Hoera een drieling
Feike Reitsma en Frans Steijnen (Foto’s Feike Reitsma)

Blijde gebeurtenissen kunnen ook hun schaduwzijde hebben. Het is in de 18e eeuw in
Lochem tweemaal gebeurd dat er een drieling werd geboren. De eerste keer, waarover
deze bijdrage gaat, was in 1736. De tweede keer was in 1755; toen werden er twee jongens
en een meisje geboren. De hieronder volgende acte, die zowel in het originele als in het
machineschrift is uitgeschreven in de spelling van toen (1736), komt uit het Oud Archief
Lochem (Notulenboek stad Lochem Inv. No: 4). De acte is opgemaakt op 10 januari 1736.

Weledele en Achtbare Heeren, bijsondere
goede vrinden, en mede broederen.
Uijt nevensgaende bijlage zullen U Weledele en
Achtbaarheden kunnen vernemen, wat ons
op den 10den deses door eene onser borgeren, namentlijk Jan Zwavink is voergedragen en versogt geworden. En aldewijl des anderen daags, offte den 11den
daar aen volgende, die daar bij gemelte
drie kinderen gedoopt moesten worden,
soo hebben wij voor de besoigne(1) daarover gevallen, geen tijdt gehadt, U Weledele
en Achtbaarheden sentiment(2) dien aangaande
te kunnen innemen, ook considerende(3)
dat ‘t geen saak van groot belang was,
is bij ons daar over geresolveert(4), als uijt
opgemelte bijlage met meerderen kan worden vernomen, waar toe ons referende,
bevelen wij U Weledele en Achtbaarheden in de protectie(5)
der Allerhoogsten, en verblijven.
Weledele en Achtbaar heeren bijsondere
goede vrinden en medebroederen
Uwedele en Achtbaarheden bereijtwillige
burgemeesteren schepen en raden der
stadt Lochem.
Ter ordonnatie van deselve
H. Thomasson, secretaris.
Met dit briefje bracht de secretaris der stad Lochem Herman Thomasson de afwezige burgermeesters op
de hoogte van het volgende besluit (het was immers geen zaak van groot belang):
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Noten 1e akte:
1) besoigne = gelegenheid
2) sentiment = opinie, mening
3) considerende = overwegende
4) geresolveert = een besluit genomen
5) protectie = bescherming

Noten 2e akte:
1) coram conssilibus = ten overstaan van de burgermeesters
2) ordre = bevel
3) mildadigheijt = vrijgevigheid
4) deliberatie = beraadslaging, overleg
Actum den 10 januari 1736
coram conssilibus(1) W. Muijderman
S.R. Westenberg en Wolter
Schomaker.
Is door de heer W. Schomaker als tijdelijker
president voorgedragen, dat Jan Swavink, deser stadts borger en poorter
sig, gehuijden bij zijn Weledele en Achtbaare
geadresseert en te kennen gegeven
heeft, dat sijn huijsvrou Maria van
Oortmarsen gepasseerde nagt van drie
jonge soonen is bevallen, en beswaerlijk kans zijnde deselve niet alleen
na ordre(2) te sullen kunnen opvoeden
maar zelfs dat het ook ‘t tegenwoordige nootsakelijke daar voor niet kan besorgen
soo versogte hij de behulpsame kant
daartoe van haar Weledele en Achtbaare
aenbelovende het selve ten allen tijden
nae sijn uijterste vermogen in alle
onderdanige gehoorsaemheit te sullen
erkennen, en wensende dat den Albestierder, ‘t geene haar Weledele en Achtbaare
door haare mildadigheijt(3) aen hem bij dit
bijsondere geval zullen komen te doen
aen haar Weledele en Achtbaare personen
en familien zal gelieven te recompenseren;
vorders dat haar Weledele en Achtbaare
hem die eere willen gelieven aen te doen,
van de namen daar voor te ordonneren
en de peetschap daar over aen te nemen,
waar over eene gunstige resolutie is implorerende.
