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Ons Hoofdbestuurslid, de Heer A. de Haan, 's Gravendijkwal 20 
Rotterdam, verzamelt sedert jaren gegevens "de Haan". Hij houdt zich 
bij voortduring aanbevolen voor toezending van dergelijke gegevens, 
waar bij het geringste reeds op prijs wordt gesteld. Inlichtingen 
uit zijn archief wederkerig staan ter beschikking van de leden. Hebt 
U nog gegevens de Haan? 

Naar aanleiding van mijn proeve "Mignon" mocht ik een schrijven 
ontvangen van den Heer B. Hefting te Zandeweer: "Ds. Michael van der 
Tuuk is niet in 1767 overleden, maar in 1776. Als organist van de 
Ned. Herv. Gem. heb ik mij nog van de juistheid hiervan overtuigd". 

Ik dank de Heer Hefting zeer voor zijn correctie, het grafschr. 
boek is dus betreffende dit jaartal niet juist. Eventuele afstamme-
lingen willen hiervan wel goede nota nemen. 

In aansluiting op het bovenstaande kan ik nog vermelden: 
Recht. Archief Groningen (III x, No. 36). Betreft nalatenschap van 
de E. Gerryt Engelberts, in sijn levendt Camerboode van d'Ed. Mogh. 
Heeren Gedeputeerden deser provincie en Beaters de Bye, sijn S. 
Huisvrou. Genoemd worden Ds. Albertus Thoma te Groningen, Joannes 
Wilhelmi Beckering Latijnsche Schoolmeester te Groningen, Ds. Joan-
nes Beckeringh te Noordhorn en Joannes Theodori Mignon te Groningen, 
alle gehuwd met een dochter van genoemd echtpaar. De erfenis betrof 
een huis in de Kromme Elleboog te Groningen. 

Ons lid, Mr. A.H. Stikker te Driehuis-Velsen schrijft: 

De naam "van Brederode" in het Oldambt. 

Onlangs kreeg ik ter inzage een oud notitieboekje, waarin een 
opgave is te vinden van de nakomelingen van REINT EBELS en WIJPKE 
KLAASSENS, wonende omstreeks 1640 te Nieuw Beerta. Het boekje is 
samengesteld in 1849 door Reint Ebels Kremer. Hierin wordt vermeld, 
dat hun zoon, EBEL REINTS, eerst gehuwd was met GEESKE HARMS en 
later met EJA TONNIS. Uit het huwelijk van EBEL REINTS en GEESKE 
HARMS zijn geboren: GEBBINA en AAFFIEN EBELS. 

Van GEBBINA nu wordt gezegd, dat zij gehuwd is geweest met NANNO 
GEERTS en dat deze een afstammeling was van het adelijk geslacht van 
BREDERODE. 

Met behulp van de heer van der Veen te Haren heb ik kunnen uit-
vinden in hoever hier sprake is van afstamming uit dit geslacht. Het 
blijkt nl., dat in 1635 op 15 Febr. is ingeschreven als student in 
de Philosophie aan de Universiteit te Groningen: JOHANNES á 
BREDERODE, Doccumano-Frisius. Misschien dat een grondig onderzoek 
in het R.A. in Leeuwarden de afkomst van deze Dokkumer van BREDERODE 
aan het licht zou kunnen brengen. Het is bekend, dat in 1685 een 
Johan Bredero onderhofmeester was van Hendrik Casimir te Leeuwarden 
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en dat onder de Friese officieren voorkwam in 1736 HENDRIK ANTHONY 
van BREDERODE. Wat er nu waar is van de bewering, dat Johannes á 
Brederode, die in 1635 student werd, een afstammeling is van het 
adelijk geslacht, wil ik in het midden laten. Ik meen zelfs, dat een 
graaf van Brederode als laatste mannelijke nakomeling met zwaard en 
wapen begraven is. 

Genoemde Johannes á Brederode werd in Maart 1637 lidmaat der 
Hervormde Gemeente te Groningen en 12 October 1647 werd JOANNES 
BREDERODE als schoolmeester in Beerta aangesteld. Als zodanig teken-
de hij als getuige vele acten in het protocol van verzegelingen te 
Beerta. In een acte van 10 Maart 1648 (V.ee.3) wordt hij genoemd: 
"onse nye scholemeester". 

le geslacht: 

2e geslacht: 

3e geslacht: 

4e geslacht: 

5e geslacht: 

Johannes van Brederode gehuwd met ? 
dochter: Reinolda Brederode 

Reinolda Brederode, huwde te Oostwold 1674 (procl. 
Beerta 28-6-1674) met Derk Geerts (van Hoorn) 
zoon: Geert Derks 

Geert Derks, ged. Beerta 7-3-1675, huwde 12-10-1703 te 
Beerta met Jesel Nannens, geb. Eexta 18-10-1682 als 
dochter van Nanno Eltjens en Rixte Eltjens. 
zoon: Nanno Geerts 

Nanno Geerts, geb. te Eexta, huwde te Eexta 1-9-1743 
met Gebbyne Ebels (hij noemde zich Nanno Geerts van 
Brederode!) 
Kinderen: Geessien, Geert, Ebel, Klaas, Reint en 
Jezel Nannes. 

A. Geert Nannes van Brederode gehuwd met Elsien Harms. 
Kinderen: Geessien Geerts van Brederode 

Gebbina Geerts van Brederode 
Nanne Geerts 	van Brederode 

B. Ebel Nannes van Brederode gehuwd met Jantje Lewe 
Kinderen: Nanno Ebels van Brederode, gerechtsdienaar 

te Appingedam gehuwd, doch kinderloos. 
Gebbina Ebels van Brederode, ongehuwd, 
woonde te Termunten. 

C. Reint Nannes van Brederode gehuwd met Epke Jurjens. 
Kinderen: Gebbina van Brederode, ongehuwd. 

Elsien Reints van Brederode, geh. met Geert 
Jans Onnes (Goldhoorn) 

D. Jezel Nannes van Brederode, geh. met Bernardus 
Haykens, Organist en Schoolmeester te Midwolda. 
Kinderen: Nanno Haykens, in de veldtocht naar Rusland 

achtergebleven. 
Margaretha Haykens, geh. aan een sergeant, 
ook in Rusland gebleven. 
Gebbina Haykens, geh. met Hemmo Jans Lewe, 
scheepskapitein. 
Siewert Haykens, geh. met Aaltje Schetsberg 
Geessien Haykens, geh. met Hemmo Jans de 
Groot, hiervan 2 kinderen, Jan, scheepskapi-
tein op de Oost Indien en Gebbina, geh. met 
Peter Berghuis, scheepskapitein te Delfshaven. 
Jan Haykens, als zeevarende achtergebleven. 
Ebel Haykens, idem. 
Bernardus Haykens, idem. 
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6e geslacht: (van 5e onder A.) Geesien Geerts van Brederode, geb. 
28/1-1771 geh. met Jan Rienkes Haan, Koopman te Oostwold 
Gebbina Geerts van Brederode, geh. met Hendrik Jans 
Flaam 
Nanne Geerts van Brederode, geh. met Albertje Alderts 
Bakker. Kinderen: Aldert van Brederode, koopman te 
Borgercie, geh. met Jantje Menkes Menkema, 
Elsien van Brederode, geh. met Johannes Wichers, rijke 
ambtenaar te Ten Boer. Hieruit 5 kinderen t.w. Pieter, 
Enje, Trijntje, Albertje en Nanno Wichers. 

Vraag van Mr. A.H. Stikker: In 1628 huwde te Zuidbroek HEMMO LUYRDTZ, 
zoon van LUYRDT DOENS, met Tialde Gerrits Sticker, d.v. Gerrit 
Hendriks Sticker, collecteur te Zuidbroek en Hermeken. (huwelijkscon-
tract Zuidbroek 7/3-1628). Hun zoon, HENDRIK HEMMES, noemde zich 
HENDRIK HEMMES KAMMINGA en was landbouwer te Finsterwolde. Hij was 
gehuwd met Dieuwertje van Lingen, d.v. Pieter van Lingen en Remen 
Waldrix. Kinderen uit dit huwelijk waren: 
Hemmo Hindriks Kamminga, geb. 1676, Beersterhogen, geh.m.Antje Censes 
Anna Hindriks Kamminga, geb. 1674, Beersterhogen, geh.m. Ds. Samuel 
Knottnerus (BC5hmerwold). 
Bestaat er een genealogie Kamminga, waarmee genoemde Luyrdt Doens en 
Hemmo Luyrdts in verband kunnen worden gebracht? 

