Afgekeurd boek, geschreven door Sebastiaan Steller in 1983, deze versie van het uiteindelijke uitgave van 1987
geeft een beeld van de zoektocht naar de oorsprong van de familie Steller op een wijze die erg gericht is op de
persoonlijke beleving van Sebastiaan Steller en achteraf door hem als te sentimenteel en te persoonlijk was
beschouwd, tevens waren er na dit schijven meerdere feiten over de familiegeschiedenis bekend geworden die pas
in de latere versie vermeld zijn.
Er zijn 3 kopieën gemaakt waarvan er twee bewaard zijn gebleven.
Remy Steller
Maart 2008.

DE GENEALOGIE DER FAMILIE STELLER.
VOORWOORD.
Bijna iedereen vraagt zich weleens af: Wie zijn wij en waar komen wij vandaan, waarom leven wij hier in deze stad
en in dit land, in plaats van bijvoorbeeld Frankrijk of misschien wel een ander werelddeel.
Een andere vraag: Waarom die bepaalde confessie en niet een andere?
Een andere vraag ook: Waarom nu juist die bepaalde voornaam. Maar nog belangrijker die bepaalde familienaam.
Waar komen onze karaktereigenschappen vandaan, niet alleen de goede maar ook de slechte.
Men kan op zulke filosofie een gemakkelijk antwoord geven: erfelijkheidsleer.
Van geslacht op geslacht is dan al veel voor ons bepaald. Veel ligt al vast voor de generatie na ons.
Niets aan te doen laat maar rusten, immers; die kennis vermeerderd, vermeerderd smart.
We zijn wie we zijn, dus laat maar! Ja maar, ergens moet toch een begin zijn? En veel moet toch uit te zoeken zijn.
Zijn wij altijd Nederlanders geweest? Waar komen dan die voornamen vandaan die naar het Duitse taalgebied
leiden?
Nu met al deze vragen was ik al jaren bezig. Maar het vele werk dat een familie genealogie met zich meebrengt
hield mij tegen, maar mijn nieuwsgierigheid heeft er toch toe geleid tot het maken van een stamboom. Een heel
eenvoudige stamboom, en een tussenvorm dus. Heel eenvoudig, en dan noch alleen in directe lijn, overschrijvend
van wat ik vond in de archiefregisters. Zo vlug mogelijk, zo ver mogelijk terug in de tijd.
Ik begon om van elke akte die ik tegenkwam in de diverse archieven, in een korte samenvatting weer te geven. En
deze te plaatsen In een eenvoudig schema. Maar wat was de waarde van zoiets op langer termijn? Ik had er
eigenlijk geen vrede mee. Waarom niet? Het had geen waarde voor latere geslachten. Het was dan mijn werk.
Een momentopname door mij gemaakt. Hoe gemakkelijk kon ik mij vergissen. Het schrift is moeilijk te lezen geen
mens is foutloos bezig.
Het oude schrift is moeilijk te lezen, men zou terecht kunnen twijfelen aan mijn arbeid.
Een tweede reden was, zo kon ik nooit het voorgeslacht plaatsen in het juiste " Buitengebeuren " namelijk de
geschiedenis. Ik ben tot de overtuiging gekomen in elk geslacht moet de juiste tijd tot zijn recht komen, anders
worden de gegevens van onze voorouders niet meer verstaanbaar.
Oorlog en vrede, godsdienstige kwesties, bittere armoede, slechte sociale situaties, zijn mede van invloed geweest
op onze familiegeschiedenis.
Ik kwam tot de conclusie dat alles niet zo vanzelfsprekend was, alles van vader op zoon, alles erfelijkheid, neen er
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waren meerdere factoren.
De vaart der volkeren, vaak op drift voor en door oorlog, geweld en armoede heeft ons gebracht tot wat we nu zijn
en waar we nu zijn. Dat betekende een nieuwe afweging: doorgaan maar dan goed. Alles maar dan ook alles
vastleggen door middel van kopieën, dus controleerbaar voor iedereen, ook voor die, die na mij komen.
Dan daarnaast verzamelen van de geschiedenis, van stad en land, ook nog de godsdienstige achtergronden, van
iedere generatie die ik hoopte te vinden. Een geweldige klus, hoe zou ik dat klaren? Zonder enige genealogische
kennis, zonder de weg te kennen in het archiefwezen. Niet alleen in Nederland maar vooral in het buitenland. Want
dat stond voor mij, zuiver gevoelsmatig, al wel vast.
Dan toch maar niet verder gaan? Maar wachten tot ik door pensionering meer tijd had. Maar niet iedereen beleeft
de pensioneringsleeftijd. Het was nu of nooit.
En het is NU geworden.
In het najaar van 1982 heeft dit werkstuk een aanvang genomen. Het is naar mijn mening met grote zorgvuldigheid
gedaan. Elke akte is gekopieerd. Ook niet alleen maar in directe lijn. Zeer uitgebreid ben ik ook ingegaan, op alles
wat in ons spraakgebruik " de vrouw kant " heet. Als voorbeeld noem ik de familie Moesbergen, en dan Schlaepfer
bijvoorbeeld waarvan ik akten bezit van zelfs uit Zwitserland.
Omdat ik nogal de IK vorm gebruik mocht een ieder die dit geschrift leest, gemakkelijk denken dat het onderzoek
alleen door mij is geschied. Niets is minder maar. Daadwerkelijke hulp heb ik gehad van mijn kinderen: Hendrika
Grada, Willem Remmelt en Remmelt Sebastiaan.
Ten tijde van deze stamboom was mijn dochter Jennita Alinda Esther nog wat te jong voor speurwerk in de
archieven. V
oor sommige trajecten dank ik ook anderen voor hun hulp o.a. mijn broeder Johannes.
Niet alleen daadwerkelijke hulp heb ik gehad, ook dank aan allen die mij moreel gesteund hebben.
Ik vraag verontschuldiging aan allen, die ik weleens verveeld heb, met mijn stamboom verhalen, terwijl zij eigenlijk
geen interesse hadden maar uit beleefdheid bleven luisteren. Met bijzondere dank aan mijn zoon Remy, die alle
historische plaatsen heeft gefotografeerd.
Een advies wil ik de lezer van dit geschrift op het hart binden.
Bij het doorbladeren van de akten en andere gegevens, plaats alles in een juiste context.!
Plaats niet akten van bijvoorbeeld 150 jaar oud in de huidige tijd. Een tijd van techniek en wetenschap, van
welvaart op ieder gebied.
Neen, doe het anders, Probeer bij bijvoorbeeld een akte uit 1698 U voor de geest te halen, de omstandigheden
waarin de mensen in die tijd mee te maken hadden.
Het voorbeeld 1698 Was er oorlog? Was er vrede? Was er misschien een pest epidemie?
In die tijd waren de mensen nog een stuk kleiner.
In die tijd waren de mensen, op het platteland nog horig, d.w.z. volledig ondergeschikt aan hun landheer.
In die tijd was Johann Sebastian Bach nog maar 13 jaar.
In die tijd vocht Lodewijk de veertiende van Frankrijk door de Pfalz en vermoordde een groot deel van de bevolking
van die prachtige streek van Duitsland, Speyer, Worms en Heidelberg werden met de grond gelijk gemaakt en nu
juist in dat gebied leefde nu het Geslacht Steller.
In die tijd werden vrouwen nog als heks verbrand.
In die tijd was er gelukkig al wel Godsdienstvrede, de kaarten waren geschud, althans in bovengenoemd gebied.
In die tijd was het vervoermiddel der eenvoudigen nog alleen hun voeten, de rijkeren hadden hun paard, en de zeer
rijken een koets.
Nu anno 1983 kan eenieder, die belangstelling heeft, de weg terug meebeleven. De gegevens spreken voor zich.
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Achter iedere kopie zit een verhaal soms vreugde maar ook veel verdriet.
Toch vertellen de akten niet al]es. Ze registreren de feiten en zeggen weinig van de mensen achter de feiten en hun
denken en hun zorgen.
Ze hadden maar een zorg. hoe verkrijg ik voedsel voor de dag van morgen, hoe blijf ik in
leven.
Ze hadden geen tijd om aan geslachtsregisters te denken. Het voortbestaan vroeg al hun aandacht.
Immers de Supermarkt en de betaalpas waren er noch niet. Wel hun vertrouwen in geloof. Daarom eindig ik dit
voorwoord dan ook met een lied uit ons huidige liedboek:
O God die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons Uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis.
Gezang 397

Kampen,

Sebastiaan Steller.

Opgedragen aan alle Stellers die leven en na ons zullen leven.
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DEEL 1 VAN 1800 tot heden.

De familie Steller leeft in de stad Kampen.
Door zoeken in het Kamper Gemeentearchief blijkt dat bij de volkstelling in 1748 en 1795 noch geen Stellers in
Kampen woonden.
Toch plus minus 150 jaar later, om precies te zijn, bij de volkstelling van 1947 leven er 28 Stellers in Kampen.
Niet lang daarna in 1800 vermeld het doopboek van de Lutherse Kerk in Kampen voor het eerst de naam Steller.
Het betreft hier de doop van Godfried Steller (onecht kind van Hendrik Steller en Anna Maria Hes ) de getuige is de
grootvader van de dopeling, Johann Gottfried Steller.
Waar kwamen zij vandaan?
Gottfried Steller was militair en ook zijn zoon Hendrik.
Bij zoeken in het Algemeen Rijks Archief blijkt dat beiden deel uitmaakten van de 5e halve brigade, die dan op
doorreis naar het Noorden tijdelijk in Kampen gelegerd is.
Onder commandant Lt. Gen. Von Geusau. Dat was in +/-1796.
Waarschijnlijk blijft Johann Gottfried Steller dan voorgoed in Kampen met zijn tweede vrouw Barbara Simons.
Hendrik Steller echter (zoon van Gottfried) wordt enkele jaren later nog genoemd in het Garnizoen van Middelburg
als muzikant maar verlaat de dienst in 1804, na in 1801 toch gehuwd te zijn met de eerdergenoemde Anna Maria
Hes in de Lutherse Kerk te Kampen.
Gottfried en Hendrik waren Huursoldaten van Duitse afkomst, die beiden niet teruggingen naar hun geboorteland.
Hiermede hebben zij (in Kampen) voor nageslacht gezorgd, tot op de huidige dag.
Nu nog even terug naar de vrouw van Hendrik Steller, Anna Maria Hess. Haar vader Melchior Hes was ruiter onder
van Rechteren.
Een adellijk geslacht dat een kasteel bezat en nog steeds bezit (kasteel Rechteren) bij Dalfsen.
De moeder van Anna Maria Hess was Elisabeth Moesbergen een dochter uit een gegoede Kamper familie, Wat
moge blijken uit de testamenten gevonden in het Gemeente Archief van Kampen.
Waarschijnlijk door de invloed van de familie Moesbergen, gaan Hendrik Steller en Anna Maria Hess dan ook
al spoedig over, van de Lutherse Kerk naar de Gereformeerden (nu Nederlands Hervormd).
Johann Gottfried' Steller blijft Luthers.
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Eerste akte in Kampen waar sprake is van de naam Steller
Doopboek Evang.Lutherse kerk Kampen jaar 1800

Overigens zijn tweede vrouw Barbara Simons, uit Maastricht is Rooms-Katholiek.
De Katholieke godsdienst wordt in Kampen oogluikend toegestaan in schuilkerken.
De Paterskerk in de Voorstraat (achter de nieuwe mure) en de Pastoors kerk in de Burgwalstraat achter
stalhouderij van Drecht, nog later de Fiat Garage van Van Winsum, maar niet lang meer, Hier wordt een afdeling
van een verzorgingstehuis gebouwd.
Gottfried en Barbara (Gottfried is dan 51 jaar) krijgen nog een zoon: Johann Hendrik Melchior, deze wordt Luthers
gedoopt in 1804. Een dochter genaamd Anna Maria, wordt Katholiek gedoopt in 1803 in bovengenoemde
Pastoorskerk in de Burgwalstraat.
De bovengenoemde zoon komt om in Indonesië in 1827.
Deze was bij de koloniale troepen. Het avontuur trok hem aan. Deze Steller ligt begraven bij Samarang op midden
Java.
Ondertussen krijgen zijn zoon Hendrik Steller en Anna Maria Hes meerdere kinderen, waarvan er velen weer jong
sterven. Voor ons onderzoek is van belang de geboorte van zijn zoon Hendrik Jan Moesbergen Steller.
Waarom Moesbergen Steller?
Eerder in dit deel zagen we dat de familie Moesbergen een gegoede familie was.
Ze waren schrijnwerkers, een veredeld soort meubelmaker. In een akte is sprake van (Kastenmaker)
Veel prachtige, rijk bewerkte kasten "kabinetten" zullen door hem gemaakt zijn.
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Het is niet onmogelijk dat zijn kasten nu in deze tijd voor veel geld in een antiekzaak te koop zijn.
De twee broers Moesbergen hadden geen nageslacht meer in mannelijke lijn.
Antony Moesbergen en zijn vrouw hadden geen kinderen. Hendrik Jan Moesbergen heeft wel kinderen gehad,
echter deze zijn allen weer jonggestorven, behalve een dochter genaamd Elisabeth. Deze, dit is al eerder in dit
geschrift aan de orde geweest, gaat trouwen met Melchior Hess, ruiter onder Van Rechteren.
De beide broers Moesbergen sterven in 1797. Hiermede is het geslacht Moesbergen uitgestorven. Hierom wordt
een Kleinzoon (de derde zoon van Hendrik Steller en Anna Maria Hess) van Elisabeth Hess - Moesbergen naar haar
vader vernoemd en krijgt de doopnaam Hendrik Jan Moesbergen Steller.
Wat was de bedoeling hiervan? Waarschijnlijk om toch de naam Moesbergen verder te laten leven.
Geboorte zoon van Godfried Steller
Doopboek Evang.Lutherse kerk Kampen jaar 1804
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Het is ook bijna gelukt. Sommige archiefregisters op naam
in het Kamper gemeentearchief, maar ook in de Rijksarchieven staat de naam Steller al tussen haakjes, of soms al
met een vraagteken aangeduid.
Maar Hendrik Jan Moesbergen Steller houdt onverkort vast aan de naam H.J.M. Steller. Zie de akten maar, waar
zijn handtekening onder staat, maar verwarring geeft het wel. Zie maar eens hoe de ambtenaren der burgerlijke
stand met zijn naam omspringen.
Maar gelukkig blijft de naam Steller intact.
Maar, daar wij nu juist het nageslacht zijn van deze Hendrik Jan Moesbergen Steller, had het, naar mijn stellige
overtuiging weinig gescheeld of wij waren de geschiedenis in gegaan als de Familie Moesbergen.
Frappant is ook dat deze H.J.M.Steller van de in 1797 gestorven H.J.Moesbergen -zijn grootvader van moeders kant
dus- alles erft. Alles wordt als het ware voor hem bewaard.
De schrijnwerkerij, die was gevestigd in het oude Keyzerskwartier, wordt, misschien door een knecht, of misschien
wel een ander lid der Fam.Moesbergen, beheerd.
Overigens, H.J.M. Steller heeft zijn Grootvader niet gekend. Hij wordt gedoopt in 1807, in de Broederkerk, 10 jaar
na de dood van de gebroeders Moesbergen.
Niet onvermeld mag blijven, dat in de bezittingen van Hendrik Jan Moesbergen nog een penning was, met het
merkwaardige opschrift; voorkant, Hendrik Jan Moesbergen 1734. En op de achterkant de beeltenis van twee
mannen, die ruggelings op een privaat gezeten, hun behoefte doen. het onderschift is nog merkwaardiger. Daar
staat, letterlijk! dees 2 (de twee in Romeins cijferschrift, en later tussen gegraveerd) scheiten 'op een gat"
Een grap? Een schandpenning? Ik weet het niet, en wij zullen het ook wel niet meer te weten komen.
Overigens staan op de penning nog; passer en driehoek, tekens van het schrijnwerkergilde.
De penning is niet meer in het bezit van de Familie Steller.
In latere tijd is de schrijnwerkerij verplaatst naar de Bovennieuwstraat, en heette toen meubelmakerij.
Tot voor plus minus 35 jaar was dit pand in het bezit van een Steller, die er nog een meubelmakerij/stoffeerderij
bezat.
Deze was Gerrit Steller. Ook zijn broer Hendrik Jan Steller woonde in dit pand. Beide broers zijn ongehuwd
gebleven hierdoor kwam er een einde aan de relatie Schrijnwerkerij en de Familie Steller.
We gaan terug naar het begin.
Hendrik Steller gehuwd met Anna Maria Hess verlaat de militaire dienst, en wordt Wolkammer. Niet zo'n florisant
beroep. Hendrik woonde in de Karpersteeg en zijn vader Johann Gottfried, (de gepensioneerde soldaat) woonde in
de Voorstraat, toen nog genaamd "achter de nieuwe Mure". Geschiedkundig een vreemde tijd.
De Oranjes zijn dan gevlucht naar Engeland. De Fransen zijn dan gekomen met hun vrijheid gelijkheid en
broederschap. Nederland is Nederland niet meer. Wij zijn de Bataafse Republiek. De huurlegers, hoofdzakelijk
bestaande uit Duitsers en Zwitsers worden afgeschaft, of opgedeeld in het Bataafse leger. Ook de 5de halve brigade
wordt ingedeeld in het Bataafse leger.
Dit gebeurt omstreeks 1796 -1797.
Uit de stamboeken van Oorlog, Raad van State, Den Haag, blijkt dat Johann Gottfried en Hendrik Steller, nog een
tijd deel hebben uitgemaakt van het Bataafse leger, maar dan onder Commando van de fries; Lyklama a Nyehold.
Veel Nederlandse mannen hebben hun leven gelaten onder de Franse overheersing, Zij moesten mee met de
armee van Napoleon.
Rusland, de slag bij de Berisiena, de slag bij Leipzig en tenslotte Waterloo.
Maar ik schreef het al, dan is Gottfried al gepensioneerd en Hendrik is al Wolkammer.
Opmerkelijk en vermeldenswaard is, uit de gegevens in het Rijksarchief, blijkt dat Hendrik Steller tot Nederlander is
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genaturaliseerd. Echter, Gottfried NIET. (Gegevens kiesgerechtigde mannen onder Napoleon.)
Gottfried blijft burger van Nassau Weilburg.
Dit vraagt een verklaring.
Het Duitsland zo wij dit nu, als staatkundige eenheid kennen, bestond toen nog niet.
Het was verdeeld over vele vorstendommen of ook nog bisdommen. Alleen in het oosten het koninkrijk Pruisen
was al een staat. Pas veel later, onder Bismarck ontstaat de Duitse staatsvorm. Vandaar; Nassau Weilburg.
Hierboven heb ik het over kiesgerechtigde mannen, terecht, vrouwen hadden toen nog geen kiesrecht.
Napoleon had zijn handen vol aan oost Europa, in zijn veroveringsdrift. Daarom benoemd hij zijn broer Lodewijk
Napoleon tot koning der Bataafse republiek.
Deze Lodewijk bezoekt in 1809 de stad Kampen.
Hij logeert in het gotisch huis, tot voor kort de openbare leeszaal aan de Oudestraat.
Bij nodigt de Geestelijkheid der stad uit, die immers den gereformeerde leer belijden, en vraagt een kerkgebouw
voor de arme katholieken, die toen kerkten in twee kleine schuilkerkjes. De geestelijken hadden die vraag
verwacht.
Ze bieden Lodewijk Napoleon de Buitenkerk aan.
De buitenkerk was een puinhoop, De toren was gedeeltelijk ingestort, de ramen ontbraken, kortom het was een
bouwval.
De kerk was niet meer in gebruik voor de Zondagse Erediensten. Men had voldoende aan de Bovenkerk en
Broederkerk. Wel werd de kerk nog gebruikt voor het begraven der doden, dat ging gewoon door.
Lodewijk beziet, de volgende dag, de buitenkerk. Hij vindt de kerk wat groot voor de kleine katholieke parochie,
maar aanvaard de buitenkerk voor de roomsen.
Hij belooft gelden te zullen voteren, voor herstel van de buitenkerk.
Door de terugtocht der Fransen uit oost Europa, kort daarna ook uit Nederland, is van die geldelijke steun voor de
Buitenkerk? Nooit wat gekomen.
DS arme katholieke parochie had nog geen geld om de kerk voor hun Erediensten geschikt te maken. Daarom ging
het begraven der Gereformeerde doden rustig, voorlopig: nog ongestoord, door in deze, formeel Katholieke kerk,
In deze kerk zijn begraven; de fam. Moesbergen, en de jonggestorven kinderen van Hendrik Steller.
Ook zijn eerste vrouw Anna Maria Hes wacht onder de gewelven van de Buitenkerk op de Jongste Dag.
Het enige wat in deze kerk nog herinnerd aan de Reformatie zijn twee tien geboden borden in het Zuiderportaal
gevonden bij de grote restauratie als achterwand van het orgel, nu weer in ere hersteld. En natuurlijk de
grafstenen. Echter, de fam. Steller had geen geld voor grafstenen. Maar waar ze liggen is wel ongeveer bekend.
Eigenlijk zou ieder familielid deze - nu katholieke kerk eens moeten bezoeken, Deze kerk maakt deel uit en is decor
van de geschiedenis der Familie STELLER.
Met het vertrek der Franse troepen kwamen, er allerlei vreemde troepen in Kampen. Er is een moment geweest
dat er 3000 manschappen sliepen in de Bovenkerk. Maar het ergst waren de Kozakken in 1813. Deze hebben als
beesten geleefd in Kampen.
Vooral de vrouwen hebben veel geleden onder deze beesten, afpersing en verkrachting waren orde van de dag.
Het was een grote opluchting toen deze wilden de stad verlaten hadden.
Daarna begon voor de stad en haar bevolking een lange periode van rust.
Maar de welvaart die de stad kende en haar belangrijkheid als overslagplaats aan de IJssel waren verloren gegaan.
Wij gaan weer verder met onze familie.
In 1816 sterft Anna Maria Steller-Hess. Op 36-jarige leeftijd.

8

In 1818 wil Hendrik Steller weer trouwen en wel met Geertrui van Dolder, een sigarenmakers dochter uit
Veenendaal.
Maar dat gaat zo maar niet.
Sinds 1813 is er de Burgerlijke Stand. Door de Fransen ingesteld, en na het vertrek der fransen niet meer
afgeschaft. Families die nog geen achternaam bezaten, werden verplicht een achternaam aan te nemen. In de
Rijksarchieven te vinden in de registers van Naam aanneming.
Doordat velen dachten dat deze maatregel na het vertrek der Franse bezetters weer zou verdwijnen, maakten
velen met deze verordening lol, door gekke namen aan te nemen. o.a. Poepjes, Pieltjes, Naaktgeboren, etc.
Kijkt U deze registers maar eens in, bij gelegenheid.
Na 1813 was het nu verplicht een geboortebewijs en tevens plaats van afkomst te overleggen.
En die had Hendrik, van afkomst een Duitse huursoldaat niet. Hij geeft op bij zijn Huwelijk (trouwboek Lutherse
Kerk) met Anna Maria Hess op als geboorteplaats Marienthal. Dit zou onder de Burgerlijke Stand betekenen een
uittreksel uit het doopboek van Marienthal, maar dat ligt ver in Duitsland in de Pfalz. Eerst schrijven, maar
waarschijnlijk – hij is als jonge knaap al naar Nederland gekomen, kent hij de Duitse spraak niet meer, laat staan
schrijven. Dan moet dat geboortebewijs nog opgezonden worden naar Kampen en we moeten niet denken over
verzenden van brieven in 1818 als we nu kennen in 1983, dat was nog wel even anders.
Hendrik Steller kiest een andere weg, via het vredesgericht.
Als hij 7 getuigen had, die wilden getuigen waar hij geboren was, dan werd dit, mits voor waar bekrachtigt door het
gerecht te "Zwol" (Zwolle) als zijnde een geboortebewijs aanvaard.
Hij neemt 7 vrienden in de arm, en deze verklaren N.B. "tot liefde voor de waarheid" dat Hendrik Steller in
Rubersecke bij Hannover is geboren, en dit wordt in Zwolle bekrachtigd. "wegens den verren afstand zijner
geboorteplaats" en dat hij "dit gemis aan kennis wil wegnemen" En Marienthal dan,
In het archief van Kampen bezit men topografische atlassen en bijbehorende woordenboeken van werkelijk ook
iedere stad of dorp van midden Europa, hoe klein ook, het staat er wel in. Deze boeken behoorden tot het
Instructiebataljon, dat toen dit Batt. Vroeger werd opgeheven, deze prachtige Atlassen aan het Kamper gemeente
archief geschonken heeft. Ik heb deze atlassen ter inzage mogen hebben, en ik kan u meedelen dat Rubershekke
niet bestaat.
Maar het heeft mij voor grote problemen gesteld wat was nu zijn geboorteplaats echt?
Rubershekke onvindbaar, en wel 6 Marienthal's in Duitsland. En als ik zijn juiste geboorteplaats niet had, dan kon ik
het verder met mijn onderzoek wel vergeten. Maar in een akte wordt vermeld "bij den Dondersberg" En dit
summiere gegeven heeft mij weer op het juiste spoor gebracht.
Bij Hannover, in het vlakke noord Duitsland liggen geen "bergen".
Met bovengenoemde topografische atlassen, vond ik alles op een tiental vierkante kilometers! De Donnersberg,
Marienthal aan de voet van de Donnersberg,
Ruppersecke- in plaats van Rubershekke- een gehucht tegen Marienthal aan (dezelfde Kerkelijke gemeente),
behorend tot Marienthal. En enkele kilometers van Bischheim, en dat zullen we later in dit geschrift zien de
geboorteplaats van zijn Vader Johann Gottfried Steller, in het Pfalzer bergland.
Maar het was een moeilijk karwei om met tegenstrijdige gegevens toch de juiste te vinden.
Maar na dit uitstapje naar het Pfalzer bergland, gaan we weer verder in Kampen.
Helaas, ook Hendriks tweede vrouw Geertrui van Dolder sterft jong. Later huwde hij nog voor de derde maal, met
Hendrika Slot. Er worden uit de laatste twee Huwelijken nog wel Kinderen geboren. Maar daar wij nageslacht zijn
uit Hendriks eerste Huwelijk met Anna Maria Hess, zal ik niet verder ingaan op de twee laatste huwelijken.
En de daaruit geboren kinderen.
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In deze akte is er sprake van de Donnersberg 1818
In 1817 koopt Hendrik Steller nog twee huizen in wijk drie, Sint Jacobsteeg 142-144 van ene Veldhuyzen, hij was in
de loop der jaren er dus niet slechter, wat middelen, op geworden.
In 1855 sterft Hendrik Steller in de ouderdom van 75 jaren. In zijn overlijdensakte der Burgerlijke Stand staat dan:
"Geboren in het Koninkrijk Hannover."
Van de laatste jaren van Gottfried Steller en Barbara Simons is weinig bekend.
Uit de pensioenboeken, Algemeen Rijksarchief afd. Raad van State, blijkt dat Gottfried Een en Negentig Gulden
pensioen per jaar ontving. Dat blijkt naar de geldwaarde van die dagen gemeten, geen groot, maar toch alleszins
redelijk bedrag te zijn geweest.
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Johann Gottfried Steller sterft in 1830 in de leeftijd van 77 jaar.
Barbara Simons verhuisd dan nog van de Voorstraat naar Muntplein, hoek Hofstraat. Hier is nu de Theologische
Hogeschool gevestigd.
Barbara Simons sterft in 1838 in de leeftijd van 80 jaar. Hendrik Jan Moesbergen Steller, zoon van Hendrik Steller,
kleinkind van Johann Godfried Steller, zullen we nu verder volgen.
Hij huwde in 1834 met Johanna Boender.
En ook uit dit huwelijk worden zonen en dochters geboren. Velen sterven echter weer jong. De levenskansen voor
jonge kinderen was ook de vorige Eeuw nog gering.
Een van de zonen krijgt de naam van zijn, in 1830 overleden Grootvader; Johann Gottfried.
Deze zoon wordt geboren in 1843. Deze Johann Godfried Steller, was onze voorouder in directe lijn, deze gaan wij
nu verder volgen.

