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 Inleiding tot de familie Genealogie van de Familie Steller. 
 

Al lang was het verlangen aanwezig kennis te vergaren over de geschiedenis van onze voorouders. Wie waren 
zij, waar kwamen ze oorspronkelijk vandaan, hoe leefden zij vroeger? 
Eigenlijk het verleden van ons voorgeslacht te verbinden met het heden. 
Deze vraagstelling te beantwoorden zou geen geringe opdracht zijn. Immers mondeling overgedragen kennis 
ging maar 1 of 2 generaties terug, was onvolledig en detail gegevens ontbraken. 
Onduidelijk was ook de geografische afkomst. Was het een oude Kamper familie? het zou kunnen, maar groter 
was de kans dat de afkomst van elders was. De in de familie voorkomende voornamen en dan nog wel van 
geslacht op geslacht, bijv. Johan Godfried, Sebastiaan, duidden immers op een afkomst die over onze huidige 
landsgrenzen heen ging.  
Voornamen die wezen op een mogelijke uit het Duitssprekende taalgebied komende voorouders, 
Deze indicatie was boeiend en maakte het verlangen om alles te' weten groter, maar gaf ook aan dat 
genealogisch onderzoek naar de feitelijke afkomst weleens moeilijk zou kunnen zijn. 
Eigenlijk groeide het besef dat, hoewel vele generaties hier te Kampen woonden en wonen, Kampen maar een 
beperkte rol in het geheel zou spelen. Dit zou betekenen dat informatie over onze afkomst maar voor een 
beperkt gedeelte dicht bij huis te vinden was, maar weldra elders gezocht zou moeten worden en de vraag 
was; waar vandaan? 
Zou alles te overzien zijn, zou alles terug te projecteren zijn?. 
Vragen waar het antwoord niet mogelijk zou zijn vooraf. Maar pas gegeven kunnen worden indien men stap 
voor stap die geschiedenis terug zou kunnen gaan, als het ware bij het heden beginnen naar het verre verleden 
terug te gaan. 
Hoe zou die weg terug te gaan zijn? hoe zou de geschiedenis zich ontplooien, zijn geheimen prijs geven? 
Allereerst er is van ieder die geleefd heeft wel ergens informatie voorhanden. Meestal summier, soms ook 
overvloedig aanwezig in verschillende bewaarplaatsen. Beter gezegd de archieven, zowel de Stads, Rijks, of 
Kerkelijke archieven en wat later bleek, niet alleen de archieven in Nederland. 
Het verlangen om te weten werd op den duur groter dan de ingeschatte moeilijkheden. Een Genealogie van de 
Familie Steller was een doel dat rond 1982 gestalte kreeg. Een pover begin, maar met een vastomlijnde 
doelstelling. Een pogen de geschiedenis van ons voorgeslacht, het liefst in detail, te ontvouwen, stapje voor 
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stapje, terug de geschiedenis van de gestorven voorouders die ons niet meer kunnen vertellen wie ze waren, 
waar ze waren, wat ze waren, maar ze waren er in ieder geval, het bewijs zijn wij zelf, hun nazaten, die nu hun 
naam dragen vanuit de geschiedenis, die naam doorgeven en tenslotte zelf ook geschiedenis zullen worden. 
Maar juist die geschiedenis is van groot belang. Immers de eenling maakt deel uit van het gebeuren der volken. 
Het is als een decor dat de toneelspelers omvat. Zo staat iedere generatie weer in een ander decor van zijn tijd. 
Het zal dan ook blijken dat ieder van ons voorgeslacht pas ten volle kan verstaan worden, indien men hem of 
haar plaatst in de geschiedenis, of liever gezegd, in het decor van zijn of haar tijd. 
In de loop van de achter ons liggende Eeuwen wisselde het decor met de regelmaat van de klok. Vrede en 
oorlog, veranderingen in machtsverhoudingen, tijden van betrekkelijke rust maar ook tijden van dreiging en 
revolutie. Ook het ontbreken vroeger van kennis, zoals wij die thans kennen, van wetenschap en technologie 
mag niet onderschat worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kindersterfte en kraambedkoorts. 
Het is niet mogelijk de leefomstandigheden van vandaag de dag te projecteren op de leefomstandigheden van 
bijvoorbeeld 300 jaar terug, dit laat zich ook aflezen in deze genealogie der familie Steller. 
Als enkel voorbeeld kan ik noemen de huidige mobiliteit. Ieder heeft als gewoonste zaak één of meerdere 
vervoersmogelijkheden ter beschikking, hetzij de auto hetzij openbaar vervoer. Ieder kan zich in korte tijd 
verplaatsen over grote afstand. Relaterend aan deze behoefte is een wegennet aangelegd, dat niet alleen de 
grote steden, maar dat zelfs het kleinste gehucht nog bereikbaar maakt. Hoe dan vroeger? 
Het enige eenieder ter dienst staande vervoermiddel waren zijn of haar benen, of in' het gunstige geval een 
paard, al dan niet soms een kar of koets. Bij paard en kar kan men denken een landbouwer bij koets denke men 
toch aan de zeer rijken van de toenmalige samenleving en kunnen wij buiten' onze beschouwing laten. 
Openbaar vervoer was amper aanwezig. Alleen enkele handelscentra, de grote steden, hadden hetzij over 
water of over land verbindingen met elkaar. 
Uiteraard was daarom geen behoefte aan een landschap dat doorsneden wordt door een wegennet zoals wij 
nu kennen. Kaast de steden, waar een verharde, weg naar toe leidde, moesten de dorpen en ook de kleine 
stadjes het doen met een karrenspoor, waar langs men zich meestal te voet verplaatste. De landschapschilders, 
te zien in de talrijke museums, geven ons een prachtig beeld uit het verleden en het toenmalige landschap. 
En buiten de omwalde of ommuurde dorpen en steden waar het met de veiligheid van lijf en goed nog lang niet 
alleen uitnodiging om op reis te gaan.          
Zou dit alles niet de conclusie rechtvaardigen dat men dus vroeger, dus ook ons voorgeslacht, minder mobiel 
was. Als men hier denkt aan onze vakantiereizen zou de conclusie juist zijn, maar uitgezonderd recreatie, reisde 
men vroeger wel, ondanks alle belemmeringen wel degelijk. Men moest ook wel, bijvoorbeeld voor inkoop, 
verkoop van producten.  
Ook werden lange afstanden afgelegd voor familiebezoek, gewoon maar vooral bij bijzondere gebeurtenissen, 
als doopgetuige bijvoorbeeld. De kerkregisters zijn hiervan de stille getuigen. 
Dus men reisde wel, maar het duurde wat langer, men nam er de tijd voor. De boeken over de militaire 
geschiedenis leren ons, dat een regiment soldaten te voet, per dag, 40 tot 50 kilometer, naar gelang de 
terreinomstandigheden kon overbruggen. Dit met volle bepakking, terwijl de tros achter aan de stoet volgde. 
Met tros dient verstaan te worden, vrouwen, kinderen, proviand, ook soms meisjes van plezier. 
In oorlogstijd gingen vrouwen en kinderen niet mee, deze bleven achter in de laatste garnizoensstad, gaf 
bovendien de commandant toestemming tot plundering onderweg, kon ook het meenemen van proviand 
achterwege blijven, dit deed de dag-afstand aanmerkelijk oplopen. 
Zo kon generaal Tilly bijvoorbeeld met zijn troepen in 3 dagen, in de 30-jarige oorlog, rond 1618 van zuid 
Duitsland oprukken tegen de Deense koning om slag te leveren bij de Oostzee in het noorden. 
Dit alles geeft aan dat men vroeger mobiel was, alleen het duurde wat langer. Het bovenstaande geeft een 
aardige indicatie wat een volwassen mens per dag en te voet aan afstand kon overbruggen. 
Men moet zich, om een familiegeschiedenis te kunnen verstaan, toch inleven in de tijd waarin onze voorouders 
leefden. En dan met name de gewone alledaagse dingen.  
Wat aten zij, wat droegen zij, wat was hun maatschappelijke positie, in wat voor een cultuur leefde men? 
Wat aten zij?, In onze genealogie, vooral het oudste gedeelte, zal een groot beroep doen op 
voorstellingsvermogen. Grenzen van ons normale eetpatroon zullen ver overschreden zijn. Aardappelen zijn 
dan een nog onbekend gewas. 
Men at pastinaken, een soort knolgewas. Alledaagse geneugten, zoals koffie en thee waren toen voor de 
gewone burger nog onbekende dranken. Men dronk aangelengd bier of wijn, zelf gebrouwen. Drinkwater was 
onbetrouwbaar, het open water was tevens riool, of men moest zelf een bron of een waterpomp op het erf 
hebben die grondwater leverde, maar lang niet iedereen was zo rijk, zeker niet in de steden. Niet zo'n kies 
onderwerp, maar waar bleef toen het afval dat wij nu dagelijks naar onze moderne zuivering installaties, via het 
riool, delegeren.  
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Wat droegen zij? 
Een klein voorbeeld. Als in 1794 in Bischheim in de  Pfalz een Maria Margaretha Steller overleden is wordt er, 
bij gemis aan opvolging, het huis, meubilair, potten en pannen, maar ook haar kleding bij een openbare 
boedelveiling verkocht. Het merkwaardige doet zich dan voor, zo op het eerste gezicht, dat in de lange lijsten 
van kledingstukken een primair kledingstuk ontbreekt. Er komen bij al die kleding geen onderbroeken voor in 
de inventarislijsten. Echter dit is niet zo vreemd als het lijkt, als men de geschiedenis erop naziet, vooral de 
geschiedenis van de kleding van de mens vanaf het begin onzer jaartelling. Dan blijkt dat vrouwen toen nog 
geen onderbroeken droegen.  
Omstreeks de tijd dat in Bischheim de boedelveiling werd gehouden, kwam de mode in zwang dat de dames 
zich hulden in zeer wijde hoepelrokken, gevolgd door de nog wijdere creoline rokken. Deze modetrend dwong 
de vrouwen het onderlijf te bedekken met een onderbroek. Maar Bischheim was Parijs niet, vandaar het 
ontbreken van dit kledingstuk in de garderobe van Maria Margaretha Steller. 
Hier dus een goed voorbeeld van het samen gaan van algemene geschiedkunde en een familie genealogie, met 
name over gewone alledaagse dingen. Wat was de cultuur waarin onze voorouders leefden? 
Bij deze vraagstelling dient opgemerkt te worden dat vroeger, veel meer dan nu het geval is, de Kerk in zijn 
algemeenheid cultuurbepalend is geweest. 
Immers vroeger behoorde ieder tot een kerk, Een scheiding tussen kerkelijke en profane cultuur was moeilijk 
aan te geven. De kerkelijke modaliteit bepaalde of men wel of niet mocht dansen, of men wel of niet toneel of 
balletvoorstellingen mocht bijwonen. De kerk was zelfs beeldbepalend voor de inrichting van de woonkamers. 
Katholieken een kruisbeeld en Mariabeeld, Protestanten enkele sprekende en niet mis ter verstane 
Bijbelteksten aan de wand. Godsdienstige geschiedenisboeken, in vele getale, geven ons een beeld van het 
denken en geloven van de verschillende godsdiensten van het heden en het verleden van de Nederlander en 
dus ook onze voorouders. 
Echter onze voorouders waren van huis uit geen Nederlanders.  
Om het beeld van de verbinding kerk cultuur te projecteren op Duitsland zou geen recht doen aan de 
toenmalige staatkundige verhoudingen in dat land. Immers Duitsland was toen geen eenheid in staatkundige 
zin. Het waren ontelbare vorstendommen, terwijl in de rooms-katholieke gebieden de bisschoppen de 
wereldlijke macht bezaten. Wat de religie was van de vorst, was ook de religie van zijn onderdanen.  
Hier komt er nog een cultuurbepalende schakel bij. Wel verschilde de cultuur van streek tot streek in 
tegenstelling met de Nederlanden waar de gereformeerde religie de staatsreligie werd, andersdenkenden 
werden getolereerd, zij het in schuilkerken en niet aan de openbare weg. 
Wij kunnen ons, in deze familiegenealogie, beperken tot twee religies. In Duitsland en een deel van de 
geschiedenis in Nederland tot de Lutherse kerk, maar was dat de keuze van de familie Steller of van hun Vorst 
waarvan zij onderdanen waren?. De tweede religie puur in de Nederlanden is de gereformeerde religie. 
De volksaard drukt ook zijn stempel op de cultuur. Zo kan men voorstellen dat de leer van Dr. Martin Luther die 
veel anders gericht is dan de calvinistische levensbeschouwing meer aardse geneugten toeliet aan onze Duitse 
voorouders, dan aan onze Nederlandse voorouders. Het zal ook onderhuids te merken zijn in onze familie 
genealogie de Duitse volksaard leent zich met zijn van streek tot stad verschillende festiviteiten of dat nu wein- 
of kirchweihfesten zijn zeer goed. Er zijn ook wel verschillen, die weer in het voordeel van de Nederlandse 
volksaard uitvallen. De Nederlander, zo die doorsnee Nederlander bestaat, is minder geplaagd door een 
absoluut gehoorzaamheidscomplex dan de doorsnee Duitser, zo die ook al bestaat.  
Ook wordt de Nederlander niet, zoals in Duitsland gekenmerkt door overdreven "grundlichkeit”. Helaas zal in 
deze familiegenealogie dit gegeven in ons nadeel uitwerken, wat betreft het Nederlandse traject.  
De Duitse kerkboeken zijn met, over het algemeen, met een grote zorgvuldigheid ingevuld die zijn weerga niet 
heeft in de Nederlandse boeken. Ook dit gegeven zal aan de oppervlakte komen in dit boekwerk. 
 
Om een zo. breed onderzoek gingen onze gedachten uit in 1982. Nu in 1987 weten wij tot ver in de 
geschiedenis wie onze voorouders waren. Ook soms over alledaagse dingen. Nu vele banden met kopieën in 
ons bezit zijn, van gebeurtenissen, over bijv. geboorte, doop, belijdenis, Huwelijk, sterven en begraven, is het 
nuttig deze gegevens aan het papier toe te vertrouwen. 
Vele momenten van vreugde maar even zo vele van teleurstelling en verdriet het is alles verleden tijd. Maar in 
het verleden ligt het heden en in het heden de toekomst. Maar een vastlegging, nogmaals zij het gezegd, die 
omrankt is van de vaart der volken in de eeuwen die voor onze tijd waren. 
Dan pas zullen wij alles op zijn juiste wijze kunnen verstaan.  
Kampen, 1987.  
Sebastiaan Steller. 
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PROLOOG. 

 
In dit voorwoord zal allereerst een overzicht worden gegeven van de vindplaatsen waar informatie over de 
Familie Steller ligt opgeslagen en globaal wat voor soort informatie. Deze informatie ligt opgeslagen in een, 
geografisch gezien, groot gebied. 
Het zal duidelijk zijn dat men voor informatie, zoals hier bedoeld, in de diverse archieven moet zijn. Ieder 
archief heeft zijn eigen systeem voor het raadplegen van stukken. Het duurt soms lang de juiste procedure te 
kennen alhoewel in de studiezaal van ieder archief wel wordt aangegeven hoe en langs welke weg men stukken 
kan opvragen voor raadpleging, is het toch altijd een bijzonder tijdrovende bezigheid. Steeds meer archieven 
gaan, ter bescherming van de oude boeken etc. alle informatie vastleggen op microfilms. Begrijpelijk maar de 
sfeer in de archieven wordt hierdoor minder. 
Het zoeken en bladeren in de met de hand geschreven boeken is een aangenamer bezigheid dan het zoeken 
met een filmrol, zichtbaar gemaakt door middel van een beeldscherm. Wat dit gegeven betreft zijn wij de 
modernisering van het archiefwezen grotendeels voor geweest. 
Dat het zoeken in de archieven veel geduld vraagt hoeft geen betoog, vaak is het zoeken gelijk als een speld in 
een hooiberg proberen te vinden. 
Vaak ook de informatie, die men redelijkerwijs mocht verwachten in dit archief, juist weer in een ander archief 
aanwezig bleek te zijn. De gebeurtenis had elders plaatsgevonden. Ook was soms om een of andere duistere 
reden de gebeurtenis vaststaande informatie nergens vastgelegd. Grote moeilijkheden gaf een generatie 
wegens ambulante levenswijze door hun beroep.  
Het beroep was militair. 
Het steeds wisselen van garnizoensplaats. Lange tochten naar een volgende garnizoensplaats binnen de 
Nederlanden, daar behoorde België toen de tijd ook bij, gaf problemen. Daar het gezin meetrok met de 
soldaten tijdens de lange veldtochten kon het gebeuren dat gebeurtenissen zoals geboorte, overlijden, als het 
ware langs de kant van de weg plaatsvonden en in het eerste dorp of stad die men passeerde, respectievelijk 
liet dopen of begraven, maar waar precies de legalisatie plaatsvond is dan bijzonder moeilijk te lokaliseren.  
Het is in deze generatie dat wij een enkele precieze geboortedata moeten missen. Ook enkele kinderen 
overlijden op jonge leeftijd, ook hier missen wij de precieze data. Verdere moeilijkheden waren er in de Duitse 
archieven. Hier was het oude Duitse handschrift, te vergelijken met het oude Nederlandse handschrift in relatie 
tot ons huidige taalgebruik, dat ons voor problemen stelde. 
Ook de organisatie van het archiefwezen is in Duitsland totaal anders dan in Nederland. 
In Nederland zijn thans alle kerkboeken van voor 1813 bij de invoering van de burgerlijke stand, in eigendom en 
zijn opgeslagen bij de Staat der Nederlanden, hetzij in Rijks- of gemeentearchieven. 
In Duitsland zijn echter de kerkboeken eigendom van de kerken gebleven en nog in bezit van de kerkelijke 
gemeente van de betreffende stad en dorp. Soms worden ze ook streeksgewijs opgeslagen in een archief. Ook 
komt het voor dat een kerk boeken vrijwillig afstaat aan de staat. In dat geval bevinden de boeken in een 
landsarchief. 
Als voorbeeld het volgende; de boeken van Bischheim waren te vinden in het archief der evangelische kerk van 
Pfalz, te Speyer.  
Van het 3 kilometer verder liggende en tot dezelfde kerkelijke gemeente behorend dorpje Rittersheim waren 
de boeken eigendom van de staat geworden en lagen in het Staatslandsarchief, eveneens te Speyer.  
Een nogal onoverzichtelijke situatie. Van Kirchheim-bolanden waren de boeken verdeeld over kerkarchief, 
streekarchief, en Staatslandsarchief, op flinke afstand van elkaar. 
Laat ik nu eerst een overzicht geven waar precies gegevens zijn opgeslagen over de Familie, Steller en die voor 
iedereen ter inzage beschikbaar is. 
 

KAMPEN:   PERIODE OF JAAR VOOR FAM. STELLER 
 
Gemeentearchief: vanaf 1800 tot heden. 
Burgerlijke stand 
Persoonsregisters 
Kerkboeken Ned. herv. gemeente 
Kerkboeken lutherse gemeente 
Doopboek R.K., pastoorskerk- schuilkerk 
Register huiseigenaren 
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Notariële akten 
Bouw en woningtoezicht, (bouwvergunningen) 
 
ZWOLLE 
Vanaf 1800 tot heden 
Algemeen rijksarchief der. Provincie Overijssel, burgerlijke stand gemeente Kampen 
Huwelijkse bijlagen burgerlijke stand, Soldaten huwelijken (Wolters), mannen met kiesrecht (Bataafse 
republiek) 
 
ZUTPHEN                                  
Vanaf 1840 tot 1890 gemeentearchief: burgerlijke stand persoonsregister 
 
DOESBURG  
Vanaf 1840 tot 1850 burgerlijke stand persoonsregister, troepenverplaatsing jaar 1794 
 
BREDA 
Jaar 1794 gemeentearchief: doopboek Ned. herv. Gemeente 
 
AXEL 
jaar 1789 gemeente archief: doopboek Ned. herv. Gemeente 
 
HULST jaar 1764, gemeentearchief doopboek militairen R.K, kerk. 
 
 

MIDDELBURG. 
Hier zijn de gegevens van zowel Axel als Hulst ook ter inzage in het algemeen Rijksarchief der prov. Zeeland. 
 
AMSTERDAM 
Vanaf 1850 tot 1860 gemeentearchief persoonsregisters 
 

BERGEN OP ZOOM, vanaf 1782 tot 1791 
doopboek Lutherse. gemeente 
 

DEN HAAG                                   
Vanaf 1794 tot 1813 Algemeen rijksarchief, afdeling raad van state, stamboeken van oorlog, regiment registers 
en militaire pensioen registers, monsteringboeken Ned. Oost-Indië 
Centraal bureau voor genealogie  voor elk tijdvak (tegen betaling te raadplegen) alle denkbare informatie over 
vindplaatsen van archief stukken ook over het buitenland, 
 

MAASTRICHT. vanaf 1772 tot 1789 
doopboek lutherse gemeente, begrafenis register Ned. herv. Kerk, huwelijksregister Ned. herv. kerk 
servies de contre rolle ( inkwartiering van militairen bij de burgers van Maastricht). 
 

NAMEN, België jaar 1780 
Lutherse garnizoensgemeente: lijsten van het avondmaal regiment Weilburg, overdrukken der akten zijn in 
Maastricht aanwezig.  
Alle bewaarplaatsen van gegevens In deze verantwoording betreft alleen de aanwijsbare directe linie in onze 
familie genealogie.  
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Dat neemt niet weg, dat wij vaker de naam Steller tegenkwamen, in ons archiefwerk in genoemde archieven.  
Ook deze gegevens zijn door ons vastgelegd, niet wetende hoe ze ooit nog achteraf inpasbaar kunnen zijn in 
onze genealogie.  
In dit verband dient opgemerkt te worden dat in 1947 bij de gehouden volkstelling in totaal 50 keer de naam 
Steller voor kwam. Kinderen meegerekend. De naam Steller kwam daarvan 28 keer in Kampen voor en allen 
terug te voeren naar onze voorouders. 
Het ligt eigenlijk voor de hand dat de gevonden personen met de naam Steller bij ons speurwerk relateren aan 
onze familiegenealogie, mede de Duitse afkomst van leder brengt ons op deze gedachte maar bewijslast is niet 
voorhanden. Toch maar een opsomming en vindplaatsen van nog niet in te vullen, maar mogelijke leden van 
onze familiegenealogie.  
Zij het summier en alleen in manlijke linie en van vrouwen gebied van afkomst en eventueel de vader. 
Maastricht;  
Huwelijk Abraham Steller 1689 soldaat. 
Phillip Steller laat tweeling dopen, rond 1750. 
Bergen op Zoom; Jan Steller laat kinderen dopen 1644 en in 1666 wordt een kleinkind gedoopt, verder nog 
gegevens over Joseph Steller. 1792 doopkind en overlijden kind van Johannes Steller. 
Zutphen; Doop kind van Johannes Steller (dezelfde steller als bergen op zoom.) 
Utrecht; Georg Steller laat kinderen dopen 1653-1657.  
Amsterdam; Johanna Steller huwde in 1738, overleden 1745, vader Johannes Steller van Dortmund  
Den Haag; Verschillende vrouwen met de naam Steller treden in het huwelijk allen afkomstig uit Duitsland. Als 
lidmaten van de lutherse kerk worden genoemd Herman en Johan Steller respectievelijk in 1760 en 1787. 
Arnhem; Johannes Steller 2de vrouw gehuwd, geboorte kinderen en overlijden, tussen 1710 en 1780. Beroep 
militair in een Duits regiment., 
Leeuwarden; Dezelfde Johannes Steller als in Arnhem, o.a. huwelijk eerste vrouw. In 1767 en 1768 was er nog 
een Johannes Steller in Leeuwarden, komende van Purmerend en gaande naar Arnhem. 
 
Nu een opsomming van gegevens over bewaarplaatsen van gegevens onzer genealogie in Duitsland.  
Allereerst gegevens over de directe linie: 
 
SPEYER am Rhein; 
Evangelisch kirchen archiv der Pfalz;  kerkboeken lutherse kerk van Bischheim, kerkboeken lutherse kerk van 
Dannefels enkele jaargangen kerkboeken lutherse kerk van Kirchheim Bolanden, nog in onderzoek, in de 
toekomst, zijn de boeken van Ilbesheim, Morschheim 
 
SPEYER am Rhein; Staats-landes archiv, inventarium- testamenten- boedelveiling, etc. etc. jaargangen van de 
kerkboeken van Kirchheim-bolanden, 
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literatuur over oude families der Pfalz, waaronder ook de familie Steller. 
KIRCHHEIM-BOLANDEN, 
Stadsarchiv; Niet openbaar (op verzoek worden kopieën toegezonden).   Burgerlijke stand (standesamt) 
Lijst van inwoners in 1700-1800 en huiseigenaren. 
WORMS; toestemming op dit moment om in de toekomst onderzoek te mogen verrichten in het archief der 
evangelische gemeente van Worms, behelst ook de gemeentes in de directe omgeving van Worms. 
(Een studiereis-"naar Duitsland is in voorbereiding op dit moment) 
 
Dit waren weer de bewaarplaatsen van gegevens waarvan de directe afstamming een vaststaand gegeven was, 
en wat Worms betreft, ook in Duitsland vonden wij Steller naam dragers, zonder de bewijslast te kunnen 
aandragen dat ze in verbinding stonden met onze familiegenealogie. 
In de directe omgeving ven waar onze genealogie haar oorsprong had, in Bischheim, waren dorpen waar 
Stellers geleefd hadden en zelfs nu nog leven. 
De waarschijnlijkheid van het zijn van familieverbintenis is zeer groot. Daarbij komend behoorden alle Stellers 
tot, in dat niet zo grote gebied van de Pfalz, onderdanen van hetzelfde vorstenhuis in vroegere dagen, namelijk 
het huis van Nassau-Weilburg. Het huis van Nassau-Weilburg had naast bezittingen in de Pfalz ook grote 
bezittingen rond de stad Weilburg aan de Lahn bij het Westerwald. 
De geschiedenis leert ons dat het huis van Nassau-Weilburg een afsplitsing was van het in Nederland bekende 
huis van Nassau-Dillenburg, in Nederland genoemd naar een erfopvolging in Frankrijk het stadje Orange, 
Oranje-Nassau. Juist in de omgeving van Dillenburg, grofweg aangegeven door in het westen Dortmund, 
Marburg, Giessen en Alsfeld in het zuiden, kassei in het oosten en weer naar het westen terug naar Dortmund, 
leefden vele Stellers in vroeger tijden en de telefoongids van dat gebied geeft aan nu ook nog het woongebied 
te zijn een 15 tal Stellers. Ook in Duitsland, alhoewel meer als in Nederland, komt de naam steller niet 
veelvuldig voor. 
Twee concentratiegebieden; een gedeelte van de Pfalz en een gedeelte van het Sauerland, vroeger onder het 
gezag van de lutherse huiden, Nassau-Weilburg. Nassau-Dillenburg en Hessen-Kassel. 
De geschiedenis legt verbanden tussen alle gevonden naam dragers der familie steller op duidelijke wijze, 
onderdanen van vorstenhuizen met sterke verwantschap met elkaar. Daarbij het gegeven dat in de akten die 
wij vonden van de directe linie onzer genealogie vaak staat genoemd het Hessen-Kasselse gebied. 
Maar de bewijslast is dan niet aan te dragen vanuit de archieven. Hier zullen wij toch het woord waarschijnlijk 
moeten nuttigen. 
Toch zijn, gelijk als in Nederland, alle gegevens door ons verzameld, waaronder hele stambomen, van alle 
stellers die wij vonden bij ons speurwerk in het buitenland. Hieronder volgt dan ook een opsomming en 
verantwoording van alle gevonden gegevens, in de hoop misschien toch nog eens de ontbrekende schakels te 
kunnen vinden. 
SPEYER am Rhijn; Evangelisch archiv der Pfalz, Luthers dekenaat Rockenhausen, Dornbach 
Gehele stamboom beginnende in 1663 tot plusminus 1800 (Niet verder onderzocht). Doopgetuige Johann 
steller rond 1700, Huwelijk Henrich Steller 1698, komende van Hamm am Rhein. 
Staatslandesarchiv; fam. Steller, Jettenbach-Neunkirchen (verwantschap met de familie uit Rockenhausen-
Dornbach) religie reformeert.  fam. Steller, Kirchheim-bolanden. (Verwantschap met de familie steller uit 
Rockenhausen-Dornbach.) 
 