Wie ziet kans het onderstaande aan te vullen? 

1. Engbertus Ulbets Moorlag, geb. +1798, overl. te Wedde 9/11-1846, 
geh. met Maria Pieters Houtgast, geb. +1797, overl. te Wedde 
12/10-1859. 

2. Jan Engels Moorlag, geb. 20/10-1789 te Sellingen, overl. 24/12-
1872 te Wedde, z.v. Engel Moorlag en Alke Hendriks, geh.m. 
Geertje Aikes Warring, geb. 3/11-1799 te Laude. 

3. Jan Geerts de Jonge, geb. 15/10-1797, huwde te Wedde 3/5-1825 met 
Jantje Ulbets Moorlag, geb. 20/1-1797, d.v. Ulbet Moorlag en Etje 
Engberts Meening. 

4. Wubbe Geerts Wubbena, geb. 18/10-1797, huwde te Wedde 1/12-1820 
met Free Ulbets Moorlag, geb. 22/11-1794, d.v. Ulbet Willems 
Moorlag en Etje Engberts Meening. 

De nos. 1, 3 en 4 zullen broer en zusters zijn (kinderen van Ulbet, 
kleinkinderen van Willem), terwijl no. 2 een zoon is van Engel. Is 
deze Engel ook een zoon(?) van Willem. Gaarne nadere gegevens omtrent 
Ulbet en Engel en hun voorgeslacht! 

Geboorte-acte te Leek: 

In het jaar 1820, den 14 Jan. verscheen des namiddags te 4 uur Anne 
Joosten van Vondel, oud 22 jaar, arbeider van beroep, wonende te 
Zevenhuizen, die verklaarde, dat den 12 Jan. 1820 is geboren een kind 
genaamd Joost van Vondel, waarvan de moeder is Trientje Pieters, oud 
30 jaren, arbeidster, wonende te Zevenhuizen. 

Een verre nakomeling van onze "prins der dichters"? 
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2e Jaargang 
	Oktober 1955 	 No.2 

Afdelings 	Nieuws 

Geachte Lezers van ons mededelingenblad ! 

Met deze nieuwe rubriek wil de Redactie trachten de reeds zo ste-
vige band, die er reeds bestaat tussen de Leden en Belangstellenden 
van de Afdeling Groningen & Noord-Drenthe van de "Nederlandse Genealo-
gische Vereniging" nog meer te versterken ! Het is toch eigenlijk zo, 
dat wij als amateur-genealogen en heraldici, één grote familie van 
elkaar zijn, en deze prettige familie-sfeer komt toch over 't algemeen 
wel zeer duidelijk tot uiting op onze zozeer geanimeerde bijeenkomsten, 
lezingen en eventuele excursies. Deze prettige sfeer is één van de be-
langrijkste factoren van de enorme groei en bloei van onze afdeling! 
En het is dan ook belangrijk, door middel van deze rubriek, U allen op 
de hoogte te houden van het wel en wee van onze Afdeling. 

Nog steeds zijn we de 100 leden niet gepasseerd ! We hopen echter, 
dat we voor 1 Januari 1956 aan ons Hoofdbestuur mogen berichten, dat 
we deze mijlpaal zullen hebben bereikt. Wilt U ons hierbij even hel-
pen en allen in Uw naaste omgeving trachten enkele belangstellenden in 
onze zo mooie en wetenschappelijke hobby tot enthousiaste leden van 
onze N.G.V. te maken ? Bij voorbaat dank.!! 

En zo zijn we dan weer met enthousiasme het winterprogramma be-
gonnen. Maandag 3 October jl. vond de eerste vergadering plaats bij 
"Koos Kerstholt" aan de Vismarkt en velen waren hier getuige van een 
boeiende lezing van ons Hoofdbestuurslid, de Heer F. Renssen uit Heem-
stede over onze buitenlandse contacten en periodieken over de gehele 
wereld ! Dat dit, voor ons over 't algemeen onbekend nieuws, zeer in de 
smaak viel, bleek wel uit het enthousiaste applaus, dat de Heer Renssen 
na afloop in ontvangst kon nemen. Tevens was het voor velen aangenaam 
ook eens kennis te kunnen maken met het Hoofd van de Contactdienst der 
N.G.V., ons Hoofdbestuurslid de Heer C. Roodenburg uit Haarlem. 

Ook de Onderafdeling Appingedam & Omgeving is reeds actief aan het 
werk. Onlangs is hier een buitengewoon geslaagde avond gehouden met 
als spreker ons lid de Heer Brongers uit Middelstum over heraldiek, 
welke avond opgeluisterd werd met lichtbeelden. Helaas waren de slechte 
weersomstandigheden (veel mist) er de oorzaak van, dat de opkomst 
van leden en belangstellenden groter geweest had kunnen zijn. 

Zeer binnenkort zal ons lid, de Heer A. Hoft, een aardige lezing 
voor de onderafdeling Appingedam & Omgeving houden. Leden en belangstel-
lenden uit die omgeving ontvangen daarover wel nader bericht. 

Wilt U allen even in Uw A q e n d a noteren: 

MAANDAG 7 NOVEMBER a.s. 's Avonds om half Acht !! 
Afdelings-Vergadering van de Afd. Groningen 

& Noord-Drenthe der N.G.V. 
In het Wapenzaaltje van Restaurant "Koos Kerstholt" aan de 

Vismarkt te GRONINGE N. 

Op speciaal verzoek van zeer veel leden en belangstellenden wordt 
er deze avond een Contact - en Praatavond gehouden. Een ieder neemt 
dus zijn gegevens, stambomen, kwartierstaten, karthotheken etc. etc. 
mede. Veel contacten zullen weer worden gelegd en velen zullen weer 

4 



familie van elkaar blijken te zijn ! Neemt U vooral vrienden bekenden 
en belangstellenden mede ! Waar maar mogelijk zullen bekwame personen 
voorlichting, hulp en medewerking bij Uw vastgelopen onderzoek verlenen 
HET BELOOFT WEER GOED TE WORDEN !!!! 

Het Bestuur. 

HET RIJKSARCHIEF TE GRONINGEN IS OOK DEZE WINTERMAANDEN ELKE DINSDAG- 
AVOND GEOPEND VAN 7 UUR 30 TOT 10 UUR !!!! 

OOK U BENT VAN HARTE WELKOM !!! 

Binnenkort zullen we ook starten met een Onderafdeling Winschoten 
& Omgeving. Hier is wel reeds enige activiteit geweest, maar door 
omstandigheden was dat iets geluwd. Hierover spoedig meer nieuws. 

Aantekeningen uit een oude Statenbijbel. 

Op de dit voorjaar in 't Zandt gehouden tentoonstelling van oudheden 
in particulier bezit in de omgeving, zulks ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van het Nutsdepartement, vond ik in een oude Statenbijbel 
de volgende aantekeningen: 

Bekendmaking. Word bekend gemaakt dat er Huwelijksbelofte is aan-
gegaan tusschen Jakob Lulofs van beroep landbouwer woonachtig te 
Oosternieland, meerderjarige zoon van wijlen Lulof Klaassen land-
bouwer gewoond hebbende te Oosternieland en van wijlen Itjen 
Jakobs van beroep boerinne in leven mede gewoond hebbende te 
Oosternieland en Bouke Lammerts, meerderjarige dochter van wijlen 
Lammert Ubels van beroep landbouwer te Usquert en van wijlen 
Aaltjen Lubberts dat deze afkondiging door J.D. Mignon, Secretaris 
van het Gemeente bestuur Hoofdplaats Kantens. Blijkens het daarvan 
aan mij ondergeteekende Maire van Uithuizermeden, overgegeven 
Certificaat in het Openbaar is gedaan op Zondag den 28sten July 
1811 des namiddags om 5 uur, dat het Huwelijk tusschen gemelde 
Personen vervolgens zal voltrokken worden naar het voorschrift 
der Wet. En op dat niemand hiervan enige onwetenheid zou kunnen 
voorwenden is deze kennisgeving aan de deur van het huis der 
Gemeente aangeplakt geworden. 

w.g. S. Tammes 
Maire. 