Twelke in deliberatie(4) genomen zijnde, hebben haar Weledele en Achtbaare uijt con-
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Noten 3e akte:
1) consideratie = overweging
2) suppliant = aanvrager
3) ‘t praesidium alhier practicabel = college van
burgermeesters

4) provisioneel = uit voorzorg
5) missive = officiel schrijven
6) ejusden mensis = van dezelfde maand
7) genotificeert = ter kennis gebracht
8) geconfirmeert = toegestemd

sideratie(1) van des suppliants(2) goede gedrag
en geringe staat, voorts dat vermeinen
haare borgers, so veel doenlijk te moeten
adsisteren, int versoek bewilligt, en geordonneert, dat nae ordre van ‘t praesidium
alhier practicabel(3), den eerst geboren
zoon zal genoemt worden, nae den eersten
en vierden burgermeesteren, namentlijk
Wilhelm Nicolaes, nae de heeren Moiderman en Olmius.
Den tweeden, na de tweede en vijffde
burgermeesteren, namentlijk Statius
Ortwin, na beijde de heeren Westenbergen.
Den derden, na den derden, sesten en sevenden burgermeesteren, namentlijk Derck
Wolter Bartholt, nae de heeren Wentholt,
Schomaker en Verstege.
Zullende aen de drie voornoemde kinderen
provisioneel(4) het nodige kindergoet worden
besorgt, als ook de bedieninge van vroetvrouwe ad. 3 gulden 3 stuijver, en eenen gulden
tien stuijvers, om bij den doop voor den armen
in ‘t becken te geven, nemende het overige
bij provisie voor gerecommandeert aen,
en waarover bij nader completer vergaderinge zal worden gebesoigneert.
Wordende de secretarien gelast, om hier
van bij missive(5) aen de heeren burgermeesteren, extra locum residerende kennisse te geven.
Op huijden den 13 ejusden mensis(6), is het
voorstaende aen de heer en mede raatsvrint
D.J. Wentholt alhier praesent genotificeert(7),
dewelken sig het zelve wel heeft laten gevallen,
en hem daar mede geconfirmeert(8).
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De rekening van de Stadsrentmeester Adolph Nijman vermeldt op 18 januari 1736: Volgens ordre
en kwitantie aan de Krakerse vroetvrouw voor het
assisteren bij het in kraam komen van Jan Zwaben
vrouw gegeven 3.3.Deze vroedvrouw, die hier de naam “de Krakerse”
heeft, is in werkelijkheid de oude mevrouw Heins.
In het Burgerboek wordt op 24-08-1739 het volgende
verzoek ingeschreven:
Leonora Heins, verzoekende voor haar oude moeder
Heins, als zijnde vroetvrouwe dezer stadt, dat dezelve
voor haar levenlang mogen gauderen (genieten) van
het Burgerregt. Haar verzoek wordt geaccordeerd.
Met de “oude moeder Heins” wordt hier bedoeld
Christina Volers, vroeger huisvrouw van Godfried
Hein, gardenier op de Ehze te Almen.
Maria Oortmarsen, vrouw van Jan Swavink (ook
genoemd Swaben, Swabe, Swavijnk, Zwavink, Zwaben, Zwabe) is op 9 januari 1736 bevallen van een
drieling. Vader Jan Swavink, van beroep militair,
wonende te Lochem, is door de slechte economische
situatie in de republiek der “zeven Provincien”, niet
in staat te zorgen voor de drieling en hij doet een
beroep op het stadsbestuur om hem financieël te ondersteunen. Gezien de vrij hoge kosten van levensonderhoud was het in de dertiger jaren van de 18e eeuw
moeilijk voor gezinnen van de arbeidende klasse om
het hoofd boven water te houden. Loonsverhoging
was in die tijd onbekend. Het stadsbestuur honoreert
het verzoek, met de eis, dat de drie kinderen worden
vernoemd naar de zeven burgermeesteren. Op 11
januari daaropvolgende wordt de drieling in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Lochem gedoopt.