11

Een gegeven dient nog opgemerkt te worden. Was bij de oude Johann Gottfried al verwarring over de juiste
spelling van de naam, bij zijn kleinzoon is de naam al vernederlandst!
De van oorsprong zuivere Duitse spelling werd in de akten in Nederland, al steeds wisselend geschreven.
Maar bij zijn kleinzoon is van de Duitse spelling niets meer over, JOHANN GOTTFRIED is JOHAN GODFRIED
geworden, jammer!
De fam. H.J.M. Steller woont in de schrijnwerkerij gevestigd in de Boven Nieuwstraat. Ze hadden een redelijk
bestaan. Dat betekend niet een verdriet loos bestaan. Twee zonen stierven.
Gjaldt Johannes 10 jaar oud, Hendrik 10 maanden oud.
En dochtertje Anna Maria sterft 2 maand oud, en of dit nog niet genoeg is, dochtertje Engelina is maar 9 maand
oud geworden.
In Kampen is het een rustige tijd. De grote dagen van weleer waren voorbij.
Het was een rustig provinciestadje geworden. Mede door de opkomst van de spoorwegen, was het wat terzijde
komen te liggen. Maar Kerkelijk was er heel wat te doen.
Ouderling Hoksbergen had zich al een tiental jaren terug, met wat volgelingen, los gemaakt van de Hervormde
Staatskerk. En nu was er weer een uittreding uit de Hervormde Kerk. Het waren de Afgescheidenen, die zich niet
meer thuis voelden in de kerk der liberale opvatting, en zich het lot der armen niet meer aantrok.
De staatskerk was bezig een kerk van Notabelen te worden. Niet voor niets werden de Afgescheidenen "de kerk der
kleine Luyden genoemd.
De afgescheiden kerk bouwde een kerkje in de Hofstraat, waar vroeger de garage van Wolters was. Of laat ik het
gemakshalve even anders formuleren; de voormalige Garage van Wolters, was het kerkje der Afgescheidenen.
Nu is er niets meer. Er is nu de parkeerplaats, achter de voormalige Hema. Ik kom later in dit geschrift op deze
Kerkgeschiedenis terug.
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We moeten, om ons verhaal compleet te maken, een uitstapje maken naar Zwitserland.
Daar, in Spreicher, kanton Appenzell, neemt een Sebastian Schlaepfer, zoon van Ulrich Schlaepfer, dienst in een
huurleger, bestemd om te dienen onder Nederlands Gezag.
Met dit Regiment trekt hij naar de stad Namen. Nu in België, toen nog de Zuidelijke Nederlanden.
Daar ontmoet Sebastian een Bakkersdochter uit Eschweiler, uit het Koninkrijk Pruisen.
Die als dienstmeid werkte in Namen. Haar naam was Margaretha Franciska Blum (soms ook Plum geschreven)
De amoureuze ontmoeting blijft niet zonder gevolgen. Margaretha raakt in verwachting, en bevalt van een zoon.
Ondanks beiden niet gehuwd zijn, geeft men toch op een echtpaar te zijn. De aangifte vond plaats in het stadhuis
van Namen.
Getuigen waren een cabaretier en een musicus.
De naam van het kind was Jean David Matthias Schlaepfer.
Dit leugentje om bestwil was niet zo erg.
Een paar maanden later Huwen Sebastian Schlaepfer, Zwitser van afkomst, en Margaretha Franciska Blum , uit
Pruisen, in het stadhuis van Kampen.
De in Namen geboren zoon, wordt dan alsnog als hun wettig kind gelegaliseerd.
Er is een hardnekkig verhaal in de familie van generatie op generatie dat deze Margeretha Franciska onderweg, van
Namen naar Kampen, van alles wat ze bezat, geld, persoonlijke bezittingen, is beroofd en berooid in Kampen is
aangekomen.
Ik weet het niet, over zulke zaken vindt men geen gegevens in de archieven.
Wij zijn weer met deze geschiedenis terug in Kampen. Sebastian Schlaepfer verlaat de militaire dienst, en begint
een winkeltje in de Oudestraat, hoek Koornmarkt te Kampen.
Sebastian en Margaretha Schlaepfer krijgen meerdere kinderen. Een dochter van bovengenoemd
echtpaar; Margaretha Franciska is voor deze Genealogie van veel belang.
Namelijk eerder genoemde Johan Godfried Steller, zoon van Hendrik Jan Moesbergen en Johanna Boender, huwde
op 1 april 1869 met Margaretha Fransciska Schlaepfer.
Dat er enige spoed bij dit Huwelijk is, moge blijken uit de geboortedatum van hun eerste zoon, op 8 juni 1869. Dit
kind wordt vernoemd naar zijn Grootvader; Sebastian Schlaepfer. Echter weer wordt een van oorsprong Duitse
naam, vernederlandst.
SEBASTIAN wordt SEBASTIAAN. De originele naam is weg, jammer. Sebastiaan blijft het enige kind van beiden.
Twee jaar na de geboorte van Sebastiaan, sterft Margaretha Fransciska -op 20 November 1871- op 31-jarige
leeftijd. In 1877 trouwt Johan Godfried Steller, voor de tweede maal. Nu met Gerretje Kroes, dochter van Hendrik
Kroes en Hendrikje Kruithof.
Er worden meerdere kinderen geboren, waarvan ik er al eerder twee van noemde; de zonen Hendrik Jan en Gerrit
beiden ongehuwd gebleven, die de Schrijnwerkerij nog jaren hebben voortgezet. Maar dat had ik, in dit geschift al
eerder vermeld. Wat ik nog niet vermeld is - dat Gerrit Steller, in de "kamper sprake”, het Bucheltien werd
genoemd. Hij had een iets wat hoge rug.
Wij laten deze halfbroers en zusters van Sebastiaan nu verder rusten en beperken ons, tot onze voorvader in
directe lijn.
De zoon van Godfried en de overleden Margaretha, Sebastiaan had het niet gemakkelijk onder zijn stiefmoeder
Gerrigje Kroes.
Maar wij gaan nog even terug naar de Grootvader van Sebastiaan; Hendrik Jan Moesbergen Steller en zijn vrouw
Johanna Boender.
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Hendrik Jan Moesbergen Steller is in 1875 gestorven. Sebastiaan die in 1869 geboren is, kan zijn Grootvader dus
nog gekend hebben. Johanna Boender wordt zeer oud.
In 1899 is ze gestorven oud 90 jaar, op 12 Mei.
Ze hadden de schrijnwerkerij alias meubelmakerij in de Nieuwstraat al verlaten, en woonden in de Sint Jacobsteeg
nr. 8 . Dit waren dezelfde panden die Hendrik Steller in 1817 had gekocht.
Alleen de nummering was anders. Is in de koopakte sprake van - wijk 3 nr. 142,144 St. Jacobsteeg, toch zijn
dezelfde huizen in geding. Kampen was vroeger opgedeeld in wijken- zogenaamde kerspels - en daar was de
nummering naar.
Later wordt overgegaan naar straatnummering.
Tot gevolg hebbende dat ik, tijdens deze Genealogie vaak ben geconfronteerd mei niet kloppende nummering der
woningen.
Maar gelukkig, hier hielp dan het kadaster der Gemeente Kampen.
Van Johanna Boender is bekend dat zij in 1887 als eerste der Fam. Steller lid wordt van de Dolerende Gemeente.
Tezamen met haar zoon Arend, vlug daarna gevolgd door zoon Godfried.
In 1887 verlaat de Fam. Steller de Hervormde kerk en treedt toe tot de "nieuwe lere ".
Ook onze Sebastiaan Steller.
Zoon Hendrik, van Johanna Boender, geeft te kennen niet
Tot een kerkgenootschap te willen behoren. Deze Hendrik was Zeilmaker. U vindt deze Hendrik, in de diverse akten
terug als getuige, o.a. bij het Huwelijk van Godfried Steller en Margaretha Fransciska Schlaepfer.
Nu dan maar eerst weer verder met wat kerkgeschiedenis van de stad Kampen. Overigens, wordt het zo wel een "
hak op de tak " verhaal, maar in het voorwoord schreef ik al, dat zonder het geschiedkundige decor een
familiegeschiedenis niet recht verstaanbaar is.
Daarom zal ook steeds stukjes achtergrondinformatie blijven toevoegen. Al begrijp ik best dat het gehele verhaal
wat versnipperd wordt.
Ik scheef in dit geschrift over de Afscheiding van plus minus 1835, met hun kerkje in de Hofstraat. "de schuur der
Afgescheidenen".
En nu in 1887 was er weer een groep mensen, die zich niet meer thuis voelden in de Ned. Herv. Kerk. Er kwam weer
een nieuw kerkje bij, die overigens in leer en opvatting weinig verschilden. Men noemde zich, in eerste instantie,
De Dolerende Kerk.
Later noemde de groep uit 1835 zich Gereformeerde Kerk A, De groep uitgetreden uit 1887, kreeg de naam;
Gereformeerde kerk B . Tot de laatste groep dus, behoorde nu Johanna Boender - weduwe van Hendrik Jan
Moesbergen Steller- met haar zonen Arend en Johan Godfried en de kinderen van beide zonen, o.a. Sebastiaan.
Deze laatste groep (Gereformeerde kerk B) bouwde een kerk in" de Keyzerstraat (met ook een ingang aan de
Oudestraat waar nu de bakkerszaak is van de Jong) De Hagenpoortkerk, Genoemd naar de op enkele meters van de
Kerk staande Stadspoort, de Hagenpoort. Helaas nog deze Eeuw, als een sta in de weg, afgebroken.
Het kerkje in de Hofstraat (Gereformeerde Kerk A) werd al spoedig vervangen, in 1875, door de deftige
Burgwalkerk, met zijn ,door Zwier van Dijk ,in 1877 in gebruik genomen buitengewoon, fraaie orgel.
U moet de Burgwalkerk, aan de buitenkant eens goed bezien. Toen men de buitenmuren aan het metselen was,
men was al tot boven aan gekomen, stak er een geweldige storm op - Westerstorm –
die het nog natte metselwerk, aan de Burgwalzijde, naar binnen drukte. De achtermuur, duidelijk te zien in de
Morrensteeg, werd naar buiten gedrukt door de stormwinden, doordat het metselwerk snel droogde in de wind,
was aan die scheve muren niets meer te doen, dan afbreken of maar uit lood laten staan. Men koos voor het
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laatste.
De Hagepoortkerk zou nog vele jaren dienstdoen. Deze kerk is pas vervangen in 1929 door de nieuwgebouwde
Westerkerk, in de toen nieuwe Oranjewijk, in het stadsdeel Brunnepe.
Daarvoor was in de binnenstad al een grote Kerk gebouwd, de Nieuwe Kerk aan de Broederweg.
Tijdens de bouw, der kerken, Burgwal en Hagenpoortkerk, hadden de beide groeperingen, Kerk A en Kerk B zich
verenigd, in de Gereformeerde Kerk van Kampen.
Het ging goed met de kerk der "kleine Luyden", wat moge blijken uit hun bouwactiviteiten.
Ik wil in dat verband, zonder vooruit te lopen, al wel vast vermelden, dat mijn Vader, Willem Steller in de
bouwcommissie zat, die de bouw van de Nieuwe Kerk voorbereidde en de bouw op de voet volgde.
Daar het archief der Gereformeerde kerk, een besloten archief is en in beheer der Theologische School hier ter
plaatse, heb ik dit niet persoonlijk ter inzage gehad. Maar met hulp der archivaris der Theologische School, Drs. J.
van Gelderen ben ik veel te weten gekomen. Er moet van Johanna Boender en haar kinderen, nog een "Akte van
toetreding” zijn.
Hij heeft mij toegezegd, deze te zullen opzoeken en misschien wel te kopiëren.
Hoe was het dagelijkse leven in Kampen?
Kampen was nog steeds een belangrijke Garnizoensstad, met op het laatst drie grote kazernes, waaronder ook, het
eerdergenoemde Instructie Bataljon voor Onder officieren.
(met de eens aan dat bataljon toebehorende atlassen, heb ik, in het gemeente archief, ik schreef dit al heel veel
steun gehad, bij zoeken naar plaatsen in Duitsland)
Verder was de Duitser Leemkuhl, uit Hamburg, in Kampen begonnen met een sigarenindustrie, Een andere Duitser
Berk, was begonnen met een Potten en Pannenfabriek, eerst in de Boven Nieuwstraat, later verplaatst uit de
nauwe binnenstad, naar Brunnepe.
Er was duidelijk meer bedrijvigheid. Maar juist die bedrijvigheid was uit historisch oogpunt bezien, een ramp voor
de stad Kampen.
Het heeft tot gevolg gehad dat, juist in die decennia zoveel mooie bouwwerken werden gesloopt.
De eerdergenoemde Hagenpoort, de Vispoort, het Heilige Geestgasthuis (nu Gasthuisstraat) het wachthuis bij de
IJsselbrug, Het armenweeshuis, etc. etc.
Op gesloopte vestingwallen, aan landzijde werd een plantsoen aangelegd, ik weet mij nog te herinneren, dat dit het
"Het Engelse werk" werd genoemd.
Zo werd dus de stad open gebroken, voor het drukker wordende verkeer, toen nog paard en wagen.
Maar wat gesloopt is, komt nooit weer. Maar dat besef kwam in Kampen te laat. Gelukkig bleef veel mooie
bebouwingen bewaard, en gelukkig is men er zuiniger op.
Maar wij dwalen af. Laten we verder gaan met Sebastiaan Steller.
Deze Sebastiaan, zoon van Johan Godfried huwde in 1895 op 9 mei, met een steenbakkersdochter; Willemptje van
Dijk. Willemptje van Dijk wordt in Kampen geboren, aan de Steenovensdijk, en de naam zegt het al, daar aan de
IJssel, wordt van de vette rivierklei stenen gebakken.
Haar vader was Willem van Dijk, de steenbakker en haar moeder was Wilhelmina Land.
Later is het gezin, van Dijk, naar Zalk verhuisd.
Bij hun Huwelijk (van Sebastiaan en Willemptje) is er nog een incidentje, Als de ambtenaar der Burgerlijke Stand de
akte voorleest, blijkt er te staan, als woonplaats der fam. van Dijk de stad. Kampen.
En dat was niet juist. Wat nu? hij schrijft in de marge het woord Zalk, en streept Kampen door. Dit mag eigenlijk
niet, in een akte, maar hij vraagt de aanwezigen zijn doorhaling te bekrachtigen met een extra ondertekening ook
in de marge. Bekijkt U die akte maar eens. Het jonge paar zal eerst nog in Kampen hebben gewoond, want hun
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eerste zoon; Johan Godfried, vernoemd naar zijn Grootvader, wordt nog in Kampen geboren.
Sebastiaan Steller en vrouw en kind vertrekken dan naar Zwollerkerspel en gaan wonen in buurtschap
s'Heerenbroek.
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In ‘s-Heerenbroek zijn nog kinderen geboren, waarvan in leven bleven, de zonen; Willem, Margarethus Franciskus,
en Hendrik en een dochter Wilhelmina.
Alle, vroeg gestorven, maar ook doodgeboren kinderen liggen begraven op het Kerkhof in Mastenbroek, toen het
kerkdorp van ‘s-Heerenbroek.
Sebastiaan Steller had daar een schildersbedrijfje opgebouwd. In mijn jonge jaren ben ik, met mijn Vader de
bovengenoemde Willem, achter bij hem op de fiets, eens in ‘s-Heerenbroek geweest, waar Hij mij het huis gewezen
heeft waar de familie heeft gewoond,
Hij heeft mij toen ook nog schilderwerk van zijn vader laten zien, in een boerderij in Mastenbroek,
Een prachtig, met bloemen gedecoreerd haardscherm in de zondagse kamer der boerderij.
Of het er nog is, en waar het precies was, ik weet het niet meer. Het schildersbedrijf was gedoemd om te
verdwijnen. Sebastiaan Steller zat daar als Gereformeerde, kleine zelfstandige tussen de rijke Hervormde boeren,
die niet zo veel op hadden, met de "Koksianen",zo was de scheldnaam, voor de Gereformeerden.
De rijke boeren van ‘s-Heerenbroek gingen Zondags met hun tentwagens ter Kerke in Mastenbroek, de handvol
Gereformeerden gingen met de roeiboot, Zondags de IJssel over, of als winters de IJssel dichtgevroren was, ter
voet, naar Zalk waar een klein Gereformeerd kerkje stond en nog staat aan de burg. Vleutenstraat. Het gezin Steller
is dan ook weer terug gekeerd, met hun kinderen naar Kampen.
Sebastiaan Steller kon, door bemiddeling der Kerk, bij de geref. Telder, die een ijzer en kachelzaak hadden aan de
Oudestraat, Winkelbediende worden.
De zaak bestaat nu nog, en is nog op deze plaats gevestigd.
Even verder op in de Oudestraat had de fam. Schlaepfer een fotozaak geopend (waar nu de Wimpy is)
In deze ijzerhandel, van de fa. Telder moet Sebastiaan Steller zich verbeurd hebben aan een kachel, wat een
longbloeding tot gevolg had. Aan verwaarlozing van deze bloeding, de ziektewet kende men toen nog niet, is
Sebastiaan Steller, op 48-jarige leeftijd overleden. Helaas heb ik mijn Grootvader niet gekend.
Zijn overlijden was in 1917
Mijn vader heeft mij natuurlijk weleens verteld over zijn vader, maar ook wat ik hoorde van niet familie leden, is
het beeld van een rustige, beminnelijke man.
Met een wat kunstzinnige inslag. Zo speelde hij Citer. Onlangs hoorde ik nog van iemand van de Fam. van Dijk, dat
hij voor hen, ter gelegenheid van een bruiloft, eens een schilderij had gemaakt. En dat onlangs is verloren gegaan,
tot mijn grote spijt. De wed. Steller van Dijk, bleef achter met haar zonen; Johan Godfried, die huwde met Marie
van Winsum en vertrekt naar Arnhem.
Deze Johan Godfried Steller sterft ook op zeer jonge leeftijd.
De wed. Steller van Winsum komt dan, met twee jonge kinderen, terug van Arnhem, naar Kampen, en begint een
garenwinkel in de Gasthuisstraat.
Dochter Wilhelmina Huwde met de groentehandelaar Siebe Postuma en zij vestigen zich aan het van Heutzplein in
de groentewinkel. Margarethus Franciscus Huwde met Geesje Hoogenhorst, en zij vertrekken naar IJsselmuiden
(naar de Plas)
Hij was werkzaam in de sigarenindustrie.
Zijn vrouw Geesje sterft bij de geboorte van hun derde dochter, die ook Geesje wordt genoemd.
De jongste zoon huwde met Catrien Visscher, is eerst nog in de sigarenindustrie werkzaam, maar wordt later
verzekeringsagent in Borne. Heeft daarna nog weer, met zijn vrouw, en intussen al geboren kinderen, in Kampen
gewoond, maar is later als verzekeringsinspecteur vertrokken naar Roden in noord Drenthe, nu gepensioneerd en
wonende in Leek. Tijdens hun Kamper periode woonden ze in de Dorpsstraat in stadsdeel Brunnepe.
Blijft over zoon Willem.
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Deze Willem Steller, het gezin van de Wed. Steller van Dijk woonde in de Geert van Woustraat 24 (de straat is
genoemd naar de klokkengieter, die in de middeleeuwen, de klokken der Bovenkerk gegoten heeft).
Nu deze Willem Steller krijgt kennis aan de dochter van een kleine zelfstandige Johannes de Vries en Aleida
Johanna Klop.
Die beiden hadden een Grutterswinkeltje op het Begeyneplein, vlak bij de Geert van Woustraat gelegen.
Maar voorlopig konden Willem Steller en Hendrika Grada de Vries nog niet trouwen.
Geschiedkundig zitten we nu midden in de eerste Wereldoorlog, Europa staat eens weer in brand, en het zou niet
de laatste keer zijn. De oorlog duurde van 1914 tot 1918.
Al blijft Nederland neutraal, ook in ons land is ontreddering. Ook moest Willem, net als de andere kinderen, mede
zijn moeder onderhouden. Immers de Weduwen en Wezenwet waren iets van latere tijden.
Willemptje Steller van Dijk, heeft ondanks een moeilijk leven, en veel verdriet het nog mogen beleven, dat zij,
binnen de fam. Steller, tot nu toe, de meeste levensjaren heeft beleefd.
In 1960, op 26 November sterft zij, oud 92 jaren.
In 1925 is het dan zo ver.
Op 20 Mei Huwden Willem Steller en Hendrika Grada met elkaar. Ze komen te wonen inde Geerstraat, hoek
Hofstraat op een bovenhuis. (nu de woning, boven de winkel van, van't'Horst van Geel). Maar ze hadden zich al
opgegeven, als lid en tevens als koper van een huis bij de Christelijke Bouwvereniging " Patromonieum" die huizen
bouwde, voor huurkoop, in de nieuwe Oranjewijk, in stadsdeel Brunnepe.
In 1928, vlak voor mijn geboorte betrekken ze het pand Julianastraat 13, ongeveer dezelfde tijd, betrekken mijn
grootouders Joh. de Vries en Aleida Klop, een pand, van dezelfde Bouwstichting in de Wilhelminalaan, vlak in de
buurt van de Julianastraat. De zaak aan het Begeyneplein wordt opgeheven.
Op 3 Augustus 1928 word ik geboren, ik word vernoemd, naar mijn in 1917 overleden Grootvader Sebastiaan
Steller. Daar de Westerkerk nog niet voltooid is, word ik nog in de oude Hagenpoortkerk gedoopt. Door Ds.
Schoemaker.
Ik wil nog even terug naar mijn overgrootvader, Johan Godfried Steller is dan pas overleden. In 1927 heeft hij een
ongeluk gehad, bij de IJsselbrug, hij komt onder een paard en wagen terecht en is in het Ziekenhuis overleden. Ook
hij is zeer oud geworden. Zijn tweede vrouw, Gerretje Kroes was een jaar eerder, in 1926 overleden.
Zij woonden hun laatste levensjaren op het Bregittenplein nr. 9
In 1932 wordt de tweede zoon van Willem en Hendrika geboren. Hij wordt vernoemd naar Grootvader Johannes de
Vries.
In 1938 wordt nog een dochter geboren, deze wordt vernoemd naar de beide Grootmoeders; Willemptje Aleida.
Nog wel kan ik vermelden dat grootvader Sebastiaan, als roepnaam, Basjan, had.
In sommige delen van Duitsland wordt Sebastiaan verkort tot Basti.
Enkele jaren later misschien 1937 worden mijn Grootouders benoemd tot koster van de Oud Gereformeerde kerk
en verhuizen dan weer naar de binnenstad, Vloeddijk nr. 135.
Uit verschil in geloof gaf nog weleens problemen.
De Oud Gereformeerde Kerk was zeer streng in hun opvattingen.
Het was een kleine groepering, die in de hereniging van afgescheidenen en dolerenden niet mee gegaan zijn.
In 1936 kregen wij elektrische verlichting, maar mijn grootouders vonden dit een uitvinding van de duivel, en
hielden hun gasverlichting uit geloofsovertuiging, ik vond die gasverlichting best gezellig.
Rondom die tijd kregen we ook een "draadloze zendontvanger" een radio, met een ongelooflijke slechte
geluidskwaliteit, maar het was een wonder.
Mijn Grootouders de Vries vonden de radio een zondige uitvinding, en daar was dus niet zo’n goddeloos apparaat
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in huis.
Bij ons thuis werd alleen naar de N.C.R.V. geluisterd en dan alleen Geestelijke programma's en daar werd beslist
niet van afgeweken.
Opoe Steller (Willemptje van Dijk) had een andere opvatting, die had het principe " Wat de N.C.R.V. doet is
welgedaan".
Als de N.C.R.V.-uitzenddag had, stond de radio aan, van dat ze uit bed kwam tot ze weer naar bed ging.
Bij haar heb ik, onder de grote tafel zittende, als klein kind kennis gekregen met de schoonste schepping der aarde,
de grote klassieken. Bach, Beethoven, Mozart, etc.
Wat waren dat mooie momenten, in mijn kinderleven, ook bij mijn Grootouders, de Vries was ik graag, ik werd er
verwend.
Tragisch was hun einde in de tweede wereldoorlog. Zij zijn bij hun kosterswerkzaamheden in plaats van over de
Meeuwenbrug, door de duisternis (alle verlichting was uit, om de overvliegende bommenwerpers, die van
Engeland naar Duitsland vlogen, geen herkenningspunten te geven) naast de brug gelopen.
Mijn grootmoeder was direct dood, mijn grootvader heeft nog enkele weken geleefd, dit was in 1943.
Ik was 12 jaar toen, in 1940, 10 Mei, de tweede wereldoorlog in Nederland begon.
Voor dien had ik mijn schooltijd door gebracht gedeeltelijk op de Dr. Boumanschool en de Dr. Nawijnschool.
De laatste schooljaren kwam er van leren niets. Alle schoolgebouwen waren gevorderd door de Duitsers en werden
gebruikt als kazernes.
Uit mijn kleutertijd weet ik niet veel meer. Alleen weet ik mij nog te herinneren, dat ik nogal onder de indruk was
van Klokgelui, en de hanen op de torenspitsen.
Deze toren hanen noemde ik “Ku Ku op de bimbam”
Ik kon toen amper praten, maar ik herinner mij dat nog, omdat ik daar later mee geplaagd werd.
Mijn jeugdjaren vielen helaas net in de oorlogstijd.
Het gezin Steller is de oorlog redelijk door gekomen, alleen de laatste twee jaar, waren moeilijk.
Mijn vader was ondergedoken in de Noord Oostpolder.
Hij was paardenknecht bij boer Scheltinga, Broer Joop was ernstig ziek, hij had difterie en medicijnen waren er niet
meer.
Er was geen voedsel meer, ook geen brandstof voor de kachel, maar ook niet meer om te koken.
Zeep was er ook niet meer, zodat we met zijn allen ook nog onder de luizen kwamen te zitten.
Hoop op een spoedige bevrijding was de bodem ingeslagen. Immers, de slag om Arnhem was mislukt.
Om zuinig te zijn met brandstof hebben we een winter doorgebracht bij Oma Steller van Dijk, in de Geert van
Woustraat. Weer een andere tijd waren we overdag in IJsselmuiden bij Margarethus Steller en Mina de Vries.
(Na de dood van Geesje Hoogenhorst, was Margarethus voor de tweede maal gehuwd met Mina de Vries, een
Zuster van mijn Moeder)
In IJsselmuiden was, midden tussen de tuinders, nog wat voedsel voor ons.
Maar dat betekende elke dag controle bij de IJsselbrug door de Duitsers.
In een later stadium moest ik mij melden, voor werk voor de Duitsers. De laatste maanden zat ik verstopt, tussen
de zoldervloer.
Kampen is de oorlog redelijk doorgekomen.
Bij het begin der oorlog in 1940, en aan het einde, 1945 is de IJsselbrug opgeblazen.
De stad is een keer gebombardeerd waarbij een blokhuizen aan de Noordweg, hoek singel verloren ging.
Wat het doel was, is niet duidelijk, of de gasfabriek of de fabrieken van Berk, in ieder geval werd geen van beiden
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geraakt. Wel herinner ik mij nog, de duizenden vliegtuigen, die dagelijks overkwamen op weg naar de Duitsers met
hun bommenlast, een bemoedigend gezicht.
Ik herinner mij nog de Dankdienst in de Burgwalkerk, nadat de Duitsers op Zaterdag gevlucht waren. Zondags
daarop waren er geen kerkdiensten geweest, de stad lag onder kanonvuur der Duitsers vanuit Wezep. We zongen
toen, na jaren, met de blinde Kruithof, achter het mooie orgel, weer het Wilhelmus.
Tijdens de oorlog was er nog een diepgaand meningsverschil ontstaan binnen de Gereformeerde Kerk.
Het ging over een formulering binnen de kerkorde, art. 31 Betreffende de Doop.
Niemand begreep het precieze van de formulering, en waar eigenlijk Theologen over aan het bekvechten waren.
Er was namelijk geen enkele communicatie mogelijk.
De radio's waren, door de Duitsers in beslag genomen, Kranten verschenen niet meer, alleen de Duitsgezinde
bladen, maar die vermelden geen kerknieuws, alleen de overwinningen van het Herrenvolk.
De kwestie nam zo'n omvang aan, dat een deel de Kerk verliet en zich vrijmaakten van de Gereformeerde Kerk.
Voor de rechtbank werden de Kerkelijke Goederen verdeeld. Burgwalkerk en Westerkerk werden toegewezen aan
de Gereformeerden.
De nieuwe Kerk werd toegewezen aan de uitgetredenen, die zich noemden, Gereformeerde Kerk onderhoudende
art. 31, Dat gebeurde Augustus 1944.
Op zich was dit al een beschamende vertoning, welke in vredestijd al een blamage voor de kerk was, maar in
Nederland kennen we vrijheid van geloofsovertuiging, dus nog enigszins begrijpelijk. Maar het was Oorlog.
Heel Europa stond in brand! duizenden stierven op de slagvelden. Vele steden waren door de oorlogshandelingen
verwoest, wat ook duizenden burgers het leven heeft gekost.
De concentratiekampen puilden uit van de gevangenen. En de schoorstenen der crematoriums, waar het volk van
God, de Joden, vergast werd, rookten op volle sterkte.
Vele Nederlanders waren weggevoerd naar de concentratiekampen, velen stierven voor de vuurpelotons. Het was
een barre tijd.
En juist in deze barre tijd, waren de Gereformeerde Mannenbroeders aan het ruzie naken over een onbenullige
kwestie.
Ook in de Familie Steller.
Wilemptje Steller-van Dijk, en het gezin van Willem Steller bleven Gereformeerd. Het gezin van Margarethus
Franciskus Steller, het gezin van Hendrik Steller, het gezin van de Wed. Steller van Winsum en het gezin van
Postuma Steller, verlieten de kerk, en traden toe tot de Vrijgemaakten.
De kerk waar, en we hebben dat in deze geschiedenis gezien, Johanna Steller-Boender, in 1887 voor kiest, was nu
door een scheuring getroffen, die dwars door haar nageslacht, de Fam. Steller, en ook dwars door de geschiedenis
der Stellers gaat.
Moge de Here ons vergiffenis, in genade, schenken.
In 1947 solliciteert mijn Vader, Willem Steller naar de vrij gekomen functie van koster der Westerkerk.
Hij wordt uit vele sollicitanten gekozen.
Met het paard en wagen van Oom Siebe Postema, de groenteboer verhuisd de fam. Steller, van de Julianastraat 13
naar de Westerkerk.
Voor mij had dit gegeven nog een aangename verrassing, ik kon aardig Harmonium spelen, maar nu kon ik mij, op
het kerkorgel der Westerkerk, verder in het kerkorgelspel bekwamen.
In 1948 moest ik in militaire dienst.
Breda, Nijmegen, en tenslotte Den Haag, Scheveningen waren mijn garnizoensplaatsen. Ik was nu, zonder er ook
maar enig benul van te hebben, weer in de voetsporen van mijn voorvaderen, de huursoldaten Johann Gottfried en
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Hendrik Steller, vele jaren alweer geleden zoals deze geschiedenis ons heeft geleerd.
In 1953 huwde Sebastiaan Steller, zoon van Willem Steller en Hendrika Grada de Vries, met Lambertha Jonanna
Remmelts, dochter van de kapper Remmelt Remmelts en Jentje van de Linde.
Het huwelijk vond plaats op 19 Februari, dit was net in de tijd van de stormramp.
Door het samenvallen van de springgetij en een Zuidwesterorkaan, waren grote delen van Nederland, in het
bijzonder Zeeland, onder water komen te staan.
Na de Sint Elisabeth vloed, in de Middeleeuwen, de grootste watersnoodramp in de geschiedenis der Nederlanden.
2800 mensen verloren het leven in Febr. 1953,
Ook zij gewonnen zonen en dochteren. Ten tijde van de vijftiger jaren was er nog steeds een tekort aan woningen.
Wij waren dan ook blij met een zolderverdieping in een pand aan de Vloeddijk nr.23.
In 1954 21 April, werd de eerste Dochter geboren, Hendrika Grada, enkele jaren later werd ons een huis
aangewezen, in de toen nog in opbouw zijnde Hanzewijk.
Hier werd de eerste zoon geboren; Willem Remmelt in 1958, op 8 Februari.
De flat in de Dr. Damstraat nr.116, beviel ons eigenlijk niet zo. Hier hebben we niet lang gewoond.
Kort na de geboorte van Willem verhuizen we naar de Hanzelaan 152.
Hier in de Hanzelaan wordt de tweede zoon geboren; Remmelt Sebastiaan in 1960, op 11 Augustus. Hier hebben
wij ongeveer 5 jaar gewoond. Ondertussen was aan de andere kant van de stad een nieuwbouwwijk opgezet, met
laagbouw daar in de Gevers van Endegeeststraat nr. 39, zijn wij toen gaan wonen.
Hier wordt de tweede dochter geboren; Jennita Alinda Esher in 1967, op 6 Juli. U ziet in ieder huis een kind,
behalve in de Tormentil, waar wij nu wonen.
Wij gaan eerst weer terug naar de vorige generatie. Willem Steller, de koster, lijdt aan een ernstige ziekte in 1956
zijn dood tot gevolg hebbende.
Op Zaterdag 24 November sterft de koster der Westerkerk. In de leeftijd van 58 jaar. Ik schrijf met opzet, koster der
Westerkerk, want Hij was ook werkelijk koster.
Zondags liep Hij onberispelijk gekleed door, of stond hij, met de handen op de rug, voorin de kerk en zag alles.
De kleding moest perfect zijn. Hij had een enorm gevoel voor stijl, een zwart kostuum met streepjesbroek, en een
wit doekje uit zijn vestzakje.
En hagelwitte mouwen (manchetten) die onder zijn zwarte pak uitkwamen.
Als ik mijn ogen dicht doe, zie hem nog zo staan. De wed. Steller de Vries heeft de kosterij, daarna nog enkele jaren
voortgezet, met de hulp van mijn broer Johannes.
Ik was toen al benoemd tot Organist in de Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden.
Waar ik nu, anno 1983, nog organist ben.
Tussentijds was ik nog tweede Organist der Burgwal en der Westerkerk.
Mijn Moeder Hendrika Grada Steller de Vries is op 79-jarige leeftijd gestorven. Op 12 Juni 1978.
Haar geest was de laatste jaren versluierd. Ze leefde weer in haar kinderjaren.
In Haar was veel te merken van de Oud Gereformeerde opvattingen van haar Ouders, waar over ik eerder al
schreef. En hoe ouder zij werd, hoe meer Zij die opvattingen deelde.
Toen ik nog een kind was, heb ik daar niet zo veel van gemerkt. Zij kon overal aan meedoen.
Alleen Zij was te proper, altijd maar met de stofdoek, en dweil bezig, maar ja zo heeft ieder zijn bezigheden.
Ik kan u meedelen, dat ik, de netheid (styling) op kleding en properheid, mijner Ouders niet geërfd heb, tot mijner
vreugde, en tot ongenoegen van mijn Vrouw.
Onze dochter Hendrika Grada Steller, huwde in 1975, op 13 Juni met Koert van Dijk, zoon van Gerrit van Dijk en
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Dirkje van de Weerd.
Nu anno 1983 hebben zij een dochtertje geadopteerd, die op 5 December 1982 in Radnapoera , Sri Lanka is
geboren.
Een bruin rakkertje tussen ons, zeg maar bleekscheten, Disna Nilusha.
Zoon Willem Remmelt, woont in Zeist, en leeft samen op dit moment met Corry Speckmann, dochter van Heinrich
Speckmann en Jannetje van Altena.
Zoon Remmelt Sebastiaan woont, wel zelfstandig, nog bij ons in op de bovenverdieping.
Zou Hij nog wat van de Schlaepfers hebben geërfd? Zijn bezigheden liggen in de fotografie. En zagen wij niet dat de
oude Schlaepfer een fotograaf was? Met een fotozaak aan de Oudestraat.
Jennita Alinda Esther, is nog minderjarig en nog scholiere. Zij dankt haar derde naam Esther aan de oorlog tussen
de Arabieren en het volk van God, de Israëlieten, die voor haar geboorte plaats vond. Wij hadden bewondering
voor het kleine Israël, dat alle Arabieren op de vlucht jaagde, ondanks hun grote overmacht. Vandaar die derde
naam.
Ik ben nu in 1983 aangekomen, na een geschiedkundige reis van 183 jaar, bij het heden. In een volgend deel gaan
wij nog verder terug dan 1800, met deze Genealogie.
Maar er moet mij toch nog iets van het hart.
In 1961 behaalde ik het diploma Kerkelijk orgelspel A, te Utrecht. Een der vakken was Kerkgeschiedenis, met vooral
de nadruk op Liturgie. Misschien klinkt dit wat eigenwijs, ik weet nogal wat er leeft, op dit gebied in de Confessies
der wereld. Bij al deze studie, werd mijn innerlijke overtuiging versterkt, dat ik mij pas thuis voel in de Liturgische
denkwereld van Dr. Maarten Luther. Wat heeft deze Man goed begrepen dat de Liturgie het protocol, de Gouden
koets der Kerk is. En wat steekt de Calvinistische Liturgie hier in povere zin bij af, afgezien van de Psalmberijmingen.
Ik beken U eerlijk als ik in Duitsland ben, en daar een Lutherse Kerkdienst bijwoon, dan pas voel ik mij thuis, dan zeg
ik bij mij zelf en tegen mij zelf; waar heb ik dat eerder gehoord en waar was ik eerder? en waarom is al dit moois
onder de witkwast verstopt? Letterlijk en figuurlijk, onder de Calvinisten in Nederland?
Of zou dat het bloed zijn van de voorvaderen die eens, lang geleden Zonen der Kerk waren, van de Nachtegaal uit
Wittenberg?
God mag het weten, ik weet het niet.
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DEEL II: VAN KAMPEN NAAR MAASTRICHT. De tijd van 1800, terug naar 1786.
In het eerste deel, van heden tot 1800, was voor de geschiedenis der Familie Steller, de stad Kampen het Decor.
Alles vond plaats op enkele vierkante kilometers.