STADTSARCHIV KIRCHHEIM-BOLANDEN;  
Informatie fam. Steller uit Nussbach. 
STUTTGART; 
Van Henrich Steller toegezonden gekregen een stamboom fam. Steller beginnende rond 1700 in Wahlen oud 
Hessen-Kassels gebied, rond einde 1800 vertrokken naar Israël, na wereldoorlog II vertrokken naar Australië. 
GIESSEN; 
evangelisch stadtsarchiv; 
Stamboom beginnende in Birkenfeld rond 1600 met 
Matthias Steller, zakenman, deze tak is rond midden 1700 einde 1700 uitgestorven. 
WINDSHEIM; 
evangelisch stadtspfarramt; 
Enkele gegevens over fam. steller. 
August Steller de cantor-organist, o.a. een van zijn zonen 
De ontdekkingsreiziger en wetenschapper Georg Willhelm steller. 
Deze Steller is gestorven en begraven in Tjoemen bij een van zijn ontdekkingsreizen in Siberië.  
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Den Haag; Algemeen rijksarchief afd. raad van state, militaire stamboeken, 
Enkele Stellers treden in dienst van Nederlandse regimenten vanaf plus minus 1750 tot 1813 (na 1813 wordt 
dienstplicht algemeen en worden huurlegers afgeschaft) de plaatsen van afkomst van deze stellers zijn terug te 
leiden naar het eerder omschreven gebied; Holzhausen in Nassau, Bieksbach in Hessen-Darmstadt. Drie stellers 
kwamen verder van huis. 
Uit de toenmalige oostelijke gebieden van Duitsland, namelijk Oost-Pruisen, Pommeren en Silezië, deze 
behoren thans tot Polen. 
Een poging is gedaan om de achtergrond te onderzoeken van Frederik Steller, geboren in 1772 te Behrendorf, 
in Silezië zoon van Gottfried Steller en Anna Elisabeth, maar is helaas mislukt ondanks de hulp van Duitse 
archieven. Bij de grensveranderingen tussen Duitsland en Polen zijn vele boeken meegenomen naar het westen 
o.a. naar West-Berlijn. Maar van vele boeken is de vindplaats onbekend of tijdens de oorlog of bij het vervoer 
verloren gegaan. Ook vanuit Bohemen nam een Steller dienst in Nederlandse dienst, Joseph Steller -zie ook 
Bergen op Zoom, pag. 12 - deze Steller heeft in tegenstelling met de andere de R.K.-godsdienst.  
D.D.R. 
Gedeelten van een stamboom beginnende in 1640 te Leisnig-Sachsen later wonende te Döbeln-Sachsen en nog 
later in Meinnsdorf-Brandenburg, met het huwelijk van Christian Steller en Anna Dorothea Kunze. Nu alles in 
de D.D.R. 
Deze stamboom werd toegestuurd door mevr. Elly kaan Steller uit Worcester, Engeland.  
Deze mevr. Elly kaan Steller zegt waarschijnlijke verwantschap te hebben maar kan wegens het ontbreken van 
onderliggende bewijslast niet aandragen de absolute archiefstukken, hetzelfde probleem dus als wij 
ondervinden en uit het voorgaande al mocht blijken. Ook niet met het onderstaande heeft zij (wel enige 
indicaties) als verbintenis vaststaande gegevens. 
 
BOEDAPEST, Hongarije. 
Evangelikus (= luthers) orszagós muzeum; Gegevens over ds. Thomas Steller inhoudende; 1640 geboorte te 
Nagyszlabos, Hongarije, 1672 medeplichtig aan samenzwering tegen R.K.-huis van Habsburg en veroordeeld tot 
galeislaaf. 1676 bevrijding bij Napels door adm. de Ruyter, 1680 (via Nederland) vertrokken naar Wittenberg 
voor Studie aan de universiteit. Rond 1683 weer vertrokken naar Hongarije 1687 blind geworden en in 1715 
overleden te Banska-Bistrica, nu in Tsjecho-Slowakije. 
 
DEBRECEN, Hongarije. 
Standbeeld voor adm. de Ruyter, Dit standbeeld draagt ook de naam van ds. Steller, Hierboven beschreven. 
Dit was dan een zo volledig mogelijke verantwoording van vindplaatsen en gevonden gegevens tijdens onze 
studie omtrent de familie steller. Waarvan, het zij nogmaals gezegd, een zeer groot bewijsbaar deel en takken 
waarvan op dit moment het waarschijnlijke nog niet beantwoorden aan onze wens ieder gegeven te staven 
met onderliggende archiefstukken. 
Als wij dus ook in dit boek de term waarschijnlijk gebruiken betekent dit; er zijn indicaties dat het zo is maar 
wordt niet gedragen door bewijslast, oftewel archiefstukken. 
Betekent het te boek stellen van een familiegenealogie nu het einde van de, in 1982 ingezette studie? 
In onze optiek zeker niet. 
Maar het stadium is wel aangebroken dat spectaculaire gegevens in de geschiedenis van de familie Steller 
doodlopen in de algemene geschiedenis in het bijzonder van Duitsland. In 1618 breekt namelijk de 30-jarige 
oorlog, een oorlog tussen de Luthersen en Katholieken, uit. Deze oorlog is enigszins te vergelijken met de 80-
jarige oorlog in de Nederlanden. In 1618 worden zowel de 80jarige oorlog en de dertig jarige oorlog te munster 
Westfalen met een vredesovereenkomst beëindigd.  
Maar dan is er heel wat gebeurd, beide oorlogen waren zeer wreed, met name de oorlogen troffen de 
burgerbevolking in hun bestaan. De steden werden vernield, door brandschatting werd het leven op het 
platteland onmogelijk gemaakt, velen vluchten naar wat veiliger oorden. 
Opgemerkt dient te worden dat, alhoewel de oorlog in Duitsland 50-jaar korter duurde dan in de Nederlanden, 
de vernielingen in Duitsland veel groter waren dan in ons land. De katholieken, gesteund door Oostenrijk en 
Spanje, trokken alles vernielend van zuid naar noord door Duitsland om alle lutheranen weer en met geweld 
terug te brengen tot de moederkerk. 
In een later stadium trokken de lutheranen, eerst door de Denen, maar later vooral door de steun van koning 
Gustaf Adolf der zweden weer in tegengestelde richting, van noord naar zuid Duitsland, weer een spoor van 
vernielingen achter zich latend. Met name ook van de kerkelijke bezittingen van de twee elkaar bestrijdende 
religies zal ieder duidelijk zijn. En bij kerkelijke bezittingen denkt men ook aan kerkboeken en dergelijke. 
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Na de dertigjarige oorlog bleek " meer dan 50% van de Duitse bevolking te zijn verdwenen. Niet alleen het 
leven op het platteland was ontwricht, ook in tientallen jaren na de oorlog 
Maar ook de steden weren voor meer dan de. Helft vernield met zijn voormalige inwoners. De trieste 
vernielingen en moorden vinden hun hoogtepunt in de stad Maagdenburg waar 95% van de bevolking werd 
uitgemoord. En het resultaat van al dat leed? 
Bij de vrede van munster werden de vanouds lutherse gebieden weer luthers en de vanouds katholieke 
gebieden weer katholiek. De reformeerden, die in de situatie van voor de oorlog eigenlijk tussen wal en schip 
vielen kregen nu ook bepaalde rechten.  
Ze werden vroeger getolereerd in bepaalde gebieden bijv. Elzas, rond Heidelberg (Heidelbergse catechismus), 
de Pfalz(gedeeltelijk) en enkele vorstendommen in Duitsland, maar de stelling bleef "de religie van het 
vorstenhuis was de religie van al zijn onderdanen" wisselde de vorst van religie (bijv. door huwelijk) dan 
hadden de onderdanen, van de ene op de andere dag, een ander geloof of men dat leuk vond of niet. Men was 
immers onderdaan en de vorst dacht en besliste voor zijn onderdanen. 
In boven geschetste omstandigheden raken wij het spoor der familie Steller bijster, wat bewijsbare gegevens 
betreft. 
De meeste familie genealogieën lopen, zowel in de Nederlanden als in de omringende landen, in dit tijdvak 
rond 1600 vast, de geschiedenis, het nog niet hebben van een achternaam, het nog niet vastleggen van 
kerkelijke gebeurtenissen in de kerkregisters, speelt dan de doorsnee burger, van die tijd, parten. De zeer rijke 
en van oorsprong adellijke families, kunnen aan de hand van andere bronnen, verder gaan. 
De speurtocht door de archieven zal ons voorlopig nog bezig houden, maar ook de streek van afkomst zelf, 
Bischheim in de Pfalz, moet visueel grondig bestudeerd worden, o.a. om de oude woningen te bezien op een 
aanwezigheid van een oud merk, een zogenaamd huismerk, wat ook de familie steller vroeger bezat. Men 
kraste zo'n huismerk in gereedschappen, in stenen die de grenzen van het in eigendom hebbende land of 
tuinen aangaven, natuurlijk werd het ook aangebracht aan de woning. En alhoewel er in de loop der jaren veel 
is verbouwd of vernieuwd, de oude van Bischheim overgebleven kern is oud. Tot nu toe hebben wij alleen de 
oude dorpskerk van Bischheim bezocht en wat door het dorp gewandeld, ook zijn een serie foto's van kerk en 
dorp gemaakt. Het huismerk ziet er zo uit; 
Ieder blokje betekend weer een nieuwe generatie van de familie Steller, alleen de oudste zoon mocht het 
ongewijzigd overnemen, andere kinderen uit het gezin moesten een toevoeging doen aan het merk. 
Het huismerk vonden wij op een testament/inventaris uit 1794. Gaat men nu de generatiewisseling stellen op 
rond 30 jaar - leeftijd vader bij geboorte eerste kind, men huwde vroeger rond het 28ste levensjaar en in 
aanmerking nemende dat de oudste zoon het ongewijzigd overnam van zijn vader, deze zoon blijft dan ook 
meestal het ouderlijk huis bewonen, het huismerk derhalve in het begin van de jaren in 1500 zijn oorsprong 
vindt. 
Opgemerkt moet worden in dit verband, dat een huismerk geen familiewapen is, immers een familiewapen 
blijft hetzelfde de geslachten door, een huismerk groeide verder uit, naarmate de generaties toenamen. 
Nu kan de term visueel onderzoek- wat lachwekkend overkomen, het landesarchiv, zowel de vereniging voor 
de Pfalzische familiehistorie geven, wat betreft het zoeken naar de afkomst van huismerken, dit als de meest 
doelmatige werkwijze voor resultaat, zoeken bij de oude huizen, aan gevelmuren, draagbalken, tuinmuren etc. 
En, uiteraard met toestemming van de bewoners, ook binnenplaatsen, een typisch gegeven in die streek en 
interieurs. 
Alvorens deze proloog te beëindigen, een proloog die een verantwoording is geworden van gegevens, 
ondervonden moeilijkheden in verband met de algemene geschiedenis en een opsomming is van de studie 
voor familiegenealogie die nog plaats moet vinden, willen wij eindigen met een vermelding van alle literatuur 
door Stellers geschreven in de loop der geschiedenis. 
 
BRON;  
British museum: general catalogue of printed books. 
Steller, Bernhard;  idylle d'artiste. Paris 1898. 
Steller, Georg Wilhelm; das becken der Stellerschen seekuh 1704 Tagebuch seiner seereise aus dem petripauls 
hafen in kamchatka bis an die westlichen kusten von amerika 1731. (Zie voor deze steller onze verantwoording 
van gegevens) 
 
Steller, Paul;  führende manner des rheinischwestfalischem wirtschaftlebens persönliche erinnerungen, Berlijn 
1930. Handbuch für kapitalisten 1880  
Steller, Walter; das altfriesische schulzenrecht 1926 abris der altfriesischen grammatik 1928 
Steller, K.G.F.; Sanginees-Nederlandswoordenboek 1959  
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Steller, Georg, Ruckersdorf kreis sprottau; die geschichte des ortes und seiner kirche (archiv für schlesische 
kirchengeschichte)  
Steller, Georg Wilhelm where the sea breaks its back: the story of a pioneer naturalist (Zie voor deze steller 
weer onze eerdere vermelding)  
Steller, Thomas posteriore dissertations theologica etc. Wittenberg 1680. (Zie voor deze steller bij Boedapest in 
onze proloog)  
Steller, Ernst proefschrift wis- en natuurkunde leiden 
Steller, Hans proefschrift wis -en natuurkunde Utrecht 
 
BRON;  
the national union catalogues; pre-1956 imprints vol. 567  Steller, Georg; die bauern des fürstentums sagan. 
 1700 Steller, Gustaf; der wirtschaftliche wert einer bayerischen Grosz-schiffahrtstrasse 1908  
Die bedeuting der tarifvertrage und die lage der industrie in Bayern 1904. 
Rest ons alleen nog, in deze proloog allen dank te zeggen die ons in de loop van deze studie behulpzaam zijn 
geweest, op welke manier dan ook. 
Zij die de brieven van ons beantwoorden en dat waren er velen; kerkbeambten, predikanten ze gaven respons. 
Archief ambtenaren, kosters, die wij op onze studiereizen ontmoeten zouden in Duitsland waren ons 
merendeels goed gezind en hulpvaardig. Vooral was dat van belang om dat een goede structuur van het 
archiefwezen, zoals in Nederland waar alles onder beheer is van de staat der Nederlanden, in Duitsland 
ontbreekt. Men is afhankelijk van de personen die de kerk boeken beheren. 
Ook dank aan kosters en kosteressen die met ons meegingen om de kerken, die voor onze familiegenealogie 
belangrijk waren, te laten bezichtigen en op foto's te laten vastleggen, ook de kostbaarheden goals 
avondmaalstellen en doopschalen aan ons toonden. Immers dat waren de schalen waaruit onze voorouders 
gedoopt waren, het waren de bekers waaruit onze voorouders dronken bij het avondmaal. Ook het feit dat ik 
dan gelegenheid kreeg het kerkorgel te bespelen was te danken aan hun vriendelijkheid maar staat terzijde van 
deze familiegenealogie. Voor wat betreft het Duitse traject wil ik, omdat steeds "in meervoud wordt 
geschreven, dank brengen aan mijn beide zonen, Willem Remmelt Steller en Remmelt Sebastiaan Steller, die 
alle studiereizen Duitslands hebben meegemaakt en zodoende een forse bijdrage aan deze familie genealogie 
hebben aangedragen. 
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 Geschiedenis van de FAMILIE STELLER. 
 

Wie tijdens een vakantiereis naar zonniger oorden in het zuiden gaat, zal meestal Duitsland als transitland 
doorkruisen. Wie dan de autobaan aan de linkerkant van de Rijn neemt passeerd bij Koblenz de Moezel. Een 
gelieft vakantiegebied ven Nederlanders die wat dichter bij huis blijven. 

Men beseft dan vaak niet dat hier ook een cultuurgrens uit vroeger dagen wordt overschreden. Koblenz en 
Trier, beide steden aan de Moezel, waren sterke katholieke bisdommen die de macht met straffe hand 
uitoefenden. Het lutheranisme kreeg in hun machtsgebied geen voet aan de grond. Het hield voor hun grenzen 
halt. 
Die verder zijn weg vervolgt komt al spoedig in een gebied waarvan de vorstenhuizen overgingen naar de leer 
van Luther en dus ook hun onderdanen meegingen uit de katholieke religie naar de nieuwe leer. Thans treft 
men strikte scheiding van religies links van de rijn nog aan. Sterke katholieke concentraties rond Keulen, Trier 
en Koblenz, de oude machtige bisdommen en meer naar het zuiden tot aan de Franse grens grote protestante 
enclaves. 
De bisdommen, van Mainz, Worms en Speyer konden zich niet staande houden tegen de leer van dr. Martin 
Luther alhoewel de domkerken in genoemde steden altijd in katholieke handen zijn gebleven. De feitelijke 
macht over de bevolking hadden de bisschoppen in dit gebied prijs moeten geven. 
Als wij dan schrijven over de stad Worms zijn wij aangeland in het gebied waar deze geschiedenis der Stellers 
gestalte gaat krijgen. 
Wie ter hoogte van Worms de autobaan verlaat, niet de richting ven Worms hoe interessant deze mooie stad 
ook is, maar de andere kant op het Pfalzer land in komt in het voormalige leefgebied der familie Steller. Eerst is 
het land nog vrij vlak maar dat veranderd spoedig, de bergen zijn al in de verte te zien. De hoogste berg van het 
Pfalzer bergland, de Donnersberg, tekent zich al tegen de horizon af 
Nu draagt deze berg een televisiemast en een radarstation van het Amerikaanse leger, het beste is dan de 
ontsierende bebouwing maar wegdenken. Ze waren er vroeger niet, toen de familie steller aan de voet van 
deze berg leefde. Wij zijn dan aangekomen in een prachtig natuurgebied dat niet onder doet voor de bekende 
vakantie gebieden van Duitsland zoals de Eifel, Sauerland, Zwartewoud enz.  
Alleen het ligt wat verder weg van de doorgaande routes, weg van de snelweg is hier nog niet doorgedrongen. 
Aan de voet van de Donnersberg ligt als belangrijkste stad Kirchheim-bolanden en dat was vroeger ook al zo. 
Alleen door de gezonde lucht en het kuhrort de Schillershain mag het zich nu Bad-Kirchheim-Bolanden 
noemen.  
Maar vroeger was het de residentie van het huis van Nassau-Weilburg. 
Eerst als zomerverblijf, de hoofdresidentie was aan de Lahn in de stad Weilburg -vandaar de naam- gevestigd, 
later als permanente woonverblijven, koos men voor de Pfalz als residentie. 
In het jaar 1556 gaat het huis van Nassau-Weilburg over tot de lutherse religie, dat betekende dat stad en land 
en zijn burgers dan nog alleen de lutherse leer mogen belijden. 
Hier zou men kunnen stellen dat de familie steller in 1556 luthers is geworden 
Dat was dan al na luthers dood en ruim dertig jaar na de rijksdag in Worms. 
De geschiedenis van de Pfalz en het huis van Nassau-Weilburg leert ons dan dat graaf Johan ernst na zeer lange 
krijgsgebeuren in de Pfalz het zuidelijk gelegen amt-Bolanden aan zijn gebied kon toevoegen.  
Johan Ernst van Nassau-Weilburg leefde van 1664 tot 1719. Het probleem echter was dat in het amt-Bolanden 
in de kurpfalz vele onderdanen leefden die de gereformeerde religie beleden en dat gaf vele strubbelingen 
tussen de graaf en zijn nieuwe onderdanen. 
Maar de wil van de vorst was de wil van zijn onderdanen.  
De familie Steller was dan aanwezig op het toneel der roerige geschiedenis der Pfalz in die dagen. Laten wij nu 
eens beginnen met Weigant Steller. Weigant dus, maar ook zijn broeder Siegfried Steller hun levens liepen 
vrijwel parallel. 
Wigant Steller (Weigand) wordt in 1665 geboren en broeder Siegfried (Seybert) in 1673  
Als wij hun huwelijken vinden in de boeken van Bischheim valt ons op dat Wigant Steller dat men op late 
leeftijd, ook voor die tijd, huwde.  
Dit moet een oorzaak hebben. 
Wij schreven al dat vorst Johan Ernst van Nassau-Weilburg geboren in 1664, een jaar eerder dan Wigant Steller, 
na zware krijgsverrichtingen nieuwe bezittingen verwierf. Deze gebeurtenissen stonden niet op zichzelf. 
Namelijk de Franse koning Lodewijk de veertiende was door macht bezeten, hij wilde gebiedsuitbreiding voor 
Frankrijk, zowel naar het noorden maar ook naar het oosten.  
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Rond 1690 trekt hij, na een grondige voorbereiding, met zijn leger de Nederlanden binnen, Utrecht wordt 
ingenomen, de Franse troepen staan op korte afstand van Amsterdam alleen nog tegengehouden door de 
Hollandse waterlinie.  
Zo ook in het oosten. De Franse troepen trekken dan dwars door de Pfalz waar de tactiek van de verschroeide 
aarde wordt toegepast. 
De steden langs de rijn Speyer, Worms en Mainz vallen in hun handen en worden met de grond gelijk gemaakt.  
Ook het aan de overkant van de rijn gelegen Heidelberg ontkomt dit lot niet. 
De resten van een kasteel op een heuvel, zichtbaar vanuit Heidelberg, als mede de westfassade van de dom te 
Speyer zijn er nu nog stille getuigen van. Na zeven jaar keert het tij.                                           
De Nederlanden en de Duitse vorstendommen krijgen hulp in hun zeer benarde positie. 
Pruisen en Engeland, beducht voor de machtspositie van Frankrijk, schieten te hulp en de Nederlanden en 
bezette delen van Duitsland worden ontzet de Fransen teruggedrongen binnen het oude territoriaal 
En in deze strijd neemt ook het huis van Nassau-Weilburg deel en die daardoor het ambt-Bolanden verwierf.  
En met dit stuk geschiedenis kan men dus de late huwelijken van Wigant en Siegfried Steller verklaren.  
Als onderdanen van het Weilburgse huis moesten ook zij ten strijde trekken.  
Iedere vorst had zo zijn eigen privéleger, hij kon alle weerbare mannen in het veld roepen die tot zijn 
ondergeschikten behoorden. Zulke legertjes waren niet opgewassen tegen het Franse leger.  
Het legertje van Nassau-Weilburg vlucht dan ook naar de andere vesting der Weilburgers, de stad Weilburg aan 
de Lahn in het Westerwald dat voorlopig nog onbereikbaar was voor de Franse legers 
Hier in dit gebied van Duitsland - globaal het Westerwald leerde Siegfried Steller zijn latere vrouw kennen, 
Anna Margaretha Schwainn, geboren in 1678, te Konigswinter daar waar het Westerwald zijn grenzen had aan 
de Rijn.  
De conclusie is dat de Franse expansieoorlog van Lodewijk de veertiende de oorzaak is dat Wigant en broeders, 
Siegfried Steller op late leeftijd dan gebruikelijk in 
 

 
 
 
Het huwelijk treden. Voor de zoveelste keer was dit gebied weer eens strijdtoneel. 
De gevluchte bevolking keerde terug en kon weer met de wederopbouw beginnen het normale leven nam 
weer een aanvang en er kon ook weer gehuwd worden. 
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1700 8 Jun. ist den Wigant Steller - Anna Martha Geismann christlich copulirt wurde’ Het huwelijk - copulatie in 
oud Duits- zoals neergeschreven in het Bischheimer kerkboek.                                          

 
Anno 1710 24 juni `auf johannes baptiste ist Siegfried Steller von Willmenrod aus den Hessen-Kassische mit 
Anna Margaretha Schwainnin aus berweystsche (nu königswinter) den alher Chistlich copulirt; mitgeteilt 
wurde'. 
 
