze functie als gemeenteraadslid
wordt hij in de raadsstukken genoemd tot 1807. Hij komt als stemgerechtigde burger voor op 23 april
1798.
Volgens het register van hoornde  beesten bezit Van der Hulst in Gramsbergen op 6 maart 1800 een aantal
van 3 hoomde beesten, waarvoor f 6,00 belasting moest worden betaald.

Op 2.5 september 1773 verschijnen voor Jacob van Riemsdijk, scholtus van den Hnrdenbergh, Heemse en
Gramsbcrgen,  en de keumoten  Burgemeester Willem Nijman en Gerrit Willems  Nijman, Gerrit van der
Hulst, jongeman, en Truite  Alberts, jongedochter, c,aeassisteerd met haar vader Albert Lucas als haar
verkozen momber.
Comparanten verklaren een huwelijksovereenkomst aan te gaan. Bruidegom en bruid sullen hebben genieten
en profiteren de geregte Halfscheid van den gehelen Boedel  en goederen van de Bruidegoms vader Jan van der
Hulst en van de Bruidegoms overleden moeder Fennegien Weggebakker, om dus dien Boedel en goederen
gedurende het leven van voornoemde vader van de Bruidegom te samen in eenen Huishoudinge te
administreren en regeren. En dat voorts na ‘t overlijden van de vader van de Bruidegom de andere geregte
halfscheid van de verscheiden boedel en goederen mede door de Bruidegom en Bruid in vollen eigendom sal
worden geprofiteerd.
Alles onder de voorwaarde dat aan Hendrik van der Hulst, broeder van de bruidegom, zal worden uitgekeerde
een bedrag van 100 Carolus guldens en bij diens huwelijk een behoorlijk bruidegomskleed. En van nu aan
sijn overleden moeders Bijbel met zilver beslag, en de kiste.
Aanwezig zijn Gerrit van der Hulst, bruidegom, Truitte Alberts, bruid, Jan der Huls, vader van de
bruidegom, Albert Luckas, vader van de bruid, Grijtijen Hendrijks, moeder van de bruid, Jan Wegbaker,  Jan
Baerslagh, Wersse Levengraven en Peter van der Hulst.
(Bron: RechtArch.  Hardenberg, deel 13 folio 217-217~~)

Jacob van Riemsdijk, scholtus van den Hardenbergh, Hecmse en Gramsbergen, en de keurnoten Gerrit
Habers en R. Hcerspink, verklaren dat op 19 november 1779 voor hen verschenen zijn Gerrit Poortman, als
uuiverseel erfgenaam van wijlen Geert Kok, en Albert Meijerink, als erfgemaam  van de erfportie van wijlen
zijn dochter Fennegien Alberts, in leven echtgenote van Geert Kok. Deze laatsten verklaren dat zij in
eigendom overdragen aan Gerrit van der Hulst en zijn huisvrouw Truite  Roelofs, woonagtig te
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Gramsbergen, in de eerste plaats een stuk zaaijland groot twee schepel lands met een hoekjen  hooìjland in
de oude Vegte gelegen met de oostzijde aan ‘t land van Peter Gerbers en met de westzijde aan ‘t land van de
weduwe van Albert Centen, op de Spekkerije agter in den WesterEsch  onder Gratnsbergen. En ten tweede
een gaarden groot vijlspind lands met  een hoekjen  hooijlancf  in de oude Vegte gefegen  met de oostzíjde aan
‘t land van de weduwe van Albert Centen en met de westzijde aan ‘t land van Peter Gerbers mede op de
Spekkerije agter in den WesterEsch onder Gramsbergen. De verkoop aan Gerrit van der Hulst heeft
plaatsgevonden op 9 april 1779 bij publieke verkoping.
(Bron: Recht.Arch. Hardenberg, deel 14 folio 93v“)

Op 10 januari 1780 verschijnen voor Jacobus van Riemsdìjk.  scholtus van Hardenbergh, Heemse en
Gramsbergen. en de keumoten  Jan Jacobs en Berend Kamferbeek,  Hendrik van der Hulst en zijn huisvrouw
Geesjen Tangenberg te Gramsbergen, die verklaren dat zij voor de somma van f 210.00 hebben verkocht en
overgedragen aan Gerrit van der Hulst en zijn huisvrouw Truìte Roelofs te Gramsbergen de geregte
halfscheid van een stuk zaaijland groot een mudde lands gelegen met de oostzijde aan ‘t land van Jan
Merjenberg, met de westzijde aan ‘t land van Hendrik Berends  van der Scheer, en met het noordeinde aan de
Oostermaatssteege op den Oosteresch onder Gramsbergen. Zijnde dese halfscheid gelegen naast het land van
Hendrik Berends  van der Scheer, wcsende  allodiaal goed.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 14, folio 98vy

Gerrit van der Hulst te Gramsbergen krijgt op 25 januari 1791 voor scholtus J.G. Krul1  van Hardenbergh,
Heemse en Gramsbergen en de keumoten  burgemeester A. Sierink en Gerrit Sandman, overgedragen VZUI
Albertus Weerts,  wonende te Bennebroek (?) voor zichzelf en als volmacht van zijn broer Derk Weerts,  zijn
zusters Johanna en Arendina Weerts  en zijn zwager Jan de Goot, het tiende perceel van een serie goederen,
zijnde een mudde zaaijhand  op de Kakenkast naast de Schoemaker.
(Bron: RcchtArch.  Hardenberg, deel  15, folio 108)

Op 22 febnuari  1798 verschijnt voor J.G. Pruim, scholtus van het kerspel Hardenbergh, en de keumoten
Gerrit de Graaf en Gerrit Blotens, de Rentmeester F.Th. van Pallandt tot Egede, die volgens resolutie van de
Gedeputeerden der Provisioneele Representanten des Volks van ‘t nu voormalig Gewest van Overijssel d.d.
12 april 1797 geautoriseerd is om de verkochte erven en landerijen onder het rentambt van Sìbculo en
Albergen te transporteren  en over te dragen aan de kopers. De rentmeester verklaart over te dragen aan Gerrit
Woltersum, Jan Woltersum, Gerrit van der Hulst en Wolter  Brink het door hun op een publieke veiling d.d.
20 december 1796 aangekochte Erve Odink te Collendoorn in het schoutambt Hardenberg.
IIct viermanschap Woltersum, Woltersum, Van der Hulst en Brink heeft het goed uit speculatieve
overwegingen aangekocht en begint kort na deze overdracht het goed  in delen over te dragen aan diverse
cigennren.  Uit deze overdracht komt duidelijk de omv,ang  van het erve Odink maar voren:
l het huis cum annexis

Op 23 febnuari  1798 wordt overgedragen aan Jasper  Zweers en zijn huisvrouw Lutgertjen Moleman, te
Hardenberg, en aan J.G. Pruim en zijn huisvrouw J.H. Bruins, te Hardenberg: (aankoop op 29 januari
1797)
Het Huis grond en wheere, schaapeschot  grond en wheere, de halfscheid van den goorden bij het Huis
gelegen, de grond waarop de schuure  staat, een vierde van een volle whaare in de Markte van Heemse en
Collendoorn, den hnlven  Steenbrink zo die mede onder ‘t Erve Odink behoord, den Kamp hoog en laag
zaaijland met de daarop staande Boomen,  de halfscheid  der  Koeweiden behoorende  bij voorn. Erve, en dan
nog ongeveer drie bmdden zaaijland.

. 2de  en 7de Pnrceel
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan Jasper  Zweers en zijn huisvrouw Lutgertjen Moleman te
Hardenberg: (aankoop op 6 maart 1797)
Zes mudden en drie schepel zaaijland genaamd het Koningrijk op den Collendoorner Esch, en 118
gedeelte vcan  een volle whaare in de Markte van Heemse en Collendoom. en dan nog twee dagwerk
Hooijland genaamd het Haverland.

l Me Pnrceel
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan Jan Odink en zijn huisvrouw te Collendoom: (aankoop op
G maart 1797)
De zoogcnaamde  Hillenmaate groot twee dagwerken Hooijland.

l Iste  gedeelte  van  het Sde  Parcecl
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan Albert Lenters en zijn huisvrouw te Hcemse: (Laankoop  op
6 maart 1797)
Een dagwerk IJcoijland  de Maate genaamd.
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2de gedeelte van het 5de Parceel
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan Egbert Wamers en zijn huisvrouw te Collendoorn:
(aankoop op 6 maart 1797)
Een dagwerk Hooijland de Maate genaamd.
3de gedeelte van het 5de  Parceel
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan Hendrik Geertman  en zijn huisvrouw te Heemse: (aankoop
op 6 maart 1797)
Een dagwerk Hooijland de Maate genaamd.
4de cedeelte  van het 5de Parceel
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan G.J. Schrotenboer en zijn huisvrouw te Heemse: (aankoop
op 6 maart 1797)
Een dagwerk Hooijland de Maate genaamd.
6de Parceel
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan Roelof Tassink en zijn huisvrouw te Collendoom:
(aankoop op 6 maart 1797)
De zoogenaamde Riethuure en Wesselbelt,  groot een en een vierde Dagwerk Hooijland.
8ste P‘arceel
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan Koenders Stoevebelt en zijn huisvrouw te Collendoom, en
aan Egbert Doezeman en zijn huisvrouw te Collendoom: (‘aankoop op 6 maart 1797)
Het halve veeneslag genaamd de Brille, en 118 ste gedeelte van een volle whaare in de Markte  van
Heemse en Collendoom, ijder voor de halfscheid.
11  cie Pnrceel
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan hkartcn  Bruins en zijn huisvrouw Maria van Munster te
Heemse: (aankoop op 6 maart 1797)
1 /l  gedeel  te van een volle whaare in de Markte van Heemse en Collendoorn.
Diversen
Op 23 februari 1798 wordt overgedragen aan Jasper  Zweers en zijn huisvrouw Lutgertjen Moleman te
Hardenberg: (aankoop op 6 maart 1797)
Het Noordelijk gedeelte van den goorden  bij ‘t Erve Odink behorende, drie mudden zaaijland de Woerte,
een stuk hands groot twee schepel genaamd den Vaarlink, en een achtste gedeelte van een volle whaare in
de M‘arkte  van Heemse en Collendoom.

(Bron: Recht.Arch. Hardenberg,  deel 17, folio 123v”-127~“)

Op 21 februari 1798 worden door J.G. Pruim, scholtus van Hardenberg, en de keumoten  B. Ruytenberg en
R. Kamferbeek,  mombers  aangesteld over Jan, Albert en Geertjen  Kamferbeek,  kinderen van wijlen Egbert
Roelofs Kamferbeek en zijn vrouw Geesjen Kamferbeek, welke laatste in het huwelijk wil treden met
Geerlig  Spijkerman. Aangesteld worden de ooms Gerrit van der Hulst en Albert Eekman.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 17, folio 128~‘)

Derk Bouwer(s) en zijn huisvrouw Henderica Lucas verklaren op 16 maart 1803 voor scholtus J.G. Pruim
van Hardenbergh en de keumoten  Gerrit Nijman en Wolter  Brink, schuldig te zijn aan Gerrit van der Hulst
en zijn vrouw te Gramsbergen wegens ter leen ontvangen gelden de somma van f 179-10-0. Hypotheek
wordt verstrekt op twee schepels zaaijland gelegen tusschen een stuk land van de geldschieters en van
Johannes Boerink op den Oosteresch onder Gramsbergen. Geldschieters verkrijgen het recht om gedurende
een periode van tien jnren dit land te gebruiken en de opkomsten te genieten als voldoening van de rente
over genoemd kapitaal.
(Bron: Recht.Arch. Hardenberg, deel 18, folio 181-181~7

Hendrik Roelofs Bieleveld en zijn huisvrouw Truite Reints, woonachtigh te Gramsbergen, transporteren op
21 november 18w  voor J.G. Pruim, scholtus van den H‘ardenbergh  c.a. en de keumoten  G.J. Pruim en Jan
Vrijlink, aan Gerrit van der Hulst te Gramsbergen, en aan Jan van den Hof aldaar, ijder voor de helft, het
door hen bij publieke veiling d.d. 18 april 1804 aangekochte twee derden gedeeltens van een hoek zaaijland
groot ongeveer zes schepel gelegen op ‘t Heetnrot onder Gramsbergen, waarvan het westelijk gedeelte door
Jan Richterink ten dien dage is aangekocht zijndeThiendbaar.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 19. folio 21-21~“)

Op lic janu‘ari  1805 transporteren J‘asper  Zweers en zijn huisvrouw Lutgertjen h4oleman, woonachtigh ten
Hardenbergh, voor scholtus van Hnrdenberg J.G. Pruim, en de keumoten  Wolter  Hegeman en Hendrik
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Vedelaar, aan Gerrit van der Hulst en zijn huisvrouw te Gramsbergen twee dagwerken hooijland kenlijk
gelegen op de Haandrik  in dit schoutampt.
(Bron: Recht.Arch. Hardenberg, deel 19. folio 25-25“)

Gerrit van der Hulst en Jan Richter&  beide te Gramsbergen. krijgen op 25 mei 1808 voor scholtus J.G.
Pruim van Hardenbergh en de keumoten  H. Bruins en Derk Bosch, overgedragen ijder voor de gerechte
halffscheid een gerecht vierde part in de zoogenaamde Wagtmeestersplaatse kenlijk  gelegen onder Aane, bij ‘t
huis van Hendrik Schultink aldaar. Zij hebben dit goed gekocht voor f 85,OO  van Evert van der Scheer en
zijn huisvrouw Johamia  Elisabeth Veenebrugge.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 10, folio 148)

Op 24 augustus 1808 transporteren Derk Brouwer en zijn huisvrouw Hendrica Lucas, te Gramsbergen. voor
scholtus van Hardenberg c.a. J.G. Pruim en de keumoten  D.J. Kremer en Wamer  Kremer, voor de somma
van 170 guldens aan Gerrit Sipelkamp en zijn huisvrouw te Baelder, een halve dagwerk hooiland kennelijk
gelegen op de Heringmaate onder Gramsbergen, mandelig met Jan Richterink, G. van der Hulst en anderen.
(Bron: Recht.Arch. Hardenberg, deel 19, folio 153-153~~

J.G. Pruim, schol tus van het kerspel Hardenberg, transporteert onder tegenwoordigheid van de keumoten
J.D. Zweers en Albert Everts, op 3 oktober 1808 diverse Nationaalen Domeinen in opdracht van den Raad
v‘an  Finantiën in ‘t Departement Overijssel d.d. 21 januari 1807.
Hiertoe behoort o.a. de overdracht aan Gerrit van der Hulst van het 62ste Parceel,  zijnde den Oelderinger
Thiende te Brucht.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 19, folio 163v”-la)

Op 28 november 1808 wordt voor J.G. Pruim, scholtus van den Hardenbcrgh c.a., en de keumoten  G.J.
Pruim en Marten Bruins, overgedragen door Lutgertjen Moleman, weduwe en boekhoudersche van wijlen
Jasper  Zweers, onder assistentie van haar zoon Jan Harmen Zweers, die tevens voor zichzelf compareert, aan
Jau  Woltersum, Gerrit Woltersum, Gerrit van der Hulst en de weduwe van Wolter Brink een gerechte derde
gedeelte uit de tienden van ‘t Erve Poesink te Ennevelde en uit de Erven Amsinger. Bekkinger en
Uelderinger te Brucht. Deze waren op 26 november 1805 door de kopers aangekocht.
(Bron: Rccht.Arch.  Hardenberg, deel 19, folio 168)

Jan IYoltersom,  Gerrit Woltersom,  Gerrit van der Hulst en de weduwe van Wolter Brink, onder assistentie
van Gerrit van der Hulst, dragen op 29 november 1808 voor J.G. Pruim, scholtus van Hardenberg, en de
keurnoten J. hl‘arienburgh  en G.J. Pruim, over aan Lutgertje Molemans, weduwe en boedelhoudersche van
wijlen Jasper  Zweers, en haar zoon Jan Harmen  Zweers, twee derde gedeeltens in de weide aan het
Baelder-vonder door de wandeling Pastoorsweide genaamd. Dit goed was op 26 november 1805 door de
kopers aangekocht.
\‘erder dragen verkopers op dezelfde dag over aan Gerrit Jan Oldewaterink te Brucht de tiendbaarheid van
zijne hem tans beherende Landerijen onder Brucht en uit het Poelstukke van Jan Waterink en gehoord
hcbbcnde  onder de Bekkinger Tiende aldaar, door hem op 26 november 1805 aangekocht.
Als derde wordt overgedragen de op 26 november 1805 door Hendrik Richterink te Brucht ‘aangekochte
Ticudbaarheid van twee mudden land genaamd het Grote Stuk, kenlijk  gelegen onder Brucht.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 19, folio 168v”-169v”)

Gerrit van der Hulst is mombaar  gekozen door Geesjen Zwols, weduwe vax  Jan Tangenberg, bij het
opmaken van haar  testrunent  op 29 april 1810 voor scholtus van Hardenberg11  J.G. Pruim en de keumoten
Jan Kalkdijk  en Jan Huisken.
Geesjen Zwols legateert aan haar zusters Annegien Zwols. weduwe van T. Vinke, en Fennegien Zwols,
weduwe Veltrop,  ijder een honderd guldens. Aan haar broer Gerrit Joogmans schenkt zij een honderd
guldens. Aan haar schoonzuster Stiena Kwant, weduwe van Jan van Zwolle, een honderd guldens. Aan haar
schoonzuster Hermina Tangenberg, echtgenote van Jan Bosch Mariënbergh. een honderd guldens. Aan haar
neef Jan Hendrik Poortman en haar nicht Fennegien Zwols, echtgenote van Jan Pot, ijder vijftig guldens.
Voor het restant van haar nalatenschap benoemt Geesjen Zwols tot universeel erfgen‘aam  haar schoonzoon
Willem  Krikke.
(Bron: RechtArch.  Hardenberg, deel  26, foliol8-19)

Gerrit van der Hulst wordt diverse malen genoemd als dedingsman bij het aangaan van huwelijkse
voorw‘aardcn:
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l Hardenberg 26 i<anuari  1787
Huwelijkse voorwaarden tussen Gerrit Ensink, weduwenaar  van Zwaantjen Roelofs. en Truite Hakkers.
weduwe van Peter Lukeshof. Aanwezig zijn als vrienden en dedingslieden Hendrik Hakkers. momber van
de bruid, Hendrik Roelofs Bieleveld en Derk Brouwer, momberen over de minderjarige kinderen Hermen.
Grietjen, Jennegien en Albexta Ensink (uit het eerste huwelijk van Gerrit Ensink met Zwaantjen
Roelofs), Gerrit van der Hulst, Bartel Luikeshof. Lucas Roelofs. Jan Kabeldiek (=Kalkdijk), Jan Ennies
en Egbert Roelofs.
(Bron: Recht.Arch. Hardenberg, deel 14, folio 3 10-310~0)
Bartel Luikeshof en zijn echtgenote Hermtien Habers.  en Jan Kalkdijk  zijn overigens de buren van Gerrit
van der Hulst volgens een hypothecaire akte van 8 december 1786, waarbij Bartel Luikeshof van Jan
Lukeshof in Amsterdam een bedrag van 200 Carolus guldens leent en hypotheek verstrekt op zijn huis.
Berteld Lukeshof en Hermtien Haberts hebben dit huis op 19 mei 1786 gekocht van Wigbeld Koobsz en
zijn huisvrouw Hendrikjen Berends.  wonende op den Ballast onder Coevorden.
(Bron: RechtArch.  Hardenberg, deel 14. folio 283~” en 304~0)

l Hnrdenbero  5 ianuari  1788
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Kalkdijk, weduwena‘ar  van Aaltjen Roelofs. en Jennegien Klooster,
jongedochter. Aanwezig zijn als vrienden en dedingslieden Lambert  Klooster, broer en momber van de
bruid, Roberta Kalkdijk, dochter van bruidegom en Aaltjen Roelofs, Hendrik Kalkdijk  en Egbert
Kamferbeek, ooms van Roberta Kalkdijk, Wolter Brink, Gerrijt  Ensek, Yan Klosters,  Hyendryek van der
Hulst, Hendrik Roelofs, Roelof Roelofs, Gerrit van der Hulst en Jans Kieft.
(Bron: RechtAr&.  Hardenberg, deel 15, foliol8v”-19)

l HnTdenberO  22 ianunri  1790
Huwelijkse voorwaarden tussen Mannes  Nijman, en Grietje  Helmings, weduwe van Roelof Roelofs,
moeder van Gerrit en Grietjen  Roelofs. Aanwezig zijn als vrienden en dedingslieden Gerrit Ensink,
momber van de bruid, Beemt Snieder, Lucas Roelofs, Hindrik  Roelofs, Egbert Roelofs en Gerrit van der
Ihlst.

(Bron: Recht.Arch. Hardenberg, deel 15, folio 82-82~‘)
l Hardenberg 22 iuli 1808

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Brink Wolterzoon, jongman,  en Grietjen  van der Hulst,
jongedochter. Aanwezig als vrienden en dedingslieden zijn Gerrit van der Hulst, vader en momber van de
bruid, Truitte Roelofs, moeder van de bruid, Roelofjen Klooster, moeder van de bruidegom en weduwe
van Wolter Brink, vader van de bruidegom, onder assistentie van haar broer Lambert  Klooster, Hamlen,
Hendrik, Hindrikjen, Fennechien,  Annechien  en Hemlina  Brink, broers en zusters van de bruidegom,
Jans Kieft, IJan Brijnk  en Jan van den Hof.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 21, folio 72-73)

l Hnrclcnberrr  23 iuni  1810
Huwelijkse voorwaarden tussen Albert Kamferbeek, jongman,  en Wibbechien Huisjes, jongedochter.
Aanwezig als vrienden en dedingslieden zijn Jan Huisjes, vader en mombaar van de bruid, Jennechien
Hendriks, moeder van de bruid, Geesjen Kamferbeek, moeder van de bruidegom en weduwe van Egbert
Roelofs, vader van de bruidegom, en weduwe van Geerlig  Spijkerman, stiefvader van de bruidegom, Jan
en Geertjen  Kamferbeek, broer en zuster van de bruidegom, M. Bruins, momber van de moeder van de
bruidegom, Gerrit van der Hulst en Albert Eekman.
(Bron: Recht.Arch. Hardenberg, deel 22, folio 47-48)

l Hnrclenbers  24 augustus  1810
Huwelijkse voorwaarden tussen Derk Jan Nijman, jongeman, en Geertjen  Kamferbeek, jongedochter.
Aanwezig als vrienden en dedingslieden zijn Gerrit van der Hulst, oom en momber van de bruid, Hendrik
Nijman en Hendrikjen Engberts, vader en moeder van de bruidegom, Evertjen Nijman, zuster van de
bruidegom en echtgenote van Berend Lubberts, Geesjen Kamferbeek, moeder van de bruid met als
momber Gerrit van der Hulst, en Albert Eekman.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 22, folio 49-50v”)

340 HERMENIHARMEN  JANSEN LAMBERTS waarschijnlijk uit Welink  te Diffelen, geb.
ald. 11-4-1717,  j.m. van Diffelen 1747, landbouwer te Bergentheim, overl. ald. na 1777,
otr. Hardenberg 16-4-1747,

341 GEERTJEN  ARENTS BOERS/WOESTCAMP, geb. Bergentheim ca. 1725, j.d. van
Bargentheijm 1747, overl.  ald. voor 1777.
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342 EVERT HENDRIKS OP DE HAAR GOREN EVERTS, geb. Ane, ged. Hardenberg
31-8-1721, j.m. van Ane 1744, overl. voor 1761, otr./tr.  (2) Heemse 20-5124-6-1753
Hendrikje Gerrits, geb. Collendoorn ca. 1725, otr. (1) Hardenberg 28-6-1744,

343 GEERTJE  ASSE NIEUWHUIS, geb. Ane, ged. Gramsbergen 1716, j.d. van Ane 1744,
overl. voor 1753.

376 HENDRIK JANS BOS(CH)/BOSMAN/KOERTS,  bijgenaamd POEP, ged. Hoogeveen
6-3-1720,  beiker, imker aId.,  overl. tussen 1763 en 1819, tr.,

377 HILLIGJE BERENDS  KLEINE, ged. Hoogeveen 28-3-1721, begr. ald. 25-1-1788.

408 HARMENIHARUM  MAETS  SIKKINGA, geb.lged.  Gieten 28129-7-1683,  smid te
Zweeloo, eigenerfde, keurnoot  1714-1748, ouderling 1733, begr. ald. 30-11-1757, tr.
(1) voor 1706 Aeltien Jansen, overl. voor 16-4-1719,.dr.v.  tr. (2),

409 ALBERTIEN MENSINGE.

Na het overlijden van de Zweelose smid Jan Folkers  ging de smederij over op zijn schoonzoon Harmen
Sickinga. Harmen w‘as  afkomstig van Gieten en stamde uit een geslacht van smeden. Hij is voor 1706
gehuwd met Aeltien Jansen en was in 1706 reeds in de smederij werkzaam.
Harmen Sickinga werd evenals zijn schoonvader aangemerkt als eigenerfde en hij was ook vaak keumoot
(hulp van de schulte), het eerst in 1714 en verder regelmatig tot 1748. Zijn vrouw is voor 16-4-1719
overleden. Op die datum werden voogden aangesteld over de nagelaten kinderen van Harmen Sickinge en
wijlen zijn vrouw Aeltien Jansen:
Op den 16 april 1719 zijn mombaren  gestelt  over de nagelate kinders van Aeltien Jansen. Ter wijle de E.
Hennen Sickinge die snl  trouwen met de E. jongedochter Albertijn Mensing tot Sweele. So verklare ick
vcrders dat de E. Geert H<aake  van Dalen als Hoftvoonnombaer over de nagelaete kinderen .Hoe voor . . . den
Ecdt heeft afgeleght als meede de drie medemombaers Haer  Eedt hebben afgeleght te weten Geert Kampshuis
tot hleppen Hendrick Mensinge en Jan Mensinge beijde tot Bonnen van de vaders side  ter wielee de moeder
versto..en is. So betuigen wij an de Hooftmomber dat wij de behulpsame hant beloven te bieden dat de
voornoemde kinderen ten eren goeds worden op gebracht gedaan als boven. Sulcks betuigen wij met ons
nncms ondertekinge. Get. M. Boghoff,  schults,  1719. Geert Haek. Hijndrijck Mensige. Jan hfensinge.
Geert  Kamhuis  eijgen tegen Hantmarck (omgekeerde Y).
(Bron: Schultenarchief Zweeloo, invm.  50, RAD)
Het doopboek van Zweeloo is gedurende de jaren 1716 en 1717 slecht bijgehouden door de dominee. In
1718 en 1719 zien we weer een verbetering. Maar pas in 1729 begint de doopadministratie weer goed op
g‘ang  te komen. Dit geeft grote problemen voor de constatering wie van de kinderen uit het eerste dan wel
het  tweede huwelijk van Harmen Sikkenga is. Van Grietien, Aeltien en Elisabet is het bekend dat hun
moeder Aeltien Jansen is. En zoon Gerrit en dochter AaItien (1733) zijn zeker kinderen van Albertien
hlcnsinge. blaar meer problemen geeft het voor Lutgertje, Lucas en Hendrik. Gezien de huwelijksdata van
deze laatsten lijkt het er echter op dat de twee broers en de ene zuster allen na april 1719 zijn geboren en
derhalve kinderen zijn van Albertien Mensinge. De namen Lutgertje en Hendrik komen beide uit het
voorgeslacht van Albertien Mensinge, wat de hypothese nog meer aannemelijk maakt.

