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Inleiding 
 
 
Doorhalingen: Daar waar de doorhalingen nog leesbaar zijn heb ik ze in de tekst laten staan. 
Daar waar ze niet meer leesbaar waren heb ik ze als (doorhaling) opgenomen in de tekst. 
 
De gedeelten van de tekst die niet leesbaar waren, maar die ik kon reconstrueren aan de hand 
van het zinsverloop heb ik cursief in de tekst gezet.  
 
Een kamer is een aanbouw voor de oude boer bij een boerderij 
 
Een lijftugt of lijftogt is de naam voor een woonplaats bij een boerenerf. 
Zie: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037244 
 
Een schoppe of schoppen: “Een schoppe is een soort schure, maor dan anders. Een schure 
hef in de regel muren, een dak, raams en een deure. Een schoppe is meer een anbouw an een 
ander bouwsel en dan iets met een losse veurkante. Luu uut stad of darp zollen praoten van 
een olden en olderwetsen carport, zoiets bedoele wi-j. Een vloere van zand of betón, een mure 
um de wind tegen te hollen en een dak baoven de kop, dat is alles.” 
Zie: http://www.marline.nl/spreuk.html (In Achterhoeks) Misschien geldt dit ook voor een 
Twentse schoppen? Was het oorspronkelijk een soort schuur met een vloer van zand, muren 
om het (slechte) weer buiten te houden en een dak boven het hoofd? 
 
 
Conny van de Vijver 
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P.01 
Register 

Van alle ingesetenen in 
het dorp Borne woonachtig 

Mannen en  Der selver kin-  Haer dienst-  Vrije personen die 
vrouwen  deren boven en  booden   bij d’ selve in kost 
   onder d’ 10 jaeren     of inwonende 
   oud       sijn. 

Laurens Rot-  Der selver kin-   
gers en sijn  deren Hendrik 
vrouwe Berent- en Gerhardus,   - - -   - - - 
jen   beide boven d’ 
   10 jaeren oud 
 

Willem Franken, Zijn kinderen     
wedewenaer  Jan, Jenne en 
   Bernardus, alle   - - -   - - - 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 
 

Gerrit Nijhoff  Der selver kin-   
en sijn vrouwe  deren Metjen, 
Geesken  boven de 10 jae-  - - -   - - - 
   ren, en Berent 
   onder de 10 jae- 
   ren oud. 
 

Gerrit Ensinck  Der selver    
en sijn vrouwe  kinderen Marie 
Marie   Jan en Hen-   - - -   - - - 
   Drick, alle on- 
   der de 10 jaeren 
   oud 
 

Steffen Jansen  Der selver kin-   
Snijders en sijn deren Marie, 
vrouwe Griet-  boven d’ 10 jae-  - - -   - - - 
jen   ren, en Jan en 
   Dijka, onder d’ 
   10 jaeren oud 
 

Jan Hobbelink  Haer kind      Kostganger 
en sijn vrouwe  Hendrick,   - - -   Teunis Gerrits 
Geese   boven d’ 10 jae-     ten Kaate 
   ren oud 
 

Hendrik Kon-  Haer kind    2    Inwoner 
raads en sijn  Konraad,  15 - - -   Berent Wis- 
vrouwe Grietjen onder d’ 10 jaer 13    sijnck 
 13   15  30       2 
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Hendrik Pese  Haer kind 
en sijn vrouwe  Marrie, onder   - - -    - - -  
Aelken   d’ 10 jaeren oud 

Jan de Bakker  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Lamber- 
Janne   tus, Janna, 
   Ale en Jan, 
   boven d’ 10 jae-  - - -   - - - 
   ren Elisabeth 
   en Anna, on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud. 

Wessel Ger-  Der selver kin- 
ritsen en sijn  deren Fenne, 
vrouwe Be-  boven de 10 jae-  - - -   - - - 
rendina  ren, Jan en 
   Marie, onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Herman ter 
Stege en sijn 
vrouwe Geer- 
truijd, 
Haer schoon-  Der selver kin-  - - -   - - -  
soon Hendrick  deren Jannes 
Boerkamp en  en Gerrit, beijde 
sijn vrouwe  onder d’ 10 jae- 
Janna   ren oud 

Jan Snijders 
en sijn vrouwe 
Marie,   - - -    - - -   - - - 
Haer soon Wol- 
ter en sijn vrouwe 
Janna 

Gerrit Teunis-  Der selver 
sen en sijn vrouw kinderen Hen- 
Fenne,   drine en Janna,   - - -   - - - 
Haer vader  beijde onder d’ 
Teunis Egbers  10 jaeren oud 

Berent Krab-  Der selver kin- 
benbos en sijn  deren Gerrit, 
vrouwe Elisa-  Hermine en   - - -   - - - 
beth   Aelbert, alle 
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

 19   17 
 17 
 36 
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Arent Klomp,  Sijn kinderen 
weduwenaer  Jenne en Jan,   - - -   - - - 
   beijde boven d’ 
   10 jaeren oud 

Herman Wes-      Knegt   Kostganger 
sels en sijn vrouw - - -    Jan Kuiper  Aelbert Bos-  
Margareta         sinck 

Lambertus, 
Jannes, 
Elisabeth en  - - -    - - -   - - - 
Geertruijd 
ter Haar 

Gerrit Smit  Haer kind   Knegt 
en sijn vrouwe  Fenneken,    Kornelis  - - - 
Willemine  onder d’10 jae-  Roefkamp 
   ren oud 

Hendrik ter  Sijn kind   Meijd 
Mitsdarp,  Hendrica, on-   Berendina  - - - 
weduwenaer  der d’ 10 jaeren  Beukerink 
   oud 

Swier Hesse-      Meijd 
link, weduwe-  - - -    Janna Roe-  - - - 
naer       bers 

Mannes Snij- 
ders en sijn  - - -    - - -   - - - 
vrouwe Marie 

Jan Roelefs  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Roelof, 
Fenne   Geertruid en 
   Griete, boven   - - -   - - - 
   de 10 jaeren 
   en Trijne, onder 
   de 10 jaeren 
   oud 

Gerrit ter Weer Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Jan, 
Anne   boven d’ 10 jae- 
 17  ren, Frerick   - - -   Inwoonster 
   Lambertus, Hen-     Hermine 
   drick en Lam-      Bruijnholts 
   bert, onder d’   4   2 
   10 jaeren oud      4 
    13      13 
          17 
          36 
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De weduwe  Haer kinderen   Meijd   Kostganger 
Warner ten Mor- Mannes, Hen-   Jenne Blen-  Gerrit ten 
sel, Geertjen  drik en Ael-   ken   Kaate 
   ken, boven d’ 
   10 jaeren en 
   Gerrit onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Teunis ten  Sijn kinderen    
Kaate, wedu-  Leentjen, Hen- 
wenaer   drik, Jacob   - - -   - - - 
   en Adam, 
   alle boven d’ 
   10 jaeren oud 

   De kinderen 
   van Jan Bar- 
- - -   telink, Gerrit,   - - -   - - - 
   Ale en Hendrik, 
   alle boven d’ 
   10 jaeren oud 

Ale, de wedu-  Haer kinderen 
we van Gerrit  Jan en Herman,  - - -   - - - 
Olthoff  beijde boven 
   d’ 10 jaeren oud 

Gerrit Jansen  Der selver   Knegt   Inwoners 
Snijders en sijn kinderen   Jan Geertsen  Trijntje en 
vrouw Fenne-  Geertruid,      Aeltjen Ko- 
ken   boven d’ 10      lenaers 
   jaeren, Her- 
   mine en 
   Jan, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Egbert ten Kate, Sijn kinderen      Inwoonster 
weduwenaer  Hendrica en   - - -   Hendrica 
   Catrine, onder      Mullens 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Steven Prin-  Der selver kin- 
sen en sijn  deren Willemine 
vrouwe Jen-  Hendrick en 
neken   Gerrit, boven   - - -   - - - 
   d’ 10 jaeren, 
   Geertjen en  
   Maja, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Jan Bussema-   23   2   4 
ker, d’ soldaat ..        2 
……. 10         23 
          10 
          39 
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Anneken Hen-  - - -    Haer meijd  Haer kost- 
driksen Hulshoff     Jenneken  gangerse  
       Koste   Marritje 
          Gerritsen 

Abraham Teu-  Sijn kinderen   Meijd 
nissen ten Kate, Teunis, Trijnt-   Geertruijd 
weduwenaer  jen, Gerrit en      - - - 
   Baajke, boven 
   d’ 10 jaeren, 
   Hendrik en 
   Adam, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Berent Arents  Der selver kin- 
Hulshoff en sijn deren Jenneken, 
vrouwe Geertjen Arent, Anne- 
   ken, Eltjen, 
   Geesken en   - - -   - - - 
   Geertruijd, 
   boven d’ 10 
   jaeren, en Be- 
   rentjen, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Gerrit Drek-  Der selver 
kers en sijn  kinderen 
vrouwe Wille-  Eva en Be-   - - -   - - - 
mine   rendine, beijde 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

De  weduwe  Haer soons 
van Hendrik  Jan en Lam- 
Drekkers, Swen- bertus beide   - - -   - - - 
ne   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Winold Nijhoff - - -    - - -   - - - 

Adam Busse-  Der selver 
maker en sijn  kinderen 
vrouwe Focke  Anneken, Rijnt- 
Zibrands  jen, Hendrik,   - - -   - - - 
   Zibrand, Isaak 
   en Jan, allen 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Steffens  Der selver   Meijd   1 
ten Kaate, sijn  kind Geertruid,  Aeltjen ten  3 
vrouwe Martjen boven d’ 10 jae-  Kaaten   24 
 12  ren oud.     3   12 
     24       40 
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rinck en sijn  kinderen Be- 
vrouwe Stijnt-  rendine en 
jen,   Ale, boven d’   - - -   - - - 
Haer vader  10 jaeren, en 
Hendrik  Jenneken, 
Garberinck  onder d’ 10 
   jaeren oud 

Hendrik Olt-  Der selver 
hoff en sijn  kinderen Gerrit 
vrouwe Geert-  en Jenneken   - - -   Inwoners 
jen   beide onder      Marie Lubbers 
   d’ 10 jaeren oud 

Marie Kompa- 
nie, 
Roeleff en  - - -    - - -   - - - 
Adam Kamer- 
linck 

Hendrine,  Haer kinderen 
wede van  Geertruid en 
Hendrik Pot-  Janna, boven   - - -   - - - 
ters   de 10 jaeren, 
   en Antonij, on- 
   der d’10 jaeren 
   oud 

Willemine,  Haer kinde- 
wed  van Jan  ren Aelken 
ten Velthuis  en Janna,   - - -   - - -  
   beijde onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Anne, wede  Haer dogter 
van Herman  Ale boven   - - -   - - - 
Koop   d’ 10 jaeren oud 

Janna Henrica  Haer kinderen      Een kind van 
Boerrigters,  Gerhardus en      haer suster ge- 
wed  van  Bernardus, bo-     naamd Hendr… 
Herman Hol-  ven d’ 10 jaeren,     Raamste dat zij 
linck   Antonij Phil.,   - - -   uit bermher- 
   10 jaeren, Ma-      tigheid nae 
   ria Geertruid,      sig genomen 
   Anne Geertruid     heeft1 
   en Jannes Fran-      
   ciscus, onder       
   de 10 jaeren oud 

 112   17      2 
          17 
          11 
          30 

                                                
1 Hendrik of Hendrica? 
2 Ik tel 12 personen. 
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van Hendrik 
Warminck,  - - -    - - -   - - - 
Haer soon 
Gerrit en sijn 
vrouwe Griete  

Hendrik Her- 
mansen ter 
Hofste en  - - -    - - -   - - - 
sijn vrouwe 
Jenneken 

Teunis Pol  Der selver kin-     Inwoner 
en sijn vrouwe  deren Grietjen,     Steffen Berent 
Willemken  Fenneken beijde     Hulshoff 
   en Trijntjen, 
   boven de 10 jae-  - - - 
   ren, Marijken 
   10 jaeren, Gerrit 
   en Stijntjen, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jan Kamerlink  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Hen- 
Janna   drik, boven d’ 
   10 jaeren, Jen-   - - -   - - - 
   neken, Geertruijd, 
   Berendine en 
   Grietjen, onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Berent Grote  Der selver 
Hengel en sijn  kinderen 
vrouwe Trijne  Eva, Gerrit en 
   Engbert, boven 
   d’ 10 jaeren en  - - -   - - - 
   Meindert, Jan 
   en Jenne, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jan Bast      Knegt   Inwoonster 
en sijn vrouwe  - - -    Hendrik  Geertruid,  
Kunne       Dijkers   wede van Jan 
          Smit 

Albert Huijs-  Sijn dogter   1   Kostganger 
mans, we-  Hendrine, bo-   3   Jan Getcate 
duwenaer  van d’ 10 jaeren  17    3 
 14   173   14 
       35 
 

                                                
3 Ik tel hier 18 personen 
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Gerhard 
Bussemaker 
en sijn broer  - - -    Haer meijd  - - -  
Abraham      Zwenneke 
Bussemaker      Kamerlink 

De weduwe  Haer soon Lam-   
Teunis Lam-  bert en dogters  Meijd 
berts ten Cate  Trijntjen ten   Geertruid  - - - 
   Kate, beijde 
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Albert Gorbe-         Kostganger 
rinck en sijn  - - -    - - -   Jan Steffen 
vrouwe Janna         Backers 

Jan Dijkers  Haer soon 
en sijn vrouwe  Lambertus,   - - -   - - - 
Berentjen  boven d’ 10  
   jaeren oud 

Gerrit Mulder  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Jan en   - - -   - - - 
Katrine  Martinus, beijde 
   boven d’ 10 jaeren 
   oud 

Lambert Ditmers 
Nijhoff en sijn  - - -    - - -   - - - 
vrouwe Grietjen 

Jan Jansen ten  Der selver   Meijd   - 
Kate en sijn  kinderen   Geesken Jan- 
vrouwe Anne-  Jan, Adam   sen   - - - 
ken Teunissen  en Fenneken, 
ten Kate  alle boven d’ 10 
   jaeren oud 

Geesken, wede Haer kinderen 
van Jan Gerritsen Gerrit, Steven,   - - -   Inwoonster 
ten Kaate  beijde boven d’     Grietjen  
   10 jaeren oud      Steffens 

Jan Klaasen  Der selver 
en sijn vrouwe  soon Roeleff,   - - -   - - - 
Aeltjen  boven de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Leutinck  Der selver   Meijd   2 
en sijn vrouwe  kind Janna   Hendrica  3 
Maria   Maria onder d’  Dost   12 
 18  10 jaeren oud   34   18 
    12      35 
 

                                                
4 Ik tel hier 4 personen. 
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Jan ter Haar  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Jannes, 
Geertruid5  Jenneken en 
   Hendrine, boven 
   d’ 10 jaeren, Be-  - - -   - - - 
   rent, Wolter 
   Trijntjen, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jan Hermansen 
Bast en sijn vrouwe - - -    - - -   - - - 
Fenneken 

Jan Kamer-  Der selver dogter 
linck en sijn  Aelken, boven   - - -   - - - 
vrouwe Fenne- d’ 10 jaeren oud 
ken 

Gerrit Egbers  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Berent, bo- 
Anne   ven de 10 jaeren, 
   Eva, Geese, Geer-  - - -   - - - 
   truid en Wille- 
   mine, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Adam Steffens Der selver kin-  Meijd 
ten Kaate en sijn deren Steven,   Geesken 
vrouwe Trijntjen Frerick en    Egbers   - - - 
Tusveld  Geertruid, 
   alle onder d’ 10 
   jaeren oud 

Egbert Schol-  Haer soon 
ten en sijn vrouwe Hendrick,   - - -   - - - 
Geese   boven d’ 10 jae-  
   ren oud 

Gerrit ten Seg- Der selver 
ger en sijn vrouw kinderen 
Aelken   Berent, Hen- 
   drick en Willem,  - - -   - - - 
   boven de 10 jae- 
   ren en Eva, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Berent Gerritsen   196    1 
ten Kaaten  - - -    19   - - - 
 15      15 
       35 
 

                                                
5 www.xanten.org Jan Wolters ter Haer en Geertruit Berensen Kopper 
6 Ik tel hier 20 personen. 
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Jan Pascamp  Der selver kin-   
en sijn vrouwe  deren Meinert 
Anneken  en Metjen, boven  - - -   - - - 
   d’ 10 jaeren en 
   Jenneken en 
   Wolter, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Berent Hen-      Meijd 
driksen Hulshof     Aleida Vos 
en   - - -       - - - 
sijn vrouwe 
Geesken 