In het doopboek staat vermeld, dat de getuigen waren:
de Wel Ed. Agtb. Magistraet der stadt Lochem. Het
moet een prachtig gezicht geweest zijn.
Jan vooraan met de gulden en de tien stuivers in zijn
hand voor de collecte, de drieling en daarachter die
zeven deftige heren van het stadsbestuur. Na afloop
van de dienst zal er nog wel “kindelbier” gedronken
zijn. Dat was een gebruik na de doop van kinderen.
Jan Swaben heeft op 2 november 1733 het burgerschap aangevraagd en betaalt daarvoor 25 gulden.
De stadsrentmeester Adolph Nijman ontvangt op
03-10-1733 via de secretaris Harmen Thomasson
“wegens burgerwinning van Jan Swabe: 12.10.-.”.
De andere helft was inkomen voor de burgermeesters.
Op 11 mei 1738 treedt Jan Swavink, weduwnaar,
in het huwelijk met Berentje Lammertink, daaruit
concludeer ik, dat Maria Oortmarsen tussen 11
januari 1736 en 11 mei 1738 is overleden. Uit twee
huwelijken had Jan Swavink tien kinderen (namelijk
vier in het eerste en zes uit het tweede huwelijk). Alleen dochter Adriaana wordt genoemd als lid van de
Nederduitsch Gereformeerde Kerk in 1762. Van de
andere negen kinderen en dochter Adriaana na 1762
is verder niets gevonden in het archief van Zutphen.
Jan Swaben is op 06-05-1765 borg voor de nieuwe
borger Garrit Tieselink, schoenmaker, op 15-101770 voor Johannis Paulus Snell en op 23-05-1782
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voor Hendrik Meutstege en Anneke Elsman. Met
die laatste twee sluit hij op 15-12-1783 een contract
van alimentatie af, wat inhoudt dat zij Jan verzorgen
tot aan zijn dood en zorg dragen voor een ordentelijke
begrafenis, waarvoor zij als tegenprestatie, met goedkeuring van de kinderen van Jan, eigenaar worden van
zijn huis in de Smeestraat te Lochem. Uit deze akte van
alimentatie blijkt, dat er minimaal twee en maximaal
negen kinderen nog in leven zijn. Helaas weten we
niet welke kinderen eind 1783 nog in leven zijn. Op 13
januari 1786 wordt Jan Swavink in Lochem begraven.

Naast de nieuwe ingang van het Lochemse stadhuis,
welke in 1741 gereed kwam, staan de familiewapens
van de dan residerende acht burgemeesters. Behalve
Jan Oortwijn Westenberg, die in 1738 is overleden,
zijn dat onze zes peetvaders en de twee nieuw gekozen
tussen 1736 en 1741 nl: Bernard Rudolph Westenberg en Mr. Johan van Schuijlenborg.
Bijgaand hierbij de genealogische gegevens van Jan
Swavink en de zeven Lochemse burgermeesters uit
1736. Indien niet vermeld heeft de doop plaatsgevonden in de Nederduits Gereformeerde Kerk.
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Jan Swavink, zoon van Arent Swabe en Gerritjen
van Oortmarssen, militair, doop niet gevonden,
burgerrecht van Lochem gekregen op 02-11-1733,
begraven op 13-01-1786 te Lochem.
Ondertrouwd (1) op 6 december 1733 te Lochem met
Maria Oortmarssen, doop niet gevonden, dochter
van Hendrik Oortmarssen uit Lochem en Janna
Bruijns uit Markelo, overleden tussen 11 januari 1736
en 11 mei 1738 te Lochem.
Uit dit huwelijk:
1)Margaretha, gedoopt op 01-08-1734 te Lochem.
2)Wilhem Nicolaas, geboren/gedoopt op 09/11-011736 te Lochem.
3)Statius Ortwijn, geboren/gedoopt op 09/11-011736 te Lochem.