Uit het schultenprotocol van Zweeloo blijkt dat hij aan verschillende mensen geld heeft uitgeleend. Ook aan
de predikant Samuel Tilikink. Deze man werd 17-3-1733 uit zijn ambt te Zweeloo ontzet. De
moeilijkheden met de dominee zullen er de oorzaak van zijn geweest dat Hammen Sickinge zijn dochter
Aaltien op 8-3-1733 te Sleen liet dopen.
Uit het lidmatenregister van 1733, waarin H‘armen  Sickinge, zijn schoonmoeder Geesien Mensinge en zijn
vrouw Albertien stnnn  genoteerd, blijkt dat hij toen ouderling was. In een opgave uit 1750 met de nieuw
getimmerde  en aangebouwde huizen en schuren, vinden we hem ook. Hij had een schuur bijgebouwd van 3
vak, 18 voet wijd en de smederij (vergroot ?) met 2 vak, 12 112 voet wijd. Het kan ook zijn dat hier sprake
wCas  van een nieuwe smederij. Ván de bezaaide akkers, die in de zogenaamde hange  staat (een ouder
grondschattingsregister) nog als woeste grond stonden aangegeven, bezat hij in 1750 mouwen noordlange.
De vaste goederen, door hem samen met zijn schoonvader in 1709 gekocht, zijn in de koop‘akte  niet nader
omschreven.
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410 WILLEM LUI(J)CH(I)ESlLUIGHIES/LUIGIEN/LUICHIJS,  geb. Orvelde, ged.
Westerbork 18-1-1691, j.g. van Orvelde 1721, te Orvelde 1723, vermeld in het
haardstedenregister van Orvelde 1742-1774 voor f 4-0-0, otr. (1) Westerbork
9-11-1721 Aeltien Otten, geb./ged. Orvelde/Westerbork  11/17-3-1701,  j.d. van Orvelde
1721, dr.v. Jan Otten(s) en Annichien Altinge, otr. (2) Westcrbork 31-10-1723,

411

418

AALTIEN  ALTINGE, geb./ged. Elp/Westerbork  6113-5-1703, j.d. van Elp 1723.

WILLEM JANS RATERINK, (ws.) ged. Coevorden 23-3-1732 (als Adriaan Willem
Raterink, zn,v. Jan Raterink), wonende op de Loo te Coevorden 1756-1774, overl. De
Loo 10-9-1800, tr. (1) Coevorden 9-5-  1756 Harmtijn/Harmtien Wesselink/Wesseling,
ook van Esschenbrugge, tr. (2) Coevorden 24-12-1769,

419

426

JANTIEN  JANSEN, overl. De Loo 25-2-1798.

GEERT JANZEN/JANS(S)EN PRINCEN, ged. Schoonebeek 1-6-1735, meijer op
Wennij Hans plaatse 1757, meijer van Harm Prinsen/Prince(n) 1759-1774, overl.
Schoonebeek 11-2-1774, tr.,

427 FENNEIFENNIGJE  GEERTZENIGEERTS.

WILLEM ANNES, van Lippcnhuizen 1754, tr. ald. 12-5-1754,

445 AAGTJE ENGBERTS, van Lippenhuizen 1754.

JOHANNES GERRYTS, van Lippenhuizen 1758, tr. ald. 3-9-1758,

447

472

GRIJTJE JANS, van Lippenhuizen 1758.

EGBERT REINDERS, geb. Gramsbergen ca. 1730, j.m. van Gramsbergen 1757,
aangenomen als lidmaat ald. 1757, landbouwer, slager op de Logterberg, overl. ald.
25-6-  1777, tr. Hardenberg/Gramsbergen  3 1-7120-8-1757,

473

474

475

HENDRIKJEN CLAASSEN EGBERINK, geb. Anevelde, ged. Hardenberg
29-10-1724, j.d. van Annevelde 1757, overl. Gramsbergen 22-1-1795.

JAN JANS (VAN) BIJLEVELTIBIELEVELD,  ged. Gramsbergen 14-2-1712, j.m. van
Gramsbergen 1741, wonende in de Voorstraat nr. 14 ald., overl. tussen juli 1752 en
19-4-1755, otr./tr. Hardenberg/Gramsbergen  30-11/3-12-1741,

JANNIGJENIJENNEGIEN  LUCAS, geb. Holtheme ca. 1720, j.d. van Holtheme 1741,
aangenomen als lidmaat te Gramsbergen met attestatie van Hardenberg 1742, overl.
Gramsbergen 4-6-1781.

In 1748 en 1749 werkte Jan Mensing als knecht in de smederij. Echter op de goorspraak te Emmen van
8-10-1755  brachten de volmachten aan, dat Egbert Ottens. de knecht van de smid te Zwee-100,  thuis was
komen klagen dat hij door Harmannes Aalders Hoving  met een stok was geslagen en dat hij als het zo
moest gaan geen schik meer in zijn werk had. Harmannes was waarschijnlijk een voor Jan Mensing in de
plaats gekomen oudere kracht, die zijn leerling wel erg hardhandig had aangepakt. Doch de jongen had zich
ook flink geweerd; Lamme (hulp in de huishouding ?) had het allemaal gezien.

Harmen Sickinge is in 1757 overleden. Zijn zoon Lucas volgde hemop  in de smederij.

(Bron: Gens Nostra 1973. pg. 296 e.v.,  De smederij te Zweeloo in Drenthe. Verdwenen verleden, door N.
Kuik)
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476 JAN JANSEN VAN DER HULS(T), j.m. van Gramsbergen 1750, tr. ald. 7-5-1750,

477 FENNIGJEN/FENNEGIEN HENDRIKS WEGGEBAKKER, ged. ws. Gramsbergen
28-11-1728 als dochter van Hendrik Hendriks wonende op de Scheer, j.d.  van
Gramsbergen 1750.

478

479

494

495

496

497

506

507

566

567 FENNEGIEN JANSEN, geb. ca. 1650, overl. Anevelde na 1728.

De volkstelling van Gramsbergen 1748 geeft aan dat Jan Bijlevelt en zijn vrouw Jemregien en hun kinderen
Aaltien, Jan en Hillegien het huis delen met de knechten Egbert, Wigbolt  en nog een Egbert.

ALBERT ROELOFS/LUC(K)AS, j.m. van Holtheem  1741, landbouwer ald., tr.
Hardenberg 17-9-1741,

GRIETJE(N)/GRIJTIJEN HENDRIKS REINTS, geb. op Reijns te Baelder, ged.
Hardenberg 20-4-1709, j.d. uijt Reijns te Baalder  1741.

JAN ELVINGE, tr.,

JANTJE LANTINGE.

HINDRIK GEERTS  HEIDEMANS, ged. Anloo 16-11-1721, van Anloo 1757, otr. ald.
30-4-1757,

WELMOET  JANS, ged. Midwolda 3 1-8-1727, dienstmaagd bij J. Ellents, van Midwolda
1757.

JAN CORNUITENIKERNUTENIKNEITEN,  van Gees 1766,  landbouwer  te
Westerbork, overl. Oosterhesselen ca. 1807, tr. Oosterhesselen 27-4-1766,

STIENTIENSTIJNTIJN  JANSEN, van Gees, wonende te Westenessche 1766, overl.
Oosterhesselen ca. 1807.

JAN JANSEN POTHOF, geb. ca. 1650, wonende op de katerstede De Kleine Pothof  te
Anevelde,  vermeld in het hooftgeltregister van Ennevelde 1723 als Jan Jansen Pothof  voor
vier personen, overl. ald. na 1728, tr.,

Volgens het vuurstedenregister van Aneveld 1682 woonde aldaar Jan op den Pothof. Eigenaar van het huis
is Jonkheer Philibert Blankvoort, wonende te Kampen, die tevens eigenaar was van de Grote Pothof.
Volgens het register van hoofdgeld van 1723 woonde Jan Jansen Pothof  nog steeds op de katerstede Pothof.
Volgens het verpondingsregister van 1733 woonde Jan Pothof in het huis dat eigendom was van de
erfgemamen  Van der Pothofs.

In augustus 1715 worden voor Johan Molckenbour, scholtes van den Hardenbergh, Heemse en
Gramsbergen, door Hendrik Molckenbour, coopman  tot Herdenbergh, en Kumrira  Craemers, echteluiden.
een aantal onroerende goederen overgedragen. Hieronder aan Jan Jansen Pothof en Fermeghien Jansen sijn
huisvrouw drie schepel gesaeijs het Boomstukke genaempt, leggende in de Emrevelder  Essch Jan Huirinck
ten westen en Jan Claessen Egberdinck ten oosten, sijnde vrij allodiaal goet en onbeswaert van uitgangen.
De verkopers hadden dit gekocht bij de aankoop van hetErve Meijerinck tot Ennevelde op 22 maart 1714
van de erfgenamen van Prauwst Bentinck.
(Bron: Recht.Arch.  Hnrdenberg,  deel 29, folio 85~0)

Op 18 september 1728 is Arnold Voltelen, scholtus  van den Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen,
versogt ten huize te verschijnen van Jan Jansen Potbof en zijn huisvrouw Femregien  Jansen, sij laeste
sijnde eenigsints siekelijk na den lichame,  maar haar verstant en oordeel soo veele uiterlijk gebleek

-9-



KWARTIERSTATENBOEK THREANT
Kwartierstaat 46A - Berend Jan Finke - Addenda & corrigenda

vollenkomen hebbende. De beide echtgenoten verklaren ten overstaan van de schulte  en de keumoten  Gerrit
Egberts, Jan Bulks en Luicas Lambertsen hun testament te willen opmaken.
Ten eerste geven echtgenoten elkaar voor de langstlevende het recht van vruchtgebruik over de boedel.
Verder verklaren comparanten hun kinderen Wibbegien, Jan, Jennegien. Aeltien. Berent, Roelof, Grietien en
Albert of hun nakomelingen de legitieme portie te institueren. Welke sij comparanten wegens de sobere
gesteltheid  van haeren boedel en dat mede ten ansien van haere hogen ouderdom, waerin nogh veele
verplegingen en onderhout sullen nodig hebben, bij desen  komen te begroten en te stellen van elker voorn.
kind op een somma van seven carolus guldens. Mits dan nog dat haeren  voors. soone Berent als ongetrouwt
sijnde waer siek mogte komen en te worden hij dan een vrijen ingank en verpleginge in desen  huise sal
koMen  en mogen hebben.
Verders institueren comparanten tot erfgenaeme in al desselver verder natelatene goederen geen uitgesondert
haere Dochter Fennegien Jansen welke tot nog toe hen in ouderdom en siekte heeft geholpen en die hen in
de rest van hun leven verder zal verzorgen en onderhouden.
(Bron: Recht.Arch. Hardenberg, deel 7, folio 19-19v”)

570 LAMBERT  HARMSEN/ROELOFS JENTINIUJENTINGE,  geb. Brucht ca. 1650, j.m.
van wijlen Roelof Watering te Brucht 1680, wonende op het erve Jentinge te Brucht,
overl. tussen 19-4-1727  en 10-5-1730, otr. Hardenberg 1680 (Volt: Pr. accepit  afsem et
filius antea copularit sponsum et sponsum),

571 GRIETIEN JANSEN (ALBERTS ?),  geb. ca. 1650, wede te Brucht op Jentink 1680,
overl. na 10-5-1730, tr. ws. (1) 1668 Jan Lamberts Jentink.

Op 10 mei 1730 verschijnen voor Arnold Voltelen, scholtus van den Hardenbergh, Heemse en
Gramsbergen,  en de keumoten  Jan Hendriksen en Evert Otten: Grietien Jansen, weduwe van wijlen Lambert
Harmsen,  geassisteerd met haar soone Harmen Lamberts als momber, Harmen Lamberts zelf en sijn
huisvrouw Jennegien Waterink, Hannes Nijsink en sijn huisvrouw Lubbegien Lamberts. Dietert
Rundervoort  en sijn huisvrouw Elsien Lamberts, Arent  Hannes en sijn huisvrouw Aeltien Lamberts,  Jan
Geertscn Warmink, mede voor sijn absente huisvrouw Roeloffien Lamberts, Derk Kleve, en sijn huisvrouw
Stijne Lamberts. Hendrickien Larnberts  en nogh Hendrickien Lamberts, beiden met versogten momboir Jan
Geertsen Warmink,  Arent Kloeke, mede voor sijn absente huisvrouw Albertien Lamberts en Hendrik
Lantbcrts.
Zij verklaren allen erfgenamen te zijn van wijlen Jan Lambertsen Jentink. Zij verklaren op 12 oktober 1729
bij publieke verkoop verkocht te hebben  aan Hendrik Richterink  eene koeweijde op de Bruchtcr Huij  uijt
het  erve Otten, sijnde allodiael goet, jacrlijx beswaert met drie stuiver kampergeld. Bedrag 131 guldens en
10 stuivers.
Zij verklaren verder op 12 oktober 1729 bij publieke verkoping te hebben verkocht aan de E. Burgemeester
Hnrmen Sierink en sijn huisvrouw Geertien  Odink een stuck  saijehant  groot een mudde sijnde tijnt vrij en
allodiael goet gelegen in sijn bekende bepalinge op Nnnninkamp  tot Brugt. Bedrag 90 guldens.
En bij dezelfe publieke verkoping hebben zij verkocht aan Ed. Gerh. van de M‘arrienbergh  cum suis van een
goren groot een schepel gesaije gelegen tusschen Waterink en Dietershuis in sijn bekende bepalinge tot
Brugt, wesende allodiael goet uijt het Uelderinksplaetse. Bedrag 60 guldens.

Het register van vuurstedengeld van Salland 1682 vermeld dat in Brught woonachtig is Lambert  Jentink.
Hij moet aan belasting betalen een bedrag ad f 1-0-0.  Het huis dat hij bewoont is eigendom van
‘Hooftmans Erfgen(amen)‘.  In 1675 vermeldt dit register eveneens dat Jentinck f 1-0-0 belasting
verschuldigd is.

Het erve Jentinge komt reeds in de eerste jaren van de zeventiende eeuw voor. Het register van verponding
v‘an  Salland van 1601 vermeldt dat in de ‘Buirschap Brucht’ gelegen is ‘Ein fiue  genompt Jentinge
tobehorende Euerdt vann  Ensse ende  wort gebruicket bij Johann  Jentijnge die verklart hefft groth toe sin x
(tien) mudde Landes.  Ite(m)  noch iiii (vier) dachwarck platlant. gifft de Garve (d.i. geeft een deel van de
oogst als pacht). 5-0-0 (gulden).’
In 1602 vermeldt het verpondingsregister: Brugt. ‘Jentijnge (eigenaar:Euerdt  van Ensse) x (tien) mudde
Lantz.  iiii (vier) dachwark hoilant Taxert (getaxeerd) die ii (twee) dachw(ark) op xx (twintig) st(uiver) de
ander  twe up ij (1 112)  dall(er). facit  iiii (vier) dall(er) x (tien) st(uiver).’
Verder is er van 1602 nog aanwezig een register van paardengeld. Johann  Jentijnghe beschikt volgens dit
register over ‘iiii (vier) perdt’ ter waarde van f 120-3-0.
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680

681 FENNIGJE HENDRIKS, geb. Ane ca. 1695.

682 ARENT HANNES NIJSINK, geb. ca. 1695, j.m. uit Nisink van Brucht  1721, vertrekken
naar erve Woestkamp ca. 1727, overl. na 1730, otr. Hardenberg 1721,

683

684

685

686

687 WUBBEGIEN HENDRIKS WOLBING, geb. Ane, overl.  ald. 1716.

810 TIJMEN D I L L I N G E  HOUWING(E),  geb./ged.  G a s s e l t e  29/31-1-1675,
schoolonderwijzer te Gasselte 1703, schatbeurder over het kerspel Gasselte, overl. ald.
28-10-1721, otr./tr. Emmen/Gasselte  21-10-1703,

811

Tussen 1674 en 1682 huwt in Hardenberg Jutte Jansen, j.d.,  dochter van wijlen Jan Jenningh. te Brught,
met Hannes Jansen, wed.v. Diffelen.
Mogelijkerwijs is genoemde Jan Jenningh de in de verpondingsregisters aangeduide Johann  Jentijnge.

De omvang van het erve Lamlxrts  (Jentinge) te Diffelen blijkt uit een hypothecaire akte van 1798:
Op 24 februari 1798 compareren voor J.G. Pruim, scholtus van het kerspel Hardenbergh. en de keurnoten
J.D. Zweers en Fredrik Zweers, Hendrik Jansen Lamberts van Diffelen geassisteerd met zijn vader Jan
Lamberts, die verklaren wegens gekochte goederen schuldig te zijn aan de Heer J.R. Baron van Raesfelt tot
Heemse en Vrouwe C.F. Baronnesse van Raesfelt geboren van Sijtzama  echtelieden de somma van 1.400
guldens tegen 3 112 % rente jaarlijks.
Hypotheek wordt verstrekt op het Erve Lamberts te Diffelen dat bestaat uit het Huis, Schuure  en
Schaapenschot, met de grond waarop zijn staande, drie vierendeel whaare in de Markte van Diffelen met zijn
recht en gerechtigheden in velden veenen  etc., de goorden  bij voorz. woonhuis groot ongeveer een mudde
lands, het zaaijland  de Bree groot ongeveer vijf mudden lands. de Wende groot een mudde land, de
Steemakker groot zes spind lands. twee stukjes lands achter Bruins gaarden te zaamen groot twaalf spind
land, het Bestevaars stukje goort zes spind land, de Paalwoord groot een schepel land, de groote Hiedent
groot twee mudden lands, de kleine Hiedent groot twee schepel land, de Strenge groot twee schepel lands,
het groote Bos stukte  groot twee schepel land, de kleine Marsakker groot twee schepel land, de grote
hlarsakker  groot een mudde land, het stuk op de Rol groot drie spind land, het Osstukke groot vijf spind
land en het Hooijmaatje  daaraangelegen, het Bullemaatje groot twee schepels land, de Bijle groot een
schepel land, de Holst groot zes spind land, twee dagwerken hooijland in de Schelmaate en een half dagwerk
op den Hoevet.
Als borg voor de betaling van de aflossings- en renteverplichtingen stellen zich Jan Lamberts en zijn
huisvrouw Hermina  kfartcns, vader en moeder van de aankoper, en Jan Hilverdink en Berend Scholten.
(Bron: RechtArch.  Hardenberg, deel 17 folio 127~“~128)

JAN HERMSEN WELINKILAMBERTS,  geb. Diffelen, ged. Heemse 9-11-1684, otr.
ald. 3-6-1714,

AALTJE LAMBERTS JENTING, geb. Brucht  ca. 1691, j.d. uit Jentingk van Brucht
1721, overl. na 1730.

HENDRIK EVERS OP DE HAAR, geb. Engeland (Ane) ca. 1690, overl. na 1748, tr.,

ROELOFJE JANSEN, geb. Ennevelde (Anevelde) ca. 1690, overl. na 1748.

ASSE HENDRIKS NIJHUIS, overl. voor 1740, tr. (2) Geesje Arents Frielink, geb.
Diffelen 1686, overl. na 1740, tr. (l),

JANTJE JOLINGE(N),  geb. Weerdinge 1680, op belijdenis aangenomen september 1701,
van Weerdinge 1703, overl. Gasselte 12-11-1721.

Na het overlijden van Tijmen  Houwing blijkt deze uit hoofde van zijn functie als schatbeurder van Gasselte
nog een bedrag xan 793 Carolus guldens schuldig te zijn aan de Landschap Drenthe. Volgens resolutie van
de Ridderschap en Eigenerfden zal dit bedrag voldaan moeten worden op de landdag van 24 februari 1728. In
een schrijven d.d. 1 m‘aart  1728 aan de drost van Coevorden en Drenthe. Roelof baron Van Echten tot
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818 GEER(D)T  LUIJTIENS MENSINCK/MENSINGH LEPELS, eigenerfde te Zweeloo,
volmacht kerspel Zweeloo 1702, landdagcomparant 1709, overl. tussen midwinter 1717
en 21-5-1728, tr. Zweel00  29-12-1695,

819 JANTIEN  JANSEN EI(J)S(S)INGE, ged. Westerbork 16-6-1678, overl. 1732/33.

820 J(OH)ANNES  JANSEN LUIJCHJESILUITGENSILUIJCHIES,  de E. Johannes Jansen
Luijchjes tot Orvelde 1677, tr. Westerbork 18-3-1677,

821 JANTJEN WILLEMS OTTEN, de Eer en dcugtsame j.d. Jantje Willems Otten tot Orvelde
1677.

822 JAN ALTINGE, ged. Westerbork 8-5-1664, doopget. Jan Altinge de Jonge, j.d. van Elp
1697, otr. Westerbork 9-5-1697,

823

836

AELTIEN OTTEN, ged. ws. Westerbork 20-3-1669 (als N.N.), j.d. van Orvelde 1697.

JAN ARENTS RATERINK/RATERING(S), geb. De Lo, ged. Coevorden 22-1-1696,
j.m. van de Loo 1728, tr. (1) Coevorden 2-6-1728 Geesijn Luicas,  j.d. van de Loo 1728,
overl. voor 14-9-1729, tr. (2) Coevorden 14-9-1729,

837

852

N.N. (naam niet te lezen bij huwelijksinschrijving).

JAN GEERTS,  ws. meijer van Holtijs  1731, meijer van Willem Poppen 1735-1742,
meijer van Wilm Wenninge 1754, meijer van Harm Prinsen/Princen  1764, overl.
Schoonebeck 25-10-1769,  tr.,

853 GEESSIJN, over].  Schoonebeek 27-10-1772 als oude vrouw uit Printen  meijers.

896 JAN BEREN(T)S,  j.m. soldaat onder het Regiment van de Heer Coll. Wiggers te
Coevorden 1721, soldaat onder Capit. Lewe ald. 1731-1733, tr. ald. 28-9-1721,

Echten, verklaren Jan HouwinklHouwinge,  hoofdmomber wonende buiten de Landschap Drenthe, en de Ette
Albert Alinge, Tijmen  Dillinge en Hendrik Elkinge.  medemombers over de minderjarige kinderen van
wijlen Tijmen  Houwinge. in leven schatbeurder over het carspel  van Gasselte. en wijlen Jantien Jolinge de
restantschuld - die dan nog 693 Carolus guldens groot is - niet te kunnen betalen. Zij verzoeken uit de
boedel van de pupillen zoveel vaste goederen te mogen verkopen als noodzakelijk om de vereiste som gelds
bij elkaar te krijgen.
De drost en 24 etten willigen bij schrijven van 12 juni 1728 dit verzoek in; ette Albert Alinge zal de
verkoop uitvoeren.

Volgens het lottingsprotocol N. 32, fol. 74 en 77 d.d. 8 juni 1696 is er sprake van een vechtpartij ‘op
sondach tusschen de jongste midwinter (1695) en nieujaer in de gehoudene bruloft  van Gert Mensinge te
huize van Lucas Lepels tot Swele’.
Bij een proces van 6 november 1714 ageerde de drost over onderhoud van de kerktuin  (kerkhofsmuur) te
Dalen o.a. tegen Geert Lepels tot Sweele, als medebesitter van Strabben goet tot Dalen en Wagtum. Het
onderhoud van de kerkhofsmuur drukte kennelijk op de gerechtigden tot de graven op het kerkhof. Het deel
van de muur, behorende bij het graf waartoe Strabben erve gerechtigd was, was klaarblijkelijk in verval
geraakt. Geert Lepels repliceerde dat indien het bewuste graf, oorspronkelijk dus behorende bij Strabben
erve, inderdaad geacht kon worden nog zijn eigendom te zijn, hij het van hem gevraagde aandeel in de
kosten van het onderhoud van de kerkmuur  zeker voor zijn rekening wilde nemen. In een onderschrift van
het orde1 van de Etstoel wordt Geert Lepels dan Geert L. Mensinge tot Zweele genoemd.
(Bron: Lottingsprotocol. N. 16)
Geert Luijtiens Mensinge heeft sinds zijn prille jeugd als stiefzoon bij Lucas Lepels gewoond en het is
duidelijk  dat hij vaak met diens familienaam werd aangeduid.
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897

926

TRIJNTJEN/CATRYNE DERKS HOLLANDER, j.d. tot Coevorden 1721.

JAN GI(J)LERS/HEEMKE(R)S of HEEM JAN, geb. ca. 1695-1700, overl.
Schoonebeek 17-4-1774, tr. (2) huw.ovk.  Coevorden 16-2-1732 Aeltjen/Ale ten
Pathuijs, geb. op het erve tweede Pathuis  ca. 1695, overl. Schoonebeek 17-3-1777, dr.v.
Jan Jansen van ‘ t Padhuis,  landbouwer op het erve het tweede Padhuis,  en Aaltje Derks,
tr. (l),

927 ANNEGIEN TEN PATHUIJS, geb. op het erve eerste Pathuis ca. 1700, overl.
Schoonebeek begin juni 1731, ws. als gevolg van geboorte van dochter Geesje  op
14-5-173  1.

944

945

REIN(I  JANS, ged. Gramsbergen 16-1-1701, overl. ca. 1750, tr. ald. 19-5-1730,

SWAANTJE EGBERS, ged. Heemse 8-8-1697,aangenomen  als lidmaat ald. Sint Jan
1721 als jonge dogter  van het Heemserveen, bij mij (=dominee)  woonende, overl. ca.
1750.

Op 6 januari 1751 ‘staat bij kaarsenuitgang verkogt te worden het huis nagelaten door wijlen Reinder
Jansen’. Toen het kaarsje uitging was (zoon) Egbert Reinders de koper voor f 200. Het was een huis
‘zonder afgescheiden keuken of kamer’, met één vuurstede. (RaS 2518-24)

946 CLAAS  JANSEN EGBERINK, geb. ca. 1690, overl. Anevelde na 1754, tr. Hardenberg
26-4-1716,

947

948

WIBBE JANS(EN) HU(U)RINK, geb. ca. 1690, overl. na 1731.

JAN HENDRIKS(Z)  (VAN) BIJLEVELTIBIJLEVELD,  geb. Ane 1680, van Ane 1711,
lvoncnde  Voorstraat 14 te Gramsbergen, overl. ald. na 1755,  otr. aId. 25-4-1711,

949 HILLEIHILLIGIE  JANSEN KLEINTIEN, ged. Gramsbergen 13-4-1683, overl. ald. na
1755.

Jan Hendriksz Bijlevelt  is in 1732 momber en oom van het kind van Barteld  Alberts en Trijntje Assies,
scamcn  de de oom Hermen Assies.

950

951

958

LUCAS ALBERTS, overl. Holtheme na 1741, tr.,

AALTJE JANS MUNNEKEMEIJER/MONNEKEMEIJER,  overl. Holtheme voor 1741.

HENDRI(J)K  LUCASILUKAS  REIJNS, wonende op (‘t) R(e)iQ)ns  te Baelder, diacon te
Hardenberg beroepen 1-2-1713 en bevestigd 22-2-1713 (volgens doopboek Hardenberg
1713).