Den 7 Sept. 1811 zijn Jakob Luelfs en Bouke Lammerts getroud op 
Uithuistermieden voor S. Tammens Maire. 
Den 1 Nov. 1812 is onze dogter Idje Jakobs geboren snags om 1 uur. 
1813 den 23 Nov. gerust voormiddags om 11 uur. 
1816 den 30 Oct. is Bouke Lammerts gerust snags om 11 3/4 uir met 
haar volkomen kennis. 
1819 Den 31 Meert zijn Jakob Luelfs Enhoorn en Jeike Rengers 
Rengers getroud op korendijk te huis van Renger Jakobs Rengers 
voor schoud H M Kim gem. 't Zandt. 
1820 den 28 Dec. is Luelf Jakobs EnHoorn jonk geweest snamiddag 
om 4 1/4 uur. 
1822 den 21 Oct. is Jeike R. Rengers verlost van jonge dogter 
's morgens om 5 uir en dat op maandagh en op wondag angeven en 
die naam is Diewerke Jakobs Enhoorn. 
9 Mei 1825 op vriedagavond om 9 1/4 uur is Jaike R. Rengers verlost 
van een dogter Idze Jacobs Enhoorn. 
1793-29 Sept. geboren Jeike Rengers Rengers. 
1828 14 Dec. Jacob Luelfs Enhoorn 73 jaren + 
1807 6 mei geb. Egge Willems Arkema zoon van Willem Klasen en 
Anje Egges Arkema te Uith.meeden. 
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1829 den 28 Oct. te Uith.meeden v/d burgem. A.P Bouwma geh. Egge 
Willems Arkema en Jeike Rengers Rengers. 
1830 den 17 Juny is Jyke R. Rengers verlost van twee jonge dogters 
middag om 3 uur is Anje geboren en om 4 1/2 uir Nieske geboren. 
1830 den 29 Juni gerust Anje E. Arkema gerust snags om 1 uur en 
trieminen, Nieske Egges Arkema gerust 1830 den 6 Aug. 
1831 den 19 April gebo Jan Egges Arkema snags om 1 uur. 

Pieter Tonnis Doornbos overleden i/d ouderdom van 46 jaren en 
bijna 9 maanden. 7 kinderen waren de vrucht van ons bijna 20-jarig 
huwelijk waarvan twee den vader reeds zijn voorgegaan. 
't Zandt Buitendijks den 12 Oct. 1865 

D.J. Enhoorn wed. P.T. Doornbos. 

Heden overleed mijn jongste dochtertje Pieterke i/d ouderdom 
van 2 jaren en 6 maanden. 
't Zandt Buitendijks den 26 Juny 1868 

D.J. Enhoorn wed. P.T. Doornbos. 

Nog in rouw over het verlies van mijn jongste dochtertje werd mijn 
moederhardt opnieuw gewond door het afsterven van mijn oudste 
zoontje Egge i/d ouderdom van bijna 12 jaren. 
't Zandt Buitendijks den 25 Nov. 1868. 

D.J. Enhoorn wed. P.T. Doornbos. 

29e v/d maand Dec. 1820 
kind v/h manlijke geslacht naam Leulf van Jakob Leulfs Enhoorn 
en Jeike Rengers Rengers 't Karspel Oosternieland namens Schout 
der Gem. (onleesbaar) 
geboren: 19 April 1831 Jan zoon van Egge Willems Arkema en Jeike 
Renger Rengers gem. Uith.meeden 
geboren: 17 Juny 1830 van dezelfden 2 kinderen v/h vrouw. geslacht 
Anje en Nieske. Burgem. A.P. Bouwma gem. Uith.meeden 
geboren: 2 Maart 1834 van dezelfden 2 kinderen v/h mann. geslacht 
Renger en Willem. Burg. A.P. Bouma gem. Uith.meeden 

xxxxxx 

De gegevens zij door mij uiteraard letterlijk 
overgenomen. 	't Zandt, Sept. 1955 

J.A. Teenstra, Burgem.r 

Mededelingen uit een boeldagenboek van Schildwolde. 

Dit boek, in bezit van de Heer A.T. Wildeman, oud-H.d.S. te Appinge-
dam, bevat een groot aantal namen van personen, die in de periode 
van 4 Apr. 1755 - 30 Oct. 1769 te Schildwolde kopers waren op de 
boeldagen, gehouden ten overstaan van de E. Theodorikus Fokkens 
Wildeman. 

4- 4-1755 Jurjen Alberts boeldag te Schildwolde 
bijgebracht door voormunderen van Hindr. Hemmes wed. Kinder 

door Fokke Scheltes 
door Jan Klaassen 
door diacony van Schildwolde 
door Peter Leenders 

9- 5-1755 Boelceduul van sodanige goederen als de Wed. wijlen 
Lammert Jans beneffens de voormunderen over Lammert Jans kinde- 
ren bij openbare uitmininge en ordinaire conditien hebben laten 
verkopen. 
3- 7-1755 idem door H. Diephuis. 
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23- 4-1755 idem Eenke Alberts kinder 
23- 4-1755 bijgebracht door Hindrik Alberts 

door Jan Derks wednr. 
door Hayko Haykens wednr. 
door Tidde Luitjens 

5- 2-1756 idem Meerten Thomas Kinder tot Hellum 
24- 3-1757 idem van holt, steen en pannen etc. wegens de Kerke te 

Schiltwolde 
16-12-1757 idem de Heer Rekenmeester Wijchel en Sipke de Jonge 

Vinckers te Schiltwolde (verkoop van bomen) 
11- 1-1758 idem wegens kerk te Hellum (verkoop bomen) 
31- 3-1758 idem Tonnis Stevens wed. te Hellum 

toegebracht door voormonders van Wessel Hindriks kind. 
door Theod. Fokkens 

18- 7-1758 idem Jantje Berents nagelaten kinderen tot Hellum 
bijgebracht door Jan Berents 

door Hindr. Doewes 
17- 1-1759 idem Cornelis Vinckers boeldag van bomen 
15- 3-1759 diaconie Schiltwolde 
4- 4-1759 nagelaten kinderen van Jan Meynts Vinckers wed. 
6- 4-1759 E. Kerkvoogd Sipke Vinkers en consorten Schiltw. 

bijgebracht door Jan Smit 
door Jacob Doornbos 
door Evert Mayer 
door Jan Jans te Hellum 

12- 4-1759 Peter Harms beneffens voormond en voogden Hellum 
bijgebracht door Jan Toornman te Siddeburen 

door dom. Havinga 
door wedman Peter Roelfs 
door Jan Bartels, Siddeburen 
door Tonke Ufkes 

26- 2-1760 diaconie boeldag Schiltwolde 
10- 4-1760 idem nagelaten kinderen van wijlen de Meester 

P. Hagenouw te Schiltwolde 
toegebracht door Heer Rekenm. Wijgchel 

door Berent Ipes 
door Fokke Scheltes wed. 

10- 6-1761 idem erfgenamen van overleden wed. Jacob Barkenbos 
te Hellum 
bijgebracht Derk Abrams, Siddeburen 

31- 3-1762 idem wegens erfg. van wijlen Jacob Doorenbos te 
Schildwolde 
toegebracht door Fokke Scheltes wed. 

door Thomas Jonas 
door Konraat Meyer 
door Theodor. Fokkens 
door Abel Dorenbos 

13- 4-1762 idem Jurjen Alberts wed. 
toegebracht door Jantje Dorenbos 

door Frouke Dorenbos 
(wordt vervolgd) 

v.Gr. 



Meester BEUKEMA 

door 

R. Veendorp te Winsum (Gron.) 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek, om in ons mededelingenblad en-
kele woorden te wijden aan een puur-sang Groninger, die vooral in de 
omgeving van Leens zeer bekend is geworden, n.l. "Meester BEUKEMA". 

Meester BEUKEMA was een onderwijzer in hart en nieren, met liefde 
voor zijn vak, een figuur, die mede door grote kennis zijn overige 
dorpsgenoten ver vooruit was en zelfs ver buiten de plaats Leens nog 
grote bekendheid genoot. 

Hij werd als Jakob Pieters BEUKEMA in 1782 te Ulrum geboren en 
werd in 1804 op 22-jarige leeftijd benoemd tot "Schoolonderwijzer" te 
Leens. Hij viel reeds dadelijk op en zo zien we, dat hij reeds spoedig 
Hoofd der School te Leens was, welke functie hij gedurende meer dan een 
halve eeuw heeft bekleed, nl. van 1804 tot 1858. 