Jan Lubbers  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Geertruid  Jannes en   - - -   - - - 
   Bertus, beijde 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Post  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Jan 
Geertruid  en Bartus, bo-   - - -   - - - 
   ven d’ 10 jaeren 
   Geertruid, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Steffen ten Kate Der selver kin-  Meijd 
en sijn vrouwe  deren Diemar   Aeltjen Bus- 
Geertruid  en Marritjen,   semakers  - - - 
   beijde boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Jan ten Wildijk Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Hendrine  Jannes, Gerrit 
   en Hendrica,   - - -   - - - 
   boven d’ 10 jae- 
   ren, en Geertruid, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Hermen Wol-  Der selver kinderen   2 
ters en sijn  Jannes, Wolter, Jan-   23 
vrouwe Be-  na, Antonij, Hendrik,   14 
rentjen   Alef en Steven, bo-  - - - 39  - - - 
          14  ven d’ 10 jaeren, 
   en Hermine, onder 
   d’10 jaeren oud 
    23 
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Albert Pos7  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Jan 
Jenne   en Hendrik   - - -   - - - 
   beide boven d’ 
   10 jaeren oud 

Albert Olthoff         Inwonerse 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   Ale de wede 
Marie          van Jan Pas 

Anne de wede  Der selver 
van Hendrik  kinderen 
Post8   Geesken, Be- 
   rendine, Jen-   - - -   - - - 
   neken en 
   Janna, alle 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Herman As-  Der selver 
veld en sijn  soon Berent   - - -   - - - 
vrouwe Jen-  boven d’ 10 jae- 
neken   ren oud 

Gerrit Jansen 
ten Kaate en  - - -    - - -   - - - 
sijn vrouwe 
Hilleken 

Hermannus 
Rotgers en 
sijn vrouwe 
Margareta 
de Ruiter,  - - -    - - -   - - - 
Neffens der 
selver vader 
Rutgerus Rot- 
gers 

Berent Weer-  Der selver kin- 
ninck en sijn  deren Jannes, 
vrouwe Janna  boven de 10 jae- 
   ren Hendricus,   - - -   - - - 
   Aelbert en 
   Marie, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Hendrick Schol- Der selver   Knegt   1 
ten en sijn vrouw kind Willem,   Berent ten  1 
Anne   boven d’ 10 jaeren  Have   22 
      16            12       1   16 
          30 

                                                
7 Pas?  Post? Past? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. 
8 Deze familie zou ook bekend hebben kunnen staan onder de achternaam Past. Zie: www.xanten.org Henr. Past 
en Anna Lubbers 
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Gerrit Engbers Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Berentjen  Engbert bo- 
   ven d’ 10 jae-   - - -   Inwoner 
   ren, Geer-      Jan Gerrits 
   truijd en Eva      Bast 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jenne, wede  Haer soon 
van Herman  Hendrick,   - - -   Inwonerse 
Kornelisen  boven d’ 10 jae     Barber van 
   ren oud      den Berg 

Stijntjen, 
wede van Ja-  - - -    - - -   - - - 
cob ten Kaate 

Jenneken         Inwoonster 
Bisbinck  - - -    - - -   Antonette, 
          wede Berent 
          Telgers 

Warner Arens  Der selver      Kostganger 
en sijn vrouwe  kinderen Jan,      Gerrit Kole- 
Fenne   boven d’ 10 jae-  - - -   naer 
   ren en Susanne, 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Jansen  Der selver 
Laerhuis en  kinderen Ale 
sijn vrouwe  en Janna, bei-   - - -   - - - 
Jenne   de boven d’ 10 
   jaeren oud 

Reint Berens  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Anneken Jansen Jan en Be-   - - -   - - - 
   rendine, bei- 
   de boven d’ 10 
   jaeren oud 

Steven Wolters Der  selver 
en sijn vrouwe  kinderen Hen- 
Trijntjen,  drine, Anne en  - - -   - - - 
Neffens haer  Wolter, alle 
moeder Trijnt-  boven d’ 10 jae- 
jen Laerhuis  ren oud 

Hendrick        13                 4 
Kolenaer             13 
        15             15 
              32 
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Engele, de 
weduwe Teu- 
nis Haverkatte  - - -    - - -   - - - 
en de wede van 
Jan Peese, 
genaamd Geert- 
jen 

Berent Haver-  Der selver kin- 
katte en sijn  deren Gerrit, 
vrouwe Swenne Abraham en   - - -   - - - 
   Griete, alle 
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Olthoff  Der selver kin-   
en sijn vrouwe  deren Jannes 
Jenneken  en Hendrine, 
   boven d’ 10 jae-  - - -   - - - 
   ren en Peter- 
   nelle onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Mannes Olthoff 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   - - - 
Griete 

Herman Stool  Der selver kin-     Inwonerse 
en sijn vrouwe  deren Gerrit, Jan-     Geertjen ten 
Fenne   na en Jannes,   - - -   Stoel 
   alle boven d’ 
   10 jaeren oud 

Jan ter Haer  Der selver 
en sijn vrouwe  kind Hendrik 
Anne   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jan ter Hofste  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Fenne   Hermannus, 
   Gerrit, Janna, 
   Wilmine en 
   Fenne, boven 
   d’ 10 jaeren, ende 
   Gerhardus en 
   Jannes, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

          14        169                1 
                 16 
                 14 
                 31 
 

                                                
9 Ik tel  hier 17 kinderen. 
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Jan Frerik-   Der selver kin-  
sen en sijn    deren Gerrit, Jan  - - -  - - - 
vrouwe Hade-   en Frerick, 
wig    alle onder d’ 10 
    jaeren oud 

Fenne, wede   Haer dogter     Inwoner 
van Frerick   Aeltjen,   - - -  Jan Berent 
Abrahams   boven d’ 10 jae-    ten Buiren 
    ren oud 

Fenne, wede   Haer dogteren 
van Jan Gies-   Fenne en Geese, 
bers    beide boven 
    d’ 10 jaeren oud 

Hendrick En.10        Kostganger 
Gerrit Enck-   - - -    - - -  Arent ten 
sinck          Buiren 
          Inwoonster 
          Geertruijd 
          Abrahams 

Herman Mein-  Sijn kinderen     Inwoners 
ders, weduwe-   Jan en Geer-     Marie, Berent 
naer    truijd, beide   - - -  en Steffen 
    boven d’ 10 jae-    Jansen 
    ren oud 

Gerrit Haver-   Der selver 
katte en sijn   kinderen 
vrouwe Griet-   Adam en Hen-   - - -  - - - 
jen    drik, beide  
    boven d’ 10 
    jaren oud 

Gerrit ten Kate      Knegt 
en sijn vrouwe   - - -    Jan Breu- - - - 
Jenneken       kers 

       I n  h e t  a r m e n h u i s 
Jan Luttickhor-  Der selver         
den en sijn vrouwe  kinderen        
Anne    Jenneken en        
    Willem, boven  - - -  - - -     
    d’ 10 jaeren,        
    Geertruid en 
    Aelken, onder 
    d’ 10 jaeren oud 

 12    14     1      6 
             1 
            14 
            12 
            33 

                                                
10 Misschien gaat het hier ook om een afkorting van de naam die eronder voluit geschreven wordt: Encksinck. 
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    I n  h e t  a r m e n h u i s 
Jenne, wede   Haer kinderen 
van Jan Rotman  Geesken, Janna 
    en Egbert,   - - -  - - - 
    alle onder d’ 10 
    jaeren oud 

Hendrijne, wede  Haer kinderen 
Gerrit Heseler,  Janna, Martinus 
haer moeder   en Hermine, 
Hille en   alle boven d’  
simpele broe-   10 jaeren oud 
der Jan 

Jenne, wede   Haer kinderen 
van Berent   Lambertus en 
Heseler   Geertruid, 
    beide boven 
    d’ 10 jaeren oud 

Hendrick Herm-  Der selver 
sen, d’ soldaat   kinderen Her- 
en sijn vrouwe   mannus en 
Willemine   Jan, boven d’ 10 
    jaeren, en 
    Berendine, Ger- 
    rit en Hendrica, 
    onder d’ 10 jaeren oud 

Anne, de wede         Inwonerse 
van Herman   - - -    - - -  Hendricje 
Olthoff         Olthoff 

Lambert Olt-   Sijn kinderen 
hoff, weduwe-   Derck, Ger- 
near    rit en Mannes, 
    boven d’ 10 jae-  - - -  - - - 
    ren en Berent, 
    onder d’ 10 jae- 
    ren oud 

Wolter Albers   Der selver kin- 
en sijn vrouwe   deren Jannes 
Jenneken,   en Anna, beijde  - - -  - - - 
Haer moeder   onder d’ 10 jae- 
Willemken   ren oud 
Wolters 

    1111          19      1 
          19 
          11 
          31 
 
 

                                                
11 Ik tel er hier 12. 
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Gerrit Lucas,   Der selver kinde- 
d’ soldaat en sijn  ren Adam, boven 
vrouwe Janna   de 10 jaeren en - - -   - - - 
    Marie, onder d’ 
    10 jaeren oud 

Herman Meilink  Der selver kin- Meijd   Kostganger 
en sijn vrouwe   deren Gerhardus, Griete Albers  Hermannes 
Hendrikjen   boven d’ 10 jae-    Nijkamp, 
    ren en Geer-     Kostganger  
    truijd en An-     van den arm 
    tonette, onder     Grietjen Jans 
    d’ 10 jaeren oud 

Hendrick    
Warners   - - -   - - -   - - - 

Isaak Nijen-   Der selver kin- 
huis en sijn   deren Hermine, 
vrouwe Griet-   boven d’ 10 jae- 
jen    ren, Trijntjen,  - - -   - - - 
    Jan, Geesken 
    en Herman, 
    onder d’ 10 jae- 
    ren oud 

D’ Heer Everwijn        Kostgange- 
van den Berg   - - -   - - -   ren 
en des selfs suster        Johanna 
Elisabeth         en Jan Willem 
          Raatsher 

Lambert ten 
Stroo    - - -   - - -   - - - 

Jan Hendriksen  Der selver 
Hulshoff en   kinderen Hen- 
sijn vrouwe   drik, boven d’ 
Geertjen Be-   10 jaeren, Jan, 
rens    Jenneken,  - - -   - - - 
    Geesken en 
    Hendriken, 
    onder d’ 10 jae- 
    ren oud 

Dr Gerhard      Meijd 
Meijlinck      Aeltjen 
en sijn vrouwe  - - -       - - - 
Eva Bruijns 

 1512     15      2       4 
              2 
             15 
             15 
             36 

                                                
12 Ik tel hier 14 personen. 
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Berent Nien-  Der selver      Kostganger 
huis en sijn  kinderen Geesken,     Benjamin 
vrouwe Stijne,  Hendrik en Jan,  - - -   ter Horst  
Haer vader  alle onder d’ 
Jan Nijenhuis  10 jaeren oud 

Gerrit Jan ten  Der selver kin-     Kostganger 
Tusgede en zijn deren Aleff en      Everwijn 
Vrouwe Eva  Dijna, boven      Wessels 
   d’ 10 jaeren,   - - -   
   Gerhardus, 
   Lambertus en 
   Maria, onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Jan Dieterink  Haer kind 
en sijn vrouwe  Hendricus, 
Hermine,  onder d’ 10 jae-  - - -   - - - 
Haer moeder  ren oud 
Geertjen, wede 
Bos 

Gerrit Wildijk  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Wille- 
Willemken  mijne en Jan, 
   boven d’ 10 jae-  - - -   - - - 
   ren, Eva en Hen- 
   drica, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Egbert ten Wil- Der selver 
dijk en sijn vrou- kinderen Su- 
we Jenne  sanne en Hen-   - - -   - - - 
   dricus, beide 
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Herman Boots- Der selver   Meijd 
man en sijn vrouwe kinderen   Jenne  
Geertjen  Berentjen   Lambers  - - - 
   en Hendrick, 
   beijde onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Jan Schoma-  Haer soon       
kers en sijn  Gerrit, boven   - - -   - - -     
vrouwe Griet-  d’ 10  jaeren         
jen 

 16      18     1       2    
             1 
            18 
            16 
            37 
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Jan ten Kaate 
en sijn suster 
Trijntjen en  - - -    - - -   - - - 
haer susters 
dogter Gees- 
jen Mulders 

Warner Sug 
tuien, sijn 
broer Jan, 
susteren  - - -    - - -   - - - 
Marie en  
Janna, 
alle boven d’ 
10 jaeren 

Judit wede  Haer kinderen 
van Isaak  Jacob en 
de Joode  Herman, beijde  - - -   - - - 
   boven d’ 10  
   jaeren oud 

Jan Benne-  Haer dogter 
ker en sijn  Fenne, boven   - - -   - - - 
vrouwe Trijne  d’ 10 jaeren 
   oud 

Jannes Lucas  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Mein- 
Harmine  dert en Marie, 
   beijde boven 
   d’ 10 jaeren   - - -   - - - 
   en sijn soon d’ 
   soldaats kind 
   Maria mede 
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jenne wede  Haer kinderen 
de vrouwe  Marie en 
van de soldaat  Steven, beide   - - -   - - - 
Hermannus  onder d’  
Lucas   jaeren oud 

    14        913  
      14 
      23 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Ik tel 8 kinderen.. 



© 2013,  Conny van de Vijver  -21 -

 
P.19 

 
Jacob Meij-  Der selver      Inwonerse 
linck en  kinderen      Christine 
sijn vrouwe  Antonij en   - - -   Velthuis 
Fenne   Hendrica, 
   beijde, boven 
   d’ 10 jaeren oud 

Jan Derksen  Der selver 
en sijn vrouw  kinderen 
Ale   Gerrit, Janna   - - -   - - - 
   en Dina, alle 
   boven d’ 10  
   jaeren oud 

Hendrik Jan-  Sijn soon 
sen, weduwe-  Jan Velthuis,   - - -   - - - 
naer   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Berg-  Der selver 
huis, d’ soldaat kind Janna,   - - -   - - - 
en sijn vrouwe  onder de 10 
Janna   jaeren oud 

Trijntjen  Haer soon 
Warners d’  Jan, boven 
wede van  d’ 10 jaeren 
Herman Smit  oud en haer   - - -   - - - 
   dogters kind 
   Berent, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Gerrit Wijn- 
holts, we- 
duwenaer, 
Geertruid  Haer kind 
Scholten, we-  Gerhardus, 
duwe van de  onder d’ 
soldaat Berent  10 jaeren 
Wijnholts  oud 

 10    10           1 
             10 
             10 
             21 
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Gerrit Prin-  Der selver 
sen en sijn  kinderen 
vrouwe Elisa-  Janna, Be-   - - -   - - - 
beth   rendine, Mein-    
   dert en Jenne, 
   alle onder d’ 
   10 jaeren oud 

Meindert Prin- Der selver      Kostganger 
sen en sijn   kinderen      Gerrit Wol- 
vrouwe Jenne  Willem, Lam-      ters van 
   bert en Geese,   - - -   den Menno- 
   met een klein      nisten armen 
   kind van onge-     levende 
   veer ½ jaer 
   oud 

Gerrit Peese  Der selver      Kostganger 
en sijn vrouwe  kinderen      Berent Jan- 
Griete,   Antonij, Hen-      sen van de 
Haer vader  drik en Ger-   - - -   Gereformeer- 
Steffen Hes-  hardus, alle      den armen- 
selinck   onder d’ 10      staat leven- 
   jaeren oud      de of be- 
          stedet14 

Jan Frerick  Der selver 
Smit en sijn  kinderen 
vrouwe  Adam en 
Janna   Hendrick,   - - -   - - - 
   boven de 
   10 jaeren, 
   en Geesken, onder d’ 10 jaeren 

Ale, de wede  Haer kin-      Inwoonster 
van Jan On-  deren Jan,      Fenne solda- 
derrigters  Jannes en   - - -   ten vrouw 
   Geertruid,      met twee kinde- 
   alle boven      ren Janna 
   d’ 10 jaeren oud     en Elisabeth, 
          onder d’ 10 jae- 
          ren oud 

    815        17             5 
              17 
                8 
              30 

                                                
14 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID27623&lemma=besteden M.b.t. bestedet. 
korte betekenis: besteden; uitbesteden; zich verhuren. 
15 Ik tel hier 10 personen. 
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Boom Jan en  Der selver kin- 
sijn vrouwe   deren Geertruid 
Geese   en Hendrick, 
   beijde boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud en haer   - - -   - - -  
   dogter Gesi- 
   ne met een 
   kind van 
   4 jaar oud, 
   genaamd 
   Janna 

Jan Willem-  Der selver 
sen en sijn   kinderen 
vrouwe Ale  Hendrine 
   boven d’ 10 
   jaeren, Her-   - - -   - - - 
   mine, Jenne, 
   Gerrit en 
   Willem, on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud 