960 LUCAS COOPS, wonende te Dalen, vermeld in het register van goedschatting ald. 1705,
ette voor het Zuidenveld 1695-1714, overl. voor 20-7-1714,  tr.,

961 HILLICHIEN HUISINGE, overl. tussen 20-7-1714  en 29-12-1714.

Op 7 maart 1698 verschijnt voor Hemicus  Bottichius, schulte  van Dalen, en de keumoten  Pieter Abbringe
en Jan Lambers, Willem Haecken. tegenwoordich tot Groningen woonachtich. Deze laatste verklaart van
Ette Lucas Koops en zijn huisvrouw Hillichien  Huisinge geleend te hebben 200 Carolus guldens tegen 5%
rente jaarlijks. Als borgen stellen zich Reinder  Haecken en Jan Haecken.

- 13 -



KWARTIERSTATENBOEK THREANT
Kwartierstaat 46A - Berend Jan Finke - Addenda & corrigenda

Voor de schulte van Coevorden, A. Stuirman, en de keumoten  Willem Koops en Roelof Koops wordt op
20 juli 1714 door Henderick Bottichius, scholtes van Dalen, als hoofdmomber, en Ette Henderick
Huisingh, Peter Huisingh, scholtes van Sleen, en Johan Huisingh, als medemombaren. de eedsaflegging
gedaan als mombers over de minderjarige kinderen Gesina. Margaretha en Henderick Koops. nagelatene
kinderen van de Ed. Ette Lucas Coops en Vrouw Hilligjen Huising.
(Schultegerecht Coevorden, invnr.  11, fol. 79vo d.d. 20-7-1714,  RAD)

Op 29 december 1714 verschijnen nogmaals voor de schulte van Coevorden de mombers over de
minderjarige kinderen van wijlen Ette Lucas Koops en wijlen huisvrouw Hilligjen  Huisinge. Zij treden nu
op als mombers over Henderick en Grietjen  Koops. Tevens compareren namens de meerderjarige kinderen
Henricus Huising uxoris nomine (uit naam van zijn vrouw) Willemtien Coops en Geesina Coops.
bijgestaan door d’Heere  Drossardt Echten tot Echten als haar verkozen momber.
Overeengekomen wordt dat de olderlijke boedel zal tezamen blijven tot de mondigheid van soort  Henderick
Coops en Grietjen  Coops; uit de profijten van de boedel zullen de kost en kleding van Henderick en
Grietjen  worden voldaan; het restant zal gelijkelijk worden verdeeld.
Soon Henderick krijgt het recht van afkoop van de gehele boedel na mansere  bij diens meerderjarigheid.
Voor uitsetting van de beide susters zullen de pupillen komen te trekken uit de gemene boedel 1.000
Car.glds en daarvan de opkomsten genieten. Indien de uitsetting meer dan 1.000 Car.glds. bedraagt zal de
soon bij de afkoop hierbij onbenadeeld blijven. Ten behoeve van het opbrengen van Henderick en Grietjen
Coops ontvangen zij tot hun 22-jarige leeftijd uit de moederlijke boedel 104 Car.glds.
(Schultegerecht Coevorden, invnr.  11, fol. 80 d.d. 29-12-1714)

De welgesteldheid vau de Lucas Coops blijkt uit het register van goedschatting van Dalen d.d. 4 juni 1705.
De Ette Lucas Coops wordt aangeslagen voor een bedrag van f 1.000-0-0 en nog eens voor f 1.000-0-0
aan obligaties. Hij is daarmee de hoogst aangeslagene voor het Agterkamperrot en behoort met schulte
Bottichius en diens moeder (f 4.000-0-0, schoonfamilie), Berent Weggemans (f 2.100-0-0),  de weduwe
Huisinge (f 3.700-0-0, schoonfamilie) en Jan Hiddincks (f 1.600-0-0) tot de rijkst ingezetenen van het
kerspel Dalen.

992 GEERT HENDRIKS, van Bonnen 1720, tr. Anloo 27-10-1720,

993 HENDRIKJE GEERTS, van Anlo 1720.

1012 ws. HINDRIK CORNOETEN/CORNUTEN/KORNUTEN/KNOUTEN, geb. ca. 1700,
van Gies 1732, tr. Oosterhesselen 1732,

1013 mx.  GEESJE  EVERTS OLDE EPPING(E), geb. ca. 1700, van Gies 1732.

1 Iindrik Cornoeten is mogelijk een zoon van Jan Coruu(i)t(t)en, die vermeld wordt in de haardstedenregisters
v<an  Oosterhesselen in de buurtschap Gees,  en omstreeks 1670 geboren moet zijn:
1691 Jan Comui tten twee peerden f2-0-0
1692 Jan Comutten twee peerden f 2-0-0
1693 Jan Cornuten twee peerden f 2-0-0
16pC Jan Comuten twee peerden f 2-0-0
Ook in het haardstedenregister van Oosterhesselen 1672 wordt een zekere Jan Comute in de boerschap Gees
genoemd voor een bedrag van f 3-0-0. Mogelijk is hij de vader van de hiervoor genoemde Jan Comuiten
en zou ca. lm geboren moeten zijn.
In 1654 wordt Hindrick Kemuijte vermeld in de korte staat van Dalen en Oosterhesselen: ‘Hijr moet erst
getogen worden Ander half vierendeell waerdeell van Hindrick Kemuijte Toe Gees, die welcke  het selve
tegens Buijtinge opt Lottinck verborch heeft ende  bij Beide partien te voren vers. Angegeven Maeckt
f 637-10-0.  Deze Hindrick kan wederom de vader zijn van de omstreeks 1640 geboren Jan Comuiten.
Hindrick  zou zelf ca. 1610 geboren kunnen zijn. Hij zou dan op zeer jonge leeftijd al genoemd kunnen
worden in het grondschattingsregister van 1630 in Giese: ‘Hinrick Comut huis, hoff, 11 mudden bouwlant,
3 112 dachwerk  hoijlant,  eenen  waerdeel, aengegeven op 1.600-0-0. beswaert met 4 mudden thiende.
Gcstelt f 2.100-0-0.’
IIct erve Cornuten wordt reeds vermeld  in het register van bezaaide landen van Gees 1612 voor een
hoeveelheid van 11 112 mudden.
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1124

1125

1140

1306

1307

1360

1361

1364

1365

1368

1369

1620

WIG(H)B TELEN, ti-. 1675,

JANNA  WILLEMS.

In het verpondingsregister van Gramsbcrgen 1726 wordt vermeld Wighbelt. betalende f 9-8-0  verponding.
Het vuurstedenregister van Ane 1682 noemt een zeker Tielen Hendrix, die 1 stookplaats heeft, waarvan
Wigbolt op Den Kivit eigenaar is.

ROELOF WATERING, overl. Brucht voor 1680.

J(OH)AN  BEREN(T)S  VAN DIE CLEIJNE SCHEER, geb. 1632, gruttemulder, burger
van Coevorden 1662, gemeensman ald., keurnoot, ouderling 1690, overl. ald.
12-1-1700, tr. ald. 8-1-1660,

(E)LI(J)SA(E)BETH  JANSEN, bezit als Elisabeth van der Scheer stoel nr. 112 in de 5e rij
in de N.H.-kerk  te Coevorden 1705 en betaalt daarvoor f 2-10-0.

Den 3 feberwari 1662 heft Jan Berens van die Lutke Schere  met Lisabet Jansen sin husfrouwe die
borgerschap gewonnen ende  den eet van getrouwicheit  geprestert ende  het regt daertoe stande vuldan ende
betalt.  Gerrit Wildrickx.
(Bron: Burgerboek Coevorden, fol. 27, RAD)

Op 4 mei 1669 compareren voor Roelof Camerlingh, schulte  van Coevorden en Schoonebeek. Johan
Berents en sijn huijsfr(ouw) Elisabeth Jansen, ende  Hannen Jansen en Luietjen Hendrics sijn huijsfrouwe,
die tevens compareren voor hun broer en zwager Jan Jansen. Comparanten verklaren dat zij hebben verkocht
aan Joh‘an  Geerenbeeck, Corporaal onder de heer Capitein Johan van Burum, en Elisabeth Krul1 sijn
huijsfrouwe, een stuck  Bouwlant gelegen op de Bouwesch ten noorden Melchers Hendrick  en ten zuiden de
erfgemamen  van Bour Vijant (?), bestaande uit drie ackers.
Na het overlijden van Jan Berents in 1700 schenkt zijn weduwe Lisabeth Jansen een bedrag groot 25
Carolus guldens aan de diakonie van Coevorden.

HERMEN  EG(H)BERTS  VRIELINK, geb. Diffelen ca. 1650, nagelaten soon van van
wijlen Eghbert Vrielink 1677, tr. 1677,

JENNE JANSEN LAMBERTS, geb. Diffelen ca. 1645.

HANNES NIJSINK, geb. Junne ca. 1668, vertrekt naar Brucht ca. 1690, overl. ald. na
1748, tr. (2) Lubbigje  Harmsen, overl. na 1738, tr. (l),

vvs. JENNE COERTS.

EVERT OP DE HAARHAER,  geb. Anevelde ca. 1650, overl. na 1715, tr. ca. 1675,

AALTJEIAELTIEN  JANSEN, geb. ca. 1650, overl. na 1715.

In augustus 1715 worden voor Johan Molckenbour, scholtes van den Hardenbergh, Heemse en
Gramsbergen,  door Hendrik Molckenbour, coopman  tot Herdenbergh. en Kunnira Craemers, echteluiden.
een aantal onroerende goederen overgedragen. Hieronder aen Evert op de Haer  en Aeltien Jansen eheluiden de
Hnrdt akker een half mudde gesaeijs aen de oost en westsijde Jan Claessen Egberdinck, en het ruwe stukke
groot een half mudde gesaeijs ten westen Wasse Flierman  en ten oosten Jan Claessen Egberdingh.
(Bron: Recht.Arch.  Hardenberg, deel 29, folio 8.5~9

HINDRICK JANS(EN)  HOUWIN(C)K/HOUWINGE  CREMERKREMER,  geb. ca.
1645, van Borger, tr. ca. 1674,

1621 JANTJEN DILLINGE.
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1636

1637

Hindrick Houwink heeft in 1685 vanuit Borger een kwestie over naercoop van een huis op Gasselterveen
@stoel  14, boek 27, pg. %).  Hendrik Jansen is een broer of een oom van Jan Jansen Houwing en Roelf
Jans Houwing. Hij wordt vermeld in de haardstedenregisters van Gasselte:
1691 Hindrick Houwinck vul1 f4-0-0
1692 Hindrick Jans Houwinck 112 en doet daerbenevens winckelnetinge f 3-0-0
1693 Hindrick Houwinck Kremer 314 f 3-0-0
1695 Hindrick Houwinck 112 f 2-0-0

LUIJTIEN MENSINGE, schatbeurder te Zweeloo 1672, tr. ca. 1670,

LUTGERTIEN STRABBEN, geb. Wachtum, tr. (2) Lucas Lepel, pander van Zweeloo
1674-1675,  eigenerfde ald. 13-4-1676 tot 28-6-1692, waard te Zweeloo, overl. na
5-11-1697, zn.v. Jan Lepels, van Zweeloo, en Grietjen  Tonnijs Wester Aeltinge, van
Wesuppe.

1638 JAN EYSINGHE, eigenerfde te Westerbork, landdagcomparant 1668, lidmaat ald.
Pinksteren 1673, overl. ald. tussen midwinter 1690 en 15-9-1692, tr. ald. 31-9-1666,

1639

1640

ALBERTIEN HEELINGE, overl. na 10-7-1681.

JAN LUICHIESILUIJTJENS,  vermeld in het haardstedenregister van Orvelde 1672 voor
f 4-0-0, mog. identiek aan Jan Luities, j.g.  van Holte 1658, tr. Westerbork 1658,

1641

1642

TRIJNTIEN JOHANNES GROOTE JANS, van Orvelde 1658.

(OLDE) WI(J)LLEM  OTTEN(S),  vermeld in het grondschattingsregister van Orvelde
1654, lidmaat te Westerbork 1658, vermeld in het haardstedenregister van Orvelde 1672
voor f 4-0-0, kerkvoogd van Westcrbork 1-6-1661, tr. voor 1658,

1643 LUTGERT, lidmaat te Westerbork 1658.

Grondschattingsregister  van Orvelde 16s
IVijllem  Ottens
69 mud 2 schat 2 sp(int)  boulant
20 matt hoeijlant  92 roe
1 3/4 matt 48 roe koelant
114 matt 28 roe van Claes Luijties
314  matt van J‘annes  Brijnges
1 volle waer en 118 van een fordijll noch 114 part van 114 van Tijede Huigen
huijs  en schuire
hoff en goerens

1644

1645

1646

1647

1672

HINDRICWHEN(D)RICK  ALTING(H)(E), ette voor Beilen 1655-1674, van Elp 1660,
kerckvader  van Westerbork, wonende te Elp 1658, tr. Westerbork 1660,

GRIET(I)E(N)  HARDERS, tot Anreep 1660.

HINDRICK OTTEN, tr.,

ANNETIE.

ARENT GEERSEN,  inwoonder 1688, wonende op de Lo 1696-1701.

f 3.981-5-0
- 4.454-10-0

187-0-0
70-8-0

165-0-0
- 3.281-5-0
- 795-04
- 3Oa-0-0
f 12.734-8-0
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1854

1855

1888

1889

1890

1891

1892

1898

1899

1902

1903

1920

1921

ws. JAN CLAESEN (TEN) PATHUI(J  geb. ca. 1665, boer op het eerste Pathuis  vanaf
de kerk van Schoonebcek, vermeld haardstedenregister Schoonebeek 1697 voor f 2-0-0,
tr. ca. 1690,

FENNE, geb. ca. 1665.

JAN I-IARMENS VOLCKERS, ged. Gramsbergen 20-1-1667,  tr. ald. 15-5-1692,

JANNEKEN REINERS.

EGBERT JANSEN, van Holtheme, tr.,

FENNEGIEN JANSEN, van Holtheme.

JAN CLASEN EGBERINK, geb. ca. 1650, overl. Anevelde na 1716.

JAN HENDRIX KLEINTIEN, geb.Gramsbergen  1640, wonende Voorstraat 14 ald., otr.
ald. 12-5-1672,

HENDRICKIEN SWEERS, van ‘ t Laer 1672.

JAN JANS MONNEKEMEIJER, geb. Lutten 1667, ged. Gramsbergen 1668, overl. voor
1740, tr.,

GEESJE MONNEKEMEIJER, overl. na 1740.

HINDRICK COOPS/KOOPS,  wonende te Dalen, vermeld in het haardstedenregister in het
Agterkamperrot ald. 1691-1695 aangeslagen als vol boer en wegens ette voor f 5-0-0,
ette j’oor  het Zuidenveld 1684-1695, tr.,

GESIEN EPPINGE/COOPS.

Hcnderick Coops koopt op 7 mei 1676 van Greete Hiddinge voor de schulte van Dalen 1 1/2  dackwerck
Hoeilandes geswettet Jacob Abbinge, Sweers en consorten ten noorden en Reinder Haecken te zuiden,
evenals een acker Boulandt de Lange acker.
Op 13 juni 1677 verklaart Jan Schutten tot Dalen voor Joannes  Bottichius, schulte van Dalen, en de
keurnoten Claes Hellinge en Jonge Jan Coops, dat hij heeft geleend van Henderick  Coops en zijn
huisvrouw een bedrag van 50 Carolus guldens tegen 5 112 % rente jaarlijks. Hij verleent hypotheek op een
halft waerdeel  waerdeels inde mars int Camperstuck in Daler merckte gelegen.
Henderick Koops en zijn huisvrouw Gesien  Coops tott Dalen lenen op 10 mei 1678 voor Joannes
Bottichius, schulte van Dalen, en de keumoot  Roleff  Lavinge aan Leffert  Buissies tott Dalen een bedrag van
100 Carolus guldens tegen 5% rente jaarlijks.
Op 23 april 1679 lenen Henderick Coops en zijn  huisvrouw voor Joannes  Bottichius, schulte van Dalen, en
de keumoten  Roeloff Lavijnge en Berendt Rijners, aan Geert Assies de somma van 124 Carolus guldens
tegen 5% rente jaarlijks.
Geertien  Grijmminge en haar sone Jan Griminge  verklaren op 13 mei 1684 voor Joannes Bottichius,
schulte van Dalen, en de keumoten  Jan Berens  en Hendrick Smits, dat zij voor zich zelf en als lasthebbers
van de weduwe van wijlen Geert Griminge als (= zijnde) Gese Griminge tot Dalen hebben geleend van de E.
Hindrick Coops en zijn huisvrouw Gesien Coops tot Dalen de somma van 150 Carolus guldens tegen 5%
rente jaarlijks.
Hnrmen  Roebbers tott Dalen en zijn huisvrouw Aelle Roebbers verklaren op 14 november 1685 voor
Joamles Bottichius, schulte van Dalen, en keumoten Jan Lambers  en Luichien  Cruimincks dat zij van de E.
Hindrick Coops tott Dalen en zijn huisvrouw Gesien Eppinge de somma van 140 Carolus guldens hebben
geleend tegen 5% rente j‘aarlijks.
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Op 21 augustus 1684 verschijnt voor Joannes Bottichius. schulte van Dalen en Oosterhesselen, en de
keurnoten Claes Hellinge en Henderik Smit. de schulte van Coevorden en Schoonebeeck Rudolph
Camerlinck, als gevolmachtigde van de Hooch Edel Geb. Juffer Joanna Gardina van Laar, wonende te
Deventer. Hij verklaart op 3 juli 1684 verkocht te hebben aan de E. Henderick Coops en diens huisvrouw
Geesjen Coops 1/12 part door hooch  en Leeg, niet uijtbesondert als boulant, hoilant. waertal. huis en hof
en goomlant, alles soodanich als de meijer Willem Olden Harmens en Geert Ques in ‘t gebruick hebben.
Op 25 september 1686 verschijnt voor Jorumes  Bottichius. schulte van Dalen en Oosterhesselen, en de
keumoten  Berent Reinders en Jan Berents, Geert Quees tot Dalen, die verklaart verkocht te hebben aan
Hindrick Coops tot Dalen en diens huisvrouw Gesien Eppinge 1112 part van Weggemans ofte Olden
Harmens arve tot Dalen. Dit erve werd op dat moment gebruikt door meijer Willem Olden Harmens en
comparant Geert Quees zelf. Geert Quees had zijn 1112 part op 12 juli 1686 aangekocht van de Hooch Wel
Edel1  Geboren Juffrouw Seine Elisebet van Laer weduwe Grabbe tot Menings Hoven.

1922 LAMBERT HUI(J)SING,  vermeld te Wachtum 1660 en 1665, te Gees 1669 en 1675,
wonende op Schuiringe erve ald. 1675, eigenerfde en volmacht van Gees en Swinderen
1674, overl. tussen 10-5-1680 en 13-5-1681, tr.,

1923 MARCHIEN/MARIA SCHURING, vermeld met echtgenoot 8-6-1669, overl. tussen mei
1705 en oktober 1710.

1956  MEERTEN  NIJENHUIS,  geb .  ca . 1630, wonende te Zwinderen, vermeld
haardsteden-register ald. 1672-1694 met een vol erf.

Op 14 november 1683 verschijnt voor Joannis Bottichius, schulte van Dalen, en de keurnoten Lambert
Olden Bauninge en Jan Oldenhuis, Hindrick Coops tot Oosterhesselen die verklaart te hebben geleend van
de E. Meerten Nijenhuis  tot Swinderen. als hoofdmomber over de nagelaten kinderen van wijlen Roelef  en
Aele Schierbeecken tot Dalen, een bedrag groot 100 Carolus guldens tegen 5% rente jaarlijks.
Jan Swindermans Snider en zijn huisvrouw Jantien Swindersmans tot Oosterhesselen lenen op 25 januari
1687 voor de schulte van Dalen, Joannes Bottichius, en de keumoten  Egbert Swindermans en Jan Nijen
Banninge,  van de E. Meerten Nijenhuis en huisvrouw voor de helft, en van de kinderen van saliger Roeleff
Nijcnhuis  voor de helft de somma van 100 Dalers tegen 4% rente jaarlijks.

2026 ws. EVERT OLDEN EPPINGE, vermeld Oosterhesselen 1716.

Het ervc  Olden Eppinge wordt vermeld in de haardstedenregisters  van Oosterhesselen in de boerschap Gees
gedurende de jaren 1672-1694
1672 Lambert  Old’Epping f 1-0-0
1691 Hendrik Olde Eppinge koetter f 1-0-0

Hanuen Olde Eppinge koetter f 1-Q-Q
1692 Hendrick  Olden Eppinge koeter, een pcert f 1-0-0

H,armcn  Olden Eppinge koeter f 1-0-0
1693 Hendrick Olden Eppinge koeter, een peert f 1-0-0

Harmen Olden Eppinge koeter f 1-0-0
1694 Hindrick Olden Eppinge keuter f 1-0-0

Harmen Olden Eppinge keuter f 1-0-0

2610 REI(J)N(D)ER/REUNIER DERCKS/DER(CK)X  BRUMPE/BRU(I)N(I)PE(R)/
BRUNT(E)PER,  geb. ca. 1615, burgemeester van Coevorden 1638-1669, stadsontvanger
ald. 1669-1670, tr.,

2611 GRIETJE BENNIXKS, geb. ca. 1615.

Volgens het grondschattingsrcgister  van Coevorden 1650 bezit Reijner Derx Brumpe:
Huijs  5 gebint en 6 gebints schuijr 180-0-0
Gerechticheijt 500-a-0
t’meentendeel van de Beste (?) 200-0-4)
Veen 3 m(ud) 3 sc(hepe1)  2 sp(int) 164-0-0
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2 dagm(at) bij de Woesten  in Jan Broecsmaet
2 daghm(at) bij Esschebrugge dijk
1 112 daghm(at) achter de Swalwencamp
514  daghm(at) in Schockenlant
1 mudde d e  h a a ro p

320-0-0

2oo-0-0
50-0 -0

2.0494-0
(Bron: Oude Staten Archieven 845 Coevorden, fol. 246, RAD)

Anno 1636 den 6 january  hefft Reiner Derckxsen Brunteper die burgerschap gewonnen ende  betaelt 12
carolus ghuldens  tot behoeff der stadt ende  nae dat hij sijne vrijbreeff vertoont hadde  den behoerelijcke eedt
gedaen als een stadts recht is. te ordinantie van burgemeesteren ende  geswoeren gemeente ende haerer
vergaderinghe. Datum als boven ende  is ondertkent van presiderende burgemeester ende  secretarius.  Jan
Mauweris. Everh. van Tye dr. secret.
(Bron: Burgerboek Coevorden, fol. 2 1, RAD)

Op huiden den 28 Februari 1669 is in gevolge  van voorgaende resolutie tot Stadts ontfanger deses  Jaars,
begitmende op Petri ad Cathedram, met toestemminge ende  resolutie van Borgemesteren ende  Gesworen
gemeente, gestelt,  d’E.  Borgmr. Reijner Derx Brumpe.
Get. Bern. Onias,  prases, Arent  Hindricks, Bartolt  Huchts, Berendt Bartlinck, Jan Bennyck, R. Huisinckx.
(Bron: Archief van Coevorden, toegangsnr. 0116, invnr.  2 fol. 39)

2612 BERENT GEERTS  OP DE LUTTEIIWLUTTICKE  SCHERE, geb. ca. 1605, meijer op
het erve de Cleijne Scheer onder Coevorden 1632-1664, overl.  ald. 20-10-1670, tr. ca.
1630,

2613 AELTI(J)EN,  vermeld 1634 en 1648.

Berent Geertsen is meijer op boerderij ‘Kleine Scheer’. Zijn nageslacht is tot heden op de boerderij blijven
wonen, eerst als meier later als eigenaar. De diverse pachters hebben in de loop van de jaren diverse
dagwerken grond rond de hoeve aangekocht. In 1773 wordt de boerderij zelf uiteindelijk zelf ook aangekocht
v‘an  Joachim van Bemin&.

Berent Geertsen en zijn vrouw Aeltien komen vamaf  1632 voor op het erve ‘Kleine Scheer’. In 1634 kopen
zij een stukje grond:
‘Rocloff Sijnck, wegen hoger Eueicheijt  Schultes  tot Coevorden und Schonebeecke, certificeren mit desen
openen besegclden brieue, dat voor mij en ceumoten nabes(chreven),  inden gerichte gecompareert is Jan
Gecrts, de rato mede cauerende voor Jenue  sijne huijsvrouwe en Erffg(enamen),  in eenen  steden, vasten en
onwederroepelicken Erffcoop, vercofft en uther  handt affgestaen te hebben aen Bcrendt Geerts opde  Lutticke
Schere, Aeltijen sijne Ehelicke huijsvrouwe en Erffgen(aemen): Een gerechte helffte van een stucke
hoeijlandt, gelegen bij de cleijne Scheer, inden gerichte van Coeuorden, soo hooch  en leech, als t’selue is.
Geswettet aende suijdsijde aent Erue ten Holthe, en aen Noordsijde aen Lutticke Scheer streckende  met het
eene eijnde aent Coeuorsche Diep, en met het ander eijnde aende Coeuorsche Marsch. Alles voor eene
somme  van penningen, die vercoperen  bekanden vanden  Coperen in goeden gelde wel ontfangen te hebben,
den lesten pen(ning) metten eersten, bedancken  goeder  en volcomene betalinge. Doende daer van oplatinge
vertijchnisse  en ouerdracht  met hande  end monde nae rechte behoorlicke  voor hem en sijnen Erffgen(amen).
hlogende  gemelte Coper, sijne huisvrouwe offte Erfgen(amen)  in qualit(at)e verhaelt,  daemede doen en
laten, vercopen.  veralimeren off transporteren, hoe en soo alst haer  sal belieuen. Belouende vercoper t’selue
hoeijlandt voor hem en sijnen Erffgen(amen)  te wachten, waren en volcomene warschap  te doen, voor allen
en den geene  soo Geestlick als wereltlick, daerop off tegens ijs, solden hebben off mogen pretenderen. Ter
waren oirconde, hebbe ick Schultes opgemelt desen  neuents mijnen gerechten Ceumoten als Evert Weling
ende  Hendrick  Tartling ende  den vercoper  met eijgenen handen geteeckent, en met mijn afhangende zegel
Ambtshaluen  bevestiget. Actum Coeuorden den derden Junij anno  1634. Was onderteeckent Ro. Sijnck
Schulte.  Geert Scheerman, Euert Welingh, Hendrick  Tartlinck. Dit is Jan Geerts  eijgen getrocken
handmerck.’