Zich, als militairen uit Duitsland, vestigend in deze stad, was er hier een nageslacht ontstaan, dat grotendeels in de
stad Kampen bleef wonen.
De laatste decennia is hier verandering in gekomen. Velen zijn uitgevlogen naar andere streken van ons land.
Voor dit genealogisch onderzoek was deze concentratie van de Stellers in Kampen een gelukkige bijkomstigheid.
Ik had de archieven nu dicht bij de hand.
Het gemeentearchief te Kampen, in de Molenstraat, en het Rijksarchief, Provincie Overijssel te Zwolle.
Overigens, er zijn nog maar weinig steden die een openbaar stadsarchief hebben. Kampen is daar een van.
Zodat ik dus dit traject, dicht bij huis kon uitzoeken menig uur heb ik daar doorgebracht.
Ja, het laatst was ik daar "kind aan huis”. Ik kreeg werkelijk alle hulp die ik nodig had, van de archiefambtenaren,
ambtenaressen.
Elk boek, wat ik nodig had, werd uit het archief gehaald, en dat waren er alles bij elkaar er meer dan 100 naar de
leeszaal gebracht.
Op het laatst had ik in het Kamper archief, in de leeszaal een eigen tafel. Waar ik soms iedere dag een paar uurtjes
doorbracht.
Maar in deel II had ik in de boven genoemde archieven niet veel te verwachten.
Ik zou verderop moeten maar waar een liep het spoor verder heen?
Toch gaf het Kamper archief twee indicaties.
De doopakte uit de Pastoorskerk vermelde; ex Maastricht, achter de naam van Barbara Simons, de tweede vrouw
van Johann Gottfried Steller, dit gegeven hoe summier ook, was zeer waardevol. Het tweede gegeven was de
huwelijksakte der Lutherse kerk, van Hendrik Steller en Anna Maria Hess. Hier was sprake van een muzikant in het
garnizoen te Middelburg maar wetende dat Maria Steller-Hess, met voorkind Godfried in Kampen blijft, wist ik, dat
ik in Middelburg niet veel kans had. Overigens het archief van Middelburg, is 1944 grotendeels verloren gegaan in
de tweede wereldoorlog.
De akte uit de kamper Pastoorkerk was ons aanknopingspunt.
Heeft U gezien dat deze akte in het Latijn is geschreven? De lastoor, of Kapelaan der Pastoorskerk te Kampen
schrijft; Godefriedus Stelder (Steller) "milus et Luteranes" is; Militair en Lutheraan. Zeer interessant!
En met deze akte waarin staat; ex Mastricht (Maastricht) moeten wij dus het spoor weer zien te volgen.
En Maastricht bezit een uitstekend stadsarchief, dus het proberen zeker waard.
En zo verlegden wij onze activiteiten van de IJsselstad naar de Maasstad.
Maar waarom uitgerekend nu net Maastricht, ook niet direct naast de deur.
Daarom maar weer eerst Geschiedenis.
Ik had het in deel I al zo terloops over een Huis van Nassau Weilburg.
Vroeger had Jan de Rijke zijn bezittingen verdeeld over zijn zonen, waar onze Prins Willem van Oranje-Nassau er
een van was (het woord Oranje kwam van het stadje Orange, in Zuid-Frankrijk door erfopvolging in het bezit
gekomen der Fam. Nassau).
Ze noemden zich Nassau, naar het stadje Nassau, aan de rivier de Lahn, waar hun kasteel stond.
Zo viel dit vorstendom uiteen in verschillende takken der Nassau's. Elke zoon kreeg zijn deel.
Dillenburg ging naar onze Prins van Oranje-Nassau.
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Zo ging Nassau Dietz naar een andere zoon.
Ook Nassau Hadimar viel een zoon toe, en een andere zoon erfde Nassau Weilburg. Een stadje aan, de
eerdergenoemde rivier de Lahn.
Het genoemde Huis van Nassau Weilburg, dus verwant aan ons Koningshuis, verwerft later ook nog het amt
Kirchheim-Bolanden (graaf Johann Ernst) en laat in dit mooie gebied een zomerresidentie bouwen.
Zijn zoon Carl August, maakt van deze zomerresidentie, liggend in de mooie omgeving der Pfalz een blijvend Hof,
en verplaatst zijn hofhouding van Weilburg aan de Lahn naar Kirchheim-bolanden in de Pfalz.
Wie een gebied erfde had de bewoners er gratis bij.
En onder die bewoners was nu net toevallig een familie Steller. En de kinderen die geboren worden, in die tijd, bij
de fam. Steller hebben dan (onder Graaf Johann Ernst) de eerste naam van hem. Kijkt U maar na; Johann Jacob,
Johann Ludwig er onze Johann Gottfried.
Ondanks dat de hofhouding nu te Kirchheim-bolanden gevestigd was, noemde men zich nog, naar het, op, wel 100
kilometer afstand liggende Weilburg aan de Lahn, in het Westerwald.
Het huis van Nassau Weilburg was de Lutherse Leer toegedaan. Dat betekende dat onderdanen Luthers waren.
Immers, bij de godsdienstvrede, van Augsburg, in 1530, was de bepaling gemaakt, dat de confessie der Vorst, de
confessie van zijn onderdanen was.
De mensen waren volledig ondergeschikt aan hun Landheer ook in Godsdienstige opvattingen.
Wisselde de vorst van confessie, dan moesten alle onderdanen mee, dat werd hun niet gevraagd.
Al hoewel, het huis van Nassau was zeer tolerant.
Ze waren Luthers, maar Reformeerden werden ook openlijk toegestaan hun godsdienst te belijden.
En er waren nogal wat Reformeerden in de Pfalz, niet zo ver van de grote Gereformeerde Bolwerken, Straatsburg
en Heidelberg. Heidelberger Catechismus!
De Vorsten van Nassau Weilburg; Graaf Johann Ernst, 1719 overleden, zijn zoon Carl August 1685-1753 en
kleinzoon Carl Christian 1735-1788 waren tolerante mensen.
Zelfs de Katholieken na 1738 "toleriert", mochten later hun godsdienst wat vrijer uitoefenen.
En van de boven genoemde Graven, waren de Steller’s onderdanen. In hun grondgebied in de Pfalz, maar ook, en
daar kom ik later op terug, in het dal der Lahn en Westerwald.
Maar wij waren toch bezig met de stad Maastricht? waarom dan al die geschiedenis over een Duits vorstendom?
Toch zou dat niet duidelijk worden zonder het bovenstaande.
Namelijk bovengenoemde Carl Christian van Nassau Weilburg, huwde met prinses Caroline van Oranje. (Uit
bovenstaande mag blijken dat het een verre, maar dan ook zeer verre neef en nicht waren) Naast Graaf van Nassau
Weilburg, wordt hij door dit Huwelijk, ook Gouveneur van Maastricht.
En U ziet dat wij via een grote omweg door Duitsland, de geschiedenis volgende, toch in Maastricht zijn
gearriveerd!
De Pfalz was een arm gebied. Hoofdzakelijk landbouw en wijnbouw.
De natuur is prachtig. Bergen bedekt met mooie bossen en slingerende beken in de dalen, waar de stadjes en
dorpjes liggen, nu nog is er veel van de cultuur bewaard gebleven. Zo heeft Kirchheim-bolanden nog grote delen
stadsmuren. Door dat niet ieder in dit arme gebied in de land- of wijnbouw een bestaansrecht had, verhuurden
vele jonge mannen zich aan het leger van hun Vorst.
Iedere Vorst had zijn eigen legertje.
Ook enkele jongens van de Stellers verhuurden zich aan de troepen van Carl August van Weilburg Nassau,
Eerst Johann Gottfried, later ook zijn zoon Hendrik Steller.
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Daar deze Carl August nu verantwoordelijk was voor de stad Maastricht, als Gouveneur, laat hij een regiment
soldaten naar Maastricht gaan. Onder commando van de Prins van Baden, ook een protestant vorstendommetje.
In dit regiment bevond zich nu onze Johann Gottfried Steller En daar het in die tijd gewoonte was, dat vrouwen en
kinderen met de troepen meetrokken, ging ook zijn vrouw Maria Christina Steller-Weber en zoon Hendrik (hendrik
was ongeveer 6 jaar oud) mee naar Maastricht.
Na het kennen van deze geschiedenis was de verbinding, met Maastricht gelegd.
Het lijkt achteraf allemaal nogal voor de hand liggend, maar vooraf niet.
Het heeft mij best wat hoofdbrekens gekost om dit geschiedkundige gegeven boven water te krijgen. Heel wat
boeken moest ik in dit traject door worstelen. Het gekke is, dat soms in dikke, ingewikkelde delen, der Duitse
geschiedkunde, en evenzo in de geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau, wel wat, maar niet voldoende stond.
Daarentegen, in soms eenvoudige toeristische boekjes der boven genoemde streek, vele waardevolle informatie
vermelden, Heel merkwaardig.
In Nederland is het onrustig in die tijd. Er waren Prinsgezinde en patriotten die elkaar het leven zuur maakten.
Toen ook nog te Hellevoetsluis de Prinses van Oranje tegen gehouden werd door patriotten (zij was van Pruisische
afkomst) was de maat vol. Het Pruisische leger; en ook de troepen van Carl August van Nassau Weilburg grepen in
en de patriotten werden naar Frankrijk verjaagd.
Toch komen de patriotten, ten tijde van de Franse revolutie weer terug in Nederland,
In 1796 wordt de republiek uitgeroepen; De Bataafse Republiek.
Als wij nu teruggaan naar de Pastoorskerk in Kampen, zien wij dat er sprake is van het echtpaar Johann Gottfried
Steller en Barbara Simons, ex Maastricht.
Zien wij nu de voorgeschiedenis hier eerder beschreven, dan is er sprake van het echtpaar; Johann Gottfried Steller
en Maria Christina Weber. Dat klopt, in de Lutherse kerk van Maastricht vonden wij een doopakte
Vater Johann Gottfried Steller, Mutter Maria Christina Weber, de dopeling, een dochter, was Anna Maria.
De geboorteplaats van de vader was; Bischheim-Weilburg. De geboorteplaats van de Moeder was; Munchweiler, in
de Pfalz. Dit was in 1787 op 3 oktober.
Maar in het overlijdensboek van de Hervormde Gemeente, ook te Maastricht, vonden wij het overlijden van Maria
Christina Weber, op 22 December van hetzelfde jaar, ruim 2 maanden na de doop van haar dochtertje.
Zij is in het kerkboek de laatste dode, van het jaar 1787. Onder Haar naam staat; "Het jaar 1787 het getal der
dooden 59'.
Begrafeniskosten waren twee gulden.
Ze zal in de Sint Jan- of de Sint Mathiaskerk begraven liggen. Johann Gottfried Steller was toen 34 jaar, en wij
mogen wel aannemen dat de overleden Maria Christina ongeveer dezelfde leeftijd had.
Wat ik daarna, nu zo graag in Maastricht had willen vinden, was de Huwelijksakte van Johann Gottfried Steller met
Barbara Simons, immers, wij weten uit de voorgeschiedenis, dat hij met deze vrouw gaat trouwen.
De naam kan ook zijn geweest; Barbara Simonsdochter Meurs. Kijk maar eens naar de akten van het Vredesgericht
te Kampen, Zwolle en ook naar de Huwelijksakte van Hendrik Steller en Hendrine Slot,
De namen Simons en Meurs komen in Maastricht zeer veel voor. En schijnbaar is Barbara in die tijd een populaire
meisjesnaam in Maastricht.
Haar overlijdensakte van 1838, te Kampen, vermeldt dat Zij 80 jaren oud is geworden, dat betekend dat Zij in 1758
moet zijn geboren. Maar helaas worden dat jaar, en ook de andere jaren, zoveel Barbara’s geboren met de
achternaam Simons en ook Meurs
Dat het zinloos was daar een akte van te kopiëren.
Niet wetende of wij wel de juiste geboorteakte te pakken hadden.
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Ons was niet bekend de geboortedag en de maand van onze Barbara.
Zo ik al schreef is de Huwelijksakte van Johann Gottfried en Barbara niet gevonden, tot mijn grote spijt.
Nog in de registers der Protestantse Kerken (luthers en hervormd) Nog in de registers der vele Rooms Katholieke
parochiekerken. Er kunnen, mijns inziens, twee redenen voor zijn.
Reden één is dan;
Ze kunnen niet in Maastricht gehuwd zijn.
Immers, het militaire leven was een ambulant leven, het is daarom best mogelijk dat ze in een andere
garnizoensstad in het Huwelijk zijn getreden.
In ieder geval niet in de Provincie Overijssel.
In het Rijksarchief in Zwolle is een klapper waar alle soldatenhuwelijken in vermeldt staan, die in de provincie
Overijssel zijn gesloten. Dus de garnizoen steden Kampen, Zwolle, Deventer vallen al af.
Deze klapper is het werk van een zekere Heer Wolters.
En deze klapper heb ik ter inzage gehad.
Was er van iedere Provincie maar zo’n klapper, dan was veel nog uit te zoeken. Maar het is ondoenlijk om alle
garnizoenssteden in Nederland, en daar hoorde België toen ook nog bij! langs te gaan.
Resumerend; het Huwelijk kan buiten Maastricht afgesloten zijn.
Reden twee kan zijn;
Veronderstel, Johann Gottfried Steller, Lutheraan, wilde niet in een Rooms-katholieke Kerk trouwen.
Barbara Simons wilde als Rooms Katholiek, niet in een Lutherse Kerk trouwen.
Of misschien konden ze niet in een van beide Kerkgenootschappen trouwen, omdat een gemengd huwelijk daar
niet getolereerd werd. Wat dan te doen in zo'n situatie?
Dan kon men trouwen voor de Magistraat der stad of zelfs een Huwelijk voor het Gouvernement was mogelijk.
Maar aan die mogelijkheid dacht ik pas, toen ik al weer in Kampen was, maar binnenkort hoop ik, dat in Maastricht,
toch nog eens uit te zoeken Resumé;
Ze zijn niet in de Kerk getrouwd.
Maar dan gaan nog even terug naar de doopplechtigheid van 22 oktober.
Daar wordt op 22 oktober een dochter van Gottfried Steller en Maria Christina Weber gedoopt met de naam Anna
Maria. Getuige; Anna Maria Daum.
Nu weer terug naar de Pastoorskerk in Kampen.
Daar wordt in 1803 een dochter gedoopt van Godfried Steller en Barbara Simons, de naam der dopeling; Anna
Maria, getuige Anna Maria Faas.
Dit kan best, maar dat zou betekenen dat de eerste Anna Maria uit Maastricht voor 1803 overleden was.
Dit eventuele overlijden was, nog te Maastricht, nog te Kampen weer te vinden.
Dat zegt natuurlijk niet zo veel. Immers ook hier kan het overlijden in een eventuele andere garnizoensplaats
hebben plaats gevonden.
En dan, ik schreef dit al eerder, Waar en hoe vind ik dat terug?, Een onmogelijkheid.
Toch er is ook nog een andere theorie.
Namelijk deze; veronderstel de Anna Maria, uit Maastricht leeft nog.
Haar Moeder heeft ze niet gekend. Die sterft 2 maanden naar haar geboorte. Barbara Simons wordt haar
stiefmoeder, maar deze heeft de Rooms Katholieke religie.
Daar dochters het meest met de moeder optrekken, kan ze ook langzamerhand onder de Katholieke invloed zijn
geraakt en dat kan dan geresulteerd hebben dat ze op 3 Juli 1803 (de eerste communie leeftijd 15 jaar) in de
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Rooms Katholieke Pastoorskerk te Kampen is over gedoopt.
De kerken herkennen elkaars doop nog niet, dat is pas iets wat een tiental jaren geleden is geregeld, tussen de
Protestantse en Rooms Katholieke Kerken.
Het is maar een theorie, en bewijzen kan ik niets, maar de mogelijkheid, dat Anna Maria uit Maastricht en de Anna
Maria uit Kampen hetzelfde kind is, moet niet uitgesloten worden.
In het archief van Maastricht vonden wij nog; Een Huwelijksakte van Abraham Steller, soldaat van beroep en Maria
van der Meyden woonachtig te Maastricht.
De akte was van 13 Juni 1690.
Deze Steller kon ik tot nu toe, nog niet in onze stamboom verwerken. Ik mis de verbinding, op dit ogenblik nog.
Het Huwelijk vond plaats in de Hervormde kerk van Maastricht.
Ook vonden wij de doop van een tweeling, van Johann Phillip Steller (weer die naam Johann, van graaf Johann
Ernst) en Maria Salbagen. Gedoopt in de Hervormde Kerk van Maastricht in 1754.
De namen der dopelingen waren; Johann Coenrad en Maria Elisabeth.
Van deze Steller heb ik al wel een indicatie dat het directe familie is.
Ook afkomstig uit het Pfalzer bergland.
Na ons bezoek aan het stadsarchief was de verbinding weer gelegd in deze genealogie der Familie Steller. Na
Kampen was Maastricht de volgende halte plaats geweest.
Zij het dat wij enige akten missen. Maar misschien, ik wil nog een keer naar Maastricht, komt er nog wat
tevoorschijn uit de periode 1800 tot 1786.
Maar ons nadeel is, dat onze voorvaderen in die tijd, militairen waren.
Reizend van garnizoen tot garnizoen, zodat we moeten leren leven met kleine witte vlekken in onze
Familiegeschiedenis.
Nu eerst wat geschiedenis van Maastricht.
Maastricht lag in het midden der Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.
De Noordelijke Provincies waren na de vrede van Munster 1648 volledig zelfstandig, als de Staten van Holland
herkend. Noord-Brabant, was nog zo'n tussen gebied, dat eigenlijk wel tot de Staten van Holland behoorde, maar
nog niet echt.
Dat werden de Generaliteitslanden genoemd Drenthe mocht niet tot de Staten van Holland behoren, omdat het te
arm was.
Zuid-Limburg behoorde al wel tot het grondgebied.
In de Staten van Holland was "den Gereformeerde lere" de staatsgodsdienst.
De katholieke bezittingen kwamen in Protestantse handen, ook de kerken.
De Katholieken verhuisden naar illegale schuilkerkjes.
Dat weten we nog uit het vorige deel, de schuilkerkjes in Kampen.
In Amsterdam was zo'n schuilkerkje op een boven verdieping van een herenhuis en dat wordt "Onze lieve Heer op
zolder" genoemd. Het is er vandaag de dag nog te bezichtigen.
Maar in Maastricht was dat anders.
De invloed van het Protestantisme was in de Zuidelijke Nederlanden niet zo sterk. Toch was de stad, door de
"stedendwinger" Frederik Hendrik, ingenomen en toegevoegd aan de staten van Holland. Maar de nieuwe leer
vond weinig gehoor.
Werd in het noorden van ons land alle bezittingen der Roomsen aan de protestanten toegewezen, dit lukte in
Maastricht niet. Tot groot ongenoegen der Katholieken werden twee kerken, en lang niet de grootste, aan de
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Gereformeerden toe gewezen. De Sint Jan en de Sint Matthias.
Ook de Lutherse profiteerden van deze situatie en in 1684 bouwden deze ook een kerk. Zij dat deze kerk niet direct
aan de openbare weg mocht staan, maar achter een muurtje! Er waren nogal wat Luthersen in Maastricht.
Er was een Duits garnizoen en een Duitse Gouverneur, de Graaf van Waldeck.
In alle provincies hebben het Provinciebestuur, aan het hoofd een commissaris der Koningin. Echter Limburg niet.
Daar wordt een Commissaris der Koningin, nu nog Gouverneur genoemd.
Maastricht, was in die dagen de enige stad waar confessies naast elkaar bestonden. Of men dat nu prettig vond of
niet, men bestond gewoon naast elkander.
Toch noest men weinig van elkaar hebben. Bekijk het stadhuis van Maastricht maar eens. Aan de voorkant
verheffen zich twee trappen naar de hoofdingang.
De ene trap was voor de Protestantse bestuurders der stad. De andere voor de Rooms-Katholieken, o.a. de
Bisschop.
Als in de Franse tijd Lodewijk Napoleon in Maastricht komt, dat was in 1804 geeft hij een der twee Hervormde
Kerken weer terug aan de Katholieken. De Sint Matthias.
De Sint Jan, met zijn toren die een kopie is van de Utrechtse domtoren, blijft behouden voor de Hervormden.
U ziet hetzelfde verhaal als in Kampen met de Buitenkerk.
Nu ons duidelijk geworden was, dat als wij verder wilden speuren naar de afkomst der familie Steller, wij onze
landsgrens over moesten, was er toch nog enige twijfel?
Maar was alles wat we tot nu toe gevonden hadden voldoende om dat te doen? ik was nog niet voldoende zeker
van de zaak.
Terug beredenerend; volgens een Akte was Johann Gottfried Steller geboren in Bischheim, ergens in de Pfalz en
Maria Christina Weber in Munchweiler ook in de Pfalz.
Voeg daar bij de geschiedkundige gegevens die ik opgediept had, en dus versterking waren van onze genealogie,
dat moest eigenlijk voldoende zijn.
Maar ik had ergens gelezen, in een uitgave van het Centraal bureau der Genealogie, dat er nog militaire
Stamboeken bewaard gebleven zijn van de regimenten Huurlegers uit 1700 tot ongeveer 1813.
Ik wilde deze boeken toch nog eerst inzien, voor ik aan een reis naar Duitsland begon. Deze stamboeken van Oorlog
(zoals deze boeken genoemd worden bevonden zich in het Algemeen Rijksarchief, afdeling Raad van State).
In den Haag waren inderdaad de boeken ter inzage.
Deze boeken vermelden; de geboorteplaats- de religie- bij welk onderdeel eerder in dienst geweest- leeftijdgehuwd- hoeveel kinderen- maar zelfs een persoonsbeschrijving- bijv. rond gezicht zwart haar - bruine
wenkbrauwen etc. etc.
Zelfs de lengte op kousenvoeten staat in deze boeken. Vraagt U deze Boeken maar eens ter inzage.
Er bleken in de loop der Eeuwen nogal wat Stellers, vanuit Duitsland naar Nederland te komen, om hier als militair
te dienen, enkele heb ik nog niet kunnen plaatsen in onze geschiedenis.
Zelfs kwam er nog een Steller uit Bohemen. Nu Tsjecho-Slowakije.
Maar ons doel was het vinden van gegevens over Johann Gottfried Steller. En die vonden wij ook.
Het regiment klopte, de leeftijd klopte en als geboorteplaats wordt aangegeven; Besheim Weilburg.
De bevestiging van wat wij al wisten uit de gegevens van Maastricht.
Bij zijn zoon Hendrik ligt dit weer moeilijker.
Hij geeft op Koblenz als geboorteplaats.
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Of wij met hem al geen werk genoeg hebben gehad.
In het vorige deel heb ik over zijn geboorteplaats geschreven en ik heb Koblenz gelaten voor wat het is.
Wel denk ik dat Hendrik in Koblenz is geweest.
Het was een belangrijke vestingstad met een groot garnizoen.
Wie immers Koblenz had was meester over de Rijn en Moezel en daarmee de linker- Rijn oever en dus ook de Pfalz
onder controle.
In deze stamboeken staat -heel vreemd- een Frederik Steller, zoon van Gottfried Steller en van Anna Elisabeth
(geen achternaam) geboren in Beerendorf, Silesië.
Zou dit een zoon zijn van onze Gottfried?
Deze Frederik was geboren in 1772. Gottfried was toen dus 19 jaar.
Zou hij dan voor Maria Christina Weber nog een vrouw hebben gehad?
Zou het een slippertje van Gottfried zijn geweest? een voorkind? Of zou het een andere Gottfried Steller zijn
geweest? Ik weet het niet. Echt niet!
Wij hadden nu gelukkig een bevestiging van wat wij in Maastricht gevonden hadden, een dubbele indicatie.
De Pensioenboeken waren die dag niet ter inzage, die heb ik een maand later ter inzage gehad. Daaruit bleek dat
de Johann Gottfried die in Bischheim wordt geboren, dezelfde is die in Kampen met pensioen gaat. Ik zat safe. Dat
kon niet meer missen!
Maar wat ik nog niet wist, was de achtergrond geschiedenis die ik al eerder in dit hoofdstuk geschreven heb.
Het eerste wat men doet in zo'n geval een goede autokaart pakken en Besheim Weilburg opzoeken. Weilburg was
zo gevonden, maar Besheim niet, zelfs niet op de beste kaarten die er maar te koop waren.
Met de al vaker genoemde Topografische atlassen in het gemeentearchief te Kampen, werd mij duidelijk dat
Besheim gewoon niet bestond, maar dat ik Bischheim moest hebben. Er zijn er drie. Een in het oosten van
Duitsland - nu onder Polen - een andere Bischheim was een voorstadje van Straatsburg nu geheel ingebouwd en
een stadswijk van Straatsburg - Frans gebied, en de derde Bischheim was bij Kirchheim-bolanden in het Pfalzer
Bergland.
Dit was in deze Genealogie mijn moeilijkste periode, drie dorpen met dezelfde naam en geen van drieën bij
Weilburg.
Toen ik ten einde raad was, ben ik de geschiedenis in gedoken.
En toen ontplooide zich een ander beeld;
Ik moest niet lezen Bischheim. Bij Weilburg, maar Bischheim onder gezag van Weilburg.
DUS DAN TOCH NAAR DUITSLAND?
Ik was al begonnen met correspondentie te voeren met verschillende archief instanties in Duitsland, met de vraag
waar moet ik zijn voor de Kirchenbucher von Bischheim?
Tenslotte bleek dat ik bij de Evangelische Kirche der Pfalz moest zijn, waarvan het archief in Speyer am Rhein was
gevestigd.
Nu kende ik, door schade en schande wijs geworden, het archiefwezen in Nederland al wel aardig.
Maar hoe was dat in het Buitenland? En over Duitsland hoorde ik, van de Nederlandse archiefambtenaren zulke
sombere verhalen dat mij de moed in de schoenen zonk.
Daarom ben ik daarna naar het Centraal Bureau van de Genealogie gegaan om mij te laten voorlichten.
Daar is men werkelijk van het hele archiefgebeuren In Europa op de hoogte.
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Daar hoorde ik dat de archieforganisatie in Duitsland onvergelijkbaar was met de Nederlandse Archieven.
Daar ontbrak nogal wat aan in Duitsland wat betreft de kerkarchieven.
In Nederland is van ieder kerkboek een alfabetische klapper gemaakt.
Een zo genaamde index of Register op naam.
Deze klappers staan in de leeszaal en ter inzage.
Zoekt men een familienaam, laten we zeggen in midden Overijssel, dan kijkt men bijv. even in de klapper van
Ommen, staat de bewuste naam er niet in, dan verder met de klapper Hellendoorn, ook niet, dan bijv. Lemele, etc.,
etc.
Vindt men dan onder een gemeente de gezochte familienaam dan de leeszaalambtenaar het boek uit het archief
laten halen, en in de klapper stond reeds de folio (bladzijde) aangegeven en men heeft de gezochte akte voor zich.
Het archiefwezen in Nederland is uitstekend!
Nu, de boven genoemde werkwijze kon ik in Duitsland wel vergeten.
Er zijn geen klappers of Naamregisters in een leeszaal. In Duitsland zijn de Kirchenbucher, en wie wat vinden wil die
zoekt die Bucher maar na, boek voor boek en blad voor blad.
Onbegonnen werk, als men niet drommels goed weet in welke kerkelijke gemeente men moet zijn. En hoe wee, als
de voorvaderen vroeger gingen verhuizen, dan werd het zoeken als een spelt in een hooiberg.
Er is ook geen archiefwet die de vindplaats der boeken regelt zoals in Nederland dit het geval is.
Namelijk het Rijksarchief is opgedeeld naar Provincies en bevind zich in de Provinciehoofdstad.
Zeer algemene zaken zijn te vinden in het Algemeen Rijksarchief te den Haag.
Maar waar zijn de boeken in Duitsland te vinden? Overal en nergens!
Dat kan zijn de boeken liggen nog in de kerk, vaak zijn ze dan verrot door de vocht in de loop der eeuwen.
Dat kan zijn bij de Pfarrer thuis, in de boekenkast, (dat hebber wij meegemaakt)
Dat kan zijn in een kerkelijk bureau, Pfarramt genaamd. Dat kan zijn dat ook niemand werkelijk weet waar de
boeken zijn (dat hebben wij meegemaakt)
Dat kan zijn dat de boeken zijn in een synodearchief (synode is in Duitsland hetzelfde als in Nederland een Classis)
Het laatste was van alles nog het beste. Men kan dan een groter gebied behandelen.
Zij het BOEK VOOR BOEK EN BLAD VOOR BLAD.
En die situatie (het synode archiv) zouden wij aantreffen. Een klein meevallertje. Het archiv der Evangelische
Kirche der Pfalz, grosse Himmelsgasse 6, te Speyer am Rhein.
Gegevens uit het Centraal Bureau van de Genealogie te den Haag, uit het boek; Verzeichnis der Protestantischen
Kirchenbucher der Pfalz, von Wolfgang Eger, verbesserte ausgabe 1975.
Deze Wolfgang Eger heb ik in Duitsland enkele malen ontmoet, en daarvoor al gecorrespondeerd hij was namelijk
de Direktor archivar van het archief waar ik uiteindelijk moest wezen.
Maar dat wist ik, toen ik in den Haag zijn boek zat te lezen, nog niet.
Verder zou het oude Duitse schrift, die heel anders was dan de huidige, ook een geweldig obstakel zijn.
Ik kwam nou niet bijster opgewekt uit den Haag terug. Dan toch maar niet verder gaan?
Maar wij waren al terug tot 1786. Het zou toch ook jammer zijn het nu af te breken.
Nu net in deze afwegingsperiode kwam er een bemoedigende brief.
Vele archief instanties in Duitsland had ik al geschreven.
En ik kreeg ook correct antwoord terug, maar geen indicatie, waar de door mij, gezochte boeken zich nu precies
bevonden.
Tot de brief kwam uit Speyer, van bovengenoemde Wolfgang Eger, die niet alleen de Boeken had, maar tevens al
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had nagezien of de Familie Steller daarin voorkwam.
En ja, het spoor, in Kampen begonnen, was daar in Speyer weer te volgen.
De boeken waren nog in goede staat, en nog redelijk leesbaar, afgezien van het oude moeilijke Duitse schrift.
(Luther of Gotisch Duits)
In sommige gevallen wil de inkt, in de loop der eeuwen geheel verkleuren en is zo'n boek niet meer leesbaar. Maar
dat was, in de door mij gezochte boeken niet het geval.
Er volgde nu een nieuwe afweging.
En samen met mijn Zonen Willem Remmelt en Remmelt Sebastiaan, viel het besluit om naar Duitsland te gaan, om
te trachten verder door te dringen in de Geschiedenis der familie Steller.
Maar voor het zover was, moest er nog heel wat geregeld worden.
In het derde deel hoop ik, hier verder over te schrijven.
De periode 1800 terug 1787 is hiermede teneinde.
De akte uit Maastricht waar sprake is van plaats van afkomst.
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Overlijdensakte uit het kerkboek van Maastricht 1787
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DEEL III
Van 1786 terug naar de Oorsprong.
In het vorige deel schreef ik dat voor ons vertrek naar Duitsland heel wat voorbereidingen getroffen moesten
worden.
Ook deze voorbereidingen zal ik maar vermelden.
Ook in Duitsland zijn er wel Genealogische verenigingen. In Nederland is dit gecentraliseerd in het bureau voor de
genealogie te den Haag.
Daar kan men voor een klein bedrag gebruik maken van hun bibliotheek en van hun grote kennis van zaken, in
Duitsland was in het gebied waar wij moesten zijn ook zo'n vereniging "verrein der Pfalsische familien und
waffenkunde", te Ludwigshafen.
Ik heb deze vereniging geschreven en gevraagd of hun ons wat hulp konden bieden. Ik kreeg bericht terug dat ik mij
wenden moest tot hun lid; Herrn Voelpel in Kassel,
Net had ik mijn brief op de post gedaan, of ik kreeg bericht dat deze man plotseling was overleden.
En dat ik mij wenden moest tot den Herrn Nikschen te Speyer.
Deze man heb ik toen maar weer geschreven en met kerende post had ik antwoord; Hij schreef mij zeker te kunnen
helpen, mits ik een aanvang Salaris van 50 Duitse mark op zijn rekening wilde storten en moesten we alle uren die
hij bezig was, voor ons, betalen.
Ik heb hem als de bliksem laten weten dat ik van zijn "hulp" afzag.
Wel heeft deze vereniging nog voor mij, nog in leven zijnde Stellers opgespoord.
Ook een zekere Karl Steller uit Kayzerlautern.
Ook die maar weer een brief gezonden.
Hierop kreeg ik bericht van zijn vrouw dat Karl Steller overleden was.
Zijn weduwe Hedda Steller schreef toen; Dat haar dochter Helga Steller erg geïnteresseerd was, en of wij eens langs
wilden komen als wij in Duitsland waren.
Daarop heb ik geschreven dat wij in de eerste week van Mei in Speyer waren en wij de hulp van Helga Steller zeer
op prijs zouden stellen. Op deze brief heb ik niets meer gehoord, de interesse was misschien ook weer niet zo
groot.
Ik had toen ook al wat boekwerkjes aangeschaft bij het centraal bureau voor de Genealogie over de te volgen
werkwijze in Duitsland.
Die moesten voor ons vertrek nog terdege bestudeerd worden. Daar wij maar een week tot onze beschikking
hadden, moest er ook nog een planning gemaakt worden.
Ons doel was tweeledig;
Ten eerste,
Zoveel mogelijk gegevens verzamelen in de archieven voor onze familie Geschiedenis, Proberen zo ver mogelijk
terug in de tijd te komen. De kerkboeken van Bischheim namen een aanvang in 1681.
Ten tweede,
Het gebied der Pfalz persoonlijk bezoeken en dan in het bijzonder de dorpen en steden waar de Stellers geleefd
hadden te zien en te fotograferen.
En dan vooral de kerken.
Immers daar waren ze gedoopt. Daar waren hun huwelijken gesloten. Vandaar uit waren ze ten grave gedragen.
Gelukkig had mijn zoon Remy fotografie tot zijn hobby.
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En zoon Willem kon mij nog eens aflossen bij het autorijden door het Pfalzer Bergland.
Verder leek het ons beter om niet direct na zo’n zware week na huis te gaan rijden.
Het zou een week worden van ook emoties. U lacht natuurlijk bij het lezen van emoties.
Nu voor mij was dit een emotie volle week, als je bij een doopvont komt te staan waar 200 jaar geleden een familie
Steller heeft gestaan dan zijn, in mijn beleving, dit emotie volle ogenblikken.
Wij hebben goede kennissen in Duitsland, een gewezen Leraar en zijn vrouw, de familie Liebermann in
Weingartkreuth.
Van deze mensen hadden wij de uitnodiging om na onze Ahnenforschung bij hen een paar dagen te logeren, om op
verhaal te komen.
Deze uitnodiging hebben wij gaarne aangenomen. Deze man die, om dat hij Leraar was geweest, enorm veel wist
van de Duitse geschiedenis had mij in het voor stadium al veel waardevolle en interessante gegevens verstrekt.
Ook bij eerdere bezoeken aan de familie Liebermann ben ik veel te weten gekomen, niet over het toeristische
Duitsland, maar over het culturele en godsdienstige Duitsland.
Zij zijn echte Lutheranen in hart en ziel (en ik eigenlijk ook wel) daarom weten zij enorm veel af van het denken van
de Reformator en zijn volgelingen.
En omdat de familie Steller Lutheranen waren geweest, begreep ik nu sommige omstandigheden veel beter.
U ziet wij gingen niet over een nacht ijs.
Wij waren zeer opgetogen dat wij spoedig nu verder zoeken konden.
1983 zou het jaar worden van de geschiedenis genealogie der familie.
Misschien heeft bij mij onbewust nog wel mee gespeeld het gegeven dat 1983 het Lutherjaar is.(Het gedenken dat
Luther 400 jaar geleden te Eisleben is geboren)
Zondag 1 Mei vertrokken wij maar Speyer am Rhein.
Zo goed mogelijk hadden wij ons huiswerk gedaan, ingelicht over de toestanden in de Duitse archieven, veel
wetende over de Duitse geschiedenis, in het bijzonder de Pfalz. Onze eigen gegevens, van heden, terug tot 1786 in
ons bezit, eigenlijk mede de voorbereidingen, die U misschien wat overdreven lijken, moest het lukken.
Maar toch een onbestendig gevoel.
Er kan zo veel misgaan. Zouden wij een beetje hulp krijgen van het archiefpersoneel, Zouden ze bereid zijn ons
uitleg te geven, als wij het oude schrift niet recht zouden verstaan?
De boog kan niet altijd gespannen staan, daarom had ik bij het Duits informatiecentrum voor toerisme, informatie
opgevraagd over die streek. Een lijst van Gasthoven, specialiteiten en de wijnen der streek werd ons toegestuurd.
Overdag bezig met het voorgeslacht en avonds een goede maaltijd en nog belangrijker, een goed glas wijn kan
uitstekend samengaan.

