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De Gemeentesecretarie van
Gas? el (NeEr.)

Betr. familie-onderzoek
Zwart.

Blijkens mededeling van de Gemeentesecretarie van Ooststellingwerf is
Zwart ,Hendrik Anne ,geboren 15-8-1885 te Appelscha(Ooststellingwerf) vertrokken
naar de gemeente Sleen (Dr.) .Vandaar is hij,volgens opgave van de secretarie van
die gemeente,vertrokken naar de gemeente Gastel (N.Br.) Op 28-9-1908.
Ik heb goede reden om aan te nemen,dat deze Zwart een neef van mijn vader is geweest,maar zou dat vermoeden gaarne bevestigd willen zien.Als hij inderdaad deze
neef is geweest,dan zou ik gaarne van U vernemen,wazmeer en naar welke plaats
(gemeente) hij is vertrokken.Ik weet naaelijk,dat hij in 1920 in Praneker is gehuwd,en het zou best eens kunnen zijn,dat hij eerst nog elders werkzaam is geweest
voordat hij naar Praneker ging.Ik meen te weten,dat hij werkzaam was als "commies"
(iets met douane of belastingen?).
Na opgave van de verschuldigde kosten en Uw gironummer zal ik die onmiddellijk
overmaken.0 bij voorbaat dankend voor Uw hulp,
hoogachtend,

/q14,6tq

94.

Uit de bevolkingsadministratie blijkt, dat Hendrik Anne Zwart, geb.
15 aug. 1885 te Ooststellingwerf, op 28 sep. 1908 is ingeschreven in deze gemeente en op 4 feb. 1909 is afgevoerd naar de gemeente
Goirle in Noord Brabant. Zijn beroep was:kommies bijde invoerrechten
en accijnzen.
4_Ik t4&
Oud Gastel, 1 augustus 1979.
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f 1,65 op postrek. nr. 1067320 t.n.v. gemeenteontvanger van
Oud en Nieuw Gastel

Aan de heer G.Mulder
Prins Frederik Hendriklaan 6
te
NAARDEN.

onderwerp:

kenmerk:

Inlichtingen registers
burgerlijke stand.

H.

datum:

Oosterwolde, 4 juli 1979-

Geachte heer Mulder,
Naar aanleiding van een telefoongesprek over de familie
van der Sluis, verveners te Appelscha, deel ik u het
volgende mede.
In Appelscha heeft gewoond:
/
8 1 12/13 te Wijnjeterp en
Alle Wijtzes van der Sluis, geboren ±
overleden 10 september 1900 te Appelscha. Hij was een zoon
van Wijtze Alles van der Sluis en Janke Arends.
Hij was gehuwd -(niet inl3oslsteliingwerf) met Akke Aukes
Wartena, geboren ± 1814 te Poppingawier en overleden 31
augustus 1878 te Appelscha; zij was een dochter van Auke
Ruurts Wartena en Feikje Heres Tietsma.
Kinderen van dit echtpaar waren:
Wijtze Alles, geboren 2 augustus 1835 te Appelscha
hij is gehuwd geweest met Joukje Jans Houwink,geboren 15
april 1836 te Gorredijk.
Feikjen,geboren 6 september 1837 te Appelscha; gehuwd met
de heer Albert Jans Somer, arts, wonende te Rold..-e;
Janke,geboren 20 mei 1840 te Appelscha; gehuwd met de heer
Garmt Tonckens, landbouwer te Aduard;
Ruurt,geboren 14 februari 1844 te Appelscha;
Jan, geboren 21 juli 1846 te Appelscha;
Arent, geboren 6 april 1849 te Appelscha; eerst gehuwd met
Margje Hendriks Reinders en later met Margje Brinkf
Klazina Frouwkje, geboren 18 januari 1852 te Appels cha;
Omdat ik de oude bevolkingsregisters op dit ogenblik niet
tot mijn beschikking heb heb ik niet kunnen achterhalen
waar Ruurt,Jan en Klazina Frouwkje zijn gebleven.

-

Ik heb dus maar één Alle Wijtzes van der Sluis kunnen vinden.
Uit het huwelijk Wijtze Alles van der Sluis/Joukje Jans Houwink
zou een Alle geboren kunnen zijn, doch deze kon in 1868 nog
geen rol in Appelscha kunnen vervullen, daarvoor zou hij nog
te jong zijn.
Helaas ontbrak mij de tijd om eerder voor u "in de van der
Sluizen" te duiken. Ik hpop u een dienst t e hebben verleend.
Hoogachtend,
7r
De ambtenaarVh de burgey'lijke stand
in
stèLuktwerf;,
ç
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Aan de heer G.Mulder
Prins Frederik Hendriklaan 6
te
NAkRDEN.

onderwerp:

kenmerk:

Inlichtingen registers burger—
R.
ljke stand en het bevolkingsregister.

datum:

Oosterwolde, 8 augustus 1979.

Geachte heer Mulder,
Naar aanleiding van uw brief van 31 juli j.l. deel ik u
mede, dat ik de heer Arend Wijtzes van der Sluis niet heb
kunnen vinden, noch in de registers van de burgerlijke stand,
noch in het bevolkingsregister.
Op de bijlage vindt u de gevraagde gegevens van de familie
Vondeling/Reinders.
Ik verzoek u de leges f 6.50 te willen storten op giro
nummer 895172,staande ten name van de gemeente secretarie
van Ooststellingwerf te Oosterwolde.Wilt u vermelden
"inlichtingen familie Von ,çlin reeds verstrekt?"
CIoht
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Chef afd. urg.Istand,
V" Oo(tsteflinwed
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Aan
de beer G. Mulder,
Frederik Hendriklaan 6,
GA 1411 Naarden.

onderwerp:

kenmerk:

datum:

21 augustus 1979.

archiefgegevens.

Geachte beer,
Hierbij doe ik u toekomen de door u verlangde gegevens
van de familie Stelwagen.
De kosten hiervan bedragen f 9,75.
Dit bedrag dient u over te maken op postrekening 895172
ten name van de secretarie der gemeente Ooststellingwer
te Oosterwolde (Fr.).
Hoogachtend,

(*4g__

Op 4 juli 1859 is te Appelscha geboren: Lenze, zoon van: Dirk Hessels
Stelwagen, en: Gooitske de Jong.
overleden te Appelscha op 25 september 1931.

Op 28 april 1853 is te Appelscha geboren: Leentje Durks, dochter van:
Durk Hessels Douwes Stelwagen, en: Gooitske Linzes de Jong.
overleden te Appelscha op 31 augustus 1914.

Op 10 juni 1855 is te Appelscha geboren: Johanneske Dirks, dochter van:
Dirk Hessel Douwes Stelwagen, en: Gooitske Lenzes de Jong.
Overleden te Appelscha op 18 november 1933
Op 11 februari 1850 is te Appelscha geboren: Hessel Durks Douwes, zoon
van: Durk Hessels Douwes Stelwagen, en: Gooitske Leenzes de Jong.
Op 26 maart 1884 is te Appelscha overleden: Gooitsohe Linzes de Jong,
oud63 jaar, geboren te Bovenknijpe, wonende te Appelscha, gehuwd met:
Dirk Hessels Stelwagen, dochter van: Linze Hendriks de Jong, en: Leentje
Ates Veenstra,beiden overleden.
Op 30 januari 1900 is te Appelscha overleden: Dirk Hessels Stelwagen,
oud 74 jaar, geboren te Holwerd, wonende te Appelscha, weduwnaar van:
Gooitske Linzes de Jong, zoon van: Hessel Dirks Stelwagen, en: Johanna
Rommes de Vries.
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