De andere helft van het hiervoor genoemde shk  land wordt tevens in eigendom overgedragen:
‘Roeloff Sijnck wegen hoger Ueuicheijt  Schultes  tot Coeuorden ende  Schonebeecke, certificere  mits desen
openen besegelden brieue dat voor mij en Ceumoten nabes(chreven),  inden gerechte gecompareert is Geert
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Scheermans de rato cauerende  voor Griete sijne huisvrouwe en Erffgen(amen),  bekennende met rijper berade
ende  voorbedachten gemoede, in eenen  steden vasten ende  onwederoeplicken Erffcoop vercofft te hebben aen
Geert ten Holte Swane sijn huijsvrouwe en Erffgen(amen)  een gerechte helffte van een stuck  hoeijlant,
gelegen bijde Cleijne Schere, inden gerichte van Coeuorden. soo als t’selue inden gerichte van Coeuorden
geswettet is aende sijdzijde aent Erve ten Holte en aen Noortsijde aen Lutticke Scheer, streckende met het
eene eijnde aen Coeuorsche Diep en met het ander eijnde aende Coeuorsche Marsch. Alles voor een somma
van penningen. die vercoperen  bekanden van coperen in goeden gangbaren gelde wel en te dancke ontf’angen
te hebben den letsten  petinck  metten eersten, doende daervan oplatinge, vertijchnisse en ouerdracht voor
hem en sijnen Erffgen(amen)  Mogende coper  ende  sijne huijsvrouwe offte Erffgen(amen).  daermede doen en
laten, vercopen, veraliemeren ende  transporteren, soo en alst hem geraden sal vinden, sonder enige
contradictie. Belouende vercoper  t’selue halue stucks  hoeijlant, voor  hem, ende  sijne Brffgen(amen)  te
wachten, waren en volcomen waerschap  doen voor allen en ijederen. soo daerop off tegens Geestlick
off wereltlicken solden mogen enige actie pretenderen. Ten waren oirconde. hebbe ick schultes opgemelt,
desen  neuents mijnen gerichten ceumoten Evert Weling ende  Hendrick Tartelinck als mede de vercoper  met
eijgenen handen ondergeteeckent, en met mijn afhangende zegel ambtshalue bevestiget. Actum Coeuorden
den 3den Junij 1634.
Was onderteeckent Evert Welinck, Geert Scheermans,  Hendrick  Tartlinck. Dit is Jan Geerts  eijgen
handmerck.’

In 16l-l  zegt Johan Godefried van Ensse, de toenmalige pachtheer, zoon van Engelbert, Berend de pacht op.
Er was waarschijnlijk een geschil, dat bijgelegd moet zijn, want Berend is er altijd blijven wonen.

In 16X3  wordt wederom een stuk grond aangekocht:
Timen  ten Broecke wegen hooger  Gerecht schultes tot Corvorden ende  Schoonebeeck doe cunt ende
certficere in ende  fermits dese dat voor mij ende  mijnen gerichte coumoten naehgeh(enomet) gecompareert
ende  erschenen is Anna Melchers weduwe van wijlen Egbert Jansen in de Meene  geassisteert met Melcher
ter Leemgraven haere vaeder en in desen  geadmitteerde momber. Zijde ende  becande  aldaer voor haer  ende
haere erfg(enamen) hoe dat sij met rijpen beraede hadde  vercoft cedeert ende  in eijgendoem getransporteert
aen Berent op de Lutteke Schere Aeltien sijn huijsfr(ouwe) ende  haere erfg(enamen) soedaene turvdaghmate
en een vierendeel daghmat hoylant als voordesen haer  sal: man Egbert Jansen ende  sij ende  de E(erbare).  Jan
Bilderbeeck Mesien (?)  sijn huijsfr(ouwe) neffens . . . Anna Bilderbeecke volgens transportbrief gecoft hadden
gelegen in de . . . . onder de Clockeslach . . . . . . . alles met . . . . . . ende  transport bedongen met den vrijen
voerwegh nae de Holte . . . . . . . .
Dit alles voor een genougsaeme so(nuna)  van pem@gen)  soo de vercoperse bekende voor haer  ende  haeren
erfg(emamen) ter vullen als en wel betaelt te sijn de laetste penn(inge) met den eersten bedanckende
desweghen de coperen . . . . . . . goeder  . . . . . . ende  betaelinge, ende  beloften gemelte vercofte hoijlant te wachten
te waeren ende  tot allen tijden daer van ende  over waerschap  te doen voor alle de soo Geestelijck  als
wercltlijcke t e . . . . . . . . . . tijds.
Regt.  de 20 Junij 1648’

In 1651 een nieuwe moeilijkheid: Berend was in de winter turf aan het steken, maar ‘die van Coevorden’
ontkenden zijn recht daartoe en wierpen alles in het water. Berend wendt zich bij afwezigheid van zijn
pachtheer Van Ensse tot het bestuur van Drenthe en, toen de Heer van Ensse van de reis terug was schrijft
ook hij een verzoek aan de Drost en Gedeputeerden een regeling te treffen zodat de meier niet in
brandstoftekort zal geraken:

‘Edele moegende heeren.  Mijn Heeren.
Allsoe die meijer  op het Brve ter Kleiner Scheere torff op sijn ordinaris oever gegraven heft ende  van die
van Covorden weder in die kuilen is geworpen daer beneffens noch bij hoege poene verboeden van
soedaenich torff graven achterweege  toe  laete. voergevende datt van Ed(ele) Moeg(ende) soedanich recht van
veenen  raeckende het Erve ter Kleine Scheere aen die voers(chreven)  van Coeverden bij die scheidinge van
derselver marcke  sulden hebben oevergedraegen. Ende alldewile ick soedaenich Erve van Bd(ele) moegende in
pacht ben hebbende ende  dan noch die gemelte meier sich  met noedtdruft van brandt niet kan versien voer
ende  al1 eer v(an)  Ed(ele)  moeg(ende) hem ordre gelieven toe geven hoe ende  in watt voege(n) die
voers(chreven)  meijer  sic11  hijr  inne sall comportiere  ende  waer hij turff sall  moegen bekoemen. Soe hebbe
ick niet kunnen leedich  staen  sondere van Ed(ele)  mog(ende) sulcks toe remonstriere,  met een seer
gcdicnstlijck versoeck datt v(an)  Ed(ele) moeg(ende) hijr  inne willen gelieven toe versien op datt die wel1
gemelte meijer  noedtdruft va(n) brandt, gelijck aendere, sall kunne(n) bekoeme(n),  sullende aendersindts
kwaelijcke(n) op het voers(chreven)  Erve sich  konnen erholden, voerders datt v(an)  Ed(ele) moeg(ende) met
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eene(n), willen gelieve(n) toe ordonniere(n)  hoe hij met het affgraven van die groenlande(n) in den Marsch
sall aengaen ome daer toe arbeiders toe bekoeme(n)  ende  het selvige met v(an)  Ed(ele) moeg(ende) bclieve(n)
aenbestaede(n); waer met ick sall affbreken ende  continuiere(n)  toe sijn,  onveranderlijcken.
Edele moegende heere. Mijn Heere. Uwer Ed(ele) moegende Dienstwillige Dienaer Van Ensse.  Ter Scheeren
deese 6 maij  1651.’

Drost en Gedeputeerden geven de zaak in handen van een zekere Hendrick Hermans te Anloo. Op 3 1 mei
1651 wordt deze door Drost en Gedeputeerden zo spoedig mogelijk de zaak uit te zoeken:
‘Aen Hendrick Hennans tot Anloe den 3 1 Maij 1651. Drost ende  Gedeputeerden der Landtschap Drenthe.
Alsoe Hendrick Hermans tot Anloe tot nochtoe  geen bericht heeft gedane hoe het staet met die gelegentheijt
van scheijdinge van t’lant t’welk tot een Erue ter Luttekere Scheer gevallen is, ende  off daerbij gelick den
anderen waeterhuijsen geschiet is, ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sijn, soe wort voom(oemde) Hendrick Hermans
geordonneert  . . . . . . . . . . . . . . . . .naer  Coevorden te vervougen, soe het bereijts nijet en is geschiedt geweest omme
die redenen ende het bewijs waer omme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bij h e t voorn(oemde) erue . . . . . . . . . . . offte
ge.. . . . . . . . sonder sijn t e . . . . . . . . . . . . te vernemen ende  t’selue voorts bij onse absentie aen secretaris Johan
Struuen schriftelijcken . . . . . . . . . . . . sonder . . . . in gebrecke te blijven. Actum Assen die 3 1 Maij 1651.’

2720 EGHBERT JANSEN VRIELINK, geb. ca. 1625, op ‘ t Vrielink te Diffelen.

Het erve Vrielink is een leen van de havezate Collendoorn en komt als zodanig voor in de leenregisters:
Dat erve ende  guet geheyten Vrylinck mit  allen synen olden ende  nyen tobehoer, so als dat in der buyrscup
van Dyffell ende  kerspel1 van Hyemse gelegen is.
25 januari 1507 Prior en het convent van het klooster Galilea  in Zibekeloe van de orde van Cistertiën,

onder hulderschap van Roloff Wferbecke.
16 juli 1573 Prior en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe van de orde van Cistertiën,

onder hulderschap van Jacob van Uuterwyck Johanssoon.
7 mei 1583 Prior en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe van de orde van Cistertiën,

onder hulderschap  van Egbert Schonecamp.
21 juli 1595 Prior en het convent van het klooster Galilea in Sibckeloe vau de orde van Cistertiën,

onder hulderschap van Otto Rentynck.
27 december 163 1 Het convent van Galilea in Sibekeloe, onder hulderschap van Lambert  Oelbertzoon ter

h4arienborch.
3 april 1615 Het convent van Galilea in Sibekeloe, onder hulderschap van Essken Wolters ter

Hardenbarch.
18 oktober 1656 Het convent van Gahlea  in Sibbeckeloe, onder hulderschap van Hemick Marrienbarch

als rentmeester  v‘an  Sibbeckeloe en Albergen.

2722 JAN JANSEN LAMBERTS, geb. ca. 1615, soldaat op ‘ t Schans.

2832 HERMEN  HENDRIKS SMI(D)T/OP  DEN ENDEIIN T BROECKIENIWIJCHMINK,
j.g.  van Heemse 1667, pachter van het erve Wychmink te Bergentheim, eigenaar Provincie
1682, tr. (1) ca. 1667 Marrie Hermsen, j.d. van Heemse 1667, dr.v. Otten Hermen,  tr. (2)
ca. 1669,

2833 HILLE HENDRIKS, tr. (2) Heemse 4-11-1683 Jan Gerritsen, weduwenaar.

Hennen Hendriks wordt diverse malen genoemd:
inkwartiering Heemse 1668 nu.  Herman Smidt
schoorsteengeld Heemse  1675 Hennen op t Ende 1 Pauper
hooftgeld Heemse 1675 Hermen op t Ende 2 personen
Heemse 1681 Hennen Hendriks op den Ende
vuurstedengeld Heemse  1682 pauper Hennen op t Ende - tapt.  Uiterwijck 1
soutgelt Heemse 169-1 Hemlen  in t broeckien
Heemse  1702 Arent  Jansen mnn  en Hendrikjen Hermsen vrou

wonende bij Hermen op de  Ende

3088 ALBERT KRUIJMINCK/CRUIMMINXS, geb. ca. 1615, vermeld te Dalen 1640-1646,
overl.  tussen 1669 en 1677, tr.,
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3 0 8 9  AELE.

Albert Cruimink wordt genoemd in de meting der bouwlanden van Dalen 1640. Eveneens komt hij voor in
de estimatie van huizen en hoven, de korte staat van bouwlanden en het register van grondschatting 1646.
Hij heeft vier zonen: Claes. Hendrik, Thij en Luichien.
Op 15 maart 1669 verklaart Geert Assies voor Eijlardt Krull,  schulte van Dalen en Oosterhesselen, en de
keumoten  Henderick Schyrbeeck en Jan Larnbers, dat hij 400 Carolus guldens heeft geleend tegen 5% rente
jaarlijks van Albert Cmimminxs en diens huisvrouw Aele. Op 3 januari 1678 is bij deze akte in het
schultenprotocol bijgeschreven dat zoon Tij Cruimrninxs de vordering op 28 december 1677 over heeft
gedaan aan zijn Broeder Claes Cruimrninxs.
KlaeslClaes  Cruiminck toe Dalen, zoon van Albert en Aele, verklaart op 3 1 april 1677 aan zijn Broeder Tij
Cruimminxs wegens vaderlijke en moederlijke goederen de somma van 180 Carolus guldens schuldig te
zijn. Het transport van de goederen heeft op dezelfde datum plaatsgevonden. Thij Cruijminck. ruiter onder de
manhaftige wel Edel joncker  Opbrandt Rengers, verklaart de 180 Carolus guldens ontvangen te hebben van
Geert Assies. Thij verkoopt op 31 april 1677 aen Claes Cruiminxs en zijn huisvrouw Gesien Coops zijn
vaderlijke en moederlijke arfachtige  goederen.

(Bron: mevr. J.K. Meints-Cruiming, ‘De bewoners van haardstede de Cruiminck te Dalen en hun
nageslacht 1585-1985’)

3242 TI(J) DILLING(E),  geb. ca. 1610, wonende op Tijmens  te Drouwen, wonende te
Bronniger 1654, landdagcomparant 1659, overl. voor 1698, tr. (2) ca. 1660 Geesien
Teenge,  tr. (1) ca. 1640,

3243 ws. ANNEGIEN.

Volgens de lijst van weerbare mannen van 1665 woont Tijmen  Dillinge te Drouwen en is bezitter van een
half erve. Hij houdt twee paarden. In 1676 wordt Tijmen  met consorten vernield inzake een kwestie met
Bouifacius Cauw over verkocht veen (Etstoel 14. boek 22, pg. 144).
Geesien Teenge voert in 1698199 als weduwe met haar zonen Willem en Arent,  haar zuster Grietje Teenge
en minderjarige dochter, Albert Hachtinge, Timen  en Arent  Dillinge, en Geert Huisinge een proces tegen
Thijs  Lussinge van Drouwen over onderhoud van sloten (Etstoel 14, boek 33, pg. 160).

3272 GEERT MENSINGE, landbouwer te Zweloo,  eigenerfde, schatbeurder, bezit molen te
Aalden,  overl. tussen 29-9-1651 en 17-1-1653, huw.contract  29-11-1637,

3273 GRETIEN OOSTERALTINGE, overl. tussen 1689 en 1693, tr. (2) tussen 1661 en 1665
Laurens Lepel, schulte  van Zweeloo, overl. ca. 1670-1671, zn.v. Johan Coerts Lepel en
Swaentien Tijmens.

Tussen Geert Mensinge en Grietje Thijas Oosteraltinge werd een huwelijkscontract opgemaakt. Dit is af te
leiden uit het schultenprotocol van 29-11-1637: ‘...Het  voorschreven hooijlandt hefft Hermen  Tijas  (een
broer van Grietje) affgedaen en ahn handen van sijn swaeger Geerdt Mensinge transporteert blickende bij de
hijhxvoorwaerden  tusschen  partien daer van opgerightet ten overstaen van getuigen hijr  under gestelt’.

Geert Mensingh behoorde in 1642 tot de welgestelde eigenerfden van Zweeloo. Hij had zijn bezit
vermoedelijk voor een deel te danken aan  zijn aandeel in de nalatenschappen van zijn vader en zijn
schoonvader. Het register van  grondschatting 1642 geeft enig inzicht in zijn vermogenspositie. In dit
register is zijn bezit berekend op 10.295 caroli gulden. Uit de specificatie blijkt dat het gaat om 31 mud, 3
spint gesai’  en in totaal om ca. 21 dagmaten groenland. Een ‘volle waer’ was getaxeerd op 1.500 caroli
gulden en zijn ‘huis, hof, goren,  schuire,  schaepschot’  op 2.200 caroli gulden. Aan het genoemde bedrag ad.
10.295 caroli gulden dient nog te worden toegevoegd 6.330 caroli gulden, zijnde het bedrag, dat in het
grondschattingsregister  1642 is vermeld ten name van ‘Jacop  Moelenaers meijer van Geert Mensing’. In het
bedrag ad 6.330 caroli gulden zijn begrepen 24 mud en 3 spint gezaai, 5 dagmaten hooiland en voorts ‘een
halve waer’ en een ‘windmoele’. Samenvattende kan worden geconstateerd dat Geert Mensingh eigenaar
wS$Sas van ca. 55 mud ‘gesai’  en 26 dagmaten groenland. Uitgaande van 0,271O ha. voor een mud
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Groninger maat en 0,6776  ha. voor een dagmaat,  kan het totale grondbezit van Geert  Mensingh worden
bepaald op ca. 32 112 ha.

Was het bezit van Geert in 1642 getaxeerd op 16.625 caroli gulden, in 1645 bedroeg het 13.508 caroli
gulden. In 1646 is het bezit nagenoeg ongewijzigd. Ter vergelijking moge dienen, dat in het register van
1645 drie andere eigenerfden, te weten Jau Coerts Lepel voor 8.479 caroli gulden en Roelof en Jan Hovingh
samen voor 9.092 caroli gulden zijn vermeld. Er is reeds geconstateerd dat Geert eigenaar was van een
windmolen (de voorganger van de latere Jantina-Hellingmolen te Aalden), hij bezat ook een ‘brouhuis’ (5
gebint, 15 1/2  voeten wijt). De fabrikage van bier leverde, behalve de bostel.  als afvalprodukt ook gist op.
Die gist was onontbeerlijk voor hen, die ander brood dau  roggebrood wilden bakken. De verkoop van gist
zal voor Geert Mensingh een kleine bron van inkomsten zijn geweest, zij het dan ook, dat hij concurrentie
zal hebben ondervonden van de toentertijd uit Osnabrück ingevoerde gist, die vrij goedkoop was.

Geert is enkele malen als schatbeurder opgetreden, o.a. ‘... Geert Mensing te Zweeloo door de ingezetenen
aangewezen tot den ontvanger van de grondschatting. klagende dat de schults Johan Coerts Lepel die
ontvangsten aan zich tracht te houden’.
Geert is tussen 1651 en 1653 overleden. Zijn weduwe bleef met zes kinderen achter. Een zware taak rustte
op haar schouders. Zij heeft gaandeweg enkele percelen grond te gelde moeten maken, teneinde in het
levensonderhoud v‘an  haar gezin te voorzien. Weliswaar kon zij een enkele vordering, die haar man op derden
had, incasseren, maLtT  daartegenover stond de afIossing  van enkele geldleningen, die Geert vennoedelijk had
aangegaan om met dat geld bepaalde eigendommen te verwerven. De opbrengst van het verkochte bouwland
zal teleurstellend zijn geweest, want omstreeks 1650 begomlen  de prijzen van de agrarische produkten sterk
terug te lopen.

De weduwe van Geert is tussen 1661 en 1665 hertrouwd met Laurens  Lepel, die sedert 1654 schulte van
Zweeloo was. Laurens Lepel, die een zoon was van de oud-schulte  Johan Coerts Lepel en van Swaentien
Tijmens  (dochter van de rentmeester te Assen), behoorde evenals het geslacht Mensingh, tot de bovenlaag
der Zweeler samenleving.
In overeenstemming met artikel 5, derde boek van het Landrecht van 1614 traden als zijnde ’ ‘t naeste bloet’
Jan Schuiringe en Jan Bram  op als mombers ‘van de vaeders ende’  en Albert Ooster Altinge en Himich
Ibinge (hij was gehuwd met Willcmtjen  Ooster Altinge, die een zuster van Geerts  weduwe was) als
mombers ‘van de moeders sijt’  over de kinderen van Geert. Toen Jan Brans overleed, is na enige tijd Geert
Lantinge (een neef van Geert Mensingh) te Wezup tot momber benoemd. De mombers vervulden hun taak
nauwgezet en waren er op gescherpt dat de financiële belangen  van de kinderen van Geert goed werden
bch,artigd.  Een bewijs daarvoor verschaft ons het lottingsprotocol van 18-10-1661, waarin is te lezen: ‘...
(de mombers) versoekende authorisatie  tot vercoopinge van een half erve tot Aelde gelegen, om de
penningen te emploijeren tot betaelinge van seeker ander goedt tot Sweel.  van Christiaan Mensinck
aengekoft, welcke  veel voordeeliger is voor de pupillen als het voorsr. goedt tot Aelde. hebbende heeren
Drost ende  vier ende  twintich etten, nae ingenoemde kennisse van saeken de vercoopinge al redes gedaen
rechtswegen geapprobeert en geconfirmeert’.

Het gezin van Laurens Lepel had de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Er waren vrij veel
schulden. Luijtijen Dekens te Elp had een vordering ad. 550 caroli gulden op de vrouw van Laurens. Op 29
december 1676 leenden Grietien Mensinge, weduwe van zalige Laurens Lepell, en haar zoon Tijas
Mensinge van de E. Folcker Wolters tot Swele 300 Caroli gulden (Laurens was einde 1670. begin 1671
overleden). Aan haar schoonzuster Grietien Mensingh, die met Hindrick Brants gehuwd was geweest, was
zij sedert 1668 een bedrag ad 281 caroli gulden 3 stuivers en 8 penningen schuldig. Veertien jaar later in
1682 was deze schuld nog niet vereffend. De schuld was imniddels vermeerder met ‘hondert tachentich
car.gl. 15 stv. twalff penningen viertijn jaren rente’. De rente laat zich berekenen op 5%.

Grietje werd in 1685 geconfronteerd met een eis van de erfgenamen van de brouwer CrijnlQuirijn  Homan  te
Groningen tot betaling van 2.500 caroli gulden. Wat was er aan de hand? Grietje had in 1672 van genoemde
Homan  2.500 caroli gulden geleend. Mogelijk hebben er vroeger tussen haar eerste man en Crijn Homan
relaties bestaan uit hoofde van aankopen van  hop ten behoeve van de brouwerij van Geert Mensingh. tot
1685 was betaling van deze schuld achterwege gebleven. De kinderen van Grietje probeerden, teneinde de
zorgen van hun moeder te verlichten, gedaan te krijgen, dat zij, ieder voor hun procentueel aandeel in de ter
zijner tijd open te vallen nalatenschap, voor deze schuld aansprakelijk zouden worden gesteld. Dit blijkt uit
het lottingsprotocol van 16-6-1685: ‘... op de requeste van de erfgenaemen van Grietien Ooster Alinge
weduwe van den schults Laurents Lentinck tot Sweele versoecken dat jeder pro quota mogen vulstaen met
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betalinge  van haer portie an de erffgenaemen van Quirijn Homan  . ..‘. Of dit verzoek is ingewilligd is
onbekend maar kennelijk zijn er met betrekking tot de afwikkeling van deze schuld, toch moeilijkheden
ontstaan. Blijkens het schultenprotocol van 22-11-1689 gingen de Groningse erfgenamen over tot
‘uitpanding op de vaste goederen van de Eerbaere  Grietien Oosteraeltinge weduwe van zaelige schults  Lepel
tot Zweele en desselves kinderen f 2.500 volgens obligatie dd. 27 januari 1672’. Na veiling van de goederen
resteert een schuld ad 316 caroli gulden. De zoon Tijas/Thijs  Mensingh heeft toen dit bedrag betaald. De
weduwe van Geert Mensingh, later weduwe van Laurens Lepel, is tussen 1689 en 1693 overleden. De
afwikkeling van haar overigens bescheiden nalatenschap heeft nog al wat voeten in de aarde gehad.

(Bron: Ons Waardeel 1981, pg. 141 e.v., Het kroost van Ludolphus Mensingh, de laatste pastoor van
Zweeloo, door L.H. van Schelt)

3278 EGBERT HELINGE, tr.,

3279 LAMME.

3280 ws. CLAES LUI(J)TI(J)ENS, vermeld in het grondschattingsregister van Orvelde 1642
voor f 8.949-0-0, 1646 voor f 2.911-7-8  (samen met Jan Claes Luitiens voor
f 6.696-7-8) en 1654 voor f 9.162-8-0.

3284 JAN OTTEN, vermeld in het grondschattingsregister van Orvelde 1646, tr.,

3285 ws. N.N. DOLFINGE.

Grondschattingsregister  van Orvelde 16%
Jan Ottens 67 m(ud) 1 sp(int)
17 mat hoeilants
1 volle waere 1/4  die1  van 114 wardiels
huijs  ende  schuire
hoff ende  gocrden

f 3 3 5 3 - 2 - 8
- 3.740-0-0
- 3.093-15-0
- 795-04
- 300-0-0
f11.281-17-8

3430 HINDRWHINRICH  JACOBS, van Picardie 1665, wonende te Veldhausen 1666-1680,
overl. Picardie 27-6-1730,  tr. Veldhausen 1665,

3431 TRINA KOEPS SINGRAVEN, van TinholtlKlein Ringe 1665, overl. Picardie
17-2-1705.

3776 HERMAN  TONNISSEN, geb. ca. 1620, vermeld 1675-1701, tr.,

3777 HENDRICKIEN REINERS, geb. ca. 1625, Gramsbergen 1652.aangenomen

3784 EGBERT CLAAS EGBERINK, geb. ca. 1620, overl. Anevelde voor 1679.

3796 HENDRICK ALBERTS KLEINTIE, aangenomen als lidmaat te Gramsbergen 1661, tr.
voor 24-8~  165 1,

3797 AELTIEN ALBERTS, aangenomen als lidmaat te Gramsbergen 1660.

Het erve Cleijntien of Kleijntjen  wordt in 1694 opgesplitst tussen de twee zonen Roelof en Jan Kleintie.

3804 JAN MONNEKEMEIJER, geb. ca. 1635, overl. Lutten na 1684.

De oorlogsjaren rond 1672 hebben een zwaar beslag gelegd om de omwonenden van de stad Coevorden.
Vele families  werd opgezadeld met de inkwartiering van legertroepen. zo ook Jan Monnekemeijer:
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Jan Monnekemeijer  heefft 50 ruijter van de Coll. Swartsenburgh 8 nachten en daamae Rittmr. Eisten met
14 peerden gehadt heefft an hoij, dack, stroo,  turff, roggen, huijs, schaephecken en door t’  affweijden van
sijn rogge en hoijlandt groote schade geleeden, astimeert deselve wel1  ruijm of f
(Bron: Statenarchief 5207, toegang 3.1. Legerzaken, Inkwartiering 1668, RAO)

3840 (OLDE) J(OH)AN  COOPSKOEPES,  geb. ca. 1600, wonende te Dalen, vermeld in het
grondschattingsregister Dalen 1630, 1642, 1645 en 1646, vermeld in het
haardstedenregister in het Agterkamperrot ald. 1672 aangeslagen als vol boer voor
f 4-0-0, ette voor het Zuidenveld 1659-1684, assisteert in het schultegerecht Roeleffijn
van Swinderen, toe Dalen, wed.v. Hendrick  van Swinderen 1679, tr. ws. (2) tussen
13-6-1657 en 9-5-1665 Geesijn Huising, dr.v. Henrick Huising en Warmeltien Eppinge
(zie kwartier 768S),  tr. ws. (l),

3841 JANTIEN,  overl. tussen 13-6-1657 en 16-6-1663.

De welgesteldheid van de familie Coops die in het Agterkamperrot van Dalen woont blijkt uit het
grondschattingsregister van 1642. De broers Roeloff en Jan Coops, worden gezamenlijk aangeslagen voor
f 9.600-0-0 en behoren met de familie Reutgen tot de rijkste families in het Agterkamperrot en de zeer
welgestelde families van het kerspel Dalen:
Roeloff en Jan  Coops t’saemen  35 mud f 2.450-0-0
Jan Coops geeft 9 dachw(arck) saeijlants halff en halff als boven 1.800-0-0
1 Coijenweijde 150-0-0
318  wacrdeels 750-0-0
huijs  (7 gebint) schuijre (4 gebint) hoffe en goorens op 600-0-0

f 5.750-0-0
Roeloff Coops geeft 7 dachw(arck) saeijlants weer als boven 1 MO-0-0
3 Coijenweijden 45O-Q-O
112 waere waerdeels l.ooo-0-0
huijs  (10 gebint) schuijre (4 gebint) hoffe en gooren 1 .OOa-&O

f 9.600-0-0

Tijdens de grondschatting in Dalen van 1630 werd het bezit van de drie broers Roeloff, Jan en Willem
Coops bepaald op f 7.800-0-0; zij waren daarmee de rijkste familie in het Agterkamperrot. Hun bezit
bestond  uit elck een derde part van een Erve, bestaendc  in 25 mudden landt, 18 dachwerk hoijlant, 1/4
wardeel, elck gestelt  op 1500 daeler, doende ‘t samen f 6.450-0-0. Noch twee keutersteden, die
voors(chreven)  broeders . . . Lambert  Coops . . . . . gestel t op f 850-0-0.  Aen Rentebrieven f 500-0-0.