Zo vertrokken wij vol verwachting naar Duitsland.
THE ROOTS OF THE FAMILIE
Ik zou dit geschrift nu verder kunnen vervolgen als een soort reisverslag, dit is het eigenlijk al, maar dat is beslist
niet mijn bedoeling, Immers, niet de reis op zich, mocht het doel zijn maar de genealogie, dat bleef het
uitgangspunt.
Maar ik besef best dat het een mengelmoes van beiden zal worden
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De Duitsers zijn toch anders in hun gevoelens als ons Nederlanders.
Was het in de Nederlandse archieven niets bijzonders een familie stamboom bezig te zijn, hoeveel Nederlanders
liet niet bezig met hun afkomst. In Duitsland leeft dit niet zo erg.
Vandaar misschien ook wel de slechte organisatie der archieven in Duitsland.
In het archief in Speyer was men dus op de hoogte van onze komst hun reactie was zeer verbaast, toen ze hoorden
dat wij special voor familieforschung van Kampen kwamen, Wellicht hadden ze gedacht dat wij voor andere
doeleinden in buurt moesten zijn en passant even wat Forschungen gingen maken.
Er werd ons direct meegedeeld dat ze dat indrukwekkend vonden en dat is dan die vreemde kronkel in het Duitse
denken, dat dwingt bij hen respect af, Grundlichheid.
Ze vertelden ons dat wij ooit de tweede Nederlanders waren die is gebruik van hun archief hadden gemaakt.
Vroeger was er eens een Herrn Boom geweest uit Eindhoven, had tot het gevolg dat de archiefambtenaren echt
behulpzaam waren, niets was hun te veel.
Ons werk nam een aanvang, Bischheim; in dit dorpje moest het spoor vanuit Kampen via Maastricht weer verder te
volgen zijn.
In het boek van Bischheim, (het was maar een klein boekje een wat groot ingevallen Psalmboek van formaat)
hadden wij Johann Gottfried al vlug gevonden, geboren 18 November 1753
Hij had twee oudere broers; Johann Ludwig geboren 30 oktober 1748, en Johann Jacob, geboren 26 Mei 1751.
Waarschijnlijk had hij ook nog een zuster Maria Elisabeth die in 1743 geboren moet zijn.
Bovengenoemde Johann Jacob huwde met een zekere Philippina (geen achternaam bekend) in 1778 wordt uit dit
echtpaar een in geboren Johann Ludwig, en dan loopt het spoor dood, zij zijn dan vertrokken uit Bischheim.
Broer Johann Ludwig gaat in 1780 huwen met een Amalia Klingenschmied.
Amalia Klingenschmied was een dochter van Johann Klingenschmied, maar deze was al overleden.
Op Augustus 1769 sterft Johann Klingenschmied.
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Het was een tragisch jaar voor de Klingenschmied familie.
Hetzelfde jaar was de grootvader van Amalia al gestorven Nicolaus Klingenschmied op 25 februari in de ouderdom
van 72 jaar.
En daarna in Juli was een Zusje van Amalia op 10-jarige leeftijd gestorven.
Ken merkwaardige akte, die Huwelijksakte van het huwelijk tussen Johann Ludwig Steller - broer van onze Johann
Gottfried Steller- wij zullen proberen die akte te ontcijferen
Er staat in het Latijns; Previa poenitentia privata,
En in het Duits; Im krankenhaus copuleerd.
Dat betekent dat Johann Ludwig Steller en Amalia Klingenschmied niet in de kerk, door omstandigheden, konden
Huwen en dat toen dit huwelijk in het ziekenhuis is afgesloten.
De oorzaak? Amalia was zwanger en verbleef in een privaatkliniek, was in het laatste stadium der zwangerschap en
het was daarom niet verantwoordt de plechtigheid in de Kerk te doen plaats vinden.
Van wie Amalia zwanger was vermeld de akte niet.
De (waarschijnlijke)zuster van onze Gottfried Steller huwde met een Johann Michael Mader.
Zij sterft op 21 Oktober 1830 te Kirchheim-bolanden.
Dat is hetzelfde jaar dat haar (waarschijnlijke)broer.
Johann Gottfried Steller in Kampen ook het tijdelijke met het eeuwige verwisselt.
Uit het Kerkboek van Bischheim blijkt dan, dat er ongeveer
14 gezinnen in dat dorpje hebben gewoond.
Geleidelijk komen er meerdere inwoners in Bischheim wonen, Bischheim lag ongeveer een kilometer van
Kirchheim-bolanden en U weet het nog, dat was de residentie van Nassau-Weilburg.
Wij gaan nu weer een geslacht terug, de tijd in.