Het huwelijk op Johannes de Doperdag van Siegfried Steller en Anna Margaretha 24 juni 1710. 
Er is nogal verschil in notatie der beide akten. Bij het huwelijk van Wigant is er door een predikant van elders 
het kerkboek bijgehouden, het was ook vlak na de oorlog. 
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Bij Siegfrieds huwelijk is er een eigen predikant in Bischheim en deze man vult met een nauwkeurigheid die 
zelden voorkomt de boeken in. De dag in net kerkelijke jaar, het was Johannes de Doperdag en vooral de plaats 
van afkomst, hij van Willmenrod in het Hessen-Kassel (dit was een grensgeval Willmenrod ligt in het 
Westerwald, het was Hessen, zonder de toevoeging Kassel) en zij was van Konigswinter aan de Rijn. 
Na de huwelijken van Wigant en Siegfried steller zouden wij verder kunnen gaan met de kinderen die uit deze 
huwelijken worden geboren. 
Maar laten wij nu eerst eens proberen nog verder in het verleden terug te gaan. 
Het Bischheimer Kirchenbuch is de zevenjarige oorlog met de fransen ongeschonden doorgekomen.  
In vele dorpen en steden zijn de boeken verloren gegaan.  
Nieuwe boeken nemen dan na de oorlog weer een aanvang, bijvoorbeeld in Worms in 1698 met alle 
gebeurtenissen van alle dag keurig genoteerd. 
Het boek van Bischheim neemt een aanvang in 1681. 
Maar in de oorlogstijd, waarin mag worden aangenomen dat velen zijn gevlucht naar veiliger oorden, komt dat 
de correcte invulling van het boek niet ten goede. 
Velen zullen geboren en/of overleden zijn van de Bischheimer populatie zonder dat daar melding van wordt 
gemaakt in het kerkregister. 
Het boek is dan summier en niet volledig. 
Of er voor 1681 een vastlegging plaatsvond in Bischheim is niet met zekerheid vast te stellen. 
Waarschijnlijk niet. De jaartallen waarin het gewoonte werd kerkregisters bij te houden verschillen van stad tot 
stad. Zowel in de Nederlanden als in Duitsland. 
Zo beginnen de kerkregisters te Kampen rond de jaren 1630. 
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Maar vaker komt het voor dat de boeken later een aanvang nemen. Een uitzondering voor Duitsland zijn 
bijvoorbeeld. 
De kerkregisters van Birkenfeld Pfalz die dateren van 1578, maar dit is -behalve Zwitserland daar begon men 
zeer vroeg met kerkregisters- een uitzondering. Dus wie de ouders waren van Wigant en Siegfried steller zou 
niet af te lezen zijn in hun doopakten omdat om een of andere reden de vestlegging niet plaats vond en/of 
verloren is gegaan. 
Echter uit het overlijden register van Bischheim blijkt dat, na lange studie want er wordt geen achternaam 
genoemd er staat: den alten Conrad, Conrad Steller te zijn geweest. 
Uit deze akte blijkt dan dat hij rond 1630 geboren moet zijn. 70 jaar later vinden wij hem nog een keer als 
doopgetuige in 1701 bij een kleinkind- eerste zoon van Wigant Steller -in Bischheim, die ook Conrad wordt 
genoemd.  
Helaas ontbreekt tot nu toe ieder spoor van de vrouw van Conrad Steller. 
Hoe was haar naam, waar kwam zij vandaan en waar bleef zij in de geschiedenis. 
Het kan zijn dat zij al was overleden voor 1681 (aanvang Bischheimer kerkboek) 
Het kan ook zijn dat zij in de zevenjarige oorlog is gestorven. Dan zijn er weer twee mogelijkheden, zij is te 
Bischheim overleden maar vastlegging is achterwege gebleven of men was die tijd vanwege de oorlog niet in 
Bischheim en zij is elders overleden. 
Conrad Steller werd dus rond 1630 geboren en in onze proloog wordt deze tijd omschreven als zijnde de tijd 
van de dertigjarige oorlog van 1618 tot 1648.  
Een tijd van ongekende wreedheden en vernielingen in het Duitsland van die dagen. Tevens dat registreren van 
doop, huwelijk, sterven en begraven in kerkregisters rond die tijd nog niet algemeen gangbaar was in Duitsland 
werkt dan behoorlijk in ons nadeel. Deze genoemde twee gegevens leiden ertoe dat het niet achterhaalbaar is 
wie dan weer de ouders van Conrad steller zijn geweest. 
Die zullen rond 1595 zijn geboren.  
Terwijl de grootouders van Conrad Steller dan rond 1560 moeten zijn geboren. 
En dat is dan de tijd dat de reformatie doordrong in de Pfalz. Een tijd dat het huis van Nassau-Weilburg in de 
Pfalz overging naar de leer van dr. Martin, en op dat moment valt het doek in de familiegenealogie van de 
familie Steller. 
Hier is het waar de geschiedenis van de familie Steller niet meer terug te projecteren was. 
Het verleden geeft dan haar geheimen niet meer prijs. 
Laten wij nu eens zien wat voor Stellers er leven en gevonden zijn bij onze studie tussen 1600 tot 1650 naast 
onze Conrad steller die rond 1630 geboren is, dat is dan een Matthias Steller, naam vrouw onbekend, die rond 
1615 geboren is in Birkenfeld, beroep zakenman.  
Welke Birkenfeld - er zijn er vele in Duitsland- is dit moment nog niet bekend- in West-Duitsland zijn alle 
tegenwoordige Birkenfelds onderzocht, in Oost-Duitsland nog niet. Het kan ook zijn dat het dorp weggevaagd is 
in de dertigjarige oorlog, die nadien, plaatsvond. 
Verder Thomas Steller die in Hongarije uit Duitse ouders in 1640 wordt geboren. 
Dan verder nog Jan Steller die rond 1605 geboren moet zijn, naam vrouw ; Wijnske van Zoom (betekend geen 
achternaam maar gewoon; Wijnske van Bergen op Zoom) 
Een Nederlandse deerne maar waar kwam Jan Steller vandaan, er is helaas geen plaats van afkomst genoteerd. 
Hoewel hij met een meisje uit bergen op zoom is gehuwd komt hij zelf niet uit die garnizoensstad en van zijn 
kinderen wordt er maar één in bergen op zoom gedoopt. 
Hij zou dus best weleens Militair geweest kunnen zijn van Duitse afkomst.  
Maar de naam Jan dan? Dat zegt niet zoveel het kan Johan zijn geweest, immers later zullen wij zien dat van 
oorsprong Duitse namen in Nederland binnen de kortste keren vernederlandst worden. 
Dus naast onze directe voorvader Conrad Steller geboren rond 1630, leven er naar onze bevindingen, er 
kunnen er nog meer geleefd hebben, drie Stellers één in Hongarije, één in Duitsland, één in de Nederlanden, 
tussen 1600-1650. Maar nogmaals bewijslast voor familieverbindingen ontbreekt.  
Wel is de akte uit Bergen op Zoom de oudste akte die wij tegenkwamen bij ons onderzoek die de naam Steller 
droeg. 
De akte is van 1644, nog in de tachtigjarige oorlog die met de vrede van munster in 1648 wordt beëindigd. 
De oudste akte volgt hierna.  
Er worden die 17de januari 1644 vier kinderen gedoopt, er werd toen, ook in de reformatie, ook op 
doordeweekse dagen gedoopt en de laatste van de vier is Janneken Steller dochter van Jan Steller en Wijnske 
van Zoom. 
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Blz. 31 
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Blz. 32 
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Evaluatie; 
 
*Geslacht Steller geboren rond 1560 alle gegevens ontbreken. 
 
*Geslacht Steller geboren rond 1595 waarschijnlijk wat te maken met Jan Steller die in 1644 een dochter laat 
dopen in Bergen op Zoom. Waarschijnlijk wat te maken met Matthias Steller, handelsman te Birkenfeld die in 
1650 een zoon laat dopen in Giessen. alle gegevens in directe linie ontbreken. 
 
*Geslacht Steller geboren rond 1630 naam man Conrad steller, onze directe stamvader, overleden te Bischheim 
- doopgetuige doop kleinkind 1701- rond 1710 overleden te Bischheim. Voor- en achternaam vrouw onbekend 
 
*Geslacht Steller geboren rond 1665 -1673 
Wigant Steller geboren 1665 overleden 24 juni 1721, 
Gehuwd met Anna Martha Geismann op 8 juni 1700. 
Anna Martha Geismann is geboren rond 1666 en overleden 2 mei 1719. 
Tweede huwelijk Wigant Steller op 4 juli 1720 te Bischheim met Anna Christina Ostowie van Pohland (= ambt 
Bolanden) waar Anna Christina is geboren en in welk jaar is onbekend ook de overlijdensdatum is niet bekend in 
1726 is zij nog doopgetuige in de lutherse kerk van Dannenfels, uit dit tweede huwelijk van Wigant Steller zijn 
geen kinderen geboren. Wigant Steller was onze directe stamvader. 
Siegfried Steller geboren 1673 overleden 31 juli 1762 te Bischheim. Verbleef een tijdlang te Willmenrod Hessen. 
Gehuwd met Anna Margaretha Schwainnin van Konigswinter op 24 juli 1710. 
Anna Margaretha is geboren 1678 en overleden 28 januari 1744 te Bischheim 
 
Alvorens nu verder te gaan met de kinderen uit het huwelijk van Wigant geboren willen wij zien welke stellers 
in hetzelfde tijdvak zijn geboren dan Wigant steller en dan ook rond dezelfde tijd, of iets eerder in het huwelijk 
treden. 
Allereerst Abraham Steller van beroep soldaat, geboren rond 1660 huwde te Maastricht, waar een groot 
garnizoen gelegerd was van hoofdzakelijk Duitse huurlegers wij komen hier later in het verhaal op terug, met 
Maria van der Meyden, dochter van Shortogom Radius van der Meyden wonende te Maastricht, op 1 
september 1689. 
Verbintenis met onze genealogie niet duidelijk.  
De tweede Steller uit dit tijdvlak die wij vinden is een Heinrich Steller. 
Deze geschiedenis begint met een vrouw, namelijk Anna Walburga geboren in 1663 en overleden op 5 oktober 
1751 te Rockenhausen Pfalz. 
Deze Anna Walburga huwde in 1692 met Veit Zchwartz, het huwelijk is zeer kortstondig en ook het huwelijk 
met Georg Hartzheim direct daarna is erg kort van duur.  
In 1698 huwde ze dan met Heinrich Steller van Hamm am Rhein, vlak bij Worms gelegen.                                        
Ook hier is de verbintenis met onze genealogie niet duidelijk ondanks dat dit alles in een geografisch kleine 
afstand van Bischheim zich voltrekt. 
Hieronder de huwelijksakte van Heinrich Steller en Anna Walburga:    
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4 febr. Heinrich Steller von hamm ahm Rhijn, mit anna walburg veit zcbwarts wittig copul. Im Rochkenhausen 
Het dekenaat Rockenhausen gaf nog meer geheimen prijs, een dekenaat was reeks dorpen en gehuchten rond 
een stadje waar de kerk stond en ook de predikant woonde. 
In het gehucht Dörnbach leefde (er leven nu nog Stellers!) een Georg Steller geboren in 1663 - dus twee jaar 
voor Wigant Stellers geboorte- en gaat in 1692 huwen. Deze Georg zou dus een broer van Wigant Steller 
kunnen zijn, dit gezien zijn leeftijd en de kleine afstand tussen Bischheim en Dörnbach. Voor ons gevoel zal dat 
ook wel zo zijn maar de bewijslast ontbreekt.  
Hieronder volgt de huwelijksakte uit Rockenhausen. 
 

 
 
28 aug. ist Gorg Stoller ( wordt in het kerkboek van Rockenhausen steeds, hoewel de zelfde personen van 
Steller/Stöller genoteerd, uitspraak identiek) m. anna Elisabeth Sinnig Pitz töchter copulirt in Dörnbach. 
 
Nu beginnen wij weer met onze directe voorouders, de kinderen uit het huwelijk van Wigant Steller en Anna 
Martha Geismann gehuwd in Bischheim. 
En in later stadium ook de nakomelingen van broeder Siegfried Steller 
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In 1701 wordt het eerste kind geboren, op 23-6 1701. Hij krijgt de naam Conrad, doopgetuigen zijn o.a. Johan 
Conrad Seip en Conrad Steller. 
Deze zoon van Wigant Steller is onze stamvader niet. Maar toch hebben wij zijn levensloop uitgezocht en zullen 
wij hieronder vermelden 
Conrad Steller, geboren 23-6 1701 te Bischheim en overleden 6-3 1761 te Kirchheim-bolanden. 
Conrad huwde met Anna Margeretha Lamper op 26-4 1729, er werd een zoon geboren; Abraham Steller op 26-
1 1730 en reeds op 13-6 1732 komt aan dit huwelijk door de dood van Anna Margaretha een einde. 
Conrad huwde dan ruim een half jaar na de dood van zijn eerste vrouw met Margaretha Elisabeth.  
Margaretha Elisabeth was in 1706 te Marnheim geboren en was reformeert. 
Graaf Johan Ernst van Nassau-Weilburg was in 1719 overleden en zijn zoon Carl August volgde hem op.  
De gereformeerde religie was onder zijn bewind en zelfs vanaf 1738 gelijkgesteld met de lutherse religie, nota 
bene zelfs de katholieken werden oogluikend toegestaan.  
Dit had een politieke reden, nu kwamen er in zijn gebied allerlei mensen wonen die op hun beurt weer 
goedkope, arbeidskrachten waren, maar Carl August was wel tolerant.  
Het huwelijk van Conrad steller en de reformeerde Anna Margaretha vond plaats op 6-1 1733. 
                                  
De volgende kinderen worden uit dit huwelijk geboren en gereformeerd gedoopt; 
*Maria Margaretha 12-10 1733, verdere levensloop onbekend 
*Johann Conrad    21-08 1735, overleden 5-3 1736 *Johann Just    2-6 1738 huwde met Maria Sara Kunling en is 
op 31-5 1802 overleden, liet nakomelingen na die ook allen in Kirchheim-bolanden zijn geboren. 
Kirchheim-bolanden maakte onder Carl August van Nassau-Weilburg, die regeerde van,1719 tot 1753 een 
bloeiperiode mee 
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In 1744 liet de graaf buiten de muren een prachtige residentie bouwen  en de slotkerk, de Sankt Pauldkirche 
met het beroemde orgel, werden toen ook gebouwd maar wel met een zandloper op de preekstoel, want Carl 
August wilde geen lange  preken.                                                         
Hoe verging het Conrad Steller, Goed, In het lagerbuch van huiseigenaren van Kirchheim-bolanden 
staat hij vermeld als eigenaar van twee huizen, de panden met de nummers 48 en 49 in de Langgass die 
kadasterkaarten uit 1735 aantoont. 

 
Na het leven ven zoon Conrad Steller onderzocht te 
hebben gaan wij verder met de andere kinderen van Wigant Steller en Anna Martha. 
Het volgende kind is weer een zoon; Johann Henrich Steller geboren in 1705, op 25-2. echter dit kind is 13 
maanden later weer overleden. Dan volgt een drama: 
 
Op 15-4 1707 wordt een tweeling geboren; Johann Siegfried en Anna Elisabeth, maar deze kinderen hebben 
geen levensvatbaarheid, na enkele uren overlijden ze. 
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Johann Siegfried was naar Siegfried Steller - broer van Wigant - genoemd. Maar ook zullen wij de voornaam 
Johann tegenkomen, heel vaak zelfs in onze familiegenealogie.  
Nu dat was een eerbetoon aan het huis van Nassau-Weilburg, hun broodheren en wel aan graaf Johann Ernst.  
 

 

 
En doopgetuigen die de naam weer doorgeven aan de volgende generatie hebben ervoor gezorgd dat in de 
familie nu nog leden gedeeltelijk zijn vernoemd naar graaf Johann Ernst van Nassau-Weilburg, bijvoorbeeld de 
naam Johan Godfried. 
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In 1709 wordt er weer een zoon geboren, op 12-5 , deze zoon krijgt weer de naam van Wigants broer Siegfried, 
die ook bij zijn doop doopgetuige is.  
Deze Siegfried Steller is onze stamvader en in 1712, op 8-10 wordt het laatste kind van Wigant en Anna Martha 
Steller geboren; Johann Henrich Steller, van deze zoon is weinig bekend. 
Alleen dat hij in 1726 belijdenis heeft gedaan te Bischheim, daarna verliezen wij het spoor.  
Waar hij blijft is niet bekend. 
Belijdenis is te vergelijken met de eerste communie in de katholieke traditie. De belijdenis gebeurde meestal 
rond het 13de levensjaar. Men had dan de school verlaten en deelgenoot van de leer van dr. Martin Luther 
geworden. Men mocht dan ook op die leeftijd deelnemen aan het avondmaal. 

 
Belijdenis (Confirmation) Seybert (Siegfried) Steller (den junior) 

 
En de Duitser zou de Duitser niet zijn als daar geen groot belijdenisfeest bij hoorde. 
Alvorens nu verder te gaan met de stamvader Siegfried Steller 
eerst de gegevens van zijn oom Siegfried Steller, de broer van Wigant Scteller. 
 
Wij hebben zijn huwelijk al aangeven op de voorgaande bladzijden. 
Ook uit dit huwelijk worden kinderen geboren allereerst een dochter; 
*Maria Elisabeth steller geboren 26-3 en overleden 16-3 1723 alles te Bischheim 
*Anna Christina Steller geboren 29-7 1713 gehuwd met, 6-3 1736, Johann Martin Baxzath van Morsheim, 
verder aller onbekend. 
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*Maria Margaretha Steller, geboren 23-10 1716, gehuwd met de weduwnaar Johann Nicolaas Hauss op 22-7 
1738, verder alles onbekend. 
Dan na drie dochters wordt een zoon 
*Johann Reichhardt Henrich Steller, geboren 26-8 1718 hij doet belijdenis in 1732 en daarna verdwijnt hij uit 
ons gezichtsveld, hij komt daarna niet meer voor in de boeken van Bischheim. 
Nog even terug in de geschiedenis, wij zagen dat Wigant Steller in 1721 is overleden en haar oomzegster Maria 
Elisabeth in 1723, wij vinden dan beiden terug op dezelfde bladzijde van het overlijdensregister van Bischheim. 
 

 
Blz.39 

 
anno 1721 4 juni ist Wigant Steller im 55 jshr ist gestorben und gegraven wurde. psalm 116 vers 7,8,9. 
en even verder ; anno 1723.16 marty ist des Seybert (siegfried) Stellers kind maria elisabeth gestorben und 
dnica palmarium (= op palmzondag) begraben wurde, texty lucas 23: v. 46. (in Uw handen beveel ik mijn geest) 
 
Dit is in de genealogie van de familie Steller met recht een zwarte bladzijde. Siegfried (Seybert den senior) 
steller moest in 1744 zijn vrouw Anna Margaretha Schwainnin, door de dood, missen, hij nadien niet weer in 
het huwelijk getreden en hij is overleden in 1762, het kerkboek weet dan te melden; 
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Den 31 Januar starb Siegfried Steller vom  Willmeroth (heute Willmenrod) in dein Hessenland gebürtig und in 
die 49 Jahr hier gewesener Einwohner und wurde festo purich(nach dem Fest) christlich beerdigt. Seines Altera 
88 Jahr weniger 2 Monat. Auszug aus dem Sterberegister der luth.Pfarrei Bischheim 1 Jg.1762 
Es wurde kirchlich beigesetzt Name und Vornamen Steller Siegfried. 
 
De overlijdensakte spreekt van " geburtig in Willmenrod " terwijl de huwelijksakte spreekt van " von 
Willmenrod" 
De huwelijksakte geeft in dit verband de juiste weergave. 
Met de overlijdensakte van Siegfried Steller is aan deze tak van de familie, die niet onze directe voorvader, was, 
een einde gekomen.  
Immers de enige zoon uit dit huwelijk geboren, Johann Reichhardt Henrich is naar elders vertrokken, of wat 
ook mogelijk is overleden.  
Laten wij alvorens verder te gaan met onze stamvader Siegfried Steller junior nog even een blik werpen in het 
Bischheimer kirchenbuch aan de hand van twee geboorte aktes; het eerste kind, Conrad- van Wigant Steller, en 
het eerste kind - Maria Elisabeth- van Siegfried Steller zien wij het enorme verschil in notatie. In bet eerste 
geval summier, in het tweede geval het breed uitmeten van gegevens vooral de plaatsen van afkomst van een 
ieder maar vooral van de getuigen; 

 
het eerste, 
1701 23 juni ist Wigant Steller, Anna Martha söhnlein getauft wurde, namens, Conrad, get. joh. Conrad Seip, u. 
Barbara Schurllin, Conrad steller. 
Kwamen bijvoorbeeld van Bischheim?, Wat was de relatie met elkaar?, het wordt niet aangegeven.  
Dan de tweede geboorteakte, geschreven door Theodoor Hell, die dan pfärrer is in Bischheim. 
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anno 1711-26 may ist Siegfried. Steller v, Anna Margaretha seiner haunsfrau ein töchterlein gebohren wird 
welchs den 28 esjudem getauft worde, dir gevatten waren Paul Hauss(1) von hier , Maria Elisabeth , Paul Seip 
.(2) frau von hier (Bischheim) welchs ihm den nahme gegeben Maria Elisabeth.  
 
(1) deze blijkt bij nadere bestudering dan de vader te zijn van Johann Nicolaus Hauss die later -zie blz.38- 
een andere dochter, Marie Margaretha- van Siegfried Steller huwde. 
(2) de genoemde Paul Seip, blijkt weer bij studie der geboorte akten (bij de getuigen) een zoon te zijn van 
Johann Conrad Seip die getuige (gevatte) is bij de doop van Conrad Steller, zie blz.40. 
Door de nauwkeurige verslaggeving in het kerkregister van Bischheim door predikant Theodoor Hell konden wij 
door middel ven alle doopakten ons een goed beeld vormen van aanverwante families buren en kennissen van 
de familie Steller te Bischheim, want leden van de familie Steller waren op hun beurt ook weer getuigen bij 
doopplechtigheden en staan als zodanig ook weer vermeldt in het Bischheimer kerkboek. In de lutherse traditie 
werd er na de geboorte snel gedoopt en niet alleen op zondagen, nee alle dagen van de week. Het komt vaak 
voor dat dezelfde of de dag er na de doop al plaats vond of als langste termijn de derde dag na de geboorte. 
Waarschijnlijk was de moeder er niet bij aanwezig of het kraambed na de bevalling werd dezelfde dag of de dag 
er na al weer verlaten in die tijd. De doopgetuigen droegen volgens de kerkelijke tradities 
medeverantwoordelijkheid voor de opvoeding.  
Een van de doopgetuigen gaf dan ook -in ruggespraak met de doopouders- zijn of haar naam aan de dopeling, 
in de eerste akte Johann Conrad Seip in de tweede akte Maria Elisabeth, de vrouw van Paul Seip, 
Ook het begraven volgde zeer snel op het overlijden. In een overlijdensakte van een kind ven Wigant steller - 
Johann Henrich- staat zelfs " bei nacht gestorben, tags beerdigt". 
Over het algemeen werd men dezelfde dag begraven, hooguit één dag later.  
Er werd ook op zondag begraven getuige de akte van Maria Elisabeth Steller.  
Zij is op palmzondag gestorven en begraven.  
Er zullen wel redenen voor het snelle begraven zijn geweest in die tijd, die wij nu zo ver al achter ons niet meer 
kunnen verstaan. 
Waarschijnlijk liet de traditie niet toe een lijk in huis te hebben.  
Gezien de opmerking in een brief van 1794, -inventarium Steller- waarin staat geschreven; dat de baar onder 
de granadian is geplaatst. Wat precies een granadian was is niet bekend, wat bedoelt is niet duidelijk, maar in 
ieder geval niet in huis.  
Men moet bedenken dat men toen in een tijd leefde waarin bijgeloof nog een grote rol speelde.  
De tijd van bijvoorbeeld de heksenvervolging en verbranding had toen zijn tijd al wel gehad, maar was nog niet 
geheel verdwenen. Vooral in de stadjes en dorpen waren er nog vreemde gedachten en gebruiken in zwang als 
overlevering uit de late middeleeuwen, zeer tot ongenoegen ven de kerk. Kaar de reformator dr. Martin Luther 
zelf gooide toch ook een inktpot tegen de muur kapot omdat hij meende raar de duivel te zien die hem 
belaagde. 
Gezien de gebrekkige medische kennis er waren nog geen artsen, maar hooguit wat rond trekkende 
marskramers of barbiers met hun drankjes en zalfjes van onbetrouwbare samenstelling, zal het vaststellen van 
de dood wel door leken zijn geschied, daarbij komt de rappe manier van begraven zodat het niet 
onwaarschijnlijk is dat in die oude tijd ook wel schijndode mensen zijn begraven.  
Laten wij nu het dorp Bischheim eens bezien en wel het oude gedeelte dat op zich niet zo groot is. Het heeft 
enkele oude straatjes met veel boerenbehuizingen met binnenplaatsen aan de straatkant met een ingang voor 
paard en wagen. 
Waar in andere dorpen de kerk toch het middelpunt van alles is, zo is dat in Bischheim niet het geval.  
Kerk en de woning van de predikant staan terzijde van het oude dorp. Wel is er een stratenplan zodat iedere 
straat op de kerk toeloopt, oftewel naar het plein dat voor de woning van de  predikant ligt.  
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Een prachtig huis met vak muurwerk, daarvan terzijde ligt de kerk met ervoor achter een muur de oude 
gottesakker waar nu niet meer begraven wordt maar in de Stellerstijd wel. Nu dan in dit stuk grond tussen kerk 
en muur ligt ons voorgeslacht begraven, al heel lang geleden, dat waren onze gedachten toen over deze grond 
liepen om de ingang van de kerk te bereiken. Want deze ingang is nu aan die kant van het voormalige kerkhof 
en niet meer zoals vroeger onder de toren.  
Er is meer veranderd aan de kerk. 
Zo is het tongewelf vervangen door een vlak plafond, zijn de ramen vergroot en is de kaneel verplaatst naar de 
achterkant van het schip. 
Het orgelfront is zeer oud, zeker uit de tijd van de familie Steller. Wel is achter dit oude orgel front met 
gebruikmaking van het oude pijpwerk een nieuw orgel gebouwd. Het typische ven de oude lutherse kerken zijn 
de galerijen rondom, soms twee verdiepingen hoog. In Bischheim was maar één verdieping en om meer 
ruimtewerking in het gebouw te krijgen is aan een kant de galerij weggebroken. De kerk is van buiten erg sober 
maar van binnen stijlvol ingericht. 