In het register van prisering van huizen en hoven van Dalen 1645 worden de huizen van Jan en Rolof
Coops als volgt gewaardeerd:
Jan Coops huis 7 gebint 23 voet wijt 55 voet lang

schuire 4 gebint 18 voet wijt 43 112 voet lang
slimme torffschuire f 380-0-0
hoftte en goorden,  waerin Rolof Coops hofte  is mede begrepen 3 mud - 300-0-0

Rolof  Coops huis t’achterste 4 gebint 18 voet wijt 42 voet lang
het voer en bouhuis 7 gebint 26 112 voet wijt 56 voet lang
een olde schuire 4 gebint 19 voet wijt 49 voet lang
torffschuirtijen

In de grondschatting van 1646 in Dalen wordt het bezit van Johan Coepes als volgt berekend:
14 mude en 2 schat noch van Claes Buijnemans 5 schat f 787-10-0
Een stroml(ant) als mede van Gerdt Kers en Roeloff Coepes huijsinge Landt 2 math
347 roeden - 860-3-2
Boevenlant in vele verscheidt- parcelen  7 dachmath 348 roeden - 1.73 1-8-2
koemaet 1 math 27 roeden noch de segesche 1 math 32 1 roeden koelant - 430-10-12
318 war  wardels - !900-0-0
huijs hoff gorden met het nie gebindt - 3Oa-0-0

f 5.009-12-0
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Marie Assiens en haar zoon Geert Assiens verklaren op 13 juni 1657 voor Hermamms  Mauritius, verwalter
en vervanger van de schulte van Dalen Eijlhard Krul, en de keumoten  Johan Huisinge en Henderick
Schijrbeeck, dat zij hebben geleend van Jan Coops en Jantien zijn huisvrouw 200 Carolus guldens tegen
5% rente jaarlijks.
Pietter Quees(t) en Geesse zijn huisvrouw lenen op 29 december 1662 voor schulte Eijlhardt Krul1 van
Dalen en keumoten  Steven Reinders en Albert Santinge  een bedrag van 250 Carolus guldens tegen 5 1/2  %
rente jaarlijks van Johan Coops tott Dalen. Op diezelfde datum lenen Albert Jansen Santinge, te
Daelderveen, en zijn huisvrouw Marchien een bedrag van 400 Carolus guldens tegen 5 112 % rente jaarlijks
van J(oh)an Coops tott Dalen. Keumoten  zijn Steven Reinders en Jan Claessen.
Op 16 juni 1663 compareren voor Eijlhardt Krull, schulte van Dalen, en de keumoten  Johan Huising en
Johan Hiddinge, Pieter Quees op Daelderveen en Geese sijn huisvrouw, die verklaren dat zij in mei 1663
250 Carolus guldens tegen 5 1/2  % rente jaarlijks hebben geleend van Johan Coops tott Dalen en desselves
soene Hinderick Coops, en diens huisvrouw Geesien.
Eijlhardt Krull, schulte van Dalen, en de keumote Harmen Huisinge en Claes Roetgen,  verklaren op 21 mei
1669 dat voor hen zijn verschenen Jan Schutten en Henderickijn zijn huisvrouw, die van Jan Coops en
desselves soon Henderick Coops en Gesien zijn huisvrouw een bedrag van 300 Carolus guldens tegen 4%
rente jaarlijks hebben geleend.

Volgens een artikel uit de Nederlandse Leeuw 1959 (Het geslacht Huising uit de Buurschap Wachtum onder
Dalen in Drenthe’, door Ir. G.L. Meesters en Ir. T.W. Siertsema.) is Jan Coops te Dalen, eigenerfde in het
schultambt Dalen 1672, ette wegens Zuidenveld 1659-1681, zoon van Joachim Egberts Coops, gehuwd
met een zekere Geesijn Huising, dochter van Hemick Huising en Warmeltien Eppinge (zie kwartier 7688).
Het echtpaar Jan Coops en Gesijn Huising is volgens dit artikel samen vermeld in het archief van het huis
Mcnsinge te Roden in een rochtbrief d.d. 9 mei 1665.
Waarschijnlijk is genoemde Jan Coops twee maal gehuwd geweest. In de eerste plaats met Jantien,  met wie
hij samen genoemd wordt in 1657. Uit dit huwelijk zal zoon Henderik Coops zijn geboren. Jantien is
waarschijnlijk overleden voor 16 juni 1663, wanneer vader Jan Coops samen met zijn zoon Henderik
Coops en schoondochter Geesien een bedrag lenen aan een derde. Dit geld komt waarschijnlijk voort uit het
erfdeel van J‘antien,  waarin echtgenoot Jan en zoon Hinderik  gezamenlijk gerechtigd zijn, en wat de reden is
dat zij samen het bedrag uitlenen. Op dat moment wordt Jan Ccops  ook zonder echtgenote vermeld.
Voor 1665 zal Jan Coops opnieuw in het huwelijk zijn getreden, nu met de hiervoor genoemde Geesijn
Huising.

Op 17 mei 1681 verschijnen voor Joannis Bottichius,  schulte van Dalen en Oosterhesselen,  en de
keurnoten Lucas Hiddinge en Harmen Pothof, de Hoocg  Wel Edel geb. Heer Albert Gansent  genaemt
Tcngcnagel tot den Camp, rentmeester van de geestelijke goederen der graeftschap Sutphen en Roeleff
Lavinge  tot Dalen als volmacht van de hoocg  wel Edel geb. mevrouw Beatricxs van Steenwijck.  Zij
verkharen  dat zij bij openb‘are  uitmijning  op 30 september 1681 hebben verkocht aan Jan en Hinderick Olde
Coops tot Dalen 116 pnrt van Olde Harmens arve tott Dalen in de Bente gelegen, dat gebruikt wordt door
meijer Willem Olde Harmens. Het geheel bestaat uit 116 part van huis, boft,  garens en tamp  Bouwlandt,
waertal en hoihandt.

3844 de Heer J(OH)AN  HUI(J)SING(E)/HUIJSINCK, geb. ca. 1600, erfgezeten te Wachtum,
eigenaar van Murren erve ald. 20-3-1654, beleend met Ovinck te Bonnevelde 6-10-1654,
ette voor het Zuidenveld 1637-1654, gecommitteerde tot de Rekendag 1637, gedeputeerde
1641-1672, als gedeputeerde aanwezig bij de vergaderingen van de Provinciale Synode
van Drenthe 1641, 1643, 1646, 1647, 1654, 1657 en 1663, gecommitteerde naar prins
Frederik Hendrik 1644 en prins Willem 1647 bij hun benoeming als stadhouder, overl.
voor 8-12-1674, tr.,

3845 GRIETEIMARGRETA  EPPINGE, geb. ca. 1600, vermeld met echtgenoot mei 1639,
overl. tussen 20-6-1675 en 28-3-1678.

Grondschattingsregister  van Wachtum 16%
Johan Huijsinghe 41 mudde lant 1 schat
En stromlant met punniekarst  . . . 7 mat11 334 roeden
Noch een bovenlant inet Abbinge Vlier en haeremaet - 10 math 227 roeden

f 2.062-0-0
2 .339-14

- 2 .324-17-14
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De holinger sleeck 2 math 7 roeden
In koelant vol1  heijde: 7 math 388 roed(en)  Coopt omtrent het derde deel1
2 volle waer min 118 deel1
1 volle waer tot Dalen
Huijs  hoff en mürren gorden en hof

322-5-0
1.495-6-13
4x587-0-0
2.4oo-a-o
600-16-0

f 15.931-0-1s

(Bron: o.a. Nederlandse Leeuw 1959, ‘Het geslacht Huising uit de Buurschap Wachtum onder Dalen in
Drenthe’, door Ir. G.L. Meesters en Ir. T.W. Siertsema.)

Johan Huisinge wordt voor het eerst op 22 maart 1641 door Ridderschap en Eigenerfden benoemd als
Gedeputeerde van de Landschap Drenthe:
Is getreden tot electie van de Gedeputeerden, die den dienst vande  Collegie dit Jaer  sullen waemeemen. Ende
sijn daer toe geëligeert uijth de Ridderschap Jr. Johan d’Mepsche  en Jr. Willem Henrick  van Welvelde, en
uijth de Eijgenerffen Johan Sluiter en Johan Huisinge tott Wachtum.
We zien dat hij later diverse malen opnieuw wordt benoemd in zijn functie als gedeputeerde. Op 18
augustus 1642 samen met Jr. Johan d’Mepsche  tot Eelde, Jr. Willem Hendrick van Welvelde tot Klencke en
Henderick Claesen. Op 20 maart 1643 met Jr. Johan van Welvelde t’Oosterbrouck, Jr. Rutger van de
Boetzelaer tot Baetinge en Arent Buitinck tot Buinen. Johan Huisinge verkeerde daarmee in de zeer
welgestelde kringen van Drenthe.
(Bron: Oude Staten Archieven, toegangsnr. 0001, inv.nr. 6, Resoluties Ridderschap en Eigenerfden, deel 11,
fol. 189, deel 111 fol. 9 en 15, RAD)

Joh‘an  Huijsinge wordt enkele malen genoemd in de protocollen van de Provinciale Synode van Drenthe.
De eerste zaak waarbij hij betrokken is betreft een erfenis van een armlastige vrouw uit Dalen, Greetje
Wevers, die van de bedeling kreeg. Zij overleed in 1641 in Dalen. De synode is van mening dat de
armvoogden van Dalen de goederen die de vrouw heeft nagelaten mogen opeisen conform de plakkaten. De
schulte moet hen daarbij helpen. Mochten de erfgenamen er zich tegen verzetten, dan moeten de armvoogden
dit melden aan Drost en Gedeputeerden.
Bij de visitatie in la7  bleek dat de erfenis van Grietien Wevers nog steeds bij de erfgenamen berust. Bij de
visitatie in 1653 in Dalen bleek dat de diakenen de erfgenamen van Grietje Wevers aangesproken hebben.
De erfgenamen gaven echter ten antwoord dat zij met Johan Huysinge, die daartoe gecommitteerd was,
uitgekomen waren op een bedrag van 30 Carolus gulden. De andere diakenen hadden dit goedgekeurd. De
synode neemt kennis van het verslag van Johan Huysinge en gaat akkoord met de 30 Carolus guldens.
In 1657 is de synode van mening dat de diakenen van Dalen moeten informeren of de 30 Carolus guldens
betaald zijn. Zo nee, dan moeten zij aandringen op betalin g. Bij de synodiale vergadering in 1660 is er
uiteindelijk bericht binnengekomen dat de kwestie betreffende de erfenis van Grietien Wevers te Dalen nu
ook is afgehandeld.
(Bron: Protocollen van de Provinciale Synode van Drenthe, deel 11 pg. 235. 1641~@,  deel 111 pg. 10. 1647
VR 16-c7  diak.3,  deel 111 pg.  98 en 1M.  16.Q VR 1653 diak.1,  deel 111 pg. 117~“.  1657-21, deel 111 pg.
133~“.  1660-18)

Ter vergadering van de Provinciale Synode van Drenthe in 1646 verschijnen de schulte van Vries,
Allershof, en de predikant meyer, geassisteerd door de kerkvoogden en de diakenen. De kerkvoogden hadden
bij de visitatie geklaagd over het feit dat de schulte bouwmaterialen van de kerk voor privégebruik
aangewend zou hebben. De schulte ontkent dit. Hij overhandigt een schriftelijk weerwoord aan de synode.
Hierdoor voelen de predikant, de kerkvoogden en de diakenen zich weer beledigd.
De synode benoemt een commissie, bestaande uit Johan van Welvelde en gedeputeerde Johan Huysinge en
uit twee predikanten, Bertholdus Pauli en Herbertus Brachtesende. Deze commissie moet de partijen voor de
volgende morgen 8 uur zien te verzoenen. De commissie moet de volgende dag ter synode verslag
uitbrengen.
De commissie brengt de volgende dag verslag uit. De schulte, de predikant en de diakenen hebben hun
geschil bijgelegd: de schulte zou graag zien dat de predikant in het vervolg geen akten meer opmaakt, hij
moet dit overlaten ‘aan  de schulte; ook moeten de diakenen in het vervolg jaarlijks rekenschap afleggen over
de ontvangsten en uitgaven. De schulte moet het gestolen bouwmateriaal teruggeven en de 18 daler
armengeld, die de schulte al twee jaar achterhoudt, met rente en zonder uitvluchten.
De kerkvoogden blijven zich nog steeds door het geschrift v‘an  de schulte persoonlijk beledigd voelen. De
synode wijst deze kwestie tussen de schulte en de kerkvoogden naar het forum politicum.  Ds. Joh. Picardt
zal deze besluiten van de synode volgende week aflezen vanf  de kansel van Vries.
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(Bron: Protocollen van de Provinciale Synode van Drenthe. deel 11 pg. 280-282.1646-73;  1646-74. RAD)

Op 6 april 1657 verklaren Borgemeesteren ende  Gesworen gemeente van Coevorden dat zij wegens geleend
geld schuldig zijn aan d’heer  Joh: Huijsingh tot Wachtum Gedeputeerde Staedt der Landtschap  Drenthe ende
sijn E. huijsvrouw Grietien Eppinge een bedrag van 600 Carolus guldens tegen 6% rente jaarlijks.
Get. Arent van Loo. Jan Luijtiens. Gerrijt Willems, Bern. Onias, Bartelt  Roelofs, Gerrijt Wildricks en
Berent Bartelinck.
Op 6 april 1667 vermelden Bern. Onias, praeses, R. Huijsinck, namens Coll. Covord., en R. Bartelinck,
Secr., dat de schuld nog groot is 160 Carolus guldens 10 stuivers en dat de rente is voldaan.
(Bron: Archief van Coevorden, toegangsnr. 0116, inv.nr. 3 fol. 21)

3846 JAN SCHUIRING, tr.,

3847 HILLECHIEN.

4512 ws. LUICKEN COENDERS, geb. ca. 1580, vermeld Register impost paarden, hoornvee
en bezaaide landen te Holthoen carspel  Hardenberg 1602.

De geschiedenis van het erve Drenthen te Holthoen gaat reeds terug naar het begin van de vijftiende eeuw.
Toen werd het bewoond door een zekere Coenraet. De familie Drenthen zelf is er pas komen wonen in het
begin van de zeventiende eeuw. Daarvoor werd het erve bewoond door de familie CoenderslCoenerts,  de
wnnrschijnlijke  afstammelingen van genoemde Coenraet.

Het erve - dat eigendom was van Johan van Steenwick - stond volgens het verpondingsregister van
Holthone in 1602 leeg: ‘Ein Erue genompt Konders tobehorende Johan van Stenwick ende  wort gebruicket
bij . ..(blanco)... vann xij mudde landes en noch x dachwarck platlant gifft de game  6-0-0.’ De laatste
meier, een zekere Henrick Coenerts is voor 1599 naar Hasselt vertrokken. Deze laatste verklaart in 1599 dat
hij vroeger als meier op het erve en goed te Holthone jaarlijks zijn pacht in natura heeft voldaan aan een
vicarie in Coevorden, waarvan Johan Leijendecker vicaris was:

‘Ick Hemick Coeners wonende binnen Hasselt bekenne  in ende  vermits desenn datt ick, door berichtinge van
mijn olderen up het Erue ende  guedt toe Holthoen geboren  ende  upgetogen bin, ende  hebbe aldaer als een
hleyer, verscheyden  Jaren gewoent ende  het selue Erue gebruicket binnen welcken tijdt Ick jaarlicx als een
hleyer uth  het selue Erue gegeuen ende  betaelt hebbe,  elff Schepel Roggen ende  vier mudde Garsenn up
Martini verschynende,  ende  datt tot behoeff van een viccarye toebehorende toe Coeuorden, daer van die
vruchten voormaals van heer Albert gewesene Cappellaen van die selue vicarie, nu naemaels heer Johann
Leyendecker, van gelycken als vicarius ende  cappellanen van die voerschreuen vyccarye ontfangen ende
upgcbucrt syn, welcke  Erue doemaels Coeners Erue van oldes genoempt was. Des toe oerconde heb ick
mynen maam  mit eygenen h‘andt  hier onder geschreuen  in bywesen van Henrick ten Pichxelt  ende  Willem
Hoendrix als getuigen datum Hasselt den 19den aprilis  anno 1599.

Henrick ---I-< Coeners merck
Hyndryck ten Pyckvelt
W. Hoendricx
B. Juryens’

(Bron: Archief van Coevorden 1407-1814,  inv.m.  851, RAD)

Kort na het opmaken van het verpondingsregister moet zich een nieuwe pachter op het erve hebben
gevestigd, want volgens het register van de impost op paarden, hoornvee en bezaaide landen van 1602
woonde er op het erve een zekere Luiken Coenders, die in het bezit was van 5 pe(e)rde(n) en 5 swine(n).
(Bron: Impost paarden, hoornvee en bezaaide landen Holthoen carspel Hardenberg 1602, Statenarchief
invm.  2604, RAO)

Het vuurstedenregister van Olthoen van 1675 vermeldt dat ‘dese Buerschap is geheel geruineert geweest
maer dese naevolgende huisen  sijn weder op nieuwe geset’,  waaronder dan het erve Drente wordt genoemd
voor f 1-0-0. De verwoestingen zijn blijkbaar ontstaan in het jaar 1673 bij het beleg van Coevorden door
de Munsterse bisschop Bernard van Galen (Bommenberend), die probeerde de stad weer in zijn handen te
krijgen, nadat deze reeds in 1672 door Rabenhaupt was heroverd. In 1674 schrijft de koster van
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Gramsbergen nog: ‘A”  1674 naer  St. Jarm. Door de jammerlijke verwoestingen van Gramsbergen,
Holtheeme. Holthoon, de Meene.  Loosen,  ten Velde en hebben geen visitatie komren doen’.
De opsteller van het vuurstedenregister van 1682 vermeldt over Olthoen: ‘Hebbe alhyr mede om het hoge
water zelfs niet kunnen komen, dogh heeft de scho(o)lmr. de volgende huisen  opgegeven’, waaronder erve
Drenthe voor f 1-0-0,  dat eigendom is van de heer van (huize de Grote) Scheer.

Terug naar de vijftiende eeuw. Het erve Coenders wordt het eerst vermeld in 1433. Het Sallandse
schattingsregister van dat jaar vermeld een zekere Coenraet, die 2 schilden belasting betaalt. Onder de naam
CoertlKoert  to Holthoen wordt hij vervolgens vermeld in de schattingsregisters van 1445.1451 en 1457. In
het register van 1474 komt zijn waarschijnlijke zoon Johan Coerntssoon/Coenraads/Coertsen voor, die in
1490 is opgevolgd door Henrick Coenretssoen.
De ligger van de landerijen in Salland van 1520 geeft aan dat in Holthoen nog (waarschijnlijk) dezelfde
Hemick Coenraetssoon op Koenredinck woonachtig is. Het erve behoort dan in eigendom toe aan Seijne
Muelert. In het Quohier der bezittingen van Konings vijanden in Salland van 1582 komt het erve Coenerts
voor. Waarschijnlijk de laatste meier op het erve Coenerts voordat een familie Drenthen er zich vestigde
was Hemick Coemets, die in 1599 in Hasselt woont.
Uit een scheidingsakte van 1609 blijkt dat het erve Coenerts onder de bezittingen valt van de Haevesaete
genoempt die Groote Scheer. Op 16 oktober 1609 vindt er een boedelscheiding plaats tussen de kinderen
van jonker Johan van Steenwijk ter Grooter Scheren, uit zijn huwelijken met Margaretha van Isselmuden,
Roelofje  van Raesfelt en Josina van Wullen. Onder de goederen wordt o.a. genoemd ‘Coenerts Erve tho
Holthoen’. Bij deze scheiding verkreeg dochter Anna van Steenwijk de havezate de Grote Schere en o.a. de
Holthoonse  bezittingen.
Anna van Steenwijk was in eerste echt gehuwd met jonker Gerhard  Sloet van Singraven, kapitein in
Staatsen  dienst. Na diens overlijden in 1606 hertrouwde Anna in 1612 met jonker Engelbert van Ensse.
Nadat Amra  was gestorven (voor 21 mei 1628) kwamen haar bezittingen in handen van haar katholieke
echtgenote Engelbert van Ensse. Engelberts zoon Johan Godfried van Ensse huwde in 1650 Catharina
Sophia van Essen, erfdochter van de Sw<anenborg  bij Heemse. Johan Godfried stierf in 1664. Na zijn dood
ging het de familie Van Ensse in financieel opzicht voortdurend slechter. De geldleningen volgden elkaar
steeds sneller op. Ook werden er bezittingen verkocht. Vooral na 1680 is deze neergang  versneld.
Wat onder Joh‘an  Godfrieds zoon Engelbert Recquijn  van Ensse was begonnen eindigde tenslotte onder
Frederik Derk van Ensse tot Swanenburg en de Groote Scheer toen een faillissement niet meer ontkoombaar
was. Bij openbare verkoop werden op 26 augustus 1737 de bezittingen verkocht. Vrouwe Anna Clara
B,aronnesse  aan Raekum, Douariere van Ensen  tot Swanenburgh draagt op 25 september 1739 gronden over
aan Baron Evert Elbert  Antony  van Raesfelt Heer van Heemse en Alerdink. Tot de gronden behoort
ondcrmcer  het erve Drenten of Coenders.

(Bron: aantekeningen van dhr.ir. A.N. Wind uit Utrecht)

5220 DERK  DERK BRUNIPE, geb. ca. 1590, van Hasselt, tr.,

5221 ANNA JANS TEN COLCKE, geb. ca. 1590, van Hasselt.

Diversen vermeldingen betreffende de familie Ten Colcke te Hasselt:
Dirck Henricks  nomine uxore Claesgen Berents, eischers, contra Aeltgen Coenincks weduwe van Andries
Colck. samen met Claes Colck,  cum suis, gedaagden. Eisch tot verklaring d.d. 1628 (ten gevolge van een
sententie d.d. 2-11-1627) dat eischer gerechtigd is tot aflossing van een jaarlijksche uitgang van twee
mudde roggen g<aande  ten behoeve van gedaagde uit land aan eischer  toebehoorende.
(Bron: Hoogschoutambt  Hasselt, lijst van processen, toegangsnr. 37.2, invnr.  3, RAO)

Burgemeester Cales ten Kolcke contra Herman Alberts. Eisch d.d. 1644 tot voldoening van achterstallige
rente. Alleen sententie.
(Bron: Hoogschoutambt Hasselt, lijst van processen, toegangsnr. 37.2, inv.nr. 42, R40)

Burgemeester Claes ten Colcke en Hendrick Andries cum suis, eischers, contra Hermen  Jansen Smit,
gedaagde.
Eisch d.d. 1647148 (sententie declaratie van kosten d.d. 15-2-1649) tot betaling der kooppeninngen van een
huis land en hof.
(Bron: Hoogschoutambt Hasselt, lijst van processen, toegangsnr. 37.2, inv.nr. 5-c.  RAO)
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Dr. Borcheer gevolmachtigde van de erfgenamen Colcx. impetranten, contra Procr. Roeleff Backer  als
gevolmachtigde van Joan  van Cuick scholtis tot Staphorst.
Eisch d.d. 1679 tot aflossing van eenige obligatien met de daarop verloopenen en achterstallige intressen.
(Bron: Hoogschoutambt Hasselt, lijst van processen, toegangsnr. 37.2, invnr.  102, RAO)

5222 OLDE JAN BENNIXKS, geb. ca. 1590, burgemeester van Coevorden, overl. ald. tussen
20-08-1643  en 1646.

Olde Jan Bennixks testeert in Coevorden op 20 augustus 1643. Als kinderen worden genoemd Claes,
Reinier  en Grietje Bennixks en een saliger dochter.

Het grondschattingsregister van Coevorden 1646 vermeldt Olde Jan Bennickx erfgenaemem
huijs  en plaets
gerechticheij t
1 veen 450-O-Q
1 meentendeel 200-0-0
1 daghw(ark) hoijlant bij Drosten bovenmaet 200-0-0
2 daghmat bij Jan Broecs maet
3 daghmat in Clenckenvlier 750-0-0
4 daglunat bij de Galgenbergh 800-a-0
2 daghwarck bij Lipmans huijs 4oo-0-0
4 mudde saijlant op de buijressche  bij t Leverijcke velt 200-0-0
1 gooren  op de Galgenbergh 75-0-0
1 gooren  op de hoeck  van capteijn echs  quartier
1 gooren achter Gerrijt Molts huijs 200-0-0

4.97.5-0-0
(Bron: Oude Staten Archieven 845 Coevorden, fol 157-158, RAD)

5440 LAMBERT  JANSEN, geb. ca. 1590, lidmaat te Diffelen 1663, bouwde erve ‘ t Lamberts
te Diffelen.

6484 N.N. DILLINGE, tr.,

6485 N.N., tr. (2) Jan Dillinge, geb. ca. 1580, wonende op het Dillinge waardeel  te Drouwen
1630.

6544 LUDOLPHUS MENSINGH, geb. ws. Diever  ca. 1565, kosterpriester te Westerbork
1588-1589, pastoor te Zweeloo 1590-1598, schatbeurder ald. en te Oosterhesselen 1605
en 1608, pachter van dranken, levensmiddelen, gemaal, slachten e.d. te Dalen,
Oosterhesselen, Zweeloo en Schoonebeek 1604, 1605, 1606 en 1616, wonende erve
Woerdinge te Zweeloo 1608-1616, overl. voor 5-7-1664, tr. ca. 1600,

6545 dochter van GEERT JURGENS KREMER, ws. Aefien Geerts Kremer.

Ludolphus Mensingh was de laatste pastoor te Zweeloo (1590-1598),  waar hij zijn voorganger Jan
Lamberts  opvolgde. Hij was omstreeks 1565 vermoedelijk te Diever geboren als buitenechtelijk kind van
Johatmes Ludophus  Mensinck, die aldaar kosterpriester was.
De geboortedatum van Ludolphus kunnen wij afleiden uit een rochtbrief d.d. 16-4-1635 waarin is te lezen:
‘Ende  voerts ten ersten  ahngesproken Ludolphus Mensingh . . . umme voerclaringe hares olderdomns te doen:
Ludolphus Mensingh oldt umtrent 70 iaer . ..‘.
Hij is waarschijnlijk door zijn vader in de praktijk voor het ambt van priester opgeleid. Het kwam toen veel
voor dat men zich bij de leraar thuis voor het kerkelijk ambt bekwaamde. Als buitenechtelijk kind had
Ludholphus Mensingh pauselijke toestemming nodig om tot pastoor te worden benoemd. Hij heeft in de
jaren 1588 en 1589 de kerk te Westerbork gediend, aldus een verslag van de op 8-4-1636 gehouden
rechtsdag van Drost en Gedeputeerden: ‘Is ter vergaederinge gecompareert Ludolphus Mensinge geweesen
sacrista ofte costerpriester tot Westerbork, en heft verclaert oprecht en waerachtuch te sijn, dat hij geduijren
sijne voorsr. dienste in annos  1588 en 1589 . ..‘.
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Ludolphus kwam in 1590 als pastoor naar Zweeloo. Hij verklaarde dit zelf tijdens ‘eenen  openen, gehegeden
gerichte’ op 16-4-1635 gehouden, namelijk ‘Ludolphus voerclaret. dat doe he eerst te Sweele quam te
wonen int iaer . . . 90 . ..‘. Hij is slechts 8 jaren als pastoor te Zweeloo werkzaam geweest. Op 12-8-1598
werd hij in de classicale vergadering te Rolde als pastoor afgezet, omdat hij zich niet bereid verklaarde
gebruik te maken van de hem geboden mogelijkheid voortaan de hervormde kerk als predikant te dienen.
Omstreeks 1600 trouwde hij met de vrouw, met wie hij reeds samenleefde en uit welke verhouding een
dochter AveJAeftien  was geboren.