Hendrick  Haer soon 
Schomakers  Jan, boven   - - -   - - - 
en sijn vrouwe  d’ 10 jaeren 
Janna   oud 

Jan Schoma-  Haer dogter      Kostganger 
kers en sijn  Janna, bo-   - - -   Adam Wij- 
vrouw Fenne  ven d’ 10 jae-      cherink, 
   ren oud      Inwoner 
          Derk  

          Gerrit Berg- 
          Man 

Gerrit Mulder  Der selver   Meijd    2 
en sijn vrouw  kinderen   Fenne Han-   1 
Elisabeth  Geertruid,   ninck   17 
     10   Gerhardus en         1   10 
   Jannes, boven      30 
   d’ 10 jaeren, 
   Hendricus, Lam- 
   bertus en Ma- 
   rie, onder d’  
   10 jaeren oud 
    17 
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Aeltjen         Haer in- 
Wicherink         woonster 
en haer   - - -    - - -   Willemken 
broer Jan,         Wijfferink 
beijde boven 
d’ 10 jaeren 
oud 

Egbert War-  Der selver 
ninck en  kinderen 
sijn vrouw  Jan, Wolte- 
Margareta  rus en Geer-   - - -   - - - 
   truid, alle 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

Fenne d’  Haer dogter 
wede van  Jenne    - - -   - - - 
Velt Lam- 
Bert 

Berent Mul- 
der en sijn  - - -    - - -   - - - 
vrouwe Ma- 
rie 

Roeloff  Der selver 
ten Kate en  kinderen 
sijn vrouwe  Hendrick, boven d’ 10 jaeren,   - - - 
Ale   en Fenne 
   onder (door- 
   haling) 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Hendrik         Kostganger 
ten Segger  - - -    - - -   Ger Jannes 
en sijn vrouw         Kuipers 
Hermine 

Jan Hermsen,  Sijn kinderen      Inwonerse 
weduwenaer  Frerick,      Justine Piets 
   Gerrit en Jus-   - - -   met haer kind 
   tine, alle bo-      Peternelle, 
   ven d’ 10 jaeren     ongeveer 
   oud       4 jaeren oud 

     12       9              4 
       9 
       4 
     25 
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Gerrit Hel-  Der selver 
mig en sijn   kinderen 
vrouwe Ma-  Geertruid 
rie   en Bernardus,   - - -   Kostgan- 
   boven d’ 10       gerse vrouw 
   jaeren en      Mechtelt 
   Grietjen, on-      Scheele 
   der d’ 10 jaeren 
   oud 

Lambert Schol- Der selver      Inwonerse 
ten en sijn  kinderen      der selver 
vrouwe   Antoni, boven      suster Anna 
Marie   d’ 10 jaeren,   - - -   welke sij 
   en Janna,      de kost 
   onder d’ 10      geven 
   jaeren oud 

Aleff Wessels  Haer dogter 
en sijn vrouw  Marie, bo-   - - -   - - - 
Geese   ven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Hendrick  Der selver kin- 
Nijenhuis  deren Wille- 
en sijn vrouwe  mine, Jan, 
Jenneken  Hendrick 
   en Thomas,   - - -   - - - 
   boven d’ 10 
   jaeren, Gerrit, 
   Marie, Tri- 
   ne en Ael- 
   ken, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Gerrit Wil-  Haer soon 
lemsen en  Jan, boven   - - -   - - - 
sijn vrouwe  d’ 10 jaeren 
Elisabet  oud 

Fenne, wede  Haer kinderen 
van Jan Wil-  Berendine 
lemsen   en Willem,   - - -   - - - 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

       11          16        2 
          16 
          11 
          29 
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Geertjen  Haer soon   Meijd 
Reiners,  Jurriaen,   Marie Sche- 
wede Lip-  boven d’   pers 
pinkhoff  10 jaeren 
   oud 

Anne Wijf- 
ferinck  - - -    - - -   - - - 

Wolter ten  Der selver 
Duschotte  kinderen 
en sijn vrouw  Gerrit, Her- 
Marie   mine, Fen-   - - -   - - - 
   neken, Aleff, 
   Antonij en 
   Trijntjen 

Jannes Bos-  Der selver 
chers en sijn  kinderen 
vrouwe  Geertruid, 
Judit   boven d’ 10   - - -   - - - 
   jaeren en 
   Janna, on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud 

Berendine,  Haer kin- 
d’ wede van  deren Jan 
Jan Meijer  en Mannes, 
   boven d’ 10 
   jaeren en   - - -   - - - 
   Steven, Hen- 
   drica en 
   Janna, on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud 

Wolter Odink  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Ale   Hendrick, 
   Susanna 
   en Beren- 
   dine, alle 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

       816        17     1 
       17 
         8 
       26 

                                                
16 Ik tel 9 personen. 
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Hendrik Stroon Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Marie   Dores, boven 
   d’ 10 jaeren,   - - -   - - - 
   en Catrine, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Geertjen, d’  Haer kinderen 
wede van  Engbert, Jan 
Jannes Eng-  en Eva, alle   - - -   - - - 
bers   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Bartholomeus  Der selver 
Majer en  kinderen 
sijn vrouwe  Catrine, Hen- 
Roelefken  dricus en   - - -   - - - 
   Marie, alle 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

Janna, de  Haer kinderen 
vrouw van  Jan en Roe- 
Goose Nij-  leff, beide   - - -   - - - 
hoff   onder d’ 10 
   jaeren oud 

D’ heer pre-      Meijd 
dicant Jan      Henrina 
Borchard      Goselink 
Sloot, 
Des selfs  - - -       - - - 
suster juffr. 
Margareta 
Hieronima 
Sloot 

Gerrit Arents         Kostgangers 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   Elisabeth 
Marriken         ten Kate, 
          Goosen en 
          Jacob Nijhoff 

    10      10     1            3 
        3 
       10 
       10 
       24 
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Jan Gerritsen, 
boven d’ 10 
jaeren oud 

Casper   Sijn kinderen      Inwoonster 
Schoen,  Hendrica, Fen-     Hendrina 
weduwenaer  ne en Jan,   - - -   Post 
   alle boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Post  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Marie   Jan, Agnete, 
   Griete, Roe- 
   leff, boven 
   d’ 10 jaeren   - - -   - - - 
   ende Hen- 
   ricus, boven 
   d’ 10 jaeren, 
   en Marie en 
   Trijntjen, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Jenneken 
Post, boven  - - -    - - -   - - - 
d’ 10 jaeren 
oud 

Hendrick  Sijn kinderen   Meijd 
Hulshoff,  Gerrit, Trijnt-   Elisabeth 
weduwenaer   jen en Teu-   Jansen   - - - 
   nis, alle 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

Teunis Huls-  Der selver   Meijd   Haer dogters 
hoff en sijn  kinderen   Dina Hob-  kind Teunis, 
vrouwe   Hendrick   belinck   ruijm 4 jae- 
Aeltjen  en Martjen,      ren oud 
   beijde boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

       8         15       2    2 
           2 
          15 
            8 
          27 
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Jan Hobbe-  Haer soon    
linck en  Gerrit, boven   - - -   - - - 
sijn vrouwe  d’ 10 jaeren 
Telle   oud 

Wessel Jan-  Der selver   Knegten 
sen Hemmel-  kinderen   Jan Nunnink 
der en sijn  Maria en   en Derk 
vrouwe Gees-  Eva, boven   Roeve- 
jen   d’ 10 jaeren,   kamp 
   Catrina, Jan, 
   Dolf en       - - - 
   Janna Ma- 

rie, onder  
   d’ 10 jaeren 
   oud, ende 
   haer susters 
   soon Jan, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Arend Koe-  Haer soon 
kenbergh  Lambertus, 
en sijn   boven d’ 10   - - -   - - - 
vrouwe  jaeren oud 
Swenneken 

Jan Koeken-      Knegten 
berg en sijn      Bernardus 
vrouwe      Koekenberg 
Aleide,   - - -    en Hen-  - - - 
Haer moeder      drik Hof- 
Geertruijd,      land, 
wede Andries      meijd 
Koekenberg      Aelken 

Jan Berentsen 
ten Kaate en 
sijn vrouwe 
Geesjen 

     11         9     5 
        9 
       11 
       25 
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Hendrik  Der selver  
Wicherink  kinderen Jan, 
en sijn vrouwe  boven d’ 10 
Mechtelt  jaeren, Ael-   - - -   - - - 
   ken en Wille- 
   mine, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Berent van  Der selver kin- 
Wenen en  deren Moses 
sijn vrouwe  en Hertog,   - - -   - - - 
Vroutjen  beide boven 
   d’ 10 jaeren oud 

Albert Geuke  Haer soon 
en sijn vrouw  Derck, 
Enne   boven d’ 10   - - -   - - - 
   Jaeren oud 

Dijk Jan  Der selver      Inwoonster 
en sijn vrouw  kinderen      Hendrijne 
Marie   Gerrit en   - - - 
   Janna, 
   beide boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Herman Jansen Der selver   Knegt 
Hemmelder   kinderen   Egbert Ko- 
en sijn vrouwe  Maria Elisa-   ninck 
Fenneken  beth, Janna, 
   Maria en      - - - 
   Bernardus, 
   boven d’ 10 
   jaeren oud, 
   Aelken en 
   Jan, onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Hendrik  Haer dogter 
Grotenhoff  Jenneken, 
en sijn vrouw  boven d’ 10 
Berentjen  jaeren oud 

    12        15         1     1 
            1 
           15 
           12 
           29 
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Reint Groten-  Der selver      Een arm 
hoff en sijn  kinderen      meisjen 
vrouwe  Hendrica en   - - -   dat hem voor 
Geesken  Aleida, beide      de kost dient 
   onder d’ 10 jae     genaamd 
   ren oud      Jenneken 
          Rijff, boven de 
          10 jaeren oud 

Jan Pol en  Der selver   Meijd 
sijn vrouwe  kinderen   Geertruijd 
Fenneken  Hendrik, bo-   Wichers 
   van d’ 10 jae-      - - - 
   ren, Gerrit, 
   Jan en Jen- 
   neken, onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Roeleff Be-  Haer dogter      Kostganger 
rents en sijn  Anne, boven   - - -   Hendrick 
vrouwe Fenne  d’ 10 jaeren      Encksinck 
   oud 

Gerrit Bui- 
ters, wedu- 
wenaer, 
Sijn soon Her-  Der selver      Een arm 
mannus en  kinderen      weeskind 
sijn vrouwe  Matheus, Ger-      Geertruid 
Leene   rit en Antonij,   - - -   Hanninck, 
   alle onder de      ongeveer 
   10 jaeren oud      10 jaeren oud 
 

Hermannus  Der selver 
Koop en sijn  kinderen 
vrouwe Jen-  Jan, Anne   - - -   - - - 
neken   en Janna, 
   alle onder d’ 
   10 jaeren oud 

Willem Velthuis 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   - - - 
Fenne 

      13       13       1    3 
           1 
          13 
          13 
          30 
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Ale, d’ wede   
van Herman   
Koppers,      - - -   - - - 
Haer schoon-  Haer kind 
dogter Her-  Janna, bo- 
mine, wede  ven d’10 jae- 
van Jan  ren oud 
Koppers   

Arent Wi-  Der selver      Kostganger 
cherinck  kinderen      Roeleff 
en sijn vrouwe  Hermine,   - - -   Nijhoff 
Engele   Jenne en 
   Jannes, 
   alle onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Jan Mulder  Der selver   Meijd 
en sijn   kinderen   Griete 
Marie   Franciscus   Harsevoort 
   en Bernardus,      - - - 
   beijde onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Jan van den  Der selver      Inwonerse 
Berg en sijn  kinderen      Janna Smits 
vrouwe Anne,  Hermine   - - -   en 
Haer vader  en Geertruid      een arm 
Teunis Bek-         kind ge- 
kinkveld         naamd Ma- 
          rie, boven 
          d’ 10 jaeren 
          oud 

Aeltjen  Haer broers 
Berentsen  en susters 
   kinderen 
   Jan en Re-   - - -   - - - 
   gine, beide 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

     10        10      1    3 
           1 
          10 
          10 
          24 
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Hendrik  Der selver 
Nijhoff en  kinderen Fi- 
sijn vrouwe  ken, Jenne- 
Jenneken  ken en Hendrik,  - - -   - - - 
   boven d’ 10 
   jaeren, Be- 
   rent, Jacob 
   en Gerrit, on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud 

Berent Hil-  Der selver      Kostganger 
berink en  kinderen      Herman- 
sijn vrouwe  Marten en   - - -   nus ter  
Janna Ma-  Susanne,      Haar 
Rie   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Gerrit Drek-  Der selver      Inwoon- 
kers en sijn  kinderen,      ster Mine 
vrouwe Jan-  onder d’ 10   - - -   Nijhoff 
na   jaeren oud, 
   Martinus 
   en Hendricus 

Gerrit Egbe-  Haer soon 
rink en sijn  Gerrit, boven   - - -   - - - 
vrouwe Jen-  d’ 10 jaeren 
ne   oud 

Lambert Jan-  Der selver 
sen en sijn  kinderen 
vrouwe  Jan en    - - -   - - - 
Hendrine  Geertruid, 
   beide boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Casper Ja-  Der selver 
cobs en sijn  kinderen 
vrouwe  Marie, boven 
Berentjen  d’ 10 jaeren, 
   Anna en Jan- 
   nes onder d’ 
   10 jaeren oud 

     12          15        2 
          15 
          12 
          29 
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Hendrick      Meijd 
Hesselink  - - -    Jenneken  - - - 
       Mensinck 

Jan Kolkers  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Ale   Gerrit, Hen- 
   ricus en Geer-   - - -   - - - 
   truijd, alle 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

Lambert  Der selver 
Assinck  kinderen 
en sijn vrouwe  Jannes en   - - -   - - - 
Ale   Fenneken, 
   beide onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Stef-  Der selver      Inwoner 
fens en sijn  kind Steffen,      Zwier ten 
vrouwe Geer-  onder d’ 10   - - -   Schuier 
truijd   jaeren oud 

Jan Swiersen  Der selver   Knegt 
en sijn vrouwe  kinderen   Egbert Herm- 
Anna   Swier, Ar-   sen, 
   noldus en   Meijd   - - - 
   Johanna,   Johanna 
   alle onder   Beuvinck 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Brant      Knegt 
en sijn vrouwe  - - -    Franciscus  - - - 
Maria       Caspers 

Lambertus  Sijn kinderen   Meijd 
Helmigh,  Gesine    Janna 
weduwenaer  en Anne-   Egbers 
   ken, beijde 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

      10       11        5    1 
           5 
          11 
          10 
          27 
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Herman         Kostgan- 
Smit en sijn         geren 
vrouwe Gees-  - - -    - - -   Steffen Huis- 
ken          mans en 
          een kind 
          Marritjen 
          van onder 
          d’ 10 jaeren 
          oud 

Jan Olthoff  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Marie   Janna, Fran-   - - -   - - - 
   ciscus en 
   Stoffer, alle 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Berent Post 
en sijn vrouwe    - - -    - - -   - - - 
Geesken 

Kunne, d’ we-  Haer kinde-   Meijd 
duwe van Ger- ren Lamber-   Jenneken 
rit van den   tus, boven d’   Warnsink 
Berg   10 jaeren, 
   Willemine 
   en Gradus, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Hendrik ten  Der selver   Knegt   Kostganger 
Wildijk en  kinderen   Egbert Nij-  Jan Gerritsen 
sijn vrouwe  Berendine   hoff 
Berendine  en Geertruid, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Hendrik Egbe- Haer soon 
rink en sijn  Berent, bo-   - - -   - - - 
vrouwe Anne  ven d’ 10 jaeren 
   oud 

     11        9        2    3 
           2 
           9 
          11 
          25 
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Hendrik Swier- Der selver 
sen en sijn vrouwe kinderen 
Jenneken  Gerrit, Jan, 
   Meindert en 
   Sara, alle   - - -   - - - 
   boven d’ 10 
   jaeren oud, 
   en een dogters 
   kind, Hendrica, 
   onder d’ 10  
   jaeren oud 

Willem Al- 
tinck en  - - -    - - -   - - - 
sijn suster 
Janna 

Swenneken, 
d’ wede van  - - -    - - -   - - - 
Garrit Hon- 
debrink 

Gerrit Olt-  Der selver 
hoff en sijn  kinderen 
vrouwe  Gerrit en   - - -   - - - 
Jenne   Agnete, bei- 
   de boven d’ 
   10 jaeren oud 

