
Genealogie

16 Roelof werd op 25 oktober 1780 te Egede 

(gemeente Hellendoorn) geboren en vier dagen 

later in de Nederduits Gereformeerde kerk van Den 

Ham gedoopt waarbij zijn naam werd genoteerd als 

Roelof van Wierden. Hij groeide op in de buurtschap 

Egede en trouwde achtereenvolgens in 1808 (1) als

Roelof Jansen met Jenne Jans (Kempers) (1784-1816),

in 1817 (2) als Roelof van Wierden met Jennes 

jongere zus Egberdiene Kempers (1790-1830) en jongere zus Egberdiene Kempers (1790-1830) en 

in 1830 (3) als Roelof op den Dries met de 17 jaar 

jongere weduwe Alberdine Albertsboer (1798-1848). jongere weduwe Alberdine Albertsboer (1798-1848).

Voor het tweede huwelijk was toestemming nodig 

van Koning Willem I te Brussel aangezien een 

huwelijk met een schoonzus of zwager destijds, 

volgens het Burgerlijk Wetboek, niet welgevoegelijk 

was en in strijd met de openbare orde. 

Opvallend is dat voor bruidegom Roelof dus drie 

keer een andere achternaam werd genoteerd ook 

al zijn de huwelijken steeds in dezelfde plaats 

(gemeente Hellendoorn) voltrokken. De achternaam 

‘Jansen’ is nog te verklaren als een patroniem (zoon 

van Jan; Jansz.); de achternamen ‘Van Wierden’ en 

‘Op den Dries’ daarentegen moeten zijn afgeleid 

van geografi sch locaties waarover verderop in dit 

artikel meer. Uit de drie huwelijken van Roelof 

werden in totaal 11 kinderen geboren waarvan er 

slechts 5 volwassen werden. De kinderen kregen 

allemaal de achternaam Op den Dries. De 79-jarige 

Roelof van Wierden stierf op 8 april 

1860 te Hellendoorn als Roelof op den 

Dries en het is aannemelijk dat hij die 

Door: Cees Hoogendijk

De eerste vermelding van de achternaam ‘Van Wierden’ dateert, voor zover nu 

bekend is, van 1597. In dat jaar liet ene Thijmon Claesz van Wierden zijn zoon Pieter dopen 

in de Nederduits Gereformeerde kerk van Bovenkarspel. In de 17e eeuw komt de 

achternaam ‘Van Wierden’ slechts sporadisch voor in een beperkt aantal steden en 

dorpen met als uitschieter(tje) Amsterdam. Een eerste verband tussen de familienaam 

‘Van Wierden’ en ons dorp heb ik inmiddels gevonden in het buurdorp Hellendoorn. 

Dit betreft ene Roelof van Wierden (1780-1860) wiens kinderen bij hun geboorte / doop 

overigens niet de achternaam ‘Van Wierden’ kregen maar ‘Op den Dries’.

De man die zijn kinderen de 
achternaam Op den Dries gaf

Roelof van Wierden (1780-1860)

achternaam het grootste deel van zijn 

leven heeft gebruikt. 

 Boerderij ’t Zenderink van de familie Ebrecht aan de Hexelseweg 40A 

tegenover de supermarkt op ‘t Loo. De boerderij is begin 2004 afgebroken. 

Een voorganger van deze boerderij werd aan het begin van de 18e eeuw 

bewoond door de familie Senderinck en is in relatie tot dit artikel genoemd als 

plaats van herkomst van de vader van Roelof van Wierden (1780-1860).
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Van Wierden en (Op den) Dries

Veel Nederlandse achternamen zijn 

afgeleid van geografi sche locaties en 

te herkennen aan het voorzetsel ‘van’. 

Vaak werd de eerste drager ervan in 

zijn nieuwe woonplaats door de lokale 

bewoners genoemd naar de plaats van 

zijn herkomst. Zodoende is het logisch 

te veronderstellen dat de achternaam 

‘Van Wierden’ afgeleid kan zijn van 

ons dorp Wierden of eventueel van de 

Groningse wierden (terpen). De achter-

naam ‘Op den Dries’ daarentegen zou 

kunnen zijn afgeleid van een dries, een 

Zuid-Nederlandse / Vlaamse neder-

zettingsvorm met huizen rondom een 

centraal middenplein, dat meestal een 

driehoekige vorm had. Dit middenplein 

deed in de middeleeuwen dienst als 

gemeenschappelijke weide (meent) 

voor het vee en als plaats waar men 

mocht planten, dus men mocht er niet 

op bouwen. Bij een dries was ook vaak 

een drinkpoel gelegen. Rondom de 

dries stonden meestal de belangrijkste 

boerderijen van het dorp met enkele 

kleinere huizen. De driehoekige vorm 

liet toe dat het vee ‘s nachts bijeen 

kon worden gedreven door slechts op 

drie plaatsen te moeten afsluiten. Op 

oude kaarten is goed te zien dat net 

ten noorden van de havezate Egede 

een onbebouwd stuk land te vinden 

was dat aan de beschrijving van een 

dries voldoet. Toch hebben Roelof (en 

ook zijn ouders) daar niet gewoond. 