 
De lutherse kerk van Bischheim, met daarvoor, nu begroeid met bomen en struiken, het kerkhof. Jammer is dat 
men aan deze kant een nieuwe, het gebouw ontsierende ingang heeft gebouwd. 
Nu wij toch bezig zijn Bischheim voor te stellen is het een goed moment om ook de geografische ligging onder 
de loep te nemen. Aan de oost en west kant van het dorp is het nog heuvelachtig tot vrij vlak, hier wordt akker- 
en wijnbouw toegepast. Aan de noordzijde maar vooral in het westen beginnen de bergen, waarvan de 687 
meter hoge Donnersberg de absolute blikvanger is. Een uitzonderlijk mooi natuurgebied. Nu is het gebied, met 
Kirchheim-bolanden als centrum het Donnersbergkreis. 
Bischheim ligt ongeveer 1 km. van de oude residentiestad van Nassau-Weilburg, Kirchheim-bolanden de 
bebouwing raakt elkander nu, zij het dat tassen beide plaatsen de drukke A-4O overgestoken moet worden ( A-
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4O is de route tussen Kaiserslautern en Alzey) die later is aangelegd om verschillende oude stads- en 
dorpskernen te ontzien van doorgaand verkeer.  
Hier volgt een deel van een kaart met uiterst rechts Worms en 28 km. links daarvan Kirchheim-bolanden en 
Bischheim waar het ons vooral om gaat in dit verhaal 

 
 

Blz.46 
 
Op de kaart ziet u dan zuidwestelijk van Kirchheim-bolanden Dannenfals, tegen de helling van de Donnersberg, 
waar Wigant Stellers tweede vrouw eens doopgetuige was, zuidelijk van Kirchheim-bolanden ziet men 
Marnheim waar de reformeerde tweede vrouw van Conrad Steller (uit Kirchheim-bolanden) vandaan kwam en 
noordelijk van Kirchheim-bolanden ligt Morschheim waar de man vandaan kwam van Anna Christina Steller 
Ten westen van Dannefels ligt de top van de Donnersberg. Wie dan de Donnersberg naar het westen , via 
Marienthal, afdaalt - en dat staat juist niet op het landkaartje - komt in Rockenhausen-Dörnbach. En wij hebben 
gezien (Blz.33-34)dat hier vroeger stellers leefden en nog leven terwijl wij de bewijslast niet kunnen aandragen 
dat het een relatie met de stellers heeft die heel dichtbij, aan de oostkant van de Donnersberg leefden.  
Wij zullen het maar op zeer waarschijnlijke verwantschap houden.  
De echt grote stad was vroeger, en eigenlijk nu ook nog, het aan de rijn gelegen Worms. 
Het was een knooppunt waar allerlei wegen zowel over land dan wel over water, het was een handelscentrum 
en het overlaadstation voor het Pfalzer gebied, bij elkaar kwamen.  
Ook op godsdienstig gebied was het, zowel voor katholieken als luthersen, een toonaangevende stad men 
scheen elkaar in Worms te verdragen. 
De familie Steller zal zeker vaak in Worms vertoeft hebben hetzij gewoon om er te zijn, of voor zaken 
bijvoorbeeld inkopen of verkopen van producten of de nieuwe snufjes, die zich het eerst in de grote stad 
openbaren, te leren kennen. Later vestigt zich dan ook een tak van de familie steller voorgoed te Worms, het 
dorpsleven achter zich latende.  
Maar dat verhaal komt nog. 
Nu dan het dorp Bischheim en de dorpskerk omschreven is, en de geografische gesteldheid van het 
omliggende. Gebied is vastgelegd gaan wij weer, verder met onze directe voorouder, Siegfried Steller, den 
junior, geboren in 1709 te Bischheim. 
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Wij zagen in het voorgaande a1 dat Siegfried Steller een zoon was van Wigant Steller en Anne Martha 
Geismann en bij de doop vernoemt werd naar zijn oom - broer Van Wigant- Siegfried Steller en gehuwd met 
Anna Margaretha Schwainnin. Hij werd daarom in de Bischheimer kirchen-bucher Siegfried den junior 
genoemd. 
Op  12-5 1709 wordt hij gedoopt en op Pasen 1722 volgt de confirmation op 13-jarige leeftijd. Hij wordt in de 
belijdenislijst Seybert genoemd, dit is in de streektaal van de Pfalz hetzelfde als Siegfried de namen zullen dan 
ook steeds verschillend geschreven worden in de boeken. 
In 1733 huwde Siegfried Steller - op 11-7 1733- -met Anna Christina Doerrin. 
Even iets over de achternamen van de vrouwen. Het is de gewoonte in die tijd dat de vrouwelijke leden van 
een geslacht het achtervoegsel rin of nin krijgen als voorbeeld Seippin, Schwainnin, Doerrin, en ook stellerrin, 
dus de vader van Anna Christina droeg de achternaam Doerr, ook Dörr geschreven.  
Hier volgt de inschrijving in het kerkboek; 
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anno 1733 14 july ist Seybert Steller u. Anna Christina Doerrin für der bischh. versamlung christlich eingesegent 
word, Siegfried is dan 24 jaar en Anna Christina pas 18 jaar, dat is een uitzonderlijk jonge leeftijd in die tijden, 
waar men ongeveer tussen het 25 tot het 30 jaar huwde.  
Het huwelijk wordt rijk gezegend met kinderen, die wij hierna laten volgen. 
*Johanna Elisabeth Margeretha Steller; geboren 2-2 1736 en overleden 27-5 1769 niet gehuwd geweest. 
*Maria Margaretha Steller; geboren 13-11 1738 en overleden 7-3 1794, niet gehuwd geweest had wel een 
pleegzoon; Balthezar Färr. 
 

 
Om een indruk op te doen hoe klein eigenlijk het Bischheimer-kerkboek is wordt een bladzijde in zijn geheel 
afgedrukt.  
De derde van boven is de huwelijk inschrijving van Siegfried Steller.  
Bedenk dat alles met ganzenveer geschreven werd, waar dan met een mes een punt aan werd gemaakt! 
*Johann Willhelm Steller; geboren 25-12 1743 en overleden 4-12 1812. deze is gehuwd geweest met Johanna 
Magdalena een weduwe, uit deze verbintenis is een zoon geboren die slechts 4 maanden heeft geleefd, verder 
bleef dit huwelijk kinderloos. 
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*Maria Christina Steller; geboren 27-2 1746 en verder is ons totaal niet bekend wat er verder met deze dochter 
is gebeurt, waarschijnlijk vertrokken uit Bischheim,- maar moet toch voor 1774 al overleden zijn - zij komt dan 
niet meer voor in het testament. 
*Johann Ludwig Steller; geboren 30-10 1748 en overlijden niet bekend, deze Johann Ludwig. blijkt de bon 
vivant der familie Steller te zijn geweest, gaat in Nederlandse krijgsdienst bij verlof maakt hij een Bischheimer 
deerne zwanger gaat weer in Nederlandse krijgsdienst en keert weer terug naar de Pfalz om spoedig daarna 
met zijn vrouw, en twee dochters te immigreren. 
De predikant schrijft dan ook in het kerkboek bij het gedwongen huwelijk, dat niet in de kerk mocht 
plaatsvinden, maar in het pfärrhauss = pastorie het volgende;  
1780 
20 juni wurde ludwig steller mit amalia klingenschmiedt den johann simon klingenschmiedts tochter- previa 
poenitentia privata in pfärrhauss copulirt, 
en als het onwettig verwekte kind ongeveer 6 weken later ter wereld komt volgt er; 
1780 catharina stellerrin 
jonann ludwig steller ünd seiner previa poenitentia privata mit ihm copulirte frau, amalia gebohrene 
klingenschmiedtin ein tochter ist gebohren den 15 august und den 16 usjedem getauft wurde, den gevatten 
dabaij(?) wahren Catharina Klingenschmiedtin das kinds mütters schwester. 
 

 
 

Blz.49 
 
Uit de zinsnede; und seiner previa poenitentie private mit -ihm cöpulirte frau amalia etc.  blijkt dus dat de 
predikant de schuld en het vroegtijdig en dus onwettig geboren dochtertje van beiden alleen legt op conto van 
zijn vrouw Amalia, dochter van Johann Simon Klingenschmiedt, en na studie in de registers van Bischheim bleek 
Simon de schoolmeester te zijn van het dorp.                                          
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Vandaar dat het gezin van Ludwig Steller spoedig daarna uit Bischheim vertrok en daarmee ook uit ons 
gezichtsveld. 
*Johann Jacob Steller; geboren 26-5 1751, overlijden nog niet bekend (nog in onderzoek) was gehuwd met 
Philippina Rothin (niet in Bischheim gehuwd) was in Nederlandse krijgsdienst voor zijn huwelijk, uit het 
huwelijk wordt een zoon geboren 25-2  1778 Johann Ludwig Steller, daarna gaat het gezin naar Worms 
verhuizen. 
*Johann Gottfried Steller; geboren 18-11 1753 te Bischheim. 
en dit laatste kind uit het huwelijk van Siegfried Steller 
en Anna Christina Doerrin is onze stamvader. 
hier volgt zijn doopsakte in het Bischheimer kerkboek. 
 

 
Johann Gottfried Steller 
 
siegfried steller und seiner offc. Hausfrau Johanna Christina Sohnlein ist gebohren 18 Nov.  
vatten bey seiner taufe waren Johann Gottfried Wagt, Peter Wöyers offc. Sohn und Maria Elisabeth ludwig 
dörra von wuttersheim offc. Tochter. 
 
Nu zouden wij verder kunnen geen met het volgen ven Johann Gottfried Steller. 
Maar dat doen wij voorlopig nog niet. Omdat de geschiedenis van zijn vader en moeder, broers en zusters nog 
voldoende stof tot studie zal geven. 
wij zijn met de geboorte van Johann Gottfried Steller gekomen in de tijd van na 1750. 
In 1735 was Carl Christian ven Nassau-Weilburg geboren, was zijn vader Carl August opgevolgd en was in het 
huwelijk getreden met Caroline van Oranje-Nassau der Nederlanden. Had vader Carl August veel gedaan om 
Kirchheim-bolanden een echte residentie te doen worden, o.a. de bouw van slot en slotkerk, zijn zoon ging 
verder met de ontwikkeling van de stad, maar vooral ook zijn vrouw Caroline van Oranje. Zij liet de Langgasse 
(zie de plattegrond op blz. 36) ombouwen in Hollandse stijl, de Langgasse werd toen ook Hollandergasse 
genoemd een huis draagt die stijl nu nog. Uit die tijd dateren ook de barokke herenhuizen en ambtelijke 
woningen. Ook de Schwanen apotheke, de vroegere hof apotheek is uit die dagen. 
Caroline van Oranje was zeer kunstminnend, zo nodigde zij de toen 22-jarige Mozart uit om voor haar het 
buitengewoon fraai klinkende orgel in de slotkerk te bespelen.  
Daarom spreekt de Kirchheim-bolanden bevolking vandaag nog "uber das berümter Mozart orgel in unzere 
kirche" 
Door zijn huwelijk met Caroline der Nederlanden wordt Carl Christian van Nassau-Weilburg gouverneur van de 
stad Maastricht.  
En door dit gegeven begrijpen wij ineens waarom de zonen van Siegfried Steller (ook Johann Gottfried zoals wij 
later zullen zien) in Nederlandse krijgsdienst gaan of liever gezegd moeten. Carl Christian moest voor 
verdediging der stad Maastricht er een garnizoen inrichten. Het huwelijk van Carl Christian van Nassau-
Weilburg met Caroline van Oranje-Nassau (verre achter en achter neef en nicht van elkaar) is er de oorzaak van 
dat de familie steller en dus ook onze familiegeschiedenis zich op de duur verplaatst naar de Nederlanden.  
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                  Kirchheim-Bolanden orgel in de slotkerk 

Had dit huwelijk niet plaats gevonden dan hadden wij nu nog een Duitse Pfalzische familie geweest en daar 
waarschijnlijk ook nog wonende. 
Mag ik hier nog een keer stellen dat de algemene geschiedenis een beeldbepalende factor is geweest in onze 
familie genealogie. De invloed van de machthebbers dezer wereld bepalen het lot der kleinen, nu, maar 
vroeger des te sterker.   
Wat waren de leefomstandigheden van de familie steller in die dagen? 
Dit is een lange tijd onduidelijk, geweest tijdens ons onderzoek. Totdat min of meer bij toeval en oplettendheid 
van een archiefbeambte in het Staats-Landssarchief te Speyer een dik pak papier te voorschijn kwam, waarin 
de hele maatschappelijke positie en welstand familie steller aan de orde kwam, beginnende in 1774.  
Siegfried Steller was in 1772 overleden en zijn vrouw Anna Christina erft de bezittingen van haar man.  
Zij wilde daarna alles omschreven hebben wat de familie aan onroerend goed, huizen, land, tuinen, gepachte 
en verpachte landerijen, bezat en dat verdelen in een moedersportie en ieder kind zijn deel kreeg, met dien 
verstande dat het kind dat de moeder in huis nam en haar verzorgde hiervoor een groter part zou krijgen.  
Alles zou intact blijven de kinderen kregen wel de rente over hun ieders deel. 
De moeder wilde wel in het nu door de kinderen (Maria Margaretha en de oudste zoon Johann Willhelm) 
bestuurde bedrijf haar eigen plaats behouden ze eist een plaats in alle delen van het huis stub, stal en een 
eigen ingang. Tot in het detail omschreven zijn haar wensen. 
Ook voor Marie Margaretha komen er bepaalde afspraken 
voor het geval dat zij vrijgezel zou blijven, ook zij had dan een goed verzorgde oude dag.  
Moeder Christina Steller had een helder verstand en goed inzicht in de materiële dingen van het leven, zij was 
een zakenvrouw. 
Dank zij haar hebben wij een ruim inzicht van de materiële bezittingen die de familie steller bezat. 
Het pak papier dat op die wijze tot stand is gekomen is een boekwerk op zich, wij willen er proberen, er in Het 
kort een weergave van te geven.                                                             
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Dit is het titelblad actum Bischheim 29 febr.1774 
INVENTARIUM und mütters tradition von Anna Christina den Seybert Stellers wettige weduwe, de notarissen 
zijn Gottfried Gorrmann en Johannes zind (of zund) 
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Dan volgen de kinderen - Maria Christina Steller ontbreekt zie blz.48, zij moet dus al overleden zijn  
De term ledig betekent niet of nog niet gehuwd. 

 
1 Johann Willhelm 30 jaar was toen in dienst en nog niet gehuwd. 
2 Anna Margaretha 32 jaar en niet gehuwd. 
3 Ludwig Steller ongehuwd 25 jaar oud.  
4 Jacob 23 jaar oud. 
5 Gottfried, verblijf houdende in de vreemde zijn belangen worden waargenomen door Johannes Zund 
(Gottfried was in de Nederlanden als militair).        . 
Na de inhoud van het testament en de verdeling der bezittingen tussen moeder en kinderen, met zeer 
gedetailleerde bindende voorwaarden volgt de ondertekening van het stuk. 
Links de notarissen en de griffier en rechts de familie steller. 
AGTUM QUO SUPRA 
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Moeder Anna Christina Steller en dochter Anna Margaretha ze ondertekenen met een kruis tussen hun naam, 
waarschijnlijk zijn ze de schrijfkunst niet machtig en voor Gottfried Steller tekende , bij volmacht, Johannes 
Zund. 
Hieronder volgt een gedeelte van het testament waarin moeder Christina Steller haar zelfstandigheid ten 
opzichte van haar kinderen laat omschrijven.  
Zij beveelt de kinderen haar een plaats te geven in huis, in der stub, haar bed staan te laten, plus een vrije 
intocht in het hele huis 
Maar dan komt het; 
vrije intocht voor de koe en de geiten en bokken moeten hun plaats in de stal behouden  
seiner platz im stall ua allen fails in ieder geval, und platz in der scheure( schuur). 
Dit alles om haar een gevülter aûshaben te verzekeren. 
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Voor het dikke testament van 29 febr. 1774, 1774 was een schrikkeljaar, was er al een eerder stuk opgemaakt 
maar dan alleen met de zonen dat dezelfde tekst heeft als het testament, met dien verstande dat Margaretha 
die wel vrijgezel zal blijven, wat extra's zal krijgen ook de eerste keus voor aankoop van een groot stuk grond 
indien Johann Willhelm (de zetbaas) er van af wil, maar dan moet Margaretha contant (baar) en voor de 
kerstdagen 1774 of in ieder geval 1775, 1776 en 1777 een 1/3 deel te betalen aan broeder Johann Willhelm op 
de kerstdagen van bovengenoemde jaren,  
Dit was de overeenkomst tussen Christina, Siegfried Stellers weduwe en haar zonen van 1 febr.1774  
Voor Johann Gottfried tekende de notaris Johannes Zund 
BEILAG ZUM STELLERISCHEN INVENTARIS : 

 
Hier volgt de overeenkomst tussen moeder en zonen wat betreft de eerste keus van aankoop land voor 
Margaretha en betaling overeenkomst, zoals beschreven op blz.56. (fragment) 
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Als 1774 alles tot in het kleinste detail omschreven is, wordt bij iedere aankoop of verkoop weer een bijlage 
toegevoegd aan het testament. 
En nu alles is genoteerd , zowel bezittingen onder aftrek van schulden, roerend en onroerend goed, meubilair, 
vee, enz. blijkt het bezit van de familie Steller, na recapitulatie, 1411.- (waarschijnlijk Thaler) te omvatten.  
Een enorm groot bedrag. 
In dezelfde tijd verkopen de luthersen de Sankt-Peterskirche (ze hadden aan de Sankt-Paulskirche- de Hofkerk 
voldoende) met inbegrip van het rijke meubilair en orgel - maar uitgezonderd de toren- aan de reformeerden 
voor 3000.- Thaler.     ? 
Door dat gegeven krijgen wij een indruk van het kapitaal van de familie steller in die dagen te Bischheim. 
Daar moeten wij niet mis over denken, het was een rijke familie! 
Zoon Johann Gottfried Steller, onze voorvader, krijgt ook zijn deel toegewezen waarvan hij de rente opbrengst 
tot het zijne mag rekenen. 
Zijn deel van het geheel is 175-, daar hoorde ook bij inbegrepen 13¾ morgen garten, bij garten moet men in dit 
geval niet denken aan tuinen, maar aan wijngaarden tot een waarde van 40.-.  
De wijngaarden hadden totaal een omvang van 24¾ morgen. Hieronder volgt de akte; 

 
 

Er waren ook wat schulden, en net als de bezittingen worden ook de schulden over ieder kind verdeeld. 
Zo worden aan Johann Gottfried steller als schulden toegerekend; 5.34, hieronder volgt de akte maar let op, 
Johann Gottfried is het 5de (nog levende) kind en de griffier zet dan ook een 5 in de grote krul van de G; 
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Zo zouden wij nog eindeloos kunnen doorgaan met het dikke pakpapier, maar wij gaan nu maar van 1774 naar 
1784.  
Dan door de aankoop van twee grote stukken land, in het kadaster omschreven no. 68 en no.885 door 
Margaretha Stellerin, wordt de welstand der familie zodanig dat men als vrije burger wordt gezien ten opzichte 
van het huis van Nassau-Weilburg, onder de voorwaarden in een oorkonde omschreven. 
Deze oorkonde is zo interessant dat hij beslist in zijn geheel moet worden opgenomen, zie de volgende 
bladzijden. 
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Blz.60 
 

De voorwaarden in de oorkonde kunnen worden omschreven als zijnde eerlijk en oprecht zaken doen. Men 
moet waken voor valsheid in woord en daad. 
Men mag geen schijnhandel bedrijven, leugen en bedrog in algemene zin zal niet toegestaan worden. Men 
moet eerlijke zakenlieden zijn. 
De oorkonde gaat over de relaties onderling tussen mensen.  
Eigenlijk doodgewone fatsoensnormen die het hoog vorstelijk, huis van Nassau-Saarbrücken de familie Steller 
als bindende voorwaarde voorschreef in het zakendoen nu dan als vrije burgers. 
De oorkonde werd gedateerd ten eerste in 1781 en ten laatste in 1784. Ook dan draaien de ambtelijke molens 
al langzaam.  
Er wordt nu in deze oorkonde gesproken over het hoog vorstelijk huis van Nassau-Saarbrücken. Ook weer een 
deel van het Nassau bezit dat in de tijd nogal uiteengevallen was in kleine vorstendommetjes. Onder andere 
Nassau-Dillenburg, Nassau-Dietz, Nassau-Hadamar( Hadamar was weer teruggekeerd tot de katholieke religie), 
Nassau-Uzingen allen ten oosten van de rijn, globaal rond de stad Nassau aan de Lahn, waar alles begonnen 
was. 
Waar vader Willem de rijke, heel vroeger, zijn rijk opdeelde tussen zijn zonen. 
Links van de rijn, in de Pfalz, was er in de loop der tijden Nassau-Weilburg bijgekomen en nog later ook een 
gebied ongeveer bij de Franse grens bij de stad Saarbrücken. 
Dit laatste gebied kwam door erfopvolging bij het noordelijker gelegen Nassau-Weilburg.  
Vandaar de naam Nassau-Saarbrücken in de oorkonde. Waarom nu dit lange verhaal over vorstenhuizen? 
Omdat dan de tijd daar is van de grote revoluties. Er was grote onrust onder de volken van Europa. Men was de 
pracht en de praal van de vorstenhuizen gaan zien in relatie tot hun eigen armoede.  
De monarchie bereikte haar absolute hoogtepunt onder de in ons verhaal al eerder genoemde Lodewijk de 
veertiende "l'etat c'est moi" of te wel "de straat ben ik" was zijn uitspraak. 
Op 14 juli 1789 bestormde het getergde volk de Bastille te Parijs. De revolutie was begonnen en zou zich 
uitbreiden als een olievlek over Europa. 
Vier jaar later viel het bepruikte hoofd van de toenmalige koning der Fransen Lodewijk de zestiende onder de 
guillotine.  
En toen kwam Napoleon en die wilde de wereld overheersen en begon er ook mee. 
In de Nederlanden zowel in de Duitse statenbondjes en vorstendommen is het dan gedaan met de monarchie.  
In 1794 is het dan ook gedaan met het huis van Nassau-Weilburg. Zo wordt de eerder in dit verhaal genoemde 
fraaie Hofkerk te Kirchheim-bolanden hooimagazijn voor de paarden van de Franse bezettingsmacht. 
Het gebied links van de rijn wordt door Napoleon bij Frankrijk ingelijfd. In de Nederlanden vlucht dan prins 
Willem de vijfde naar Engeland                                                   
De tijd van vrijheid, blijheid en broederschap is dan aangebroken. 
In deze onrustige tijd gaat het ook niet zo goed met de familie Steller. 
Anna Christina, Siegfried Stellers weduwe is op 11-4 1781 overleden. 
Wij zagen al dat Johann Ludwig Steller met onbekende bestemming was vertrokken.  
Johann Jacob Steller woonde in Worms en Johann Gottfried was in Nederlandse krijgsdienst. Nu zagen wij ook 
al dat het huwelijk van Johann Willhelm Steller kinderloos was gebleven. 
En Maria Margaretha was niet gehuwd. Wel had zij een pleegzoon. Het was een achterneef- een kleinkind van 
Just steller (zie blz.35) uit Kirchheim-bolanden zijn naam was Balthazar Farr. 
Daar dan voltrekt zich een drama. 
Balthazar Farr; sterft op 23 jarige leeftijd 4 maart 1794. En v/at er dan gebeurd is zal wel nooit duidelijk worden 
maar op 7 maart 1794 drie dagen na het overlijden van haar pleegzoon komt ook voor Maria Margaretha 
Steller plotseling het einde van haar leven. 
Gottfried Willig, waarschijnlijk een buurman, schrijft dan een brief naar de notarissen waar hij schrijft- terwijl 
de baar van zoon Balthazar onder de granadian staat is ook moeder er Margaretha de eeuwigheid in getreden.  
Hij beklaagde zich dat hij niemand van de zonen kan bereiken en dat hij nog geld tegoed heeft van de familie 
Steller en eigenlijk dat het beter zou zijn om alles maar te verkopen nu alles onbeheerd achter blijft. 
En Johann Willhelm Steller, weer terug in Bischheim vond 
dat eigenlijk ook wel, behalve het huis en wat tuinen. 
Dan gaan de notarissen weer aan het werk, 
Hier volgt het titelblad. 
De griffier tekende op het titelblad een huis. 
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Een typisch Pfalzer huis. Met enkele lijntjes geeft hij ons nu een beeld hoe het huis van de familie steller uit 
Bischheim er vroeger heeft uitgezien; 

 

 
Dan volgt een Inhoudsopgave, wat begint met de eerder genoemde oorkonde, de steigbrief. 
Maar het interessante is toch wel het huismerk, links ondereen ook al eerder aan de orde geweest; 
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het huismerk der fam. Steller. 
Nu worden er weer dikke pakken papier vol geschreven.  
Alle bezittingen, inclusief meubilair en verdere onroerende goederen, worden weer geïnventariseerd en ieder 
kind krijgt een portie. 
De nalatenschap van Maria Margaretha Steller, ook haar persoonlijke bezittingen waaronder haar kleding, 
worden openbaar bij openbare boedelveiling verkocht.  
De boedelveiling zal plaats hebben gehad op het plein voor de kerk. Tussen de kopers vinden wij, naast buren 
en kennissen ook de broers Johann Jacob uit Worms en in mindere mate Johann Willhelm. 
Verkocht worden haar hemden, gordeltjes, mutsen, strümphen (kousen), rokken, onderrokken, maar ook haar 
kledingkisten potten en pannen, ook bijvoorbeeld haar spinnewiel. 
Uit de vele lijsten die het artikel weergeven, de naam van de koper en wat uiteindelijk werd betaal, zullen wij 
twee lijsten in zijn geheel laten volgen. Twee zwarte en bijzonder trieste bladzijden, de boedelveiling te 
Bischheim. 
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Ook triest is de rekening van schrijnwerker nodig voor levering van twee doodkisten, een voor Balthazar en een 
voor Maria Margaretha Steller á 7.00 per stuk.  
De datum van de rekening was 11 maart 1794.  
De rekening van doodgraver Conrad Roth voor het delven van twee graven naast de kerk van Bischheim is 
groot de somma van 7.20. 
Uit het dikke pakpapier blijkt ook dat zoon Johann Ludwig Steller weleens geld heeft geleend van zijn zuster 
Maria Margaretha.  
Twee kleine papiertjes bevinden zich bij het totale testament/inventaris, twee schuldbekentenissen, de eerste 
uit 1777 als voorschot op zijn deel van het huis bij zijn zuster van 20 gulden(?) en 20 greitzer(?)en.in 1778 waar 
Ludwig Steller wederom 6 gulden als voorschot leent van zuster Maria Margaretha Steller(gedateerd 8 mertz 
1778). Onbegrijpelijk eigenlijk dat die twee kleine papiertjes nog bewaard zijn gebleven zoals zoveel kleine 
nota's, afrekeningen en briefwisselingen van de familie Steller in die tijd.  
Het totale inventarium, een flink pakpapier, wordt dan ook zorgvuldig bewaard in het staats-landes archiv te 
Speyer het is een zeldzaamheid dat een complete notariële geschiedenis van een familie is bewaard gebleven 
en is nu eigendom van de Duitse staat. 
Als de passiva van de activa wordt afgetrokken blijft er voor iedere zoon nog een bedrag over van 129.48. Voor 
Johann Gottfried Steller (niet aanwezig) is dat 91.55 uit pachtopbrengsten over 1795-1796 en 37.53 uit de 
boedelverkoop van de nalatenschap van zuster Maria Margaretha. Op 24 maart wordt de akte besloten met de 
ondertekening; 
Gottfried Willig, Willhelm Steller Bischheim, Ludwig Steller en Gottfried Steller staan wegens afwezigheid onder 
curatele. 
Geregistreerd en goedgekeurd departement (onder Frans gezag) Alzey, curator. 
Johann Willhelm leeft tot zijn dood in 1812 in Bischheim en met zijn dood komt er een einde aan de relatie van 
de familie Steller en het Pfalzer dorpje Bischheim.  
Het is dan nog steeds in de Franse tijd vandaar dot Willhelm Steller, Guillaume Steller is geworden.  
Hier volgt een gedeelte van de overlijdensakte; 

 
 
Dat bij zijn overlijden als beroep dagloner staat aangegeven is een trieste zaak na de rijke traditie van de 
voorgaande bladzijden in ons verhaal. 
Wel moet hier opgemerkt worden dat in het dorpje Dörnbach een waarschijnlijke familietak dan, tot vandaag 
de dag, nog verder voortleven in de Pfalz.  
Ook Johann Jacob Steller en zijn gezin leven dan nog op de rand van het Pfalzer land, in de stad Worms. 



