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HuppelDePup 
wordt uitgegeven door de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging. De voorlopig vastgestelde verschijningsdata voor 1994 
zijn : eind maart / begin april, eind juli / begin augustus en eind november / begin 
december. 

Abonnementsgelden 
HuppelDePup wordt gratis toegestuurd aan de leden van de afdeling Groningen en 
Noord-Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Overige leden van de N.G.V. kunnen zich abonneren middels een bij~omend 
lidmaatschap van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe. Hiertoe dient u zich te 
melden bij de landelijke ledenadministratie Postbus 976 1000 AZ Amsterdam. Zie de 
mededelingen in het juli/ augustus 1993 nummer van Gens Nostra, blz. 42. 
Andere belangstellenden kunnen een abonnement nemen op HuppelDePup door 
overmaking van f 15,00 op girorekening 5563062 ten name van: N.G.V. afdeling 
Groningen en Noord-Drenthe te Tolbert onder vermelding van: Abonnement 
HuppelDePup 

Redactie 
• H.J.E. Hartog te Groningen 
• C.M.W. Hessels te Noordhorn 
• M.J. IJzerman te Den Ham 
• Mevr. A. Veldhuis te Veenwouden (Friesland) 

Redactie-adres voor algemene (genealogische) stukken 
H.J.E. Hartog Snelliusstraat 28 9727 JN Groningen 

Redactie-adres voor de •vragen en antwoorden' rubriek 
M.J. IJzerman Sietse Veldstraweg 27 9833 TA Den Ham 

Kopy voor de volgende HuppelDePup 
Kopy voor het volgende nummer van HuppelDePup dient uiterlijk begin maart 1994 
toestuurd te zijn aan één van de bovengenoemde adressen. 

Verantwoordelijkheden 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken die zijn voorzien 
van een naam. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren , te 
redigeren , in te korten en enigszins aan te passen evt. in samenspraak met de 
schrijver van het artikel.Eerder en elders gepubliceerde artikelen worden niet 
geplaatst. Artikelen worden opgenomen in volgorde van ontvangst en / of 
belangrijkheid, een en ander ter beoordeling van de redactie. 

Bij de voorplaat 
De Stad gezien van de noord-zijde naar C. Pronk anno 1730. Uit het boek: 'Oud
Groningen Stad en Lande' door C.H. Peters. 
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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte leden van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging . 

Uw programma voor het komende seizoen bieden wij u hierbij aan in een 
nieuwe verschijningsvorm. Dit doet vermoeden dat de inhoud meer biedt 
dan het programma alléén. 
De opzet van het bestuur is dat deze publicatie van 'aangekleed' 
programma uitgroeit tot een afdelingsblad voor, doch vooral door, de leden 
van onze afdeling. 
Niet alleen zal aandacht besteed worden aan de reeds lange tijd gangbare 
vragenrubriek. Nu kunnen meer uitgebreide teksten, zoals genealogieën en 
kwartierstaten, gepubliceerd worden . Ik roep u dan ook op uw 
genealogische gegevens, ook wanneer deze nog vraagtekens bevatten, ter 
publicatie aan te bieden. Medeleden kunnen u daarna wellicht verder 
helpen. 
De redactie waarmede u kunt overleggen bestaat, voor dit eerste nummer, 
uit de volgende bestuursleden: 

C.M.W. Hessels 
Prof. van Giffenweg 1 0 
9804 RV Noordhorn 
05940 - 22 05 

Mevr. A. Veldhuis 
Dr. A. Plesmanlaan 75 
9269 PJ Veenwouden 
05110 - 758 98 

H.J.E. Hartog 
Snelliusstraat 28 
9727 JN Groningen 
050 - 25 33 33 

M.J. IJzerman 
Sietse Veldstraweg 27 
9833 T A Den Ham 
05903 - 13 59 

Deze redactie zou zich graag op korte tijd uitgebreid zien met enkele 
enthousiaste leden. Heeft u interesse en enige tijd beschikbaar, neemt u 
dan contact op met één van de hierboven genoemde 
personen. U bent van harte welkom. 

