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DEEL I - Johann Gottfried Steller en Kampen
Blz 1

Johann Gottfried Steller

Blz 4

Johann Heinrich Steller
Evert Steller, zoon van Jonann Heinrich en Geertrui van Dolder
Stellers in de stad Zutphen.

Blz 8

Hendrik Jan Moesbergen Steller
Arend Steller, zoon van Hendrik Jan Moesbergen Steller en Johanna Boenders,
verantwoordelijk voor nakomelingen in Kampen, de ‚Schilders'-tak van de familie Steller.

Blz 13

Johan Godfried Steller
Jansje Steller, dochter van Johan Godfried Steller en Gerrigje Kroes.
banden met de familie Riezebos in Kampen.

Blz 17

Sebastiaan Steller
Wilhelmina Steller, banden met de familie Postuma in Kampen.
Margrethus Fransiscus Steller, nakomelingen van Johan Godfried Steller en Jennigje Juﬀer.
Hendrik Steller en de ‚Groninger' tak van de familie Steller.

Blz 22

Willem Steller
Johannes Steller en de nakomelingen van de familie Steller in Zeeland.

Blz 30

Sebastiaan (Bas) Steller
Willem Remmelt Steller en de nakomelingen van de familie Steller de regio Utrecht.
Remmelt Sebastiaan Steller en de nakomelingen van de familie Steller in Kampen.

DEEL II - Johann Gottfried Steller en het Bataljon Nationalen 20
Philip Steller gehuwd met Johanna Bonecamp, stamvader van de familie Steller in
de regio Deventer en Apeldoorn.

DEEL III - Johann Gottfried Steller de familie in de Pfalz.
Blz 41

Johann Gottfried Steller

Blz 44

Siegfried Steller

Blz 50

Weigrand Steller

Blz 52

Conrad Steller

Johann Heinrich Steller kiest voor de mogelijkheid om via het vredesgericht een
akte van bekendheid te laten opstellen. Als hij zeven bekenden had die wilden
getuigen waar hij geboren was, dan werd dit, mits voor waar bekrachtigd door
het gerecht te Zwolle, als geboortebewijs aanvaard. Hij neemt zeven vrienden in
de arm en deze verklaren "tot liefde voor de waarheid" dat Johann Heinrich Steller in Rubersecke bij Hannover is geboren. Dit wordt in Zwolle bekrachtigd.
"wegens den verren afstand zijner geboorteplaats" en dat hij "dit gemis aan
kennis wil wegnemen".
Het is overigens pas in 2019 bekend geworden dat Johann Heinrich, die in de
akten altijd Hendrik wordt genoemd, inderdaad op 3 juli 1777 in Marienthal is
gedoopt. Dit dorp ligt op een kilometer van Ruppertsecken, dat geen kerk heeft.
In 1817 kopen ze van de familie Veldhuyzen twee huizen in de Sint Jacobssteeg
(wijk drie 142-144) tegenwoordig St. Jacobsstraat nr 32 en 34.

1832

Drie jaar na het huwelijk in 1821 sterft Johann Heinrich's tweede vrouw Geertrui
van Dolder. Johann Heinrich en Geertrui hebben één zoon gekregen, Evert Steller,
die verantwoordelijk is voor de Stellers-tak in de stad Zutphen. Hij huwde in 1840
met Gerritje Gerritse, geboren in Wageningen. Zij kregen drie zonen: Willem,
Hendrikus Johannes, Antonie en twee dochters: Geertruida en Sara Johanna.
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Niet onvermeld mag blijven, dat uit de bezittingen van Hendrik Jan Moesbergen
een penning bewaard is gebleven, met het opschrift aan de voorkant 'Hendrik
Jan Moesbergen 1734', voorzien van een meetpasser en winkelhaak als teken
van het schrijnwerkersgilde en op de achterkant de beeltenis van twee mannen,
die ruggelings op een privaat gezeten hun behoefte doen met het onderschrift
Dees 2 scheiten door een gat. Toch wel een merkwaardige visualisering van een
goede vriendschap. De penning was in de jaren tachtig in bezit van de familie
Riezebos en is via het kleinkind van Hendrik Jan Moesbergen Steller, Jansje
Steller, die gehuwd was met Cornelis Riezebos, bewaard gebleven.

