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Aan allen die de naam
DE GOEDE dragen.

Graag wil ik u hierbij de resultaten van mijn onderzoek naar onze voorvaderen laten
weten.
Ons geslacht DE GOEDE stamt uit de Kop van Overijssel. De vroegste 'bewezen' voorvader
- HENDRIK GEERTS DE GOEDE - is geboren in 1730, vermoedelijk in de kerkelijke gemeente
Wanneperveen. De doopboeken van deze gemeente zijn echter bewaard gebleven vanaf 1740,
zodat zijn doop niet gevonden is.
Wanneer hij trouwt in Zwartsluis op 17 februari 1760 wordt hij ingeschreven als wonende
te 'Meppelt'. Daar is hij echter niet geboren. In het "Registre Civique" (burgerlijk
register) van Zwartsluis uit 1811 blijkt dat hij 'tanqueur" (scheepssjouwer) is en
geboren op 3 mei 1730. De geboorteplaats wordt hier echter niet vermeld.
In de tijd van zijn geboorte wonen vele De Goede's in Belt-Schutsloot, dat onder de
kerkelijke gemeente Wanneperveen behoort. Maar ook in de plaatsen Colderveen,
Dinxterveen en Zwartsluis komt de naam al voor. In geen van deze plaatsen komt in de
kerkelijke registers echter de doop van Hendrik voor.
In het Lidmatenregister van Wanneperveen, dat is bewaard vanaf 1625 en met enkele
onderbrekingen tot 1732 aanwezig is, vond ik: "Anno 1663, voor Paschen, met attegtatie
ingekomen Theunis Hendricks de Goede, van Steenwyck" en verder: "23 Oct.1674 Egbert
Janse de Goede" (hier wordt niet vermeld vanwaar deze kwam).
Wanneer we nu de kerkelijke registers van Steenwijk raadplegen, dan vinden we in het
huwelijksregister: "Proclamatie den 8 Maart 1663, Theunis Hendricks de Goede, trouwt te
Wanneperveen 29 Maart 1663 Reijntjen Peters, geb. Wanneperveen". Voor zover klopt dus
dat een De Goede uit Steenwijk in Wanneperveen (Belt-Schutsloot) belandde. In de
kerkelijke registers van Steenwijk vond ik ook verder verscheidene De Goede's en De
Goe's, alle weer met voornamen als Hendrik, Jan en Geert.
Een Egbert Jans de Goede vinden we in het Rechterlijk Archief in 1705. Hij is al
overleden, want er wordt een Trijntje Dirx als zijn weduwe genoemd, wonende te
Dinxterveen. Was dit dezelfde Egbert als de eerder genoemde?
Ik heb verscheidene fragmenten van families van onze naam, maar kan nergens een
aanknopingspunt vinden met Hendrik Geerts. Misschien echter duiken er nog eens
archiefgegevens op, waardoor dit wel mogelijk is. Het deel van onze stam tussen
Steenwijk en Wanneperveen heb ik dus niet kunnen vinden, maar de voornamen wijzen er
wel op dat het vermoedelijk hetzelfde geslacht betreft.
Gezien bovengenoemde feiten ben ik uitgegaan van het oudst bekende echtpaar, HENDRIK
GEERTS DE GOEDE en GRIETJE JANS LIER. Van mijn naspeuringen vindt u hierna de
resultaten. Ik heb mij hierbij ten doel gesteld alle nog levende nazaten van dit
echtpaar te achterhalen en dit is voor het overgrote deel gelukt. Er blijven echter
altijd enkele personen, waarvan bv. de doop gevonden is maar waarvan later niets meer
te vinden is.
Wanneer ik nu al die niet meer levende naamgenoten, waarmee ik de laatste jaren
kennismaakte via de archieven, de revue laat passeren, dan is er één die er
onmiddellijk uitspringt. Het is EGBERT, geboren op 27 mei 1773 als jongste zoon van de
bovengenoemde Hendrik Geerts en Grietje Jans Lier. Hij heeft ons namelijk een boekje
achtergelaten, geschreven in 1845 en getiteld: "Eene korte en eenvoudige beschrijving
van den WEG DER BEKEERING dien de Drie-Eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft". Het
is het werkelijk ontroerende levensverhaal van een man, die in zijn tijd trachtte 'de
ware weg' te vinden. Het is voor ons interessant dat in dit verhaal ook vele gegevens
te vinden zijn die belangrijk zijn voor onze familiegeschiedenis. Over hem vond ik ook
in het Gemeentearchief van Doesburg verscheidene gegevens.
Nu even een uiteenzetting over de opzet van deze genealogie.
Onze oudste Hendrik Geerts had vijf kinderen, één dochter en vier zoons. Van de oudste
zoon Geert (genoemd dus naar zijn grootvader), gedoopt in Zwartsluis op 1 januari 1762,
is nergens meer iets te vinden. De andere
drie zoons hebben een flink nageslacht, vandaar dat deze stamboom is