Ik wens ons afdelingsblad HuppelDePup een veel 
gelezen en veel geraad pleegde toekomst toe. Tevens 
wil ik bij deze gebruik maken van de gelegenheid u en 
de uwen een voorspoedig 1994 te wensen. 0 

lr A. Daae, 
Voorzitter NGV afd . Groningen en Noord-Drenthe 



Van de redactie 

Dit eerste nummer van ons afdelingsblad is voor een groot gedeelte 
geschreven door de redactie-leden en de overige bestuursleden. 
Zoals u in het 'Voorwoord van de voorzitter' kunt lezen, is het de bedoeling 
dat dit blad niet alleen voor, maar belangrijker nog, door de leden wordt 
vol-geschreven. De redactie houdt zich dan ook aanbevolen voor met name 
genealogische en andere, voor genealogen, interessante artikelen. Hierbij 
kunt u ook denken aan artikelen die (nog) niet echt geschikt zijn voor 
publikatie in een 'echt' genealogisch tijdschrift zoals Gens Nostra. Artikelen 
over leuke, toevallige en/of interessante vondsten (zie bv. het artikel over 
het lidmatenboek van Nieuw Beerta van A. Veldhuis) etc. zijn uiteraard van 
harte welkom. Ook voor aankondigingen (denk er aan, de volgende 
HuppelDePup verschijnt eind maart / begin april) en aanbiedingen van 
boeken is in HuppelDePup mogelijk plaats. 
Denkt u een bijdrage voor het blad te kunnen leveren, schroom niet en 
stuur het op naar de redactie. 
Het liefst ontvangt de redactie uw bijdragen op 'floppie' (diskette) in 
WordPerfect- of Word-formaat, dit scheelt ons een heleboel tikwerk. Uw 
papieren inzendingen zijn uiteraard ook van harte welkom. 
Een zeer belangrijk onderdeel van het afdelingsblad zal gevormd gaan 
worden, als vanouds, door de vragen en problemen waarmee 
afdelingsleden kampen bij het samenstellen van de familie-geschiedenis, 
genealogie, parenteel, kwartierstaat etc. In dit nummer treft u uiteraard 
alleen nog maar vragen aan. In het volgende nummer hopelijk ook vele 
antwoorden. Uw hulp is hierbij onontbeerlijk. Heeft u vragen ? Stuur ze in. 
Heeft u antwoorden op vragen ? Stuur ze, onder vermelding van het 
vraagnummer, zeker in !! 

Naast uw bijdragen kan de redactie ook nog wel enige menskracht (MN) 
gebruiken voor verschillende werkzaamheden. Denk hierbij aan correctie-, 
kopieer- en andere steeds weer terugkerende karweitjes. Ook zoeken we 
nog iemand die de (onvermijdelijke) jaarlijkse index wilt gaan samenstellen, 
waardoor deze publikatie voor iedereen makkelijk toegankelijk wordt. Heeft 
u enige vrije tijd die u beschikbaar wil stellen aan onze afdeling, neem, het 
wordt eentonig, contact op met een van de genoemde redactie-leden. 

Vele handen maken 'zwaar' werk licht. En ons blad interessanter. 
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Lidmatenboek Nieuw Beerta 
door: Antonla Veldhuis 
correctie/aanvullingen: Henk Hartog. 

Uit het lidmatenboek van Nieuw Beerta kopieerde ik enige tijd geleden een 
bladzijde met (naar ik dacht) de lidmaten van deze gemeente. Bij 
transcriptie bleek het te gaan om, per hoofd, overleden personen in de 
pesttijd. Het bleek een schat van informatie te bevatten, die ik anderen niet 
wil onthouden. 
Het is zo letterlijk mogelijk vertaald, maar omwille van de leesbaarheid wat 
vereenvoudigd. 

"Ad pag. 100 dit volgende noch sint in d' N. Beerta onder ende na het 
vluchten voor des biscops van Munsters votck, in het jaer 1665 ende in het 
pesljaer anno 1666 aldaer gestorven, soo niet opgeteickent gewest zijn, als 
volget 

vooreerst van oost. ofte van d' hamdijck (van Jan Berents huis) oft ende dat 
het gehiele hamrick en caspel door sint gestorven 