48 
 

Wij hadden al gezien dat Johann Gottfried onze stamvader was en met hem verplaatst onze geschiedenis zich 
van Duitsland naar de Nederlanden. 
Vandaar hier nog een korte evaluatie van onze genealogie in het Duitse gebied; 
 
Evaluatie 
*Geslacht Steller geboren rond 1560, al wel een achternaam, tijd van de reformatie in de Pfalz.  
verdere gegevens ontbreken. 
 
*Geslacht Steller geboren rond 1595, kan wat te maken hebben met een Jan Steller die in 1644 een dochter 
laat dopen in Bergen op Zoom, kan ook familie zijn van Matthias Steller, handelsman uit Birkenfeld (Pfalz?) die 
in 1650 een zoon- Johannes- laat dopen in Giessen. 
gegevens in directe linie ontbreken. 
 
*Geslacht Steller geboren rond 1630, naam stamvader Conrad Steller, overleden te Bischheim, meerdere 
kinderen, voor- en achternaam vrouw onbekend. 
 
*Wigent Steller, zoon van Conrad, geboren 1665 overleden 1721, gehuwd met Anna Martha Geismann op 8-6 
1700, meerdere kinderen geboren, waarvan zoon Siegfried Steller onze stamvader.  
Anna Martha Geismann is overleden in 1719, op 2-5. 
Tweede huwelijk Wigant Steller met Anna Christina Ostowin van Pohland(amt-bolanden) op 4-7 1720, wanneer 
Anna Christina is geboren is niet bekend ook haar overlijden niet.  
In het jaar 1726 is zij nog doopgetuige te Dannefels. 
Uit het tweede huwelijk van Wigant Steller zijn geen kinderen geboren. 
Wigant Steller was onze directe stamvader. Had een broer Siegfried Steller, geboren 1673, en overleden 1762  
en was gehuwd met Anna Margaretha Schwainnin in 1710 te Bischheim. Een waarschijnlijke broer kan zijn. 
 
Vervolg evaluatie 
 
Georg Steller geboren 1663 gehuwd te Rckenhausen-Dörnbach in 1692 en een Henrich Steller in hetzelfde 
tijdvak geboren en gehuwd te Rockenhausen met Anna Walburga in 1698. 
Uit het huwelijk van Wigant Steller is zoon Siegfried Steller (naar zijn oom Siegfried vernoemd en daarom 
Siegfried den junior genoemd) onze stamvader. 
 
*Siegfried Steller geboren in 1709 gehuwd met Anna Christina Doerrin in 1733 en overleden in 1772 te 
Bischheim. Anna Christina is in 1784 overleden. 
uit dit huwelijk worden vele kinderen geboren, waarvan het laatste kind Johann Gottfried Steller onze 
stamvader is. Johann Gottfried werd geboren 18-11 1753. materieel gaat het de familie voor de wind in dit 
tijdvak.  
Omdat de zoons vertrekken naar elders en de oudste zoon Johann Willhelm geen nakomelingen had wordt het 
familiebedrijf in 1794 opgeheven, er komt na de dood van Johann Willhelm Steller in 1812 een einde aan het 
bestaan van de familie Steller in het dorpje Bischheim, Pfalz. 
Alle genoemde Stellers waren onderdanen van het huis van Nassau-Weilburg tot 1784 toen hun in een oorkonde 
het vrije burgerschap werd toegewezen. 
 
*Johann Gottfried Steller geboren 18-11 1753 te Bischheim en op jonge leeftijd militair wordt en Bischheim 
verlaat. 
 
 
Wij kunnen dan nu ook verder gaan met het volgen van Johann Gottfried Steller. Wij vinden hem terug in de 
stad Maastricht waar- wij zagen dat al eerder graaf Carl Christian van Nassau-Weilburg gouverneur was 
geworden. Ook vinden we hem terug in de inkwartieringsstaten- contre rolle de servies- als zijnde 
ingekwartierd bij de burgerij van Maastricht in 1773, 20 jaar oud. 
Op de twee volgende bladzijden 2 contre rolle de servies-lijsten als voorbeeld 1 uit 1775 en 2 uit 1779 van G. 
Steller. 
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Maastricht was vroeger door prins Frederik Hendrik (de stedendwinger) ingenomen, en ook hier trachtte men 
de gereformeerde religie, als zijnde staatsreligie in te voeren. "De Sint Jan en de Sint Matthiaskerk werden 
toegewezen aan de protestanten, (later in 1803 werd de Sint Matthias door Lodewijk Napoleon weer 
teruggegeven aan de katholieken) de Sint Jan is nu "een samen op weggemeente" een samenwerkingsverband 
tussen hervormden en gereformeerden. 
Later had de stad Maastricht nog een tijdlang onder Frans gezag gestaan, om die reden lukte het niet om van 
Maastricht een calvinistisch bolwerk te maken.  
Katholieken behielden hun invloed naast de protestante religie. Beide religies leefden en verdroegen elkaar in 
deze stad.  
Wel heeft het stadhuis twee opgangen, een voor de bisschop en een voor de (protestante) gouverneur. 
Hier in deze stad, een van de mooiste van Nederland, was Johann Gottfried Steller in dienst. Maar niet alleen 
hij, ook de broers Ludwig en Jacob Steller waren er maar ook buurjongens o.a. Gottfried Völpel uit Bischheim 
zaten in de garnizoenstroepen zij met tussenpozen en Gottfried voorlopig blijvend.  
Wij gaan nu het reizen en trekken van Gottfried volgen.  
Van zijn geboorte 1753 tot 1773 is niet veel bekend.  
Wel vonden wij een akte in het archief van de raad van state, te Den Haag, dat een soldaat wordt aangenomen 
voor Nederlandse krijgsdienst die geboren is 5-12 1772 te Behrendorf in Silesië, die een zoon is van Gottfried 
Steller en Anna Elisabeth, achternaam niet bekend.  
Nu behoorde, na een oorlog met Oostenrijk, Silesië aan Frederik de grote van Pruisen.  
En Frederik had veel soldaten nodig, het zou dus mogelijk kunnen zijn dat Johann Gottfried Steller eerst in 
Pruisische dienst is geweest. Maar Behrendorf is nu een pools dorp, met een Poolse naam en de boeken zijn 
onvindbaar gebleken 
Dat de broers Steller op jonge leeftijd uit Bischheim zijn vertrokken is af te leiden uit het feit dat de belijdenis 
niet te Bischheim plaats vindt.  
 
 

 
 

Boven, het Vrijthof te Maastricht met midden de katholieke Sint Servaasbasiliek en links de protestante Sint Jan, 
een gotisch bouwwerk. De toren is een afspiegeling van de domtoren te Utrecht.  
De kerk is pas gerestaureerd waarbij de toren zoals vroeger geheel donkerrood is gemaakt, een feestelijke 
aanblik. Alleen het orgel wacht, wegens geldgebrek, nog op een grondige restauratie. 
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Het fraaie stadhuis van Maastricht met aan de voorkant de twee opgangen 

 
In ieder geval duikt Johann Gottfried Steller in 1773 op in Maastricht in de inkwartierstaten van het regiment 
van Nassau-Weilburg en wel het eerste bataljon.  
Vanuit Maastricht was men ook verantwoordelijk voor de vesting Namen in de zuidelijke Nederlanden. 
In de avondmaal lijsten van de garnizoen gemeente te Namen vinden wij dan Ludwig en Gottfried Steller onder 
de avondmaalgangers. 
Maar wie schetst onze verbazing dat Johann Gottfried Steller (weer) gehuwd is.  
De lijsten dateren van 1780. 
De vrouw van Gottfried blijkt dan te zijn Maria Christina Weber von den kuhrpfalz (later blijkt dat 
Münschweiler vlak bij Bischheim gelegen te zijn) 
Wij laten dat deel uit de avondmaal lijsten volgen;  
no 61 Maria Christina geboren weberin cuhrPfalz. uzor(= wettige echtgenoot) der soldat Gottfried Steller 

 
en ook de beide broers staan in de avondmaallijsten, zij het met een schrijffout in hun naam (stiller) 
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Maar waar zijn beiden nu gehuwd ?. 
Waarschijnlijk in de garnizoensstad Maastricht.  
Maar het huwelijksregister van de lutherse kerk, is in tegenstelling tot het doopregister slordig bijgehouden 
Zelfs jarenlang helemaal niet, Pas in 1787 begint er een nauwkeurige weergave van de gesloten huwelijken en 
dat was voor onze genealogie te laat. 
Voor de zekerheid zijn andere mogelijkheden onderzocht, ook het kerkboek van Munchweiler, het dorp van de 
bruid, maar niets is gevonden, zelfs bij andere kerkgenootschappen maar de akte is niet gevonden die wij 
zochten. 
De ambulante levenswijze van militairen speelde, ons hier parten.  
Hun eerste kind Johann Heinrich Steller is geboren in Marienthal op 1 juli 1777 wat nogal een probleem voor 
hem gaf in de periode dat hij in Holland zou wonen en gegevens van geboorte nodig waren bij zijn huwelijk(en) 
Bij zijn eerste huwelijk geeft hij de geboortestreek van zijn vader Gottfried Steller op als geboorteplaats. Maar 
bij zijn tweede huwelijk in I818 is er dan de burgerlijke stand en hij moet dan een extract uit het doopregister 
overleggen en dan gaat die vlieger niet meer op. Er komt dan een akte van bekendheid aan te pas maar dat 
komt later in ons verhaal nog wel te berde. 
In Holland wordt zijn naam overal vernederlandst naar Hendrik waardoor het vinden van zijn geboorte plaats 
tot 2019 heeft uitgesteld. 
Het regiment trekt naar Bergen op Zoom. In Bergen op Zoom kunnen wij onze geschiedenis weer verder 
vervolgen en weer aan de hand van de kerk boeken. 
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                                                  De Nationalen 20 met hun uniformen uit die dagen. 
 
In 1782 wordt het tweede kind van Godfried en Maria Christina geboren en gedoopt; 

 
15 febr. tochter getauft der alter Gottfried en Christina weberin das kind ist genamdt Maria Christina 
etc. zo leerde ons net doopboek van de lutherse gemeente te Bergen op Zoom. 
Bergen op Zoom houdt u vroom. 
Dat is een regel uit de Valerius liederen. 
Bergen op Zoom had een rijke traditie, was in de 80 Jarige oorlog een sterke vesting gebleken maar viel toch in 
de handen van de Spanjaarden, ook in de 7 jarige- en latere oorlogen met de Fransen lag de stad in de frontlijn. 
Het was dan ook een sterke vesting met een groot garnizoen. 
En nu lag den ook het regiment van Nassau-Weilburg in de stad. 
Evenals de fransen waren ook de Engelsen een bedreiging voor de Nederlanden in die dagen daarom vanuit 
Bergen op Zoom ook de Zeeuwse eilanden beschermd worden voor aanvallen van over zee.  
Het regiment van de prins van Nassau-Weilburg is dan ook gelegerd geweest op de Zeeuwse eilanden.  
Het eerste regiment wordt dan opgedeeld een deel naar Tholen en een deel naar Noord-Beveland en een deel 
naar Zuid-Beveland rondom Goes.  
En vandaar vertrok men weer naar Maastricht.  
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Tijdens het verblijf in zeeland en de mars naar het verre Maastricht kan nog een kind van Gottfried en Maria 
Christina geboren zijn maar dat is moeilijk te achterhalen tevens het niet kunnen vinden van de huwelijksakte 
van Gottfried en Christina het zij nogmaals gezegd het is niet mogelijk de trektochten van de regimenten te 
volgen.  
Ook krijgskundige geschiedenis boeken geven geen inzicht.                                      
Maar Johann Gottfried Steller en Maria Christina Weber zijn einde 1784 weer in Maastricht.  
Gottfried komt weer voor in de inkwartieringsstaten.                                         
In 1785 zijn beiden doopgetuige in de lutherse kerk 
bij de doop van een dochtertje van Nicolaus Bach, komende van Dannefels in Weilburggebied.(in dit verhaal is 
al gebleken dat Dannefels korte afstand van Bischheim is gelegen op de helling van de Donnersberg) 
                                                              
Het kind, Anna Christina, krijgt de eerste voornaam van de moeder (Anna Susanna) en de tweede voornaam , 
van Maria Christina steller.  
Jammer is het dan dat de predikant (want in de toenmalige lutherse kerken werd de Duitse spraak en schrift, 
zie ook de akten uit Bergen op Zoom, in ere gehouden) zich vergist in het noteren van haar naam, hij schrijft 
Anna Catharina Steller. Hier volgt de akte; 

 
 
In 1787 staan Gottfried en Christina weer bij hetzelfde doopvont om hun derde kind te laten dopen.  
Het is een dochtertje geboren 2 oktober en is 3 oktober gedoopt haar naam wordt Anna Maria Steller.  
Wij laten de akte uit het doopboek van Maastricht 
Maar eens doorlezen want het zal wel de laatste keer wezen dat Maria Christina Weber een kind ter wereld zal 
brengen. 

 
vatter gotfried steller geb  (von Bischheim in weilburg inscho (gebied)  mutter Maria Christina Weber.  
geb'(urtig) aus Münschweiler im  churzpfalzische  zaugen Johann Daniel schmid  und Anna Maria Daum. 
 

Helaas is Maria Christina de bevalling niet goed te boven gekomen of getroffen door een ernstige ziekte want 
kort daarna komt zij voor in het begrafenisregister van de Ned. hervormde kerk. Immers er werd toen nog in of 
rond de grote kerken begraven.  
Hier volgt de akte; 
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Den 22 dito (het was December) Christina Webel (schrijffout) huysvrouw van Godfried Steller, grenadier in t' 2e 
batt. van sijn Hoogheid den Heere Prince van Baden ( er was een commando wisseling geweest tussen de prins 
van Nassau-Weilburg en de prins van Baden-Durlach)  
de begrafenis kosten waren f.2.00 
Maria Christina was de laatste dode van het jaar 1787 Er waren dat jaar 59 doden begraven in of rond de kerk 
"het jaar 1787 het getal der dooden 59" 
Een half jaar later huwde Johann Gottfried Steller opnieuw. 
Nu met de Rooms-katholieke Barbara Simons geboren te Hulst in Zeeuws( toen nog staats)Vlaanderen. 
Barbara wil niet luthers worden en Johann Gottfried niet katholiek en beide kerken erkenden niet het 
gemengde huwelijk, bleven er twee mogelijkheden over. 
Of trouwen voor de magistraat van de stad Maastricht of trouwen in de Ned. hervormde. staatskerk, die als 
staatskerk niemand mocht weigeren. Men koos voor het laatste. 
Hier volgt de akte van het huwelijk in de Sint Jan; 

 
13 april, 25 mei 2e, 6 juli 3e proclamation en gehuwd 6 juli 1788 door dominee de Rouville. Simons was geen 
achternaam maar betekende gewoon Barbara Simons dochter.  
Waarschijnlijk heeft men bij de verplichting tot het hebben ven een achternaam in de zuidelijke Nederlanden al 
in 1796 de naam van Meurs aangenomen. Ook de leeftijd van Barbara vraagt aandacht, volgens haar 
overlijdensakte zou zij in 1757 geboren zijn en 29 jaar bij haar huwelijk zijn geweest. Maar dan zou zij op zeer 
late leeftijd nog een kind baren. Bij het vinden van haar geboorteakte bleek zij in 1764 geboren te zijn .  
Dit kan wat te maken hebben met haar huwelijk, namelijk met 25 jaar werd men toen pas volwassen en 
beneden de 25 jaar was toestemming nodig van de ouders en om die rompslomp te omzeilen zal zij een oudere 
leeftijd opgegeven hebben. Wij houden de geboorteakte voor de juiste weergave; 
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Zij wordt 26 november gedoopt 1764 gelijk met een broertje, het was een tweeling, Johannes Michael en de 
doopnaam van Barbara was Anna Barbara, haar vader was Michael Simion en haar moeder Anna Maria Layen 
de pastoor was H.Sanders patten uit het Hulstener en hij schrijft een kruisje achter Hulstener. (links Barbara 
rechts Johannes Michael) Dit was een inschrijving in het militaire doopregister waar enkel kinderen van 
militairen werden ingeschreven te hulst gedoopt in de katholieke religie.  
Hieronder nog een afbeelding ven de Sint Jan waar het huwelijk werd gesloten en waar Gottfrieds eerste 
vrouw, Maria Christina Is begraven.  
De sint jan is in 1200 gebouwd als babtisterium(doopkerk)van de naast gelegen sint Servaaskerk. Vandaar de 
naam Johannes de Doper.  
De huidige toren, in bloedrode kleur, is gebouwd in 1475 (bron Beaulieu de Mosa) 
 

 
 
Enkele maanden later vertrekt het regiment uit Maastricht en zal er ook niet weer terug keren.  
Het was ook niet meer het regiment van Nassau-Weilburg maar nu het commando overgegaan naar de prins 
van Baden-Dürlach, het huidige . Karlsruhe een protestant vorstendom, niet te verwisselen met de prins van 
Baden-Baden dat was een katholiek vorstendom. 
De prins van Nassau-Weilburg hield het voor gezien in het natte Nederland en keerde terug naar het mooie 
Pfalzer bergland.  
De troepen gaan naar Zeeuws-Vlaanderen naar de vesting Axel.  
Drie vestingen lagen daar vlak bij elkaar; Sluis, Axel, en Hulst. 
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Terwijl de troepen de honderden kilometers tussen Maastricht en Axel aflegden en vrouwen en kinderen 
meetrokken was, Barbara al hoog zwanger. 
Nog maar nauwelijks in Axel bevalt Barbara van een zoon en aan het missen van een lutherse gemeente- of 
heeft dat nog wat te maken met het gemengde huwelijk?- wordt de zoon ter doop gedragen in de Ned. 
Hervormde kerk. Wij laten de akte volgen; 

 
1789 
de 22 sept. geboren en de 24 sept. gedoopt Nicolaas Steller 
keurig wordt aan gegeven dat Gottfried Steller van de Lutherse gemeente was en dat Barbara Steller de 
roomse 
religie had.  
Deze zoon kiest ook later voor een militaire loopbaan. 
Hij wordt tamboer in de stedencompagnie. 
Het verblijf in de vesting Axel is niet van lange duur. vlug vertrekt het regiment van de prins van Baden naar 
Bergen op Zoom, 
Nu zijn er te Bergen op Zoom geen inkwartieringslijsten, zoals te Maastricht bewaard gebleven. Wij zijn hier 
dus weer alleen aangewezen op de kerkboeken. 
Bergen op Zoom was geen grote vestigstad. Maar wel had het sterke vestingwallen en bijna onneembare 
bastions rond de stad waar nu nog enkele delen van over gebleven zijn.  
Dit in tegenstelling tot Maastricht waar nog veel van vroeger bewaard is gebleven.  
De grote Sint-Geertruikerk ging over in protestante handen, hoewel de bevolking grotendeels katholiek bleef. 
Midden in de stad staat de Markiezenhof, nu museum, maar in de tijd van Godfried Steller was het een 
onderkomen voor de militairen, een gedeelte was militair hospitaal en een gedeelte was kazerne. 
Hiernaast ziet u een afbeelding van de bewaard gebleven Markiezenhof. 
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Gottfried Steller en Barbara Simons vinden wij weer terug in het lutherse doop register.  
Hetzelfde doop register waar in 1782, 9 jaar geleden, ook een kind van Johann Gottfried Steller werd 
ingeschreven maar dan nog met Maria Christina Weber als moeder, nu in 1791, op 13 november wordt een 
zoon ter doop gehouden. Hier wordt verzwegen dat de moeder de katholieke godsdienst had, de akte die zoals 
toen gebruikelijk in de lutherse garnizoensregisters, in de Duitse taal neergeschreven. De naam van de zoon 
wordt Philip, naar de getuige Philip Norheimer vernoemd. 
Hieronder volgt de akte uit Bergen op Zoom; 

 
Philip Steller huwde met Johanna Bonecamp in Deventer en sterft in 1874 in Apeldoorn, de achternaam wordt 
bij zijn kinderen verbasterd naar Stelder    
Nu was het politiek een onrustige tijd in Europa en ook in de Nederlanden. Er was verdeeldheid onder het volk, 
tussen prinsgezinde en patriotten. In sommige streken van het land was de feitelijke macht in handen van hen 
die een republiek wilden.  
Deze houding werd mede in de hand gewerkt door de zwakke persoonlijkheid van prins Willem de vijfde. Deze 
was eigenlijk al uit Den Haag gevlucht naar Nijmegen. Als zijn vrouw, een familielid van de koning van Pruisen, 
terug wil naar Den Haag wordt haar koets bij Goejanwellesluis (rond Gouda ) staande gehouden en het gaan 
naar Den Haag haar wordt belet door de patriotten in 1787 (hetzelfde jaar dat Maria Christina Steller Weber in 
Maastricht is overleden) is de maat vol, niet voor prins Willem, maar voor de koning van Pruisen, die vindt de 
behandeling van een prinses van Pruisische afkomst een persoonlijke belediging en trekt met een groot leger 
de Nederlanden binnen. 
De patriotten vluchten dan naar Frankrijk, echter niet voor lang. In 1793 verklaren de Franse revolutionairen 
het huis van Oranje-Nassau de oorlog (dus niet aan het Nederlandse volk) en trekken vanuit het zuiden op.  
In 1793 weten de Nederlandse troepen zich nog redelijk te weren, maar in 1794 vallen toch de vestingen in het 
zuiden in handen van de Fransen. 
Sluis, Hulst, Axel in Zeeuws-Vlaanderen, Maastricht en Namen, vestingen aan de Maas en tenslotte de 
vestingen in Brabant Bergen op Zoom en Breda. 
De prins van baden, die de prins van Nassau-Weilburg was opgevolgd was weer naar Duitsland afgereisd, had 
het commando over gedragen aan de dappere kolonel van Wigeur hield tot het laatste stand in de vesting 
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Breda met onder zich ook het aloude regiment van de prins van Nassau-Weilburg en onder zijn manschappen 
was Johann Gottfried Steller. 
In oorlogstijd trokken vrouwen en kinderen niet met de troepen mee.  
Dus Barbara Simons en de kinderen waren in de oorlogsjaren in Breda. Maar Johann Gottfried Steller was met 
de strijdende onder leiding van kolonel Wigeur al begonnen krijg te leveren in de zuidelijke Nederlanden maar 
langzaamaan toch teruggedrongen naar het noorden, tenslotte naar de stad Breda die als laatste in december 
1794 viel. 
Als dan rond de kerstdagen door de invallende vorst de grote rivieren bevriezen trekken de Fransen op naar 
het noorden en worden januari 1795 als bevrijders te Amsterdam binnen gehaald.  
Prins Willem is dan al, via Scheveningen naar Engeland gevlucht. 
De huurlegers worden ingelijfd bij de Franse legioenen echter wel onder ander commando. De Friese patriot 
Lyklama á Nijeholt wordt commandant. Alle huurlegers werden opnieuw ingedeeld en niets mocht nog 
herinneren aan de prinselijke afkomst ven de regimenten. Het oude regiment van Nassau-Weilburg wordt dan 
de vijfde halve brigade van de Bataafse republiek. 
De tijd van vrijheid blijheid en broederschap is in de Nederlanden aan gebroken. 
De vijfde halve brigade blijft voorlopig in Breda en precies 9 maanden na het einde van de oorlogshandelingen 
wordt er in het gezin van Gottfried steller en Barbara Simons weer een kind geboren, op 25 september 1795 
wordt het kind gedoopt in de grote kerk van Breda. Dit kind wordt weer Ned. hervormd gedoopt. Wij laten de 
geboorteakte volgen 

 
Van deze Johann Nicolaas Steller ontbreken op moment nog geen verdere gegevens misschien jong 
overleden?.  
In dit verband dient opgemerkt te worden;  
1 in de begraafregisters staat (met name in Kampen) vaak kind van een soldaat begraven. 
2 in het archief van raad van state zijn lang nog niet alle stamboeken onderzocht, kan dus alsnog in dienst zijn 
gegaan.  
3 in het archief van raad ven state moet nog onderzocht worden de stamboeken voor aanmonstering voor 
dienst in Ned. Oost-Indië. 
Onder tussen was de oudste zoon Johann Heinrich Steller- onze stamvader ook in dienst getreden als tamboer 
en pijper in hetzelfde regiment dan zijn vader- de vijfde halve brigade, de opvolger van het regiment van 
Nassau-Weilburg, overigens het regimentsvaandel en traditie van Nassau-Weilburg leeft nu vandaag de dag 
nog voort onder de naar- regiment Limburgse jagers. 
Ergens tussen 1796 en 1799 trekt de vijfde halve brigade naar het noorden en legerde zich in de garnizoen stad 
Kampen. 
En hier in deze stad gaat Johann Gottfried Steller, in 1803 met pensioen oud 50 jaar. Een reden was ook dat de 
Franse bezetting de dienstplicht invoerde en de huurlegers werden langzamerhand afgedankt.  
In het archief van raad van state te Den Haag vinden wij hem dan terug in de pensioenboeken van het 
departement Overijssel voor een bedrag van f.91.00 per jaar. 
De militaire loopbaan van Johann Gottfried Steller geboren op 18-11 1753 te Bischheim Pfalz is dan ten einde.  
In 1803 wordt er weer een dochter geboren, deze dochter werd gedoopt in de katholieke pastoorskerk. Deze 
pastoorskerk was een van de twee katholieke schuilkerken in de stad Kampen, de gereformeerde staatsreligie 
liet geen andersdenkende toe.  
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De pastoorskerk stond in de Burgwalstraat en is verloren gegaan. De andere katholieke schuilkerk is de 
paterskerk aan de Voorstraat en onlangs gerestaureerd.  
Wij laten de doopakte volgen 

 
(Slecht leesbaar) baptisatie (gedoopt) Anna Maria parents (ouders) Godfried Steller miles et lutheranus (militair 
en luthers) mater Barbara Simons ex Maastricht(van Maastricht) pet. Anna Maria faas. 
In 1804 wordt het laatste kind geboren een zoon en deze wordt weer luthers gedoopt.  
Ook het lutherse kerkgebouw stond niet zomaar aan de straat. Het was te vinden in de lutherse steeg tussen de 
Voorstraat en de Oudestraat Het kind krijgt de naam Johan Hendrik Melchior Steller. 
v. Godfried Steller______ k. Joen Hendrik Melcherior 
m. Barbar Siommons ____gebooren den 14den sept. gedoopt 
g. Hendrik Melelgerior den 16den do. (dezelfde maand) Of de dominee kon amper schrijven of Johann 
Gottfried geeft -op een briefje- de namen niet goed door dus dan zou hij de schrijfkunst niet zo goed 
beheersen, want de predikant schrijft als verontschuldiging in het doopboek; Zoo luidden den naamen, volgens 
schriftelijk mij gedaane opgaave  
Hieronder volgt de akte uit het lutherse doopboek te kampen; 

 
 
Wat is er van deze zoon verder geworden, hij heeft zich voor dienst in de tropen aangegeven en komt om;15 
oct. 1827; 
Hier volgt de akte, zijn naam was toen ingekort tot Heinrich; 

 
Wij hadden het al even over de lutherse kerk. De lutherse hadden toch iets meer rechten, maar ook hun kerk 
stond niet aan de openbare weg maar in de lutherse steeg (tegenover de Geerstraat en is nu evenals de kerk 
niet meer aanwezig) er is later de sigarenfabriek van Labolsa gebouwd, want de lutherse kerk ging in 1841 in 
vlammen op. Daarom op de volgende bladzijde de Kamper courant van donderdag 2 dec.  
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Leest u zelf maar. 