4)Derk Wolter Bartholt, geboren/gedoopt op 09/1101-1736 te Lochem.
Ondertrouwd (2) op 11-05-1738 te Lochem met Berentjen Lammertink, doop niet gevonden, dochter
van Jan Lammertink uit Winterswijk en Geesken
Koeslag uit Lochem.
Uit dit huwelijk:
5)Harmen Berent, gedoopt op 25-03-1739 te Lochem.
6)Adriaana, gedoopt op 12-02-1741 te Lochem,
wordt genoemd als lidmaat in 1762.
7)Jan, gedoopt op 05-01-1743 te Lochem.
8)Harmen, gedoopt op 05-12-1745 te Lochem, waarschijnlijk jong overleden.
9)Harmen, gedoopt op 15-10-1747 te Lochem.
10)Arent, gedoopt op 07-02-1751 te Lochem.
De peten van Wilhelm Nicolaas:
De eerste burgermeester:
Willem Muijderman, zoon van Willem Muijderman en Stijntje Lobberich, schoenmaker, gildemeester 1704, 1705, 1712, 1723, 1732, burgermeester
vanaf 1705, doop onbekend, lidmaat 1685, overleden
tussen 13-05-1741 en 05-02-1742.
Ondertrouwd 26-02-1687 te Lochem met Gerritje
Esselinck, geboren te Barchem, gedoopt op 27-061669 te Lochem, dochter van Jan Esselinck en Anna
Top(s).
Uit dit huwelijk:
1)Willem, gedoopt 15-09-1688 te Lochem, lidmaat
1709.
2)Christina (Stientjen), gedoopt 25-11-1691 te Lochem, overleden te Dubbeldam aug. 1773.
Gehuwd met haar neef Joost Muijderman, gedoopt
02-10-1686 te Lochem, zoon van Jurrien Muijderman en Helena van Campen.
3)Derck/Dirk, gedoopt 31-01-1694 te Lochem, overluid 20-03-1694 te Lochem.
4)Gerrit, gedoopt 31-03-1695 te Lochem, overluid
20-05-1695 te Lochem.
5)Anna Geertruijt, gedoopt 18-04-1697 te Lochem,
jong overleden.
6)Derk, gedoopt 08-01-1699 te Lochem.
7)Johanna/Janna geboren/gedoopt 14/18-09-1701
te Lochem.
Gehuwd op 12-01-1743 te Zutphen met Derk Nib-
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belink, weduwnaar van Anna Geertruid Granius,
geboren op 27-11-1691 te Zutphen, overleden op
17-02-1744 te Venlo, zoon van Herman Nibbelink
en Berendje Geesing.
8)Aleida, niet in Lochems doopboek gevonden.
Ondertrouwd op 01-03-1724 te Lochen met Harman
Thomasson, koopman, gedoopt op 11-12-1692 te
Lochem, overleden op 02-12-1764 te Lochem, zoon
van Albert Thomasson en Johanna Vrijmoedt.
9)Frederijk Jan, gedoopt 24-08-1704 te Lochem.
10)Anna Geertruit, gedoopt 06-09-1705 te Lochem,
jong overleden.
11)Anna Geertruid, gedoopt 01-05-1707 te Lochem,
begraven op 17-12-1783 te Lochem.
Ondertrouwd op 16-03-1735 te Lochem met Willem de Wolff, medisch doctor en burgermeester van
Lochem vanaf 1742, gedoopt 09-02-1701 te Lochem,
overleden ca. 1766, zoon van François de Wolff en
Swaentje Lobberich.
12)Hendrik Jan, gedoopt 01-06-1710 te Lochem.
De vierde burgermeester:
Nicolaas Herman Olmius,
zoon van Gerhard Olmius
en Johanna van Dam, geboren/ gedoopt 14/18-09-1697
te Lochem, begraven in de
Groote Kerk op 22-06-1776 te Zutphen.