Jan Berents 

Arent Jans 

Jan Joestens 

Claes Jans 
Reinder Wildrix 

Sijbelt Freercks 
Hans van Bargen 

Berent Elses 

Vr. Rensens •1 

Bronger Tammes 

Sijmen Eijlders 

5 kinderen, Berent Jans (eigen kind) en 4 
voorkinderen; Tiarck Haickes. Doetien Haickes, 
Jacob Haickes en Kunne Haickes, Jan Berents 
moeder Hiske Berents. 
Zijn huisvrouw Eltie Berents met 5 kinderen, Riene, 
Hille, Barent, Trijne en Hiske. 
Zoon Joest, huisvrouw Trijne Jans en broer Haicke 
Joest. 
Huisvr. Meentie Tiarcx en zonen Tiarck en Jan. 
Huisvr. Fenne (al genot.. gest. 1665) en dochter 
Remme. 
Zoon Albert (1666), dochter IJmcke (1667). 
Hans van Bargen, Haijcke Tammes Eeucke dochter, 
Roeleff en Stoffer. 
Fenne's dochter, of zijn voordochter, Hille, Petercke 
daarna. 
Dochter Gesina Ren sens (4 aug .1666). Garrelt 
Eedes (broer van Harre Eedes) 14 dagen daarna. 
Zoon Edze (26 juli 1666), zoon Nomne en dochter 
Swaenje, ongedoopt kind (aug.). 
(Woont nu Tiabbe Tammes), Sijmen Eijlders, zijn 
huisvr. Jantien Tiaerts (al genot.) met 5 kinderen: 
Willem. Eijlert, Hindrick, met nog een jongetje en 



Claes Everts 

Jan Tammes 

Harrem Peters 

Hanna Jurjens 

Jurjen Wilckes 
Geert Cloppenburg 

Eltle Nommes 

Harrem Alberts 

Jan Alberts 

Jan Lubberts 

Elso Berents 
Claes Jans 

Wilcke Elses 

Claes Kramers 

Hamme Edzkes 

Remmert Bonnes 

Schelte Edzkes 
Jelte Mennes 

Zal. Tiepe Jans 

Jan Hoving 

Haije Harrems 

een meisje. 
Zoon Evert, dochters Uscke en Grietien en een 
knecht Harrem Uildrick zijn neef. 
Huisvr. Melte (1666, al genot.), dochter Wupke en 
zoon Derck. 
(Woont nu Riemt Tijden), Harrem Peters met doch
ter Antie. 
Wendels 2 voorkinderen, een zoon Roeleff (31 aug. 
1666) en dochter Engel (12 sept. 1666). 
Jurjen Wilckes met 2 zonen Egbert en Jan. 
Zoon Sicke (rond pinksteren 1666) en in 1668 Geert, 
een jongetje van 26 weken. 
Hindrick Hindricks, een jongetje van 4 jaar (1668) en 
een veling Hindrick (1669). 
Een jongen Heere, een jongetje Eltie Luwerts (1666) 
en Epke Heerts met 2 kinderen van Luwert Elties. 
Jan Hillebrants (die daar gewoond heeft) en 2 
kinderen Sijpke en Aafke Jans. 
Huisvr. Sijbelcke Hickes (1 febr. 1669), met haar 
zoontje Hicke. 
Niemand. 
Knecht Hinrick Hindricks (Tijmens broer,in1665), 
zoon Jan (1666), en maagd Trijne en knecht Jan. 
Gerloff Elties met zijn zoontje Eltie Gerloffs (1 1/2 
jaar). zijn broer Jacob Elties en zus Enne Elties, 
maagd Stijne Jurjens en Michiel Michiels een 
olderl( ose) vent. 
Zijn huisvr. Frouwe Clasen en Harrem Wubbes 
(beide al genot.), 2 dochters Frouwe en Fenne en 
zoon Wubbe. 
Dochter Hille (1665), Harrem (1666) en huisvrouw 
Jantien. 
Dochtertje Grietie, Lucke (huisvr. van Juicke), Jelle 
en Renske. 
Zijn 3 dochters Geeske, Geertien en Aysse. 
Hille Freericks (huisvr. van Jan Steffens, al genot., 
in 1666). 
(Woont nu Harrem Elses) Frerick Jans en zijn 
huisvr. Martien, Trijne, Antie en Marien Tiepes. 
Berent Jans (al genot.), een knecht, Rixten 
(stiefmoeder van Jantien Eijlers) en 2 kinderen 
Grietie en Jantien. 
Zijn huisvr. Jouwe (1666) en een meisje. 



Jan Loijters 

Jan Hendriks 
Jan Berents 

Pastoor 
Hindrick Jans 

Egbert Hindricks 
Jan Riemts 

Peter Clasens "2 

Harrem Jurjens 

Folckert Eppes 

a Jan Hov(ings) and(er) huis, Jan Hannes (in 1666, 
al genot.), een knecht en een meisje Martien. 
Zoontje Edse (okt. 1668) 
Zoontje Jan (ongev. 8 jaar, in 1666) en 4 kinderen; 
Tiarck, Grietie, Aelke en Berent (rond pinksteren). 
Niemand. 
(lt. Albert Alberts), dochter Hayckie, Albert Alberts, 
een meisje Jantien, een ventje Jan en Grietie. 
Niemand. 
Zijn sust(er) Elske Hyndricks en (zijn) 2 kinderen 
Oucke en Riemt. 
2 kinderen (Gesina en Edith?). 
Roeleff Engels, Fenne Hindricks, Eltie Feickes, 
dochter Cornera en Hindrick Snyd(er?) zijn huisvr. 
met 2 kinderen. 
Op 3 april 1666 dochter Epke, 8 dagen later Annie, 
14 dagen daarna Hindrick Folkerts (zijn 3 stiefkinde-
ren), zoon Eppe (op 2 mei) en Fenne en een 
ongedoopt zoontje. 