Hendrickje 
en Fenne-  - - -    - - -   - - - 
ken Geertsen 

Herman ten  Der selver 
Heuvel en   kinderen 
sijn vrouwe  Hermannus, 
Hermine  Wolter en   - - -   - - - 
   Steffen, alle 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

     10   10 
   10 
   20 
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Griete, d’  Haer kinderen 
wede Gerrit  Steffen, Lau- 
Lamberts  rens, Jan, 
   Janna en   - - -   - - - 
   Mannes, 
   alle boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Herman te  Haer soon      Inwoners 
Mitsdarp  Steffen, on-      Albert Ma- 
en sijn suster  der d’ 10 jae-      sot en sijn 
Geertruid,  ren oud   - - -   soon Hendrik 
de wede van         Masot 
Steffen Bek- 
kinkveld 

Hendrik  Haer soon       2 
Nijenhuis  Henricus,       7 
en sijn vrouw  boven d’ 10       5  
Margareta  jaeren oud      14 

     5       7 
 
  Aldus dit register geformeert in 
  prasentie van de setteren van het 
  dorp Borne; Jan Steffens ten Kaate, 
  Reint Grotenhoff, Jan Muller, 

dr. Gerhard Meijlinck, Gerrit 
  Bussemaker en Berent Mulder, 
  de welke het selve ook /: exempt 
  Gerrit Bussemaker die absent 
  en nae Holland op sijn koopman- 
  schap gereist is :/ volgens hunne 
  verdelinge der wijken of straaten. 
  D’ drie eersten tot aen de naam 
  van Lambert Olthoff, weduwenaer 
  incluis en dr. Meijlinck ende 
  Berent Mulder tot aen de naam 
       van 
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  van Hendrick Nijenhuis, sijn vrouw 
  en soon Henricus incluis, inge- 
  volge de Resolutie van Haer 
  Ed. Moog. der Heeren ordinaris 
  Gedeputeerden van den 29sten 
  Juli 1748, met eede in forma 
  ende Jan Steffens ten Kate op 
  de mennonitise wijse hebben 
  gesterckt, toirkonde der waer- 
  heid dese getekent, actum Borne, 
  den 21 August. 1748 
 
   A.W. Westerlo, rigter 
   Jan Steffens ten Cate 
   Reint Grooetenhoff 
   Jan Mulder 
   G. Meilink 
   Berent Muller 
   Berent ter Weele, 
   verw. onderrigter 
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Hieronder gerekent  224 kinderen onder 
       De tien jaren oud 
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Register 

van alle ingesetenen in 
d’ buierschap Senderen, 

Gerichts Borne woonachtig 
 

Mannen en  Der selver   Haer dienst-  Vrije personen 
vrouwen  kinderen boven  booden   die bij de selve 
   en onder d’ 10 jae-     in kost of inwo- 
   ren oud      nende sijn 

Arent Wolter Wes- Der selver dogter  Haer meijd  
terlo en sijn vrouw Lucia Aleide en  Jenneken 
Johanna Geer-  sonen Arent Jan, 
truijd Mullerus Adolph Hendrik,     - - - 
   boven de 10 jaeren 
   en Gerrit Wolter, 
   onder de 10 jaeren 
   oud 

De vrouw wede Haer dogter 
Nilant   Johanna en 
   soons Herman 
   en Theodorus d’  - - -   - - - 
   een in Holland 
   en de andere tot 
   Oldenzaal reside- 
   rende, alle boven 10 
   jaeren oud 

Herman Helmigh Der selver   Knegten 
sijn vrouwe Anna soon Berent, Jan,  Engbert en 
Theders  en Geertuijd, boven  Mannes, 
   de 10 jaeren oud en  Meijden 
   buijten ’s lands,  Elisabeth  - - - 
   ende Gesine, mede  en Ale, 
   boven de 10 jaeren oud, en een jonge 
   Anne, Griete   die de verkens 
   en Helene, onder  hoed 
   de 10 jaeren oud 

Berent Potcamp Der selver sonen 
en sijn vrouwe  Jan en Jacob, 
Aeltjen  boven de 10 jaeren,  - - -   - - - 
   en Greetjen, onder 
   de 10 jaeren oud 

Schepers Lam- Haer dogter Fen-    6 
bert en sijn …  neken, onder d’ 10   13 
(vrouwe) ….17  jaeren oud     9  
        28 

                                                
17 Onzeker. De laatste regel is onleesbaar. 
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Wolter ter Weele Der selver kin-  Een jongen  Een kostganger 
en sijn vrouwe  deren Jan, Fenne,  onder de 10 jaeren Bernardus 
Fenne   Martijn, Ale   die de verkens 
   en Marie, alle   hoed 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Koop in Olde Der selver kin- 
Weele en sijn  deren Jannes 
vrouwe Ale  en Mijne, boven 
   de 10 jaeren,   - - -   - - - 
   Willem, en Bartus 
   en Gerrit, onder 
   de 10 jaeren oud 

Gerrit Rauwen 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   - - - 
Geertjen 

Lucas Deterink Der selver 
en sijn vrouwe  kind Wilmijne, 
Geertjen  onder de 10 jae- 
   ren oud 

Lubbert Wen-      Sijn meijden 
sinck   - - -    Aeltjen en  - - - 
       Wilmijne 

Gerrit Knuijff 
en sijn susters 
Geertruijd en  - - -    - - -   - - - 
Hendrica, 
alle boven de 
10 jaeren oud 

Berent ter Brug- Der selver 
ge en sijn  kind Gerhar-   - - -   - - - 
vrouwe Hen-  dus, onder de 
drijne   10 jaeren oud 

Fenne, de wede Des selfs kin-    2 
van Klijss Jan  deren Gerrit, Lam-  15 
   bert en Hendrick,  15 
   alle boven de   32 
   10 jaeren oud` 
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Stoffer Klumpers Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Marie, 
Wilmijne,  Geesken, Hen- 
Neffens der sel- drijke, Sara   - - -   - - - 
ver oom Gerrit en Abraham, 
Stoffers  alle onder de 
   10 jaeren oud 

Steven Krabben- Der selver      Kostgangerse 
bos en sijn vrouwe kinderen      Grietjen, 
Janna   Hendrick en   - - -   wede Berent 
   Antonij, beijde     ten Kaate 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Lambert Hof-  Der selver 
meijer en sijn  kinderen 
vrouwe Elisa-  Marie en   - - -   - - - 
beth   Anna, beide 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Olthoff  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Geertruijd  Berent en Jan-   - - -   - - - 
   nes, beijde on- 
   der de 10 jaeren 
   oud 

Sweer  Olthoff Der selver 
en sijn vrouwe  kind Hendri-   - - -   - - - 
Janna   cus, oud 10 jae- 
   ren 

Albert Holthuijs Een kind      Inwoners 
en sijn vrouwe  van sijn vrouws     de weduwe 
Lubbert in Hof- dogter, onder   - - -   Reppelaer  
meijers Lijftogt de 10 jaeren      Horst Willem- 
   oud en genaamd     ken en Fen- 
   Christiaen      neken Wo…18 

Egbertus  Des selfs kin-   Knegt   Kostganger 
Mulder  deren Francis-   Hendrick,  Herman Mul- 
   cus en Marie,   Meijd Wilmijne der 
   beijde, onder de 
   10 jaeren oud 

    15    1619       2      4 
             2 
           16 
           15 
           37 

                                                
18 Fenneken Wo…. De laatste letters van de achternaam staan niet op de pagina. 
19 Ik tel 15 kinderen. 
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Gerrit ten Have Der selver       Inwoneren 
en sijn vrouwe  kinderen      Berent Heine- 
Trijne   Jan, Griete   - - -   huijs en 
   en Swenne,      Maria Eekmors 
   alle boven de 
   10 jaeren oud 

De weduwe  Der selver 
van Albert  kind, (doorhaling)  - - -   - - - 
Hendricksen  Swier, boven 
   de 10 jaeren oud 

Gerrit Wen-  Der selver kin-  Knegt 
sinck en sijn  deren Wilmijne,  Willem, 
vrouwe Hen-  Gerhardus,   meijd Eva  - - - 
drica   boven de 10 jae-  
   ren, Janna, 
   Griete, Her- 
   mijne en Fen- 
   ne, onder de 
   10 jaeren oud 

Everwijn Post  Der selver 
en sijn vrouwe  kind Her- 
Swenne  mannus, bo-   - - -   - - - 
   ven de 10 jaeren 
   oud 

Herman ten  Der selver   Knegt 
Kate en sijn  kind Hendrik,   Gerrit ten  - - - 
vrouwe Jan-  onder de 10 jae-  Have 
na   ren oud 

Jan de Wengel 
en sijn suster 
Aeltjen, beide  - - -    - - -   - - - 
boven de 10 jae- 
ren oud 

Jan Bruijn-  Der selver 
holts en sijn  kind Gerrit on- 
vrouwe Hen-  der de 10 jaeren 
drijne, nevens  oud 
der selver vader 
….20 

        14         13     3    221 
       13 
       14 
       30 
 

                                                
20 www.xanten.org Jan Lambers Bruijnholts en Hendrijne. De vader van Jan heette Lambert, hier onleesbaar. 
21 Dit aantal van 2 personen is vergeten in de telling? 
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Gerrit Bruijn-  Des selfs kin- 
holts, weduwe- deren Mijne en 
naer   Hendrica, beide  - - -   - - - 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Bisdorp  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Elisabeth, 
Ale   Marie, Fenne   - - -   - - - 
   en Andries, al- 
   le boven de 10 
   jaeren oud 

Hendrick Strij- 
kers en sijn  - - -    - - -   - - - 
vrouwe Maria 

Jan Bekkers  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Gerrit en 
Aelken   Geertjen (doorhaling), boven - - -   - - - 
   de 10 jaeren en 
   Aelken, onder 
   de 10 jaeren oud 

Berent ter Weele Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Aeltjen  Grietjen en 
   Fenneken,   - - -   - - - 
   beijde boven 
   de 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Smit         Der selver 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   kostganger 
Gebbe          Teunis ten 
          Brinckhuis 

Sander van En- Der selver 
gelen en sijn  kinderen 
vrouwe Justina Hendrica en 
   Maria Elisa-   - - -    - - - 
   beth, beide 
   onder de  jae- 
   ren oud 

      13        13        1 
          13 
          13 
          27 
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Reint van  Der selver kind 
Koesveld en  Swenne, boven  - - -   - - - 
sijn vrouwe  de 10 jaeren 
Swenne  oud 

Hermijne,  Haer dogter 
wede van Jan  Hendrica,   - - -   - - - 
Berginck  boven de 10 jae- 
   ren oud 

Griete, wede  Haer kinderen 
van Gerrit  Bernardus en 
Strijkers  Hermijne, boven 
   de 10 jaeren,   - - -   - - - 
   en Maria en 
   Fenne, onder 
   de 10 jaeren  
   oud 

Berent Mein-  Der selver 
ders en sijn  kinderen Lam- 
vrouwe Chri-  bertus en Garrit,  - - -   - - - 
stijne   beide boven 
   de 10 jaeren 
   oud 

Jan Hassink  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Man- 
Aleida   nes, Jannes, 
   en Trijntjen,   - - -   - - - 
   boven de 10 
   jaeren, en Jen- 
   neken en Trijnt- 
   jen onder de  
   10 jaeren oud 

Jenneken, 
in Jan Hassinks - - -    - - -   - - - 
kamer 

Jan Hermansen     Knegt 
Tinniglo en      Bertus Scho- 
sijn vrouwe  - - -    maker   - - - 
Berentjen 

Lucas Tinniglo Der selver    1 
en sijn vrouwe  kinderen Jan,   17 
Aeltjen  Hendrijne en   13 
   Geertruijd, alle  31 
   boven de 10 jaeren 

     13        17   
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Jan Engbers  Der selver kin- 
Hilberinck  deren Engbert 
en sijn vrouwe  en Trijntjen, 
Jenneken  boven d’ 10 jae-  - - -   - - - 
   ren, Engele, 
   Janna en 
   Geertruijd, 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Berent Vaalt  Der selver   Knegt 
en sijn vrouwe  soon Jannes,   Herman Leu- 
Geertjen  boven de 10 jae-  tinck,   - - - 
   ren oud   meijd Janna 
       Leutinck 

Jan Saleman  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Janna   Jannes en   - - -   - - - 
   Hermine, beij- 
   de boven de 
   10 jaeren oud 

Jan Wessels  Der selver 
Drajerinck  kinderen 
en sijn vrouwe  Adam en Anne,  - - -   - - - 
Marrie   beijde boven 
   de 10 jaeren oud 

Jan Klaasen  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Willem  Lambertus, 
   Klara, Be- 
   rendine, Jan-   - - -   - - - 
   na, Steffen, 
   boven de 10 
   jaeren, en Wil- 
   lem, onder de 
   10 jaeren oud 

Berentjen,  Haer kind 
wede van  Jannes, bo-   - - -   - - - 
Gerrit te Wij-  ven de 10 jae- 
rink   ren oud 

Jan ten Braam-        Inwoonster 
haer en sijn  - - -    - - -   Hendrine 
vrouwe Hermen        in den kamer 

     13        17     2      1 
        1 
       17 
       13 
       33 
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Jan Strijker  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Janna   Hendrica, 
   boven de 10   - - -   - - - 
   jaeren, Jan- 
   nes en Antonij, 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Jansen  Der selver 
Muller en sijn  kind Fenne- 
vrouwe Beren- ken, onder   - - -   - - - 
dina   de 10 jaeren 
   oud 

Jenneken 
Mullers  - - -    - - -   - - - 

Gerrit van  Der selver      Kostganger 
Raelte en sijn  kinderen      Berent Hen- 
vrouwe Jen-  Berent, Lam-   - - -   driksen Brink- 
neken   bert en Garrit,      huis 
   alle boven de 
   10 jaeren oud 

Gerrit Klasen 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   - - - 
Geertjen 

Lambert Kla-  Der selver      Inwoner 
sen en sijn  kinderen      Jan Schoma- 
vrouwe Ma-  Gerrit en   - - -   kers 
rie   Meindert, 
   beijde boven 
   de 10 jaeren 
   oud 

Berentjen,  Haer dogter 
wede van  Hermijne,   - - -   - - - 
Gerrit te Wil-  boven de 
dijk   10 jaeren oud 

Oud-burger-  Der selver   Knegten 
meester Lucas  soonen Gerrit   Jan en 
Bruijns en  en Otte Bruijns,  Bartus, 
sijn vrouwe  beide boven   meijd Geert- 
   de 10 jaeren   jen 
   oud 

    14       12       3    2 
           3 
          12 
          14 
          31 
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Jan Hesselink  Der selver   Knegt   Kostganger 
en sijn vrouwe  kinderen   Gerrit,   Lambert 
Ale   Marie en   meijden  Wissinck 
   Janna, beide   Hendrine, 
   onder de 10 jae-  Marie en 
   ren oud   Marrie 

Hendrick  Der selver 
Klaasen en  kinderen Her- 
sijn vrouwe  man en Mein-   - - -   - - - 
Hendrick  dert, beijde 
in Olde Hesse- boven de 10 jae- 
linck   ren oud 

Jan ten Beert  Der selver 
huis en sijn  kind Jannes,   - - -   - - - 
vrouwe Janna  onder de 10 jae- 
in Olde Hesse- ren oud 
link  

Hendrick  Der selver   Knegt 
Wensinck en  kinderen, Hen-  Jan 
sijn vrouwe  drik, Swenne, 
Griete   Hendrijne, Stef- 
   fen, boven de 
   10 jaeren, als ook     - - - 
   Jenneken, 
   Wilmine, Su- 
   sanne, Marie 
   en Jannes, 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Stoel Gerrit  Der selver      Inwonerse 
en sijn vrouwe  kinderen      Swenne 
Fenne   Marie, Jannes   - - -   Stoel 
   en Geertruijd, 
   alle onder d’ 
   10 jaeren oud 

Stoel Reinst  Der selver soon 
en sijn vrouwe  Jan, boven   - - -   - - - 
Hille   de 10 jaeren 
   oud 

      12          18         5    2 
           5 
          18 
          12 
          37 
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Stoel Albert  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Jan- 
Jenneken  nes en Hen-   - - -   - - - 
   drick, beijde 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Odinck  Der selver   Knegt   Inwonerse 
en sijn vrouwe  kinderen   Hendrick,  Jenne Odink 
Geese   Hendrick   meijd Hen-   
   en Jenne,   drijne 
   beijde boven 
   de 10 jaeren 
   oud 

Hendrick  Der selver 
Pastkamp  kinderen 
en zijn vrouwe Janna en   - - -   - - - 
Hendrick  Willemine, 
   beijde onder 
   de 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Kui-  Sijn kinderen 
per, weduwe-  Hendrick, 
naer   Jenneken   - - -   - - - 
   en Gerrit, 
   alle boven de 
   10 jaeren oud 