Ook kwam reeds spoedig zijn benoeming tot Koster der Nederlands-
Hervormde Kerk te Leens. Hij heeft gedurende al de jaren, dat hij te 
Leens woonachtig is geweest, gewoond in de oude kosterie aan de Noord-
zijde van het oude kerkhof. Aan de Oostzijde van deze kosterie aange-
bouwd stond het oude schooltje, welke in 1874 is gesloopt. 

BEUKEMA bekleedde ook nog tijdelijk de betrekking van Ambtenaar 
aan de Secretarie in zijn geboorteplaats Ulrum. 

In 't kort is hier dus een overzicht gegeven van het leven van een 
zeer arbeidzaam mens. Echter waardoor "Meester BEUKEMA" wel het meest 
bekend is geworden, dat zijn zijn versjes en gedichten. Hij is o.m. de 
dichter van het Leenster Volkslied. 

In de toren van Leens hing vroeger, en misschien nu ook nog wel, 
in de buurt van de luidtouwen een bordje, waarop met witte letters het 
volgende twee-regelig versje voorkwam, van zijn hand: 

"Als men luiden wil is 't plicht 
Dat de hamer wordt gelicht !" 

Toen de oude schandpaal was geplaatst op de grens der Gemeenten 
Leens en Ulrum, werd er een prijsvraag uitgeschreven voor het vervaar-
digen van een vier-regelig versje. Ook "Meester BEUKEMA" deed aan deze 
prijsvraag mede. En met succes, want hij verkreeg de eerste prijs! 

Hij heeft tot zijn laatste ademtocht gewerkt en stierf op 1 Maart 
1859 te Leens; hij werd begraven op de oude begraafplaats, ten Oosten 
van de kerk, nog op geen tweehonderd meter afstand van het huis, waarin 
hij meer dan een halve eeuw had gewoond. 

En nog zeer, zeer vele jaren na zijn overlijden leefde zijn nage-
dachtenis nog voort in de harten van alle oudere dorpsgenoten. 

Tenslotte nog een vermelding, die voor ons genealogen van veel be-
lang is. Meester BEUKEMA was tevens een verwoed Genealoog; hij is o.m. 
de schrijver van de "Genealogie der Familie BEUKEMA", welk boekwerk 
werd gedrukt en uitgegeven voor rekening der familie in het jaar 1843 
bij de Fa. MEKEL te Uithuizen. 

R. Veendorp. 

De Genealogie der Fam. BEUKEMA, bijgewerkt tot de dag van heden 
is ter inzage verkrijgbaar bij R. VEENDORP te Winsum (Gr). 

8 



Uit de "Leekster 	Courant" dd. Zaterdag 24 Sept. 1955.  

In bovengenoemd blad is naar aanleiding van de binnenkort uit te 
voeren restauratie der oude Nederl. Herv. Kerk te Visvliet een aardig 
artikel opgenomen onder de titel "Oranje en de Nederlands Hervormde 
Kerk te Visvliet", door Tijmon BALK Mzn, dat vele genealogische aanteke-
ningen vermeldt van de Chirurgijn Mr. Mauritius ORANGIENSTAM en zijn 
naaste omgeving, familie- en kennissenkring, o.a. de geslachten CARSTEN 
FABRICIUS, VLIEGH en BACKER. 

JUKWERDER PREDIKANTEN EN HUN GEZINNEN 1595 - 1847 

Gegevens verzameld door T. BALK. 

1. Ds. Joannes CHRISTOPHORI, was eerst Rooms-Katholiek priester te 
Jukwerd. In 1595 werd hij Nederl. Herv. Predikant aldaar. Hij was 
gehuwd en overleed in 1614 aldaar. 

2. Ds. Hermannus CHRISTOPHORI, zoon van bovengenoemde Predikant, 
werd geboren te Jukwerd, was eerst Predikant te Aduard, daarna 
te Westerlee en volgde in 1614 zijn vader op te Jukwerd, alwaar 
hij van 1614 tot zijn dood in 1622 Predikant is geweest. 

3. Ds. Carolus RENEMAN, kwam in 1615 te Krewerd en kreeg in 1622, 
toen Jukwerd met Krewerd werd gecombineerd de Predikantsplaats 
van Jukwerd er bij. Hij overleed in 1646 te Krewerd. 

4. Ds. Laurentius ERICKENS, Predikant te Krewerd en Jukwerd. Over-
leden reeds eind 1647 te Krewerd. 

5. Ds. Urbanus PIERIUS. Nu Jukwerd weer een aparte Kerkelijke Ge-
meente werd, werd hij in 1648 beroepen van Lage in het Landschap 
Lippe (Dld) als Predikant te Jukwerd. In 1653 kreeg hij Ooster-
wijtwerd er bij. Overleed in 1687 te Jukwerd. 

6. Ds. Johannes BENTHEM. Nadat er van 1687 tot 1694 geen Predikant 
is geweest, werd hij in 1694 beroepen te Jukwerd. Overleden en 
begraven in 1712 aldaar. 

7. Ds. Abrahamus HARTZEMA, beroepen eind 1712 en bevestigd in 1713 
als Predikant te Jukwerd. Was een afstammeling uit een bekend Ap-
pingedammer geslacht; zoon van Ds. Wybrandus HARTZEMA. Hij over-
leed in 1733 te Jukwerd. 

8. Ds. Wilhelmus MULLER, geb. te Appingedam. 31-10-1734 te Jukwerd 
bevestigd, alwaar hij tot 1737 bleef. 1737-1745 te Ulrum, 1745-
1746 te Wehe en aldaar overleden en begraven in 1746. 

9. Ds. Johannes Conradus APPELIUS, afkomstig uit het Graafschap 
Tecklenburg. Bleef tot 1741 te Jukwerd, werd toen beroepen als 
Predikant te Appingedam. Spoedig tevens Rector van de Latijnse 
School aldaar. Wegens onenigheid in 1744 vertrokken naar Uit-
huizen, alwaar Predikant van 1744-1751, daarna van 1751 tot 1798 
te Zuidbroek, alwaar hij in de hoge leeftijd van 83 jaar in 1798 
overleed. 
Hij liet 10-9-1741 te Jukwerd een zoontje dopen genaamd Johannes 
Conradus APPELIUS. Bij de geboorte van dit zoontje is zijn 
vrouw Johanna Christina NN. in 't kraambed overleden; de fraai 
gebeeldhouwde zerk bevindt zich nog in het kerkje te Jukwerd. 
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10 Ds. Abel Henricus NIEWOLDT, afkomstig uit Oost-Friesland, kwam 
begin 1742 te Jukwerd, alwaar hij in December 1744 overleed. De 
fraaie zerk met familiewapen is nog aanwezig te Jukwerk. Hij was 
gehuwd met Catharina RINGELS, uit welke verbintenis te Jukwerd 
nog een dochtertje werd gedoopt, n.l. 
Abelia Henrica NIEUWOLDT, ged. 1-11-1744 te Jukwerd. 

11 Ds. Samuel HELPERI, kwam begin 1745 te Jukwerd en bleef aldaar 
tot zijn overlijden in 1752. Hij huwde 31-10-1745 te Jukwerd met 
Frouwke Bouwes BOLT uit Eexta. Uit dit huwelijk te Jukwerd: 
1. Catharina Euphemia HELPERI, ged. 6-11-1746. 
2. Bouwe Theodatus HELPERI, ged. 18-2-1748, overl. 30-4-1748 

en begraven 7-5-1748 te Jukwerd. 
3. Bouwe Theodatus HELPERI, ged. 15-2-1750 ald. 

12 Ds. Fokko KNIPHUISEN, werd geboren te Farmsum, van 1752-1756 te 
Jukwerd, 1756-1761 te Siddeburen, van 1761-1766 te Weiwerd en 
vertrok in 1766 naar de Provincie Gelderland, alwaar hij in dat 
jaar werd beroepen als Predikant te Ingen. 

13 Ds. Luppo UDEMA, geboren in de stad Groningen. Van 1756-1759 Pre-
dikant te Jukwerd, 1759 tot zijn dood in 1786 te Loppersum. 

(Gegevens en Familie-wapen van het geslacht UDEMA zijn ver-
krijgbaar bij ons Hoofdbestuurslid, de Heer W. van GROENEN-
BERGH, Van Panhuysstraat 23a te Groningen). 