Ludolphus Mensingh geraakte in 1598 zonder inkomsten toen hij in Rolde van Feito Ruardi, voorzitter van
de classicale vergadering, te horen kreeg, dat hij als pastoor het veld moest ruimen. Dit moet voor hem een
hard gelag zijn geweest, want zijn inkomsten als pastoor van de redelijk met aardse goederen gezegende
katholieke kerk te Zweel00  waren van zodanige aard, dat hij zich lïnancieel goed kon redden. Wij weten niet
op welke wijze Ludolphus in de eerste jaren na zijn afzetting als pastoor in het levensonderhoud van zijn
gezin heeft voorzien. In elk geval weten we, dat Ludolphus. na zijn afzetting als pastoor, nog rechten
meende te moeten doen gelden op achterstallige pachten uit die tijd, dat hij pastoor was. Ludolphus. die
goed de weg wist in de Drentse bestuurswereld, beklaagde zich daarover bij Drost en Gedeputeerden. Dit
college zag in september 1603 weliswaar de billijkheid van het verzoek van Ludolphus in, maar meende
zich overigens van enigerlei tussenkomst te moeten onthouden. Drost en Gedeputeerden waren namelijk van
mening dat het in feite ging om een geschil tussen Ludolphus en de ‘buirren van Boenevelde’, dat ‘naer
m‘aniere  van Landtrecht’  tot een oplossing moest worden gebracht.

Toen in 1603 op grond van de door Drost en Gedeputeerden uitgevaardigde ‘ordonnantie op de inning,
desnoods door executie, van de schattingen en contributies’ in het kerspel Zweeloo een schatbeurder moest
worden aangesteld, verwierf Ludolphus Mensingh deze functie. Hij wordt als schatbeurder genoemd in de
jaren 1605 en 1608, niet alleen van Zweeloo maar ook van Oosterhesselen. Mensingh trad ook op als
schatbeurder voor het Geestelijke Maagdenklooster te Groningen, dat bezittingen had in Aalden:  ‘... Betaelt
Ludolph Mensingh voer  vuijtgelechte schattinge  weghen  gecsteliche mageden Erve tot Aelden’.
Ook de functie van belastingpachter viel aan Ludolphus toe. In 1604 was hij pachter van de wijnen en
brandwijnen in ‘Daelen, Oesterhesselen, Sweele, Schoenebeke cum annexis’. In datzelfde jaar was hij
pachter in Sleen van ‘sout,  seepe en assijn’  en in 1605 in Dalen, Oosterhesselen, Zweeloo en Schoonebeek
pachter van ‘tgemaelt, hocrnde beesten en besaide landen, de twee nije middelen’. In 1605 trad hij in Sleen
op als pachter van ‘wijnen en bieren, bestiaell en vermangelinge  (ruiling) van peerden, sout en sepe’. In
1606 was hij voor het gehele Zuidenveld pachter van ‘sout,  sepe, asijn, waegehouden, silveren sijden en
wollen laekenen’. En tenslotte weten we dat hij in 1619 fungeerde als ‘trecker  van de wijnen in Suidervelt’.

Als wij vervolgens nog bedenken dat Ludolphus Mensingh ook werkzaamheden verrichtte voor de
rentmeester te Groningen en voor de magistraten VM de Hanzestad Rampen, zulks in verband met de in het
kerspel Zweeloo gelegen geseculariseerde goederen, dan slaan wij de plank niet mis. indien wij constateren ,
dat deze ex-pastoor erin geslaagd is in de eerste decennia na zijn afzetting zich een inkomen te verwerven,
waMvan  hij en zijn gezin goed konden rondkomen.
Het archief van de stad Kampen vermeldt: ‘... Heer Luijchgen Mensinck versocht  en belast om van Stadts
weegen  vermoege de restant cedel hem voor deesen gegceven  Jan Veenhuijss toe Wesop  en Henrick Haeijes
toe Sweel voor haer  achterstcdige  pachten aen te pandden op Donderdach  den 21 deser  . ..‘.
In 1615 trad Ludolphus Mensingh ws. op als lid vande Kerkeraad: ‘aan Mauris Swaeveringe ende  Hindrick
Nienhuisinge betalt achte  carols gl. vijff sts: haer  quota van een nie karkenstoel ende  verbeteringe van des
predecants  huiss  tot Swele ende  vernielden des predecants bant  ende  Luidophus  Mcnssenge bant  8-54’.  Het
is opmerkelijk dat het deze ex-pastoor reeds  in vrij korte tijd moet zijn gelukt zich een plaats te verwerven
in het consistorie van de hervormde kerk.

Ludolphus was vaak bij vechtpartijen betrokken. Op de goorspraak te Sleen d.d. 6-3-1595 bleek dat hij een
inwoner van Zweeloo, Jan Brants geheten, met een mes had gestoken. Hij moest aan het slachtoffer ‘sijn
smrut- ende  meesterloen’ betalen (het meesterloon is de beloning, die de chirurgijn genoot voor de door hem
verleende heelkundige hulp).
In 1610 was er ruzie tussen Ludolphus en de pachter Johan van Selbach uit Emmen. Ludolphus gooide met
een  beker maar raakte in plaats van Selbach de schulte  van Sleen, Harmen  Schyrbeke geheten, die aan 3
vingers kwetsuren opliep: ‘... Ludolphus Mensing drie bloetrysen an Scholtes Schyrbeke, zijn onverhoets
geschiet, deur dien Mensing willende werpen met een beker maar  Selbach Schyrbeke geraeckt heeft an hant
sulx dat drie vingeren gequetst zijn’.
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In hetzelfde jaar liep, volgens het lottingsprotocol van de Etstoel. Albert Cornelis. wever te Oosterhesselen,
verwondingen op bij een vechtpartij met Ludolphus. En in het Scholtenhuis te Dalen sloeg Jan Backer  van
Dalerveen in een gevecht Ludolphus tegen de grond.

Ludolphus Mensingh was gedurende de jaren van 1608 tot 1616 pachter van het erf Woerdinge clat  in
eigendom toebehoorde aan de stad Kampen. Hij betaalde hiervoor 40 daalder per jaar: (1608) ‘...  het erve tho
Swe gnant  Wijerdingen verhuirt an Loudolff Mensinck ende  zal des jaers vrijgelt geven - 40 - daler’. Uit de
bewaard gebleven ‘Rekeningen geestelijke goederen’ blijkt dat de stad Kampen in 1608 aan Ludolphus
Mensingh een bedrag vergoedde ‘... voor tymmeringe, leenen  ende  andere oncosten.  ant huis tho Swuel op
arve Woordinge staende’. Totis Dobbers, die een zwager was van Ludolphus Mensingh (zij waren beiden
met een dochter van Geert Jurgens Kremer gehuwd), pachtte Woerdinge in 1616.

Op 11 februari 1634 verzoekt Ludolph Mensinck voor zijn zoon om een studiebeurs aan de Ridderschap en
Eigenerfden:
Ten vijftijnden dat den soon van Ludolph Mensinck Christiau van Jaerlix subsidium ofte stipendium tot
sijn studium  geaccordeert mooge worden. Verstaan Ridderschap en Eijgenerfden,  dat Ludolphus Mensinck
begerende voor sijn soon een stipendium, hem daerin sal moete reguleren, volgens d’ordre opt stuck  van
Alumnus gestelt.
(Bron: Oude Staten Archieven, toegangsm. 0001, inv.nr. 6, Resoluties van Ridderschap en Eigenerfden,
deel 11, fol. 141 en 143, RAD)

Ludolphus is voor 5-7-16+!  en mogelijk reeds in 1639 overleden. Op de rechtsdag d.d. 5-7-1644
verschenen zoon Geert Mensingh als eiser en de schulte Johan Coerts Lepel als gedaagde, omdat
laatstgenoemde ‘soude  verweijgeren aen het sterffhuijs  van wijlen Ludolphus Mensinge gewesen
schatbeurder tot Swele te betalen die blancken (witpenningen van 6 duiten) van twintich mudden gesaeijs
t’sedert  des jaere  1629 tottenjaere 1639 achterstedich . ..‘.

(Bron: Ons Waardeel 1981, pg.  117 e.v., Het kroost van Ludolphus Mensingh, de laatste pastoor van
Zweeloo, door L.H. van Schelt)
(Bron: Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo, p g. 11 e.v., Ludolphus Mensingh, de laatste pastoor
van Z\veeloo  (1590-1598)  en zijn 2 zoons, door L.H. van Schelt)

6546 T(H)IJ(A)S  OOSTERALTINGE, eigenerfde te Wezup (Zweeloo), vermeld 1577-1623.

Thijas  Ooster Altinge zal vermoedelijk afstammen van Egbert Alynkeghe,  die veneld  wordt in de staat van
inkomsten inzake het hoofdgeld in Drenthe ca. 1435.
Thijas staat zelf in de lijst van het zomergezaai van  1612 ouder Wezup vermeld voor zestien mudden. In de
jnrcn 1.590-1600  en 1623 was hij voor de helft eigenaar van Oldenheppinge te Aalden.

7552 TONNIJS HERMSEN, geb. ca. 1590, overl.  voor 1650.

7680 JOACHIM EGBERTS COOPS, geb. ca. 1575, vermeld lottingsprotocol van de etstoel
15-6-1658 fol. 56.

Roeloff. Jan en Willem Coops komen als drie broers voor in het grondschattingsregister  van Dalen 1630.
Volgens artikel in de Nederlandse Leeuw 1659 - zoals hieronder aangehaald - is de vader van Johan Coops
een zekere Joachim Egberts Coops. die genoemd wordt in het lottingsprotocol van de etstoel  in 1658.
In het grondschattingsregister  Dalen 1642 ontbreekt de naam van broer Willem; mogelijk dat deze
overleden  was.

(Bron: o.a. Nederlandse Leeuw 1959, ‘Het geslacht Huising uit de Buurschap Wachtum onder Dalen in
Drenthe’, door Ir. G.L. Meesters en Ir. T.W. Siertsema.)

7688 LUIJTI(J)EN/LU(I)TJEN  HUI(J)SING(H)E, geb. ca. 1570, van Wachtum, vermeld met
zijn vrouw 6-12-1603 tot 6-12-1636, ette voor Zuidenveld 1610-1635, gecommiteerde
tot de Rckendag 1617, 1623, 1625, 1626, 1628, 1632 en 1634 (Bron: Oude Staten Archieven,
toegangsiu.  0001, inv.nr. 6, Resoluties Ridderschap en Eigenerfden, deel 1 fol. 178.281.307  en 326, deel
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11 fol. 21.94 en 132, RAD), eigenaar van Murren erve 1640-1646,  overl. voor 20-3-1654,
tr.,

7689 JOHANNA OVINCK, geb. ca. 1570, beleend door Overijssel met Ovingegoed te
Bonnenvelde onder Zweeloo 6-12-1603, overl. voor 6-10-1654.

Grondschattingsretzister  van Wachtum 1630:
Lutjen Huijsinge heeft aengegeven de helfte van Schotinger erve, twelck Egbert Schotinge als meijer
gebrnickt op f 4.500-0-0
Himick Huisinge d’ander helfte 4.500-+0
Lutjen Huisinge de helfte van sijn erve aengegeven op f 4.500-O-0
Aen Rentebrieven 2.700-O-0
Himick Huisinge d’andere helfte vant vors(schreven)  erve aengegeven op 4.500-0-0

Register van de impost op het gemaal van Wachtum 1630:
Huisinge 12 personen

Grondschattinosreoister van  Wachtm‘an  1642:
Luitjen  Huijsinge 41 mud 1 schat
5 3/4 dachw(arck) stroomham
6 dachw(arck) bovcnlant
5 kocijenweijde
1 112 waer waerdels en 118 met 1132 del
huijs, schuijre, hoffte en goorden;  met noch murren hoffte op

f 2.887-0-0
1.437-0-0

900-0-0
750-0-0

2.981-04
2.00&0-0

f 10.955-0-0

Grondschattinosreoister van Wachtman  1646:
Luijtijen Huijsinge 41 mud 1 schat f 2.062-0-0
5 314 strooml(ant) 6 mat bovenl(ant) 5 koeweijde; in Dalen 1 mat stroomham) 3 112 mat bovenl(ant); (in)
. . . 314 mat strooml(ant) 112 mat opte  . . . . 1 112 mat opte  sleeck 5.53~0-0
1 112 waer en 118 met 1132 deel1 wardels 4.140-0-0
Dalen. 1 waer en 1 vordell 3.000-0-0
huis schuire boerden  met murren 616-0-0

f 15.3-%0-0

Luitijn Huisinge pretendeert gedurende de jaren 1642 tot en met 1654 recht te hebben op een deel van het
Nijcnsleeck of Vecnhuizen zoals het tegenwoordig heet blijkens de diverse grondschattingsregisters:

Grondschattinosreistcr  van Daelcn  1642
Het Nijenslieck, toebchoorende den Lieutenant Joest van Welvelde, gebruickt  wordende bij de Bouren van
Gies, met sijn opstreckende veenen f 6.000-0-0
In de kantlijn: Luitijen  Huijsinge pretendeert een gedeelte int Nijensliecke

Grondschattinosreoister van Dalen 1646:
Den Nijensleeck toebehorende den Ritm. Welevelt (waerin Luijtijen Huisinge) een gedeelte in pretendeert)
metten huisen  daer agter op t’  veen  staende t samen f 6.ooo-0-0

Korte Staat Daler Carspel  16%
De questieuse Nienslecck f 6.000-0-0

(Bronnen: o.a. Nederlandse Leeuw 1959, ‘Het geslacht Huising uit de Buurschap Wachtum onder Dalen in
Drenthe’, door Ir. G.L. Meesters en Ir. T.W. Siertsema; ‘De Veenhuizen of Nijensleek. Een buurtschap bij
Dalen.‘, door L. Kern.)

7690 J(OH)AN  LAMBERTS EPPINGE/EPPI(N)CK,  ette voor Oostermoer 1627-1650,
markegenoot te Gieten 1641, overl. na 1668, tr. voor 1622,
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7691 JANTIEN/JANTJEN CARST WIFFENDR, wonende te Gieten, overl. na 1660.

Wemele Eninge. weduwe van Berent Eninge te Onnen  draagt in 1622 over aan Jacob Ottens en zijn vrouw
Jeije en aan Johan Eppinge en zijn vrouw Jantjen haar aandeel in de geërfde goederen te Gieten van haar
overleden ouders Karst Wiffen en zijn vrouw Hille.
Op 28 augustus 1631 wordt er een regeling getroffen inzake de verhoudingen van de gezamenlijke
veengenoten van Annen,  Exte, Gieten en Bunne - waartoe Jan Eppick behoort - ten opzichte van de
schuitenschuivers van Groningen. In 1612 is er een accoord gesloten tussen de schuitenschuivers van
Groningen en de gezamenlijke veengenoten van Annen,  Eext,  Gieten en BoMen.  Hieromtrent dient op 17
december 1634 een geschil voor de gecommitteerden der stad Groningen en die van het Oostermoer in de
landschap Drenthe. Jan Eppinck behoort tot deze laatsten.
In 1634 draagt Jan Engbers, bakker te Groningen, C.S. over aan Jan Eppinge enige akkers behorende tot het
goed Roerkinge te Bonnen. Op 21 juni 1635 treffen die buiren van Geten, waaronder Jan Eppinck. een
willekeur betreffende een verbod torff toe smiten ofte laten smiten op dat Alersche Maetien. Bij een
overtreding moet aau den heeren  voldaan worden tyn goltgulden ende  die bueren een halve tonne byer. hetsij
bynnenbuir  otfte buitenbuir. Jan Eppinge en zijn vrouw Jantjen dragen in 1636 over aan Jan Cuiper en zijn
vrouw Aleit te Gasselte de veenakker te Gasselte. Op de keerzijde van de akte van overdracht staat dat in
1630 Marten Schenck  C.S. genoemde akker hebben overgedragen aan Jau  Eppinge te Gieten.

‘.‘-4

Op 30 november 1641 vindt te Bonnen voor eigenerfden en markegenoten de scheiding van  venen en
dalgronden plaats. Jan Eppinge krijgt samen met Harmen Hiddinge, Otte Hendriks, Jan Bebinge, Jan en
Luyten Derks met consorten, Harmen Maethuys en Jan Comelis een aantal vier waeren toebedeeld:
nr. 6 een stucke uutgegraven lant ten Suyden van het osterdeel over de Noortveense wech;
nr.  9 het westerse deel au de Suyder-syde van de Bonnerdyck, daerby gedaen een driecantich stuckien

groenlnndt  gelegen ten Noorden van de Veenhover  esch.  synde rontsomme met een wech besloten;
nr. 11 het middelste deel ten Suyden vant Koebroeck ofte Waeteringe, van de wech soo tusschen  beyden

gelaten is;
nr. 13 het noorderste deel ten Suyden van de Veenhoverdyck: een stucke an  de suydersyde van de

Veenhoverdyck,  streckende  van de wech  an de Veenhovers ackeren tot uuttet Oosten naert Westen
tot bykans aen het Hardevelt,  ende  ten Suyden aen de marckscheydinge van Gasselte liggende;

nr. 17 het middelste deel an  de Oost-syde van den Veenhoff:  een stucke veens ten Westen van de
hoylanden (ofte wech daeraen liggende), streckende van de Krommedyck tot an de Gasseler
mnrckscheydinge  ende  aen de westsyde den neuwen  wech  hebbende;

ILT.  20 het middelste part VLU~  een stucke ten Oosten van de Veenhover  ess aen de wech  tuschen  beyden;
nr. 23 het  middelste p‘art  vau  het tuede shock  opt noorteynde liggende;
nr. 27 het suyderste part van een stucke groenlandt ten  Suyden van de Koestroom, beoosten van de

Veenhover escli;
nr. 29 het middelste deel van een stucke velts ten Suydcn van de Varryart;
nr. 3 1 het osterste part van een stucke velts ten Westen van de wech;
nr. 35 iut midden van een stuck  irregulier veltlandt genaemt het Volkenlant;
nr. 39 het driecantige stucke groenlandts,  gelegen ten Osten  van de Osteresch an  de Bonnerdyck, een seker

viercant stuckien groenlaut int Westeynde vant dorp an  de straete by het hecke, staende Geert
Maethuys  huys op dese voorss. gront, hebben ten Westen de koeltuynen en Wifringe en Sygers
clene hofte, een huys staende op de bourmarke ofte grondt, daer tegenwoordich den koeheerder in
woent.

Verder staat in de kantlijn van  deze markescheiding vermeld dat een shtk  is vercoft om afgegraven te werden
aen Jan Eppinge voor 200 daelder, tot Geten den len December 1641. Ten aanzien van het stuk staat
vermeld: Sy gelet, dat ten Oosten in dese laeste 3 pnrten  (in het tuede stuck  opt noorteynde liggende) een
stucke ongegraven veens licht op t’suyteynde van den Dwenger, lanck 42 ende  breet omtrent 34 roeden,
hetwelk om afgegraven te werden tot afdoeninge  van de gemeentelasten vercoft sal werden, blyvende den
bodem alsdan eygendoemlyck an  degene die t’selvige toe deele gevallen.

In 1645 dragen Frerick Barels, zijn vrouw Lamme en Jan Barels  te Gieten een stuk veen gelegen te
Gieterveen over aan Ja1  Eppinge en zijn vrouw Jantjen te Gieten. In datzelfde jaar 1645 is er een proces
tussen Jan Canter.  namens de markegenoten van Gieten, en Jan Eppinge vanwege het leggen van een wal
bij het Rode Huis in de marke van Gieten.
Jan Hindriks Brouwer en zijn vrouw Lammetjen dragen in 1650 aan Jan Eppinge en zijn vrouw Jantjen
over een aandeel land op de Quabben in de marke van Gieten. In 1656 beschikt de sclmlte van Gieten op
verzoek van Claes Holle om beslag te leggen op de goederen van Jan Eppinge en Jan Ottens als
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vertegenwoordigers van de eigenerfden van Gieten vanwege een openstaande schuld. Aeltjen Ottens draagt
een stuk hooiland in de marke van Gieten in 1657 over aan Johan Eppinge en zijn vrouw Jantjen te Gieten.
In 1660 krijgen Jan Eppinge en zijn vrouw Jantjen een stuk weideland in de Bomrer  Home en een stuk
hooiland in de Meeckelheim te Gieten overgedragen van Harmen de Sigers en zijn vrouw Anna Catharijna
Kijf.
In 1668 vindt er een ruiling plaats tussen Lambert, Carst en Jan Eppinge te Gieten en Jan Ottens te Gieten
van grond gelegen in de marke van Gieten en Bonnen.

13088 ws. JOHANNES LUDOLPHUS MENSINCK, kosterpriester te Diever  1568.

Johannes Ludolphus Mensinck was sacrista of kosterpriester te Diever.  Hij kreeg op 18-11-1568
vergunning om als priester op te kunnen treden.
Ook voor een sacrista god het celibaat, maar het priester-concubinaat was mede in Drenthe sterk verbreid.
Menig lid van de clerus leefde over de puthaak. Uit een dergelijke concubinaatsverhouding is
waarschijnlijk Ludolphus Mensingh geboren, die gedurende de jaren 1590-1598  pastoor in Zweeloo was.

(Bron: Spint Arwt’n 1974, pg. 29 e.v., Ludolphus Mensingh, de laatste pastoor van Zweeloo in Drenthe,
door N. Kuik)

13090 GEERT JURGENS KREMER, wonende te Zweeloo 1580, vermeld 1563-1600.

Geert Jurgens Kremer wordt in de goorsprakenregisters vermeld van 1563 tot 1600 en hij woonde
omstreeks 1580 op de vicarie  te Zweeloo.
In 1559 of kort daarna laat Jan Wamers de molen in Aalden  bouwen, waarop hij de eerste molenaar is.
Volgens het goorsprakenregister d.d. 16-3-1563 is er tussen deze Jan Wamers en Gheert Kremer een
vechtpartij geweest, waarbij de laatste gewond is geraakt: ‘Gheert Iúemer klaecht over Jan Wamers, dat hij
hem syn meesterloen (de beloning die de chirurgijn genoot voor de door hem verleende heelkundige hulp)
niet betalen wyll, soe hy hem een but in den arm entwee  geslagen hadde.  Dat de buiren vertuegen op den
meester und ans des lans  brieff und den jongen syn smart - ende  meesterloen’.

(Bron: Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo, pg. 112, De Jantina Helling molen te Aalden, door
L.H. van Schelt)

Goorspraak Beilen 10 maart 1572: Johan hleusen van Deveren  laet Gheert Kremer affessche leveringe van
de anderhalff  hundert wage wullen jaerlicx, de he belovet heft tho leveren mit my Jan hleusen toe Neerden
drie jaer lanck, na luyt eene gericbtschyne,  bezegelt by den schuiten  toe Daelen, oft hem toe geven dat
opgelt van de wulle,  als ick hebbe moeten doen van  Gbeerts wegen; und esschet den schaede  ende  hinder
vveder  in; 72, V Martii.
Antwoirdt Gheert Iíremer, hie en steet Jan hlluesen  geenen  koep, want daer  niet benoempt is, woe duyr
idtlycke waghe solde syn; dan Gheert wil wal ij wage leveren, soe daer eene koepman is, de hem
m,arckganck  wil geven; oick oft Jan hleusen al klaer bescheyt  hadde  van  de penningen, als neene, soe en
konde  bie oft de koepman geene  wulle esschen,  hie beheerde  eerst de pemringen tho presenteren.
De buiren vertuigen Jan Meusen op 1 onrechte esschinge, oft sal bewysen, alse lantrecht is. dat hy mit
Gheert Iúemer na luyt syn esschinge klaren koep geholden  heft; alsdan sal Gheert Kremer geholden ende
scbuldich  wesen  toe. leveren ende  in onbruickinge sitten.

Goorspraak Beilen 10 april 1573: Gheert Jurgens laet synen broeder Claess Jurgens affeschen alsoedane
guet,  als hoeren saligen broeder Frerick Jurgens tho Zwele verarffet heft in zynen starffdach, na luyt
hoeren twyer scheitcedulen  onderteyckent, datselve hy  hem geloevet vry tho leveren. iij Julij 72.
Antwoirt Claes Jurgens, dat de gueder, daerop de esschinge  geschiet  is, hier niet gelegen syn; daeromme
niet schuldich hiertho antwoirden. De buiren vertuigen de cedulen tusschen parthyen gemaict ende
opgericht in weerden und dat parthyen sich  an beyden  tsyden daema regulieren sullen, soewal  belangende
de guederen tho Zweele. als hier gelegen.

Goorspraak Beilen 19 maart 1574: Gheert, kremer,  daecht  alnoch  over synen broeder Claes, dat bie noch
niet vulgedaen heft van de leveringe ende  waerschap,  de hie hem belovet heft in eenen  comprosse oft
scheytcedule,  de met getuigen bevestiget is, de met getuigen bevetstigt is, ende  verleden goesprake een
buirtuycb daerop gegaene, dat parthyen  sich  regulieren solden nae de cedule, soe bruicket syn broeder
datgheene, dat hie in de cedule ontfangen solde ende  levert Geert niet, dat hie hem wederbelovet heft.
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Begeert daeromme alnoch eenen  buirtuich. oft syn broeder Claes hem oick sal schuldich wesen  waerschap
te doene,  gelijk hie hem gelovet heft.
De buiren vertuigen blyvende by hoeren tuych verleden goesprake gedaen und dat Claes Jorgens syn
broeder leverschap doen sal na luyt syn gerechtschyn, oft saI  bewysen, aIse  lantrecht is, daertho niet
geholden  toe syn; alsdan Geert, kremer,  op 1 onrechte klachte, anders Claes Jorgens in onbruickinge.

Goorspraak Beilen 9 maart 1577: Gheert Jorgens claecht over zaligen Claes’ Jorgens arffgenamen ofte de
vulmachtigen, dat sie hem syn guederen ontbruicken, de hem angearfft syn und hy angekoft heft.
Antwoirdt Thye Beylinges alse vulmacht voirs., dat tusschen parthyen zeecker compromis opgericht is
daerby bie blyft; kan Gheert bewysen, dat hem daema niet vulgedaen is, mach hie na lantrecht versuecken.
De buiren vertuigen Gheert Jorgens op eene onrechte klachte. oft sal bewysen, alse lantrecht is, dat hem
na dat genante  compromis niet vulgedaen is; alsdan de arffgenaemen in onbruickinge.

13092 ALBERT OOSTERALTINGE, vermeld Wezup (Zweeloo) 1577.

15104 HERMEN  VOLCKERS, geb. ca. 1557,50  jaar in 1607.

15360 ws. EGBERT COOPS, geb. ca. 1550.