Hendrik  Haer kinde- 
Kuipers we-  ren Berent 
duwe, genaamd en Jenneken,   - - -   - - - 
Trijne   beide boven 
   de 10 jaeren 
   oud 

Kopper Gerrit  Der selver 
en sijn vrouwe  kind Ale,   - - -   - - - 
Janna   onder de 10 
   jaeren oud 

Jan Pastkamp  Der selver kind     Kostgangers 
en sijn vrouwe  Jenne, onder   - - -   Jan Hilberinck 
Janna   de 10 jaeren      en sijn soontje 
   oud       Gerrit 

    12      13     2    3 
        3 
       13 
       12 
       30 
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Lette Albert  Der selver kin-     Inwonerse 
en sijn vrouwe  deren Marie      Marie van 
Geese   en Jenne,   - - -   de Lette 
   beide onder d’ 
   10 jaeren oud 

Lette Gerrit      Meijd 
en sijn vrouwe  - - -    Janna   - - - 
Fenne 

Lette Jan en  Der selver kin- 
sijn vrouwe  deren Lambert 
Trijne   en Gerrit, boven 
   10 jaeren, en Jan-  - - -   - - - 
   nes, Fenne en 
   Janna, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Aa Jan en sijn  Der selver kin- 
vrouwe Geert-  deren Hendrine, 
jen   boven de 10 jaeren,  - - -   - - - 
   en Jannes en 
   Gerrit, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Berent Averdijk Der selver 
in Olde Leferinck kind Hendrine,  - - -   - - - 
en sijn vrouwe  onder de 10 jae- 
Elisabeth  ren oud 

Heinen Hendrik Der selver   Meijd 
en sijn vrouwe  kinderen   Berendine 
Janna   Hendrine en      - - - 
   Jannes, beide 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Berent Gerritsen 
en sijn vrouwe 
Christine,      - - -   - - - 
sijn soon Jan  Haer kind 
en des selfs  Gerrit, onder 
vrouwe Engele de 10 jaeren oud 

Heinen Jan  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Berendine 
Ale   en Reint, boven 
   10 en Jan en Fen- 
   ne, onder d’ 10 jae- 
   ren oud 
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Storck Berent  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Ale,   Herman, 
   boven de 10 
   jaeren oud   - - -   - - - 
Nog haer soon  Der selver 
Gerrit en sijn   kind Aeleken, 
vrouwe Hen-  onder de 10 jae- 
drijne   ren oud 

Gerrit Kuiper  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Janna in  Gerrit, Jenne- 
Storks Lijftugt  ken en Hen-   - - -   - - - 
   drine, alle 
   onder de 10 jae 
   ren oud 

Jannes op  Haer kind   Meijd   Inwoner 
het Hach en  Gerrit, onder   Anna   Spinne Jan 
sijn vrouwe  de 10 jaeren 
Ale   oud 

Jan Joostink  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Fenne   Jan, Ale, 
   Agnis en   - - -   - - - 
   Geertruid, 
   alle boven 
   de 10 jaeren 
   oud 

Hendrik Knuijf Der selver 
en sijn vrouwe  kind Janna, 
Janna in Olde  onder de   - - -   - - - 
Joostink  10 jaeren 
   oud 

Hendrick  Der selver 
Joostinck  kind Marie, 
en sijn vrouwe  onder d’ 10   - - -   - - - 
Marie   jaeren oud 

    14        12       1    1 
           1 
          12 
          14 
          1822 
 

                                                
22 Ik tel op deze pagina 28 personen. 



© 2013,  Conny van de Vijver  -52 -

P.50 
 
Gerrit Lucas  Der selver 
En sijn vrouwe kinderen Jan, 
Hermine  Albert, Jannes 
Olde Odinck23  en Gese, boven  - - -   - - - 
   de 10 jaeren 
   en Berent, 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Willem Beer-  Der selver   Knegt   Kostganger 
ninck en sijn  kinderen Jan-   Lubbert,  Berent Beer- 
vrouwe Fenne, nes, Janna,   meijd   ninck 
Neffens sijn  Antonij en   Wilmine 
vader Jan  Jan, alle on- 
Beerninck  der de 10 jaeren 
   oud 

Berent Olthoff  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Hermana  Janna, Aelt- 
en de vrouws  jen, Hermine, 
vader Jan   Jannes, Maria, 
Olthoff  Geertruijd, Jan-  - - -   - - - 
   na, boven de 
   10 jaeren oud, 
   en is daer van 
   Hermina in 
   Gelderland 

Warner Olt-  Der selver kin-  Knegt 
hoff en sijn  deren Berent,   Berent 
vrouwe Jan-  Geertruijd en 
na   Jan, boven de      - - - 
   10 jaeren, en 
   Willem en 
   Jannes, onder  
   de 10 jaeren oud 

Jan Strijkers  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Jan en 
Hendrick  Hendrik, boven  - - -   - - - 
   de 10 jaeren  
   oud 

     12       22        3    1 
           3 
          22 
          12 
          38 

                                                
23 Ik ben niet helemaal zeker van de voornaam Hermine 
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Ale, wede  Haer kinderen   
van Gerrit Eg-  Jannes en 
berinck  Hermine, beide  - - -   - - - 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Nijhoff,  Sijn kinderen 
weduwenaer,  Gerhardus, Geer- 
Desselfs va-  truid, boven   - - -   - - - 
der Gerrit  de 10. Hendrik 
en moeder  en Maria, on- 
Marrie   der de 10 jaeren 

Jan Nijhoff  Sijn soon Hen-  Knegt 
de Groote,  drick, boven   Jan, 
weduwenaer  de 10 jaeren   meijden  - - - 
   oud    Fenne, 
       Fenne 

Jan Honde-  Der selver 
borg en sijn  kinderen 
vrouwe Hen-  Gerrit, Jannes   - - -   - - - 
drijne   en Janna, 
   alle boven de 
   10 jaeren oud 

Vaalt Hermen  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Trijne   Egbert, Hen- 
   drick en Eli-   - - -   - - - 
   sabeth, alle 
   boven de 10 
   jaeren oud 

Herman Lefe-  Sijn kinderen   Knegt 
rinck, wedu-  Jan, Willem,   Gerrit, 
wenaer   Fenne en   meijd Eva  - - - 
   Marie, alle 
   boven de 10 
   jaeren oud 

Gerrit Odinck  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Jan, 
Geert   Berendine, Be-  - - -   - - - 
   rent, boven de 
   10 jaeren oud, Aeltjen 
   onder de 10 jaeren oud24 

     1425          21     5 
       21 
       14 
       40 

                                                
24 Hier (bijna) onleesbaar onderop de pagina. 
25 Ik tel hier 12 personen. 
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Hendrick  Der selver kin-  Knegt   Kostganger 
Koste en sijn  deren Geesken,  Derck,   Janna ter  
vrouwe Jenne  Gerrit, Elisa-   meijd Ale  Koste 
   beth, Jannes 
   en Egbert, alle 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Hendrick  Der selver   Knegt 
Lamberts en  kinderen Jan-   Jan 
sijn vrouwe  na, Elisabeth      - - - 
Ale in Olde  en Jannes, alle 
Koste   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Reime-  Der selver kin- 
rink en sijn  deren Aelken, 
vrouwe Jenne  Gerrit, Jannes   - - -   - - - 
   en Janna, 
   alle boven de 
   10 jaeren oud 

Jannes Geerts  Der selver      Kostganger 
en sijn vrouwe  kind Jan,   - - -   Lambert 
Jenne   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Nappers  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Ale   Steffen en   - - -   - - - 
   Fenne, beide 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Lucas 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   - - - 
Marrie 

Jan Jansen 
Slag en sijn  - - -    - - -   - - - 
vrouwe Janna 

Berent Jansen         Kostgangers 
ter Haar en  - - -    - - -   Arent ter 
sijn vrouwe         Haer en sijn 
Geertjen         dogtertjen 
          Grietjen, oud 
          omtrent 10 jaer 
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Hendrik Hob-  Der selver kind  Meijd 
belinck en sijn  Geertruid,   Janna   - - - 
vrouwe Fenne  onder de 10 
   jaeren oud 

Huijskes Be-  Sijn kinderen 
rent, weduwe-  Maria en Lam- 
naer   bertus, beide 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Berent Prin-  Haer dogter 
sen en sijn  Griete, oud 
vrouwe Fenne  boven de 10 
   jaeren,    - - -   - - - 
Haer soon  Haer kind 
Lucas en sijn  Berent, onder 
vrouwe Janna  de 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Saalker  Der selver   Knegt   Kostganger 
en sijn vrouwe  kinderen   Gerrit,   Mannes 
Hendrica  Jannes, An-   meijd 
   tonij en Elisa-   Mijne 
   beth, alle onder 
   de 10 jaeren oud 

Post Lucas         Inwoonster 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   Anne 
Jenne 

Hermen Korten Der selver 
en sijn vrouwe  kind Jannes,   - - -   - - - 
Ale   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Berent ten Seg- 
ger en sijn vrou- - - -    - - -   - - - 
Geesken 

Hendrick  Sijn kinderen 
ter Haar,  Trijne, Gerrit 
weduwenaer  en Hendrick, 
   boven de 10 jae-  - - -   - - - 
   ren oud 
Des selfs soon 
Jannes en  
sijn vrouwe 
Griete 
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Gerrit Averink Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Jen- 
Jenne   neken, Hendri- 
   ca en Jan,   - - -   - - -   
   boven d’ 10 jae- 
   ren, en Wil- 
   lemine, onder 
   de 10 jaeren oud 

Jan Engbers  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Jannes, 
Jenne in Olde  boven de 10 jae- 
Averinck  ren, Hendrik,   - - -   - - -  
   Engbert en 
   Meijnard, on- 
   der d’ 10 jaeren 
   oud 

Lubbert Huls-  Der selver 
beeke en sijn  kinderen 
vrouwe Ale  Hendrick, Man- 
   nes en Jan   - - -   - - - 
   boven d’10 Trijne 
   en Geese, alle 
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Herman op ’t  Der selver   Meijd 
Wolthuijs en  kinderen   Geert 
sijn vrouwe  Gerrit, boven 
Hermen  de 10 jaeren 
   Geertruijd, bo-     - - - 
   ven d’ 10 jae- 
   ren, Hermine, 
   Janna, Jan- 
   nes en Fen- 
   ne, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Gerrit Dijk-  Haer kinder   Knegt 
huis en sijn  Elisabeth   Jannes 
vrouwe Jenne,  en Berent,      - - - 
Neffens der  beide onder 
selver moeder  d’ 10 jaeren oud 
Marrie 

     11    21    2 
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De weduwe  Haer dogter   Knegt 
Antonij ten  Susanna,   Gerrit, 
Hulscher  boven 10 jaeren  meijden 
   oud    Janna en 
Haer soon An-  Der selver   Susanna  - - - 
tonij en sijn  kinderen Ma- 
vrouw Maria  ria, Johanna 
Greve   en Antonij, 
   alle onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Vloot Berent  Der selver      Inwoner 
en sijn vrouwe  kind Beren-   - - -   Jan de Snij- 
Griete   dine, onder      der 
   de 10 jaeren 
   oud 

Geertjen,  Der selver 
de weduwe  kinderen 
Koekenberg  Jan, Jannes, 
   Hendricus en 
   Geertruid,   - - -   - - - 
   alle boven d’ 
   10 jaeren oud, 
   en dogters 
   kind Hen- 
   drijne, oud 10 jaeren 

Berent Over-  Der selver 
dijk en sijn  kind Gerrit, 
vrouwe Hen-  onder d’ 10 jae-  - - -   - - - 
drijne in Koe-  ren oud 
kenbergs lijf- 
tugt 

Jannes op d’  Der selver kin-  Knegt 
huijsstede  deren Mannes,   Jan 
en sijn vrouwe  Hendrik, Geer-     - - - 
Ale   truid en Janna, 
   alle onder d’ 
   10 jaeren oud 

Herman ter  Der selver   Knegt 
Elhorst en  kinderen Jen-   Jan,   - - - 
sijn vrouwe  ne en Herman,   meijd 
Egbert   beide boven   Dijka 
   10 jaeren oud 
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Jan Lubbers      Knegt 
ten Holscher      Gerrit,    
en sijn vrouw      meijd Hen- 
Jenne       drijne,   - - - 
Haer soon Lub- Der selver   schapen- 
bert en sijn vrouw kinderen   horder 
Agnis   Jan en Geer-   Evert 
   truijd, beide 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Grim Jan  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Anne   Lucas en   - - -   - - - 
   Janna, beide 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jenne, weduwe Des selfs      Inwoner 
van Jan Garrit- kinderen      Berent Lub- 
sen   Aelbert, Jan-   - - -   bers 
   na en Jenne, 
   alle boven d’  
   10 jaeren oud 

Jannes ten  Der selver 
Holscher en  kinderen Fen- 
sijn vrouwe  ne, Zeine, Jan   - - -   - - - 
Geese   en Marie, alle 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jan ten Holscher Der selver   Knegt 
en sijn vrouwe  kinderen   Klaas, 
Jenne   Gerrit en An-   meijd 
   tonij, beijde   Geertjen,  - - - 
   boven d’ 10    de schaap- 
   jaeren oud   horder, 
       Albert 

Jan Holshoff  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Swen- 
Geese   ne en Lambert, 
   boven d’ 10 jaeren,  - - -   - - - 
   Jannes, Aelken, 
   Hendrine en 
   Gerrit, onder d’ 10 
   jaeren oud 
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Korf Jan,  Des selfs      Inwonerse 
weduwenaer  kinderen Tri-   - - -   Ale ten 
   ne, boven d’      Holscher 
   10 jaeren oud 

Korf Hermen 
en sijn vrouwe 
Anne,   - - -    - - -   - - - 
Haer moeder 
Marie 

Stege Jan-  Der selver   Meijd 
nes en sijn  kinderen   Elisabeth 
vrouwe Jen-  Hermannus      - - - 
ne   en Geertruijd, 
   beijde onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Belt Hendrik  Der selver      Inwoonster 
en sijn vrouwe  kinderen      Jenne van 
Marie   Jannes, An-      den Belt 
   tonij, Berent   - - -    
   en Frerick, 
   alle onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Hendrik Korf  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Fenne in Eng-  Hendricus, 
berinck Lijftugt Geertruid   - - -   - - - 
   en Gesina, 
   alle onder d’ 
   10 jaeren 

Engberinck      Verkenhoe- 
Hendrick en      der Antonij 
sijn vrouwe      meijden 
Elisabeth,  - - -    Fenne en  - - - 
Neffens haer      Geese 
vader Jan 
Engberinck 

Jenne, wede  Haer soon 
van Hermen  Egbert, boven   - - -   - - - 
op den Belt  d’ 10 jaeren oud 
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Hendrik Fre-  Der selver 
ricks en sijn  kinderen 
vrouwe Jenne  Swier, Hermen 
in Kleine El-  en Ale, alle 
horst Lijftogt,  boven d’ 10 jae-  - - -   - - - 
   ren oud 
Haer soon Fre- 
rick en sijn 
vrouwe Ma- 
rie 

Hermen, de  Haer kin-   Knegt 
weduwe Grote  deren Marie,   Wessel 
Elhorst   Ale en Hen-      - - - 
   drick, alle 
   boven d’ 10 
   jaeren oud   

Jan ter Elhorst  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Ale   Geertruid en   - - -   - - -  
   Gerrit, beide 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Hendrick en  Der selver 
sijn vrouwe  kind Man- 
Aleide in  nes, onder   - - -   - - - 
Grote Elhorst  de 10 jaeren 
Lijftugt  oud 

Gerrit Bus-  Der selver 
scher en sijn  kinderen 
vrouwe Jenne  Arent en   - - -   - - - 
   Jannes, 
   beijde boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Geese de  Haer dogter 
weduwe  Jenne, boven 
Wolthuijs,  d’ 10 jaeren oud, 
Haer soon Her- Der selver   - - -   - - - 
men en sijn vrou kinderen 
Janna   Jan, Hermen, 
   Gerridijne 
   en Gerrit, alle 
   onder d’ 10 jaeren 
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Gerrit Blen-  Der selver  
ken en sijn  kinderen 
vrouwe Be-  Geertruid,   - - -   - - -  
rendine  Fenne en 
   Hendrica, 
   alle onder d’ 
   10 jaeren oud 

Gerrit We-  Der selver 
vers en sijn  kinderen 
vrouwe Gese,  Jannes, Jan, 
Neffens sijn  Janna, Jen-   - - -   - - - 
schoonvader  ne en Jan 
Hendrick  Hendrick, 
Wevers  alle onder d’ 
   10 jaeren oud 

