
Gebruikte afkortingen:  

 

[ ]  alles wat tussen deze blokhaken is geplaatst, zijn toevoegingen mijnerzijds die niet in de 

                        oorspronkelijke bron staan. 

{ }  toevoegingen in de oorspronkelijke bron, in een ander handschrift of op een later tijdstip. 

>  ouder dan, groter dan. 

<  jonger dan, kleiner dan. 

...   onvolledig, met hiaten of weglaten van een bepaald stuk tekst. 

A  Archieven van de Armenkamer in het Gemeentearchief van Kampen. 

AB  Archief van de gemeente Blankenham in het gemeentehuis van de gemeente Steenwijkerland te 

             Steenwijk. 

AK  Archief van de gemeente Kuinre in het gemeentehuis van de gemeente Steenwijkerland te  

             Steenwijk. 

arb.  arbeider. 

B   Blankenham. 

b  bunder; in de stukken waar de term bunder wordt gebruikt is de grootte één ha. 

c.a.  cum annexis; alles wat er bij hoort. 

Cg.  Carolusgulden; deze gulden bestond uit 20 stuivers; één stuiver bestond uit 16 penningen. 

c.s.  cum suis; en de zijnen, en consorten. 

DAV            Archief van het Drostambt Vollenhove in het HCO. 

dm.  dagmat; circa 0.56 ha. 

eig.  eigenaar. 

erfgen.  erfgenamen. 

fol.   folio [bladzijde]. 

G  In samenhang met GAK, archieven van de Gasthuizen te Kampen in het Gemeentearchief te  

             Kampen. 

GAD             Gemeentearchief van Deventer. 

GAK             Gemeentearchief van Kampen. 

ger.  gereedschap. 

geref.             gereformeerd.[lees hervormd]. 

Gg.  Goudgulden; deze bestond uit 28 stuivers. 

H  Hengsten. 

h. en w. hooi- en weideland. 

HCO            Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. 

Heerkens        Archief van de familie Heerkens in het HCO. 

HGB            Archief van de Hervormde Gemeente Blankenham in het HCO. 

HGG            Archief van de Hervormde Gemeente Giethoorn in het HCO. 

HGK            Archief van de Hervormde Gemeente Kampen in het GAK. 

HGK            Archief van de Hervormde Gemeente Kuinre in het HCO. 

hrd.  huurder. 

hs.  huis. 

HV  Archief van het Heemraadschap Vollenhove in het waterschapshuis te Meppel. 

hv.   huisvrouw; echtgenote. 

inb.  inboedel. 

K  Kuinre. 

Kl.  Klasse. 

Loos            Archief van de familie Loos in het HCO. 

LVAK            Archieven van de Landen voor en achter de Kuinder in het Gemeentearchief te Kampen. 

M  Merries. 

N  Noorden, noordelijk, ten noorden. 

NA  Nieuw Archief. 

NRKB             Notulen en rekeningen van ontvangsten en uitgaven van Kerspel Blankenham, 1823-1897; dit  

             stuk berust bij de secretaris van het Kerspel Blankenham te Blankenham. 

O  Oosten, oostelijk, ten oosten. 

OA  Oud Archief. 



OAS             Oud Archief Steenwijkerland, in Gemeentehuis te Steenwijk. 

OAY             Oud Archief van de gemeente IJsselham. De inventarisnummers 1-478 met betrekking tot  

             Kuinre en Blankenham bevinden zich in het HCO. De nummers 479-656 welke betrekking hebben  

             op het schoutambt Oldemarkt c.a.bevinden zich in het gemeentehuis van de gemeente  

             Steenwijkerland te Steenwijk. 

opbr.             opbrengst. 

oppervl. oppervlakte. 

ov.  overstroomd land. 

P  Paarden. 

P  In enkele gevallen, in samenhang met GAK, archieven van het Pesthuis in het Gemeentearchief 

                        te Kampen. 

pers.             personen. 

Ph.g.             Philipsgulden; deze bestond uit 25 stuivers. 

p.j.  per jaar. 

R  Runderen. 

R  in enkele gevallen afkorting voor Roe; uit de contekst blijkt wel of de 'R' een afkorting voor  

             runderen of roe is. 

R. en S. Ridderschap en Steden van Overijssel. 

RA  Rechterlijk Archief. 

RB  Archief van de polder Het Rondebroek in het waterschapshuis te Meppel. 

rek.  rekening. 

res.  resolutie. 

S  Schapen. 

SA  Statenarchief; Archief van Ridderschap en Steden van Overijssel in het HCO. 

SV  Archief van de Smalle Verdeling van Vollenhove in het GAK. 

uitg.             uitgang; jaarlijkse rentebetaling gaande uit een erve of uit een stuk land aan een bepaalde  

             renteheffer. 

V  Varkens. 

veeh.             veehouder. 

verdr.             verdronken. 

verg.             vergoeding. 

verp.             verponding. 

vo.             verso [ommezijde]. 

Voll.             Archieven van de gemeente Vollenhove in het gemeentehuis van de gemeente Steenwijkerland  

             te Steenwijk. 

VROA             Verslagen van 's Rijks Oude Archieven. 

vst.  vuurstede. 

W  Westen, westelijk, ten westen. 

W  Wagens; deze afkorting komt alleen voor in 1776 en 1822. 

W  In enkele gevallen, in samenhang met GAK, archieven van de Weeshuizen te Kampen in het  

            Gemeentearchief te Kampen. 

WV  Archieven van het Waterschap Vollenhove in het waterschapshuis te Meppel. 

wed.             weduwe/weduwnaar. 

Z  Zuiden, zuidelijk, ten zuiden. 