Ondertrouwd (1) op 05-07-1735 te Lochem met Eva
Alexandrina van Essen, weduwe van Coenraad van
Munster, gedoopt op 14-06-1691 te Zuphen, overleden voor 09-08-1746 te Zutphen, dochter van Philip
van Essen en Theodora Marquarita van Diemen.
Ondertrouwd (2) op 09-08-1746 te Lochem met Catharina Agatha Verstege, gedoopt op 17-03-1719 te
Zutphen, begraven op 13-02-1780 in de Groote Kerk
te Zutphen, dochter van Goswijn Verstege en Maria
Geertruid Sluijters.
Uit de beide huwelijken zijn geen kinderen geboren.
Dit echtpaar woonde in de Bierstraat in Lochem.
De peten van Statius Ortwijn:
De tweede burgermeester:
Statius(Richardt) Reinier
Westenberg, zoon van Johannes Westenberg en Judith van Enter, raadsheer
van Gelre, Gedeputeerde
Staten Generaal, geboren/
gedoopt 19/25-01-1685 te Lochem, overleden op
14-06-1758 te Lochem.
Ondertrouwd op 06-12-1724 te Lochem met Elsabe
Anna Catharina Olmius, zuster van Nicolaas Herman, dochter van Gerhard Olmius en Johanna van
Dam, gedoopt 25-10-1693 te Zutphen, overleden voor
mei 1760. Uit dit huwelijk:
1)Sophia Margaretha, gedoopt 21-05-1725 te Lochem, overleden op 14-03-1771 te Arnhem.
Gehuwd op 29-06-1751 te Velp met Walrandus
Ferriet, luitenant-kolonel der Infanterie, gedoopt op
02-06-1727 te Den Haag, overleden op 16-03-1791
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te Spankeren, zoon van Louis Ferriet en Maria van
der Dussen.
2)Bernard Rudolph, burgermeester van Lochem,
adviseur Hof van Gelre, gedoopt op 22-09-1726 te
Lochem, overleden op 14-12-1812 te Lochem.
Ondertrouwd op 06-06-1760 te Goor met Eva ten
Broeke, gedoopt op 12-02-1741 te Lochem, overleden op 09-04-1828 te Lochem, dochter van Reindt
ten Broeke en Jenneken Raeben.
3)Gerharda Johanna, gedoopt op 02-05-1728 te
Lochem, overleden op 25-11-1814 te Brummen.
Gehuwd op 01-01-1755 te Nunspeet met Mr. Johan
Schrassert, momber van Gelre, schepen van het
Loo, gedoopt op 11-09-1729 te Elburg, overleden op
02-10-1794 te Arnhem, zoon van Mr. Reinier Otto
Schrassert en Reinira Johanna van Brienen.
4)Judith Robina, gedoopt 04-01-1730 te Lochem,
jong overleden.
5)Louis Bruno, schout van Brummen, gedoopt op
23-03-1732 te Lochem, overleden op 08-12-1811 te
Brummen.
Gehuwd op 17-07-1759 te Brummen met Jacoba
Johanna Dapper, gedoopt 20-02-1729 te Deventer,
overleden op 05-04-1807 te Brummen, dochter van
Joan Dapper en Francina Cornelia Steenbergh.
6)Johanna Judith Rolina, gedoopt 01-11-1733 te
Lochem, ongehuwd overleden op 05-10-1796 te
Spankeren.
7)Coenraad Alexander Nicolaas, gedoopt op 12-041737 te Lochem, jong overleden.
De vijfde burgermeester:
Mr. Johannes Oortwijn Westenberg, zoon van Dr.
Ernestus Wilhelmus Westenberg en Catharina Alstorpius, ordinair gedeputeerde van de Hoogmogende
Heren Staten in Den Haag, gedoopt op 25-01-1702
te Amsterdam, burger van Lochem op 30-01-1725,
ongehuwd overleden op 09-08-1738 te Den Haag.
De peten van Derk Wolter Barthold:
De derde burgermeester:
Derk Joost Wentholt, zoon van Dr. Arnold Wentholt en Elisabeth ten Behm, rentmeester van het St.