Roeleff We-  Der selver   Knegt 
vers en sijn  kind Willem,   Jan Bos  - - - 
vrouwe Hen-  onder d’ 10 
dricke   jaeren oud 

Hermen ten  Der selver      Inwonerse 
Schuierkotte  kinderen      Mette Schuier- 
en sijn vrouwe  Swenne, Jan      kotte 
Hendrick,  en Berent,   - - - 
Neffens der  boven d’ 10 
selver vader  jaeren, en 
Jan Schuier-  Marie, onder 
Kotter   d’ 10 jaeren oud 

Gerrit Pou-  Der selver 
wels en sijn  kinderen 
vrouwe Jen-  Gerrit, Hen-   - - -   - - - 
ne   drick en Swen- 
   ne, alle boven 
   d’ 10 jaeren oud 

Stal Gerrit      Knegten 
en sijn vrouwe      Hermen Eskes 
Swenne,      Jan Hendricksen 
Haer soon  Der selver      - - - 
Hermen en  kind Gerrit, 
sijn vrouwe  onder d’ 10 jae- 
Jenne   ren oud 

    16       1626         3    1 
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26 Ik tel hier 17 personen als ik het kind Jan Hendrik Wevers als één naam beschouw. 
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Lo Jan en  Der selver 
sijn vrouwe  kinderen 
Mette,   Hendrik, bo- 
Neffens der  ven d’ 10 jaeren,  - - -   - - - 
selver    Fenne, Geer- 
moeder  truijd en Jan- 
Hille   na, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Belt Steffen, 
sijn broer  - - -    - - -   - - - 
Jan en suster 
Janna 

Hendrick      Knegten  Kostganger 
ter Bekke  - - -    Gerrit en  Gerrit 
en sijn vrouw      Steffen, 
Fenne       Meijden 
       Ale en 
       Elisabeth 

Berent Holt-  Der selver      Inwoonster 
kamp en sijn   kinderen      Fenneken 
vrouwe Anne  Jan en Grie-   - - -   Mulders 
   te, beide on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud 

Swier Swiers  Der selver   Knegt 
en sijn vrouwe  kinderen   Jan, 
Marie   Fenne en   meijd 
   Hermine,   Hendrine  - - - 
   beide onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Bek-  Der selver   Meijd 
kinkveld  kinderen   Hermine 
en sijn vrouwe  Aelbert en      - - - 
Jenne   Steffen, beide 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

Roeleff Bek-      Meijd 
kinkveld,  - - -    Janna   - - - 
weduwenaer 

     15     10       8    2 
           8 
          10 
          15 
          35 



© 2013,  Conny van de Vijver  -63 -

P.61 
Das Jan  Sijn dogter   Meijd 
Klumper,  Janna, bo-   Ale 
weduwenaer,  van d’ 10 jae- 
   ren oud      - - - 
Sijn soon 
Hendrick 
en des selfs 
vrouwe Hen- 
drine 

Das Jan Wever Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Ale   Jan(doorhaling), bo- 
   ven d’ 10 jae-   - - -   - - - 
   ren, Janna 
   en Martinus, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud  

Hermen ten  Der selver   Knegt 
Katte en sijn  kinderen   Jan ten Katte 
vrouwe Be-  Gerrit en Jen- 
rent   ne, boven      - - - 
   d’ 10 jaeren, 
   Geertruid 
   en Jannes, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Muller Hen-  Der selver 
drik en sijn  kinderen 
vrouwe Fenne, Gerrit, boven 
Neffens haer  d’ 10 jaeren,   - - -   - - - 
vader Ger-  Janna, Jan, 
rit Muller   Jannes en 
   Berent, onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Jan Almink-  Der selver 
hoff en sijn  kinderen 
vrouwe  Marie, Janna 
Hendrik  en Teune, boven  - - -   - - - 
   d’ 10 jaeren, en 
   Jannes, onder 
   d’ 10 jaeren oud 
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Willem ten Kate Der selver      Inwoon- 
en sijn vrouwe  kind Willem-   - - -   ster Fenne 
Jenne   ken, boven d’      ten Katte 
   10 jaeren oud 

Schutten Hen-  Der selver   Meijd 
drik en sijn  kind Jannes,   Janna 
vrouwe Hen-  onder d’ 10      - - - 
drijne,   jaeren oud 
Neffens haer 
moeder Marie 

Hendrick  Der selver      Inwoon- 
Nijhuis en  kinderen      ster 
sijn vrouwe  Jan en Hen-      Spinne Swen- 
Ale   drine, boven      ne 
   d’ 10 jaeren,   - - - 
   Janna, Gerrit, 
   Jannes en 
   Marie, onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Arent Scholte  Der selver   Knegt   Kostgan- 
en sijn vrouwe  kinderen   Berent   ger 
Egbert   Jenne en      Berent 
   Marie, boven      Willemsen 
   d’ 10 jaeren,      Bos 
   Arent en 
   Steffen, onder  
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Goor Wolter  Der selver 
en sijn vrouwe  kind Geer- 
Fenne in Olde  truijd, boven   - - -   - - - 
Scholtenhuis  d’ 10 jaeren 
   oud 

Hermen ter  Der selver   Knegt   Kostgan- 
Brugge en  kind Steffen,   Gerrit,   ger Gerrit 
sijn vrouwe  onder d’ 10   meijd   ten Kaate 
Geesken,  jaeren oud   Engele 
Haer stief- 
moeder Geert- 
jen 
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Arent Breu-  Sijn kinderen 
kers, we-  Janna en 
duwenaer  Ale, boven d’ 
   10 jaeren, An-   - - -   - - - 
   ne, Gerrit, Ma- 
   rie, Jenne 
   en Berendijne, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Engbert Bol-  Der selver 
ten en sijn  kinderen 
vrouwe  Janna, Ale 
Griete   en Jenneken, 
   boven d’ 10   - - -   - - - 
   jaeren, en 
   Willem, on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud 

Herman  Der selver 
Beerthuis  kinderen 
en sijn vrouw  Hendrick, 
Anne   Gerrit en   - - -   - - - 
   Jan, alle 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

Kuiper Eg-  Der selver   Meijd 
bert en sijn  kinderen   Jenne Arent- 
vrouwe Grie-  Albert en   sen   - - - 
te   Willem, beijde 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

Bot Jan en  Der selver 
sijn vrouwe  kinderen 
Janna   Berent en 
   Aelken,   - - -   - - - 
   beijde boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 
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Goosen Nij-  Der selver      Inwoon- 
huis en sijn  kind Gerrit,   - - -   ster Marie 
vrouwe Mette  boven d’      Koltvoort 
   10 jaeren oud 

Jan Jansen      Knegt 
Janmaat  - - -    Jannes 
en sijn vrouwe      Knoeff 
Enne 

Steffen Eek-  Der selver 
mors en sijn  kinderen 
vrouwe Fen-  Hendrick 
ne   en Jan, 
   boven de 10   - - -   - - - 
   jaeren oud 
Haer soon 
Gerrit en sijn 
vrouwe Jen- 
ne 

Hermen  Der selver   Meijd   Kostgan- 
Schepers en  kinderen   Marie   ger Post 
sijn vrouwe  Jannes en      Jan 
Fenne   Gerrit, beide 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Hendrick  Der selver   Meijd   Kostgan- 
ter Haar en  kinderen   Jenne   gers Ger- 
sijn vrouwe  Herman, bo-      rit Ente- 
Janna,   ven d’ 10 jae-      ler en  
Neffens haer  ren en Jan,      Gerrit ter 
moeder  Willemine,      Haar 
Hendrick  Geese, Hen- 
   drik, Trijnt- 
   jen en Fenne, 
   onder de 10 
   jaeren oud 

Jan ten Kotte  Der selver      Kostkind 
en sijn vrouw  kind (doorhaling)     Jenne, onder 
Berendine  Jan, boven   - - -   de 10 jaeren 
   d’ 10 jaeren      oud 

    15       13     3    5 
       5 
       13 
       15 
       36 
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Hendrick  Der selver 
Weerhuis  kinderen 
en sijn vrouw  Berent, Ger- 
Fenne,   rit en Ale, 
Neffens haer  boven de   - - -   - - - 
moeder   10 jaeren, 
Ale   en Mijne, 
   Fenne, Jan 
   en Janna, on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud 

Kooij Wil-  Der selver 
lem en sijn  kinderen 
vrouwe  Jannes en 
Marie   Jenne,    - - -   - - - 
   beijde on- 
   der d’ 10 
   jaeren oud 

Jan Ligten-  Der selver 
borg en sijn  kinderen 
vrouwe  Geesken, 
Egbert   Gerrit, Griet-   - - -   - - - 
   jen en Jan- 
   nes, alle 
   onder d’ 
   10 jaeren 
   oud 

Gerhardus  Der selver 
Esscherink  kinderen 
en sijn vrouw  Griete, Griet- 
Ale   jen, Janna 
   en Geertruid,   - - -   - - - 
   boven d’ 10 
   jaeren, Jan 
   en Marrie, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

   D’ twe soons van wijlen 
- - -   Geert Wanninck,  - - -   - - - 
   Jan en Hendrik, beijde 
   boven d’ 10 jaeren oud27 

   9    21 
     9 
   30 
 

                                                
27 De laatste regel staat niet op de kopie, is giswerk van mijzelf. 
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Gerrit Reintsen Der selver kin-     Inwoonster 
en sijn vrouwe  deren Hendrine     in de kamer 
Fije   en Fenne, beijde  - - -   Graven Fenne 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Hendrik Beerthuis, Sijn kinderen 
weduwenaer  Gerrit, Aelbert 
   en Jenne, alle   - - -   - - - 
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jan ten Beerthuis Der selver   Knegt 
en sijn vrouwe  kinderen Gese,  Jan Garritsen 
Hendrick  Marie en Gerrit,  van den Bos  - - - 
   boven d’ 10 jaeren 
   Hendrine en Jan- 
   na, onder d’ 10  
   jaeren oud 

Jan Hilbert  Der selver kin-  Knegt 
en sijn vrouwe  deren Hendrik,  Gerrit Knoef, 
Hermine  boven d’ 10 jae-  meijd Fenne  - - - 
   ren en Henricus, 
   onder d’ 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Nap-  Der selver kin- 
pers en sijn  deren Frerick, 
vrouwe Ale  Willem, Antonij  - - -   - - - 
   en Janna, alle 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Berent Strij-  Der selver kin-     Inwoners 
kers en sijn vrouw deren Marie      Berent en 
Anne   en Swier, beijde  - - -   Marie Swiers 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Lambert Be-  Der selver kin- 
rentsen en sijn  deren Berent, 
vrouwe Jen-  Engbert en Bar- 
ne   tus, boven d’ 10  - - -   - - - 
   jaeren, Berendi- 
   ne, Gerrit, Engele 
   en Janna, onder 
   d’10 jaeren oud 

    13         25     3    3 
           3 
          25 
          13 
          44 
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Gerrit Ben-  Sijn kind 
ninck, we-  Janna, onder   - - -   - - - 
duwenaer  d’ 10 jaeren 
   oud 

Hendrick An-  Der selver 
ninck en sijn  kinderen Jan, 
vrouwe Griete  boven d’ 10 jae- 
   ren, Meinert,   - - -   - - - 
   Marie en Jan- 
   nes, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Spolle Geert 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   - - -  
Berentjen 

Belt Jan en  Der selver kin- 
sijn vrouwe  deren Jannes, 
Fenne,   boven d’ 10 jae- 
Haer vader  ren, Janna,   - - -   - - - 
Gerrit Albers  Enne en Man- 
   nes, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Hendrik Wis-  Der selver   Knegt   Kostgangerse 
sinck en sijn  soonen Berent   Jan Hermsen,  Geese Wis- 
vrouwe Wil-  en Jan, beide   meijd Beren-  sinck 
lemken  boven d’ 10 jae-  dine 
   ren oud 

Hermen Gerrit- Haer soon 
sen en sijn vrouw Aelbert, bo-   - - -   - - - 
Jenneken  ven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Albert Wis-  Der selver 
sinck en sijn  kind(doorhaling) Jan,   - - -   - - - 
vrouwe Wil-  boven d’ 10 jae- 
lem   ren oud 

Gese, wede  Haer dogter      Kostganger- 
Engbert Weer- Lumme, boven  - - -   se Jenne 
huis   d’ 10 jaeren oud     Blenken 

Jan Berentsen  Der selver kin-     Inwoonster 
Wissinck en  deren Berendine     Jenne 
sijn vrouw Jenne en Berent, beide  - - - 
   onder d’ 10 jaeren 

       1628         16    2        3 
        3 
       16 
       16 
       37 
 

                                                
28 Ik tel er hier 17 personen. 
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Jan Wissinck,  Sijn dogter 
weduwenaer  Ale, boven d’   - - -   - - - 
   10 jaeren oud 

Wolter Muller  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Lam- 
Aleide   bert Joost en 
   Jan, beide in 
   Munsterland,   - - -   - - - 
   Hermannus, 
   Hadewig, Wil- 
   mine Janna, 
   alhier en boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Op ’t Huijs We- 
leveld, 
juffer Chalus 
met twe meij- 
den en een 
kind Mari-  - - -    - - -   - - - 
ken genaamd, 
dat om Gods 
wil sonde 
worden opge- 
bragt. 

Evert War-  Der selver kin- 
minck op   deren Hendrik, 
de Welevelden Evert en Vre- 
plus en sijn  rick, boven 
vrouwe Jen-  d’ 10 jaeren en  - - -   - - - 
neken   Aelken, An- 
   tonij, Janna 
   en Jan, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Albert Beer-  Der selver kin-  Meijd 
ninck en sijn  deren Jannes   Hendrine 
vrouwe Jan-  en Janna, beij-   Remmerink  - - - 
na   de onder d’ 10 
   jaeren oud 

 1029   1130       231 

 11   Aldus dit Register geformeert 
  2 

 23                in 
 

                                                
29 Ik tel hier 11 personen. 
30 Ik tel hier – inclusief de twee kinderen in Munsterland – 15 kinderen. 
31 Ik tel in deze kolom maar 1 persoon. 
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  In prasentie van de geswoorens 
  van d’ Buierschop Senderen 
  Hendrik Wensinck, Arend Scholte, 
  Jan Hesselink, Jan ten Beert- 
  huis, Hendrik Engberinck en 
  Jan Hilberinck, de welke 
  het selve ook ingevolge d’ 
  Resolutie van Haar Ed. Moog. 
  de Heeren Ordinaris Gedepu- 
  teerden van den 29sten Julii 
  1748 met eede in forma heb- 
  ben gesterkt, toirkonde 
  der waerheid dese getekent, 
  actum Borne den 20sten August. 
  1748. 
  A.W. Westerlo, rigter 
  Hendrick Wensinck 
  Arent Scholten 
  IJaen Hesselijenck 
  IJan ten Berthuis 
 
  Dit is (   ) het merk van 
  Hendrik Engberink, eigen- 
  Handig getogen. 
 
  Dit is (  ) het merk van Jan 
  Hilberink, eigenhandig ge- 
  Togen. 
 