14 Ds. Johannes HEMMES, geboren in de stad Groningen. Werd 17-3-1754 
Predikant te Roswinkel in Drenthe en 7-10-1759 bevestigd als Pre-
dikant te Jukwerd. 
13-5-1763 overleed zijn vrouw Alberdina HEYNE "synde met een vijf 
dagen kraam en is met het kraamkindje sijnde op Hemelvaartmorgen 
gestorven in één kist op Vrijdag 20-5-1763 in de Noordsijde van 't 
choor in de kerk begraven." 
Hij hertrouwde echter al weer spoedig en wel 24-6-1764 te Jukwerd 
met Jantje Egberts, de Weduwe van Udo Jacobs BOLT. 
Van 1770-1775 was hij Predikant te Hasselt (0v) en kwam in 1775 
met een beroeping naar Emmen (Dr). Hier bemoeide hij zich nogal 
met de politiek en werd aldaar 15-1-1788 door de Ridderschap en Ei-
generfden bij Resolutie wegens deelneming aan de politieke onlus-
ten in 1787 uit zijn ambt gezet en werd hem bovendien het prediken 
in de Landschap Drenthe verboden, doch hij zou toch verder jaar-
lijks nog een som verkrijgen van f. 300.--, mits zijn weduwe bij 
een eventueel versterf van hem niets uit het Predikantenweduwen-
fonds genieten zou. Dronken benden uit de omgeving van Dalen plun-
derden zijn woning te Emmen en sloegen alles kort en klein. Hij-
zelf wist met de grootste moeite door de vlucht te ontkomen. 8-5-
1796 werd hij te Emmen in zijn ambt hersteld en bleef aldaar Pre-
dikant tot 1806. 9-11-1806 hield hij aldaar zijn afscheidsrede en 
volgde zijn emeritaat. Hij ging als emeritus in de stad Groningen 
wonen en overleed aldaar 26-11-1808. 

15. Ds. Jacobus van WEERDEN, zoon van Ds. Henricus van WEERDEN, 
kwam in 1770 te Jukwerd. Hij huwde aldaar 10-9-1771 met Mettyna 
Margaretha SISSINGH, eveneens een telg uit een beroemd Predikanten-
geslacht. Zij was een dochter van de Tjamsweerder Predikant. 
Ze overleed in het kraambed op 9-7-1772 en werd in 't koor van de 
kerk te Jukwerd begraven op 17-7-1772. Het kind wat geboren werd 
was zijn enigste zoon Henricus van WEERDEN, geboren 6-6-1772 en 
gedoopt 8-6-1772 te Jukwerd. 
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Ds. Jacobus van WEERDEN hertrouwde vrij laat nog eens te Jukwerd 
en wel op 27-1-1804 met Anje Garmts, weduwe van Jacobus ROSEVELT. 
Anje Garmts overleed te Jukwerd op 15-9-1805 en werd begraven al-
daar op 20-9-1805. Ds. Van WEERDEN overleed 8-2-1810 en werd 15-2-
1810 begraven in het koor van de kerk te Jukwerd. 

N.B. Zie ook voor aantekeningen van het geslacht Van WEERDEN  
het "Mededelingenblad van de Afd. GRONINGEN, October 
1954, le Jaargang No. 3, alwaar de Heer van Groenenbergh 
in het artikel van de Genealogie MIGNON o.a. vermeldt: 
Dr. med. Johan Diederik MIGNON, die o.a. gehuwd is ge-
weest met Catharina Theodora van WEERDEN, zijnde een 
zuster van de hier behandelde Predikant. Beide dus kin-
deren van de Losdorper Predikant Ds. Henricus van WEER-
DEN, kleinkinderen van Ds. Jacobus van WEERDEN en He-
lena FLEK. De Losdorper Predikant was gehuwd met Trijntje 
MESTING, dochter v. Cornelis MESTING en Catharina Theo-
dora van BLANKENSTEYN. 

16. Ds. Gerard Van den BROEK. Na een zevenjarige vacature te Jukwerd, 
werd hij in 1817 aldaar beroepen, bleef tot 1825 en vertrok toen 
naar Vlagtwedde. 

17. Ds. J.G. KRUIZENGA, kwam in begin van 1826 te Jukwerd en vertrok 
in 1828 naar Makkum in Friesland. 

18. Ds. E. PALMER HOUWERZIJL, kwam in 1828 te Jukwerd. Hij vertrok 
in 1833 naar Tjamsweer en heeft aldaar nogal van zich laten doen 
spreken door diverse geschriften, etc. 

19. Ds. H. FOLMER, van 1834-1844 te Jukwerd en vertrok toen naar 
Middelstuur. 

20. Ds. J.E. SMITSRAAT, kwam in 1845 te Jukwerd. Hij kon zich echter 
met vele Geloofspunten niet verenigen en nam in 1847 vrijwillig 
ontslag als Predikant te Jukwerd. 

Enkele Genealogische gegevens 

van het Geslacht 

BUSCHMAN  

door 

Tijmon BALK Mzn. 

I. Henricus BOSMAN, huwde 25-2-1672 te Zuidhorn Maria FRANCOIS  

II. Mr. Henricus BUSCHMAN, Chirurgijn te Marum en Noordwijk (Marum) 
huwde 2 x : 
a. 25-3-1695 te Noordwijk bij Marum met Jantie Teyes 
b. O.T. 1-4-1731 en huwt 22-4-1731 te Marum: Willemke Eites. 
Alleen uit het eerste huwelijk kinderen o.a.: 

IIIa. Hillechien BUSCHMAN, ged. 21-4-1696 te Marum 
Huwt 20-6-1723 met Johannes ALSERDA te Marum. 
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IIIb. Martyna BUSCHMAN, ged. 13-3-1698 te Marum 
Huwt 6-12-1716 te Marum met de Landbouwer Gerrit Pauwels. 
(Uit het "Huisarchief NIENOORD No. 267 - 9-10-1722": 
"Gerrit Pauwels en zijn echtgenote Martyna Hindriks BUSCH- 
"MAN verkopen aan Fedde Hindriks en echtgenote de helft 
"van een behuyzinge en Heemstede, "De Hoorn" genaamd, ge-
"legen onder Marum.") 

IIIc. Albert BUSCHMAN, ged. 24-3-1701 te Marum. (Volgt) 
IIId. Tye BUSCHMAN, ged. 21-10-1703 te Marum. (Volgt) 

IIIc. Albert BUSCHMAN huwt NN en verkrijgt: 
IVa. Jan Christiaan BUSCHMAN, die 23-9-1764 te Wijnjeterp (Gem. 

Opsterland-Fr) huwt met Grietje Alberts uit Friesche Palen 
(Gem. Opsterland-Fr). 
Uit dit huwelijk o.a.: 

Va. 	Anna Maria BUSCHMAN, afkomstig uit Bakkeveen (Opsterland), 
die 29-4-1792 te Duurswoude (Opsterland) huwde met 
Hendrik Alberts Van der JAGT, geb. 1753 te Bakkeveen, over-
leden 4-10-1807 te Siegerswoude (Opsterland) en begraven op 
9-10-1807 aldaar, Vervener, die eerder gehuwd is geweest 
9-10-1785 te Ureterp (Opsterland) met Klaaske Jannes, geb. 
19-1-1766 te Ureterp, ged. 20-2-1766 aldaar, overl. 24-2-
1791 (kraambed) te Siegerswoude en begr. 28-2-1791 aldaar. 
Uit huwelijk v.d. JAGT-BUSCHMAN: 
a. Jan Christiaan Hendriks Van der JAGT, geb. 21-5-1794, 

ged. 6-7-1794 Siegerswoude (jong overleden aldaar) 
b. Grietje Hendriks Van der JAGT, geb. 12-7-1799 en ge-

doopt 4-8-1799 te Siegerswoude. 
c. Jan Christiaan Hendriks Van der JAGT, geb. 14-8-1802 

en gedoopt 21-9-1802 te Ureterp. 
Vb. 	Albert BUSCHMAN, overleden 1799 te Duurswoude en begr. ald. 

17-1-1790 te Duurswoude gehuwd met Janke Luitzens, geb. 15-3-
1766 te Bakkeveen, ged. 13-4-1766 ald. Overl. 27-5-1828 te 
Bakkeveen en begr. 31-5-1828 te Duurswoude. 
Zij hertrouwde 16-11-1800 te Duurswoude met de Veenarbeider 
Nicolaas Jacobs COENRADY (ook: CONRADI) 

VIa. Jan Christiaan BUSCHMAN, geb. 4-11-1790 te Bakkeveen, ged. 28 
11-1790 aldaar. Nog in 1790 overl. 