Anthonij Groote Broederschap te Zutphen, ontvanger
van de verponding van Almen en Gorssel, kerkmeester en provisoir van het Oude en Nieuwe Gasthuis. Op
05-07-1723 verkrijgt hij het burgerschap van de stad
Lochen, gedoopt 15-04-1693 te Zutphen, begraven
op 08-08-1742 te Zutphen.
Gehuwd op 01-07-1727 te Lichtenvoorde (ondertrouwd 15-06-1727 Zutphen) met Johanna Hadewch
Rauwerts, gedoopt op 01-04-1701 te Zutphen, overleden/begraven op 19/26-06-1758 op Huize Tongerlo
te Lichtenvoorde, dochter van Johan Rauwerts en
Petronella Lucretia Cremer.
Uit dit huwelijk:
1)Arnold, gedoopt op 27-08-1728 te Zutphen, jong
overleden.
2)Petronella Lucretia, gedoopt 07-09-1729 te zutphen, overleden na 24-01-1759.
Ondertrouwd/gehuwd op 04/18-01-1750 te Zutphen
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met Thomas van der Leij, vaandrig, sous-luitenant,
luitenant, overleden voor 1783.
3)Arnold Hendrik, geboren/gedoopt op 15/16-031731 te Zutphen, overleden/begraven op 20/25-031762 op Huize Tongerlo te Lichtenvoorde.
Ondertrouwd/gehuwd op 21-07/06-08-1759 te Lichtenvoorde met Anna Christina Vles, geboren/gedoopt
op 24/27-01-1740 te Doesburg, overleden op Huize
Tongerlo op 17-01-1806 te Lichtenvoorde, dochter
van Johannes Vles en Judith Vles.
Zij hertrouwt met Isaac van der Meer de Walcheren,
drossaard van Lichtenvoorde.
4)Jan Bernard, predikant te Bredevoort en Groenlo,
gedoopt 17-07-1733 te Zutphen, begraven op 26-041800 te Groenlo.
Gehuwd op 14-12-1764 te Lochem met Geertruid
Johanna Antonetta van Ruhenbeek, gedoopt op
27-01-1740 te Lochem, dochter van Ds. Frederik Albertus van Ruhenbeek en Alberta Johanna Schalen.
5)Bernard Sebastiaan, wijnkoper, gedoopt op 08-071735 te Zutphen, overleden na 24-01-1759.
6)Wilhelm Derk, gedoopt 25-04-1738 te Zutphen,
jong overleden.
De zesde burgermeester:
Wolter Schomaker, zoon van Barthold Schomaker
en Johanna Lansink, gedoopt op 25-01-1680 te Lochem, ongehuwd overleden op 16-11-1755 te Lochem.
De zevende burgermeester:
B a r t h o l t ( B a r t h o l d u s ) Ve r s t e g e , z o o n
v a n G o s w i n u s Ve r s t e g e e n M a r i a G e e rtruid Schluiter, timmermeester te Lochem en ontvanger generaal der Graafschap Zutphen, burger van
Lochem op 13-12-1728,
geboren/gedoopt op 04/0611-1707 te Zutphen, ongehuwd overleden/begraven
op 01/04-12-1792 te Zutphen.

Bronnen:
a) Archief Lochem, oud archief Lochem (notulenboek) inv. 		
no: 4.
b) Lidmatenboek Almen 1696.
c) Diverse dtbs’, databases en overlijdensregisters in 		
Nederland.
d) Rijksarchief Gelderland te Arnhem, ora lochem inv. no: 		
263.
e) CDROM 100 jaar Nederlandsche Leeuw.
f) CDROM 50 jaar Gens Nostra.
g) Archief Lochem, Collectie Van Leeuwen.
h) Kroniek van een geslacht Thomasson.
i) Archief Zutphen, collectie Wentholt.
j) Lidmatenboek Lochem.
k) Rekeningen stadsrentmeester Lochem van 1736.
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