Qurendo Invenietis: Zoeken en Vinden.
Bij de doop van Johann Gottfried Steller vinden wij zijn ouders.
Zijn vader was Siegfried Steller en zijn moeder Johanna Christina. En weer wordt geen achternaam vermeldt.
Er staat letterlijk:
Siegfried Steller en zijn officiële Huisvrouw
Johanna Christina laten een zoontje dopen op 18 November. Paten en Maten (getuigen) waren Johann Gottfried
Wagt, vader Wöyeld en zoon en Maria Elisabeth, Ludwig Dörrea van Wuttersheim en dochter.
Het valt ons op dat de doop direct plaats vond na de geboorte. Soms dezelfde dag, soms als de Paten en Maten uit
een ander dorp kwamen, de volgende dag of soms nog een dag later.
Dat Is gewoonte in de Lutherse Leer, immers Luther had de traditie der Rooms Katholieke Kerk alleen aangepast als
dat in strijd was met zijn opvatting der Heilige Schrift.
Zo bleven veel van de oude gewoonten in ere.
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Bijvoorbeeld het Gloria, het Kyrie en het Benedictus bleven in de Liturgie bestaan.
Aan de aflaathandel en de Mariaverering werd direct een einde gemaakt, ook werden de sacramenten
teruggebracht van 7 naar twee. Namelijk de Doop en de Communie, bij ons; het avondmaal.
Ook het altaar blijft zijn functie in de Lutherse Kerk behouden, na de reformatie.
Dat stukje kerkleer maar weer terzijde.
Het zal ons ook duidelijk worden dat de rol van de vrouw in die tijd nog ondergeschikt was.
Dat moge al blijken uit de onzorgvuldige wijze waar met haar achternaam werd omgesprongen.
Die naar haar trouwen geheel verdween.
Dat moge ook blijken uit het gegeven dat zij zelf niet bij de doop van haar kind aanwezig kon zijn.
Het bevallen was een zaak der vrouwen, de doop een zaak van mannen.
Er is wel wat veranderd de laatste 230 jaar.
Wij waren bezig met de doop van Johann Gottfried Steller. En daar zien wij dat zijn vader Siegfried Steller was.
Siegfried Steller is in Mei 1709 geboren. Het kerkboek van Bischheim vermeld zijn doop niet.
Daar kunnen twee oorzaken voor zijn: Oorlogshandelingen.
En die waren er nog weleens. Dan vluchtte de bevolking de wouden der Pfalz in, of men zocht tijdelijk onderdak in
een versterkte stad, die in ieder geval stadsmuren had.
Ik denk hierbij aan Kirchheim-bolanden of Worms, dat ook niet ver weg lag van Bischheim in het Plalzerbergland.
En er was in dit gebied nog weleens gevochten. Het was een betwist gebied tussen de Franse Koning Lodewijk de
veertiende en de Duitse Vorstendommen. Ik kom hier later op terug.
Een andere reden kan zijn, de gemeente was die periode vacant.
En wie hield dan het kerkboek bij? waarschijnlijk werd de doop dan in een ander dorp of stad gedaan, door de
plaatselijke Geestelijke aldaar. Maar in zo'n klein dorp, was alleen de Pfarrer de schrijfkunst machtig.
Niemand was er dus om het dorpskerkboek bij te houden.
Siegfried Steller had twee broers.
De eerste was Conrad Steller, geboren op 23 Juni 1701.
De tweede broer was Johann Henrich Steller, geboren op 25 Februari 1705.
Conrad doet Confirmation omstreeks Pasen 1713.
Johann Henrich doet Confirmation omstreeks Pasen 1726.
Wat was een Confirmation nu precies.
Het was een Lutherse tussenvorm, tussen de Rooms Katholieke eerste Communie en de Calvinistische Belijdenis.
Elementen van beide Religies bevatte de Confirmation.
Er ging een kerkelijk examen aan vooraf, en een confirmation fest nadien.
Dat is nu nog zo, wij hebben zo'n confirmationfest gezien in Willmenrod in het Westerwald.
De gegevens over de Confirmation zijn het laatste gegeven van de broers van Siegfried Steller.
Ook deze vertrekken uit het dorpje Bischheim. Van hen is niets weer te vinden.
In 1772, op 30 Juli sterft Siegfried Steller, in de ouderdom van 63 jaar en 2 maanden.
Twee dagen later op 1 Augustus wordt hij begaven, naar zo schrijft de Pfarrar in het kerkboek, naar Christelijke
gebruiken.
Zijn zoon Johann Gottfried Steller zal dan al wel uit Bischheim zijn vertrokken en in Militaire dienst zijn geweest.
Immers, men mocht, met toestemming van de ouders, op twaalf jarige leeftijd bij het leger.
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Van 12 tot 14 jaar bij de Pijpers (trompetters) en van 14 tot 16 jaar bij de trommelslagers (tamboers). Daarna werd
men langzaamaan toegevoegd aan de soldaten die een wapen droegen.
Dat betekende ook echt vechten, in die tijd nog van man tegen man, met musket en sabel.
De legers trokken door geheel Europa, men kwam bevriende vorsten te hulp.
Vooral de machtige vrienden uit het Oosten, de Pruisen. De Pruisen waren de steun en toeverlaat van de Lutherse
Vorstendommen in het Rijngebied.
Ik denk dus dat Johann Gottfried het overlijden en begraven van zijn vader niet heeft bijgewoond.
Telefoon, telex en telegram waren er in die tijd nog niet.
En waren ze er geweest toen, het vervoer was de voeten en geen bus of trein.
Als ik schrijf " de legers trokken door geheel Europa" wil ik dat wat preciseren.
Ik bedoel Protestants Europa.
Het machtige huis van de Habsburgers die het voor Zuid Oost-Europa toen voor het zeggen hadden, Het heilige
roomse rijk in Zuid-Europa, waren geen partij voor de kleine Lutherse Vorstendommen in het Duitse invloed
gebied.
Ook het machtige Frankrijk en geheel onder invloed van de Katholieke Kerk, de Hugenoten waren of afgemaakt of
waren gevlucht, was geen partij.
Dus wij moeten niet denken dat Johann Gottfried ooit eens gemarcheerd heeft over Frans grondgebied, of in
Oostenrijk, Hongarije is geweest. In het zuiden waren alleen in Zwitserland grote gebieden Protestants.
Wij hadden al gezien dat de in 1772 overleden Siegfried Steller in 1709 geboren was en zijn geboorteakte ontbreekt
in het kerkboek van Bischheim.
Bischheim * 18 Nov.1953 Johann Gottfried
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De 5e halve brigade (Nationalen 20) waar Johann Gottfried Steller diende.
De geboorteakte van zijn broers Conrad en Jonann Henrich hebben wij wel.
Daaruit blijkt dat de vader Weigant Steller was.
De moeder was Anna Marta Geismann
Gelukkig hebben wij nu weer de achternaam van de vrouw, echter deze achternaam vinden wij tevergeefs in de
geboorteakten. Daar staat weer; Wigant Steller en zijn officiële huisvrouw laten een sohnlein taufen.
Soms wordt Weigant, soms ook Wigant geschreven.
Soms wordt Anna Marta, soms ook Anna Martha geschreven.
Dit echtpaar huwde in 1700 In het kerkboek van Bischheim staat dan;
1700
R. 8 Jan./ ist Weigant Steller mit Anna Martha
Geismann Christ. Copuleert.
En dit is dan alles wat genoteerd staat.
Geen ouders van het bruidspaar, geen getuigen staan vermeld. Neen de akten in het Kerkboek van Bischheim zijn
zeer beknopt, Jammer eigenlijk, men zou dan een aanknopingspunt hebben naar weer een volgende generatie.
Anna Martha is, en dat moet dan na de geboorte van zoon Siegfried zijn geweest, na 1709 overleden.
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Het kerkboek van Bischheim leert ons dat Weigant Steller op nieuw huwde
In het kerkboek staat dan;
Anno 1720
R. if Juni ist Wigant Steller, Witlarr von Bischh. mit Anna Christina Antonie Tochter st.Pohland, fur von Bissbeim
gemeinde Christelijk Copuleert wurd.
Weigant Steller is met deze vrouw niet lang gehuwd geweest. Het Bischheimer Kerkboek laat ons weten;
Anno 1721
R. 24 Juni ist Weigant Steller im 55 jahr christlich beerdigt wurde . Ps. 116 v.7.8.9.
In psalm 116 vindt U dan, in de boven genoemde verzen;
7- Keer weder, mijn ziel, tot uw rust Omdat de Here U heeft welgedaan.
8-Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voeten tot aanstoot.
9- Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in het land der levenden.
Bladzijde uit het Bischheimer Kirchenbuch
Onderaan; 1700 R.8 Jan. Weigant steller mit Anna Martha Geisman, Christ. Copuleert wurde.
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Uit dit kortstondige Huwelijk zullen geen kinderen zijn geboren.
Immers, Weigant Steller is 54 jaar ten tijde van zijn tweede huwelijk en wij moeten maar aannemen dat zijn tweede
vrouw ongeveer dezelfde leeftijd heeft gehad.
Ook in het Kerkboek is geen nageslacht te vinden, van Weigant Steller en Anna Christina. Achternaam onbekend.
Wij weten dat Weigant Steller op 55-jarige leeftijd is overleden, in 1721.
Een gemakkelijk rekensommetje leert ons dan dat Weigant Steller in 1666 is geboren.
In 1700 op 34-jarige leeftijd huwde met Anna Martha Geismann.
Wij zijn nu de Magische grens voor Genealogen, het jaar 1700 overschreden, immers tussen 1600 en 1700 lopen
bijna alle familiegeschiedenissen op een einde. Door gebrek aan informatie, der kerkboeken. Alleen zeer
invloedrijke families kunnen door andere bronnen, nog wat verder komen.
Maar dat was de familie Steller niet.
Was de Lutherse Kerk in 1555 gesticht pas in 1681 begint het Kerkboek, te Bischheim.
Waarom? misschien echtte men weinig waarde aan zulke notities.
Maar wij konden dankbaar zijn dat wij al zo ver terug waren kunnen komen!
Onze reis naar Duitsland was een succes geworden.
Hoeveel, zelfs in Nederland, blijven niet midden 1700 al steken niet verder te kunnen gaan, met hun stamboom?
Maar laten wij verder gaan;
Laten wij de Doopakte van het eerste kind van Weigant Steller en Anna Martha Geismann eens goed bezien
In het Bischheimer Kirchenbuch staat:
1701
R. 23 Juni ist Weigant Steller m. Anna Martha Sohnlein getauft wurd nahme Conrad, get. Johc. Conrad Seip,
Conrad Steller u. Barbara Phurllin.
Conrad Seip was de naamgever, de Paat.
Getuigen Conrad Steller en Barbara Phullin.
En deze Conrad en Barbara zullen naar alle waarschijnlijkheid de Grootouders van de dopeling zijn geweest.
Siegfried, de Vader van de dopeling was 35 jaar toen zijn zoon gedoopt werd.
Laten wij nu aannemen dat toen Siegfried geboren werd, zijn Ouders
Conrad Steller en Barbara Pfurllin toen ongeveer 28 jaar waren.
Dan waren zij in 1640 geboren!
Beseft U dan wel in welke tijd wij zijn aangeland.
Toen was in Nederland de 80-jarige oorlog nog volop aan de gang, en in Duitsland de 30-jarige godsdienstoorlog
nog gaande, immers, pas 8 jaar daarna in 1648 kwam aan het bloedvergieten in Nederland en Duitsland een einde,
door de vrede van Westfalen, in de stad Munster.
Het Kerkboek van Bischheim zwijgt over Conrad Steller en Barbara ze zijn niet vermeld in het overlijdensboek, ik
neem aan dat zij niet woonden in Bischheim. Maar in een ander dorp.
En ik schreef het al, het is onmogelijk de boeken, van de misschien wel duizend dorpjes en stadjes, in de Pfalz, blad
voor blad na te lezen.
Nu mocht U misschien denken dat de bovengenoemde familie Steller de enige Stellers waren in dit dorp.
Dat was ook zo tot 1710.
In dit jaar vermelde het Bisschheimer Kirchenbuch:
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Anno 1710 juni auf die Johannes Baptiste (op het feest van Johannis de Doper)
Ist Siegfried Steller von Willmenrod aus den Hessen Kasseisische mit Anna Margaretha Schwannin aus Konigswinter
alhier christlich copuleert wurde im Bischheim.
Als wij nu zijn overlijdensakte erbij nemen dan weten we wat van de leeftijden, want die stonden er niet bij.
Daar in staat:
1762
Den 31 Janiar starb Siegfried Steller vom Wollmeroth in dem
Hessenland geburtig und in die 49 jahrhier, gewesenen Einwohner und wurde festo purich (na het feest) christlich
beerdigt.
Zijnen Alters 88 jahr weniger 2 monat.
Dat betekent hij is dus in 1674 is geboren, op 36-jarige leeftijd gehuwd, in 1710 in Bischheim, waar ze niet geboren
waren.
Beiden kwamen ze uit het Westerwald. Hij bij de oude Residentiestad Weilburg weg, zij bij Siegburg, meer naar het
Noorden.
Laten wij deze Siegfried Steller en Anna Margaretha eens proberen te volgen.
Het merkwaardige is dat zijn voornaam veranderd in Seybert, later aangevuld met de aanduiding Senior. Toch
moeten Siegfried en Seybert dezelfde man zijn.
Anders zouden twee broers met dezelfde vrouw getrouwd geweest zijn, en dit licht ook weer niet voor de hand.
Ook in deze geschiedenis zitten weer open plekken (lucken zeggen de Duitsers).
Het eerste kind is Seybert Junior, geboortejaar onbekend.
Wel hebben wij zijn huwelijk gevonden;
anno 1733
R. 14 Juli ist Seybert Steller mit Anna Christina Doerrin fur Bischheim gerb. sant Paulining christlich copuleert wurde.
Gaan we nu hun huwelijk even verder volgen,
Ze krijgen twee dochters Johanna Elisabeth Margaretha,
geb. 2 Februari, maar 33jaar later, ongehuwd, overleden, op 27 Mei 1769.
De andere dochter was Maria Margaretha geboren 13 November 1738. Verder is van deze dochter niets meer
bekend.
Verder nu met het tweede kind van Seybert junior Steller en Anna Christina.
Dit was een dochter Maria Elisabeth. Geboortedatum onbekend, maar ze wordt niet oud.
Het Bischheimer Kerkboek deelt ons mee (opdezelfde bladzijde waar Weigant Steller staat)
anno 1723 R. 16 marty ist Seybert Stellers kind
Maria Elisabeth gestorben v. Dnica Palmarium * beerdigt wurde.
Texty Luc. 23 v.46.
in de tekst vind U "in Uw handen beveel ik mijn geest."
Het volgende kind is weer een dochter, Maria Margaretha waarvan alleen bekend is dat zij Confirmation doet in
1730.
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Het volgende kind is dan waarschijnlijk de Johann Philip die in Maastricht een tweeling laat dopen, en gehuwd is
met Maria Salbagen.
De kinderen staan niet chronologisch, dat kan ook niet daarvoor mis ik te veel geboorte datums, dus die ik nu als
laatste noem zal niet de laatst geborene zijn.
Deze is; Johann Henrich Reichhardt, geboren 26 Augustus 1718. Hij doet Confirmation in 1732.
Ook dan verdwijnt hij uit Bischheim, en daarmee uit ons gezichtsveld.
*Dnica Palmarium = Palmpasen.
Wat verteld het Bischheimer Kirchenbuch verder van het echtpaar dat in 1710 gehuwd was?
Siegfried Seybert Steller en zijn Anna Margaretha?
Het boek vertelde ons:
1744 R- 19 April starb Anna Margaretha von alten Seybert Steller
im sin 33 jahr gewesen huisfrou christ. alter 66 jahr.
en verder had ik al gemeld;
1762 31 starb Siegfried Steller von Wollmeroth ' im dem Hessenland geburtig und im die 49 jahr hier,
gewesen Einwohner und wurde festo purich Christlich beerdigt.
Zijnen Alters 88 jahr weniger 2 monat.
Hiermede was veel speurwerk verricht, wij hadden eigenlijk wat wij vinden wilden.
Het spoor in 1786 in Maastricht was het laatste toen wij in het Evangelisch Kirchen archiv een aanvang namen.
De laatste indicatie eindigde nu in ongeveer 1640.
Wij dachten nu wel afscheid van het archiv te Speyer kunnen nemen.
Wij wisten uit de geschiedenis over de 30-jarige godsdienstoorlog. Het Heilige Roomse rijk begon een oorlog tegen
het Protestantse noorden.
Alles wat vroeger onder het gezag der Moederkerk was geweest, moest terug in haar schoot. De generaals
Wallendorf en Tilly winnen de strijd en verslaan de Protestantse Rijksvorsten. En de bevolking wordt met geweld
gedwongen de roomse religie weer aan te nemen, Men vernield alles der Luthersen ook de Kirchenbucher, Later in
deze oorlog - die zeer wreed was - kwam Christiaan van Zweden de Protestanten te hulp, en zijn goed uitgeruste
legers verslaan de legers van de Roomse Wallendorf en de Spaanse Tilly.
Echter Christiaan van Zweden sneuvelt in de strijd. De vechtende partijen waren de strijd moe.
En dat leidt tot de vrede, in 1648, van Munster, waarbij de Confessies weer werd verdeeld als voor de oorlog. Wat
Katholiek was werd weer katholiek, wat Protestants was werd weer Protestants. Maar deze wrede oorlog heeft
zoveel mensenlevens gekost, dat het 20 jaar duurde voor het normale leven weer opgang kwam, alles was met de
grond gelijk gemaakt. Wij beseften dat uit die periode geen kerkboek meer zou bestaan.
Anno 1710 auf die Johannis Baptiste ist Siegfried Steller aus Willmenrod aus den Hessen Kasselsische etc. etc.
Anno 1762 Den 31 Januar starb Siegfried Sieller vom Wollmeroth im den Hessenland geburtig, etc. etc.
Willmenrod en Wollmeroth is een en hetzelfde dorp.
Het ligt voor de hand te denken dat de oude Weigant Steller en de oude Siegfried Steller broeders waren.
En nu hadden wij een afkomst indicatie, die wees naar het Westerwald in Hessen.
Dicht bij de oude Residentiehoofdstad, Weilburg. En met het verplaatsen van de residentie van het stadje
Weilburg, aan de Lahn, naar Kirchheim-bolanden, in het Pfalzer Bergland, zouden dan ook de Stellers in dat gebied
gekomen zijn. Zij waren immers onderdanen van het huis van Nassau-Weilburg.
Het archief personeel heeft werkelijk alles gedaan, om uit te zoeken waar de Kirchenbucher van Willmenrod waren.
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Per telefoon zijn alle archieven van de Bondsrepubliek, waar maar enige kans was dat het Kirchenbuch von
Willmenrod, zich daar kon bevinden, aan geroepen, maar ter vergeefs.
Dat wij later door een toeval, toch nog de vindplaats te weten zijn gekomen der bucher, behandel ik later in dit
deel.
Wij dachten klaar te zijn in het archief te Speyer, wij namen afscheid van deze vriendelijke mensen, niet wetende
dat ik twee dagen later weer op de stoep zou staan. Maar dat had een reden.
Reden één was Forschingen maken in de kerkboeken, en dat hadden wij nu gedaan.
Reden twee was een bezoek aan de dorpen die in onze historie zo'n grote rol hadden, en dat fotografisch vast te
leggen.
Wij logeerden in Dudenshofen, in de directe omgeving van Speyer.
Met de gedachte dat wij de fraaie stad op deze reis niet weer zouden zien.
Speyer is een zeer bezienswaardige stad. Ook een Historische stad. Op de tweede Rijksdag 1529 (Er was al eerder
eens Rijksdag geweest in 1526) hadden de Lutherse Rijksvorsten een protest in gediend voor meer vrijheid bij de
Keizer, in Speyer.
En naar dit protest worden wij de huidige dag nog protestanten genoemd.
In 1688 was Lodewijk de 14e de Pfalz in getrokken in zijn expansiedrang om voor eens en voorgoed zich meester te
maken van de Elzas en de Pfalz.
In een goed voorbereide veldtocht trekt
hij moordend en brandend door het gebied van de Elsas, Lotharingen en de Pfalz.
Hij past de tactiek der verschroeide aarde toe, en staat in de kortste keer aan de rijn.
Zelfs de Rijn trekt Hij over en verwoest Heidelberg.
Aan de linkerkant van de Rijn liggen de steden Mainz, Worms, en Speyer.
De bevolking wordt vermoord en de steden platgebrand.
Zo heeft de verwoesting van Heidelberg 3 jaar geduurd.
Maar de Pruisen waren in aantocht, zelfs hulp uit de Nederlanden en andere protestantse Staten was onderweg, en
Lodewijk werd weer naar Frankrijk teruggejaagd, maar wat was er veel verwoest.
Om een voerbeeld te noemen, pas in 1831 is de grote en machtige Dom van Speyer (bijna 150 jaar heeft het herstel
geduurd) weer geheel in gebruik genomen.
En zo is in de loop der jaren alles in deze Rijkssteden aan de Rijn weer in oude Luister Hersteld.
Vorige Eeuw is in Speyer nog een grote Kerk gebouwd;
Die Gedachtnis Kirche ter nagedachtenis aan het indienen van een Protest der Lutherse Rijkssteden bij de Roomse
Keizer in 1529.
Ook Worms, de Rijksstad, waar op de Rijksdag Dr.Martin Luther ter verantwoording werd geroepen is weer geheel
herbouwd na de vernietiging der Fransen.
Wij vertrokken vanaf Speyer de Plalz in.
Eerst vanaf de Rijn komt men het binnenland door de wijnstreek, dan worden de bergen hoger en de dalen dieper,
met als bekroning de Donnersberg.
De Donnersberg die Hendrik Steller noemt in de trouwakte met Hendrine Slot.
Wij gingen eerst naar Munchweiler, het dorp van Maria Christina Weber, de vrouw van Johann Gottfried Steller.
De mensen zijn daar nog erg vriendelijk.
Het Pfalzer Bergland ligt wat terzijde van de doorgaande routes.
Nog niet overspoelt met toeristen, wij mochten de kerk, ook vanbinnen, fotograferen.
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Ik heb het kerkorgel nog even bespeelt.
Wij werden voorgelicht wat er aan de Kerk veranderd was, en daarna vertrokken we naar Marienthal.
Marienthal geeft Hendrik Steller op als Geboorteplaats, in de huwelijksakte in de Lutherse Kerk te Kampen.
Marienthal beneden aan de Donnersberg, en het gehucht Ruppertsecke daarboven op een heuvel (in een akte in
Kampen is ook sprake van, Rubershekke)
In Marienthal moesten wij naar de Pfarrer, om de sleutels der kerk te halen. (Ruppertsecke heeft geen kerk, het ligt
tegen Marienthal aan).
De Pfarrer van Marienthal was zeer geïnteresseerd in ons familieonderzoek.
Hij doet zelf ook aan Genealogie, of zoals de Duitsers zeggen AhnenForschung.
Hij gaf ons te kennen dat in het stadje Rockenhausen en omgeving nog Stellers wonen.
Hij haalde de telefoongids erbij en daar uit bleek dat nu nog ongeveer 20 Families Steller leefden in Luthers
Dekenaat Rockenhausen.
Deze Pfarrer Dr.Karmann adviseerde het Kirchenarchiv te Speyer wederom op te zoeken en de Kirchenbucher van
Rockenhausen ter inzage te vragen.
Vandaar dat ons vermeende afscheid van Speyer maar van korte duur was.
Wij kregen nog meer waardevolle tips en de sleutels der Kerk plus een kerkblad waar de Historie der Kerk instond.
De Kerk was zeer oud en voor de Reformatie een Kloosterkerk geweest. Nadat de Kerk gefotografeerd was en ik
nog wat op het orgel had gespeeld vertrokken wij, met het advies van Pfarrer Karmann in ons achterhoofd uit
Marienthal.
De volgende halte plaats was de via de top van de Donnersberg naar de oude Residentiestad der Weilburg's ;
Kirchheim-bolanden.
Ook daar werden we vriendelijk ontvangen.
Vorst Karl August van Weiburg had in Kirchheim-bolanden een prachtige Hofkirche laten bouwen, de St. Paul.
De Peterskirche had Hij toen verkocht aan de Reformierten voor 3000 thaler, uitgezonderd de toren. Ook deze
beide kerken bezochten wij.
In de Hofkirche is een mooi drie klaviers orgel, waar Mozart voor Prinses Caroline van Oranje op speelde in
vroegere tijden.
Het was een grote eer dat ik op de speel tafel mocht plaats nemen. Wij hebben in de Hofloge gezeten waar vroeger
het Huis van Nassau Weilburg zat. Deze Vorst had de mening; voor het volk is het beter steeds kleine beetjes, dan
veel ineens.
Daarom staat op de Predikstuhl een zandloper, was die leeg, dan moest de Pfarrer terstond het Amen uitspreken.
Het is een mooi stadje met resten van stadsmuren en poorten van het Slot zijn alleen de parken en een stuk muur
overgebleven. Maar nu dan naar het dorpje Bischheim op 1 kilometer afstand van Kirchheim-bolanden. De
thuishaven der Familie Steller, getuige het Kerkboek waar wij zoveel informatie in hadden gevonden.
Nu dus naar Bischheim. Onze verwachtingen waren hooggespannen.
Anno 1983 was het een onopvallend dorp.
Alleen de Kerk en wat oudere huizen met vakwerk muren, hadden nog wat van het oude Bischheim, verder waren
er, zoals in ieder dorp, moderne woningen.
Vroeger was de dorpskerk van Bischheim tevens de kerk van het iets verderop gelegen Rittersheim.
Nu waren beide dorpen aan Kirchheim-bolanden gepfarrt, het waren filialen van het Pfarramt Kirchheim-bolanden,
en daar door geen eigen predikant meer in deze, vroegere zelfstandige gemeinde Bischheim.
Maar dat wisten wij al uit onze voorstudie, voor wij naar Duitsland vertrokken.
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Als je dan, voor de geschiedenis der familie Steller op een zulk historische grond staat, vraag je bij je zelf af, hoe zou
het hier, op deze plek er 300 jaar eerder uit gezien hebben?
Je probeert er een voorstelling van te maken.
Het had vroeger geen hoge muren, zoals een stad die vroeger had. Toch moet er wat bescherming zijn geweest, de
wouden van de Pfalz wemelden toen die tijd van de wolven, die als ze geen voedsel vonden een gevaar voor de
bewoners der dorpen werden.
Misschien een eenvoudige houten omheining, van palissaden?
Naar de beroepen der mannen van het dorp vroeger kunnen wij ook alleen maar gissen. Waarschijnlijk waren wat
mensen werkzaam aan het Hof in Kirchheim-bolanden.
Waarschijnlijk waren ook mannen werkzaam als houthakker.
Maar het meest voor de hand liggend is dat men geen beroep had. Men had toen die tijd een zorg dat was
voortbestaan, door voedsel in de zomer te vergaren, voor de winter, en brandstof voor warmte in hun eenvoudige
behuizing.
Nu vlees was er genoeg. Er was veel klein wild o.a., herten, konijnen, hazen genoeg in de bossen. De mensen
moesten er, wilden ze in leven blijven zelf op jacht, dat normaal in die tijden was. Verder zal men gerst en hop
verbouwd hebben voor hun zelf gemaakte bier, toen de drank bij uitstek der eenvoudigen.
Het gebied is ook geschikt voor wijnbouw, misschien hadden ze ook een eigen wijngaard.
Aardappelen waren toen nog onbekend in Europa. En koffie was toen nog een nieuwe drank en voor een kleine
groep, die deze nieuwigheid kon betalen in de koffiehuizen. Al met al een pover bestaan.
Daar kwam dan de levensbedreiging bij, steeds maar weer oorlog om enkele vierkante kilometers, waar immers de
burgers het slachtoffer van werden van deze rooftochten der vijanden.
Hun schamele bezit werd dan meest vernield, ook hun proviand voor de winter.
Medische verzorging was, in het gunstige geval een rondreizende marskramer of barbier, die wat kruidenleer
kende. Een kwakzalver.
En hun vermaak?
Boeken waren er niet voor de arme boeren. De boekdrukkunst was nog niet zo ontwikkeld, dat brede lagen der
bevolking boeken konden kopen.
Was er wel een school? Waarschijnlijk wel, hoewel wij ons geen voorstelling kunnen maken wat de leerstof was,
zeker wel de Lutherse leer. Lezen en schrijven zullen ook zeker leerstof zijn geweest.
En zingen leren zal ook een vak geweest zijn. Had Martin Luther die zeer muzikaal was en ook zelf gezangen
componeerde- en veel kinderliederen had gemaakt o.a. ik ben een engel van de Heer en Von Himmel hoch- zelf
niet gezegd dat elke leraar die de zangkunst niet bezat, diende te worden weggestuurd.
Dat alles dacht ik toen wij op het pleintje voor de Kerk van Bischheim onze auto parkeerden.
Nu na honderden jaren later betraden weer Stellers, (hun nageslacht) de grond, waar eens, lang geleden hun
voeten waren gegaan.
Een emotievol ogenblik.
Wij wisten al dat wij tevergeefs naar een Pfarrer zouden zoeken, die had Bischheim niet meer.
Dan maar vragen naar de Kirchendiener, men wees ons het huis, en wij gingen naar de deur. Omdat een bel
ontbrak, maakte ik de deur open en riep het Nederlands " Vollik".
Toen ontstond er een incidentje.
De kirchendiener bleek een jonge vrouw te zijn, met wat kleine kinderen. En zij voelde zich dat moment bedreigd
met drie vreemde kerels in haar deuropening.
Zij verzocht mij binnen te komen en Remy en Wilco verzocht zij buiten te wachten. Ik werd verzocht om mijn
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paspoort af te geven want zij ging eerst telefoneren.
En hieruit blijkt nu weer dat voorbereiding goed was geweest. Namelijk ik had al uitvoerig met het Pfarramt in
Kirchheim-bolanden gecorrespondeerd, zodat men daar van onze komst, en het doel op de hoogte was.
Het misverstand was nadat zij het Pfarramt had aangeroepen snel uit de wereld.
Verontschuldigingen werden gemaakt, de kerksleutels werden van de kast gehaald, en even later wandelden wij
naar het kerkje van Bischheim.
De tocht ging via een achter een muurtje gelegen grasveld met wat struiken en bomen tegen de kerk aan.
Op mijn vraag of dit stuk tuin soms vroeger de Friedhof was geweest kon de kirchendiener bevestigend
antwoorden, hier waren inderdaad heel vroeger de doden begraven, toen wisten nu dus ook waar onze voorouders
begraven waren. Via een zijingang, de oorspronkelijke ingang onder de toren was niet meer in gebruik, betraden
wij de kerk.
De kerk bezat geen vast doopvont. De vrouw haalde uit een kluis een zeer oude tinnen waterkan en een even oude
tinnen schaal en zette dat voor ons op het altaar. Deze schaal en kan waren al eeuwen in gebruik.
Op de plaats waar we dat moment stonden, hadden vroeger de Stellers gestaan met hun dopelingen, getuigen en
Paten en
Maten. Voor dit altaar waren de Stellers Copuleerd (gehuwd)
En op deze plaats voor het altaar had hun lijkbaar gestaan.
Een moment van gedachtenis.
De vrouw vertelde ons precies wat er bij de laatste verbouwing veranderd was de ramen wat groter gemaakt, de
kansel was verplaatst van de zuidermuur naar de oostzijde.
Ook was het oorspronkelijke tongewelf vervangen door een houten plafond.
De kerk bezat een zeer oud, fraai klinkend orgel, dat echter enkele tientallen jaren geleden van een elektrische
tractuur was voorzien, op dit oude orgel heb ik toen nog wat gespeeld terwijl zoon Remy druk aan het foto's maken
was.
Wij waren erg ingenomen dat we in de gelegenheid waren zo in deze Bischheimer Kirche te mogen vertoeven.
Nadat ik nog een oude Confirmatie Kaart van de kosteres had gekregen, met een afbeelding van de kerk in de oude
staat, werd het tijd om onze tocht te vervolgen.
Wij namen node afscheid van een voor ons historisch dorp, we waren heel wat indrukken wijzer.
Indachtig het advies van Pfarrer Karmann van Marienthal-Ruppertsecke, besloten we via de noorderkant van de