                                   
Maar dan is Johann Gottfried steller al overleden. In 1830, op 22 febr. Hier volgt de overlijdensakte van onze 
voorvader met een veelbewogen leven;                                                 

 
 
En op 6 aug. 1838 is ook Barbara Simons overleden. Over naar leeftijd bij overlijden -80 jaar- zijn enige twijfels, 
zij moet ongeveer 76 jaar oud zijn geweest bij overlijden. 
Hier volgt de overlijdensakte van Barbara Simons; 
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Hendrik steller ondertekende de akte der burgerlijke stand die sinds 1813 ingevoerd werd als vastlegging van 
geboorte, Huwelijk en Overlijden. 

 
De kerk was in de Franse bezettingstijd ontdaan van de status staatskerk en de staat hield nu door middel van 
de burgerlijke stand alle gegevens der burgers zelf bij. 
Maar wij gaan eerst weer terug de geschiedenis in, wij gaan onze volgende stamvader volgen; Johann Heinrich 
Steller, geboren in 1777. 
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Wij zagen ook al dat deze Hendrik (Johann Heinrich) Steller, evenals zijn vader in militaire dienst ging, ook werd 
ons duidelijk dat de troepen waar zowel vader als zoon in 1796 nog in Breda waren en daarna, rechtstreeks?, 
naar Kampen trokken. En dat moet ongeveer in 1799 zijn geweest. Hij ontmoet in Kampen Anna Maria Hess, 
een dochter van Rutger Hess ruiter onder van Rechteren (een adellijke familie bij Dalfsen) en Elisabeth 
Moesbergen, een niet onbemiddelde Kamper familie van schrijnwerkers. 
De vrijage van Hendrik Steller en Anna Maria Hess blijft niet zonder gevolgen en de eerste akte van de familie 
Steller in Kampen geeft de gevolgen aan; 

 
Den 19 Okt. (1800) in de kerk gedoopt het onecht kind Godfried,' geb. 10 do (dezelfde maand) welks ouders 
zijn Hendrik Steller, en Anna Maria Hes; getuige Godfried Steller. 
Dit weet dan het lutherse kerkboek te melden. 
Maar beiden zijn, zij het een jaar later, toch in het huwelijk getreden, ook weer in de lutherse kerk. 
Maar niet alleen in de lutherse kerk. Wij laten drie registraties volgen; 
Eerst in de ondertrouw in de gereformeerde kerk en attest naar de lutherse kerk, zijn beroep was muzikant te 
Middelburg bij de vijfde halve brigade, eerste bataljon; 

 
 
Dan volgt de ondertrouwakte ten stadhuize, hier wordt ten onrechte het dorp Marienthal genoemd als 
geboorteplaats; 

 
 
En tenslotte de akte van de lutherse gemeente en hieruit blijkt waarom het huwelijk zo vaak bekrachtigd werd, 
het was een gemengd huwelijk; 
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Uit de voorgaande trouwakten blijkt dat Hendrik Steller gelegerd was in het garnizoen van Middelburg maar nu 
was er een situatie ontstaan, dat de vrouwen en kinderen niet meer met de troepen meetrekken, zoals dat 
vroeger gebruikelijk was. 

In 1804 besluit Hendrik Steller zijn contract niet meer te verlengen als regiment muzikant. Hij wordt 
wolkammer van beroep, om bij zijn vrouw en kinderen te zijn moet hij een stap terug in het maatschappelijke 
vlak. 
Na de geboorte van Godfried zijn uit dit huwelijk nog meerdere kinderen geboren; 
Johan Melchior Steller geboren 13-5 1803 overleden in 1814.  
Elisabeth Steller geboren 15-8 1805 verder onbekend. 
Hendrik Jan Moesbergen Steller geboren 27-2 1807 werd met achternaam vernoemd naar de familie 
Moesbergen. De moeder van Anna Maria Hess droeg de naam Moesbergen. Deze familie was wegens, het 
ontbreken van mannelijke nazaten uitgestorven 
Het was dus een ode aan de schoonmoeder van Hendrik Steller, deze Hendrik Jan Moesbergen Steller is onze 
volgende stamvader.  
Hier volgt de doopakte uit de Broerkerk.  
Jammer is het dat geen doopgetuigen meer worden bijgeschreven zoals in de lutherse kerkregisters. 

 
 
Dan volgen nog wet trieste bevallingen, 
Steller kind zonder doopnaam begraven in de Buitenkerk 
30-4 1811. 
Steller doodgeboren tweeling, voortijdig geboren 13-3 1813. 
Steller doodgeboren kind (naam Hendrik) 7-10 1814. 
Hieronder volgt een akte uit het begrafenisregister van de Buitenkerk; 

 
Er wordt gesproken over begraven in de buitenkerk terwijl het een katholieke kerk is. 
Maar zo was dat vroeger niet. Bij de overgang naar de reformatie waren de drie grote kerkgebouwen aan de 
protestanten toegewezen. Maar op den duur bleken toch de protestanten voldoende te hebben aan de Boven 
of Sint Nicolaaskerk- en de broederkerk voor hun godsdienstoefeningen.  
Bij een storm waren de twee bovenste geledingen van de toren der Buitenkerk naar beneden gekomen en de 
kerk zelf was sterk verwaarloosd en niet meer in gebruik voor de erediensten.  
Maar in en rond de kerk werd nog wel begraven. 
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In 1809, bij een bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan de stad Kampen, vroeg deze de magistraat van de 
stad om een kerkgebouw voor de katholieken en men wees de sterk vervallen Buitenkerk aan de katholieken 
toe. Deze hadden geen geld om de kerk direct in gebruik te nemen zodat het begraven van protestantse doden 
voorlopig doorging in de Buitenkerk en ook het kind van Hendrik steller.  
Hendrik is dan niet meer de lutherse religie toegedaan maar evenals zijn vrouw lid van de hervormde 
gemeente, (op latere leeftijd dan als weduwnaar wordt hij weer luthers) 
Op de volgende bladzijde zullen wij een korte beschrijving van de kamper binnenstad laten volgen met een 
afbeelding van de historievolle gebouwen.  
De Buiten- of nu Onze lieve Vrouwekerk is in 1982 na een lange periode van restauratie weer in gebruik 
genomen, u vindt deze kerk op de volgende bladzijde onder nummer 20. 
 

 
Politiek was er heel wat een het veranderen. De wereld overheerser Napoleon was op zijn retour.  
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Na zijn nederlaag in Rusland waren zijn legioenen op de terugweg.  
Het was toen ook in de Nederlanden een verwarde tijd. Maar ook in kampen, zelfs in de Bovenkerk lagen 
terugtrekkende Franse troepen gelegerd.  
Na de Franse terugtocht kwamen de Kozakken in de stad. Deze gingen op hun beurt de stad weer eens 
plunderen en op alle manieren het leven van de burgers lastig maken.  
Met de slag bij Waterloo in 1813 kwam er een einde aan de Franse overheersing van de Nederlanden, 
begonnen in 1795.  
Het huis van Oranje-Nassau kwam weer terug uit Engeland. Na 1813 werd het leven langzamerhand weer wat 
rustiger maar de bevolking was totaal verarmd en het zou nog jaren duren voordat het levenspeil weer op een 
redelijk niveau was. 
Hier onder volgt een oude gravure waarop de Kozakken de stad Kampen veroveren op de Fransen. 
 

 
 
 
Omdat onze familiegenealogie zo sterk verbonden was in het lange voorliggende traject, mede door die 
voorgeschiedenis ons bracht in het garnizoen van de stad Kampen, met de militaire geschiedenis en waar na 
Hendrik en Godfried Steller eigenlijk een einde aan reizen en trekken van stad tot stad kwam hier dan nog een 
oude prent van het militaire onderkomen uit die dagen. 
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In deze moeilijke tijd zijn wij als dan in het gezin van Hendrik Steller en Anna Maria Steller Hess vele 
doodgeboren kinderen ter wereld komen. 
Op 29-1 1816 komt er aan het leven van Anna Maria steller Hess een einde. 
Als Hendrik Steller in 1818 dan met Geertrui van Dolder wil trouwen komen er moeilijkheden. 
Immers dan is er de burgerlijke stand en die voorschreef dat men een extract uit het geboorteregister moest 
overleggen.  
En wij hebben al gezien dat Hendrik niet kon aantonen waar hij was geboren. 
De enige oplossing bleek dan te zijn voor het kantongerecht een akte van bekendheid aan te vragen.  
Wel moesten dan zeven personen getuigen dat Hendrik Steller in die of die plaats geboren moest zijn.  
Die zeven personen schijnen gauw gevonden en deze getuigen -in liefde tot de waarheid- dat Hendrik Steller te 
Rübershekke in het Hannoversche is geboren.  
Dit proces-verbaal werd naar de rechtbank van eerste aanleg (vredesgericht) te Zwolle gebracht en ook daar 
wordt de akte van bekendheid gelegaliseerd. 
Naar aanleiding van deze akte is veel speurwerk en briefwisseling verricht met de archieven in Neder-Saksen in 
het bijzonder met het archief te Hannover maar de plaats Rübershekke is en blijft onbekend, het bleek niet te 
bestaan. 
Wie waren die zeven getuigen?, 
Het waren niet alleen collega's wolkammers. Het kunnen buurmannen of vrienden zijn geweest. 
Maar rond die tijd van de akte van bekendheid 1810 heeft Hendrik Steller met een zeker heimwee naar zijn 
militair verleden zich aangemeld bij de stadsschutterij, een stadsleger dus, waarschijnlijker waren de getuigen 
collega’s schutters. 
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Het oude schuttersmagazijn 
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Het proces-verbaal van het kantongerecht te Kampen. 
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Na de akte van bekendheid kan het huwelijk met Geertrui van Dolder gesloten worden. 
Het was ook hard nodig want Geertrui was al zwanger.  
Het huwelijk werd gesloten op 29-5 1818 en op 17-9 1818 wordt een zoon geboren; Evert Steller. 
Deze zoon is later naar Doesburg vertrokken, daar gehuwd en nog later te Zutphen gaan wonen. 
Nadien hebben er nog twee generaties Stellers gewoond.  
Ook is Hendrik Steller als getuige nog wel eens in Zutphen geweest maar op den duur is deze tak uitgestorven.  
Evert is het enige kind uit de tweede huwelijks verbintenis van Hendrik Steller.  
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Rübbershekke op de berg te zien vanaf Marienthal. 
 
 
 
 
 
Reeds in 1821 op 31-3 is Geertrui van Dolder overleden en is Hendrik Steller weer weduwnaar, maar laten wij 
nog even naar de huwelijksakte teruggaan.  
Merkwaardig genoeg staat daarin de Donnersberg in de buurt van Bischheim genoemd. Deze berg waar wij in 
het begin van deze genealogie ook al over geschreven hebben. Vlak bij de Donnersberg ligt het dorpje 
Marienthal, wat terrecht in de ondertrouwakte van 1801 door Hendrik wordt opgegeven, en even verder het 
gehucht Ruppertecken, dat geen eigen kerk had maar kerkte in Marienthal. 
Maar het kerkboek van Marienthal Ruppertecken geeft geen geboorte van Hendrik Steller aan. Nog wij, nog 
predikant Karmann van Marienthal konden iets vinden wat in verband kon worden gebracht met een geboorte 
(doop) van Hendrik Steller zoon van Johann Gottfried Steller en Maria Christina Weber. 
Pas in 2019 is op de website FamilySearch van de Mormonen een vermelding gevonden van de geboorte van 
Johann Heinrich Steller zoals hendrik officieel heet. 
Wij laten die merkwaardige vermelding van de Donnersberg in de huwelijksakte volgen op de volgende 
bladzijde. 
Om een indruk op te doen van een huwelijksakte der burgerlijke stand volgt de akte integraal; 
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De welstand van Hendrik Steller is van dien aard dat hij op 14 juli 1819 twee huizen koopt in wijk 3 nr. 143 en 
144 , omgezet naar het huidige kadaster van Kampen is dat in de Sint Jacobstraat. 
Het kan ook zijn dat Johann Gottfried Steller en Barbara Simons, na de dood van de oudste broer Johann 
Wilhelm Steller in 1812, naar Bischheim zijn geveest om hun deel van de erfenis (zie eerder ons verhaal) op te 
halen?  
In I818 bij het tweede huwelijk van Hendrik waren beiden niet in kampen en van Kampen was er in die dagen al 
een directe bootverbinding met Keulen en vandaar kon men verder over water, naar o.a. Worms. 
Hier volgt een inschrijving in het register van huiseigenaren (de notariële akte is nog niet gevonden het blijkt 
geen Kamper notaris te zijn geweest) 

 
 
In 1831 gaat Hendrik Steller voor de derde keer in huwelijk treden en wel met Hendrina Slot. 
Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren; 
Bartha Steller geboren 1-4 1832, overleden te Hasselt op 25-3 1884, was gehuwd met Lammert Bosch. 
Uberdina steller geboren 19-4 1834 en overleden op 10-9 1834. 
Uberdina Johanna Steller geboren 30-12 1835 en overleden 11-5 1911, huwelijkse staat onbekend 

 
 
Dan komt er aan dit huwelijk ook weer een triest einde. Hendrina Slot baart op 3-7 1839 haar laatste, 
doodgeboren kind en deze bevalling wordt haar einde, zij sterft op dezelfde dag, Hendrik Steller is weer 
weduwnaar. 16 jaar is hij dan nog weduwnaar, op 28-4 1855 komt voor Hendrik Steller onze voorvader het 
einde. 
In zijn overlijdensakte staat dan (onterecht) geboren in het koninkrijk Hannover. 
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Wij zagen al dat onze volgende stamvader Hendrik Jan Moesbergen Steller was. Een zoon uit het huwelijk van 
Hendrik Steller met Anna Maria Hess. 
Hen gaan wij nu volgen. Zijn beroep was, evenals de voorouders van moeders kant, schrijnwerker.  
Hij huwde in 1834, op 20-3 met Johanna Boender.  
Er is bewaard gebleven een penning van de oude familie Moesbergen.  
Aan een kant de naam Hendrik Jan Moesbergen datering 1734 en schrijnwerkers gereedschap.  
De andere kant heeft de merkwaardige afbeelding van twee mannen die met zijn beiden, ruggelings, op een 
privaat hun behoefte doen.  
De tekst weet dan te melden " dees twee schijten door een gat" de bedoeling van de penning is niet duidelijk, 
misschien een grap?.  
De penning is niet meer in bezit van de familie Steller, maar in bezit van de aangetrouwde familie Riezebos. 
 

            
 
Dit huwelijk wordt rijk gezegend met kinderen echter: hiervan zullen velen weer jong sterven; 
Engelina Steller geboren 10-9 1834 overleden 11-6 1835, 
 
Hendrik Steller geboren 28-4 1835 overleden 24-2. 1636. 
 
Hendrik Steller geboren 16-1 1837 overleden 1-5 1906, beroep zeilmaker en is niet gehuwd geweest. 
 
Gjalt Johannes Steller geboren 21-9 1839 overleden 8-9 1849 
 
Arend Steller geboren 31-4 1841 overleden 18-10 1897 van beroep schilder, was gehuwd met Wilhelmina van 
de Berg op 24-4 1869. Uit dit huwelijk zijn vele kinderen geboren. 
 
Johan Godfried steller geboren 13-11 1843, deze Steller is onze stamvader. 
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Blz.96 
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Anna Maria Steller geboren 5-5 1846 overleden 31-7 1846. 
 
Engelina Steller geboren 11-3 1849 overlijden onbekend, was gehuwd met Jan Fidder, op 14-11 1867 
 
Anna Maria Steller geboren 2-1 1852 overlijden onbekend, was dienstbode te Amsterdam, gehuwd met Roelof 
Mourer op 11-11 1875. 
 
Hendrik Jan Moesbergen Steller is overleden in 1875 op 25-1 Dit was de eerste voorvader die in Kampen is 
geboren en gestorven, hier volgt de overlijdensakte; 



78 
 

 
 
Zijn vrouw Johanna Boender wordt zeer oud, zij is overleden 12-5 1899 .  
Maar zij komt verder nog aan de orde in onze familiegenealogie. 
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Nu kunnen wij beginnen met onze stamvader Johann Godfried Steller geboren 13-7 1843 uit het huwelijk van 
Hendrik Jan Moesbergen Steller en Johanna Boender. 
Hij wordt ook schrijnwerker van beroep evenals zijn vader, zijn huwelijk was op 1 april 1869 
De bruid was Margaretha Francisca Schlaepfer. 
 
En om de achtergrond te schetsen ven deze Margaretha Francisca moeten wij ons verplaatsen naar 
Zwitserland.                                              
In het kanton Appenzell, in het plaatsje Spreicer, wordt dan een zoon geboren van Hans Ullrich Schlaepfer.  
De zoon krijgt de naam Sebastian Schlaepfer.  
Deze Sebastian meldde zich voor een Nederlands regiment, de Zwitserse, garde en wordt gelegerd te Namen in 
de zuidelijke Nederlanden. 
Daar ontmoet hij de dienstmeid Francisca Margaretha Plum geboren te Eschweiler nabij Aken en dochter ven 
bakker Matthijs Plum.  
Dit regiment vertrekt van namen naar Kampen en omdat Sebastian al een kind verwekt had bij Francisca trekt 
deze mee en ze gaan in Kampen zo spoedig mogelijk trouwen.  
Sebastian Schlaepfer verlaat de militaire dienst en blijft in kampen wonen. 
Een van de kinderen van Sebastian Schlaepfer en Francisca Margaretha Plum is dochter Margaretha Francisca 
Schlaepfer die met onze voorvader Johan Godfried Steller gaat trouwen en wel op 1-4 1869. 
Hier dient opgemerkt te worden dat de oorspronkelijke van afkomst Duitse voornamen, vernederlandst 
worden, Johann Gottfried wordt Johan Godfried en Sebastian wordt Sebastiaan. Dat er haast was met het 
huwelijk moge blijken uit het feit dat hun eerste zoon geboren wordt op 8-6 1869.  
Dit kind, een zoon, wordt vernoemd naar Sebastian Schlaepfer en krijgt de naam Sebastiaan Steller.  
Helaas is dit het enige kind dat uit deze huwelijksverbinding wordt geboren want al op 19-11 1871, ruim twee 
jaar na haar huwelijk, sterft Margaretha Francisca de vrouw van Johan Godfried Steller. Haar beroep was 
naaister.  
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De zoon Sebastiaan Steller is onze volgende stamvader. 

 
 
Het tweede huwelijk van Johan Godfried Steller is met Gerrigje Kroes. Gesloten op 9-7 1877, uit dit huwelijk 
worden geboren; 
*Johanna Steller geboren 14-5 1878, verder onbekend. 
*De tweeling Hendrik Jan Steller en Jansje Steller geboren 9-8 1883,  
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Hendrik Jan is gestorven rond 1965 niet gehuwd geweest en Jansje is vijf jaar oud geworden en gestorven 15-7 
1889. 
*Gerrit steller geboren in 1886 en overleden 8-11 1889. 
*Gerrit Steller geboren 25-7 1889 en overleden rond 1950 deze was meubelmaker/stoffeerder en niet gehuwd 
geweest. 
*Jansje steller geboren 25-8 1893 overleden rond 1955 gehuwd geweest met Cornelis Riezebos. 
Op 22-5 1926 komt Gerrigje Kroes, tweede vrouw van Godfried Steller te overlijden maar een jaar later komt 
ook aan het leven ven Johan Godfried Steller een einde en wel op 21-11 1927. 
Bij de IJsselbrug komt hij onder een auto en zwaargewond wordt hij naar het stadsziekenhuis gebracht maar 
het mocht niet meer baten, de kamper courant weet dan het volgende te melden; 
 

 
 

Voor dat wij nu verder gaan met onze stamvader Sebastiaan Steller nog even terug naar de moeder van 
Godfried Steller, Johanna Steller Boender,  
Wij gaan ons nog even verdiepen in de kerkelijke geschiedenis van die dagen. 
In het prille begin zagen wij al dat de familie Steller zo rond 1560, op gezag van het huis van Nassau-Weilburg 
over gaat van de katholieke neer de lutherse religie. 
Rond 1805 gaat Hendrik Steller over van de lutherse religie naar de gereformeerde staatskerk (Ned. herv.)  
Maar in 1834 had er een afscheiding plaats gevonden. Een deel van de lidmaten was uit de staatskerk 
getreden, zij die het niet meer eens waren met de liberale of vrijzinnige opvattingen van de leer van de 
Nederduits gereformeerde kerk om maar eens de officiële naam te gebruiken. 
                                                                                     
Men noemde zich de afgescheidenen, ook in Kampen was dat aan de orde en men kerkte in een gebouw 
Boven-Hofstraat (niet meer aanwezig)  
Later in 1875 kerkte men in de toen juist gereed Burgwalkerk met het prachtige, door zwier van dijk gebouwde 
in gebruik genomen, orgel. 
Maar in deze tijd is er weer onrust op het kerkelijke vlak, weer een groep mensen is ontevreden over de Ned. 
herv. kerk en opnieuw treden grote groepen mensen uit de kerk.  
Zij noemen zich Dolerenden en deze uittreding werd de Doleantie genoemd.  
Deze Dolerenden bouwen een kerk vlak bij de toen nog bestaande Hagenpoort (helaas afgebroken) en deze 
kerk wordt de Hagenpoortkerk genoemd (de schrijver van dit verhaal is in die Hagenpoortkerk nog gedoopt)  
Tot de groep van Dolerenden behoorde ook Johanna Steller Boender, de weduwe van Hendrik Jan Moesbergen 
Steller met al haar kinderen en kleinkinderen.  
De groep afgescheidenen I834 (burgwalkerk) en de Dolerenden (Hagenpoortkerk) verenigen zich tot de 
gereformeerde kerken in Nederland en zo vindt er een vierde religiewisseling in deze familiegenealogie plaats;  
Katholiek, luthers, gereformeerde staatskerk, gereformeerd. 
Na de bouw van de nieuwe kerk aan de broerweg en de bouw van de Westerkerk, in 1929, was er geen 
behoefte meer aan de Hagenpoortkerk dit gebouw heeft evenals de Hagenpoort het moeten afleggen tegen de 
slopershamer. 
Het is niet meer. 
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v.l.n.r. Hendrik Jan Steller, Gerrit Riezebos, Cornelis Riezebos, Gerrigje Kroes Johan Godfried Steller, Johan 
Godfried Riezebos, Gerrit Steller, Johanna Steller Jansje Steller. 
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Nu kunnen wij verder gaan met onze stamvader Sebastiaan Steller, geboren 8-6 1869 als zoon van Johan 
Godfried Steller en Margaretha Francisca Steller-Schlaepfer. Hij wordt echter niet, evenals zijn vader 
schrijnwerker, maar hij begint zelf een bedrijfje als huisschilder. 
In 1895 huwde Sebastiaan Steller met Willemptje van Dijk op 9-5. Wij laten de huwelijksakte op de volgende 
bladzijde integraal volgen; 
Het gezin woonde eerst nog een tijdje in Kampen.  
Daar Sebastiaan Steller voor zijn huwelijk al in militaire dienst was, meest toestemming verleend worden door 
de commandant de kolonel Ulman Trip van het regiment grenadiers en jagers. 
Sebastiaan mag met groot verlof om te huwelijken, onder de voorwaarde dat hij kan worden opgeroepen in de 
volgende gevallen; 
a, Bijwonen ven herhalingsoefeningen. 
b, Wegens overtreding van de voorschriften der militie wet. 
c, Tot samenstelling van het blijvend gedeelte. 
d, In het geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden bedoeld bij artikel 185 der grondwet 
getekend te ’s-Gravenhage 29 april 1895. 
Dan is er bij de correspondentie nog een briefje bewaard gebleven aan de burgemeester van Kampen; 
De heer burgemeester wordt beleefd verzocht van het voltrekken van het huwelijk te zijner tijd aan het korps 
kennis te geven, teneinde daar van de vereiste aantekening in het stamboek te kunnen doen. 
Sebastiaan Steller meldde zich voor het Kamper schuttersgilde (zie foto blz.92) waarbij ook zijn vader Johan 
Godfried Steller en zijn overgrootvader Hendrik Steller gediend hadden (grootvader Hendrik Jan Moesbergen 
komt in de schutterslijsten niet voor). 
Het gezin woonde in de Muntsteeg vlak bij de Bovenkerk. Maar niet voor lang.  
Sebastiaan begon een schildersbedrijf te s'Heerenbroek een dorpje toen nog behorend tot de gemeente 
Zwollerkerspel. Zwollerkerspel is na de oorlog opgedeeld tussen de gemeenten Zwolle, Hasselt- en 
IJsselmuiden. 
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s'Heerenbroek was geen kerkdorp. De hervormden kerkten te Mastenbroek en de gereformeerden gingen 
zondags met roeiboten, of indien de IJssel bevroren was te voet, naar het aan de overkant liggende Zalk waar 
een gereformeerd kerkje was gebouwd. Een van de eerste opdrachten aan het schildersbedrijf van Sebastiaan 
Steller was het schilderen van dit kerkgebouw. Het schilderwerk zal al wel eens overgeschilderd zijn maar het 
kerkgebouw is nog in de oude staat aanwezig.                                                          
Toch gaat het op de duur niet goed met het bedrijf, het lukt Sebastiaan Steller niet als gereformeerd 
zelfstandige zich tussen al die rijke hervormde boeren staande te houden. 
Het gezin vertrekt na 1910 weer naar Kampen terug Sebastiaan Steller wordt dan winkelbediende bij de firma 
 Telder, een winkel in ijzerwaren, aan de Oudestraat. 
De heer Telder was in de Kamper gemeenschap een vooraanstaande persoonlijkheid, hij was raadslid, maar 
ook in de gereformeerde kerk van Kampen was hij een belangrijk man, hij was ouderling en had nog meerdere 
functies in de kerk.  
Via dat kanaal is Sebastiaan Steller bij Telder in de zaak gekomen. 
Sebastiaan Steller was behept met een zwakke gezondheid, zodat zijn baan bij Telder niet lang heeft geduurd.  
Het was toen weer een tijd van oorlog in Europa ofschoon Nederland niet direct bij de oorlog was betrokken 
waren alle weerbare mannen gemobiliseerd en door de Engelse blokkade van het vasteland van Europa was er 
schaarste aan voedsel en andere levensbehoeften.  
De oorlog duurde van 1914 tot 1918. 
En in het jaar van de vrede 1918 op 2-6 komt Sebastiaan Steller te overlijden.  
Men woonde toen al in een nieuwe wijk van Kampen Brunnepe in de Geert van Woustraat nr.24.  
Willemptje Steller van Dijk wordt zeer oud, zij is overleden in 190 op 26-11.  
Sebastiaan Steller was onze voorvader.  
 