Here Elses Epke Rewijs dochter. 
mede Peter Luijes -, Evert, een jongetje. 
Evert Boeles Eelcke (1666), knecht Feije Jans Hilles en op st. 

Emme Luppes 

Jan Groenland 
Hamme Poppes 
Tiarck Melles 
Claess Berents 
Haijcke Abels 
Gerrijt Annes 
Peter Peter 
Louwerens Geurts 

Hindrick Hemmens 
Camming 

Jansdag 1668 Hedde ('s zoon?) 
Zijn huisvr. Focktien (mei 1667). 

Derck Hindricks, huisvr. Fenne en een knecht. 
Dochter Fenneke (nov. 1665). 
Zijn dochter (Geesken) en 2 knechten. 
Een meisje Trijnie. 
Dochter Hemke, knecht Philips en Abel. 
Een ventüe) Jan en soldaat Harrem. 
Jan Dercks (1666), in 1669 Dewer .... 
4 kinderen van Tidde; Dewer, Mina, Janje en Peter 
Louwerens. 
Zoontje." 

In hetzelfde deel staat (op blz. 14) bij de lidmaten 1668 (waarschijnlijk 5 
augustus) een aantekening; 

"Nota bij de Pastor Henr. Waldericx ank ..... in dese Gemeinte, sijnder ten 
eersten noch, oft doenmals bij het houden van des heeren h. Avontmaels 
voor d' 1ste reijs aldaar, ten hoochsten noch 51 van dese voorges. 



ledematen in het leven gewest en bevonden geworden. de rest derselver 
tot 34 toe in het getal, off overleden, off van daer vertrocken gewest, zijnde 
gelijck oock se/vest bij d' voorges. angeteickende en do ........ dane wel 
mede kan nagesien worden." 

Opmerkingen: 
•1 Is Hiddine Groens 
*2,Hier zou ook kunnen staan; 2 kinder van Galtie en Edi 
•3,Hier staat waarschijnlijk; in mede Pet: Luijes, doen Heijne Ev: een ventien 
Evert. 

Genealogisch voorstellen 

Deze rubriek staat open voor alle leden. Met name nieuwe leden van onze afdeling worden 
aangemoedigd van deze rubriek gebruik te maken. Het Is de bedoellng dat men In enkele zinnen 
aangeeft: wie men Is, waar men me bezig Is en met welke personen men eventueel contact zoekt. 
Wij benadrukken dat het niet de bedoellng van deze rubriek Is om concrete vragen te stellen. 
Hiervoor Is de rubriek 'vragen en antwoorden' bedoeld. 
Als voorbeeld volgt hieronder de genealogische 'voorsteUlngen' van Mevr. Antonla Veldhuls en 
Dhr. Kees Hessels. 

Antonia Veldhuis, lidnummer: 117523 

Bestuurslid van de NGV afdeling Groningen en Noord-Drenthe, woont in 
Veenwouden (Fr.). Heeft van haar moeders kant 3/4 gedeelte Groninger 
voorouders o.a. Dammer, Kuiper, Vleeshouwer, Keun, Lijphard(t), 
Lesterhuis. Kwartiernummer 34 van vaderszijde is ook een Groninger: 
Christiaan Geerts Smidt, z.v. Geert Smidt en Annegje v. Belhuis. 
Werkt als kartografisch tekenaar en heeft verder als hobbies tuinieren, 
lezen, puzzelen en toneel. 

Kees Hessels, lidnummer: 116834 

Sinds 1993 secretaris van de NGV afdeling Groningen en Noord-Drenthe, 
woont in Noordhorn. Heeft (voorzover bekend) geen voorouders in 
Groningen. Is 'toevallig' i.v.m. zijn baan in Groningen terecht gekomen. 
Werkt als automatiseerder. Verzamelt alles over personen met de naam 
Hessels. Zijn 'eigen' familie is afkomstig uit Noord-Brabant: rond 1600 in 
Hilvarenbeek, rond 1800 in Made en Drimmelen. Andere hobbies: 
computeren, volleybal, lezen en lokale historie. 