Donnersberg naar Rockenhausen te gaan.
Immers in Rockenhausen leven nu nog vele Stellers, zo had de Pfarrer ons verteld.
Wij spraken af geen contact te zoeken met eventuele Stellers, men zou dan toch minstens aan iedere Steller een
uitleg schuldig zijn van onze komst! En dat zou ons in tijdnood brengen.
Reden we morgens door het dal om zo in Marienthal te komen, nu namen wij de route over de heuvels.
Zo kwamen wij op een hoog punt waar nog resten van een oude burcht waren. Hier hadden we een prachtig
overzicht der omgeving. Ruppertsecke, Marienthal, en in de verte Rockenhausen. En boven alles uit de machtige
Donnersberg.
Ik kon begrijpen dat deze berg op de kleuter Hendrik Steller zo'n indruk heeft achter gelaten, dat als hij een
volwassen man is, en op het punt staat voor de derde keer in het huwelijk te treden, in het verre Kampen, deze
berg nog in de akte laat vermelden, "bij de Dondersberg".
Rockenhausen is een stadje van meer dan duizend jaar oud.
Het stadje ligt in het dal van de rivier de Alsenz, met nog meer oude resten die herinneren aan vroeger.
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Vroeger, na de Reformatie was het een Luthers Dekenaat geworden. De Hauptkirche stond aan de markt in
Rockenhausen.
Deze kerk was tevens de kerk voor de dorpjes in de directe omgeving van Rockenhausen.
Deze dorpjes waren; Katzenbach, Wurzweiler, Dielkirchen, Dormoschel en Dornbach.
Nu, dus als er vroeger familie van ons had gewoond, wij konden ons toch beperken tot de Marktkirche te
Rockenhausen.
Hier waren dan de plechtigheden in hun leven gebeurd en op schrift gesteld.
Als we toen geweten hadden, dat vroeger de familie Steller het gehucht Dornbach had gewoond, hadden wij daar
zeker en naar toe gereden, maar die gegevens waren toen dat moment nog verborgen voor ons in de
Kirchenbucher in het archiv der Evangelische Kirche der Pfalz, te Speyer.
Het probleem was, dat wij niet alleen afscheid hadden genomen van het archief te Speyer, maar ook van onze
Gasthof
"het goldene lam " te Dudenshofen, tegen Speyer aan.
Wij begonnen met onderdak te zoeken voor de nacht.
Maar dat viel tegen, nergens konden we behoorlijk overnachten, het was Mei, en dan begint toch al het toerisme
opgang te komen die een gasthof of fremdenzimmer zoeken om te overnachten op doorreis naar andere oorden.
Er bleef niets anders over om het hele stuk terug te rijden en zien of onze kamers, die we s'morgens verlaten
hadden, nog vrij waren, het was al avond, en dat geluk hadden wij.
Zo logeerden we ongedacht weer in dezelfde kamers, die we morgens voorgoed, niet beter wetende hadden,
hadden verlaten.
Na zo'n dag smaakt een goede maaltijd best.
Wij hadden er ons eigenlijk de hele dag geen tijd voor gegund.
Een lekker glas Pfalzer wijn "erb getrokkene" besloot deze emotievolle dag.
En nu dan de volgende dag terug naar het archief te Speyer.
We hadden besloten dat ik dat traject alleen zou doen. Immers Rockenhausen was een Dekenaat, dat betekende
dat alles in een kerkboek te vinden zou zijn, als er al wat te vinden zou zijn.
Dat wisten wij toen nog niet zeker.
Daarom werd de afspraak gemaakt; Wilco en Remy zonden mij op de stoep van het archief afzetten, en dan de
Rheinbrucke overgaan om eens richting Heidelberg te rijden.
Om deze interessante stad eens te bezien.
En zo was deze dag die ik persoonlijk niet gauw zal vergeten weer ten einde.
Ik denk vaak, deze route zou iedere Steller, die geïnteresseerd is in zijn afkomst, toch eens moet afleggen.
Maar eerst moest weer archief werk worden verricht, in de hoop nog meer van onze afkomst te weten te komen.
Het kerkboek van Rockenhausen dus:
Het bevatte drie gedeelten; geboorten, huwelijken, overlijden.
Ik besloot met het deel Huwelijken te beginnen. Dit deel nam een aanvang in 1691.
In 1691 worden er twee huwelijken gesloten, in april en November. In het daar op volgende jaar worden 10
huwelijken vermeld, twee daarvan zijn voor ons van belang.
R. 21 Febr. ist. Veit Schwartz mit Anna Walburg, Gorg Hartram wittib Christ, copuleert im Rockenhausen.
R. 20 Aug. Gorg Steller m. Anna Elisabeth Siegfrieds Tochter copulirt in Dornbach.
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In 1693 is voor ons van belang;
R. 13 Jan. Gottfried Harys Henrich Wagner m. Anna Margaretha Veit Schwartz tochter copuleren Chr. in
Rockenhausen.
Nu toch even resumeren
Op 13 Jan. huwde een dochter van ene Veit Schwartz, die zelf een klein jaar eerder huwde met de weduwe Anna
Walburg. Stel nu dat de dochter ten tijde van haar huwelijk 26 jaar was en haar vader Veit Schwartz ook ongeveer
26 jaar bij haar geboorte, dat is 52 jaar.
Dan zal Anna Walburg ongeveer 50 jaar zijn geweest toen ze voor de tweede keer huwde met Veit Schwartz.
En om deze Anna Walburg gaat het nu.
Namelijk 6 jaar later is schijnbaar haar tweede man ook overleden, want het kerkboek weet te melden;
1698
R. Af Febr. Henrich Steller aus Hamm am Rhein, mit Anna Walburg, Veit Schwartz wittib copuleren im
Rockenhausen.
Dan is dus Anna Walburg ongeveer 55 jaar oud ten tijde van haar derde huwelijk met Henrich Steller.
Nemen we aan dat Henrich Steller even oud, maar waarschijnlijk iets ouder is geweest, dan komt hier een Henrich
Steller onze geschiedenis binnen stappen, die ongeveer in 1640 geboren moet zijn.
Daar Hamm am Rhein, waarvan we de stadskronieken bezitten, (gekocht te Hamm am Rhein) weten wij ook dat
niet,
Ook niet in de Kirchenbucher, de naam Steller in Hamm genoemd wordt. Dat bevreemde mij in eerste instantie
wel, echter na thuis de kronieken goed gelezen hebbende, niet meer.
Hamm am Rhein was namelijk Reformiert, en deze reformierten konden de Luthersen niet luchten of zien.
Deze luthersen werden niet toegestaan (en Katholieken ook niet) hun Godsdiensten te houden in Hamm.
De Lutheranen gingen in Alsheim ter kerke.
Maar het kerkboek van Alsheim, begint pas in 1717 en we zagen dat Henrich Steller zo om de jaren 1640 geboren
moet zijn, kon ik verder onderzoek wel vergeten.
In 1724 lezen we nog wat over dat echtpaar, ze zijn dan Paten bij een kleinkind, de doop van Anna Walburga
Wagner.
De Prarrer schrijft dan;
Paten war die Grossmutter, Anna Walburga, mit ihren jetztmaligen Ehemann Henrich Steller, Burger von hier.
Het zal U duidelijk zijn dat het echtpaar, op deze leeftijd zelf geen kinderen heeft voortgebracht.
Maar nu nog even terug naar 1691.
R. 20 Aug. Gorg Steller m. Anna Elisabeth Siegfrieds Tochter copulirt im Dornbach.
De grote vraag is zou deze Gorg een zoon zijn van Henrich?
Zij het dan niet uit het Huwelijk van Henrich en Anna Walburg, maar dan zou ook Henrich Steller eerder gehuwd
zijn geweest. Helaas, kan ik het bewijs niet leveren.
Het kerkboek levert geen bewijs en spreekt het ook niet tegen, het zal dus altijd wel een open vraag blijven.
Als we nu eerst eens het Rockenhauser taufbuch in gaan zien.
Dan blijkt dat Gorg Steller vermeende zoon van Henrich Steller, en Anna blisebeth, Siegfrieds dochter, achternaam
onbekend zeven kinderen krijgen, en wel:
Johann Nicolas 27 Juli 1697, alles verder onbekend.
Johann Urban 7 November 1701, overleden 7 augustus 1755.
Johann Georg 5 November 1704, overleden 13 Juli 1746.
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Georg Andreas 27 Februari 1707, overleden 5 December 1773
Maria Angelika (Fugel) 2 December 1709 overlijden onbekend.
Albinus 4 Augustus/april? 1713 overleden 17 Juli 1734.
Maria Elisabeth 7 Juli 1715. Alles verder onbekend.
Alles te vinden in het kerkboek van Rockenhausen, maar men woonde in het dorpje Dornbach, dat gepfarrt was
aan Rockenhausen.
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Als we nu de kinderen van Gorg Steller nu wat intensiever nagaan, blijkt het volgende;
Van Johann Nicolaas is verder niets meer terug te vinden.
Het tweede kind Johann Urban wel.
Hij doet confirmation Pasen 1713.
Hij huwde op 23 Januari 1725 met ene Maria Catarina, waar verder weer alles onbekend is, zelfs haar achternaam.
Dit echtpaar krijgen 6 kinderen, onder volgend:
Johann Christian 21 Augustus 1729, overleden 7 Juli 1764
Hij moet gehuwd zijn geweest, met wie ie onbekend maar ik vond de geboorte van een zoontje Friedrich 3 Juli
1763- en 13 maand later op 4 augustus 1764 weer gestorven.
Johann Valentin geboren 5 Januari 1728, verder alles, onbekend.
Maria Elisabeth geboren 6 April 1731, sterft 10 maanden later in 1732.
Johannes geboren 9 juni 1732, verder alles onbekend.
Anna Catharina geboren 18 Maart 1739, dit kind sterft ook een jaar later op 4 April
1740.
Het laatste kind was Zoon Ludwig die geboren is op 3 Januari 1741 en waarvan ieder spoor verder ontbreekt.
Het derde kind is overleden op 13 Juli 1746. Ik neem aan dat deze Johann Georg niet gehuwd is geweest.
Het vierde kind Georg Andreas huwde op 28 Oktober 1737 met Anna Johanna, achternaam weer onbekend. Ze
krijgen een zoon; Johann Philip, dan loopt het spoor dood, tot dat ik 21 jaar later Georg Andreas weer in de boeken
tegenkom.
In 1758 laat deze Georg Andreas Steller weer een zoon dopen Johann Jacob, op 16 april 1758. Echter zijn Anna
Johanna is schijnbaar overleden, want de vrouwennaam is dan Maria Elisabeth.
Het vijfde kind Maria Angelika (Fugel staat erbij, Angelika en Fugel betekenen beiden Engel) Huwde met een zekere
Albinus Buadfaudz, en op 20 oktober 1740 wordt een dochtertje geboren met de naam Anna Margareth
Het zesde kind met de naam Albinus wordt maar 21 jaar, op 17 Juli 1734 is hij overleden.
Het zevende kind Maria Elisabeth, geboren 7 Februari 1715 is daarna niet meer weer te vinden in de kerkboeken
van het Luthers Dekenaat Rockenhausen.
Ik begreep dat ik zo nog weken door zou kunnen gaan, ik zou zelfs de verbinding wel kunnen leggen met de
afkomst der Stellers die nu nog in dit gebied leven.
Dus er moest ergens een einde zijn, ik moest dit afsluiten.
In het overlijdensregister ben ik door gegaan tot 1775.
In het doopregister ben ik door gegaan tot in het vierde geslacht. Toen ik het achterkleinkind Friedrich Steller
gevonden had, van de in 1663 geboren Gorg Steller, was ik precies honderd jaar later in 1763 aangekomen.
Ook het Boeken in het huwelijksregister heb ik toen gestaakt.
De grote vraag was immers zijn er verbindingen te leggen.
Er leefden vroeger een familie Steller ten oosten van de Donnersberg in het dorpje Bischheim.
Er leefden - en leven nu nog - vroeger een familie Steller ten
Westen van de Donnersberg in het dorpje Dornbach.
Hemelsbreed een kleine 20 kilometer van elkaar.
In Bischheim treffen we een Conrad Steller die omstreeks 1640 geboren moet zijn.
In Rockenhausen treffen we een Henrich Steller die omstreeks 1640 geboren moet zijn.
Waren het broers?
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In Bischheim treffen we een Weigant Steller geboren in 1666, en Siegfried Seybert Steller geboren in 1674.
In Maastricht komen we, in een akte een Abraham Steller tegen die ongeveer 1665 geboren moet zijn.
In Dornbach treffen we een Gorg Steller die in 1663 geboren is.
Waren dat broers?
En zo kan ik generaties lang doorgaan, met het stellen van vragen.
En toch heb ik indicaties!
Op 5 Januari wordt in de Rockenhauserkirche Johann Valentin gedoopt, zoon van Johann Urban Steller en Maria
Catharina.
En laten we nu eens naar de Paten en Maten zien. De Pfarrer schrijft;
Paten waren Joh. Valentin Bitz, onleesbaar in Bischheim, mit/ officiële huisvrouw Anna Margaretha.
En bij de doop in 1740 van een dochter van Angelika (Fugel) wordt het kind Anna Margaretha genoemd, en de
naamgever is Anna Margaretha Swannin.
En heette de vrouw van Siegfried Steller gehuwd in Bischheim, maar komende van Willmenrod niet Anna
Margaretha Schwannin, aus Koningswinter, samen gehuwd in 1710?
Ik geef het graag toe, het zijn summiere gegevens. Maar toch niet te onderkennen.
Maar als we constateren dat het geslacht der kleinkinderen familie van elkaar is, moeten we toch ook vaststellen
dat dan automatisch de grootvaders ook familie van elkaar zijn.
Overigens bij de Doopplechtigheden kan ik in Bischheim geen gegevens vinden van de familie Steller uit
Rockenhausen-Dornbach.
Ze zijn daar niet bij het dopen als eventuele Paten en Maten.
Maar we moeten natuurlijk wel de afstand tussen de beide dorpen niet onderschatten, want alles moest ter voet
gebeuren. En dan is 20 kilometer over bergachtig terrein geen kleinigheid.
Het Rockenhauser kirchenbuch had dus nogal wat Stellers tevoorschijn laten komen.
Maar wij waren eerder deze week in het boek van Bischheim tot ongeveer 1640 terug kunnen gaan. Mijn hoop was
via deze tak der familie Steller, verder nog in de historie terug te gaan. Dat lukte niet.
Ik gaf al aan dat Henrich Steller omstreeks 1640 geboren moet zijn.
Het spoor loopt ten einde, nu ik dat schrijf 343 jaar geleden.
Is het U opgevallen dat ook in deze Familie Steller de jongens uit dit geslacht, met hun eerste naam vernoemd
worden naar
Vorst Johann Ernst van Nassau Weilburg?
Johann Nicolaas, Johann Urban, Johann Georg, Johann Christian, Johann Philip, Johann Valentin.
Dus evenals bij de Familie Steller uit Bischheim; Johann Jacob, Johann Ludwig, Johann Gottfried.
Als U nu de moeite neemt om de geschiedenis ernaast te leggen zult U direct zeggen dit verhaal klopt niet.
Toen was Vorst Johann Ernst allang overleden.
Toch klopt het wel.
Het was toen gewoonte dat zonen en dochters niet naar hun voorouders werden vernoemd, maar naar hun Paten
en Maten, en juist die paten en maten droegen die voornaam Johann al.
De algemene naam Johann verdwijnt dan ook na een of twee generaties. En dan wordt het Karl bijv. Karl Christian
etc, dit waren gegevens uit het kerkboek van Rockenhausen, opgediept door een suggestie gedaan door Pfarrer
Karmann uit Marienthal.
Wat nu? Wij hadden nu het oosten van de Donnersberg afgezocht, Kirchheim-bolanden, Bischheim en daar viel
onder Rittersheim.
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De noordkant was ook afgedekt de dorpen Marienthal en Ruppertsecke waren door gezocht.
Het zuiden van de Donnersberg bleef over. Maar echte gegevens over dit gebied hadden we niet in handen. In het
zuiden, ligt niet ver van Bischheim, Marnheim. Als ik na de militaire stamboeken nog eens inzie, zie ik bij de
geboorte plaats van Johann Gottfried Steller, Besheim staan in plaats van Bischheim.
In dezelfde boeken staat Johann Christiaan Steller, (weer Johann) als geboorte plaats noteerde de militaire schrijver
Arnhem, veronderstel dat deze schrijver dat verkeerd verstaan heeft en dat het toch Marnheim moet zijn?
Maar hij geeft op als religie Gereformeerd, en de familie Steller was toch Luthers.
Maar het gekke is dat nu juist Marnheim een Reformierte enclave is in het Pfalzer Bergland.
Net als Hamm am Rhein dat was, in het oeverland aan de rijn.
Deze Johann Christiaan Steller moet volgens de opgave in de stamboeken geboren zijn in 1753.
Verder vermelde de stamboeken nog twee Stellers;
Jacob Steller uit Holzhausen bij Nassau, maar in de buurt van Nassau liggen zoveel dorpen met de naam
Holzhausen.
Verder wordt in deze boeken nog in geschreven Jacob Steller geboren in Bieksbach in het Hessen Darmstads,
geboren in 1773.
Bieksbach moet Bichenbach zijn bij Darmstad.
Deze Steller is overigens niet lang in dienst geweest.
Het stamboek geeft te kennen; Overleden aan zijn bekomen verwondingen.
Wilt U ook weten waar Jacob Steller uit Holzhauzen gebleven is; Nu het stamboek weet ons te vertellen;
Gedeserteerd uit het kwartier te Sluis in Vlaanderen met meeneming van Sabel en Portepee, in 20 Juli 1789.
Maar onze tijd was voorbij en boven genoemde Stellers waren misschien verre familie, en wel interessant, maar
voor onze stamboom in directe zin niet.
Maar onze tijd liet het niet toe, wij moesten verder.
De planning was nu eerst een bezoek aan Hamm am Rhein te brengen. De plaats van afkomst van Henrich Steller
die in Rockenhausen met de Weduwe Anna Walburg, soms ook Anna Walburga genoemd, in 1698 was gehuwd.
Wij hadden weer afscheid genomen van het archief te Speyer, maar nu dus echt. Tevens ook weer van onze
gasthof, het Goldene Lamm, te Dudenshofen.
Hamm lag enkele kilometer van de historische stad Worms ook daar wilden we graag even een kijkje nemen om
twee redenen. Vanaf de Donnersberg de hoogste berg in het Pfalzer bergland liep het landschap geleidelijk over in
de vlakke rijnstreek, Maar het was geen grote afstand van Bischheim naar Worms aan de Rijn.
Het is dus waarschijnlijk dat onze voorouders heel vroeger Worms hadden bezocht.
Zeker Henrich Steller heeft tijdens zijn Hammer periode in de stad Worms vertoefd.
In Hamm zijn de contouren van de stad Worms al zichtbaar, met de vele torens, in het bijzonder die der Dom.
Wie nu over de autobahn richting zuiden rijdt, ziet rechts de machtige Donnersberg zich boven het Pfalzer bergland
verheffen. Maar tegelijkertijd, links van de autobahn, de imposante stad Worms in de verte liggen in het vlakke
Rijnland
De tweede reden om Worms te bezoeken, was de historische waarde der stad in de Kerkgeschiedenis.
Had in deze stad niet Dr.Martin Luther gestaan, voor de Rijksdag om zijn mening te verdedigen tegenover de
Roomse keizer?
Een bezoek aan de stad was dus dubbel zinvol. Had ik het net over de kleine, afstanden tussen de Pfalzer bergen en
de stad Worms, geografisch bezien, kerkelijk was er een hemelsbreed verschil.
De Bisschopstad Worms was vroeger geheel Katholiek, nu zijn in het stadscentrum ook Evangelische Kerken te
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vinden o.a. de mooie Drievuldigheidskirche-, daarentegen was het Pfalzer bergland onder het Huis van Nassau
Weilburg, hoofdzakelijk Luthers.
Terwijl het stadje Hamm am Rhein, onder de rook van Worms liggende onder Reformierte invloed was.
Nu naar dat gebied was onze reis
Maar was een reis naar Hamm am Rhein wel zinvol, gezien het Reformierte karakter van Hamm?
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Nu waren het vroeger vreemde tijden, er was nog geen stabiliteit, in het sterk verdeelde Duitsland.
Ik had het in dit geschrift reeds over de 30-jarige Godsdienstoorlog, van 1618 tot 1648.
En we menen te weten dat Henrich Steller in 1640 geboren is en dat is nu net in deze oorlogsperiode.
En met het wisselen der machthebbers wisselden ook de confessies.
De van voor de Godsdienstoorlog van Reformierter oorsprong zijnde Hammers worden gedwongen Katholiek te
worden. Daarna komen de Zweden de Duitse Luthersen te hulp en dan wordt ook Hamm am Rhein Luthers.
Na de vrede van Munster in Westfalen, die het einde betekende van de Nederlandse 80-jarige oorlog en de Duitse
Godsdienstoorlog, wordt de situatie van voor de oorlog weer hersteld en dat betekende voor Hamm am Rhein dat
het stadje weer Reformiert werd. Resumerend;
Henrich Steller wordt omstreeks 1640 geboren, de laatste fase der oorlog, dan is het stadje onder de Zweden,
gedwongen de Lutherse leer te belijden.
Pas 8 jaar later wordt het weer Reformiert.
Dus het ligt voor de hand aan te nemen dat Henrich Steller in het Hammer kerkje is gedoopt.
Meer ook niet, 8 jaar later wordt het de Luthersen verboden de Lutherse leer binnen de muren van Hamm te
belijden, en moeten deze hun kerkdiensten houden elders, maar buiten Hamm am Rhein. Waarschijnlijk te
Alsheim. Wat zegt het kerkboek van Hamm ons over deze turbulente tijden?
Het kirchenbuch der Christlichen Gemeind zu Hamm am Rhein angevangen anno 1633 der 31 Marty.
Lezen we nu de Hammer Stadskronieken dan blijkt dat de datum te zijn der bevrijding van Hamm, door de Lutherse
Koning Gustav-Adolf van Zweden.
Tijdens de Katholieke overheersing is het kerkboek dat een aanvang nam in 1620 vernietigd.
Maar de strijd ging een en weer, er kwam steeds wisselend weer andere machthebber, dan katholiek dan
reformatorisch, Hamm lag aan de frontlijn.
Was het kerkboek (het tweede) begonnen in 1633, in 1634 zwijgt het boek weer. Pas in 1650, 2jaar na de vrede van
Munster, pakt de Pfarrer de ganzenveren pen weer op.
Maar de Pfarrer die dan de pen weer oppakt is dan een Reformierter Pfarrer, en kerken de Luthersen, ook onze 8jarige Henrich Steller, elders in de omgeving.
De Reformierten in Hamm waren zeer streng. Bladzijde 161 (Hammer stadskronieken) vermeld wat verboden was.
Wein trinken! op Zondag, muziek maken in huis was ook verboden op Zondag. En streng gestraft werden het zich
met een bootje op de rijn te bevinden, of met een kruiwagen sprokkelhout door het dorp te gaan op de
Sabbathdag.
Verder is het mogelijk dat op bladzijde 435 der stadskronieken die zeer moeilijk leesbaar zijn onze familienaam nog
geschreven staat. Er staat Sleller of Teller (teller betekend bord) Het gaat over een koopakte uit 1655. Maar in het
kerkboek komt de naam Steller niet voor, gezien het bovenstaande niet verwonderlijk, immers van 1634 tot 1650
wordt er ook niets genoteerd in het Kerkboek, maar wel jammer
Door deze oorlog van 1618 tot 1648 is het onmogelijk voor eenieder die aan Genealogie doet, om familiegegevens
uit die tijd (uit de kerkgegevens) nog verder uit te zoeken.
Wij waren die morgen dus vertrokken naar Hamm am Rhein.
Ons doel was allereerst het Evangelische Kerkje te bezoeken. Wij werden in Hamm am Rhein vriendelijk ontvangen.
De Pfarrer was er niet, die was naar zijn zomerhuisje op Vlieland in de Nederlanden. Daarom nam de Kirchendiener
de taak op zich om ons de kerk te laten zien en ons op de hoogte te stellen van de geschiedenis van het gebouw.
Er was in de loop der eeuwen weinig veranderd aan het gebouw.
De oude ingang was dicht gemetseld (hier aan deze ingang kon men goed zien hoe veel kleiner de mensen vroeger
waren) en de kerktoren was in 1945 van de kerk af geschoten.
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De Amerikanen hadden Hamm ingenomen. De Duitsers die aan de overkant van de Rijn lagen, hebben toen de
toren met de drie luidklokken van de kerk afgeschoten omdat ze dachten dat de Amerikanen de toren als
uitkijkpost zouden gebruiken. Trouwens de Amerikanen waren nu ook nog actief. Wij hadden de grootste moeite
om in Hamm te komen. Wij kwamen in een grote legeroefening terecht, waarbij een hele pantserdivisie met
pontons over de Rijn werd gezet.
Dat ik ook in de Kerk van Hamm even achter het mooie orgel heb plaats genomen en hot bespeelde, behoeft geen
betoog.
Wij vertoefden bijna een halve dag in Hamm am Rhein, het dorp waar zoveel kerkstrijd was geweest.
Maar nu een verdraagzaam stadje, waar nu Katholieken en Evangelische vreedzaam naast elkaar leven.
Nog maar kort voor ons bezoek aan Hamm, had de katholieke kerk een grote opknap beurt gehad. In die periode
had men mede gebruik gemaakt van de Evangelische Kirche voor hun kerkdiensten.
Ik wil toch de Duitse kerkgeschiedenis even vervolgen.
In 1818 hebben de Lutheranen en Reformierten zich verenigd in de Evangelische Kirche Deutschland E.K.D,
Een zogenaamde Bondskirche van 10 Lutherse, 8 geunieerde, (gemengd luthers-gereformeerd), en 2
Gereformeerd, 20 bundeskirchen, Acht Bondskerken in de DDR, die aanvankelijk ook deel uitmaakten van de
Evangelische Kirche Deutschland, hebben zich in 1969 van de E.K.D. losgemaakt en zich verenigd in de Bund der
Evangelischen Kirchen in der D.D.R.
In een van de 20 bundeskirchen waren we de afgelopen tijd te gast geweest.
Namelijk de Landeskirche der Evangelische Kirche der Pfalz. (bundieskirche wordt de laatste tijd weer landeskirche
genoemd)
En dan speciaal in het archiv van deze Evangelische Landeskirche.
De Pfalzer Landeskirche was een van de 8 geunieerde Bundes- of Landeskirchen.
Nu stond Worms nog op het drukke programma.
Toen Remy met het fotograferen in Hamm klaar was, reden we via de smalle Rijndijk naar de stad Worms.
Een prachtvolle stad waarvan de Dom wereldberoemd is.
Het was in of nabij deze Dom dat Martin Luther zijn overbekende woorden sprak;
"Hier sta ik, ik kan niet anders, God sta mij bij" Weinig herinnerde nog aan dat geschiedkundige gebeuren. De
Rooms Katholieke Kerk laat op geen enkele wijze, in haar Domkerk een herinnering toe aan dat gebeuren op de
Rijksdag die toen gehouden is in Worms.
Wel staat, maar niet in de directe omgeving der Domkerk, een groot Martin Luther Denkmall, een geschenk van de
hele Evangelische bevolking van Duitsland.
Van uit Worms verlieten we via de oude Rheinbrucke het grondgebied der Pfalz, met een weemoedig gevoel maar
met een aktetas vol met kopieën der Kirchenbucher in ons bezit.
De reis was nu doormidden Duitsland naar het oosten.
Onze afspraak was om niet rechtstreeks terug naar Kampen te gaan maar om enkele dagen vakantie te nemen bij
de Fam Liebermann in Weingarthgreut, die van onze komst op de hoogte was.
We zochten een toeristische route, dwars door het mooie obenwaldgebirgte, de Nibulingenroute, toen door het
dal van de rivier de Tauber, daarna door het Frankenwald, richting Nurnberg Bamberg, in welke omgeving
Weingartgreuth ligt.
Rond het middaguur hadden we in Worms nog lekker gegeten, met de lekkere Pfalzer weiss wein er rijkelijk bij, in
de schaduw van de machtige dom, s ’avonds zaten we onze ervaringen bij de Fam. Liebermann te vertellen, van de
afgelopen dagen, met de flessen Frankische rot wein auf denn ties.
Twee dagen hadden we nu voor ons zelf.
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Maar in deze dagen heb ik nog enigszins onderricht gehad van Freu Liebermann in het lezen van het oude Duitse
schrift, dat de meeste Duitsers vandaag de dag ook niet meer kunnen lezen, maar Zij wist er nog aardig mee
overweg te kunnen.
Het oude schrift wordt Luther Duits genoemd, soms ook gotisch Duits. Luther heeft door zijn Bijbelvertaling in de
volkstaal de Duitsers een nationale taal gegeven, al bestond er toen nog geen nationale eenheid, vandaar
Lutherduits.
De twee dagen hebben we, samen met Liebermann wat rondgetoerd in het mooie Frankenland, met zijn cultuur
die sterk afwijkt van het overige Duitsland. Ook de typische spijzen en dranken moet men toch eens geproefd
hebben, o.a. het Bamberger zwarte gerookte bier.
Ook de Rumpf, een zeer zwaar soort wijn moet men gedronken hebben. En bij elke drank hoort een speciaal
gerecht, waaronder gestampte kaas, met uien en tuinkruiden. Wij hebben nog een bedevaart mee gemaakt naar
Maria im weingarten, ter ere voor de wijnbouw, midden tussen de wijngaarden, de typische Evangelische kirche
van Krögelstein bezocht, in de Frankische zweiss boven op een rotspartij.
En zo hadden we toch nog wat ontspanning na onze Forschung in de geschiedenis van onze Familie, in de Plalz.
s'Avonds van de Zaterdag, immers Zondags zouden we weer vertrekken kwam de buurt afscheid van ons nemen,
wat was dat een gezellige happening.
De Zondag van ons vertrek uit Weingartgreuth was aangebroken.
Na de maaltijd s'middags om halftwee namen we afscheid van de Familie Liebermann en daalden we af naar de
oprit van de autobahn, die daar ongeveer 2 kilometer vandaan lag. Ik schrijf, daalden we af.
Dat was ook zo, het huis van de Fam. Liebermann is op een heuvel gebouwd, zelfs gedeeltelijk in de heuvel, met
een prachtig uitzicht over de golvende omgeving, met het uitzicht op het dorp Wachenroth, links liggende, en het
uitzicht naar rechts op het dorp Muhlhausen.
Wachenroth viel vroeger onder een Rooms katholiek hertogdom en was vandaag de dag nog geheel Katholiek.
Weingartgreuth, dus 3 kilometer verder en het eerdergenoemde Muhlhausen vielen vroeger onder een Lutherse
Vorst en waren vandaag de dag nog geheel Evangelisch.
Hier was, zoals veel op het Duitse platteland, nog te zien van wat ik eerder in dit geschrift al opmerkte, de Religie
der Vorst was de Religie van zijn onderdanen.
De kerk van Weingartgreuth onder gaat dit moment een grondige restauratie, dit was vroeger de Slotkerk van de
Vorst, ook het slot is nog grotendeels intact.
In de dorfskirche van Muhlhausen had ik, bij een eerder bezoek aan de Liebermann’s, Zondags al eens het orgel
bespeeld, toch wilden we deze Zondag, op terugreis naar Nederland nog wat aan onze Familiegeschiedenis werken.
Ik schreef al dat in 1710 in Bischheim een Siegfried Steller komende van Willmenrod, trouwde met een Anna
Margaretha Schwannin aus Koningswinter
Willmenrod, zo schreef de Pfarrer, lag in het Hessen-Kasselse. Daarna heeft ieder in het archief, te Speyer het
mogelijke gedaan om uit te zoeken waar de Kirchenbucher van Willmenrod, dit moment zich bevonden.
Helaas zonder resultaat. Een man kon het weten, dat was de Hauptarchivar der Evangelische Kirche Deutschland,
Herrn Doktor Ernst Otto Braasch, te Kassel.
En deze man was nu net niet bereikbaar, door een buitenlandse vakantie. De afspraak was dan ook dat ik vanuit
Nederland met deze man correspondentie zou voeren, om ausfindig zu machen waar deze boeken zich konden
bevinden.
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Bladzijde uit het Bischheimer kirchenbuch
Bovenaan; Huwelijke Siegfried Steller aus Willemroth
uit het Hessen Kasselische, met Anna Margetha Schwannin