15376 HERMENIHERMAN  HUIJSING(H)E, geb. ca. 1540, erfbuur  (eigenerfde) te Wachtum
12-7-1564, aangewezen als dedingsman in een geschil 18-3-1574, ette voor Zuidenveld
1596-1597, landdagcomparant 1603, oudste landdagcomparant uit Zuidenveld 1608,
volmacht voor kerspel Dalen 1608, overl. na 1612.

Herman  Huysinghe procedeert van 1577 tot 1597 over een huis in het schultambt Dalen, dat hij had
verkocht. Hemian  wordt vermeld te Wachtum op 1 juli 1586. Op 5 januari 1593 duikt hij op in Kampen
als medevolmacht van het Landschap Drenthe bij de medeondertekening van de benoeming van graaf
Willem Lodewijk van Nassau als stadhouder van Drenthe. Herman is betrokken bij de onenigheden tussen
de eigenerfden en de nieuw opgerichte Ridderschap in Drenthe. Hoewel door de eigenerfden op 11 janUan
1603 als gedeputeerde verkozen, had hij op 25 februari 1603 nog geen zitting genomen en is hij daarna
nimmer in functie gekomen.
Op 27 november 1606 vraagt hij reductie in de grondschatting wegens zijn vier afgebrande boerderijen te
Wachtum: Huisinge, Olde Apinge,  Nieu Apinge  en hlurren, leengoed.

Op 30 maart  1607 wordt Herman  als gijzelaar gevangen gehouden door de graaf van Solre,  Spaans
conun‘and‘ant  in Lingen:
Mercurij - 25 - Martij 1607
Erscheenen eemge schipperen tot hleppel,  oeuergeuende seeckere Requeste. daer bi claigende,  dat den
vij,ande  van  Meppel heev laeten haelen vier schipperen, om dat si bimren Oldenzal niet sijn gecoemen met
hem accorderen van wegen den turfftoll, die Johan van Hattum Rentmr. van Vollenhove  an s’vijaudes
zijde sustimerde, dat bi t’verweigeren van de turfftol an de Swarte sluis, bi de van Oeuerijssel de vorst:
schipperen en andere veenluiden van Landtschap Drenthe gehouden waeren te betaelen. Op alle twelcke
behoorlick wesende geletth - Is goet gevonden, den Here Drost Caspar van Euwsum deselus Requeste toe
te seinden, mit versouck dat sijn E. belieue den voors: schipperen pascedulle te verlenen om naer  Lingen
toe reisen en met eenen  urage  an Graeff van Solre wenstelick te schrijuen,  dat hem belieue de goede handt
daer aen te houden, dat verschulcks ongehoerden proceduiren strijdende wegens godtlicke en natuirlicke
billicheit  affgeschaffet  mocgen  worden.

Luna - 30 - Martij 1607
Is gelesen  seeckeren breeff vanden  Heer Drost Euwsum andtwoordens op der Heren . . . . . . . . vorzijden breeff
van 25 Martij lstlg daer bi aduerterende niet geraetsam te vinden, dat sijn E: particuliere ande  Greeff van
Solre  schreeff, maer goet vindende dat alsulcke schrijuens  bi den Dursten Julius van Eisinga  en Peter van
Ragemockes,  daer tho  van sijne Gen: geduirende desselfves absentie, last hebbende gedaen wordde. Op
welcke  schrijuens, goet gevonden is vors: Eisinge ende  Ragemockes (?) daerom an te doen spreken, die
sulx  mede heft belieft. Ende  tot dien einde seeckere schruijuens  anden  Graeff van  Solre  gedepascheert,  ende
bocuen  alle rcdcnen  daer tho  dienende, hem versocht,  de voorsieninge te willen doen dat de vier schipperen
tot Meppel, sampt de veenluiden en Herman Huisinge tot Wachtmen, mette gevangenen vande  Abdijen en
Cloester goederen, die tegenwoordich  noch aldaer angehouden worden, midtsg‘aeders  alle andere persoenen
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buten des voorn. Greeff van Solre  varende (?)  totth de Landtschap Drenthe gehaelt wesende roekeloos en
schaedeloos  van haeren gevangenis gerelaxeert mogen worden, ter tijtt partijen ten wedersijdse gehoert
wesende deselue bi den voors: Graeff van Solre  bi volcomen kennisse  van sacken ofte geabsoluert ofe
gecondemneert sullen wesen.
Op welcke  vors: breeff daer nae, bi den breeff van Solre  an voorn. Eisinga  en Ragemockes (?)
geandtwordet is. bi seeckere breeff de dato den 13 Aprilis.  als dat hi sich vande  saeke van Johan van
Hattum Rentemr. van Vollenhou, van dat hi den Veenluiden obstakel doet int turffgraeuen, wilde doen
informeren, wat daer van sij, om daer itme  vorts t’ordonneren. soe-  bevonden soude  worden te behoeren.
Ende dat hi sich  voors refereerde totte  resolutien bi hem genoemen. opte  remonstrantie van wegen de
Iandtschap Drenthe an  hem gedaen, als dat onder d’Actien  en pretentien van particuliere persoenen niet
verstaen worden, d e . . . . . . . . . . . . . die gedaen worden bi d’officieren  van hare Durchl. Hocheiden, als vande
. . ..telicke Oeuericheit, achtervolgende de Justuitien en bevelen soe deselue Officieren. daer van hebben.
(Bron: Oude Staten Archieven 14, deel IV, fol. 19-20.  RAD)

Het laatst wordt Hermen  Huijsingh vermeld in het register der bezaaide landen van Wachtmen  1612.
waaruit blijkt dat hij 30 mud land had ingezaaid met koren.

15378 JOHAN OVINCK, beleend door Overijssel met Ovingegoed te Bonnevelde onder
Zweeloo  1-12-1567.

15380 LAMBERT  EPPINGE, landbouwer te Gieten, kerkvoogd, overl. tussen 1609 en 1636,
tr. voor 1578,

15381 GE(E)S(S)E  MEURSINGE/MOERSINGE, wonende te Gieten, overl. na 1611.

Lambert  Eppinge en zijn vrouw enerzijds en Willem, Heyno, Henrick en Johan Moersinge anderzijds,
verdelen de erfenis van Ghebbe Hamminge,  Jacob Huisinge en Johan Moersinge in 1578. In 1582 regelen
Lambert  Eppinge enerzijds en Willem en Henrick Moersinge anderzijds met hun scheidsrechters het
geschil betreffende de erfenis van de overleden broers Heyno en Johan Moersinge.
In 1583 draagt Gese Sloits  over aan Lambert  Eppinge en zijn vrouw Gese een akker en hooiland te
Anloo. De kinderen van wijlen Harmen Smijt en zijn vrouw Hille  dragen in 1585 over aan Lambert
Eppinge  en zijn vrouw Gese te Gieten het door Harmen en Hille nagelaten huis, hof en toebehoren in de
mnrke  van Gieten.
Op 18 mei 1590 ondertekent Lambert  Eppinge met de overige eigenerfden van Gieten de bepalingen
betreffende het hakken van hout. Onder de eigenerfden is ook Johan Eppinge, mogelijk een broer van
Lambcrt. Verder zet Hendrick Huysinge zijn handmerk ‘van weegens Lambert  Eppinge, op ‘t Veen, syn
lanthe(e)r.’ Tijdens de boorspraak  van 5 maart  1595 tho Ahulo  treedt op ‘Lambert  Eppiuge  als vulmacht
van Butinck ende  Geerdt Friese, laet weder eisschen alsodanich stro, etc., is vertuiget up bewijs ofte een
unrechte  esschinge, anders Jan Sickinge in een misbruick.
Op 1.5 juni 1596 wordt tijdens de goorspraak te Sleen recht gesproken in de volgende zaak: ‘Arent
Peppinck een unrechte esschinge gedaan an Lambert  Eppinge, des heren drostenschrijver ontvangen 1
goudgulden.’ Tijdens dezelfde goorspraak komt aan de orde: ‘Lambert Eppingen laet Hindrick Bebinck
genoechsame  leverantie ende  handrvrienge (= handvrede, een  door handslag bekrachtigde vrede tussen twee
strijdende partijen) afesschen. is vertuiget Hindrick up bewijs ofte een unrechte esschinge.’
Tijdens de goorspraak te Sleen op 30 juni 15% speelt een geschil tussen de erfgenamen van wijlen Johan
Cíaess en Lambert  Eppinge: ‘Die erffgenamen van zaliger Johan Claess hebbenn gerichtlicken laten
esschen  van Lambert  Eppinge up Bonnervene sodane vene etc. Is vertuiget, dat die erffgenamen sollen
bewijsen, alsdan Lambert  in een misbruick etc.’
In 1609 staat Hemick Moersinge te Eext zijn roerende en onroerende goederen af aan Lambert  Eppinge en
Gese zijn vrouw en aan Otto Hovinge en Jan zijn vrouw, in ruil voor levensonderhoud.
Otto Moersinge en zijn vrouw Jantjen dragen in 1611 aan Lambert  Eppinge en zijn vrouw Gese te Gieten
een vierde deel van het erf Noordhove en toebehoren in de markte  van Eext over. In 1636 dechargeren
Luitjen  Michels  en Jantjen zijn vrouw de voogden van laatstgenoemde, te weten Joh‘an  Eppinge te Gieten,
Jan Vorsinge. H<armen  Ippinge en Willem Harmens, voor het beheer van de nalatenschap van Lambert
Eppinge.

15382 KARST WIFFENIWYFFEN,  erfbuur  (eigenerfde) te Gieten 1585, onderschout ald.,
schulte  ald. 1608, overl. tussen 1615 en 1622, tr.,
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15383 HILLE, wonende te Gieten, overl. na 1615.

Op 18 mei 1590 ondertekent Carst Wyveren met de overige eigenerfden van Gieten de bepalingen
betreffende het hakken van hout. Goesspraecke thoe Slene op 30 juni 15%: ‘Jacop Frericks laet Kerst
Wiffen afesschen alsodane request  ende  gegevene apostille van mijn heer graeff Willem van Nassau, so hie
ende  Luitgen Campinge Jacop voers. dagesbevoren getoet&  etc.
In 1608 vindt de overdracht plaats van een akker bouwland, de Bonckenakker genaamd, en een half mud
land, beide op de Eexter es, door Roelof Ronsche te Groningen aan Kamt  Wiffen, schulte te Gieten en zijn
vrouw Hille. Een jaar later, in 1609, dragen de executeurs-testamentair van Berent Wolderingen  over aan
Kamt  Wyffen en zijn vrouw Hille te Gieten een akker op de Eexteres. twee akkers op de Gieter es, een
akker op de Zuides en hooiland in de Meeckelhem, alle onder Gieten.
Op 23 maart 1612 is Carst Wijffen betrokken bij een accoord tussen het gilde der schuitenschuivers vant
Schuitendiep voer Groningen en de veengenoten van Gietervienne, Bunner, Egster  (Eexter) en
Annerveene.  Na een geschil van ruim tien jaar, en dat begon op 17 augustus 1600, wordt er tot
overeenstemming gekomen.
Jijde  Ecnsijnge, weduwe van Ludolphus Eensijnge, draagt in 1613 over aan Karst Wyffen en zijn vrouw
Hille te Gieten akkers en bouwland van de Oosterheebelinge goed te Gieten. Boele Hamminge en zijn
vrouw Abele dragen over aan Karst Wyffen en zijn vrouw Hille akker- en hooiland in de marke  van
Gieten in 1615.

30752 ws. LUEKEN HUESYNCK, geb. ca. 1500, wonende to Wachtmen, ette wegens het
Zuidcnveld 1532-1533.

30756 ROLEFF OLDENHUSING, wonende to Bonnevelde, beleend met Ovingegoed te
Bonnevelde onder Zweeloo 20-8-1561, tr.,

30757 ws. GESE OVINCK, beleend met het Ovingegoed te Bonnevelde onder Zweeloo 1559.

30760 JOHAN EPPINGE, wonende te Gieten 1543-1554.

Johan Sigers en zijn vrouw Ghijsele  dragen in 193  over aan Johan Eppinge niet nader identificeerbare
goederen in de marke van Gieten. In 1554 krijgt Johan Eppinge een huis en hof in de marke van Gieten
overgedragen door Katerine Venijs, weduwe van Johan Graver.

Johan Eppinge is mogelijk een zoon of een kleinzoon van Jan YppinckYppinge.  Op Swaremnaendach
1523 to Rolde wordt een zekere Jan Yppick in de stede als die oylde etthe van het Oystemroir  vervangen
door de nyen Johan Aelynghe. Op Zworenmaendach 1527 komt Jan Yppinge terug  als nye ette van het
Oistermoer samen met Helprich Eppinge. Op Zworenmaendach 1529 worden zij als olde etten aangeduid.

41264 KONRAD HOEN, Rattsherr te Gelnhausen.

61514 THONIS ROELOFSZN OVINCK, geb. ca. 1510, overl. voor 1559.

62240 ws. WILLEM HIDDINGH, geb. ca. 1465, ette voor Rolderdingspel 1512-1518, schulte
van Rolde 1518, tr.,

62241 ws. TALLE DISINCK, geb. ca. 1465, vermeld 1485.

Op 27 augustus 1518 krijgt Willem Hiddingh van Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht,
commissie als schulte van Rolde. In 1529 is Roleff Ebbynck hem als schulte to Rolden opgevolgd.

(Bron: ‘Genealogie Hiddinghe.‘)

123028 ROELOF ROELOFSZN OVINCK, geb. voor 1485, beleend met Ovingegoed te
Bonnevelde onder Zweeloo 1542.
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12&1.80 ws. JOHAN HIDDINGE, geb. ca. 1430, schulte van Rolde 1460-1479.

Op 12 januari 1460 bezegelt Johan Hiddinge te Rolde een akte van overdracht door Frederick  Willrekynge
en Lamme e.1. voor de buren van Anrepe van 112 waar to holte ende  to velde in de buurschap van Anrepe
in het kerspel van Rolde aan Wyllem Byzuden, provener  der abdy te Assen.
‘Johanne  Hiddinge in den tijt schulte te Rolde’ bezegelt op 19 oktober 1462 een akte, wederom voor de
buren van Anrepe, houdende vestiging van tiendmudden ten behoeve van de abdij van Dicklinge. Op
verzoek van Roloff Disinge bezegelt hij voor de buren van Anrepe ‘dessen  brieff voer mij’.
Op 19 oktober 1462 bezegelt Johan Hyddinghe. schulte toe Rolde, een akte verleden voor twee buiren van
Seyen. die de overdracht regelt van een rente van 1 1/2  mud havermolt uit Brinckinghe guet to Seyen door
Mauricus en Reyken Elsekinck aan Otto then Ansouwen. Johan Hyddinghe zegelt in bruine was. Het
zegel toont vijf dwarsbalken, waarvan de middelste beladen is met een penning. Wegens de kleine
afmetingen van het zegel is niet te zien of ook op de schildzoom penningen voorkomen.
Johan Hiddinghe, indertijd schulte van Rolde, bezegelt op 15 mei 1469 een akte van overdracht van
Hemick Stedinghe voor de buren van Rolde aan Henrick die Roede cn Alijt e.1. van een rente van 1
groninger mud rogge uit Wyllinghe guet in der merke van Grolle ende  onder den clocken van Rolde.
Op vrijdags na Sunte Andrees daghe des Hillighen Apostels 1479 is Jan Hiddinck. schuit  te Rolde,
vanwege het convent te Assen aanwezig bij een getuigenverhoor.

(Bron: ‘Genealogie Hiddinghe.‘)

12~82 EGBERT DISINCK, geb. ca. 1430, vermeld 1485.

2160%  RO(E)LOF(F)  TEN HOLT(H  geb. ca. 1455, beleend met het Ovingegoed te
Bonnevelde onder Zweeloo 1504, 1515 en 1517, overl. na 1525, tr. (2) Geertruid
Mesteringe, beleend met het Mesteringe-erve te Anloo 1486, overl. voor 1497, tr. (3)
Hendrikje Schierbeek, vermeld 1529, tr. (l),

246057 Y EY E/Y EGEN (H)OVINGE, overl. ca. 1485.

In een oorkonde van 1498 wordt door de burgemeesters van Groningen de uitspraak bcoorkond van door
hen benoemde scheidslieden in een geschil tussen de abdis van het convent te Assen enerzijds en Roloff
ten Holte en zijn kinderen anderzijds, over de erfenis van Yegen Hovinge. De kinderen van Roloff kregen
de halve erve ‘toe Segese (Zeegse) so dat gelegen is’ met uitzondering van hetgeen ‘dat de molner ter olden
molen dat gene dat he duslange  onder sine ploech gehat  hefft sal  holden up sodane ewige pacht als he nu
gcfft’. De molenaar kon zijn land echter vrij (van pacht?) maken, als hij de kinderen van Roloff de ‘twe
kcrckstolen’ gaf. Voorts kregen de kinderen van Roloff nog ‘achte  ofte negen mudde roggen soe cleyn en
groet als se de toe maende heben  bij den oestermoer’, een gedeelte van vier grazen land die in de
‘vogelsanck’  liggen (dit duidt op nog vrijwel onontgonnen gebied), een stukje veen te Annerveen en nog
‘vijftehalf  arenens gulden uut  Barnen Bayens  hus’ en ‘vijffteyndehalff (kromstaarten) uut  Roloff van
Bartens huus’. De resterende roerende en onroerende goederen (welke niet zijn gespecificeerd) werden
eigendom vnn  het klooster te Assen.

(Bron: ‘Huizen van Stand.  Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun
bewoners.‘, door J. Bos, F.J. Hulst en P. Brood)

248960 ws. WILLEMIWILHELMUS  HIDDING(H)(E)/HYDDYNGHE,  geb. ca. 1400,  vermeld
1444-1478.

In de ordclen van de Etstoel gewezen op zwaren Macndaghe thoe Rolde in den yaere XL111  (1444) komt
een Wilhelmus Hyddynghe voor, die in geschil is met Johan Luenschen. In 1446 zegelt hij met de haan
een akte waarbij Hemic  Hubbeldinge Roloffszoene en Ghese, echtelieden, aan Henrics zuster Grete
1 Iubbcldinge te Assen bepaalde  renten overdragen. Wellicht is deze Willem Hidding dezelfde als de hierna
volgende Groninger burger.

In 1410  wordt in het Giltrecht van Groningen opgenomen Wilhelmus Hiddinghe, nadien in het
Brouwersgilde, zonder aantekening van het jaartal. Op 13 mei 1452 koopt hij van Wibbe Hubbeldinge,
abdis te Assen en de ghemene oldermans van het convent te Assen de helft van het holte ende  lant te
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Kolhamme. dat aan het convent was gekomen na de ingang van Ghese. de weduwe van Henric
Hubbeldinge.
Willem Hiddinge krijgt op 27 februari 1455 land te Kolham als onderpand voor een vordering op Johan
Klokgheter. Heer Sygher. kerkheer to Broke. Lyabbe Holdinge, Abele Haynema, Lambert  to Broke en
Menne Lewens, voogden te Broke, oorkonden op 28 juni 1455 dat zij aan Wyllem Hiddinge en Johan
Gheerdes hebben verkocht en overgedragen bij consente  onser  gemenen karspels to Broke, een stuk land in
de Broeckster marcke.  Op 21 februari 1456 huren Wyllem Hidding en twee anderen in een eeuwige hure
landerijen van het Heilige Geest Gasthuis. Hij wordt op 21 april 1457 genoemd als hulder bij de belening
van de nog onmondige Roelof Hubbelding met het erve Hubbelding C.S.
Willem Hidding wordt op 16 maart 1458,6  september 1459 en 24 januari 1463 vermeld als voogd van
het Heilige Geest Gasthuis te Groningen. Op 10 juli 1460 verklaren Wyllem Hiddinge, burger van
Groningen en het Convent van Essen iets over sloten te Vosseholl en Colham.  Wilhelmus Hiddynge
zegelt een akte tot overdracht van een hooiland in de marke van Peyse aan de abdij te Assen, voor de buren
te Peyse op 21 januari 1466. Op 12 maart 1466 zegelt hij met de haan een oorkonde, waarbij voor de
buren van Schonloe een erf wordt overgedragen in de marke van Grolle en Schonloe in het kerspel van
Rolde aan de abdij te Assen.
In 1470 wordt Willem Hidding genoemd als lid van het Brouwersgilde. Op 24 en 25 april 1472 zijn twee
oorkonden voor hem verleden, waarbij hij land te Kolham en in Broekster marck overdraagt. Op 24 juli
1478 treedt Willem Hidding met Gerrit Leuwe op als getuige bij de belening te Wijk bij Duurstede van
Vosse Wigbolds, na doden Johan Hiddinc, met Mensinge goet met eene vol& waar, met al sinen
toebehooren, te Roden. Willem Hiddinge, raadslid van Groningen, wordt genoemd op 6 augustus 1483,
wa‘arbij  hij met heer Nycolaes, kerkheer  te Haren, uitspraak doet in verschillende onenigheden tussen
conventsluden des cloesters van Essen en de bueren van Haren. In 1470 en 1483 blijken diverse personen
‘die brouwersgilde gewonnen’ te hebben van Willem Hidding, ‘mit helen gelde . . . ende  somighe myt
halven gelde’. In 1483 en 1484 vinden we hem nog bij het brouwersgilde vermeld.

(Bron: ‘Genealogie Hiddinghe’.)

492112 BEREND TEN HOLTE, geb. ca. 1425, beleend met Ovinge-goed te Bonnevelde onder
Zweel00 1495-1497, overl. voor 1504, tr.,

492113  N.N. DE MEPSCHE.

497920 ws. ARP/PYPE  HIDDINGH, geb. ca. 1360, vermeld 1415.

Pype Hiddingh,  die elders Arp wordt genoemd, wordt samen met zijn broer Hennen Hiddinge, die is
beleend met het Mensingegoed te Roden, vermeld in 1415. Hierbij handelt het over de terugkeer naar
Groningen van Reinolt Huynge myt synen kinderen en van Bruen Klynge ende de vijff borgemans
kinderen myt andere borgeren, de Coppijn vorss. (CoppijnlCopper  JarickslJarges)  verdreven hadde  uit
Groningen ende  daermede uit den lande van Drente als Cone de Vos ende  Reynolt syn broder, Arent van
Steenwijck,  Evert Hubbeldinck myt syn kinderen, Hermen  Krabbe toe Roeden, Dyse (elders Gyse)
Gosynge toe Eelden, Geert Besuin to Vrees, Hetmen  Hiddinge ende  Pijpe (elders Arp) syn broder to
Roden,  Bartolt  Ebbinge, Johan Lunsche to Wynde, Gosen Wolderinge to Peyse myt vele anderen
Drenthen etc. Item desse vorss. manne hebben Coppijn Jarges vorss. myt allen synen kinderen (elders
vrinden) ende  borgers ende  pertieslueden uut  der stadt  ende  uut  den Ommelanden bij Groningen gelegen,
weder verdreven ende  hoer guet genomen.’

(Bron: ‘Genealogie Hiddingh’.)

98@24 JOHAN OEDBEL(D)ING/HUBBELDING, geb. ca. 1395, beleend met Ovinge-goed te
Bonnevelde onder Zweeloc.1457,  overl. voor 1459, tr.,

98Lc22.5 \vs. N.N. TEN HOLTE.

99W.O JOHAN HIDDINGH, geb. ca. 1330, vermeld als vijand van de bisschop 1395, overl.
voor 25-11-1406, tr.,

- 40 -



KWARTIERSTATENBOEK THREANT
Kwartierstaat 46A - Berend Jan Finke - Addenda & corrigenda

w.%ul G(H)ISEL(A)  PYPE, geb. ca. 1330, vermeld 14061408, ontvangt Mensinge in leen
1408.

Op 26 november 1406 wordt Ghisel, Johan Hiddings weduwe, gemaand binnen zes weken haar Stichts
leen te verantwoorden; de bisschop maakt bezwaar Ghisel en haar moeder Fosse Pipens in het bezit te
handhaven van het bisschoppelijk leengoed Mensinge in het kerspel Roden. Den 7 Januari andermaal. Op
18 Februari ten derden male. Zij kiest op 1 april 1407 te Vollenho  haar zoon Herman  Hidding tot
momber in alle zaken, die zij ten overstaan van mijn Heere te verrigten mag hebben.
Op 1 oktober 1407 wijst Hemic  van Haersolte in de Kamer klaring te Deventer voor regt in de zaak van
het leen, waarin mijn Heere van aanspraak tegen Ghisele Hiddings had gediend: dat, bijaldien Fosse
Pypens en Ghisel Hiddings (laatstsgemelde  onder momberschap van haren zoon Hetman) bewijzen kunnen
in zodanig leenverband te staan en zo gegoed te zijn (‘echtich en lodich’) dat zij mijns Heeren leengoed te
Mensing met een volle waar bezitten kunnen, alsmede dat zij schildboortige lieden (‘van den schilde
geboren’) zijn, dat de landsheer hen dan in het bezit van het Stichtse leen handhaven zal totdat zij er met
beter recht uitgesleten worden, mits zij het ter goeden tijd hebben verzocht en daarmede beleend zijn.
Hetman van Haersolte vraagt daarop uit naam van den landsheer hoe en wanneer Ghisel onder
momberschap van haren zoon Hetman dit gewijsde van Hemik  van Haersolte bewijzen zal. Hierop wijst
Egbert Hake  van den Rutenberg  dat Ghisel of haar momber binnen zes weken de echt, gegoedheid en
geboorte bewijzen moet met twee achterzusters kinderen van Fosse van moederszijde of haar naaste
magen, die zo gegoed zijn als Ghisel voorgeeft zelve te zijn, doch zal zij de belening met twee
leemnarmen  met brieven of mijns Heeren register hebben te staven.

Op 4 februari 1408 vraagt Herman van Haersolte als voorspraak uit naam van mijn Heere van Utrecht,
aan Otte Drijntsman anders genoemd Peys Schott en Johan Baving of zij zweren willen dat Fosse Pipings
en Ghisel Hiddinges zodanige lieden van geboorte waren als deze zich vermeten hebben? Beiden
antwoorden daarop ja. Hierop vraagt hun dezelfde of zij zelve zodanige lieden waren als Hetman Hiddings,
Ghisels  momber, had voorgewend? Beiden antwoorden daarop weder van ja, en zeggen van den schilde te
zijn geboren.
Aan  mijn Heere komt echter laatstgemeld antwoord noch voldoende noch geloofwaardig voor. Herman  van
Haersolt zegt als voorspraak hierop dat daarover een kondschap zal gaan van de ommezaten en van de
oudsten, die recht hebben kondschap uit te brengen over Stichtse lenen en over dusdanige lieden, als zij
zich vermeten hebben te wezen. Peys Schott en Baviu g nemen hiermede in tegenwoordigheid van den
landsheer en van de verboden leenmam~en  genoegen. Hierop wijst Sweder Schott, dat mijn Heere deze
kondschap zal bezien met twaalf of meerderen. Desgelijks wijst Johan van Tyver. dat die kondschap
behoort te worden onderzoch  door mensen die en dienstmannen en zo gegoed zijn, dat zij rechtens Stichts
leen bezitten mogen. Dit bewijs zal binnen zes weken worden geleverd, bijaldien de landsheer aan deze
zijde van de IJssel is, of van zes tot zes weken tot het hem te passe komt.