Wetenswaardigheden uit de bladen 
door Henk Hartog 

Kerkboeken op microfilm vastgelegd. 

De verfilming van de Oostfriese kerkboeken is inmiddels voltooid. De 
microfiches zijn in de Landessuperintendentur bijeengebracht en kunnen 
via een leesapparaat gedurende de kantooruren van mevrouw Harms 
worden ingezien. 
Adres: JulianenburgerstraBe 10 te Aurich; 

tel. (Duitsland) 04941-2672 
Geopend: maandag-donderdag 9.00-13.00 en 14.00-17.00 uur; 

vrijdag 9.00-13.00 uur 

U moet er rekening mee houden dat er leges moeten worden betaald. Het 
verdient aanbeveling zich vooraf aan te melden en naar de kosten te 
informeren. 

Bron : 'Quellen und Forschungen' 1993, Heft 2/3, blz. 50 

Index op familienamen in genealogiën in het Rijksarchief in Groningen. 

In deze alfabetische lijst van familienamen zijn opgenomen namen uit alle 
genealogiën in de RA-bibliotheek (de G-nummers) en enkele meer 
uitgebreide Genealogische Verzamelingen (de GV-nummers). En wel die 
familienamen, die minstens vijf keer in de betreffende genealogie of 
genealogische verzameling worden genoemd. 
Verder bevat het boekwerk van 133 bladzijden een overzicht van de titels 
van de G's en GV's, die zijn opgenomen in de bibliotheek en verwerkt in de 
index, een lijst van aanwezige genealogische tijdschriften en een lijst van 
boekwerken over genealogie, allemaal met de betreffende 
bibliotheeknummers. 
De klapper ligt ter inzage op de studiezaal voor genealogisch onderzoek en 
is te bestellen bij het Rijksarchief. Kosten: f 17,50 als u de klapper zelf 
afhaalt en f 25,50 als u de klapper toegestuurd wilt krijgen. 

Bron: Nieuwsbrief nr. 18 (oktober 1993) van het Rijksarchief in Groningen 
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Kwartierstaat Kuiper 
door: Antonia Veldhuis 

Omdat er voor dit eerste nummer nog niet veel kopy is, deze keer een 
kwartierstaat aangeleverd door één van de redactieleden. Kwartierdrager 
is de overgrootmoeder van ondergetekende en deze bijdrage is de 2e 
publicatie van haar hand. Aarzel dus niet ook uw kwartierstaat, genealogie 
of artikel in te sturen. Hoe u dient te handelen bij het beantwoorden van de 
genoemde vragen, kunt u lezen bij de 'vragen en antwoorden'-rubriek 
elders in dit nummer van HuppelDePup. 

1. Kuiper, Pietertje Jans, ged. Oude Pekela 23-10-1857, dienstmeid, overl. 
Groningen 19-1-1947. 

Ze trouwt op 16-7-1887, op 29 jarige leeftijd, met Onno Heerlien, 21 jarige 
zoon van Frederik Heerlien en Annigien Visscher. 
Op 24-7-1880 krijgt Pietertje, aan boord van het schip van haar ouders een dochtertje 
Antonia. Hoewel ze op goede voet staat met haar ouders, wordt het kind niet naar hun 
vernoemd. Vreemd, tenzij men denkt aan de gewoonte om, in geval van niet (kunnen) 
trouwen, het kind naar de vader te noemen. 
Nu wil het geval dat Pietertje haar baas Anton (de Roos) heet en er later in de familie 
gepraat werd over het onechte kind van haar baas. Het ligt dus voor de hand, maar het 
bewijs? (vraag 1994/1). 

2. Kuiper, Jan Jans, geb. Oude Pekela 18-1-1831, (turf)schipper, overl. 
Hoogezand 26-5-1904, 
tr. Harlingen 31-12-1856, 
3. Keun, Martha Johannes, geb. Nieuwe Pekela 17-7-1832, overl. 
Groningen 1-11-1920. 

Foto links: 
Jan Jans Kuiper 
(kwartier 2) 

Foto rechts: 
, Martha Johannes Keun 

(kwartier 3) 

r . · ... · 

4. Kuiper, Jan Harms, geb. Blijham 29-9-1799, praamschipper, overl. 
Nieuwe Schans 30-11-1875, tr. 2. Oude Pekela 12-4-1864 Catharina 



Oldenburger, 
tr. Oude Pekela 28-12-1824 
5. De Jonge, Pietje Hendriks, geb. Oude Pekela 2-4-1800, overl. aldaar 
25-9-1860. 
6. Keun, Johannes Antoni, geb. Nieuwe Pekela 2-4-1800, zeeman, 
verdronken op zee in 1852, 
tr. Nieuwe Pekela 3-7-1829 
7. Klatter, Margaretha Hendriks, geb. Hamburg 20-7-1809, overl. 
Hoogezand 5-7-1889. 