Uit de kadasterkaarten van 1832 blijkt 

namelijk dat de boerderij van Roelof 

op den Dries was gesitueerd ter hoogte 

van het huidige adres Stobbelaarweg 4

te Hellendoorn (vlakbij de buurtschap 

Hallerhoek) en als ‘Op den Dries’ 

bekend stond. Of er daar ook een dries 

als nederzettingsvorm is geweest is 

niet af te leiden uit oude kaarten. Het 

is waarschijnlijker dat de familienaam 

is afgeleid van de plaatselijke (oude) 

veldnaam ‘De Driesche’. 

Herkomst vader van Roelof

De ouders van Roelof waren volgens 

de doopinschrijving ene Jan Garrits van 

Wierden en zijn vrouw Anne Egtberts, 

‘woonende op de Dries onder Egede’. 

Uit nader archiefonderzoek blijkt dat dit

Jan Gerritsen en diens tweede vrouw 

Annigje Egberts (Wetering) (1751-1828)

moeten zijn geweest. Van deze Jan 

Gerritsen is bekend dat hij ten tijde 

van zijn eerste huwelijk in 1760 met 

Roelofjen Jansen ‘bij Jannink te Hoge 

Hexel’ woonde. Jannink lag ongeveer 

ter hoogte van de parkeerplaats van de 

huidige Hexelkerk. Bij de doopinschrij-

vingen van enkele kinderen uit Jans 

tweede huwelijk – zij werden alle vier 

te Den Ham gedoopt – wordt echter 

vermeld dat hij van ’t Zenderink op

’t Loo te Wierden afkomstig was. Met 

’t Zenderink zal het gelijknamige erf 

tegenover de huidige COOP-supermarkt 

bedoeld zijn dat in het midden van de 

18e eeuw bewoond werd door Derck 

Jansz Senderink (geboren 1709) en diens

vrouw Egberdina Nijsinck (geboren 

1717). Hiermee is Jans achternaam 

‘Van Wierden’ dus verklaard ook al 

had Jan dus net zo goed ‘Van ’t Loo’, 

‘Zenderink’ of ‘Van ‘t Hoge Hexel’ 

genoemd kunnen worden. Jan is 

vermoedelijk te Wierden op of vlakbij 

’t Zenderink geboren, daar vandaan 

naar Hoge Hexel verhuisd (mogelijk 

werkte hij bij Jannink) en vervolgens 

bij zijn trouwen naar Egede vertrokken.

Jans exacte geboortedatum is onbekend,

maar dat moet in ieder geval voor 

1744 zijn geweest omdat hij bij zijn 

eerste huwelijk minimaal 16 jaar zal zijn geweest. 

Als hij te Wierden is gedoopt dan zijn de enige 

logische Nederduits Gereformeerde ‘kandidaten’ 

Jannes Garrits (Staman) (1734), Jan Garrits (de 

Groot) (1742) en Jan Garrits (Smit) (1743). Binnen

het Rooms Katholieke volksdeel dat destijds te 

Rijssen werd geregistreerd heb ik geen potentiële 

kandidaten gevonden. Het overlijden van Jan Garrits 

van Wierden is niet geregistreerd te Hellendoorn 

‘omdat ten tijde van dat overlijden alhier geene 

doodenregisters werden gehouden’ (bron: een 

huwelijksbijlage uit 1817). Hij moet ergens tussen 

1788 (de conceptie van zijn jongste kind) en 1817 

overleden zijn.

 Inschrijving van de doop van Roelof van Wierden in 1780 in het doopregister Inschrijving van de doop van Roelof van Wierden in 1780 in het doopregister

van de Nederduits Gereformeerde gemeente te Den Ham.

 Inschrijving van het huwelijk in 1760 tussen Inschrijving van het huwelijk in 1760 tussen

Jan Gerritsen en Roelefjen Jansen in het 

trouwregister van de Nederduits Gereformeerde

gemeente te Hellendoorn.

 De locatie van het voormalige 
‘Op den Dries’ te Hellendoorn, onder 
de rook van Den Ham. (Kadaster)

Bronvermeldingen

Voor dit artikel werden onder andere DTB-

boeken en de Burgerlijke Stand geraadpleegd 

alsmede ‘Historie op den Dries: Egede, 

Hellendoorn en Stamboom op den Dries’ op de 

site van Cor Bakker, het artikel ‘De Voorouders 

van Albertus Kamp’ van B. van Dooren in 

Gens Nostra 51 (1996) en de site ‘Dries (plein)’ 

op Wikipedia.




