Molens Westerink
Een overzicht van Westerink voorouders molenaars.
Wie waren ze en Waar stonden de Molens? Uit bekende gegevens + gegevens uit
www.molendatabase.nl is het onderstaande gecompileerd. Overigens bestaan geen
van de genoemde molens meer in hun toenmalige vorm en zijn velen helemaal
verdwenen. Voor meer informatie zie de link boven.

DE OUDSTE WESTERINK VOOROUDERS
Lambert Coertsen
Lambert Coertsen is de oudst bekende Westerink voorouder. In direkte lijn 9e
voorvader van mij, Reinier Marinus Westerink. En de oudst bekende gegevens
betreffen aankoop in 1660 van de Voorste Molen buiten de poort van Elburg. In
1699 wordt de molen geërfd door zijn zonen Coert en Jan, waarbij Jan zijn deel aan
Coert verkocht.
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Coert Lambertsen
Coert Lambertsen moet vóór 1674 geboren zijn. In 1707 verkoopt Coert “2/3 parten
min 1/8” deel van zijn Molen aan “Gerrit Berendsen en Weimpje Jansen echtel.” In
1717 wordt het laatste deel door zijn weduwe Griete Jacobs verkocht aan “Hendrik
van Otterloo en Weintje Jans echtel.”, waarmee de Molen niet meer in het bezit van
een Westerink voorouder is.
Coert Lambertsen had een zoon Lambert Coerts. Hij wordt onder nog genoemd als
molenaar in Amsterdam en Kampen.

Jan Lambertsen
Jan Lambertsen, geboren in 1674, is 8e voorvader, zoon van Lambert Coertsen.
In 1693 wordt een zoon van hem
gedoopt in Oosterwolde. Mogelijk
is hij daar dan in dienst als
molenaarsknecht. Vanaf 1695 is hij
molenaar in Nunspeet, maar al ca
1710 keert hij terug naar
Oosterwolde. Zijn “onmondige”
(minderjarige) zoon Lambert
Jansen is beleent met de Molen in
Oosterwolde en Jan is aangesteld
als “hulder” en zal daar het
molenaarschap op zich genomen
hebben. Zoon Lambert Jans legt in
1722 wel de leen-eed af maar
draagt het leen direkt over aan ene
Antony Barneveld. Mogelijk is zijn vader dan al overleden, maar met zekerheid is hij
overleden vóór 1729. In 1735 komt het leen van Antony Barneveld terug en wel naar
Jan’s jongste zoon Coenraed Jansen.

Lambert Jansen
Lambert Jansen, geboren in 1693, is 7e voorvader, zoon van Jan Lambertsen.
Zoals boven bij zijn vader beschreven, krijgt Lambert als minderjarige een leen
toebedeeld. Een vreemd feit, wat mogelijk te maken heeft met rechten die hij via de
moederslijn heeft gekregen. Bij zijn huwelijk in 1713 wordt hij al vermeld als molenaar
van de Munnekemeulen in Vollenhoven. Kennelijk is hij maar kort in Vollenhove
geweest want vanaf 1717 worden zijn kinderen in Kampen gedoopt. Er zijn geen
gegevens of hij in Kampen (of Kamperveen) ook nog molenaar was.
Hij overlijdt in 1741 in Kampen.

Gerrit Lambertsen
Gerrit Lambertsen, geboren in 1716, is 6e voorvader, zoon van Lambert Jansen.
Hij trouwt in 1743 in Doornspijk. In 1749 wordt hij bij aankoop van een stuk grond
vermeld als molenaar. In 1754 koopt hij de Enkmolen, waar hij dan al als molenaar
aan het werk zal zijn geweest. Zijn zoon Lambert Gerrits wordt bij akte in 1783 de
molen nagelaten, waarbij hij de andere erfgenamen dient uit te kopen.
Hij is ws. in Februari 1784 overleden.

Lambertsen Gerrits Westerink
Lambert Gerritsen, geboren in 1754, is 5e voorvader, zoon van Gerrit Lambertsen.
Hij erft de molen in 1784. In 1818 wordt hij nog vermeld als molenaar, maar bij zijn
overlijden in 1820 wordt hij dagloner genoemd. Hoe en wanneer de Enkmolen in
ander handen is overgegaan is onbekend.
Zijn zoon Gerrit Lamberts Westerink wordt wel genoemd als molenaar, maar later
als landbouwer. Hij had geen zonen.
Zonen Jan Lamberts Westerink en Rijn Lamberts Westerink, 4e voorvader,
worden ook genoemd als molenaar, maar dan in Elburg. Het is niet bekend welke
van de Elburgse molens dat betrof.
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GERELATEERDE VOOROUDERS

Lambert Coerts Westerink
Geboren in 1698, zoon van Coert Lambertsen.
Zijn kinderen worden geboren in Amsterdam. In 1719/1920 wordt hij genoemd als
wonende bij de Molen De Spring en vanaf 1732 bij de Molen De Haen buiten de
Utrechtse Poort.
Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwt hij en verhuist naar Kampen. In 1742
koopt hij de helft van de korenmolen aan de Veenepoort.

In een aantal aktes worden de koop en verkoop van delen van de molen genoemd.
In 1757, dan kennelijk volledig eigenaar, verkoopt hij de helft aan ene Harm Aarts.
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Lambert Coerts had bij zijn overlijden geen zonen in leven. Zijn erfgenames en
weduwe Stijntje Vermolen verkopen dan vervolgens de andere helft aan Harm Aarts
in 1765.

Coenraed Jansen
Geboren 1708, zoon van Jan Lambertsen.
Coenraad krijgt het oorspronkelijk leen van de molen in Oosterwolde van zijn vader
Jan Lambertsen, overgedragen aan Antony Barneveld, in 1735 aan hemzelf
toegewezen. Hij overlijdt in 1748/49 en zijn zoons zijn dan nog minderjarig. Het leen
wordt dan overgedragen aan de weduwe Aaltje Peters en komt dan in 1759 voor 2/3
toe aan zoon Lambert Coerts.
Lambert Coerts
Geboren 1735, zoon van Coenraed Jansen. Krijgt in 1759 het leen van de molen in
Oosterwolde van zijn moeder.
In 1809 wordt een testament vastgelegd waarin bepaald wordt dat zijn molen, in
volledig eigendom, nagelaten zal worden aan zijn zoon Jacob Lammerts, waarbij
deze de overige erfgenamen, 2 dochters, ieder een soms gelds zullen ontvangen.
Zijn oudste zoon Coenraed Lamberts is dan net overleden aan TBC.
Lambert Coerts overlijdt in 1812.
Jacob Lammerts Westerink
Geboren 1768, zoon van Lambert Coerts.
Jacob erft de molen van zijn vader in 1812. Bij de molen heeft hij een schuur dat
werd ingericht als herberg (en later nog als logement en bakkerij).
Omstreeks 1817 is Jacob Lammerts te Hattem en leent in 1818 geld met als
onderpand de Claarwater molen aan de Gelderse Dijk (Ter hoogte van Katerveer aan
de IJssel voor Zwolle). In 1819 overlijdt hij in Elburg.
In welke handen de molen van Oosterwolde is overgegaan is onbekend.
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