Maar Willmenrod lag in het Westerwald, niet zo gek ver af van de route die we deze dag moesten rijden, als wij de
autobahn Frankfurt - Keulen zouden gaan, lag Willmenrod ongeveer 20 kilometer oostelijk van deze route.
En al waren de boeken dit moment nog onvindbaar, Remy zou alvast wat foto's van dat dorp kunnen maken en wij
zouden wat indrukken kunnen opdoen van dit vroegere "Stellerdorp" aldus redeneerden wij.
Natuurlijk zouden we proberen de plaatselijke Pfarrer zien te spreken te vragen.
Tevens proberen de Kirchendiener op te zoeken, om het inwendige der Kerk te zien en te fotograferen.
Maar hadden wij in de Pfalz ons bezoek keurig per brief aangemeld, dat was in Willmenrod niet het geval, immers
dat was pas in het archief te Speyer, uit de boeken, naar voren gekomen, dat wisten we, en we zouden deze
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mensen min of meer overvallen en hoe zou dat uitpakken?
Maar aan de andere kant zou het ook zonde zijn, nu we zo vlak in de buurt waren, om door te rijden. In de
namiddag kwamen wij in Willmenrod aan.
Het dorp lag in een van de dalen van het Westerwald. De huizen lagen beneden, de kerk stond op een heuvel.
Van beneden gingen er twee stenen trappen naar boven naar de kerk. De heuvel is bekleed met grote brokken
steen, zodat het geheel de indruk maakte van een oude vesting, met daar bovenop een Kerk met nog enkele
andere gebouwen.
Na enig zoeken vonden wij een weg die het ons mogelijk maakte om met de auto boven te komen. Van hieruit had
men een mooi uitzicht op het dorp en de omgeving. De vraag was nu zou men ons ongevraagd ontvangen willen?
Ik vroeg aan een paar spelende kinderen, waar ik de Pfarrer en de kirchendiener eventueel kon vinden.
Nu dat was geen probleem. De kinderen vertelden dat er s'morgens in de Gottesdienst Confirmation geweest was,
en er nu receptie was in een gebouw dat in de omgeving der kerk stond. Daar zou ik niet alleen de Pfarrer en de
kirchendiener kunnen treffen, maar zowat de hele Evangelische Gemeinde van Willmenrod.
Wij stonden toen wel erg in twijfel wat we doen moesten. Als we naar binnen gingen verstoorden we de receptie,
dat was duidelijk, maar weerom gaan was ook sneu. Wij zijn naar binnen gegaan.
De zaal zat vol met mensen, aan lange tafels, die bedekt waren met taarten en glazen drank. Hieraan deze tafels
zaten de jonge mensen, met hun ouders en verwanten, die deze morgen Confirmation hadden gedaan. Aan het
einde der lange tafels (of liever gezegd aan het hoofd der tafel) zat een man met zijn vrouw, en die kon weleens de
Pfarrer te zijn.
Toen wij binnen kwamen werd het ineens stil in de feestzaal. Ik vroeg de eerste de beste maar waar de Pfarrer zat,
het was inderdaad de man aan het einde der tafels, maar hij kwam al op ons af, en we gingen naar buiten om even
te praten. Na dat we onze geschiedenis hadden verteld, was Hij zeer geïnteresseerd.
Wij mochten de kerk vanbinnen bezien, foto's maken. Tevens vertelde Hij wat er aan de kerk in de loop der eeuwen
aan veranderd was, eigenlijk was alleen de toren nog in oorspronkelijke staat, verder was de kerk al enkele keren
vergroot. Maar hij moest weer even naar binnen voor de receptie, maar direct kwam Hij alweer naar ons toe. Hij
had in Nederland ook nog een tijd gestudeerd en daarom vond Hij het leuk om ons in het Nederlands te woord te
staan.
Hij vertelde dat de kerk en de hoogte waar de kerk op stond het oudste deel van Willmenrod waren, en in vroegere
tijden ommuurd waren geweest als een schuilplaats voor de bevolking in barre tijden.
De Pfarrer deed, niet anders dan een en weer lopen tussen zijn receptie gasten en ons.
Toen Hij weer bij ons kwam, moesten we mee naar zijn garage daar binnenin was een muur die nog over gebleven
was, van de oude verdedigingsmuur.
Een restant van eeuwen geleden. Toen we weer op wilden stappen, gezien ons verstorende aanwezigheid bij de
Confirmationfesten, liet ik mij ontvallen dat de Kirchenbucher van Willmenrod niet te vinden waren, volgens het
archief in Speyer, viel de man bijna om van verbazing. Hij zei "mein freund kom mit”, pakte mij bij de mouw van
mijn jas, richting Pastorie. We liepen naar zijn studeerkamer, trok een kastdeur open en daar stonden in een hoekje
de Kirchenbucher van Willmenrod, dezelfde boeken waar deze week zoveel om getelefoneerd was. Wat een
sensatie!
Hij had de boeken niet afgestaan aan welk een archief dan ook. De boeken begonnen in 1690, en waren nog in
goede staat.
Maar wat nu?
We waren op de terugreis naar Nederland, waren al enigszins in tijdnood. Verder is een bijna 300 jaar oud boek
geen roman, die je even in een uurtje doorleest.
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Nee elke akte moet woord voor woord gespeld worden. Daar was nu geen beginnen aan.
Toen drong het tot mij door dat we dit jaar nog weer naar Duitsland zouden moeten.
Wat kon erin staan, over de Familie Steller?
Gezien de overlijdensakte van Siegfried Steller uit Bischheim was deze Siegfried Steller in 1674 te Willmenrod
geboren.
Dat was dus niet weer te vinden, daar de boeken een aanvang nemen in 1690.
Maar als de ouders van Siegfried Steller nog 16 jaar geleefd hebben, dus na 1690 zijn overleden, zouden zij in het
boek staan wat ik op dat moment in mijn handen hield.
Er bleef toen niet anders over dan een afspraak te maken met deze vriendelijke Pfarrer om later in het jaar de
kerkboeken maar eens door te nemen, en die toestemming kreeg ik van hem.
Zijn naam was Pfarrer W. Kroll, Bergstrasse 5 te Willmenrod.
De kans is niet zo groot om in Willmenrod wat van onze geschiedenis terug te vinden, immers tussen 1674 en 1690
kan men ook naar een ander dorp zijn gaan wonen, of al overleden zijn, maar wie niet zoekt zal ook niet vinden.
Mocht ik er te zijner tijd toch wat vinden, dan is dat zeer belangrijk.
Namelijk Willmenrod ligt op ongeveer kilometer afstand van Weilburg. De oude residentiestad.
Zou ik nu nog teken van leven der Stellers vinden in Willmenrod, dan was de theorie gerechtvaardigd dat de Familie
Steller ter wille van het brode, meetrekken als de residentie verplaatst wordt van Weilburg naar Kirchheimbolanden in het Pfalzer bergland, met het huis van Nassau-Weilburg.
Dit zou een ander licht op onze geschiedenis werpen. Niet het Pfalzer Bergland zou dan de bakermat der Stellers
zijn, maar het meer centraal in Duitsland gelegen Westerwald.
Maar daarvoor was een tweede studiereis naar Duitsland nodig.
En dat besluit namen we toen we net de Nederlandse grens waren gepasseerd op de terugweg van onze eerste
studiereis.
Nu begon dus weer een tijd van voorbereidingen, afspraken maken wanneer we bij Pfarrer Kroll terecht konden.
Verder nog eens zeer, zeer kritisch zien naar ons werk gedaan in Speyer.
Zo bleek dat de vrouwelijke leden van een familie de toevoeging "rin" achter hun naam kregen, bijv. Voelpelrin
Veithrin, en ook Stellerrin.
Daarmee kon ons wat ontgaan zijn.
Verder was de zuidkant der Donnersberg, waaronder Marnheim, nog niet onderzocht.
Verder vond ik in een doopakte te Bischheim het woordje Wüttersheim, bij de afkomst der Paten, misschien kon
dat een aanwijzing zijn.
Zo had ik nog wel meerdere vragen.
Het zou niet verstandig zijn in de vakantie maanden weer een studiereis te maken, daarom werd de afspraak
gemaakt, in overleg met Pfarrer Kroll en het archief te Speyer om de eerste week van Oktober weer verder te gaan
met ons werk.
De Maandag, Dinsdag en Woensdag in het archief te Speyer en de Donderdag en Vrijdag bij Pfarrer Kroll in
Willmenrod, deze planning was zo gemaakt omdat de Pfarrer de eerste dagen der week een congres moest
bijwonen in Wupperthal.
Omdat in oktober in de Pfalz de Weinfesten zijn, die veel bezoek trekken, leek het ons beter kamers te reserveren.
En dan niet in een dorpje tegen Speyer aan, zoals we in Mei hadden gedaan, maar in het centrum van Speyer, op
loopafstand van de Grosse Himmelsgasse, hoek Domplatz, waar het archief gevestigd is,
Wij zouden dan niet elke dag parkeerproblemen kunnen hebben, zoals de vorige Forschungweek.
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Het archief te Speyer had ons het adres gegeven, van een fremdenzimmer vlak in haar nabijheid, en het lukte daar
kamers te reserveren met een eigen parkeerplaats, daar hebben wij dus geen zorgen meer om. Ook zijn de
Kirchenbucher voor ons gereserveerd, je zult het maar meemaken dat je zo'n reis maakt en een ander de bucher
nodig heeft.
Nu ik dit schrijf is het begin September, nog enkele weken verwijderd van onze tweede reis, en ik heb een
onbestemd gevoel zal al dit werk nog wat opleveren, of zal het een teleurstelling worden?
Ik weet het niet, maar die niet waagt, die niet wint.
Nu we toch in afwachting zijn tot onze tweede studiereis kunnen wij eens even ons met een andere geschiedenis
bezighouden.
De Ds.Steller uit Hongarije.
In het dagblad "Trouw", van 1976 staat dan een verhaal over een herdenking van een feit dat 300 eerder plaats
vond.
De kop van het artikel vermeldde; De Hongaren zijn Admiraal de Ruyter nog steeds dankbaar.
Ik zal proberen deze geschiedenis met mijn eigen woorden weer te geven.
In Hongarije zijn grote gebieden in ongeveer midden 1500 overgegaan met de Reformatie, grotendeels Calvinistisch
maar ook enkele Lutherse enclaves kwamen voor.
Het vroegere Hongarije was veel groter dan het huidige.
Grote delen van bijvoorbeeld Roemenië o.a. het Zevengebergte, en Slowakije behoorden tot het grondgebied.
Later werd alles verenigd met Oostenrijk en Bohemen tot het grote Oostenrijk-Hongaarse Rijk, onder het Roomskatholieke Huis der Habsburger's.
Door de steeds wederkerende invallen der Turken in hun grondgebied, die het overige deel der Balkan stevig in
handen hadden, had het Huis van Habsburg voorlopig geen tijd om de Protestanten, die men al in Oostenrijk en
Bohemen al succesvol had uitgeroeid, in het oosten gewelddadig tot de moederkerk terug te brengen.
Immers het Osmaanse rijk der wrede turken stond op een gegeven moment zelfs voor de Hoofdstad Wenen, met
steun van het overige Europa kon het gevaar bestreden worden.
Het is dan ook zo dat geheel Europa bang was dat na de val van Wenen, het westen voor hun openlag.
De Turken zouden dan niet meer te stuiten zijn.
Het is in die tijd, dat Dr.Martin Luther zijn overbekende "Een vaste burcht is onze God" schreef,een vrije vertaling
naar Psalm 46.
Vaak wordt gedacht dat dit gezang een strijdlied was tegen de Rooms-katholieken, en wordt nog vaak gezongen op
31 Oktober de Hervormingsdag, maar geschiedkundig niet juist.
Luther schreef dit lied toen de Turken voor Wenen stonden, en daarmede ook Duitsland onder de voet konden
lopen. Nadat de Turken nabij Wenen waren verslagen en teruggedrongen waren naar het midden der Balkan, kon
het Weense Hof zich met de Religies gaan bemoeien.
Maar het is dan al meer dan 30 jaar later, dan de godsdienstoorlogen in de rest van Europa.
Uit het voorgaande van dit geschrift weet U dat daar, en met name in Duitsland en de Nederlanden, de
godsdienstvrede gesloten was in 1648.
De stad Debrecen, in oost Hongarije, was het centrum der Reformtatie.
Hier was, en is er nog steeds, de Universiteit der Calvinisten gevestigd.
Ook leefden er vele Lutheranen, die, gevlucht waren, toen in Duitsland de godsdienstoorlog het land in volle
heftigheid teisterde.
Tegen deze mensen ondernam het Rooms-katholieke hof der Habsburgers een strafexpeditie.
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26 Predikanten, merendeels calvinistisch maar ook enkele lutherse werden gevangengenomen, en kort daarna
verkocht als galeislaaf aan de Spaanse vloot.
De Spanjaarden waren in oorlog met het Frankrijk van Lodewijk de veertiende.
Dezelfde Lodewijk die ook oorlog voerde in de Pfalz en in de Nederlanden omstreeks diezelfde tijd. Vandaar dat de
vloot der Nederlanden de Spaanse kant koos.
Het was immers de Gouden Eeuw, na de vrede van Munster met de Spanjaarden, op gang gekomen, door de grote
vaart naar de Oost en de West.
De handel met deze landen, en later de kolonialisatie van deze landen hadden een aanvang genomen.
En deze ontwikkeling werd door Frankrijk, en ook Engeland, met argusogen bezien, en bemoeilijkt.
In 1676 (een bron schrijft in 1673 ) ligt de gezamenlijke vloot der Spanjaarden en de Nederlanden in de baai van
Napels.
De admiraal is de Nederlandse vlootvoogd Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
Deze hoorde dat aan boord van de Spaanse schepen Protestantse predikanten als slaaf aan boord waren.
Hij was zelf ook Protestants, zoals iedereen bijna in de Noordelijke Nederlandse Provincies, en hij vraagt en
verkrijgt de vrijlating van deze predikanten.
Die komen dan bij hem aan boord van zijn admiraalsschip en gezamenlijk zongen ze toen Psalm 116, zei het in
verschillende talen.
Nu, een van deze vrijgelaten predikanten was een Lutherse Pfarrer Steller.
Als we nu even een encyclopedie erbij nemen lezen aan het slot van de levensloop van Michiel de Ruyter het
volgende;
Nadat de vrede met Engeland in 1674 gesloten was, ondernam de Ruyter met een zwakke vloot een tocht naar de
Middellandse zee om de Spanjaarden te helpen tegen de Franse vloot hij werd in een zeeslag bij Strombolie
zwaargewond en overleed te Syracuse in 1676.
Dat betekent het volgende;
Toen de vloot in Amsterdam aankwam, had men het gebalsemde lijk van Michiel de Ruyter aan boord, hun
Admiraal en 26 Predikanten uit Hongarije.
Het was de laatste tocht geweest van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Zwaargewond bij Strombolie, een vulkanisch
eiland bij zuid Italië en gestorven te Syracuse, dat is in Algerije.
Wat gebeurde er verder met de 26 Hongaren? weinig geschiedenisboeken maken daar melding van.
Waarschijnlijk is men, wat godsdienstkwesties betreft, toleranter geworden in het toenmalige Hongaarse rijk, of
men heeft de Protestanten niet met geweld terug kunnen brengen tot de Rooms Katholieke Kerk, immers de
dreiging der Turken was nog steeds aanwezig, want in het Beste Boek der weg, nieuwe uitgave, van de A.N.W.B.
lezen we ook deze geschiedenis en het verhaal wordt besloten met de zin;
Zij konden via ons land als vrije mannen naar Hongarije terugreizen.
In Debrecen wordt ter gedachtenis aan dit voorval een gedenkteken voor Michiel de Ruyter opgericht, met de
namen van de 26 predikanten, die Hij eens in de baai van Napels bevrijde van de slavernij.
En op dit gedenkteken in Debrecen staat de naam Steller.
Dat is ook op dit moment het enige wat we zeker weten.
Alle pogingen over deze Steller meer te weten te komen, zijn tot nog toe mislukt.
Een gegeven valt wel op, De naam Steller is geen Slavische naam.
Het is een naam die wat uit de toon valt tussen al die andere namen. Zeker is dat hij niet van Hongaarse afkomst is,
maar afkomstig is uit het Duitse taalgebied.
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Misschien kwam hij van een Duitse universiteit, misschien waren zijn ouders Duitsers, en kwam hij van de
universiteit van Debrecen, we weten het niet.
Maar hoe dan ook, hij is niet van oorsprong een Hongaar geweest, maar een Duitser. Ook zijn religie wijst naar die
afkomst.
Hongarije is tijdens de Reformatie onder Calvinistische invloed gekomen, althans die gebieden waar het
Protestantse denken een voedingsbodem vond.
Immers ook grote gebieden bleven Katholiek. Dat deze Pfarrer Steller Luthers was is belangrijk in deze constructie,
of liever reconstructie.
Waarom geen Zwitser? immers Zwitserland behoord toch ook tot het Duitse taalgebied, dit kan toch ook een
mogelijkheid zijn?.
Nee want dan klopt de Religie niet meer. Daar deze genoemde gebieden van oudst onder invloed van de
Reformator Zwingly waren, en later in de omgeving van Geneve kwam daar de invloed van Calvijn bij, kan men dit
vergeten. Het Lutherse denken is nooit doorgedrongen in Zwitserland.
Dus nu Zwitserland afvalt blijft Duitsland over.
En Oostenrijk dat ook tot het Duitse taalgebied evenals delen van Bohemen, denk aan Sudetenland, gerekend
wordt vallen af.
Het sterke Katholieke Oostenrijk was niet erg onder de indruk van de reformatie. Er zijn nu wel enkele Lutherse
gemeenschappen, maar Oostenrijk is ook nu nog een overwegend Rooms-katholieke land.
In Bohemen had de reformatie wel vaste voet aan de grond gekregen. Daar was de reformator Johannes Hus de
stichter van een protestantse kerk.
De hussieten echter werden zwaar vervolgt door de Katholieken, Johannes Hus wordt in Konstanz, ondanks dat Hij
een vrijgeleide had, veroordeeld en op de brandstapel ter dood gebracht.
Ook deze landen vallen af in onze reconstructie.
Het is voor mij nu een vaststaand feit dat Pfarrer Steller van Duitse afkomst was.
Nu dan de vraag hoe oud was de Pfarrer Steller?
Want weten we zijn ouderdom, dan weten we ook zijn geboorte jaar.
Ook hierover is niets aan ons bekend, en zullen we moeten reconstrueren.
Toch denk ik niet dat deze Steller zo oud geschat moet worden, liet voorgaande leerde ons dat hij verkocht wordt
als galeislaaf aan de Spaanse vloot, hij moet dus nog enige "handelswaarde" hebben gehad.
Ik denk niet dat de Spanjaarden oudere mannen aankochten om het zeer zware werk, het roeien der logge
galjoenen te laten doen.
Hoewel de zweep der drijvers wonderen verrichte, lijkt het mij onwaarschijnlijk aan een oude man te denken.
Ook denk ik niet aan een jonge knaap. De studie aan een Universiteit duurde langer dan vandaag de dag en men
begon op een wat latere leeftijd.
Tenzij de Pfarrer Steller nog student was.
Naar dat is onwaarschijnlijk. In de boeken wordt gesproken over 26 predikanten en niet over predikanten en
studenten. Verder was de Universiteit van Debrecen Calvinistisch. Ik weet niet of er toen een Lutherse Universiteit
in Hongarije was, maar het lijkt mij van niet.
Verder is mij ook onbekend of toen de mogelijkheid aanwezig was om een Lutherse opleiding te krijgen aan een
Calvinistische Hogeschool. Dus wij moeten, gezien het bovenstaande, denken aan een man in de kracht van zijn
leven, laten we zeggen de leeftijd van tussen de 30 en 40 jaar.
De geschiedenis in de baai van Napels speelde zich af in het jaar 1676 en laten we nu eens een fictieve leeftijd van
36 jaar aanhouden.
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Dat zou betekenen dat ook deze Steller omstreeks 1640 geboren moet zijn.
En hadden we al niet meer Stellers die rond 1640 geboren worden? Henrich Steller uit Hamm am Rhein, en
waarschijnlijk Conrad Steller, geboorteplaats nog onbekend. En nu deze onbekende Pfarrer Steller ook van dezelfde
generatie.
Zij zijn allen geboren in een verschrikkelijke tijd voor Duitsland, midden in de 30-jarige oorlog, waarbij bijna niets
meer te achterhalen valt, weinig kerkboeken zijn uit die periode overgebleven.
Het zal bijna, ik denk helemaal niet, onmogelijk zijn omtrent deze geschiedenis nog wat concrete feiten boven
water te krijgen.
De tot nu toe door mij aangeschreven bronnen laten het afweten.
Het enige wat nog open staat is de toenmalige Lutherse Universiteiten langs te gaan, in west en oost Duitsland en
daar in de archieven te speuren. Maar dat zijn er nogal wat, en er is een grote kans dat deze boeken ook in de 30jarige godsdienstoorlog verloren zijn gegaan, maar als mijn vermoeden juist is, dat deze Steller omstreeks 1640 is
geboren, zou zijn inschrijving in ieder geval na 1660 bij een Universiteit hebben plaats gevonden. Dan zou er nog
een kans zijn hem weer te vinden. Maar zou ik met mijn theorie er bijvoorbeeld 12 jaar naast zitten dan vinden we
niets meer.
In 1648 eindigde de 30-jarige oorlog, pas daarna kwam het normale leven weer, ook de studie, op gang.
De vraag of deze Steller nog familie van ons is kan ik niet beantwoorden.
Ik denk het wel, maar zeker niet in directe lijn.
Immers wij zijn op onze speurtocht naar de afkomst der familie Steller ook reeds in omstreeks 1640 aangekomen.
Toch hebben wij Pfarrer Steller nog niet ontmoeten kunnen tussen alle Stellers die we tegen kwamen in onze
forschung in het verleden.
Wel is de gedachte ontstaan na het artikel in dagblad "Trouw" dat wij directe nazaten waren van deze Hongaarse
Dominee onjuist.
De indruk was dat de Hongaarse Steller, na dat hij in 1676 na zijn komst in Nederland, bleef wonen, trouwde en een
nageslacht opbouwde.
Die gedachte was immers zo gek nog niet, de naam Steller komt niet veel voor in Nederland.
In 1947 precies 50 keer, bij de toen gehouden volkstelling. 28 Stellers in Kampen, en 22 elders in Nederland.
Het is toch een voor de hand liggende gedachte, dat deze 50 mensen één stamvader hebben gehad. En die
gedachte zal zeker juist zijn.
Maar we weten nu dat onze afkomst niet loopt via Hongarije maar via het Pfalzer Bergland en het Westerwald in
ons nabuurland Duitsland.
Maar tevens meen ik nu aangegeven te hebben dat onze Hongaarse Steller in dat nabuurland, wat ik zojuist
noemde, zijn oorsprong had En zo komen twee sporen toch nog, zei het anders dan we gedacht hadden weer bij
elkaar.
En als we de mogelijkheid hadden om eindeloos door te gaan met het zoeken in de Duitse Kirchenbucher, zou zeker
alles terugvoeren naar êên man die eeuwen geleden de naam Steller als achternaam aanneemt.
Misschien was het een schrijver, immers dat wordt in het Duits "schriftsteller” genoemd, misschien is het ook
anders gegaan, de bronnen zwijgen op een gegeven moment, en wij kunnen alleen nog gissen.
Maar laten we dankbaar zijn dat we toch vele eeuwen, naar zeer veel moeite, der Stellergeschichte weer konden
terugvinden in de vaart der volken.
Velen die bezig zijn met hun stamboom benijden ons omdat we zover terug konden gaan in onze geschiedenis,
ondanks het gegeven dat wij ook het buitenland in ons onderzoek moesten betrekken, vaak lukt het niet het spoor
weer in een ander land terug te vinden.
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Maar men kan zich terecht afvragen wat is de zin van dit alles. Wat schiet men er mee op, waarvoor al die arbeid en
kosten?
Wie zo denkt vindt Prediker aan zijn kant. Die zegt alles is onzin. Hij vertolkt het aldus: (Pred. 9:4)
Want voor al die tot de levenden behoort, is er hoop, immers een levende hond is beter dan een dode leeuw.
De levenden weten tenminste dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets, zij hebben geen loon meer te
wachten, zelfs hun NAGEDACHTENIS is VERGETEN.
Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn vergeten en zij hebben geen deel aan iets dat onder de zon
geschiedt.
Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit zo doet dan heeft
God dit reeds lang zo gewild.
Welaan laten we in deze stemming, met relativering van Prediker, toch in Oktober wederom teruggaan naar
Duitsland om te proberen nog wat verder in onze geschiedenis door te dringen.
Maar het zal moeilijk worden en het resultaat misschien wel nihil, maar laten wij onze wijn met een vrolijk hart
drinken want dan heeft God het zo gewild.
2 Oktober 1983 Zondagmiddag begonnen wij aan onze tweede “forechungsreise", in de hoop nog meer van de
geschiedenis der Familie Steller te kunnen onthullen, meer dan wij al wisten na de reis van Mei 1983.
Misschien zouden wij nog vele "waarschijnlijkheden" kunnen omzetten in vaste en onbetwistbare gegevens.
Zouden wij nog verder in de geschiedenis der Stellers kunnen doordringen?
Dat waren onze gedachten toen wij onderweg waren van Kampen naar Speyer am Rhein. Dat was ons heilig doel
voor de komende week in Duitsland.
Onderdak was geregeld, we hadden kamers besproken in het centrum van Speyer, dicht bij het archief, dat was een
voordeel, onderdak zoeken was er nu gelukkig niet bij.
Het was omstreeks halfacht toen we Speyer binnenreden, al van verre zichtbaar doordat alle monumentale
gebouwen verlicht waren in de duisternis van de avond.
Het was nog mogelijk, nadat we onze bagage binnen gebracht hadden en de auto op onze privatparkplatz stond bij
onze gastvrouw Margret Hóss, om nog even te gaan stappen in de binnenstad, na de lange autorit. Nu zou een
lekker glas best smaken.
Het was grandioos weer. En de vele toeristen die deze zondagavond nog een gezellig aanzien aan de stad gaven.
Eigen¬lijk een gekke gedachte, s'morgens nog achter het Kerkorgel in IJsselmuiden, s'avonds achter een glas wijn in
Speyer, in de Pfalz het land onzer voorvaderen. Wij waren vol goede moed.
Die maandagmorgen waren we dan ook al vroeg in het Archiv der Evangelische Kirche.
Na de begroeting met de archiefambtenaren nam ons werk een aanvang.
De planning was dat we allereerst de boeken die wij in Mei hadden ingezien, wederom door te zien, en woord voor
woord te ontcijferen. Immers we waren nu toch beter getraind in de schrijfwijze.
Ook wisten we nu dat een Steller van het vrouwelijke geslacht Stellerin werd genoemd. Ook wetende dat de
Gepatten=getuigen soms op zich al belangrijke indicaties waren. En deze werkwijze werd een succes, we waren
meer gespecialiseerd die tweede keer, veel meer dan in mei.
Mede daardoor konden wij alle witte vlekken in de genealogie der Stellers opvullen en kwam ons het juiste beeld
voor ogen.
Een voordeel was ook nog dat het Bischheimer Kirchenbuch, tussen Mei en Oktober, weer opnieuw was gebundeld
en voorzien was van een nieuwe band, zodat het boek nu toch wel wat beter te lezen is.
Namelijk het kleine maar toch dikke boekwerkje, heeft net als alle andere kerkboeken in Duitschland van die tijd,
een onoverzichtelijke chronologie.
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Het begint op de eerste bladzijde met de doopakten.
Dan op plus minus ¼ van de bladzijden begint de Pfarrer met Confirmation.
Dan op de helft van het boek beginnen dan de Huwelijken. Het laatste deel plus minus ¾ van het boek beginnen de
stervensakten.
Waren de toegemeten bladzijden van de doop volgeschreven, dan begon de Pfarrer in een nieuw deel.
Om die reden kan het voorkomen, dat van een willekeurig jaar de doopakten al in deel drie staan, terwijl de
Huwelijken nog in deel één, van datzelfde willekeurige jaar staan, en de stervensakten in deel twee.
Ook werd weleens de verkeerde gebeurtenis in een deel geplaatst, Met die wetenschap en mede door de
restauratie van verschillende boekdelen, hebben wij nog vele gebeurtenissen kunnen opdiepen.
Wij wisten al dat de eerste actum was van 1700 in Bischheim en de eerste actum in Rockenhausen van 1692 was.
Voordien is er geen enkel spoor van de Familie Steller in de Pfalz, in de omgeving van de Donnersberg.
Nu, dat hele traject van beginnende in 1692, konden wij nu zichtbaar maken, ons speurwerk was daarom niet voor
niets geweest.
In Bischheim tot 1798. In dat jaar zwijgt het kerkboek tot 1839 door een voor mij onbekende oorzaak. Veel delen
zijn dus verloren gegaan. In die periode wordt alleen tussen 1822-1826 nog wat gegevens uit Bischheim in een
boekwerkje bewaard. De conclusie is dan ook, dat het Bischheimer Kerkboek van de aanvang, in 1681 tot 1798
geheel compleet (compleet aan delen) bewaard is gebleven.
Dat sluit niet uit dat de Pfarrer nog wel eens wat vergat o.a, het overlijden van Anna Martha, de eerste vrouw van
Weigant Steller.
Gelukkig komt Hij er zelf achter maanden later.
Maar dan is die bladzijde al vol, dan schrijft Hij maar dwars door de andere sterfgevallen.
Ook dubbele notities komen voor, o.a. bij het overlijden van Siegfried Steller, het Huwelijk van Johann Ludwig
Steller, wordt beiden genoteerd in Bischheim I en in Bischheim II. Dezelfde continuïteit komt ook voor in het boek
(delen) van Rockenhausen-Dornbach, waar wij ook nog vele gegevens achterhaald hebben, tot onze vreugde.
Dit alles was het resultaat van de gehele Maandag en Dinsdagmorgen intensief zoeken en ontcijferen met z'n
drieën en met hulp van de archivbeambten.
Ik gaf al eerder aan dat een archiefwet, zoals in Nederland, er in Duitsland ontbreekt en dus er en der boeken zijn,
ook dat soms niemand weet waar de boeken zijn.
Er is totaal geen centraal beheer der boeken. Hierdoor zouden wij bijna in de problemen komen. Wij wilden de
Boeken inzien van Kirchheim-bolanden.
Dit stadje, waar Bischheim eigenlijk tegenaan gebouwd was, kon misschien nog wat gegevens der familie Steller
opleveren, althans in de oude boeken.
Kirchheim-bolanden was de oude Residentie van Nassau-Weilburg en zo kon het gebeuren dat de eerste delen der
kerkboeken eigendom was van de Evang. Kirche der Pfalz, de middendelen eigendom der Staat waren, de delen na
plusminus 1810 weer eigendom der Evangelische Kirche en na 1870 eigendom van Pfarrambt in Kirchheimbolanden.
In deze onoverzichtelijke situatie moesten wij ons werk doen.
Het bestand dat eigendom was van het Kirchenarchiv had al een Steller- Johann Steller, die in 1703 getuige,
eigenlijk plaatsvervangend getuige, bij een doopplechtigheid van een Hoog-geboren Familie Textorum in
Kirchheim-bolanden opgeleverd.
De latere delen ook in bezit van het Kirchenarchiv, hadden bij onze studiereis in Mei al verschillende Stellers laten
zien, maar het verband met de Stellers in Bischheim ontging ons, omdat het grote middendeel ontbrak.
Waarschijnlijk hebben we in Mei gedacht dat dit stuk verloren was gegaan, niet wetende dat deze delen ergens
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anders opgeslagen lagen.
Een geluk hadden wij, het StaatsLandesarchiv was ook te Speyer gevestigd.
Er zat dus niets andere op om de Woensdag naar het Staatsarchief te gaan, om daar misschien nog wat te vinden.
Immers, Dinsdagsmiddag zijn de archieven gesloten. Wat hadden we nu bereikt in het Kirchenarchiv?
Als wij nu even teruggaan naar het heden, zien wij dat het traject van het heden tot 1800, het stuk in de stad
Kampen, als een open boek voor ons ligt.
Dat hele stuk geschiedenis is stap voor stap te volgen, nu 183 jaar lang.
Dan komt er een stuk van plusminus 50 jaar, vanaf het jaar 1753 als er een Johann Gottfried Steller in Bischheim
geboren wordt.
Ook dat traject is, ondanks dat deze Johann Gottfried Steller militair werd- een ambulant beroep- toch redelijk
terug te projecteren.
Bischheim-Maastricht-Kampen, dat was in grote lijnen de weg door de geschiedenis, goed te volgen. In de bijna 20
jaar tussen de aanvang van het kerkboek in Bischheim in 1681 en de aanvang van de Familie Steller geschiedenis in
de Pfalz, weten we nog weinig,
Maar; het stuk van plusminus 1700 tot 1753 ligt nu ook als een open boek voor ons, bewijsbaar.
Terwijl wij na de reis van Mei 1983 nog vaak het woord "waarschijnlijk" moesten gebruiken.
Wij weten ook dat Weigant Steller geboren in 1666, en Siegfried Steller geboren in 1674 broers waren, bewijsbaar.
Men kan dus zeggen de bewijsbaarheid der Fam. geschiedenis begint in 1666 en terecht.
De termelogie "waarschijnlijk begint nu pas voor 1666, waarschijnlijk was de vader van Weigant Steller, Conrad
Steller geboren waarschijnlijk rond 1640.
Dat was de “opbrengst van bijna 2 dagen intensief zoeken. Een vaststaande familiegenealogie die liep van 1666 tot
1983, Die de geschiedenis doorloopt, nu anno 1983, 317 jaar. Plus ongeveer 26 zeer waarschijnlijke jaren, dan is dat
bijna drie en halve Eeuw. Maar de week was nog niet om.
Zoals gezegd de Dinsdagmiddag waren de archieven gesloten, deze Middag zouden we besteden aan een toertocht
door het falzerbergland. Wederom wat rondkijken in die omgeving, Remy wilde nog wat fotograferen in dat
landschappelijk zo mooie gebied. Via een andere route dan in Mei reden we van Speyer naar de Donersberg.
Van de top (de Konigsstuhl) heeft men een fraai uitlicht over de omgeving, met alle stadjes en dorpjes. Het was nog
steeds fraai Herfstweer, verder waren de bossen op de heuvels en n de dalen al getooid met de mooie
Herfstkleuren, een mooi uitzicht over een voor ons, geschiedkundig bezien interessant gebied, halverwege de
helling van de Donnersberg ligt het dorpje Dannenels. Ook daar zijn we geweest.
Hier was de tweede vrouw van Weigant Steller, Anna Christina Stellerin, in 1726 Doopgetuige. Wiegand Steller was
overigens in 1721 reeds overleden op 55-jarige leeftijd.
Het Evangelische Kerkje van Dannenfels waar in 1726 de Doopplechtigheid plaats vond, is een juweel van de oude
bouwkunst. Ook de toren die een zogenaamde uienbekroning heeft. (De torenspits de vorm van een ui)
In het gehucht Bennhausen tegen Dannenfels aan, leefden nu nog leden van de Familie Steller, zo werd ons verteld
"das dritten hauss rechts". Wij hebben geen contact gezocht, misschien komt dat later nog weleens.
Via Rockenhausen Marienthal zijn wij naar Dornbach gereden. Heel moeilijk te vinden, omdat het zo'n klein
gehucht is, en daarom ook bijna niet aangegeven op de richtingsborden langs de weg.
Ook hier woonden nog Stellers. Op een vijftal oude huizen na, was erniet veel meer van het oude karakter terug te
vinden.
Ik gaf al eerder aan dat het dorp vroeger te klein was voor een eigen kerk. Men behoorde bij het Dekenaat
Rockenhausen.
Nu staat er wel een modern Evangelisch Kerkje, midden in het kleine dorpje, waar in 1692 een Steller gaat trouwen
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en gaat wonen, en waar vanaf dit jaartal vele Stellers geboren en ook weer gestorven zijn, vele Generaties lang,
eeuw in, eeuw uit. De PfalzerweinstraBe reden we weer terug naar Speyer,naar onze fremdenzimmers aan de Karl
Leilingallee.
Twee dagen van deze Forschungswoche waren toen al voorbij.
Het LandesStaatssrchiv bevindt zich aan de Domplatz. Maar wat achteraf, de kant van de Rijnbrug op.
Alleen een muur met een hek en toegangspoort is zichtbaar vanaf de straat. Het gebouw staat in een straathoek
tegenover het Museum der Pfalz, in een grote tuin, alleen een bord aan de bovengenoemde muur maakte duidelijk
dat daar achter een archief was gevestigd. Men was ook maar niet zo binnen. Eerst bellen, dan wordt de deur
geopend, dan melden en dan gaat pas de tweede deur open en dan stonden wij in de hal.
Door het Hoofd van de leeszaal werd ons een archiefbeambte toegewezen, die ons wegwijs zou maken in het
archief.
Toen Hij onze wens kende namelijk de Kerkboeken van Kirchheim-bolanden doorzien, en onze Familienaam kende;
Steller, beloofde Hij ons eens naar die naam te zoeken in het archiefbestand.
Wij konden alvast beginnen met de boeken van Kirchheim-bolanden, en met succes.
In 1701 wordt in Bischheim een Zoon van Weigant Steller en Anna Martha geboren, Hij krijgt de naam Conrad
Steller, deze Steller waren we in de boeken van Bischheim niet meer tegen gekomen, na de Confirmation in 1713.
Wij wisten van deze Steller dus nog betrekkelijk weinig, nu bleek dat Conrad Steller in Kirchheim-bolanden was
gaan trouwen, kinderen had, weer Weduwnaar was geworden, weer was gaan trouwen, en nog meer kinderen
kreeg.
Zijn tweede vrouw was Reformeert en kwam uit Marnheim zodat we nog weleens een overstapje moesten nemen
van de lutherse boeken naar de Reformeerde boeken en terug.
Zo vonden wij ook deze tak der Stellers weer terug. Ook hier in deze boeken weer hetzelfde beeld voor 1703 is
geen spoor van Stellers te vinden, ook in Kirchheim-bolanden niet. (In 1703 is een Johann Steller doop getuige)
Dat was wel weer jammer, verder in de tijd doordringen konden wij via de boeken Kirchheim-bolanden niet.
Ondertussen was de archiefambtenaar ook bezig geweest en Hij kwam terug met een grote vondst.
Hij had in de kaartenbakken nog een Familie Steller gevonden in Jettenbach-Neunkirchen, dit was een tak der
familie uit Dornbach, deze kerkboeken hebben wij toen nagezien, maar de grootste vondst had Hij gevonden in de
bibliotheek van het archief, in het boek "der wichtigen familien der Pfalz"
Er is vroeger eens een man geweest die alle Notariële protocollen die van vroeger bewaard zijn gebleven in het
gebied der Pfalz heeft omschreven, uit de weinige van die tijd overgebleven archiefjes van de notarissen en in
boekvorm dat werk heeft uitgegeven.
Met is namelijk een zeldzaamheid dat in Duitsland van die particuliere protocollen wat is bewaard tot onze tijd,
zeker het meeste is verloren gegaan in de loop der tijd, althans in Duitsland in tegenstelling met Nederland, hier
zijn zulke Notariële akten en Testamenten nog in grote getale te vinden in de Stads, en Rijksarchieven.
En wat wij nooit verwacht hadden in dat boekwerk kwam de Familie Steller uit Bischheim voor.
Alle bekende namen stonden daar op een pagina van dat boek, met een korte samenvatting der gebeurtenissen,
die in de Actums, in de pakken papier beschreven stonden. Een gelukkige bijkomstigheid was ook dat deze Actums
in het archief lagen waar wij nu verbleven, tot onze grote verrassing.
Het waren prachtige pakketten papier en papiertjes die even later voor ons lagen. Veel mooier dan de kopieën nu
doen vermoeden.
Bredere achtergrondinformatie over het leven der Stellers tussen 1770 tot 1795 konden we ons niet wensen.
De eerste gedachte was, indien men toen der tijd Testamenten op liet stellen, had men ook bezittingen. Het beeld
van een arme Pfalzer Familie Steller, die nauwelijks bestaansrecht hadden was in een klap van tafel geveegd, door
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deze Actums.
Het is te danken aan de hulp en de inzet van de bekwame archiefambtenaar, die werkelijk ook de hele dag met ons
meegezocht heeft, dat deze prachtige protocollen, in gekopieerde vorm, in ons bezit zijn. Wij hadden deze stukken
nooit alleen gevonden. Op dat moment hadden wij er natuurlijk nog geen weet van, wat er nu precies voor
gegevens uit te halen waren, alleen de korte beschrijving uit het bovengenoemde boek en wat zinnetjes die de
ambtenaar voor ons voorlas o.a. dat er een zoon naar Holland was gegaan en dat de Familie Steller bezittingen had
gehad in Bischheim.
Ook al was het zo nog voor ons onverstaanbaar het was op dat moment de vondst van de week.
Het zou later thuis plus minus 4 weken vertaalwerk zijn om het in een korte samenvatting om te zetten, die ik nu
eerst wil laten volgen;
Korte samenvatting
Bron: Landesstaatsarchiv te Speyer am Rhein. 1774.
Inventaris en Moederstraditie.
Van Anna Crhistina Seyberts Stellers Weduwe,
en haar vijf kinderen.
29 Februari 1774
de Notaris en Griffier
Gottfried Gormans Johannes Zind.
I.N.V.E.N.T.A.R.I.U.M.
Anna Christina, Seyberts Stellers Weduwe en de Kinderen;;
1, Johann Willhelm,