  Berent ter Weele, verw. 
  onderrigter 
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     1 --------------- 28 
     2 --------------- 32 
     3 --------------- 37 
     4 --------------- 30 
     5 --------------- 27 
     6 --------------- 31 
     7 --------------- 33 
     8 --------------- 31 
     9 --------------- 37 
    10 --------------- 30 
    11 --------------- 39 
    12 --------------- 18 
    13 --------------- 38 
    14 --------------- 40 
    15 --------------- 38 
    16 --------------- 35 
    17 --------------- 34 
    18 --------------- 36 
    19 --------------- 39 
    20 --------------- 31 
    21 --------------- 31 
    22 --------------- 36 
    23 --------------- 35 
    24 --------------- 31 
    25 --------------- 36 
    26 --------------- 27 
    27 --------------- 36 
    28 --------------- 30 
    29 --------------- 44 
    30 --------------- 37 
    31 --------------- 23 
      1030 
 
 Hieronder gerekent --------------------- 240 kinderen beneden de 
        tien jaren oud  
 
Staat te noteren dat op ingekomen missive 
van de Richter Westerlo van den 27 Aug. 1748 
door haar Edele. Mog: geordonneert is ‘t register 
over ’t Richterampt van Borne te vermeer- 
deren met de Heer van Hambroick toe Luttenberg 
en desselfs knegt en alsoo met twee personen 
die onder de opgeteekene personen deser 
registers niet gebragt sijn, alsoo nadat eerst 
is ingekomen. 
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Register 

van alle ingesetenen in 
d’ buierschap Bornerbroek, 
Gerichts Borne woonachtig 

Mannen en  Der selver kin-  Haere dienst-  Vrije personen 
vrouwen  deren booven   booden   die bij de selver 
   en onder 10 jaeren     kost of inwonen- 
   oud       de sijn 

Jan Arkinck  Der selver   Sijn knegten  Des selfs inwoner 
en sijn vrouwe  dogteren Janna,  Engbert en Jan, Gerrit 
Geertjen  Hendrica en soone  en meijd Fenne 
   Jan, alle onder de 
   10 jaeren oud 

Pol Lambert en Der selver dogteren     Des selfs inwoners 
sijn vrouwe Janna Greete en Jenne,  - - -   Jan de Wit en 
   beijde onder de     Janna Gerritsen 
   10 jaeren oud 

Berent Kleisen Sijn soon Antonij, 
   des selfs vrouwe 
   Janna en der sel- 
   ver dogter Berendina 
   en sone Gerrit,  - - -   - - - 
   beide boven de 
   10 jaeren oud, 
   sonen Jannes en 
   Antonij, beijde 
   onder de 10 jaeren 
   oud 

Jannes Lambers Der selver dog-  Des selfs knegt 
en vrouwe Beren- teren Janna,   Jannes 
dine   Jenne en Marie,     - - - 
   alle onder de 
   10 jaeren oud 

Berent Spijker  Der selver soon 
en vrouwe Fenne Jannes en   - - -   - - - 
   dogteren Marie 
   en Geertruijd, alle boven d’ 10 jaeren 

Gerrit Willem- Der selver sone     Der selver inwo- 
sen en sijn vrouwe Jan en dogteren     ners of vrije perso- 
Wilmijne  Maria, Ale en   - - -   nen Jan Wil- 
   Wilmijne, alle      lemsen en Grete 
   boven de 10 jaeren,     Willemsen 
   en Elisabeth, onder 
   de 10 jaeren oud 

     ?32   ?33    4   5 
           4 
 
                                                
32 Ik tel hier 11 personen. 
33 Ik tel hier 22 personen en kom dus niet op het totaal van 21 personen op deze pagina. 
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Hendrik Lucas Der selver soon  Meijd Greete  Inwoonster 
en vrouwe Fenne Hendricus, boven     Gesine 
   de 10 jaeren, 
   en Lucas, onder 
   de 10 jaeren oud 

Jan Frericks  Der selver dog-  Knegt Gerrit,  Kostganger 
en vrouwe Ale  teren Hermine,  Meijd Fenne  Jan 
   Geertruijd, en 
   sonen Gerrit 
   en Jannes, 
   alle onder de 
   10 jaeren oud 

Jan Klaasen  Der selver dog- soon  
en sijn vrouwe  ter Jannes,  - - -   - - - 
Janna   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Brinkhuis Der selver dogter     Inwoonster 
en sijn vrouwe  Ale, boven de      Janna 
Marie   10 jaeren oud,   - - - 
   en sonen Gerrit, 
   Warner en 
   Janna, onder 
   de 10 jaeren oud 

Warner te  Der selver dogteren  Knegt Garrit 
Wijrick en  Jenne, Berendi- 
sijn vrouwe Ale ne, Geertruijd      - - - 
   en Hendrine, 
   alle boven de 
   10 jaeren, en sone 
   Jan, onder de 
   10 jaeren oud 

Lambert We-         Inwoners 
vers en sijn         Jan, Berent 
neve Jan met  Der selver soon  - - -   en Mette 
desselfs vrouwe Albert, dogteren 
Jenne   Ale en Janna, 
   alle onder de 
   10 jaeren oud 

Hendrick ter  Der selver sonen 
Wijrick en sijn Berent, Jan en 
vrouwe Marie  Jannes, en dogteren 
   Ale, Ala en Hermen, 
   alle boven de 10 jaeren 

     15         25        4    6 
           4 
          25 
          15 
          50 



© 2013,  Conny van de Vijver  -75 -

P.73 
 
Berent Lendeken Der selver soon  Meijd Beren- 
en sijn vrouwe  Gerrit, onder   dijne   - - - 
Ale    de 10 jaeren oud 

Jan Drajerinck  Der selver dogter  Knegt Hendrik 
de Kleine  Berent, boven 
en sijn vrouwe  de 10 jaeren oud     - - - 
Geese, neffens 
sijn vrouwen 
moeder 

Jan Brosien  Der selver soons  Meijd Marie 
en sijn vrouwe  Egbert en Jan,      - - - 
Geert   beijde boven de 
   10 jaeren oud 

Stobben Arent  Der selver soon 
en sijn vrouwe  Jan, boven de 
Ale   10 jaeren, Gerrit  - - -   - - - 
   en Gesine, onder 
   de 10 jaeren oud 

Roeleff Mulhoff Der selver soonen  Knegt 
en sijn vrouwe  Jannes, en Gerrit  Egbert, 
Egbert   en Albert, boven  meijd Janna  - - - 
   de 10 jaeren en 
   dogteren Jeane 
   en Ale en sone 
   Jan, onder de 
   10 jaeren oud 

Arent in Worke- Der selver 
ler Backhuijs  soonen Jannes 
en sijn vrouwe  en dogter Janna, 
Jenneken  boven de 10 jaeren,  - - -   - - - 
   en soonen Lucas 
   en Henricus, 
   onder de 10 jaeren 
   oud 

Wed. Hermansen Haer soon 
in Workelerback- Jan en dogter 
huijs, genaamd Geert, boven   - - -   - - - 
Engele   de 10 jaeren oud 

    14        19     634 
       19 
       14 
       39 
 

                                                
34 Ik tel hier maar 5 personen. 
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Berent ten Wor- Der selver   Knegten 
keler en sijn  dogter Jenne-   Roeleff en 
vrouwe Ale  ken, boven de   Herman,  - - - 
   10 jaeren en   meijd Geese 
   Janna, onder 
   de 10 jaeren 
   oud 

Frerick Kolt-  Der selver   Knegt Hen-    
voort en sijn  soonen Jan-   drick, 
vrouwe Dijne,  nes, Jan en   meijd Janna  - - - 
Des selfs moe- Derck, alle 
der Lumme  onder de 10 jae- 
en suster Ale  ren oud 

Jan ten Dood  Des selfs dog-   Knegt Be- 
en sijn moeije  teren Janna,   rent en 
Geertjen   boven de 10 jae-  meijd Fenne  - - - 
   ren en Geertruijd, 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Gese, de weduwe  
van Teunis ten 
Hasseler des  Der selver soon 
selfs soon Eg-  Gerrit en dogter  - - -   - - - 
bert en sijn  Trijne, boven 
vrouwe Jenne  de 10 jaeren, 
   en dogter Jan- 
   na, onder de 
   10 jaeren oud 

Wolter ten Has-     Knegt Jan, 
seler en sijn      meijden Trijne 
vrouwe Her-  - - -    en Ale   - - - 
men, der sel- 
ver soon Albert 
en sijn vrouwe 
Marije 

Kamp Jan  Der selver soon Gerrit 
en sijn vrouwe  en schoondochter  
Jenne   met drie kinderen  - - -   - - - 
   Gesine, Gerrit en 
   Jannes, onder de 
   10 jaeren oud 

     17        15    10 
       15 
       17 
       42 
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Hendrik Kleisen Der selver soon  Knegt Jan 
en sijn vrouwe  Gerrit en dogte- 
Geese   ren Berendina      - - - 
   en Janna, alle 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Jan ten Huseler Der selver soon  Knegt Lucas  Kostgangers 
en sijn vrouwe  Jannes en      Derck en Jan 
Marie   dogteren Geert 
   en Janna, alle 
   boven de 10 jaeren 
   oud 

Jan ten Velthuis Der selver dog- 
en sijn vrouwe  teren Marie, 
Janna in’t Olde Geertruijd, en 
Huseler  soonen Jannes   - - -   - - - 
   Gerrit, alle 
   oinder de 10 jae- 
   ren oud 

Berent Hendrik- Der selver 
sen en sijn vrouwe soon Gerrit, 
Ale in’t Olde  boven de 10 jae-  - - -   - - - 
Huseler  ren oud 

Gerrit Wissink Der selver   Knegt Jan, 
en sijn vrouwe  sonen Hendrik   en meijden 
Hermine, en  en Hermannus,  Janna en   - - - 
des selfs stief-  beijde onder de  Marie 
vader Gerrit  10 jaeren oud 
Grevinck 

Gerrit Honde-  Der selver sonen 
brink en sijn  Jan, boven de 
vrouwe Gese  10 jaeren, Egbert  - - -   - - - 
   en Jannes, on- 
   der de 10 jaeren 
   oud 

Hendrik Jan  Haer soone   Meijd Geer- 
Hondebrinks  Egbert en   truijd 
Weduwe, Swenne Hendrick,      - - - 
   beijde boven 
   de 10 jaeren oud 

     14        18      6    2 
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          18 
          14 
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Hendrik Maat- Der selver   Meijd Jenne 
huijs en sijn  soon Jannes      - - - 
vrouwe Geese  en sijn vrouwe 
   Marie 

Es Jan en sijn  Der selver dog-     Inwoonster 
vrouwe Ale,  teren Fenne      Fenne 
Des selfs stief- en Hendrine, 
moeder Fenne  boven de 10 jae-  - - - 
   ren en Geese, 
   Ale en soon 
   Frerick 
   en dogter 
   Hendrine, 
   alle onder de 
   10 jaeren oud 

Kornelijs Wol- Der selver   Knegt War- 
bert en sijn  voorkinderen   ner, 
vrouwe Gese  Berendine,   meijden Janna  - - - 
   Gesine, Hen-   en Ale 
   drijne en sone 
   Wijchert, alle 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Hermen Holscher Der selver soon 
en sijn vrouwe  Berent en dogter 
Janna in Olde  Janna, boven 
Wolberinck  de 10 jaeren   - - -   - - - 
   en Hendrick 
   en Jan, onder 
   de 10 jaeren oud 

Gerrit Broek-  Des selfs soon   Meijd Janna 
huijs   Egbert en dogter     - - -  
   Marie, boven 
   de 10 jaeren oud 

Jan in Olde         Inwoner Arent 
Broekhuijs en  - - -    - - -   
sijn vrouwe Geese 

Hendrik ten Broek- Der selver      Inwoonster 
huijs en sijn vrouwe dogteren Ale      Catrijne 
Hendrijne  en Trijntjen,   - - - 
   boven de 10 jae- 
   ren, Hendrine, 
   onder de 10 jaeren 

    14        1335    5    3 
           5 
          13 
          14 
          35 

                                                
35 Ik tel hier 21 personen. 
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Jannes As-  Der selver   Knegt 
sinck en sijn  soon Berent   Jannes, 
vrouwe Gesine, en dogter   meijd Hen- 
Neffens sijn  Janna, beijde   drijne   - - - 
vrouws moe-  onder de 10 jae- 
der Jenne  ren oud 

Derck Barlo  Der selver 
en sijn vrouwe  dogter Trijne, 
Janna   boven de 10   - - -   - - - 
   jaeren en 
   Aelken en 
   Gerrit Jan, 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Hendrick ten  Der selver   Meijd Ebbe 
Krooshoop en  soon Gerrit 
sijn vrouwe  en dogter      - - - 
Geertjen  Eelken, beide 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Belt Herman  Der selver   Meijd 
en sijn vrouwe  soon Berent,   Marie 
Geese   onder de 10 jae-     - - - 
   ren oud 

Jan Pepper  Der selver 
en sijn vrouwe  dogteren 
Ale   Jenne en Gese,  - - -   - - - 
   beijde boven 
   de 10 jaeren oud 

Hoeck Gerrit  Der selver 
en sijn vrouwe  dogter Janna, 
Ale   boven de 10 jae-  - - -   - - - 
   ren en soon 
   Jannes en 
   dogter Jenne- 
   ken, onder de 
   10 jaeren oud 

    13         13     4 
       13 
       13 
       30 
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Ale in Hoek  Des selfs 
Gerrits Schoppen dogter Grete,   - - -   - - -  
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Berent Pel-  Der selver   Knegt Be- 
len en sijn  soon Derck   rent 
vrouwe Jenne  en dogter      - - - 
   Leide, beijde 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Mannes Pep-  Der selver 
per en sijn   dogter Swen- 
vrouwe Jenne  ne, onder   - - -   - - - 
   de 10 jaeren 
   oud 

Slot Herman  Der selver 
en sijn vrouwe  dogter Ale, 
Mette   boven de   - - -   - - - 
   10 jaeren en 
   soons dogter 
   Janna, mede 
   boven de 10 
   jaeren oud 

Hendrick 
Rouwenhorst  - - -    - - -   - - - 
en sijn vrouwe 
Jenneken 

Jan Sijckes  Der selver   Meijd Anne 
en sijn vrouwe  soon Hendrik 
Ale   en des selfs      - - - 
   vrouwe Anne 

Slamp Jan  Der selver 
en sijn vrouwe  dogteren Janna, 
Marie   Geertruijd en 
   Jenneken, boven 
   de 10 jaeren, en soon 
   ….,36 onder 10 jaeren 

       13    1737    2 
       17 
       13 
       32 
 

                                                
36 Deze naam is onleesbaar. 
37 Ik tel hier 12 personen. 
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Berent Velthuijs 
en sijn vrouwe 
Ale, neffens  - - -    - - -   - - -  
sijn moeder 
Marie en broer 
Hendrick 

Jannes Len-  Der selver   Knegt Jan 
deken en sijn  soon Albert 
vrouwe Geert  boven de 10 jae-     - - - 
   ren en dogteren 
   Hendrijne, Jen- 
   neken, mede 
   boven de 10 jae- 
   ren en dogter 
   Catrijne, onder 
   de 10 jaeren oud 

Slot Gerrit  Der selver     
en sijn vrouwe  soon Roeleff    
Ale   en Swier, boven  - - -   - - - 
   de 10 jaeren     
   oud     

Jan ten Bolscher Der selver   Knegten 
en sijn vrouwe  soon Jan   Jan, 
Gesine   onder de 10 jae-  Jan,   - - - 
   ren oud   meijden 
       Ale en Janna 

Bolschers Woo- Der selver   Knegt Gerrit, 
ner Jan en sijn  soonen Jan   meijd Geert 
vrouwe Hen-  en Antonij, en 
drijne, neffens  dogter Beren-      - - - 
des selfs moe-  dine, alle on- 
der Jenne  der de 10 jaeren 
   oud 

Herman Jansen        Inwoonster 
in ’t Olde Nijhuijs        Berentjen 
en sijn vrouwe  - - -    - - - 
Marie 

    15        10     7    1 
           7 
          10 
          15 
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Roeleff Nijhuis Der selver   Knegten Jan 
en sijn vrouwe  soon Bernar-   en Derk,  - - - 
Hendrijne  dus, onder de   meijd Ale, 
   10 jaeren oud   weversknegt 
       Jan 

Ligtenwoner  Der selver  
Jan en sijn  soon Arent 
vrouwe Wil-  en dogter 
mijne   Eva, beijde   - - -   - - - 
   boven de 10 
   jaeren oud 

Berent ten Dood Der selver      Kostganger 
en sijn vrouwe  soon Berent      Mannes 
Berendijne  en dogter   - - - 
   Jenne, beide 
   boven de 10 jae- 
   ren oud 

Roeleff Broil  Der selver   Meijd Janna 
en sijn vrouwe  soon Jannes, 
Geertruijd  dogter Gesine,      - - - 
   boven de 10 jae- 
   ren en soon 
   Hendrik onder 
   de 10 jaeren 
   oud 

Jan Dood in’t   Der selver 
Olde Broil  soon Egbert, 
en sijn vrouwe  boven de 
Anne   10 jaeren, en   - - -   - - - 
   dogter Beren- 
   dine en soon 
   Mannes, on- 
   der de 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Jansen  Der selver   Knegt 
en sijn vrouwe  dogteren Janna  Jannes 
Greete in Olde  en Ale, beide      - - - 
Broil   onder de 10 jae- 
   ren oud 
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Arent Nijhuis  Der selver 
en sijn vrouwe  soon Jan, 
Greete   boven de 10   - - -   - - - 
   jaeren oud 

Jan ten Schot-  Der selver   Knegt Jan, 
horst en sijn  soon Gerrit,   meijd Trijne 
vrouwe Hen-  boven de 10 jae-     - - - 
drijne   ren oud 

Jan Drejerinck  Dese haer   Knegt 
en sijn vrouwe  soon Jan en   Hendrik 
Hendrijne,  dogter Janna, 
Der selver soon boven de 10 jaeren, 
Gerrit en sijn  en soon Gerrit Jan, 
vrouwe Ale  onder de 10 jaeren     - - - 
   oud, ende 
   soons soon Derk, 
   onder de 10 jae- 
   ren oud 