VIb. Jan Christiaan BUSCHMAN, geb. 26-2-1792 te Bakkeveen, ged. 1-
4-1792 aldaar. 

VIc. Sara BUSCHMAN, geb. 6-5-1796 te Bakkeveen, ged. 5-6-1796 ald. 
VId. Grietje BUSCHMAN, geb. 25-4-1798 te Bakkeveen en gedoopt 13-

5-1798 aldaar. 

De afstammelingen van Tye BUSCHMAN, die in de Prov. Groningen zijn 
gebleven en later meestal de geslachtsnaam BOSMAN dragen, en waar-
van in Westerkwartier en stad Groningen nog vele afstammelingen wo-
nen zullen in een volgend Mededelingenblad worden behandeld. 

Tijmon BALK Mzn. 

VRAAG: 	Waarom treffen we zo vaak in Groningerland en Noord- 
Drenthe een paard op de toren aan in plaats van een haan? 

Ik vraag dit voor iemand uit Arnhem en zou gaarne uitvoerig worden 
ingelicht! Wie weet hier een verklaring voor? 

T. BALK 
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" MEDEDELINGEN 	B L A D " 

Orgaan van de Afdeling GRONINGEN der NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VER. 

RED.: Tijmon BALK Mzn - Eijssoniusstr. 15 - GRONINGEN - tel. 26671. 

Copie v.h. volgende nummer inleveren s.v.p. voor 15 Jan. 1956 -- 
	  2 e JAARGANG nummer 3 	 

Leden en Belangstellenden: 

Het jaar 1955 loopt weer ten einde. Opnieuw bereiden wij ons 
voor op een nieuw jaar en weten wij nog geen van allen, wat dit ons 
brengen zal. Wij hopen van harte, dat het een voorspoedig en vreed-
zaam jaar moge worden! Ook hopen wij vanzelfsprekend, dat het ook 
voor onze NGV, onze Afdeling Groningen & Noord-Drenthe en onze On-
derafdeling Appingedam een prima jaar moge worden. En zoals het meest-
al gaat aan het einde van het jaar: "Even een overzichtje, van het-
geen er is geweest!" 

Ondanks het voor onze Afdeling een vrij moeilijk jaar is ge-
weest, stijgt het ledental nog steeds. Volgens de laatste opgaven 
had onze afdeling 83 leden. We hadden nog even de hoop, dat voor 
1 Januari 1956 het ledental de 100 zou overschrijden, maar dit is 
nog niet het geval. 

De Afdeling Groningen hield het afgelopen jaar 5 bijeenkomsten, 
waarvan 4 lezingen en op verzoek 1 "praat"avond. 

De onderafdeling Appingedam heeft het afgelopen jaar 4 bijeen-
komsten gehouden. 

Over de activiteiten van de Afdelingen verschenen regelmatig 
artikelen in de pers en ook van de hand van verschillende leden der 
vereniging werden artikelen in diverse provinciale bladen opgenomen. 

Financieel heeft de afdeling Groningen, volgens de penningmees-
ter geen slechte beurt gemaakt. 

Vele leden bleken uitstekende propagandisten voor onze zo mooie 
en wetenschappelijke hobby te zijn, maar een woord van hulde aan een 
"stille medewerker", die in een omgeving waar we nog niet veel leden 
hadden, veel mensen als lid heeft aangeworven en anderen belang-
stellend heeft gemaakt, nl. ons lid de Heer GRASMEYER uit Aduard, is 
hier zeker op zijn plaats! Ook vele anderen hebben keurig werk op 
dit gebied verricht. Ook een pluimpje voor ons lid de Heer HOFT uit 
Appingedam voor zijn lezing onlangs te Appingedam voor een plaatse-
lijke vereniging. Verder een woord van dank aan de vele andere "stil-
le medewerkers"! 

Het Bestuur dankt U allen voor het vertrouwen, dat U in hen 
hebt getoond. Fouten zijn er natuurlijk gemaakt; wie werkt maakt im-
mers fouten! Het streven is echter om die zoveel mogelijk te ver-
mijden. Zo hopen wij ook weer komend jaar op U te mogen rekenen! 

Wij wensen U in de eerste plaats prettige feestdagen en spre-
ken bovendien de hoop uit, dat U allen een voorspoedig en gelukkig 
1956 zult mogen beleven. En, vanzelfsprekend, veel succes toegewenst 
bij de beoefening van onze gemeenschappelijke hobby! 

Het Bestuur: 

R. VEENDORP, voorzitter 
B.J. Bartelds, secretaris 
W. van GROENENBERGH, penningmeester 
G.W. NANNINGA 
P. van BOLHUIS 
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GELUKKIGNIEUWJAAR-GELUKKIGNIEUWJAAR-GELUKKIGNIEUWJAAR-GELUKKIGNIEUWJA 

Ook de Redactie van het "Mededelingenblad" wenst alle lezers een ge-
lukkig en voorspoedig 1956, met veel Genealogisch-heraldisch succes! 

Tijmon BALK Mzn 
W. van GROENENBERGH. 

Fragment-Genealogie BUSCHMAN 

(BOSMAN) 

vervolg 
door 

Tijmon BALK Mzn 

In ons vorige Mededelingenblad heb ik een begin gemaakt met dit 
artikel, door eerst de Friese takken af te handelen. Thans komt de 
Groninger tak aan de beurt, waarvan de afstammelingen allen in het 
Westerkwartier gebleven zijn, en wel in de plaatsen Marum, Noordwijk, 
Roderwolde, Opende, Grootegast, Nuis, Tolbert en Niebert. 

IIId. Tye BUSCHMAN, later steeds BOSMAN genoemd, ged. 21-3-1703 
te Marum (Gr). Hij huwde in 1728 te Marum met Anna Cathari-
na CROONS. 
Zij was een dochter van Ds. Bernhardus CROONS, die 10-11-
1727 te Marum is overleden en begraven moet zijn in de kerk 
aldaar op 16-11-1727. Hij werd 25-12-1708 op de le Kerstdag 
beroepen te Marum en Noordwijk en komende van Roderwolde (Dr) 
"in desen Dienste" bevestigd op 23-3-1709. 
Hij op zijn beurt was weer een zoon van de predikant Ds. 
Martinus STEPHANUS, Pastor tot Norch, een Drenth van geboorte, 
die eigenlijk heet Marten Stevens CROON(S), die eerst pre-
dikant was te Rolde, maar 3 Maart 1644 te Norg kwam, alwaar 
hij 19-2-1696 is overleden. Hij was gehuwd met Margaretha 
WASSENBERGH, zeer waarschijnlijk geboortig van Grijpskerk, 
welke 22-1-1645 te Norg is overleden en aldaar 2-2-1645 in 
de kerk in het koor is begraven. De vrij duidelijke graf-
zerk is aldaar nog steeds te bewonderen. 
In de Preekstoel der Herv. Kerk te Norg vindt men nog ver-
meld: "1678- Den 14 Junij Gesett / Als Pastor was Ds. Marti-
nus Stephanus CROONS". 

Uit het huwelijk BUSCHMAN-CROONS geboren: 
1. Jantina BOSMAN, ged. 24-4-1729 te Marum. 
2. Martinus CROONS BUSCHMAN, geb. 2-11-1730 te Marum, 

gedoopt 5-11-1730 aldaar. 
Hij is tweemaal gehuwd geweest en wel: 
a. 19-6-1763 te Marum met Antje Jacobs 
b. 9-2-1772 te Marum met Reintje Beerends, van Opende (Gr) 

3. Hendrik BOSMAN, gedoopt 21-7-1734 te Marum. 
Hij huwde 28-5-1778 te Marum met Romtje Beerends, afkom-
stig van Opende, zijnde een zuster van zijn hier bovenge-
noemde schoonzusje Reintje Beerends. 

4. Anna Sophia BOSMAN, gedoopt 14-8-1740 in de kerk te Nuis 
(Gem. Marum). 
Zij ging in ondertrouw 22-4-1781 te Grootegast en huwde 
27-5-1781 te Marum met de Landbouwer Geert Hindriks, 
wonende te Tolbert (Gem. Leek-Gr). 
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Hiermede besluit ik deze fragment-Genealogie. Van de Friese tak 
wonen nog verscheidene afstammelingen in de omgeving van Bakkeveen - 
Duurswoude, Siegerswoude, Wijnjeterp etc. Van de Groninger tak zijn 
afstammelingen in leven van alle vier bovengenoemde kinderen van 
Tije BUSCHMAN en Anna Catharina CROONS. Ik vermoed, dat velen, ook 
leden van onze NGV aansluiting zullen hebben op bovengenoemde per-
sonen. 