gesplitst in vier

takken, nl.:

de MEPPELER TAK van Jan
de ZWARTSLUIZER TAK van Hendrik
waarvan afgesplitst de GENEMUIDER TAK
de DOESBURGER TAK van Egbert
De generaties zijn vanaf Hendrik Geerts genummerd met Romeinse cijfers. De mannelijke
nazaten met nageslacht zijn aangeduid met a, b, c enz. Wanneer u nu op de stamboom gaat
puzzelen, dan blijkt deze schrijver hierop aangeduid te zijn als Meppel (M) VIIC.
Wat de voornamen van al die De Goede’s betreft het volgende: uit mijn berekening blijkt
dat 13,8% de naam Hendrik draagt, 12% Jan, 6% Egbert en 6% Gerrit.
Bij de nu nog levende Egberts komt in bijna alle gevallen de naam uit op de
bovengenoemde Egbert, telkens met één geslacht ertussen (vernoemd naar grootvader).
Bij de Hendriks is één heel sterk geval. Van de Zwartsluizer tak is een Hendrik (Z
VIIIA), geboren op 19 september 1972, die de 8e Hendrik is in rechte lijn vanaf onze
eerste Hendrik.
De schrijver heeft ook nog plannen om deze hele familiegeschiedenis met bijzonderheden
over vele De Goede’s te gaan schrijven en dit verhaal te illustreren met documenten,
foto's enz. Want wat voor werk deden al deze naamgenoten en waar woonden ze? Voor de
realisering van deze plannen zou misschien een Familievereniging DE GOEDE kunnen worden
gesticht. Denkt u hierover eens mee?
Het enthousiasme dat ik bij mijn vele telefoongesprekken en ontmoetingen met
afstammelingen mocht ontmoeten was groot. Praktisch iedereen interesseert zich voor de
geschiedenis van zijn voorgeslacht.
Gaarne houd ik mij aanbevolen voor eventuele aanvullingen en correcties. En voor
eventuele vragen over dit hele 'goede,' verhaal kunt u zich altijd wenden tot
JAN J.DE GOEDE
Dijkstraat 9 - 6701 CH Wageningen telefoon
08370-13617
Een dringend verzoek:
Om deze hele familiegeschiedenis bij te houden is het belangrijk dat alle veranderingen
worden vastgelegd.
Dus: wordt er een nieuwe De Goede geboren, trouwt, sterft of verhuist er iemand, dan
graag een geboortekaartje, trouwkaart enz. naar mij.
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Beste familie,
De reacties op het toezenden van het Familieboek "250 JAAR DE GOEDE" waren geweldig! Ik
ontving vele brieven, telefoontjes en bezoeken en ik ben verheugd dat dit werk u allen
plezier heeft gegeven!
U heeft zeker al gezien dat het hele boek in een Multo-band past. Moet u doen, dan
houdt u alles goed bij elkaar, ook eventuele verdere berichten.
Mijn plan is om (voorlopig 'op eigen houtje') contact met u allen te houden en u van
tijd tot tijd wijzigingen en aanvullingen te sturen.
Het is met een werk als dit natuurlijk onvermijdelijk dat er fouten insluipen. Hierbij
dus een lijst met de correcties. Wanneer u deze, net als ik dit doe, verbetert in het
familieboek, aan houden we allemaal samen alles goed bij.
Bovendien staan op deze lijst aanvullingen, want ik vroeg u alle geboorten enz. aan mij
te melden en dat is ook gebeurd.
Ondertussen ben ik weer aan het speuren gegaan naar nog vroegere voorouders, dus voor
onze Hendrik Geerts. Ook hiervan zal ik u op de hoogte houden.
Dan stuur ik u ook hierbij een adreslijst van alle De Goede's. U wilde toch ook graag
weten waar ze allemaal wonen?
En dan de familiereünie, waarom door velen wordt gevraagd! Die komt er vast wel eens
een keer, want we willen al die stamgenoten ook wel eens zien' Maar wie wil mij helpen
dit te organiseren? Het is onmogelijk dit alleen te doen.
Begint u voor een aanvullend familieboek vast eens te zoeken naar foto's van b.v.
grootouders en overgrootouders. Mooi hiervoor zijn trouwfoto's en opnamen van het hele
gezin. Voorts ook foto's van hun huis enz. Laat even weten of u die beschikbaar wilt
stellen voor reproduktie. U krijgt de originele foto’s vanzelfsprekend weer terug.
Helemaal mooi is het wanneer u over deze voorouders een stukje schrijft met
herinneringen. Ik heb al vele verhalen over al die oude De Goede’s gehoord, maar u moet
ze zelf maar eens op papier zetten en mij sturen.
Inderdaad, het was een heel verhaal! Maar dit hele gezoek en gepuzzel heeft mij heel
veel plezier gegeven en nogmaals, wat hebben veel familieleden enthousiast gereageerd!
Voor deze keer:
heel 'goede' groeten aan u allemaal,
Jan J.de Goede