Jan Sijmerink  Der selver   Knegt 
In’t Olde Kleine soon Jannes   Henricus 
Drejerinck  en dogter Be- 
en sijn vrouwe  rendine, boven 
Janna   de 10 jaeren      - - - 
   en soonen Ger- 
   rit en Lamber- 
   tus, onder de 
   10 jaeren oud 

Kloot Albert  Der selver      Inwoner 
en sijn vrouwe  dogter Aelken,     Janna 
Egbert   boven de 10   - - - 
   jaeren en Jan- 
   nes, Hendrine 
   en Marrie, on- 
   der de 10 jaeren 
   oud 

Gerrit Mekenkamp 
en sijn vrouwe 
Greete in Hen- - - -    - - -   - - - 
drik Krooshoops 
schoppen 
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sijn vrouwe  soonen Jan      Dijne 
Ale in Gerrit  en Hendrik,   - - - 
Krooshoops  beijde onder 
Schoppen  de 10 jaeren oud 

Gerrit Kroos-  Dese eerste haer  Meijd 
hoop en sijn  dogter Jenne,   Marie 
vrouwe Be-  boven 10 jaeren 
rent, der  oud, 
selver schoon-  Dese laetste 
soon Jan  haer soonen 
en sijn vrouwe  Aelbert, Be- 
Mina   rent en dogter      - - - 
   Berendine, 
   alle onder 
   de 10 jaeren 
   oud 

Roeleff Jansen Des selfs kin- 
Mekenkamp,  deren Egbert en 
weduwenaer,  Hendrine, beijde  - - -   - - - 
Sijn moeder Fen- onder de 10 jaeren 
ne, wede van Jan oud 
Meekenkamp 

Berent Meken- Der selver kin- 
kamp en sijn  deren Roeloff, 
vrouwe Elisa-  boven d’ 10 jaeren 
beth   Garrit, Fenne,   - - -   - - - 
   Berendine en 
   Janna, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Jannes Muller  Der selver kin-     Kostganger 
en sijn vrouwe  deren Janna      Hendrik Muller 
Geese,   en Antonij,   - - - 
Haer moeder  beijde onder d’ 
Janna wede  10 jaeren oud 
van Jan Muller 

     13       15     1    2 
           1 
          15 
          13 
          31 

Aldus dit register geformeert in pra- 
sentie van Jan Frericks en Jan ten Bol- 
scher als gevolmagtigden van de Boer- 
mannen van de Boerschap Bornerbroek, 
de welke het selve ook met solemnelen 
eede conform de Resolutie van Haar Ed. Moog. 
de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van den 29sten  
Julii 1748 hebben gecorreboreert in side..38 

                                                
38 De rest van de tekst was niet leesbaar. 
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IJan Vreericks als volmaght 
IJan ten Bolscher als boven 
Berent ter Weele, verw. 
onderrigter 
 

 
Lat.  1 ------------ 21 
  2 ------------ 50 
  3 ------------ 39 
  4 ------------ 42 
  5 ------------ 40 
  6 ------------ 35 
  7 ------------ 30 
  8 ------------ 32 
  9 ------------ 33 
 10 ----------- 32 
 11 ----------- 34 
 12 ----------- 31 
         419 
 
Hier onder gerekent 108 kinderen onder de tien jaren oud.   
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Register 

van alle ingesetenen in 
d’ buierschop Hartmen 

gerichts Borne woonachtig 

Mannen en  Der selver kinde-  Haer dienst-   Vrije personen 
Vrouwen  ren boven en on-  booden   die bij de selve 
   der d’ 10 jaeren     in kost of inwo- 
   oud       nende sijn 

Mitsdarp,  Sijn soon Hen-  Knegten 
weduwenaer  drik, boven d’ 10  Gerrit Lork-  - - - 
   jaeren oud,   eers, 
   en een dogters   Jan Jansen, 
   kind Geertruid,  Meijden 
   boven d’ 10 jae-  Beerte en 
   ren oud   Ale Brils 

Jenne d’ wede  Haer kinderen 
van Gerrit ten  Jan, Jannes 
Heuvel   en Gerrit, alle   - - -   - - -  
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud, en Fen- 
   ne, mede boven d’ 10 jaeren oud 

Gerrit ten Hul- Sijn kinderen   Meijd   Kostganger 
scher en sijn  Arent, boven   Geertruid  Gerrit Sniders 
vrouwe Swenne de 10 jaeren,   Egberinck 
   en Jannes, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Jan Lambers  Der selver      Inwoonderen 
en sijn vrouwe  kinderen Gerrit     Hendrik 
Janna   en Lubbertus,   - - -   Lamberts en 
   beide onder      Jan Berentsen 
   d’ 10 jaeren oud     Stroon 

Egbert ten Stroo Der selver kin-  Meijd   Kostganger 
en sijn vrouwe  deren Gerrit   Swenne  Berent Lucas 
Janna   en Marie, beide  Bekkink 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

D’ Rooms Prijster     Meijd 
Jannes Hommels, - - -    Ebbe van ‘t  
Sijn suster Hen-     Broil 
drica 
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Swenne, de  Haer kinderen      Inwoonster 
wede van Gra-  Lubbert (doorhaling)     Fenne van 
ven Hendrik  (doorhaling)      den Belt 
in Olde Egbe-  (doorhaling), Jan-  
rink   na, boven d’   - - - 
   10 jaeren, 
   Hermen en 
   Berent, onder 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Jan Boom-  Haer kind   Meijd   Kostganger 
kamp en sijn  Geertruid   Janna Wol-  Gerhardus 
vrouwe Griete  onder d’ 10   ters   Jansen 
   jaeren oud 

Berent Egbe-  Der selver   Knegt   Inwonerse 
rinck en sijn  kinderen   Hendrick  Aelken Eg- 
vrouwe Gees-  Hendrick,   Arentsen  gerinck 
ken   Egbert en 
   Hendrine, 
   alle boven 
   d’ 10 jaeren 
   oud 

Lubbert Rot-  Der selver      Kostgangers 
gerink en sijn  kinderen      Berent en 
vrouwe Griete  Jan en Hen-   - - -   Gerrit Rot- 
   drine, beide      gerinck 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Jan Wolters,  Sijn kinderen 
weduwenaer  Hendrica en   - - -   - - - 
   Fenne, beide 
   boven d’ 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit ter         Inwoner 
Schuier en  - - -    - - -   Jan ter Schuier 
sijn vrouwe 
Geertjen 

Gerrit ter Stege Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Be- 
Marie   rendine, Jan en  - - -   - - - 
   Fenne, alle on- 
   der d’ 10 jaeren 
   oud 
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           2 
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Laer Bartelt         Kostgan- 
weduwenaer,         gers 
Sijn soone Berent Haer kinderen   - - -   Abraham 
en des selfs vrou- Jan, Herman      Jansen 
we Swenne  en Franciscus,      en 
   alle onder d’ 10     Gerrit Lam- 
   jaeren oud      bers 

Jan Wevers  Der selver kin- 
en sijn vrouwe  deren Egbert en 
Ale   Janna, boven   - - -   - - - 
   d’ 10 jaeren, Hen- 
   drica, Gerrit Jan, 
   Antonij, War- 
   ner en Jannes, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Fenne in Jan 
Wevers kamer  - - -    - - -   - - - 

Abraham San-  Sijn kinderen   Meijd 
ders, weduwe-  Katrine, boven  Aelken San- 
naer   d’ 10 jaeren en  ders   - - - 
   Jannes onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Aaleida Groot- Haer broers   Knegten 
huis   dogter Janna,   Jan Gr. Vink,  - - - 
   boven d’ 10 jae-  Berent Blen- 
   ren oud   ken en 
       Jan van den 
       Hoek, 
       meijd Geert- 
       jen Nappers 

Jannes Hols-  Der selver 
catte in Olde Groot- kinderen 
huis en sijn vrouwe Geertjen, Ger- 
Deele   rit en Hen-   - - -   - - - 
   drik, alle onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Velt Gerrit in  Der selver kind 
Olde Groothuis Janna, boven 
en sijn vrouwe  d’ 10 jaeren oud  - - -   - - - 
Geese 

    12      17     5    2 
           5 
          17 
          12 
          36 
 



© 2013,  Conny van de Vijver  -89 -

P.87 
Kolck Swier  Der selver kin-     Inwonerse 
en sijn vrouwe  deren Gerrit,      Hendrine 
Janna   Bartus, Marie   - - -   Houwers 
   en Jan, boven 
   d’ 10 jaeren 
   Steven en 
   Elisabeth, on- 
   der d’ 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Scho-  Sijn dogter Alei-  Meijd 
maker, we-  de, boven d’ 10  Gese Herm- 
duwenaer,  jaeren oud,   sen   - - - 
sijn soon Wol-  sijn kinderen 
ter, weduwe-  Anne Marie 
naer   en Lena, beijde 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Herman Men-      Meijd 
sinck en sijn  - - -    Gese Tanke  - - - 
vrouwe Fenne 
in Olde Haere 

Gerrit Harinck  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Eli- 
Griete,   sabeth, Geer- 
Der selver  truid en Wil-   - - -   - - - 
soon Wolter  lem, boven 
met sijn   d’ 10 jaeren, 
vrouwe Marie  en Marie, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Hols Jan  Der selver   Knegt 
en sijn vrouwe  kinderen Ger-   Laer Berent 
Ale   rit en Jan, bei-      - - - 
   de boven de 
   10 jaeren oud 

Hermine d’ we- Haer kinderen 
duwe van Hen- Hendrick, An- 
drik Pigge  toni, Marie, Hen-  - - -   - - - 
   drik en Gerrit, 
   boven d’ 10 jaeren, 
   Jan, Elisabeth 
   en Hendrica, 
   onder d’ 10 jaeren oud 
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39 Ik tel 13 personen. 
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Herman Kole-  Sijn broers   Meijd   Kostgangers 
naer en sijn  soon Swier,   Fenne Kole-  Jan Kolenaer 
vrouwe Janna,  onder d’ 10 jae-  naers   en Gese Kole- 
Haer vader Lucas ren oud      naer 
en moeder  
Hermken 

Hendrik Ko-  Der selver   Knegt 
lenaer en sijn  kinderen Jan,   Jan Kolenaer, 
vrouwe Jenne  Ale, Anne en   Meijd Ale  - - - 
   Hendrica, alle   Dekkers 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Egbert Emten-  Der selver kin-     Inwonerse 
belt en sijn   deren Elisabet,     Griete van  
vrouwe Anne  boven d’ 10 jae-  - - -   den Belt 
   ren, Hermine, 
   Jan en Berent, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Gerrit Swart-  Der selver kin-  Meijd 
kotte en sijn  deren Janna,   Gese Swart- 
vrouwe Janna  Elisabeth, Be-   kotte   - - - 
   rent, Jan en 
   Jannes, on- 
   der d’ 10 jaeren 
   oud 

Wolter Barte-  Der selver      Inwoner 
linck en sijn  kinderen      Hendrick 
vrouwe Jenne  Geertruid, bo-   - - -   Kemmelink 
   ven d’ 10 jae- 
   ren, Janna, 
   Fenne en Dore, 
   onder d’ 10 
   jaeren oud 

Berent Molen-  Haer soon Gerrit,  Meijd   Kostganger 
broek en sijn  boven d’ 10 jae-  Jenne Molen-  Gerrit Rigte- 
vrouwe Marie  ren oud   broek   rinck 

Geertjen, wede Haer kinderen      Kostgangerse 
van Herman  Gerrit en Janna,     Jenne Lubbers 
Haverkatte  boven d’ 10 jae-  - - - 
   ren, Jan en  
   Janna, onder 
   d’ 10 jaeren oud 
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40 Ik tel 23 personen. 
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Jan Hermsen 
ten Katte  - - -    - - -   - - - 
in Veldhuis ka- 
mer 

Jan ten Velthuis Der selver   Knegten 
en sijn vrouwe  kinderen Lu-   Gerrit en 
Griete,   cas en Janna,   Jannes,   - - - 
Haer soons kind beijde boven   Meijd Hen- 
Willem, onder  d’ 10 jaeren   drine 
d’ 10 jaeren oud oud 

Berent Pipers  Der selver kind     Kostgangeren 
en sijn vrouwe  Janna, onder   - - -   Gerrit Pipers en 
Hendrine  d’ 10 jaeren oud     Gerrit Huiskes 

Hoften Lambert Der selver      Inwoners 
en sijn vrouwe  kind Jannes,   - - -   Griete 
Marie   onder d’ 10 jae-     en 
   ren oud      Gerrit 

Fenne, d’ we-  Haer kinderen   Meijd   Inwonerse 
duwe van  Jan, Egbert   Marie Al-  Fenne Rig- 
Lambert ten  en Marie,   berts   terinck 
Katte   alle boven 
   de 10 jaeren 
   oud, en haer 
   broers kind 
   Elisabeth, 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Hendrik Satink,     Meijd   Inwonerse 
weduwenaer  - - -    Engele Satink  Grietjen 
in Olde Alerinck        Satinck 

Hendrine en 
Elisabeth Ale-  - - -    - - -   - - - 
rinck 

Jan Alerink  Haer kind   Knegt   Kostganger 
en sijn vrouwe  Hendrick,   Berent Hen-  Derk Pipers 
Jenne   onder d’ 10 jae-  driksen, 
   ren oud   Meijd Geer- 
       truid Pleihuis 
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41 Ik tel 14 personen. 
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Gerrit ten Katte 
en sijn vrouwe  - - -    - - -   - - - 
Geese 

Gerrit ten Katte Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen Wil- 
Ale,   lem en Janna, 
Haer vader  boven d’ 10 jae-  - - -   - - - 
Geert en moe-  ren, Fenne, 
der Jenne  Gerrit en Gesine 
   onder d’ 10 jae- 
   ren oud 

Hendrik Gre-  Der selver   Knegt 
vinck en sijn  kinderen Hen-   Gerrit Kole- 
vrouwe Fenne  drik, Janna,   naer   - - - 
   Antonij en Hen- 
   drica, boven d’ 
   10 jaeren, 
   Lambertus 
   en Jan, onder 
   d’ 10 jaeren oud 

Gerrit Lenfe-  Des selfs      Inwonerse 
rink, weduwe-  kinderen      Aelken ten 
naer in Olde  Christine en      Vetketel 
Bartelinck  Griete, beijde   - - - 
   boven d’ 10 
   jaeren oud 

Wolter Bar-  Der selver      Inwonerse 
telinck en  kinderen      Anne Bar- 
sijn vrouwe  Geertruid,      telinck, 
Swenne  Gerrit, Elisa-   - - -   Kostgangerse 
   beth, Beren-      Janna Mul- 
   dine en Be-      lers, onder 
   rent, alle      d’ 10 jaeren 
   boven d’ 10      oud 
   jaeren oud 

Hendrick Bar-      Knegt   Kostganger- 
telinck, sijn       Jan, verken-  se Dorotea 
suster Hermine, - - -    hoeder   Bartelink 
en broers Jan      meijd Wilmine 
en Jannes, alle      Wolters 
boven d’ 10 jaeren 
oud 
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Jan Strijkers  Der selver 
en sijn vrouwe  kinderen 
Swenne  Jan en Berent,   - - -   - - - 
   boven d’ 10 
   jaeren, en Ger- 
   rit, onder d’ 
   10 jaeren oud 

Jan Gospen  Haer kind   Knegt   Kostgan- 
en sijn vrouwe  Stijne, onder   Berent Gos-  gerse Geert- 
Hermine  d’ 10 jaeren   pen,   jen ten 
   oud    Meijd Geer-  Dood 
       truijd Hen- 
       driksen 

 4       4      2    1 
 4 
 2 
 1 
11 

Aldus dit Register geformeert 
in prasentie van de geswoorens 
van de Buierschap Hartmen, 
Herman te Mitsdarp en Jan 
ten Velthuis, de welke het 
selve ook ingevolge de Resolu- 
tie van Haar Ed. Moog.de 
Heeren Ordinaris Gedeputeerden 
van den 29 Julii 1748 met eede 
in forma hebben gesterckt. 
Toirkonde der waerheid dese 
geteckent, actum Borne den 
20 August 1748. 
 A.W. Westerlo, rigter 

(waarsch. Herman te) Middesdarp 
IJan ten Velthuijs 
Berent ter Weele, 

       verw. onderrigter 
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Lat. 1/ 33 
 2/ 35 
 3/ 36 
 4/ 38 
 5/ 48 
 6/ 36 
 7/ 40 
 8/ 11  
          277 
 

Hier onder gerekent  62 kinderen beneden de tien jaren. 
  

 
 