Tijmon BALK Mzn. 

"Wie h e t Voorgeslacht 	niet 	EERT 

Is zijn eigen NAAM niet WEERT! " 

Afdelings 	nieuws 

Geachte Leden en Belangstellenden: 

Zoals reeds in het vorige nummer van ons Mededelingen-
blad is bekend gemaakt, zal in deze rubriek in 't kort worden 
behandeld de activiteiten van onze Afdeling, korte verslagen wor-
den gegeven van gehouden bijeenkomsten, etc. Het is de Redactie 
n.l. gebleken, dat er voor deze rubriek veel belangstelling be-
staat en dat er zodoende enorm wordt gewerkt aan versteviging van 
de band tussen de leden onderling. 

Maandag 7 November j.l. hield de Afd. Groningen van de 
NGV een buitengewoon geslaagde avond in Restaurant "Koos Kerstholt" 
te Groningen. De zaal was haast te klein om de vele leden en be-
langstellenden te kunnen bevatten. Op veler verzoek had het Be-
stuur gemeend eens weer een echte gezellige "praatavond" te moeten 
organiseren, en dat hieraan behoefte bleek te zijn, kon men wel 
afleiden uit de enorme opkomst. Het officiële gedeelte werd snel 
afgehandeld en zo kon spoedig worden begonnen met het uitwisselen 
van gegevens. Velen hadden daartoe stambomen, kwartierstaten, fa-
miliewapens, schriften met vele gegevens en namen, ja zelfs gehe-
le kartotheken etc. mee genomen. En dat er "gewisseld" werd van 
gegevens bleek wel uit diverse enthousiaste uitroepen! Velen ble-
ken weer familie van elkaar te zijn! Er werd door diverse perso-
nen zelfs de opmerking gemaakt, dat er tot op heden nog nooit zo'n 
geslaagde avond was geweest wat betreft de uitwisseling van de 
diverse gegevens. 

Onze voorzitter, de Heer R. VEENDORP uit Winsum, hield 
tevens nog een "propagandistisch" praatje, om vooral de diverse 
belangstellenden op de diverse voordelen van een lidmaatschap 
van de NGV te wijzen. Hij wekte tevens de leden op, om vooral ook 
in kringen van familieleden en vrienden propaganda voor onze zo 
mooie en wetenschappelijke hobby te maken en er zodoende voor te 
zorgen, dat het ledental van onze Afdeling spoedig de 100 zal heb-
ben overschreden. 

Als nieuw lid kunnen wij begroeten: 

G. BAKKER, 	Nijenklooster - Voorwerk, Tjamsweer (Gem. Appingedam) 
F.J. LOS, 	Gorechtstraat 9, 	Haren (Gr). 
Ds. J. SCHAAP, Nederl. Herv. Predikant, Zuidbroek. 

Het spreekt wel vanzelf, dat deze leden van harte welkom 
worden geheten als lid van de NGV en de Afd. Groningen. 
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Verhuisd: 

De Heer A. RUDOLPHUS woont thans Herebinnensingel 29 te Groningen, 
en vanuit Haarlem is te Meppel (Dr) komen wonen: 
Mr. J.W.F.X. de RIJK, Zuideinde 39 te Meppel. 

Uit Appingedam vernamen wij, dat de lezing van de Hr. A. HOFT 
voor onze Onderafdeling aldaar, voorlopig is uitgesteld. Wel 
staan daar grote dingen op het programma, maar daarvan krijgen de 
leden en belangstellenden uit de omgeving Appingedam-Delfzijl nog 
wel nader bericht. 
Wel bereikte ons het bericht, dat ons lid de Hr. A. HOFT een zeer 
succesvolle lezing heeft gehouden op ons terrein voor een plaat-
selijke Vereniging. 

Door de Secretaris is reeds enig contact opgenomen met enkele leden 
te Winschoten en omgeving om opnieuw tot oprichting te komen van 
een Onderafdeling Winschoten en Omg. De Hr. BALK heeft tevens een 
actief lid van ons te Zuidwending hierover gepolst. Binnenkort 
volgt nader nieuws hierover. 

Von ASWEDE 

door 

J.P. de SMIDT te DELFZIJL 

Bij de verbouwing van de Nederlands Hervormde Kerk te DELFZIJL, 
in het begin van dit jaar, zijn er een tiental grafzerken te voor-
schijn gekomen, waarvan er enkelen door de goede zorgen van de 
Kerkvoogdij (maar zeer zeker mede door de enorme inspanning van de 
schrijver van dit artikel! RED) in de muren van de kerk zijn in-
gemetseld. 

Voor één der belangrijkste van deze zerken wil ik hier de aan-
dacht vragen. Het betreft een steen, die éénmaal het graf heeft ge-
dekt van Jonkheer Borchard Van ASWEDE. 

In één der laatste Jaargangen van "De Nederlandse Leeuw" is ge-
tracht een Genealogie van het geslacht Van (ook: Von) ASWEDE samen 
te stellen. De diverse gegevens waren echter zo schaars, dat een ge-
nealogie niet met zekerheid kon worden weergegeven. Misschien nu, 
dat de onlangs te Delfzijl gevonden grafzerk hier meer licht kan 
brengen? 

Het grafschrift luidt: 

Juncker Borchart Van ASWEDE / 
Ontfanger der Convoyen ende / 
Licenten in de Fort. DELFSIJL / 
ende gewesene Frstelijck Hessen- / 
Casselsche Capitein. Gerust / 
Ao. 16.. 

Daarboven staan de volgende kwartieren: 
Aswede 	 Besten 

Rod 	 Aswede 	Besten Mepsche 

Misschien gelukt het met behulp van bovenstaande gegevens en met 
behulp van deze nieuwe vondst, een nauwkeuriger genealogie van de Fa-
milie Van ASWEDE op te stellen. 

J.P. de SMIDT. 
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Wordt lid van de N.G.V. 

NAAMLIJST VAN DE LEDEN DER GEREFORMEERDE KERK , DIE TEVENS 
BURGER VAN APPINGEDAM ZIJN (1661) 

verzameld door 
J.H. SENTENER te APPINGEDAM 

Register van Alle Ledematen so te gelijcke sijn Borgers in 
Appingedam 16 November 1661 

1. Meint Jansen 
2. Hugo Hajies 
3. Jan Goeckes 
4. Wiert Egberts, Burgemeester 
5. Popko Entes 
6. Hindrick THEODORI  
7. R.H. SMIDT  
8. Tejie Micheels 
9. Evert Swiers, Smit 
10. Evert Hindricks, Olderlinck 
11. Harmen Lubberts, Burgemeester 
12. Hindrick Eeverts 
13. Rotger Jans, Wever 
14. Rewen Eppens 

29. Peter IDEMA  
30. Claas Jacobs, Gasthuisvoogt 
31. Jan Clasen SCHERIUS, 

Schuttenrichter 
32. Harmen Clasen, Schoenmaker 
33. Tiabbo Geerts 
34. Hermen Eeverts 
35. Roelof Jansen, Wedman 
36. Teijes Hansen COCK  
37. Ouwe Cornellis, kerckvoogt 
38. Ede Pyers 
39. Ludolphus Gerhards, 

Gasthuisvoogt 
40. Isebrant Peters, Kerckvoogt 
41. Luj Sierts 
42. Mr. Cornelius SIMONIDES, Redger 
43. Derck Berents 
44. Frerick CRABBE  
45. Luitien Willems, pottebacker 
46. Albert Harmens POT 
47. Rene Garbrants 
48. Gerrit Tejissen, steenmetselaar 
49. Geert Hindricks, Backer 
50. Derck OOSTERMAN  
51. Jan Sijnties 
52. Geert Alberts 
53. Claas Ottens DIJCKHUISEN  

Boumester 
54. Derck Jans SCHULTES  

Goldtsmidt 
55. Cornellis Jansen DORENBUS  
56. Albert Jansen, bleeker 
57. Peter Wijerts, diacon  