vrijgezel 30 jaar.

2, Anna Margaretha,

vrijgezel 32 jaar.

3, Johann ludwig,

vrijgezel 25 jaar.

4, Johann Jacob,

23 jaar.

5, Johanm Göttfried,

verblijvende in de vreemde,

zijn zaakwaarnemer wordt bij deze; Johannes Zund (of Zind)
BISCHHEIM
Testament en vaststelling Moedersdeel en het aan ieder kind toekomend deel.
Ieders deel, toekomende rechten en plichten worden nauwkeurig beschreven. Waarbij alle bezittingen intact
worden gelaten. Sprake is van roerend en onroerende goederen, onder andere; landerijen, stal, stub,
landshooiberg, meubilair.
Maar ook over de toekomende plaats van de aanwezigen in het Huis met de daaraan gekoppelde verplichtingen.
Dit alles wordt beschreven in een puntsgewijs hoofdstuk niets aan het toeval overlatend.
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Punt 1.
Dit artikel begint met "Ich Mutter" hierin verzekerd Anna Christina zich, ook als Ze ouder wordt, van een plaats in
het huis, en de haar toekomende rechten worden met name genoemd, in de volgen de ruimten; Huis, stal, stub,
scherer?, (stub is een personeel of algemene bedrijfsruimte)
Punt 2.
Een fijnzinnig stukje, waarin de zorg om dochter Anna Margaretha wordt omschreven. Vooral als ze vrijgezel blijft.
"fur denn fall wenn Sie ledig bleibt"
Dan komen hier bijzondere rechten toe in het bedrijf, naast haar zakelijke rechten.
Het jaartal 1774 is doorgehaald en vervangen door 1777.
Hier moet U dan de bijlage lezen uit 1777, waar alles nog stringenter wordt omschreven, waarschijnlijk was Anna
Margaretha toch de drijvende kracht van het bedrijf, Zakenvrouwtje?
Punt 3.
In dit artikel doet de Moeder een belofte "jeden kind" dat Ze jaarlijks wat "abtragen" zal, wat precies is mij nog niet
duidelijk.
Punt 4.
In dit artikel eist de Moeder dat het bedrijf doorgang moet vinden daarom moet er een zoon op het bedrijf blijven.
Ze wil hoe dan ook niet alleen op het bedrijf blijven. Er staat twee keer "im Haus" waarvan een keer zelfs
onderstreept, er is sprake van nicht allein, verder worden genoemd; Hauszimmer, Leib,
unterhaltung.

Punt 5.
In dit artikel wordt de omvang en de ligging van de landerijen omschreven. Een soort kadaster dus.
Noot: Het land om Bischheim is ongeschikt voor veeteelt. Wel voor akkerbouw, maar vooral voor wijnbouw.
Als er ook sprake is van stal, moet gedacht worden aan wat kleinvee voor eigen gebruik.
Punt 6.
De Moeder zal "alljahren” elk jaar 50 geldstukken afdragen, aan de Sohn die het huis bewoond. Als een vergoeding
voor kost en inwoning, op voorwaarde dat alles intact wordt gelaten, tot een volledig bedrijf.
Dan volgt de verdeling onder de kinderen van het vruchtgebruik, van het, in het bedrijf zijnde kapitaal. Ieder krijgt
zijn deel verdeeld over onroerend goed; landerijen en opstallen.
Maar ook van de roerende goederen, de inventaris. Dit wordt in de bijlage van 1777 wat gewijzigd ten gunste van
dochter Anna Margaretha.
De verdeling is als volgt:
Voor dochter Anna Margaretha Steller
Voor zoon Johann Willhelm Steller

170.465.-

Deze Zoon blijft op het bedrijf, vandaar het wat groter kapitaal.
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Voor Johann Ludwig Steller

165.-

Voor Johann Jacob Steller

165.-

Voor Johann Gottfried Steller

175.-

1140.Aan rente komt daar bovenop:(jaarlijks?)
Anna Margaretha

5.54

Johann Willhelm

5.14

Johann Ludwig

5.54

Johann Jacob

5.54

Johann Gottfried

5.34

Nog aan gelden te goed van derden

244.30

Wordt activa genoemd.
Het bezit der Familie Steller is bij Recapitulatie groot;
1411.- (waarschijnlijk Thaler)
Noot: Omstreeks die tijd verkopen de Luthersen de grote Sankt Peterskirche in Kirchheim-Bolanden voor 3000.Thaler aan de Reformierten. Hierdoor krijgen wij een indruk van het kapitaal van de Familie Steller
De lopende verplichtingen der Familie Steller.
Naast eigen landerijen, blijkt hieruit dat men ook land gepacht had.
Volgt dan een opsomming van de aangegane, langlopende verplichtingen.
(Uit de bijlage blijken die verplichtingen te lopen tot 1777) En aan verschuldigde interest is dit een bedrag van
1045,53
In dit bedrag zijn ook kleine bedragen inbegrepen zijnde: aan Kerkelijke bijdrage betaalde men 5,- keurig wordt
over die 5.- een renteverlies van 0,18 bijgeteld, zoals overigens van ieder bedrag.
Dan volgen de verplichtingen aan leveranciers, waaronder ook Johann Willhelm voor een bedrag van 15,54
Dan volgt een boekhoudkundige berekening.
Indien men de langlopende verplichtingen (tot 1777) ten laste zou laten komen van het boekjaar 1777 er zelfs een
positief overschot zou zijn van 209.10
Uiteindelijke verdeling, met inbegrip van een deel van de waarde van het Huis, wordt dan als volgt:
Naamloos (waarschijnlijk Moeder Anna Christina)
Anna Margaretha
Johann Willhelm
Johann Ludwig
Johann Jacob
Johann Gottfried

502.73

210.25
112.24
205.25
205.25
215.25

De kinderen waren elkaar onderling nog kleine bedragen schuldig. Deze staan onder de berekeningen, maar zijn
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echter wel in de telling meegenomen.
Dan volgt de ondertekening.
links de Notarissen
Griffier.
Rechts de Familie Steller.
Anna Christina Stellerin en Anna Margaretha kunnen niet schrijven. De schrijver laat ruimte in hun naam, waarin ze
een kruisje zetten.
schrijver of Griffier Johannes Zind tekende voor Johann Gottfried Steller, die in de vreemde was.
BISCHHEIM.
Actum Bischheim den 1 Febr.1774.
Beilag zum Stellersheim Inventarium.
Uit deze bijlage blijkt dat voor het officiële Testament de dato 29 Febr. 1774 ook reeds een testament was
gemaakt.
Men zou kunnen stellen dat het korte testament een concept was.
Echter het wordt door ieder, op de al eerder omschreven manier getekend.
Het verschil tussen de overeenkomst van 1 Febr. en van 29 Febr.1774 is tweeledig.
Van 1 Febr. is meer een overeenkomst tussen Moeder Anna Christina en Zoon Johann Willhelm en Dochter Anna
Margaretha.
Verder is het stuk van 29 Febr. 1774 veel meer gedetailleerd.
Hierin worden de rechten en verplichtingen van allen genoemd.
Het Testament van 1 Febr. wordt integraal overgenomen in het Testament van 29 Febr. 1774.
Wat de reden is geweest dat men zo in detail alles enkele weken later alsnog heeft laten vastleggen is niet bekend.
Hier volgt de (vrije) vertaling:
Margaretha.
En voor uitsluitend Ihren Sohn en respectievelijk Bruder Willhelm het woonhuis ook een deel van de tuinen tot een
waarde van 300.-(Thaler) van het woonhuis, niet het gehele bedrijf, daargelaten en als vervallen schulden waarvan
een gedeelte nog afgedragen moet worden, bij onveranderde situatie.
Dus als Willhelm op de zaak blijft en Anna Margaretha (lediger) vrijgezel blijft, zal een gedeelte van het woonhuis
en tuinen komen* van Anna Margaretha. In dit gedeelte moet de inboedel in de oude staat blijven,dit moet
gegarandeerd worden, met toe¬stemming van broeder Ludwig, door Willhelm.
*(hier wordt bedoeld; in bezit komen)
Aan Margaretha rechten op een vrije doorgang en recht op plaats in stub en stall.
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Voor het gedeeltelijke eigendomsrecht en medefirmant zal Margaretha “baar” = contant betalen, indien mogelijk.
In ieder geval in 1774-1775-1776 ieder jaar 1/3 deel. Tot 1777 is deze overeenkomst van kracht.
De Moeder BEVEELD dat haar rechten in Huis-stub-stal-garten gerespecteerd zullen worden, (sitz im Hauss).
Met het inkopen en medefirmant van Margaretha in een deel van het Huis-stub-stal- garten en een vrije ingang
(intritt) gaat ieder akkoord.

Ondertekening:
Notarissen en griffier.
de Familie Steller,
Anna Christina en dochter Margaretha
Wederom door middel van een kruisje.
Voor Johann Gottfried Steller tekende Johannes Zind, Griffier.

Nov. 1983 Kampen.
Sebastiaan Steller, Bron:
StaatsLandes archiv der Pfalz
Domplatz 6, Speyer am Rhein.
Korte samenvatting
Bedrijfsopheffing, verkoop, boedelveiling,
Verdeling onder de kinderen der baten.

ACTUM_BISCHHEIM DE 1O MAART 1794
Allereerst wordt de reden genoemd van de opheffing.
Namelijk Anna Margaretha Stellerin is overleden.
Er staat letterlijk vertaald “Zij is de Eeuwigheid in getreden”
Den 7-de gestorven en naar Christelijke gebruiken begraven,
Zonder erfgenamen in mannelijke lijn.(ohne Erber wail nurfolgne Sohn)

Noot; Ze had wel een pleegzoon, Balthasar Farr een zoon van een nicht van haar uit Kirchheim-bolanden.
Doch deze pleegzoon was op bijna 24-jarige leeftijd,4 dagen eerder, op 3 Maart overleden.
Het is dan ook best mogelijk dat Anna Margaretha Stellerin deze klap niet kon verwerken, en door verdriet om dit
verlies ook is gestorven.
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Dan volgt een omschrijving van de medefirmanten, haar broers;
A. Willhelm Steller, Gemeindigeman = Inwoner alhier.
B. Ludwig Steller, niet meer hier wonende.
C. Gottfried Steller, in Hollandse Diensten.
D. Jacob Steller, woonachtig in Worms.
Als zaakwaarnemer voor de afwezigen wordt bij deze;
Gottfried Völpel, wonende alhier.
De verkoop wordt aangevraagd door Gottfried Willig, nu de belangrijkste firmant overleden is en hij tegoeden had
op de Familie Steller.
Hij wordt hierin gesteund door inwoner Conrad Salz.
Noot:
Deze Actum is gedateerd 10 Maart 1794, de datum waarop Anna Margaretha Stellerin ten grave wordt gedragen.
ACTIVA
Dan volgt de omschrijving van het onroerend goed, ten behoeve van de erfgenamen (erben) tevens een
omschrijving van de roerende goederen (mobilien)
Dit alles is aan waarde geschat en als Activa omschreven.
De datum 10 en 11 Maart
Noot:
Het woonhuis komt niet ter sprake het zal van de verkoop zijn uitgezonderd.
Hier woonde het gezin van Johann Willhelm Steller.
Aan tegoeden die de Familie Steller had van derden, gerekend tot de Activa als volgt:
Willhelm Steller: Nog te betalen pacht op Martini 1794 over de jaren 1795-1796
Totaal met opcenten, 100,00
Vater Kleyss: Nog te betalen pacht over 1794,1795 en 1796
met 10.- aan opcenten ,210.Friedrich Willing: Nog te betalen pacht over de
jaren 1794-1795-1996
Totaal met opcenten, 124.Johann Chr. Naab: Nog te betalen pacht over de jaren
1774-1795-1796 met 5.- aan opcenten 68,Actus 502,-
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Noot:
Waarom zulke langlopende verplichtingen?
Het Pfalzerbergland is uitermate geschikt voor de wijnbouw. Voordat een wijnstok druiven voortbrengt zijn er toch
al wat jaren voorbij. Verder is er steeds sprake in de actum van Martini of Martinitag. Dat is de vieringsdag van Sint
Martinus of in het noorden van Nederland Sint Maarten genoemd.
Deze dag is 11 November.
Dan was ook in de wijnbouw het einde van een seizoen, en liepen de contracten tot die datum, of begonnen op die
dag, en dan voor meerdere jaren.
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