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https://www.dbnl.org/tekst/coor001zede01_01/coor001zede01_01_0031.php
https://www.dbnl.org/tekst/coor001zede01_01/coor001zede01_01_0031.php
https://www.dbnl.org/arch/elbe002hist01_01/pag/elbe002hist01_01.pdf
https://www.dbnl.org/arch/elbe002hist01_01/pag/elbe002hist01_01.pdf
https://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/269-seyger-van-rechteren
https://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/269-seyger-van-rechteren
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0214&minr=862425&miview=inv2#inv3t2
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0214&minr=862425&miview=inv2#inv3t2
http://overijssel1880-1930.blogspot.com/2009/10/geillustreerde-gids-voor-zwolle-en_5797.html
http://overijssel1880-1930.blogspot.com/2009/10/geillustreerde-gids-voor-zwolle-en_5797.html
https://books.google.nl/books?id=Zxn0ur4ousAC&pg=PA11&lpg=PA11&dq="zeger+van+rechteren"+sassenstraat+streng&source=bl&ots=XGINo5Dfgh&sig=ACfU3U1yswlqPZq80z1VteMM3no4Dpfm3A&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjNuf7-i83sAhWDqaQKHbJoBOUQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q="zeger van rechteren" sassenstraat streng&f=false
https://books.google.nl/books?id=Zxn0ur4ousAC&pg=PA11&lpg=PA11&dq="zeger+van+rechteren"+sassenstraat+streng&source=bl&ots=XGINo5Dfgh&sig=ACfU3U1yswlqPZq80z1VteMM3no4Dpfm3A&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjNuf7-i83sAhWDqaQKHbJoBOUQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q="zeger van rechteren" sassenstraat streng&f=false
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https://mijn.bolas.nl/databank/1fe7f3a6-9f47-4c17-80f8-bce57e3ae9a3
https://mijn.bolas.nl/databank/1fe7f3a6-9f47-4c17-80f8-bce57e3ae9a3
https://mijn.bolas.nl/databank/1fe7f3a6-9f47-4c17-80f8-bce57e3ae9a3
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