Een overlijdensakte van Johannes Keun is tot nu toe niet gevonden en waarschijnlijk 
ook niet opgemaakt. Het verdrinken blijkt alleen uit toevoegingen in de huwelijksakten 
van de kinderen, zoals b.v. bij Martha; "uithoofde gemelde vader in den jaar 1852 de 
haven dezer stad is uitgezeild en er sedert dien lijd nimmer enich narigt van hem is 
vernomen." In haar broers huw. akte staat de naam van het schip "De Pieter". 
Aan boord zijn ook zijn twee zoonljes Hendrik en Johannes. 
Gevraagd meer infonnalie over het schip. (vraag 1994/2) 

8. Schipper, Hendrik Jans, kastelein, begr. Winschoter Hogebrugge 1-3-
1802, 
tr. Blijham 30-1-1799, 
9. Kuiper. Renske Jans. ged. Hoorn 24-1-1773, overl. Oude Pekela 16-11-
1825. Ze tr. 2. Blijham 11-6-1802 Hiltje Landman. 
10. De Jonge, Hendrik Sijtzes, ged. Oude Pekela 18-12-1761, 
praamschipper, overl. Oude Pekela 8-10-1833. Hij tr. 2. Oude Pekela 16-5-
1826 Japien Jonas, 
tr. Oude Pekela 3-1-1790 
11. Spelde, Anna Jans, geb. 1768, overl. Oude Pekela 23-10-1824. 
12. Keun, Wolterus Johannes, geb. Grave (N. Br.) 29-4-1759, 
commandeur, overl. Nieuwe Pekela 17-11-1830, 
tr. Nieuwe Pekela 28-11-1834, 
13. Lijphart, Allegonda, ged. Uithuizen 4-8-1765, overl. Nieuwe Pekela 28-
11-1834. 
14. Klatter, Hendrik Pieters, ged. Oude Pekela 2-11-1766, landbouwer, 
overl. Oude Pekela 13-11-1834, 
tr. Oude Pekela 5-12-1792, 
15. Pott, Martje Melles, ged. Winschoten 20-9-1772, overl. Oude Pekela 
14-5-1834. 
16. Schipper, Jan Hendriks, ged. Veendam 25-3-1731, landbouwer, 
begr.Winschoten 31-3-1803, tr. 2. Winschoten 23-12-1768 (h.c.) Trijntje 
Jans 
tr. Westerlee 13-5-1757 (h.c.) 
17. Hermine Pieters. ged. Westerlee 30-1-1735, begr. Winschoten 4-12-
1766. 



18. Kuiper. Jan Harms, ged. Wedde 15-1-1741. landbouwer, overl. na 
1826, 
tr. Wedde 3-5-1767 
19. Willems. Jantje, ged. Vriescheloo 24-4-1746, overl. Wedde 13-11-
1821. 
20. Sipkes. Sietse, ged. Oude Pekela 16-9-1708, praamschipper, begr. 
Oude Pekela 21-10-1780, tr. 1. N.N., 
tr. Oude Pekela 1-11-1748 
21. Daniels, Hemke, begr. Oude Pekela 20-11-1781. 
Ik ben er nog niet in geslaagd de ouders van Hemke te vinden. Suggesties zijn welkom. 
{vraag 1994/3) 

24. Keun. Jan. ged. Groningen 12-6-1725, luitenant in het reg. van gen. 
maj. B. Lewe (bij huw.). later capitein, overl. na 1791, 
tr. Groningen 27-8-1746 
25. Somers, Johanna Theresia, ged. 's-Gravenhage 30-1-1727, overl. na 
1795. 
26. Lijphart. Balthasar, ged. Groningen 27-8-1717, advocaat. solliciteur 
v.e. comp. infanterie en rechter, begr. Uithuizen 16-7-1783, 
tr. Groningen 15-5-1745 
27. Keun. Geteruit Elisabeth, ged. Groningen 2-6-1723, overl. aldaar 30-9-
1797. Zus van nr. 24. 
28. Kletter, Pieter Derks, ged. Oude Pekela 16-8-1716, tr. 1. Oude Pekela 
1-1-1743 Antje Hendriks Klatter, tr. 3 Oude Pekela 23-12-1781 Trijntje 
Harms. 
tr. Oude Pekela 26-1-1766 
29. Garrelts, Lijsabet, ged. Oude Pekela 18-4-1723, overl. aldaar voor dec. 
1781. 
30. Pott. Melle Willems, ged. Winschoten 4-3-1744. schipper, overl. Oude 
Pekela 17-10-1818, 
tr. Amsterdam 28-4-1771 
31. Thomas. Lijzebet, geb. Flensburg (Dsld.) in 1745, overl. Oude Pekela 
15-1-1839. 