Hendrik Jan Moesbergen Steller werd net als zijn grootvader schrijnwerker van
beroep. Hij huwde in 1834 met Johanna Boenders, dochter van Gialdt Johannes
Boenders en Engelina Vlothuisen. Ze wonen in de schrijnwerkerij gevestigd in de
Boven-Nieuwstraat. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren.
Gezien het feit dat de levenskansen voor jonge kinderen ook in de 19de-eeuw
nog gering waren stierven er veel op jonge leeftijd. De kinderen die de volwassen
leeftijd mochten behalen zijn Hendrik Steller, die ongehuwd bleef, en in Brunnepe
het beroep van zeilmaker uitoefende. Hij stierf op 69-jarige leeftijd in 1906.
Andere kinderen waren Arend Steller, die 56 jaar is geworden, Johan Godfried
Steller die 84 jaar werd en Engelina Steller die stierf op 80-jarige leeftijd, Zij was
gehuwd met Jan Fidder. Anna Maria Steller, gehuwd met Roelof Maurer, werd 77
jaar oud.
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Arend Steller en Wilhelmina van den Berg

Arend Steller huwde in 1869 met Johanna Wilhelmina van den Berg. Zij waren
gezegend met elf geboorten, waarvan Hendrik Jan Steller als enige de familienaam voortzet. Hij huwde met Engeltje Vos. Het echtpaar kreeg negen kinderen.
Ze vormden in Kampen de zogenaamde 'Schilderstak' van de familie Steller,
omdat Arend Steller en diens zoon Hendrik Jan Steller een schildersbedrijf
hadden aan de Boven Nieuwstraat.
De kinderen die Hendrik Jan Steller en Engeltje Vos kregen zijn;
1. Johanna Wilhelmina Steller (1905-1983), gehuwd met Gijsbert Hardeman.
2. Geesje Steller, geboren in 1906.
3. Arend Steller (1908-1988), gehuwd met Egberdina Meyberg.
4. Hendrika Johanna Steller, geboren in 1910 en overleden in 1911.
5. Hendrika Johanna Steller, geboren in 1912.
6. Wilhelmina Steller, geboren in 1914.
7. Willem Steller, geboren in 1917.
En de in 1919 geboren tweeling Weigert Jan Steller en Hendrik Jan Steller.

Engeltje Vos en Hendrik Jan Steller
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De Oudestraat, ﬁrma Telder zat op nr.46 ongeveer het midden van de foto.

Sebastiaan Steller kon door bemiddeling van de kerk winkelbediende worden bij
de gereformeerde ﬁrma Telder, die een ijzer- en kachelzaak had aan de Oudestraat.
Even verderop had zijn familie Schlaepfer een fotozaak geopend. In de ijzerhandel
van de ﬁrma 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 in
1918 overleden. Hij stond bekend als een rustige, beminnelijke man, met een wat
kunstzinnige inslag. Zo speelde hij citer en schilderde. Of er van zijn kunstuitingen
iets bewaard is gebleven is (nog) niet ontdekt. Bekend is dat hij ter gelegenheid
van een bruiloft een schilderij heeft gemaakt, dat in de jaren tachtig verloren is
gegaan. Het was waarschijnlijk geen meesterwerk.
Zijn artistieke stijl blijft voorlopig onbekend, ondanks het feit dat het aannemelijk is dat er meer
kunstwerken moeten zijn geschilderd. De weduwe
Steller van Dijk bleef achter met haar 5 kinderen.
Zoon Johan Godfried, die huwde met Marie
van Winsum, vertrok naar Arnhem. Deze
Johan Godfried Steller sterft in 1926 op zeer
jonge leeftijd. De weduwe Steller-Van Winsum
komt dan met haar jonge kinderen, Sebastiaan
geboren in 1923 en Geertje geboren in 1925,
terug van Arnhem naar Kampen en begint een
garenwinkel in de Gasthuisstraat.
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Sebastiaan Steller