De maunen die gem‘aand  en gezocht zijn een kondschap tussen mijn Heere van Utrecht te ener, Johan
Baving  en Otto Drijntsm‘an,  anders genoemd Peys Schott, te anderer  zijde te zeggen, of deze namelijk
schildboortige lieden waren, tot zodanige echt behoorden en zo gegoed waren, dat zij Stichts leen bezitten
konden, zijn op 5 februari 1408 de volgenden: Johan Polman,  Johan van Steenwijk, Reinol  de Vos,
Steven ter Borch, Otto Polman, Johan van Echten, Johan ter Wijck,  Arend van Steenwijck,  Aloff van
Haern, Conraad de Voss, Cyse Guesing, Herman  Polman, Johan Sloet, Johan van Ruenen en Bertolt
Klincke. Deze op 17 maart anderwerf, op 28 april ten derden male gemaand.

Op 24 juni 1408 ontving Gisele Mensinge als leen, niet als borchleen: ‘Item beleent Ghysselen Hiddinges
dat Mensinge guet gelegen in den Kerspele tot Roden myt eenre volre  waeren en myt allen sinen
toebehoeren.  Presentibus preposita Embricense; Domino Hermanno de Randenrode, milite, Johanne
Catreep en Arnoldo  Morriaen. Datum et actum in Vollenho  24 Jun. 1408. En vor hoer heeft gehult
Hetman Hidding hore soen.’
Ghisel moest dus bewijzen dat zij schildboortig was. Zij moest dit doen met twee achterzusterkinderen
van moederszijde van haar moeder. dit is met behulp van twee achterneven van haar moeder. Blijkbaar
school het kwestieuse kwartier dus bij de moeder van Fosse Pypens. Wat was hiervan de reden? Haar broer
Steven Zyghers en haar zuster Goessen  waren voor haar zonder bezwaar beleend met Mensinge. Was zij
soms een h‘alfzuster  en haar moeder een vrouw van niet-riddermatige huize? Fosse Pypens geboren
Zyghers  was vermoedelijk vau vaderszijde schildboortig, niet van moederszijde.
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Ghisel Hidding bleef in het leen tot na 1423. Wie haar opvolger was is niet met zekerheid vast te stellen.
Uit de registers van de bisschop van 1433 blijkt echter dat in dat jaar ‘na doode  zijns vaders’ een zekere
Hetman Hidding met Mensinge werd beleend. Daar we Ghisels zoon Rijpe en zijn familie in deze jaren in
Norg aantreffen, is het aannemelijk dat na het overlijden van Ghisel. zoon Herman  met Mensinge werd
beleend en dat in 1433 zijn zoon Hetman junior hem opvolgde. Herman  overleed in 1453. Hij werd in het
leen opgevolgd door zijn broer Johan Hiddingh. voormalig kerkheer te Rolde en vanaf 1442 vice-cureet
(pastoor) van de Sint Maartenskerk te Groningen. Hun zuster Vosse volgde Johan in het leen op na zijn
dood in 1478. Zij was de laatste telg uit het geslacht Hidding die Mensinge in leen hield. In 1478 was zij
al enige jaren weduwe van de Groninger schulte Ludekijn Alberts Wigboldes. Zij woonde in de
Boteringestraat te Groningen samen met haar zoon Wigbold, eveneens schulte van Groningen. Op 2
oktober 1485 werd Wigbolt  na het overlijden van zijn moeder zelf met Mensinge beleend. Deze belening
droeg een formeel karakter, want Wigbolt  had Mensinge verkocht aan de Ommelander jonker Onno van
Ewsium. Ridder OMO  van Ewesma werd dan ook direkt daarna soe Wigbold Wigboldes soene des
uitgegaen is met Mensinge beleend.

(Bronnen: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’; ‘Het geslacht Hiddingh’; J. Bos C.S., ‘Huizen van Stand. Geschiedenis
van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners.‘)

1~~8 BEERNT HUBBELDINGE ROELFFSZOEN TEN DIEPHOERN alias TEN POSTE,
geb. ca. 1365, eigenerfde op het Ovinge-erwe  te Bennevelde 1419, wonende te
Diphoorn  1452.

Berends  broer Henric  Hubbeldinge Roloffszoene en diens vrouw Ghese lieten op Sunte Matheus  dach  des
hilligen  apostels 1446 hun zuster Grete in de abdij te Assen plaatsen. Als gift werd meegegeven twe
mudde roggen Groninger mate jaerlikes, to boren uut  Eysinge guede to Gheten. Item een mudde roggen
ende  anderhalf schat rogghen, gheleghen over Brands ende  sijnre kinder erve to Gasselte. ende  oeck  twe
mudde roggen over Syckinge erve tot Exlo, dat nu ter tijt Johan Bebinge myt sijnen broders onderhevet.
Uutghesproken, dat ene mudde ende  anderhaff schat to Gasselte voers., dat moghen Brant ende  sijne
erfgenamen vorss. tot allen tijden losen,  dat mudde voer twintich Arnemsche guldens seventyn olde
buttekens voer den gulden gherekent, of payment dat daer gued  voer is in der tijt der betalinge.
Uit een regest van 1448 blijkt dat een andere zuster, Wijbbe, in dat jaar abdis was van de abdij te Assen.
Toen Henric  omstreeks 1452 stierf en zijn broer Beernt in Diphoom zijn erfdeel kreeg was er ook nog
een zuster Nese. Deze Nese is ook in het klooster te Assen geplaatst. Op Dynsedaghes voer der hillige
Dre Coninge dach  1452 draagt Beemt over aan zijn zuster Nese, kloosterlinge te Assen, een rente van 3
Groninger mudden rogge uit den Grael en des Fosses gued in de buurschap van Rolde, met den
achterstal. ,
In 1451 is ook Beemts schoonzuster Gese, de weduwe van Henric  Hubbeldinge in het klooster te Assen
geplaatst. De boedelscheiding tussen Henrics weduwe Gheze en haar zoon Roleff op 2 maart 1453 doet
vermoeden dat Gheze van Groningse afkomst was. Zij kreeg namelijk 8 grazen in Tammynge-land
m‘andelig  in eenre vennen van 28 grazen (weiland) ten westen van Groningen en een rente van 12 gulden
uit het huis van Clawes Koelken  in Baffloe. Toen zij in 14%  haar bezittingen aan de Asser abdij
schonk, werd deze schenking in de stad Groningen gedaan, waar zij toen blijkbaar woonde, mogelijk bij
haar zwager Evert Hubbeldinge, die als burgemeester van Groningen de schenkingsakte mede heeft
geregeld.

Wapenbeschrijving Hubbeldinge: Doorsneden, A. in zilver een uitkomende rode leeuw, B. in groen drie
zilveren rozen geplaatst 2-1.
Dit wapen komt voor op de avondsmaalbcker van de kerk van Warffum welke geschonken werd door
Wibrandi Georgii (ws. Clant) in 15%. Onder de kwartieren van de schenker komt Hubbeldinge voor. In
1610 zien we in de Martinikerk te Groningen op het graf van Hille  Ripperda, echtgenote van Reiner
Alberda, die op 17 september 1610 werd begraven, onder haar vier kwartieren het wapen van de familie
Rasquert, dat er eender uitziet als dat van de familie Hubbeldinge. Op het graf van Johan Clant, heer van
Luidema  tot Usquert, jonker en hoveling, die op 27 juni 1708 op 54-jarige  leeftijd in de kerk van
Uitwierde werd begraven, komt onder zijn kwartieren het wapen van de familie Hubbeldinge voor. \

1991680 ws. ALAERDUM HIDDINGH, geb. ca. 1300, vermeld ca. 1335.
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In een oorkonde van circa 1335 wordt vermeld ‘Item per Alaerdum Hiddinc - 1 Lov de decima unius  -
domus in Roden’; oftewel Alardus Hidding betaalt voor een huis in Roden de tienden aan de bisschop
van Utrecht.

(Bron: ‘Genealogie Hiddingh’.)

1991682 N.N. PYPE, tr.,

1991683 FOSSE/FOYSE  PI(J)PENS/PIPING  geboren ZYGHERS, geb. ca. 1300, wonende te
Vollenhove, beleend met het goed en borchleen Mensinge te Roden 1394.

Fosse Pipens is een zuster van Steven Zyghers, die genoemd wordt in een lijst van leenmannen van het
Sticht, die is opgesteld tussen 26 september 1381 en 19 januari 1383: ‘Item Steven Zyghers hout
Mensinghe goet, dat ghelegen is in den kerspel van Roeden in Drenthe. Ende dat is een borchleen to
Vollenho.’ Later is daarboven geschreven: ‘Fosse Pipens. Steven Zyghers zuster.’ op de kant staat
‘Borchleen  to Vollenho’.
Onder aan de bladzijde is met latere hand bijgeschreven: ‘Item Goessen Roelf Dusewolts wijf heeft
ontvangen dat voerseyde Mensingegoet, gelegen in den kerspel van Roeden in Drenthe. Ende voer oer
heeft gehuldet Roelf Dusewolt, oer man. Actum Vollenhoe, i1~10  92 1 die Decembris. presentibus
Hermamro  de Hunlo et Johanne  Catreep.’ Onder dezelfde datum staat elders: ‘Item des yrsten dages  in
Decembri (1392) Goessen,  Roelf Dusewolts wijf, koes te momber den voerscreven Roelf, horen man,
van sulken saken als sy te doen heeft of crigen sal vor minen  heren, ruerende van Mensingegued,
gelegen in den kerspel van Roeden in Drenthe. Presente Hemic  die Zure, Amd Stumpe. Roelf van
Ansen.’
Genoemde Goessen  is eveneens een zuster van Steven Zyghers. Zij huwt met Roelof Dusewolt die een
nakomeling is van Otto Dusewolt van Dhillachte  (Dilgt),  die in 1338 vermeld wordt als getuige bij de
verzoening tussen de Friezen en Groningen. In 1340 sluit hij vrede met de stad Groningen.

Hoewel de eerste bron over het tijdstip van belening van Fosse Pijpens onduidelijk is, wordt op 9
januari 1391 vermeld: ‘Item versocht end ontfinck Foyse Pijpens  tot Vollenhoe tguet geheten
Mensingeguet mit alle synen toebehoren, gelegen in Drenthe in den kerspel van Roden als van een
borchleen tot Vollenhoe end ver  haer  huidige gedaen Aernt  Moriaen.’

In 1378 stierf Johan heer vàn  Ruinen als laatste van zijn geslacht. Hij liet een weduwe na, Swedera.
dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren. Er was één kind geweest, geen zoon maar
een dochter die voor haar vader is overleden. Na de dood vrat1  haar man werd Swedera met haar gevolg van
haar burcht verdreven:
‘Ende  sie en hadden niet meer myt hem dan sie om ende  an  hadden. Want op een tijt, doe sij self sovende
(met een gevolg van zes personen) ter kerke geweest hadde,  soe qu‘am  hoer tegemoete ene seer rijke
vrouwe, die Vossynna geheyten  was, die rijke van guede  was, mer van geenre comsten (van geen
afkomst), die niet veer van hore boerch en wonde. Dese rijke vrouwe hadde  een sone, die die edele
vrouwe van Runen geerne in echtschap gehat hadde,  mer want sie van geenre geboerten (van geen
voorname afkomst) en was, soe schaemde  sie hoer ende  ontsch hoer dat der edelre  vrouwen te vergen
ende  voer te leggen. Want sie was een schoen, eersam  persoen van lijve ende  van zeden ende  groet van
geboerten. Ende als dit wijf der eerweerdiger vrouwen van Runen, die myt horen gesynde (gevolg) te
huys wolde geaen,  te gemoet quam,  doe waert dat wijf, des jongelinx moder, myt anxte ende  myt
schemten  bevangen, dat sie bijna van hoer selven quam. want sie wiste, dat hoer sone mytten sijnen opt
huys was, want dat hadde  hij also  gemaket myt des heren vrende. Ende ock soe becande  sie, dat sie hoer
seer ongelijck  was. Doe dit die weerdige vrouwe van Runen sach,  dat dat wijf also liet (er uit zag), doe
mam sie sij in den arm ende  sprack  hoer vrentlicke toe ende  segede: Wanne.  lieve vrendymie, wat ist. wat
begeerdy, hoe late gij aldus beanxtet? Doe quam dat wijf te bant  weder tot hoer selven ende  doe storte sie
uut,  dat in horen herten was ende  dat sie begeerde, ende  legede hoer voer, dat sie horen sone solden
nemen in echtschap: soe solde sie hoer borch beholden ende  in hore heerlichheit  blijven. Hijrtoe
antwaerde die hillige, oetmodige vrouwe van Runen als een ander Natalya ende  segede: Hoe solde ic
daeran comen, want ic met vele en hebbe  ende  hij soe rijke is. Ende aldus versloech  siet, dat sie mynlike
scheydcn.  Ende aldus genck  die vrouwe van Runen myt horen gesynde te huys wert. Ende doe sie voer
die borch quam, soe en machte sie daer niet op. Want Vossynnen  sone was daer mitten  sinen op ende
ontweldichde hoer also  die borch.’
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Wie was Vossyna? Wie was haar zoon die aanspraak maakte op de erfenis van heer Johan van Ruinen?
Het ligt voor de hand dat bij het lezen van de naam Vossynna  de gedachten uitgaan naar de vrouw Fosse
Pypens, die in diezelfde tijd leefde. Derig jaar later immers was er een proces voor de bisschop, dat
handelde over de schildboortigheid van Fosse Pipens en haar dochter Gisela, weduwe van Johan
Hiddingh. Die schildboortigheid werd door de bisschop in twijfel getrokken en voorzover de gegevens
van dit proces nog aanwezig zijn, hebben de vrouwen deze ook niet kunnen bewijzen. Heeft Fosse een
zoon Pype gehad die het huis te Ruinen bezette en de edele vrouwe van Runen verdreef?

(Bromren: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’; ‘Het geslacht Hiddingh’.)

3145728 ARNOLD LANSINGE, geb. ca. 1295, vermeld 1325-1327, tr.,

3145729 N.N. VAN ANSEN CY SEDOCHTER.

‘Amoldus Lansinghe filius Mewekini fratris quondam Johamris  de Rune’ schonk in 1325 een jaarlijkse
opbrengst aan het klooster te Dikninge bij de intrede van zijn zusters Agnes en Lyse. 24 november 1325
werd ‘Arnd Lansenc de Runen’ met vele anderen genoemd in een te Vollenhove  uitgesproken
bisschoppelijk vomns  over de Drenthen. Ook wordt hij oorkondelijk vermeld in 1326 en 1327.

(Bronnen: ds. J.W. Schaap, ‘De Heren van Ruinen en hun Heerlijkheid’; Mr. A.N. baron de Vos van
Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

3936896 ROELFF HUBBELDINGE HENRICSZOEN, geb. ca. 1335, tr.,

3936897 ws. N.N. RENGERS, van Ten Post.

3983360 u’s. WARMOLDUS HIDDINGH, geb. ca. 1270, van Ghees (Gasselte).

3983X4 ws. JOHAN PY PE, geb. ca. 1270, houdende het goed Battinc, weleer van heer Heyne
van Norch ca. 1335. _

6291458 CYSE VAN ANSEN, geb. ca. 1265, vermeld 1325, tegenstander van de bisschop van
Utrecht.

(Bron: hlr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos vau  Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

7873792 HENRIC  HUBBELDINGE, geb. ca. 1305.

7966728 N.N. of HERDRADUS PAPINC VAN STEENWIJCK, geb. ca. 1240, vermeld 1262.

12582916 HEINO/HENRICUS VAN ANSEN,  geb. ca. 1235, vermeld 1273-1325, vermeld als
eigenaar van de hof te Scheerhorn te Emlichheim (graafschap Bentheim) 1313.

(Bron: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

15933456 N.N. of HENRIC PAPINC VAN STEENWIJCK, geb. ca. 1210, vermeld 1262, tr.,

15933457 SUANEKA.

Hcmic gezegd Papinc van Steenwijck,  ridder, wordt vermeld in 1262, wanneer hij verklaart met zijn
vrouw Suaneka en zijn zoon Herdradus en met toestemming van zijn leenheer, graaf Otto van
Bcntheim,  het huis Walderkinghe te Eemster (bij Dwingelo) te hebben verkocht aan de abdij te
Ruinen. Zijn getuigen w*aren  na drie geestelijken: Bartholomeus  van Ruinen, Rodolf van Ansen,
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25165832

25165833

3 1866912

Volker  van Echten en Helprikus van Vollenhove, ridders. Mogelijk is hij dezelfde als de op 15
augustus 1251 voorkomende Hemicus dictus Pape, die met Bernard Buizinc (Binzinc, Benzing)  twee
huizen te Appelscha aan de bisschop overdroeg. Getuigen waren o.m. Pelgrim van Putten, Bertold en
Wolter  Radinc, ridders, en Hemic  van Essen,  schout (van Vollenhove). Op 12 juli 1258 is Hemicus
Pape getuige van de bisschop. Hij volgt op Herman  van Voerst. Hemic  van Almelo, Ghiselbert van
Buchorst en Arnold van Almelo, ridders. De naam Hemic  Papinck komt eerder voor, namelijk in een
stuk van het jaar 1225. Het betreft een lijst van inkomsten van het kapittel van de Dom te Utrecht.
Onder de vele schildboortigen. die zich tot een betaling verbonden hadden, wordt genoemd Resindis,
dochter van Hemic  Papinck.

(Bron: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

RUDOLF VAN ANSEN, geb. ca. 1205, ridder, vermeld 1261-1262, overl. voor
1273, tr. (1) N.N., tr. (2),

SOPHIA, geb. ca. 1205, vermeld 1273 als weduwe met haar drie zonen Bertolt, Cyse
en HeinolHenricus.

Het wapen van de familie Van Ansen  luidt: in zilver drie adelaars van azuur of in azuur drie adelaars
mi zilver.

(Bron: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

N.N. of COENRA(A)D(US) VAN STEENWIJCK, geb. ca. 1180, ridder, schout van
Vollenhove, vermeld 1221-1231.

Op 10 juni 1221 bevestigde de bisschop van Utrecht, Otto van der Lippe, een schenking aan de kerk te
Deventer. Onder de getuigen waren de schout Coenraad en zijn broer Sweder. De bisschop verklaarde
op 10 januari  1223, dat hij de tiend te Gieten behorende tot zijn hof te Anloo had verbonden ten
behoeve van het klooster te Ruinen. Onder de getuigen: Coenradus schout van Vollenhove, ridder.
Toen op 1 augustus 1227 het bisschoppelijk leger onder aanvoering van bisschop Otto zelf, door
Rudolf van Coevorden en de Drenthen werd vernietigd in de moerassen bij Ane nabij Gramsbergen,
sneuvelden hierbij een groot aantal edelen, waaronder Coenraad van Steenwijck.
De kroniek van Burmanus ‘Res Transisalanae’ in Dumars  Analecta verhaalt, dat Coenraad van
Stcenwijck, schout van Vollenhove, andere delen van Drenthe zou binnenvallen en even later, dat
Coemaad  Drenthe na enig aarzelen was binnengevallen, doch dat hij met al zijn troepen bij Bakkeveen
(op de grens van Oostergoo) was verslagen. Dit zou zijn voorgevallen omstreeks 123 1. Over de strijd
in deze j‘aren  schrijft Nagge in zijn Historie van Overijssel:

‘Anno 1231 vergaderden (verzamelden) die Drentekers mit  grote menigte ende  belegerden die stadt
Groningen: maer Egbert die Borggrave dede  seer stercken  uitval1 op haer  luden, datter  vele van haer
verslagen worden, en behielt  haer  proviande ende  wagens mit ses hondert paerden. Des anderen daegs
vervolgende sijn victorie verbrande hij vele dorpen op die Drente. Dut verblijde den Bisschop seer, ende
om voorts de Drentekers te bedwingen, vergaderde hij mit des Paus aflaet in Vrieslant een groot heijr,
daermede hij in Drenthe is gevallen, ende  dat dorp mit het voorborg vant huijs  te Coeverden verbrande,
ende  sijn krijgsluden bequamen aldaer een grote roof van paerden ende  allerlij  goet, ende  spaerden
niemant van die Drentekers. noch wijf nog kint, maer sloege se alle doodt die sij konden behkomen;
wanende  dat sij voor dit moorden het eeuwige leven ende  dit plonderen die hemelsche goederen zooveel
te lichter souden  verkrijgen, als die doer  des Paus aflaet geroepen sijnde sich  tegen die verbannenne,
ende  geëxcommuniceerde Drentekers lieten gebrucken.’

Op 21 juli 1233 stichtte de bisschop, Wilbrand  van Oldenburg, een Benedictijnerklooster te
bf‘ariënberg bij Hnsselt,  voor het zieleheil van hemzelf, van zijn voorganger bisschop Otto en van
allen, die met hem in het veen bij Coevorden waren gesneuveld, van allen die met de schout Coenraad
van Steenwijk waren gevallen en van de Friezen, die in Bakkeveen en Mitspcte het leven lieten. Over
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een gevecht bij Steenwijk vindt men enige regels in de ‘Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de
Covordia’.
Bij het aandachtig beschouwen van de bovenstaande gegevens moet het opvallen, dat deze met geheel
overeenstemmen. Ze zijn deels afkomstig ui oude, verloren gegane kronieken, zo ook de lijst van
degenen die bij Ane  sneuvelden. Nagge heeft daartoe de kroniek van Arent  toe Boecop gebruikt.
Dumbar citeert de ‘Res Transisalanae’ van Brumanus. De Narracio spreekt over de strijd in en om
Steenwijk in 1228 en 1229. maar noemt niet het sneuvelen van de schout Coenraad. Deze kroniek
verhaalt, dat de bisschop Steenwijk in staat van verdediging bracht tegen de Coevorders en Drenthen.
Dorp en toren (lees: burcht) van Steenwijk werden bezet door ridders, knapen en ministerialen van de
kerk. De Coevorders staken het huis Bentink in Steenwijks Oostwijk  in brand en verlokten daarmee
hun vijanden tot een onvoorzichtige uitval. Bij deze uitval werden alle ridders gevangen genomen of
gedood. Dit zal het gevecht zijn, dat de voornoemde oorkonde van 1233 bedoelt. Coenraad. de schout
van Vollenhove, zal hierbij gesneuveld zijn. We mogen hem vereenzelvigen met de Coenraad van
Steenwijck. die op de lijst van de bij Ane gesneuvelden voorkomt. De voornaam ‘Coenraad’ was als
leidnaam  zo exclusief in gebruik bij het geslacht Van Steenwijck, dat er alleszins reden is om in de
schout Coenraad en Coenraad van Steenwijck dezelfde persoon te zien.

(Bron: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het  geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

5033 1663 N.N. VAN COEVORDENIVAN ANSEN,  geb. ca. 1175.

(Bron: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

63733821 HENRIC  VAN NURCH, geb. ca. 1150, vermeld 1206, tr.,

63733825 N.N. VAN GRONINGEN EGBERTSDOCHTER, geb. ca. 1150.

100663328 ws. VOLKER VAN COEVORDEN/WOLTERUS DE COVORDE, geb. ca. 1145,
ridder, miles  de Kovorde 1212, ministeriaal, vermeld 1188-1216,  bezit erfgoed te
Ansen alwaar gevestigd 1196, gegoed te Spier en Echten, getuige van bisschop Dirk
van der Aare 1206, tr. ca. 1191,

100663329 dochter van ALBERT LEWE, geb. ca. 1145.

Volker  van Coevorden wordt samen met zijn broer Rudolf 1 van Coevorden (vermeld 1156-1196)
genoemd tijdens het episcopaat van Godfried van Rhenen en Boudewijn van Holland. Zijn broer
Rudolf raakt in strijd met de bisschop van Utrecht en de graaf van Bentheim.  Het kasteel van
Coevorden dat verdedigd wordt door Volker en zijn stiefvader Floris  van Vemenborch  wordt in 1182
belegerd en genomen.

(Bron: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

127467648 ws. COENRA(A)D(US) DE ORIC (VAN ORCHIURK, geb. ca. 1120, vermeld
1148-1152.

In een oorkonde van 1148, opgesteld te Anlo in tegenwoordigheid van de bisschop van Utrecht, pacht
Coenradus de Oric een zekere bezitting te h4irdum  (Friesland) van de abdij van Corvey. De pacht
moet jaarlijks te Coevorden worden betaald. Het is waarschijnlijk dezelfde persoon, die alleen
aangeduid als Coenraad voorkomt in 1152 als getuige van dezelfde bisschop, wanneer deze in de kerk
te Blijdcnstede bevestigt in het bezit van zekere goederen in het Land van Vollenhove.

(Bron: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)
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127467650 ws. EGBERT VAN GRONINGEN, geb. ca. 1120.

201326656 ws. LUDOLF VAN BIERUM,  geb. ca. 1110, burggraaf van Coevorden vanaf ca.
1143, tr.,

20 1326657 N.N. VAN GOOR RUDOLFSDOCHTER, geb. ca. 1110, vermeld 1157-1183, tr.
(2) Floris van Vernenburch/Vorenborch, vermeld 1188-1195, tijdelijk kastelein van
Coevorden.

De oudst bekende heer van Coevorden is een zekere Rudolf. die in 1143 in Coevorden zijn hof hield.
Hij was burggraaf van Coevorden en maarschalk van Drenthe. Door toedoen van de bisschop van
Utrecht, Herbertus van Bierum,  werd hij afgezet en opgevolgd door de broer van bisschop Herbert,
Ludolf van Bierum,  die na zijn benoeming Ludolf van Coevorden heette.

Na de dood van Ludolf van Bierum hertrouwde de gravin Van Goor met Floris van Vorenborch. Daar
de twee zoons van wijlen Ludolf van Coevorden minderjarig waren, werd Floris met de slotvoogdij
van Coevorden en het drostambt van Drenthe bekleed. Floris heerste echter niet zo gemoedelijk en
rustig, zoals Ludolf dit had gedaan. Hij maakte d‘ankb‘aar  gebruik van het recht van de bisschop van
Utrecht verkregen om tol te heffen van de kooplieden, die op doortocht waren uit Bentheim naar
Groningen en Friesland. De klachten stroomden dan ook binnen bij bisschop Boudewijn, die sinds
1178 dit ambt bekleedde te Utrecht. Het lukt hem echter niet - met aanmaningen en straffen - Floris
tot zijn plicht te roepen. Daarom besloot de bisschop hem maar eens hardhandig aan te pakken.
De bisschop verzamelde een leger van soldaten uit Groningen, Peize en geheel Drenthe en sloeg in
1182 het beleg voor het kasteel van Coevorden. Het beleg duurde echter met lang, want al snel moest
Floris zich overgeven samen met zijn stiefzoon Volker  en ze werden beiden gevangengezet. De
bisschop liet het kasteleinschap van Coevorden echter niet onbeheerd, bang voor een overmeestering
door Rudolf, en zette er een hollands ridder op, Gijsbrecht van Poskijn (Postekein of Persijn). een
goed katholiek en gehoorzaam aan het bisschoppelijk huis, enkele jaren later opgevolgd door Otto
van Bentheim.

(Bron: Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

201326658 ALBERT LEWE/LEO, geb. ca. 1110, miles  ca. 1191.

(Bron: hlr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)

23935296 ws. HENRIC  VAN KUINRE, geb. ca. 1090.

254395300 EGBERT VAN GROENENBERG, geb. ca. 1090, prefect van Groningen, afgezet
door bisschop Herbert van Bierum  1143.

4026533 14 RUDOLF VAN GOOR, geb. ca. 1080.

(Bron: Mr. A.N. b‘aron  de Vos van Steenwijk, ‘Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht vau
Geschiedenis van de Drentse Adel’.)
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