Sommige kwartieren heb ik (soms met hulp van andere mensen. waarvoor 
mijn hartelijke dank) al vrij ver teruggevonden, enige zelfs tot 1600. Dit zijn 
o.a. Keun, Lijphart (waar Borgesius in voorkomt). Schipper. Klatter en 
Reichle. 
Spelde geeft nog enige problemen, evenals Somers. 

Heeft iemand aanvullingen op deze gegevens, dan ontvang ik die graag. 
Informatie wil ik ten allen tijde geven. 



Nieuwtjes van de knipseldienst 
door F. Renssen 

Uitbreiding lijst met kranten. 

Het lijstje met 'geknipte' kranten wordt langzaam groter. Het Nieuwsblad 
van N.O. Friesland en De Groninger Kerkbode zijn er in de zomer van 1993 
aan toegevoegd. 
Toch vertonen de ontvangen knipsels nog zeker geen volledige dekking 
van de in het Noorden verschijnende familie-advertenties in de dag- en 
streekbladen. 
Vooral vanuit Drenthe wordt nog weinig ontvangen, terwijl er, genealogisch 
gezien, toch vele familieverbindingen bestaan tussen Groningen en 
Drenthe. 
Wie kan ons helpen ? 

Zeer oude advertenties 

Wel ontvingen wij weer oude advertenties van de Provinciale Groninger 
Courant uit het jaar 1815, terwijl wij reeds eerder van dat blad een aantal 
advertenties uit de jaren 1846, 1888 en 1893 ontvingen. Van de 
tussenliggende jaren zijn slechts enkele advertenties beschikbaar 
gekomen. Deze oude adv6itenties worden niet uitgeknipt, maar als pagina 
in het geheel bewaard. 

Hulpkrachten gezocht 

Helaas zijn de 'hulpkrachten' bij de knipseldienst door omstandigheden 
weer afgenomen. Met name bij de medewerk(st)ers die de ontvangen 
familie-advertentie-pagina's knippen en daarna alfabetisch sorteren. 
Het ligt in de bedoeling deze gedetailleerde sortering op alfabet, soms zelfs 
op naam, in fotokopie beschikbaar te stellen voor de leden. Het origineel 
gaat daarna door naar het Verenigingscentrum in Naarden. 
Wie wil ons helpen bij dit wel tijdrovende, maar zeer nuttig en noodzakelijk, 
werk ? Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met de 
schrijver dezes. 

Nalatenschap 

Uit de aan onze afdeling geschonken nalatenschap van ons vroegere lid, 
Mevr. Th. A. Kroon, wordt een overzicht op naam samengesteld van de in 
de nalatenschap voorkomende collectie bidprentjes en de 12 ordners met 
op alfabet gesorteerde familie-advertenties. Dit overzicht met verwijzing 



naar de desbetreffende map zal waarschijnlijk eind 1993 / begin 1994 
beschikbaar zijn. 

Naast het archiefonderzoek is de familie-advertentie de basis van de 'état 
présent' van elke genealogie en kwartierstaat. Met het bewaren en 
toegankelijk maken van deze bron zijn alle genealogen gebaat. 
Wilt u daarom, indien u in de gelegenheid bent, u hulp aanbieden bij: 
1. het knippen van lokale en streekbladen die wij nog niet ontvangen. In 

het bericht van de afdeling van januari 1993 stond een overzicht van de 
nog gezochte lokale en streekbladen. Eventueel kunt u ook de 
krantenpagina's waar de bedoelde advertenties op staan in z'n geheel 
uitscheuren / uitknippen en aan schrijver dezes doen toekomen. Het 
uitknippen van de losse advertenties scheelt natuurlijk veel extra werk 
voor anderen. 

2. het op verzoek van de afdelings-knipseldienst verder uitknippen en 
alfabetiseren van de reeds ontvangen kranten. 