In Nederland is het onrustig in die tijd. Er waren prinsgezinden en patriotten die
elkaar het leven zuur maakten. Toen ook nog te Hellevoetsluis de Prinses van
Oranje werd tegengehouden door de patriotten was de maat vol. Het Pruisische
leger en ook de troepen van Karel Christiaan van Nassau Weilburg grepen in,
waarna de patriotten naar Frankrijk werden verjaagd. De patriotten komen ten
tijde van de Franse revolutie echter weer terug in Nederland. In 1796 werd de
Bataafse Republiek uitgeroepen. Het bataljon waar Johann Gottfried Steller in
diende, het Bataljon Nationalen 20, werd met andere bataljons samengevoegd
tot het Eerste Bataljon 5de Halvebrigade.
Uit de periode dat Johann Gottfried Steller in militaire dienst
was zijn verschillende documenten bewaard gebleven, waardoor goed is te volgen welke garnizoenssteden het leger bezocht.
De in 1753 geboren Johann Gottfried Steller is op
18-jarige leeftijd in september 1771 in dienst gegaan.
De eerste vermelding van zijn diensttijd is in een akte
van uitbetaling in 1772. Een jaar later (1773) is het
regiment opgesplitst naar Hulst en Sas van Gent in
Zeeland, om vervolgens in 1774 naar Maastricht te
gaan. Vanaf april 1774 tot 1779 zijn er jaarlijks uitbetalingen gedaan aan Johann Gottfried.

Er was in de militaire diensttijd ook regelmatig verlof om naar huis
te kunnen, daarom was het mogelijk dat Maria Christina Weber op
1 juli 1777 in Ruppertsecke bevalt van haar eerste zoon, Johann
Heinrich Steller, hij wordt gedoopt in het nabij gelegen Marienthal.
In 1780 is grenadier Gottfried Steller in Namen. De garnizoensboeken vermelden dat hij en zijn broer Ludwig Steller belijdenis
doen. In hetzelfde boek wordt het echtpaar Maria Christina Weber
en soldaat Gottfried Steller genoemd. Maria Christina is dus meegetrokken met de troepen, die in 1781 in Bergen op Zoom worden
gelegerd. In 1782 wordt dochter Maria Christina Steller gedoopt
in de hervormde kerk te Bergen op Zoom. In de periode 1783 tot
1787 is het gezin Steller terug in Maastricht.
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Een kadasterkaart van Bischheim uit 1845, in het gekeurde gedeelte het Stellers erf.

Siegfried Steller
Siegfried Steller, de vader van Johann Gottfried, is geboren op 12 mei 1709 en
op 24-jarige leeftijd gehuwd met Anna Christina Doerin, die geboren is in juni
1716 en overleden op 8 april 1784 te Bischheim. De inschrijving in het kerkboek;
anno 1733 14 july ist Sebert Steller u. Anna Christina Doerin furr der Bischh.
versamlung christlich eingesegent word.

Op 30 juli 1772 sterft Siegfried Steller in de ouderdom van 63 jaar en 2 maanden.
Twee dagen later op 1 augustus wordt hij begaven, zo schrijft de Pfärrer in het
kerkboek naar christelijke gebruiken.
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Pfärrhauss en kerk van Bischheim.

Het is niet te achterhalen of Conrad Steller in Bischheim is geboren, omdat er
geen kerkboeken van Bischheim zijn van vóór 1681. Doopgegevens van zijn
kinderen zijn evenmin voorhanden. Enkel de registratie van de leeftijd bij het
overlijden van Anna Maria Buxin is een indicatie van zijn geboortejaar.
Dat Conrad thuishoort in de rij van voorvaders van deze familie Steller is
discutabel. Een geboorteakte van Weigrand Steller, waarin zijn ouders worden
genoemd, is niet gevonden. Mocht Conrad in Bischheim geboren zijn, dan is dit
niet meer na te gaan. Dat van Conrad toch wordt aangenomen dat hij Weigrands
vader is, berust voornamelijk op zijn aanwezigheid in het kleine dorpje Bischheim,
dat hij getuige is bij het eerste kind van Weigant Steller en tevens door zijn vermelding in de aktes gerelateerd aan de familie. Natuurlijk is hij qua leeftijd de
enige Steller in Bischheim die als ouder in aanmerking kan komen.
Conrad Steller en Anna Maria Buxin zouden voor zover bekend twee kinderen
hebben gekregen: Weigrand Steller en nog een zoon, Siegfried Steller, geboren
in maart 1674 in Willmenrod in de Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz. Ook van
hem is er geen bewijs dat Conrad zijn vader is, maar wel dat hij een broer van
Weigrand is.
In de akte staat dat hij uit Willmenrod kwam. De theorie dat Conrad Steller ook
uit deze regio zou kunnen komen is onderzocht, maar er is geen enkele Steller
in de boeken van Willmenrod gevonden, zelfs de daar geboren Siegfried niet.
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