15 . Hindrick Clasen, Ruiter 
16 . Hindrick Roelefs, mulder 
17 . Jan Simons, Snickevaarder 
18 . Eltio Meinders, Burgemeester 
19 . Jan Gerryts, in Schenkenschans 
20 . Enno Louwerts, Ouderlinck 
21 . Peter Dercks 
22 • Allert Willems, Snickevaarder 
23 . Eltio Hares 
24 . Rommert Hindricks 
25 . Alle Jansen, Timmerman 
26 . Bonne Geerts, Schoenmaker 
27 . Derck Heres 
28 . Harmen Brunts, Boumester 

91 • Berent Peters, timmerman 
92 . Sejie Alberts 
93 . Oncko Jans, backer 
94 . Berent Eisses 
95 . Jacob Melissz., diacon 
96 . Jan Jacobs, backer 
97 • Hindrick Rommerts 
98 . Hessel Rumts 
99 • Claus BOLT, van Marssum 
100 . Joannes Henricus 
101 . Jacobus Harmanni FRIX  
102 . Sicko Peters, backer 
103 . Peter Rotgers, wever 
104 . Peter Rewens, snickevaader 
105 . Benno Jansen, bleker 
106 . Berent Wolters, schoenmaker 
107 • Jan Wolters, schoenmaker 
108 . Hindrick Jansen Van NEUDORP  
109 . Derck VECHTER, van Woltersum 
110 . Cebo NIJEMAN  
111 . Eevert Segels 
112 . Tiarck Eebes 
113 . Johan SCHUIRING  
114 . Matthias MUNTER  
115 . Derck FRIX  
116 . Wigbolt Jansen 
117 . Mr. Jan Van GENNEP, Secret. 
118 . Stoffer Hansen, gaarbrader 
119 . Augustinus Alberts 
120 . Teyes Peters, schoenmaker 
121 . Louwe Cornellis, messemaker 
122 . Peter Frericks CRABBE  
123 . Peter Jans 

17 



Micheel HECTOR  
Ebel Peters, olderlinck 
Jan Cornellis, kerckvoogt 
Jan Waalckes 
Harmen Wabbes 
Peter Geerts, schuttenrichter 
Luitien Cornellis 
Hindrick Peters, stadtsdienaar 
Joan SMIT, Borgemeester 
Adriaan FOCKEN, Hopman 
Jan Tonnis 
Derck Geerts, snickevaarder 
Simon Dercks, snickevaarder 
Jacob Jansen, cuiper 
Johan VAN MANEEL, Lieutenant 
Mr. Roelef Jansen, barbier 
Egbert Wierts, kerckvoogt 
Cornellis Janssen, 

wantscheerder 
76. Jacob Harmens, sadelmaker 
77. Micheel Clasen 
78. Jacob Sijgers, gasthuisvoogt 
79. Jan Hindricks, van Farmsum 
80. Roelef LISSEBON  
81. Claas Hindricks, schoenmaker 
82. Peter Lamkes MEDENDORP, 

diacon 
83. Abraham Jacobs, snider 
84. Swier Eeverts SMIT  
85. Hindrick Harmens, smit 
86. Doe Willems 
87. Gerhardus SWANINCK  
88. Mr. Warner Jansen, barbier 
89. Hemmo Clasen, olderling 
90. Johan (Jan) Van WULLEN  

124. Brunger BRUNGERSMA  
125. Jan Simons, korfemaker 
126. Hero Meints 
127. Brisse Berents 
128. Bruinier Joesten, pottebacker 
129. Goetien Luirts, snickevaarder 
130. Abel Simons, korfemaker 
131. Warner RIJSBEECK  
132. Joachimes SPIES  
133. Geert Jansen KETELAAR  
134. Derck Jansen, bleker 
135. Daniel Harmens 
136. Jan Peters, schoenmaker 
137. Jan Warners, 

steenmetselaar 
138. Remmert Hindricks, pijpmaker 
139. Arent Wouters 
140. Wigger Seegels 
141. Bartelt Koerts 

Van BIJLEVELT  
142. Alle Writsers, ouderling 
143. Jacob Jansen MOLDTMAKER  
144. Peter Hindricks, 

steenmetselaar 
145. Hindrick Jurjens 
146. Peter Jansen FRIJMA  
147. Michel Geerts 

BLANCKENSTEIJN  
148. Bartelt Dutmers WIJERSUMA  
149. Hindrick Luitiens, 

messemaker 
150. Jan Roelefs, van Slochteren 
151. Sibolt Uildricks 
152. Claas Jans, 

uit Schathuis 

58.  
59.  
60.  
61.  
62.  
63.  
64.  
65.  
66.  
67.  
68.  
69.  
70.  
71.  
72.  
73.  
74.  
75.  

Dit was dus de naamlijst van de leden der Gereformeerde Kerk, die 
16 November 1661 tevens Burger van de stad Appingedam zijn. Wij 
danken vanzelfsprekend ons lid, de Heer J.H. SENTENER uit Appin-
gedam van harte voor deze gegevens. De Redactie heeft de in het 
artikel voorkomende Geslachtsnamen even onderstreept. 

VRAGEN. 

2. BRONTSEMA. Inlichtingen gevraagd over de Genealogie van het 
geslacht BRONTSEMA van voor 1750. Gaarne in 't bizonder over 
Mr. Jacob Jans BRONTSEMA, schoolmeester te Uitwierde, gehuwd 
met Aeltjen Dercks. Hij komt in 1720 te Uitwierde vanuit 't 
Zandt. Kinderen van hen waren: 
1. Jan Jacobs BRONTSEMA. 
2. Cornelis Jacobs BRONTSEMA. 
3. Derk Jacobs BRONTSEMA. 
4. Anna Jacobs BRONTSEMA. 

Gaarne uitvoerige inlichtingen aan: 
J.P. de SMIDT, Houtmanstraat 25, DELFZIJL. 
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3. DUYVESTEYN. Gaarne alle gegevens en inlichtingen etc. over 
het geslacht DUYVESTEYN. 
Ik zoek o.m. de doop van Peyl DUYVESTIJN, die als Jongeman 
van Hillegersberg (Z.H.) op 17 Juli 1750 te Berkel (Z.H.) 
in ondertrouw werd opgenomen met Arriaantje KERKHOF. 
Reeds is dit in diverse bladen en op vergaderingen gevraagd. 
Wie kan hier helpen? 

Gaarne uitvoerige inlichtingen en gegevens aan: 
J.P. de SMIDT, Houtmanstraat 25, DELFZIJL. 

CORRESPONDENTIE: 
Naar aanleiding van het artikel van de hand van Tijmon BALK Mzn 

over de Predikanten en hun geslachten van de kerk van JUKWERD, be-
reikte de Redactie n.l. een brief van de Heer K.J. RITZEMA van  
IKEMA, Villa Meyma, RASQUERT, post BAFLO, welke gaarne iets 
meer zou willen vernemen van het Geslacht HARTZEMA, dat o.a. ook 
in Appingedam telgen voortgebracht moet hebben, waarvan enkelen 
nogal bekend geworden zijn. Wie kan de Heer RITZEMA van IKEMA  
hieraan helpen? 

Van de REDACTIE: 

Geachte Lezers van ons "Mededelingenblad"! 

Zoals U uit de kop van ons blad kunt lezen is het Redac-
tie-adres veranderd. De Heer Van GROENENBERGH, die op waarlijk be-
wonderenswaardige wijze tot op heden, ondanks het bijna nooit  
ontvangen van copie, het blad heeft verzorgd, heeft mede door 
vermeerdering van werkzaamheden voortvloeiende uit zijn Hoofd-
bestuursfunctie gemeend, een gedeelte van dit werk over te moeten 
dragen aan een ander lid van de NGV. Hij heeft daarvoor de Heer 
BALK bereid gevonden. Het is dus in de eerste plaats een woord 
van grote dank aan de Heer Van GROENENBERGH voor het werk wat hij 
heeft gedaan voor ons blad. De Heer van GROENENBERGH zal de Red. 
zoveel mogelijk steunen en blijft bovendien zitting houden in de 
Red.commissie. 

Wil ons "Mededelingenblad" echter een spreekbuis blijven van 
onze Afdeling, dan is het echter een vereiste, dat het copie blijft 
regenen. Wij zitten nu reeds practisch zonder. Wie helpt er even? 
De Heren HOFT, SENTENER, VAN GROENENBERGH, BALK, de SMIDT, Burge-
meester TEENSTRA hebben reeds iets ingezonden. Hartelijk dank. 
Wie werkt mee aan de tot stand koming van het Januari-nummer 1956? 

De REDACTIE. 

Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. 
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