Nu is er nog niets gezegd over de kinderen die uit dit huwelijk zijn geboren. De generatie na Sebastiaan Steller. 
Wij laten nu eerst de geboorte van de kinderen volgen. Maar om het verdere leven te analyseren (behalve 
zoon Willem Steller zijn er twee moeilijkheden; ten eerste de archiefwet die privéomstandigheden van nog 
levende of pas gestorven mensen afdekt door de boeken niet openbaar te doen zijn.  
Door dat gegeven missen wij bijvoorbeeld de officiële doopnamen en kan wel eens door overlevering bekende 
roepnaam worden gebruikt. 
Het tweede gegeven is dat de familie Steller vanuit Kampen uitgewaaierd is over het gehele land nu is het wat 
moeilijk geworden om precieze gegevens te verzamelen nu het archiefwezen dat in deze familiegenealogie van 
onschatbare waarde zowel in Nederland zowel in het buitenland is geweest niet meer te raadplegen is. 
De burgerlijke stand van Kampen en Zwollerkerspel geven de volgende gegevens over de kinderen van 
Sebastiaan Steller en Willemptje van Dijk: 
 
*Johan Godfried Steller geboren 20-2 1896 te Kampen, overleden 2-11 1926 te Arnhem. 
 
*Willem Steller geboren 1-3 1898 te s'Heerenbroek, overleden 1-3 1956 te Kampen 
 
*tweeling;  Margaretha Francisca Steller geboren 1899 en overleden in 1899. s'Heerenbroek. Jan Asjes Steller 
geboren 1899 en overleden 1899, s'Heerenbroek, beiden begraven te Mastenbroek. 
 
*Wilhelmina Steller geboren 3-12 1900 te s'Heerenbroek. 
 
*Margarethus Franciskus Steller geboren 2-6 1903 te s'Heerenbroek en overleden 12-2 1983 te kampen. 
Dan volgt er weer een tweeling; 
 
*Johannes Steller geboren 17-4 1905 en overleden 13-6 1905, Hendrik Jan Steller geboren 17-4 1905 en 
overleden 7-9 1905 beiden begraven te Mastenbroek.  
*Hendrik Steller geboren 30-6 1910 te s'Heerenbroek en overleden in 22 juni 1984 te Leek. Prov. Groningen en 
begraven te Midwolde.                                                                         
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Het is een pogen om de kinderen, kleinkinderen en verdere nazaten van Sebastiaan Steller in deze 
familiegenealogie op te nemen indien men dit wenst en medewerking wil verlenen. 
Van de tweede zoon van Sebastiaan Steller, Willem Steller kunnen wij nu de nazaten al vast laten volgen; 
Deze Willem Steller huwde in 1925 op 20-5 met Hendrika Grada de Vries, dochter van Johannes de Vries en 
Alida Johanna Klop. 
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Uit deze huwelijksverbinding werden geboren; Sebastiaan Steller geboren 3-8 1928, gehuwd met Lambertha 
Johanna Remmelts, dochter van Remmelt Remmelts en Jentje van de Linde. 
Het huwelijk vond plaats 19-2 1953 en uit dit huwelijk werden geboren; 
*Hendrika Grada Steller geboren 21-4 1954 gehuwd met Koert van Dijk, twee geadopteerde kinderen; Disna 
Nilusha en Djuri Jayalath 
*Willem Remmelt Steller gehuwd met Corry Speckmann uit Den Dolder, wonende te Zeist, twee kinderen; Lizzy 
Steller en Maud Steller 
*Remmelt Sebastiaan Steller gehuwd Met Jolita Marija Gerdžiūtė, twee kinderen; Willem Sebastiaan Steller en 
Anita Stefanija Steller. 
*Alinda Jennita Esther Steller was gehuwd met Nicolaas Nijgh thans met Paul Anthony Laccone geboren New 
York, USA. 
De tweede zoon van Willem Steller is Johannes Steller geboren 8-3 1932 te kampen, gehuwd met Levina Sija 
Stroo geboren te Vlissingen, wonende te Kampen, uit dit huwelijk werden geboren; 
 

 
 
*Nanda Levina Steller geboren te Swifterbant gehuwd met Stephan Jack Jansen en hebben twee kinderen. 
*Hendrika Grada Steller geboren te Swifterbant gehuwd met Emilius Bernardus Brummelhuis en hebben twee 
kinderen. 
*Elisabeth Mirjam Steller geboren te Swifterbant was gehuwd met Teunis Kamer en hebben twee kinderen. 
Het derde kind uit het huwelijk van Willem Steller en Hendrika Grada de Vries is; 
*Willempje Aleida Steller geboren 2-12 1938, gehuwd met Jouke Reinder van der Schaaf, geboren te Haarlem 
en overleden te Hengelo 8-6 1980, uit deze huwelijksverbinding werd geboren,  te Hilversum Erik Richard van 
der Schaaf. 
 
Het gezin van Willem Steller woonde direct na hun huwelijk in de Geerstraat maar verhuisde al vrij vlug daarna 
naar de Julianastraat in de toen pas gebouwde oranjewijk. 
Willem Steller is overleden in de Westerkerk vanwaar hij in 1946 koster was geworden. 
Nu wij het toch over woningen, en straten in kampen hebben laten wij dit aspect even verder doorlichten. Als 
de familie zich even voor 1800 vestigde in kampen kan men aan de hand van oude en nieuwe kadasterkaarten 
vaststellen waar de familie Steller woonde 
Hendrik Steller woonde omgerekend van de oude wijkindeling naar het huidige stratenplan in de Karpersteeg. 
Zijn vader Gottfried Steller woonde in de Hofstraat op de hoek van het Muntplein.  
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Later koopt Hendrik Steller huizen in de Sint Jacobstraat, twee panden.  
Daar heeft ook de volgende generatie die van Hendrik Jan Moesbergen Steller gewoond.  
De zonen van Jan Moesbergen Steller gaan wonen in de Nieuwstraat, zoon Arend begon daar een 
schildersbedrijf en zoon Johan Gottfried schuin er tegenover een meubelmakerij. 
 

 
 
 
Overigens moet opgemerkt worden dat zoon Johan Godfried Steller met zijn bruid Margaretha Francisca 
Schlaepfer eerst nog echter "de neye mure" de huidige Voorstraat en nog even in de Groenestraat hebben 
gewoond alvorens naar het pand in de Nieuwstraat te verhuizen.  

Johan Godfried met tweede vrouw Gerrigje Kroes verhuizen op latere leeftijd naar de Bergrittenstraat om het 
pand in de Nieuwstraat te laten aan zijn zonen Hendrik Jan en Gerrit Steller. 
Wij zagen al dat zoon Sebastiaan Steller voor zijn vertrek naar s'Heerenbroek in de Muntsteeg woonde.  
Hendrik Steller, de broer van Godfried en Arend Steller, de zeilmaker (en ongehuwd) blijft voorlopig nog in de 
Sint Jacobstraat wonen maar vertrekt later naar de Oudestraat ter hoogte van de Karpersteeg. 
Op een oude kadasterkaart van kampen tussen 1800 en 1900 (rechts) zijn alle panden (met een A) aangegeven 
waar in die tijd de familie Steller woonde in de binnenstad. 
De panden in de Nieuwstraat zijn ook na 1900 (tot plus minus 1960) nog in het bezit geweest van leden van de 
familie Steller. 
Het ene pand steeds als meubelmakerij/stoffeerderij en het andere als schildersbedrijf.  
Het zou te ver voeren in dit bestek ook nog aan te geven waar latere Stellers in Kampen gewoond hebben, 
daarom de beperking tot de eerste generaties en alleen de binnenstad tussen IJssel en Burgel. 
Om de panden in de Nieuwstraat aan te geven is er een recente kadasterkaart aan toe gevoegd (links).  
De bron Is de "concordantie op de kadasternummers geprojecteerd op de kadastrale minuutkaart 1817  
(H.W. van den Hoven). 
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Na het kadaster van de stad Kampen behandeld te hebben willen wij nog memoreren de tijd waarin de 
kinderen van Sebastiaan Steller en Willemptje van Dijk en voor een deel ook de kleinkinderen leefden. 
Al genoemd is de eerste wereldoorlog van 1914 tot 1918, nadien breekt er een economische wereldcrisis uit, 
die beginnende in Amerika (Wallstreet New York) grote armoede in de wereld bracht, ook in Nederland terwijl 
de economische teruggang van wereldoorlog nog niet bedwongen was. 
Daarna de opkomst van het nationalisme in 1933 en leidend tot het aan de macht komen van Hitler in 
Duitsland.  

 

 
Het, door de Duitse bezetters ingevoerde persoonsbewijs tijdens de oorlog 1940-1945, als voorbeeld een 
fragment van het persoonsbewijs van Willem Steller, die ondergedoken was in de Noordoostpolder, vandaar de 
beroepsaanduiding ‘Landarbeider’. 
 
En resulterend in de tweede wereldoorlog in 1939 die in 1940 ook Nederland overspoelde. 
Een tijd van rechteloosheid en terreur breekt dan aan.  
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Pas in 1945 komt aan deze moeilijke tijd een einde en kan men weer in vrede leven. 
In dit decor leefden onze directe voorouders. 
Voorwaar geen tijd van voorspoed, pas na de wederopbouw van ook ons land, ongeveer na 1950 komt er weer 
langzamerhand een zekere welvaart de burgers ten goede. De levens van Willem Steller en Hendrika Grada de 
Vries zijn ook geschiedenis geworden. 
Op 24-11 1956 komt aan het leven van Willem Steller een einde en op 12-6 1978 komt te overlijden Hendrika 
Grada Steller de Vries. 
Alvorens nu getracht zal worden de andere kinderen van Sebastiaan Steller en Willemptje Steller van Dijk te op 
hun levenspad laten wij volgen de huwelijksakte (in deze ontheffing van de archiefwet) van Willem Steller en 
Hendrika Grada de Vries op 20-5 1925. 
Wij volgen nu de eerste zoon van Sebastiaan Steller en Willemptje van Dijk; 
Johan Godfried Steller geboren in 20-2 1896 en overleden 2-11 1926 te Arnhem, deze zoon huwde met Maria 
van Winsum in 1922 op 27-4 te Kampen, deze Johan Godfried wordt in Kampen geboren nog vóór het gezin van 
Sebastiaan Steller naar s'Heerenbroek vertrekt.                                                                                       
Het gezin van Johan Godfried Steller en Maria van Winsum vertrekt eerst naar Zwolle en daarna naar Arnhem. 
In de huwelijksakte van Willem Steller en Hendrika Grada de Vries (vorige bladzijde) is deze Johan Godfried 
Steller bij de getuigen te vinden, hij is dan 29 jaar oud.  
Uit deze huwelijksverbinding worden twee kinderen geboren;  
Sebastiaan Steller en Geertje Steller; Helaas is dit huwelijk van korte duur. Een jaar na dat Johan Godfried 
Steller nog getuige was bij het huwelijk van zijn broer komt hij te overlijden.  
De weduwe Maria Steller van Winsum komt dan weer in Kampen wonen o.a. als winkelierster in de 
gasthuisstraat deze straat is zo genoemd omdat op deze plaats het heilige geestgasthuis was gevestigd maar 
jammer genoeg is afgebroken. 
 

 
Johan Godfried Steller geboren in 20-2 1896  
en overleden 2-11 1926 te Arnhem 
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Wij volgen nu de eerste zoon van Sebastiaan steller en Willemptje van Dijk; 
Johan Godfried Steller geboren in 20-2 1896 en overleden 2-11 1926 te Arnhem, deze zoon huwde met Maria 
van Winsum in 1922 op 27-4 te Kampen, deze Johan Godfried wordt in Kampen geboren nog voor het gezin van 
Sebastiaan Steller naar s'Heerenbroek vertrekt.                                                                                       
Het gezin van Johan Godfried Steller en Maria van Winsum vertrekt eerst naar Zwolle en daarna naar Arnhem. 
In de huwelijksakte van Willem Steller en Hendrika Grada de Vries is deze Johan Godfried Steller bij de getuigen 
te vinden, hij is dan 29 jaar oud.  
Uit deze huwelijksverbinding worden twee kinderen geboren;  
Sebastiaan Steller en Geertje Steller; Helaas is dit huwelijk van korte duur. Een jaar na dat Johan Godfried 
Steller nog getuige was bij het huwelijk van zijn broer komt hij te overlijden.  
De weduwe Maria Steller van Winsum komt dan weer in Kampen wonen o.a. als winkelierster in de 
Gasthuisstraat deze straat is zo genoemd omdat op deze plaats het Heilige Geestgasthuis was gevestigd maar 
jammer genoeg is afgebroken. 
Zij is op hoge leeftijd te kampen overleden. 
Wij volgen nu eerst de zoon uit het huwelijk van Godfried Steller en Maria van Winsum. 
Sebastiaan Steller geboren 17-2 1923 te Kampen en overleden 9-7 1971, gehuwd met Martje Piet komende van 
Alkenade, uit deze huwelijksverbinding werden geboren; 
Johan Godfried Steller geboren 31-5 1953 en gehuwd met Herms Krooshof in 1975 op 5-2. 
Uit dit huwelijk werden geboren;  
Sebastiaan Steller geboren in 1982 en Gerlinde Steller geboren in 1985. Dit gezin woont op dit moment (1987) 
in Warnsveld vlak bij Zutphen waar, zo zagen wij, in vroeger dagen een tak van dezelfde familie woonde.          
 

 
 
 
Kinderen van Sebastiaan Steller en Martje Piet zijn, Willem Steller geboren in 1955. 
Alexander Sebastiaan Steller geboren in 1958. beiden thans nog in ongehuwde staat. 
Het volgende kind van Johan Godfried Steller en Maria van Winsum was een dochter; 
Geertje Steller, geboren 21-3 1925 te Kampen. 
N.B. 
Wij geven al aan dat het laatste traject problemen opleverde omdat alle gegevens vanaf plus minus 1900 vallen 
onder de archiefwet en niet openbaar zijn. Toch is in het stadsarchief van kampen tot 1932 klappers op naam 
aanwezig van geboorte, huwelijk en overlijden, maar de genoemde klappers geven de aangifte datum aan. 
Werd dus de geboorte dezelfde dag aangegeven ten stadhuize dan klopt de datum, werd de geboorte een dag, 
of in het weekeinde twee dagen, later aangegeven dan klopt in dit traject de geboortedatum niet en is een 
verschil van 1 tot 2 dagen mogelijk. 
voorbeeld; Sebastiaan Steller geboren 3-8 1928 staat in deze klappers genoteerd 4-8 1928. 
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Voor iedere gebeurtenis, hetzij geboorte, huwelijk of overlijden, kan per geval ontheffing van de archiefwet 
verkregen worden voor het samenstellen van een familiegenealogie (is ook verleend voor deze genealogie van 
de familie Steller) maar hieraan zijn voor iedere akte legeskosten verbonden die dit stuk "Steller geschiedenis" 
onbetaalbaar zouden maken. 
De archiefwet bestrijkt een periode van een gemiddeld 80 jaar (ruim een mensenleven) maar door 
ruimtegebrek en bezuinigingen wordt deze periode van 80 jaar door de archieven steeds ruimer 
ingecalculeerd. 
Wel interessant is dan het archief van bouw en woningtoezicht van de gemeentekampen beginnende in 1903 
ook tot 1932. Als wij in het voorgaande vermelden dat onze voorvader Johan Godfried Steller (die verongelukt 
bij de IJsselbrug) zoon Gerrit Steller wil in het pand aan de Nieuwsstraat de voorkamer aan de straatkant 
inrichten als stoffeerder/meubelwinkel maar hij moet hiervoor een bouwvergunning bij de gemeente kampen 
aanvragen, deze correspondentie is in het archief te vinden en wij zullen deze laten volgen. 
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Gerrit Steller geeft een beschrijving van de plannen; 

 
 
Blz.111 
 

 
 
Gemeentewerken vinden in de gepresenteerde voorstellen van G. Steller aanleiding om de bouwvergunning 
niet te verlenen maar komen met een tussenvoorstel wet voor Gerrit Steller ook aanvaardbaar is. 
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Wij laten een klein stukje van de correspondentie van de directeur gemeentewerken aan burgemeester en 
wethouders volgen; 
De bedoeling van adressant is om de voorkamer met een gedeelte van de achterkamer en de gang tot winkel te 
maken en voor vergroting van de achterkamer de bedstede en de grootte kast weg te breken. De bestaande 
achterkamer heeft thans een oppervlakte van 14 m2 en wil adressant deze verkleinen tot ruim 11.5 m2 wat 
naar mijn mening niet toelaatbaar is.  
Deze achterkamer kan naar mijn mening best iets groter en de winkel iets kleiner worden gemaakt} de 
doorgang voor de trap naar de verdieping wordt daarop ook wat ruimer. Adressant gaat hiermede akkoord. 
Er bestaan naar mijne mening geen bezwaren tegen het verbouwen tot winkel en daarbij vrijstelling te 
verlenen van het bepaalde in Artikel 8 der Bouwverordening, mits de achterkamer een breedte verkrijgt van 
tenminste 3.30 meter in plaats van 2,90 meter. 
In dit huis woonden dus Johan Godfried Steller met zijn tweede vrouw Gerrigje Kroes, zijn eerste vrouw 
Margaretha Schlaepfer is dan al overleden, maar hun zoon, onze stamvader, Sebastiaan heeft wel in dit huis 
zijn jeugd doorgebracht en de beide zonen uit het tweede huwelijk, Hendrik Jan en Gerrit Steller die geen van 
beiden gehuwd zijn geweest hebben het pand overgenomen van vader Johan Godfried Steller. 
Zo kan men via het archief nog een indruk opdoen over de woonomstandigheden van onze voorouders, 
vandaar dit lange verhaal over bouw en woningtoezicht. Hier kan door ons wat gezegd worden over Gerrit 
Steller, hij had een handicap, een wat hoge rug, daarom werd hij in de kamper volksspraak "Böcheltien" Steller 
genoemd en met deze naam is hij ook de geschiedenis in gegaan na zijn overlijden. 
Met dit intermezzo gaan wij weer verder met het gezin van Johan Godfried Steller en Maria van Winsum; en 
wel met dochter Geertje Steller geboren 21-3 1925 te Kampen, gehuwd met Heiko Markus Schutte geboren te 
Groningen in 1927, 9-7- gehuwd te Kampen in 1955. Uit dit huwelijk werden geboren; 
*Wiecher Schutte geboren in 1955 te Groningen en huwde te Hoogkerk in 1984 met Dirkje Gerarde Veenstra 
geboren in 1955 te Rotterdam, 
*Marie, Schutte geboren in 1957 te Groningen en gehuwd met Tjipke van de Bij geboren in 1956 te Doezem, 
gemeente Grootegast Groningen, gehuwd in 1984 te Veendam; kind Sietse Marten van de Bij geboren in 1981 
te Veendam, 
*Johan Godfried Schutte geboren in 1959 te Groningen en gehuwd met Annemiek Rink geboren in 1962 te 
Soesterberg, gemeente Soest- huwelijk in 1984 en werd gesloten te Soest; kind Tamera Schutte geboren in 
1986 te Soest. 
*Catharina Anna Schutte geboren in 1961 te Groningen en gehuwd met Willem Johannes Cornelis de Rooij 
geboren in 1958 te Oudewater, dit huwelijk werd gesloten te Groningen in 1984 uit dit huwelijk is geboren in 
1986 te Groningen Markus Willem de Rooij. Dit gezin woont thans (1987) te Eindhoven. 
*Sebastiaan Otto Schutte geboren te Groningen in 1964, gehuwd met Wilhelmina Boukje Ada Vels geboren in 
1966, het huwelijk werd gesloten te Groningen in 1985. 
Hiermede, is op dit moment, een einde gekomen aan het kunnen vermelden van het nageslacht van Johan 
Godfried Steller en Maria van Winsum en de aangehuwde verwanten. 
Wij gaan nu weer even terug de voorgeschiedenis in en wij verplaatsen ons naar het jaar 1899 en het jaar 1900. 

 
Na uit het gezin van Sebastiaan Steller en Willemptje van Dijk de zonen Johan Godfried en Willem Steller en 
hun nazaten gevolgd te hebben en gezien hebbende dat de volgende kinderen, een tweeling, Margaretha 
Francisca en Jan Asjes Steller in het jaar van geboorte 1899 ook weer overlijden komen wij bij het dan volgende 
kind; 
Wilhelmina Steller geboren 1-12 1900 te s'Heerenbroek in 1929 op 28-11 huwde zij met Seywert Postuma 
geboren 1-1 1894 te Kortezwaag gemeente Opsterland, uit deze huwelijksverbinding werden geboren, 
*Pietertje Postuma, geboren te Kampen 9-11 1930 gehuwd met Roel Hartman geboren 29-5 1931 te Avereest.  
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Dit gezin woont, evenals enkele nazaten van een broer van Wilhelmina Steller, Johan Godfried Steller, te 
Warnsveld bij Zutphen.  
Uit dit huwelijk werden geboren 
Koen Hartman geboren 1959 te Alkmaar 
Sigrid Hartman geboren 1961 te Hoogeveen. 
Gisela Hartman geboren 1967, te Hoogeveen 
Lidewij Hartman geboren 1972 te Hoogeveen. 
*Jitte Postuma geboren 10-12 1933 te Kampen en gehuwd met                     
Janny de Graaf geboren 2-9 1932 te kampen, uit deze huwelijksverbinding werden geboren; 
Jeroen Postuma geboren 1967 te IJsselmuiden.                      
Robert Postuma geboren 1971 te IJsselmuiden.                      
*Sebastiaan Postuma geboren 11-11 1936 te kampen en gehuwd met Cornelia Antonia Gerssen geboren 10-8 
1940 te Urk. 
Dit gezin woont, evenals het gezin van Jitte Postuma, thans te IJsselmuiden, uit dit huwelijk werden geboren, 
Sijwerd Postuma geboren 1966 28-3, te Kampen. 
Lambertus Johannes Postuma geboren 1970 te Kampen. 
Dit waren, tot nu toe, de nazaten van Seywerd Postuma en Wilhelmina Steller. 
Seywerd Postuma is overleden in 1965 op 17-2, te Kampen. Over de juiste schrijfwijze van Seywerd Postuma 
geeft het archief te Kampen geen duidelijkheid. 
Het bevolkingsregister geeft aan als voornaam; Sijwert, terwijl de kleppers op naam aangeven; Seywerd en 
Seywert. De juiste weergave is te vinden in de geboorteakten van de gemeente Opsterland welke boeken te 
vinden zijn in het algemeen rijksarchief der provincie Friesland te Leeuwarden.  
De familie Postuma woonde in de Oudestraat aan het Van Heutszplein en had daar een groentehandel, op de 
hoek van de Schapensteeg, vlak bij de in ons verhaal al eerdergenoemde Buitenkerk. Ook bevindt zich hier de 
vroegere Van Heutszkazerne (thans (1987) Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten) die met het in de 
oorlog verdwenen waaggebouw het plein een levendig aanzien gaf vroeger. 
Ook als overlaadkade voor de schepen o.a. de nachtboot naar Amsterdam gaf dit plein een bijzondere sfeer,  
Thans is het ontsiert door een benzinestation en door parkeerruimte, ook zijn de overslagpakhuizen op hoek 
van de IJsselkade en het Van Heutszplein gesloopt zodat de kleinschaligheid van de winkels/woonhuizen door 
het grote kazernegebouw uit zijn evenwicht is gebracht, jammer. 
Wij gaan nu verder met, Margarethus Franciskus Steller het volgende kind van Sebastiaan Steller en Willemptje 
van Dijk, geboren 1-6 1903 te s'Heerenbroek en overleden 12-3 1983 te kampen. Deze zoon huwde met Geesje 
Hogenhorst geboren 11-12 1904 te Zwartsluis en overleden in 8-11 1936 te IJsselmuiden. 
In 1938 op 22-12 huwde Margarethus Franciskus Steller voor de tweede maal, met Hermina Elisabeth de Vries 
dochter van Johannes de Vries en Aleida Johanna Klop. 
Deze Hermina Elisabeth de Vries was een zuster van Hendrika Grada de Vries die gehuwd is geweest met 
Willem Steller, zodat hier sprake is van een dubbel familiehuwelijk Willem Steller met Hendrika Grada de Vries 
en Margarethus Franciskus Steller met Hermina Elisabeth de Vries.  
Uit de eerste huwelijksverbintenis met Geesje Hogenhorst werden drie dochters geboren en uit de tweede 
huwelijksverbintenis met Hermina Elisabeth de Vries werd een zoon geboren.  
Deze kinderen gaan wij nu verder volgen; 

 
Blz.116 
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*Willempje Steller geboren 5-4 1933 te kampen, was gehuwd met Gerardus Hendrikus Dekker welke is 
overleden 8-12 1972, Uit deze huwelijksverbinding werden geboren; 
Antonie Dekker geboren 1955 thans (1987) weer in ongehuwde staat. 
Hermina Elisabeth Dekker geboren te kampen 1958, gehuwd met Roelof Jonkman in 1978, geboren te 
Middelstum Groningen, uit dit huwelijk werden geboren; 
Willy Paulina Jonkman geboren 1980 en Margaretha Francisca Jonkman geboren 1982, dit gezin woont te 
Kampen. 
Geesje Dekker geboren te Kampen 1960, gehuwd met Hendrikus Johannes Josephus Huurdeman in 1981, 
geboren 1958 te Amersfoort, uit deze huwelijksverbinding werden geboren; Hendrikus Johannes Gerardus 
Huurdeman geboren 1983 en Willy Huurdeman geboren 1984. Ook dit gezin woont te Kampen. 
Gerarda Hendrika Dekker geboren 1963 te Kampen, gehuwd met Edmundus Edgard Hermanus Timmerman in 
1985 geboren 1962 te Rilland-Bath Zeeland, deze wonen thans te Hoogerheide, Noord-Brabant. 
Het tweede kind van Margarethus Franciskus Steller en Geesje Hogenhorst is; 
*Lammigje Steller geboren 27-7 1934 te kampen gehuwd met 
Jacob Nelissen in 1958, het gezin woont in Harmelen, uit dit huwelijk werden geboren; 
Margaretha Francisca Nelissen geboren 1960, thans nog in ongehuwde staat. 
Yvonne Nelissen geboren 1963, thans (1987) nog in ongehuwde staat. 
Jacoba Nelissen geboren 1965, thans (1987) nog in ongehuwde staat. 
De derde en laatste dochter uit het huwelijk van Margarethus Franciskus Steller en Geesje Hogenhorst, Geesje 
Steller-Hogenhorst is dezelfde dag overleden, is, 
*Geesje Steller geboren 8-11 1936 te IJsselmuiden, was gehuwd met Johannes Arnorda Hubertus Bras in 1967, 
hij is overleden 15-5 1967. 
Uit deze kortstondige huwelijksverbinding is geboren Johanna Arnorda Jacqueliene Bras geboren 1967. 
Uit de tweede huwelijksverbinding van Margarethus Franciskus Steller met Hermina Elisabeth de Vries wordt 
een zoon geboren; 
Johan Godfried Steller geboren te Kampen 25-11 1939, gehuwd te kampen, in 1968 13-11 met Jennigje Juffer 
geboren 5-8 1944 eveneens te Kampen, uit dit huwelijk werden geboren; 
Margarethus Franciskus Steller geboren 1969 te Kampen. 
Goossen Steller geboren 1972 te Kampen. 
Wij gaan nu weer terug naar s'Heerenbroek, een deel van de toenmalige gemeente Zwollerkerspel, en volgen 
weer het gezin van Sebastiaan Steller en Willemptje van Dijk.  
Twee jaar na de geboorte van Margarethus Franciskus wordt er weer een tweeling geboren, het zijn beiden 
zonen.  
In 1905, op 17-4 worden geboren Johannes Steller (vernoemd naar de familie van Dijk) en Hendrik Jan Steller 
(vernoemd naar de familie Steller, naar Hendrik Jan Moesbergen Steller) Helaas is de levensduur van beide 
zonen maar kort; Johannes Steller is overleden 13-6 1905 en Hendrik Jan Steller is overleden 3 maand later op 
7-9 1905, beiden zijn begraven te Mastenbroek (toen ook gemeente Zwollerkerspel) op het kerkhof rond de 
Ned. herv. kerk. 
In 1910 30-6 wordt het laatste kind uit bovengenoemd echtpaar geboren;  
Hendrik Steller (het archief- thans te Zwolle, geeft geen uitsluitsel of dit ook een tweeling was).  
Deze Hendrik Steller gaan wij nu verder volgen. 
Deze zoon huwde met Catharina Gezina Visscher, dit huwelijk werd gesloten te kampen in 1936, op 2-6.  
Hendrik Steller is overleden te Leek (Groningen) in 1984, op 22-7. 
Het gezin van Hendrik Steller woonde achtereenvolgend te Kampen, Borne, Kampen, Roden en tenslotte te 
Leek, uit deze huwelijksverbinding werden geboren; 
*Willemptje Steller geboren te Borne 1937 2-7, gehuwd in 1957 op 20-2, te Roden met Jan van der Molen 
geboren in 1938 op 12-6, te Tolbert, dit gezin woont thans te Leek, uit deze huwelijksverbintenis werden 
geboren; 
Hermannes van der Molen geboren te Tolbert in 1957 thans wonende te Tolbert, 
Catharina Gezina van der Molen geboren te Drachten in 1961, gehuwd met Lambertus Mulder geboren in 1960 
te Tolbert, huwelijk datum 21-12 1979 te Leek, thans wonende te Leek, uit dit huwelijk zijn de volgende 
kinderen geboren; 
Willie Bianca Mulder geboren te Zevenhuizen (Groningen) 1980. 
Oetze Michel Mulder geboren te leek 1983.  
Trijntje van der Molen geboren 1962 te Drachten, gehuwd met Riepke Gerrit Paulusma geboren 1962 te 
Drachten, huwelijksdatum 1986 19-2, te Leek, dit gezin woont thans te Boerakker. 
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*Petronella Steller geboren te Borne in 1942 op 17-4 gehuwd met Siewerd Slagter geboren 1940 22-7, te 
Midwolde (Groningen) huwelijksdatum was 1964 29-5 te Roden, dit gezin is thans wonende te Leek, uit dit 
huwelijk zijn de volgende kinderen geboren;  
Catharina Gezina Slagter geboren 1965, te Groningen, gehuwd met Harry Peter Hummel geboren 1962 te 
Stitswerd. Huwelijksdatum 1986 19-9, te Leek, dit gezin is thans wonende te Leeuwarden.  
Klaas Slagter geboren 1967, te Groningen, thans wonende te Leek. 
*Sebastiaan Steller geboren 1945 te Kampen, gehuwd met Heinzelina Trijntje Helder geboren 1944, te Twijzel, 
huwelijksdatum 1968 20-12, dit gezin woont thans te Schipborg (Drenthe), uit dit huwelijk werden geboren;  
Hendrik Steller geboren 1970 te Appelscha,  
Jan Steller geboren 1973, te Appelscha,  
Johan Willem Steller geboren 1980, te Haulerwijk. 
*Aaltje Steller geboren 1947, te kampen, gehuwd met Dores Pieter Walsweer geboren 1947, te Boer, 
 huwelijksdatum 1970 11-6, te roden, dit gezin is thans wonende te Heerenveen, uit dit huwelijk werden 
geboren; Albert Feike Walsweer geboren 1971, te Heerenveen, Catharina Gezina Walsweer geboren 1972, te 
Heerenveen,  
Jacob Walsweer geboren 1974 te Heerenveen. 
*Johan Godfried Steller geboren 1947, te Kampen, gehuwd met Barbara Wiersma geboren 1949, te Grijpskerk, 
huwelijksdatum was 1970 20-6, te Grijpskerk, thans wonende te Grijpskerk, uit deze huwelijksverbinding 
werden geboren; 
Hendrik Steller geboren te Groningen 1971 
Afina Steller geboren te Grijpskerk 1974 
*Willem Steller geboren 1950 te Kampen, gehuwd met Hendekien Schepel geboren 1950 17-10, te Groningen, 
huwelijksdatum 1973 20-6, te Drachten, dit gezin woont thans te Alkmaar, uit dit huwelijk werden geboren;  
Jacoba Carolina Steller geboren 1974 te Alkmaar, Hendrik Willem Steller geboren 1977 te Alkmaar Catharina 
Marjolein Steller geboren 1979 te Alkmaar. 
Dit waren, tot nu toe, alle nazaten van de kinderen van Sebastiaan Steller en Willemptje van Dijk. 
 

 
Het gezin van Sebastiaan Steller in circa 1907 met de leeftijden uit 1907 v.l.n.r. Willemina Steller (7), Willemptje 
Van Dijk (39), Johan Godfried Steller (13), Margarethus Fransiciscus Steller (4), Sebastiaan Steller (38) en Willem 
Steller (9) 
Hendrik Steller die op 30 juni 1910 te Zwollerkerspel is geboren staat als enigst kind uit dit gezin niet op de foto. 
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Alvorens dit boek af te sluiten willen ik nog evalueren, zij het in het kort er dan alleen onze voorgeslachten, 
immers het laatste stuk van onze familiegenealogie heeft niet meer het karakter van een stamboom maar meer 
van een kwartier staat (2-4-8-16-32-64- enz.) Tevens zou een evaluatie van de nu levende geslachten niet zinvol 
zijn, immers de geslachten gaan verder. Er zullen nog kinderen geboren worden, er zullen nog huwelijken 
plaatsvinden en eenieder wacht de dood.  
Vandaar zullen er na de evaluatie enkele blanco bladzijden voor persoonlijke aantekeningen dit boek besluiten. 
Al eerder in dit verhaal is het principe van beperking tot een stamboom toegepast.  
Als wij schrijven over de geboorte van Arend Steller, zoon ven Hendrik Jan Moesbergen Steller en Johanna 
Boender en een broer van onze stamvader Johan Godfried Steller, wordt alleen aangegeven met wie hij huwde 
en dat vele kinderen uit dat huwelijk werden geboren.  
Ook deze tak van de familie Steller is nog volop aanwezig, grotendeels wonende te Kampen maar ook verderop 
in het land, o.a. in Waddinxveen, toch is besloten ons te beperken tot alleen het nageslacht van zoon Johan 
Godfried Steller, wel zijn alle gegevens van zoon Arend Steller en zijn nageslacht tot plus minus 1910 door ons 
vastgelegd, in onze banden met kopieën van de burgerlijke stand en het persoonsregister van de 
gemeentekampen. 
Dit principe zal niet toegepast worden voor het Duitse traject van deze familiegenealogie, hier zullen wij 
trachten door alle vertakkingen te onderzoeken proberen nog wat meer licht te laten schijnen in het vroege 
begin van onze familiegeschiedenis. Ook zal nog onderzocht moeten worden waar enkele zonen van Johann 
Gottfried Steller (de militair) en een zoon van Hendrik Steller, allen geboren tussen 1789 en 1800, gebleven 
zijn.  
Er zijn indicaties dat enkele naar de oost zijn vertrokken, er wonen nu nog Stellers. In ieder geval komt in 1864 
een dochter der Stellers van Indonesië naar Amsterdam, Amanda Carolina Charlotte Steller zij woonde in de 
plantage Middenlaan 48, beroep kinderjuffrouw en is in 1888 weer naar Indonesië (toen nog Ned. oost Indië) 
teruggegaan.  
Maar zij was niet de enige dochters Steller in Amsterdam.  
Een kleindochter van Hendrik Steller en Geertrui van Dolder Geertruida Steller,  
Haar vader was Evert Steller en was naar Doesburg/Zutphen gegaan, woonde een tijdlang in Amsterdam, waar 
niet bekend, (wijk T.T.) als dienstbode.  
Maar ook een van de dochters van Hendrik Jan Moesbergen Steller vinden wij in Amsterdam, Anna Marie 
Steller, dienstbode en woonde aan de brouwersgracht 131.  
Vanuit Harderwijk, niet zover van Kampen, gingen de jongemannen die zich aanmeldden voor dienst in de 
tropen naar Rotterdam en werden dan verscheept naar de koloniën. Naast Johan Hendrik Melgior Steller, die 
overleden is te Samarang zijn naar ons oordeel meerdere zonen Stellers via dat kanaal uit ons gezichtsveld 
vertrokken.  
Om dit aan de weet te komen is mogelijk, via het archief van Raad van State te Den haag, maar de hoeveelheid 
registers die daar over dit onderwerp zijn opgeslagen maakt dit tot een zeer tijdrovende bezigheid en wacht 
derhalve wegens tijdgebrek nog op uitvoering hoe interessant deze gegevens ook zouden kunnen zijn. 
Wij willen nu deze familiegenealogie der familie Steller beëindigen. Na vijf jaar arbeid, met de voorbereidingen 
mee gerekend zeven jaar, is het "Verhaal der Stellers" op papier. 
Rest nog mijn verontschuldiging, omdat ik onvoldoende de kneepjes van de Nederlandse taal ken, voor 
taalkundige fouten in dit verhaal en zinnen die naar uw gevoel wat "kreupel" van opbouw zijn. 
Gemakshalve wordt in de evaluatie ook weer het Duitse deel, dus van de oorsprong af, meegenomen. 
Opgedragen in grote eerbied voor hen die geleefd hebben, leven, en die nog in de toekomst zullen leven. 
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EVALUATIE 
 
Geslacht Steller volgens een later gevonden huismerk moet er rond 1520 al een familie Steller zijn geweest, 
horigen van het huis van Nassau-Weilburg, alle verdere gegevens onbekend. 
 
Geslacht steller rond 1560 had al wel een achternaam, leefden in een tijd van de overgang naar de reformatie, 
waren horigen van het huis van Nassau-Weilburg en leefden in het gebied der Weilburgers, hetzij in het 
Westerwald, hetzij rond Kirchheim in de Pfalz, verdere gegevens ontbreken. 
 
Geslacht Steller rond 1595 de naam Steller komt den al meer voor o.a. Jan Steller laat kind dopen, evenzo ook 
een Matthias Steller, onze voorouder?, wel uit het machtsgebied der Weilburgers, bewijsbare gegevens of 
voornamen ontbreken. 
 
Geslacht Steller, al meer gegevens, voornaam Conrad Steller geboren rond 1630 overleden rond 1710 te 
Bischheim, naam vrouw onbekend, kinderen Siegfried Steller en Wigant steller en waarschijnlijk Georg Steller, 
levend in het machtsgebied der Nassau-Weilburgers in de Pfalz te Bischheim, Wigant Steller is onze stamvader. 
 
Geslacht Steller geboren in 1665 Wigant Steller, gehuwd met Anna Martha Geismann, na haar dood gehuwd 
met Anna Christina Ostowin, uit de eerste huwelijksverbinding worden kinderen geboren, waarvan Siegfried 
Steller onze stamvader is. 
Wigant Steller is overleden in 1721 te Bischheim. 
 
Geslacht Steller geboren in 1709 Siegfried Steller, gehuwd met Anna Christina Doerrin in 1733 uit deze 
huwelijksverbinding worden vele kinderen geboren, de familie Steller komt in deze periode tot grote welstand, 
bij aankoop in 1784 van nog meer bezittingen verwierf men, van het huis van Nassau-Weilburg (toen Nassau-
Saarbrücken), het vrije burgerschap, het laatste kind uit dit huwelijk, Johann Gottfried Steller geboren in 1753 is 
onze stamvader. 
 
Geslacht Steller geboren Johann Gottfried steller 18-11 1753 te Bischheim (kan in Pruisische dienst zijn geweest 
en daar ook gehuwd geweest) kiest voor een militaire loopbaan in de Nederlanden, huwde met Maria Christina 
Weber, uit dit huwelijk wordt onze stamvader, Hendrik Steller geboren, na de dood van Maria Christina Weber 
van Münschweiler eveneens in de Pfalz, huwde Johann Gottfried Steller met de katholieke Barbara Simons van 
Hulst, uit dit huwelijk worden eveneens vele kinderen geboren. 
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Voorgrond Bischheim, achtergrond Kirchheim-Bolanden en de Donnersberg 
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Na vele omzwervingen o.a. in de garnizoenen van Maastricht, Hulst, Axel, Bergen op Zoom, Namen in België, 
Doesburg, Breda, en tenslotte Kampen waar Johann Gottfried Steller met zijn gezin zich blijvend vestigde, is 
Johann Gottfried Steller in 1830 overleden en zijn weduwe Barbara Simons in 1838, door dit gegeven heeft een 
van oorsprong Duitse familietak zich verplaatst van het Pfalzer bergland naar de stad Kampen, de uit de eerste 
huwelijksverbintenis van Johann Gottfried Steller, met Maria Christina Weber, wordt in 1777 Johann Heinrich 
Steller (in de Nederlandse akten Hendrik genoemd) geboren onze volgende stamvader, die evenals zijn vader 
voor een militaire loopbaan kiest, huwde in 1801 met Anna Maria Hess uit dit huwelijk werd de volgende 
stamvader geboren in 1807 Hendrik Jan Moesbergen Steller, er werden meerdere kinderen geboren waarvan 
velen niet levensvatbaar of doodgeboren, in 1816 stierf Anna Maria steller Hess, in 1818 huwde Johann 
Heinrich Steller met Geertrui van Dolder van Veenendaal dit gaf problemen met de burgerlijke stand, Johann 
Heinrich Steller kan geen extract overleggen uit het doopregister van Marienthal en moet daarvoor naar net 
kantongerecht te Kampen en naar de rechtbank van eerste aanleg (vredesgerecht) te Zwolle, uit deze tweede 
huwelijksverbinding wordt één zoon geboren.  
In 1821, na 3 jaar gehuwd te zijn geweest, is Geertrui van Dolder overleden, het derde huwelijk is dan in 1831 
met Hendrina Slot, uit dit huwelijk worden kinderen geboren Hendrina Slot sterft bij de geboorte van haar 
laatste kind in 1839. Hendrik Steller zelf is overleden in 1855. 
Geslacht Steller geboren 1807 Hendrik Jan Moesbergen Steller gehuwd in 1834 met Johanna Boender uit deze 
huwelijksverbinding worden vele kinderen geboren, waarvan Johann Godfried Steller, geboren in 1843 onze 
verdere stamvader was.  
Hendrik Jan Moesbergen Steller was van beroep schrijnwerker en is overleden in 1875, Johanna Steller-
Boender is op oude leeftijd in 1899 overleden, ook de uit dit huwelijk geboren zoon Arend Steller heeft, tot 
vandaag de dag, vele nakomelingen, geslacht steller geboren in 1843 Johan Godfried steller gehuwd in 1869 
met Margaretha Francisca Schlaepfer - haar vader was afkomstig uit Zwitserland uit dit huwelijk wordt een 
zoon Sebastiaan Steller geboren in 1869  
Dit huwelijk was van korte duur, al in 1871 is Margaretha Francisca Steller-Schlaepfer overleden. 
In 1877 huwde Johan Godfried Steller voor de tweede maal en wel met Gerrigje Kroes uit dit huwelijk zijn ook 
weer vele kinderen geboren waarvan enkele jong sterven, de beide mannelijke kinderen die in leven blijven zijn 
niet gehuwd geweest en geen nageslacht met de naam Steller voortgebracht. 
Johan Godfried Steller is in 1927 door een auto-ongeluk om het leven gekomen, zijn tweede vrouw Gerrigje 
Kroes was een jaar eerder in 1926 overleden. 
Geslacht Steller geboren in 1869 Sebastiaan (Basjan) gehuwd met Willemptje van Dijk -dochter van Willem de 
steenbakker -gehuwd in 1895 woonde een tijdlang in s'Heerenbroek, voormalige gemeente Zwollerkerspel, er 
werden uit dit huwelijk vele kinderen geboren waarvan er enkele kinderen (tweelingen) hetzelfde jaar of één 
jaar na de geboorte weer overleden zijn. Sebastiaan Steller is overleden in 1918, zijn weduwe Willemptje van 
Dijk bereikte een hoge leeftijd en is in 1960 overleden. 
Geslacht Steller geboren tussen 1896 en 1910 de kinderen van Sebastiaan Steller en Willemptje van dijk; Johan 
Godfried, Willem, Wilhelmina, Margarethus Franciskus en Hendrik Steller. 
Geslacht Steller alle nakomelingen tot nu toe in het derde geslacht en aanverwanten van de bovengenoemde 
kinderen van Sebastiaan Steller en Willemptje van Dijk. 
 

 
 
 
 
 

einde 
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 NASCHRIFT 
 
De studiereis naar Duitsland medio mei van 1987 heeft nog enige interessante gegevens opgeleverd die het op 
de valreep vermelden zeker waard zijn. 
Op de eerste plaats is getracht nog verder in de geschiedenis terug te gaan, dan 1630, maar dat lukte niet er 
zijn dan geen gegevens meer voorhanden. Wel leverde zoeken in de archieven van de stad Worms het hele 
levensverhaal op van Johann Jacob Steller, broer van `onze' Johann Gottfried Steller, en zijn nageslacht. 
Daar het testament, daterend 1774-1794 nogal namen noemde die wat te maken konden hebben met het land 
rondom Bischheim o.a. Acker am Langen Stein, auf den Muhlacker, am Schlehe-garten etc. hebben wij ons 
werkterrein grotendeels verlegd naar het kadaster van de Donnersberg regio dat nog vele oude kaarten en 
gegevens over die tijd in bezit had.  
Met deze gegevens lukte het ons alle bezittingen die de familie Steller vroeger bezat in kaart te brengen.  
Daar het testament ook sprak van, huis en tuinen kadaster (oud) nummer 24 waren wij zelfs in staat het huis te 
vinden waar de familie Steller, althans waar Siegfried Steller, in de oude tijd gewoond had. 
Met toestemming van de familie Willig, nog steeds de huidige eigenaren en dat klopt lees het testament maar 
eens door, konden wij alles bezien. 
Helaas is het nu een bouwval dat op dit moment ook niet meer bewoond wordt. Wel zijn er plannen om het in 
de toekomst weer bewoonbaar te maken. Het huis had vroeger vakwerkmuren wat aan de top van de 
achtergevel nog te zien is. Beneden en de eerste verdieping zijn later verbouwd en is van het oorspronkelijke 
karakter niets overgebleven. Echter de zolder en de stal zijn nog in oude situatie gehandhaafd. Vooral de stal is 
een belevenis om te zien. (Het huis is inmiddels gerestaureerd en de stal is gesloopt! R.S. Steller 2020)  
Maar sterk vervallen en restauratie zal waarschijnlijk te veel kosten met zich mee brengen. 
Een echt tongewelf, prachtig metselwerk uit vroeger dagen gedragen door zwarte pilaren geeft het geheel een 
indrukwekkend aanzien.  
Aangezien het puntdak met de pannen in de loop der jaren was verdwenen, hebben thans weer en wind, regen 
en sneeuwvrij spel op de bovenkant van dit gewelf en komen, al gedeelten naar beneden. 
De familie Willig stond dan ook niet toe dat wij de stal betreden zouden, wel is van het voorgedeelte uit een 
foto gemaakt van de stal met het mooie gewelf, dat er waarschijnlijk niet lang meer zal zijn, evenals de 
naastliggende weinstube die ook al door de tand der tijd is verdwenen. 
Via het kadaster te Winnweiler zijn wij op het spoor gekomen van de "brief protocollen". 
Briefprotocollen waren door een schrijver vastgelegde overeenkomsten tussen de inwoners van Bischheim.  
Vaak ging het over koop van akkers of verkoop.  
Ook andere zaken kwamen aan de orde.  
Als voorbeeld; als in 1741 (de tweede vrouw van Wigant Steller, die zelf in 1721 overleden is, zal dan ook 
gestorven zijn) het bezit van Wigant Steller verdeeld wordt komt er een uitgebreid protocol aan te pas.  
De vertaling uit hst oud Duits volgt nu: 
Akte 1741 
Weigants Stellers wettige en gezamenlijke erven verklaren dat de medeerfgenaam en broeder Seybert Steller 
de geërfde goederen volgens de regels te vinden in het morgenboek zal afhandelen en gemachtigd is onder de 
navolgende condities;                                           
1. Overname van de ouderlijke schuld groot 107.- en dat deze betaald zal worden, 
2. Aan broeder Conrad zal direct 50.- contant betaald moeten worden en aan broeder Heinrich van het 
Reinische ook 50.-, echter dat moet men zolang staan laten onder de volgende "nothen" als het lang staat 
wordt het bedrag met 3.- vermeerderd (rente) tot een goede afdracht kan plaatsvinden, dit volgens de regels 
van het morgenboek. 



105 
 

 
 
De bezittingen 
27 roede 3, het Schüh huis en hof en directe omgeving vervolgens de tuinen en het bos en weg, naast Conrad 
Seip zijn tuinen en het Geestelijk huis, 1 1/2 cappens 
 
De akkerlanden 
-2- 23 akkerland bij de Kalkofen ligging onder Christoffel 
Ginck in het midden Balthasar Landz en boven Carl Kudenbach. 
 
2-17-4 in de Geyershalde ligging onder Nicolaus Schwell en boven Ludwig Bechthold naast Conrad Steller en bij 
de pastorie Bischheims jaarlijks 2 koris, jaarlijks vast te stellen. 
 
2v. 14 roede 8s op de Hündsakker boven en naast Gottfried Chormann en onder Stephan Willig. 
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1v. 1 roede op de Schehegarten betreffende naast Andreas Gintmann naast Heinrich Vith. 
 
1m.- 3 roede 1v. op de Mühlhalt naast de berg Flörsheimer Güth en onder Paul Bechthold. 
 
De tuinen en weiden 
1v. 33 roeden 3s. weide in de Osterbrunnen de weiden betreffende naast bos van Jacob Becker naast de 
Flörsheimer Guth en Stephan Willig. 
 
1m. 1v. 14 roede 8v. op de Geyershalde naast Conrad Steller boven Conrad Muller zijnde de dominee van 
Bischheim 1 jaarlijks: korn. 
 
1v, 13 roeden 12s. tuinen betreffende boven het bakhuis in Woog naast Phillip Grasser en Georg Velten 
Schörenböster, verplichtingen; de edele Herrnschaft 1 cappen. 
 
23 roede 10s.- Bauglatz aan de Muhlgarten ligging naast Walther Hornsbergen weduwe met haar goed, naast 
bos Bonhersen Guth, verplichtingen; jaarlijks de kerk 11 alt. 4r., gezamenlijk 207.- 
Einde van de betreffende briefprotocol. 
 
De protocollen bevinden zich in het Landsarchief van de Pfalz te Speyer en zijn in uitzonderlijke slechte staat 
bewaard gebleven.  
In Nederland werden ze zeker niet meer ter inzage gegeven dan op microfilm.  
Wat leren ons deze briefprotocollen? 
Ze bestrijken de tijd van 1720 tot 1790.  
En steeds is dan de familie Steller op het toneel aanwezig en in goede welstand. Ieder jaar (de protocollen zijn 
naar jaar gerangschikt) koopt of verkoopt men wel wat. 
Dat leert ons dat Weigant Steller die in 1700 te Bischheim huwde in die korte tijd dat vermogen niet kon 
opbouwen maar dat op zijn beurt weer geërfd heeft van zijn vader Conrad Steller.  
Het was dus toen al een gesettelde Bischheimer familie met een zekere welstand opgebouwd hebbende van 
geslacht op geslacht.  
Ook al geeft het Bischheimer Kerkboek geen uitsluitsel, gewoon om dat het er dan nog niet is, ze zijn daar niet 
uit de lucht komen vallen maar hebben daar, wie weet hoeveel generaties lang, gewerkt aan hun toekomst 
totdat een zoon Johann Gottfried Steller het in de Pfalz voor gezien hield en als militair naar de Nederlanden 
afreisde, en na een lange reis terecht kwam in Kampen, 
Naar het is goed voor ons zo nu en dan af te reizen naar hun Pfalz. 
Hun lucht in te snuiven hun brood te eten en hun wijn te drinken. 
Jammer is het dan wel dat de grond, eens eigendom van de familie Steller, thans omgewoeld wordt voor een 
nieuwe snelweg die vlak langs het dorp komt te lopen, het rustieke karakter van de streek totaal verstorend. 
 
Einde van dit naschrift. 
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Percelen in bezit bij de Fam Steller 1770-1794 
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