Bij voorbaat dank, 

F. Renssen. Lokveenweg 7, 9751 CG Haren, tel.: 050-345690 

Programma eerste helft 1994 

Het bestuur biedt u gaarne het volgende programma voor het eerste 
gedeelte van 1994 aan. Let u ook dit keer op de verschillende weekdagen 
en de verschillende locaties van de bijeenkomsten. De reacties op de 
'experimenten' van vorig jaar waren dermate bemoedigend dat het bestuur 
gemeend heeft de gekozen opzet ook dit jaar te continueren. 

Dinsdag 25 januari 1994: 
Plaats: Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13 (bij A-Kerkhof NZ) te Groningen 
(parkeerplaats Westerhaven). 
Aanvang: 20.00 uur. 

Onze jaarlijkse contactavond. De gelegenheid om contacten te leggen en 
gegevens uit te wisselen. De zaal zal verdeeld worden naar de 
verschillende provinciale gebieden. waardoor op een gemakkelijke, 
ongedwongen manier gerichte genealogische contacten gelegd kunnen 
worden. Neem uw gegevens. vragen en andere interessante zaken mee. 
Ook de gegevens van de contactdienst zullen wederom aanwezig zijn. 



Donderdag 24 februari 1994: 
Plaats: Het Mennohuis. Oude Boteringestraat 33 (links achter de kerk) te 
Groningen (mogelijke parkeerplaats: de Ossenmarkt). 
Aanvang: 20.00 uur. 

Algemene Ledenvergadering en 10-minuten praatjes. Na de jaarlijkse 
vergadering (waarvan u de agenda elders in HuppelDePup kunt vinden) zal 
de resterende tijd gereserveerd worden voor zogenaamde 10-minuten 
praatjes. Dit zijn mini-lezingen die, zoals de naam al aangeeft, in principe 
niet al te lang duren en door Ieden van onze afdeling en eventueel andere 
geïnteresseerden gegeven gaan worden. De korte duur heeft als voordeel 
dat mensen die geen avondvullend programma te bieden hebben ook eens 
een voordracht kunnen houden. Tevens kunnen meerdere, zeer 
verschillende, onderwerpen aan bod komen, waardoor de kans groot is dat 
iedereen iets van zijn gading te horen krijgt. Als onderwerpen kunt u denken 
aan (bepaalde aspecten van) uw eigen onderzoek, onverwachte en/of 
interessante vondsten, onbekende bronnen, flaters en problemen die u 
onder de aandacht van anderen wilt brengen. Hierbij roept het bestuur een 
ieder (met name leden van onze afdeling, maar ook andere deelnemers zijn 
welkom) op, die een 10-minuten praatje (met een eventuele uitloop van 5 
minuten voor het beantwoorden van vragen) willen geven, zich te melden 
bij het secretariaat onder vermelding van een korte inhoud van de 
voordracht en de eventueel benodigde hulpmiddelen (dia-projector, tafel 
e.d). 

Woensdag 23 maart 1994: 
Plaats: C.J.M. V. gebouw, Spilsluizen NZ 9 te Groningen (vlakbij 
parkeerplaats de Ossenmarkt). 
Aanvang: 20.00 uur. 

Lezing door Mr. P. Brood, rijksarchivaris in de provincie Groningen, over 
belastingheffing in Drenthe in de 17e en 18e eeuw. In de provincie Drenthe 
is over de periode van de 17e en 1 Be eeuw een aantal belastingregisters 
bewaard gebleven die voor genealogisch onderzoek van groot belang zijn, 
zoals haardstedengeld-registers, grondschattings-registers, registers van 
bezaaide landen en registers van nieuw gebouwde huizen. De belasting op 
de collaterale successie (vererving in de zijlinie) heeft ons interessante 
genealogische puzzels opgeleverd. De heer Brood zal ons een toelichting 
geven op de achtergronden en het gebruik van deze registers, ook zal hij 
een vergelijking maken met de situatie in de provincie Groningen. 



14 : HyppelDePup Jrg. 1 Nr. 1 ./~nuiiri1~94 

Maandag 11 april 1994: 
Plaats: Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13 (bij A-Kerkhof NZ) te Groningen 
(parkeerplaats Westerhaven). 
Aanvang: 20.00 uur. 

Lezing door Dhr. Tj. de Graaf in samenwerking met Dhr. F. Renssen: De 
Mennonieten (doopsgezinden) in en uit de voormalige Sovjet Unie, hun 
taal, gewoonten en afkomst uit Nederlandse. Dhr. de Graaf zal ingaan op 
de geschiedenis en andere aspecten van de russische doopsgezinden. 
Dhr. Renssen neemt de genealogische inbreng voor zijn rekening. 

Verder heeft het bestuur al meerdere plannen voor de jaarlijkse afdelings
excursie (niet te verwarren met de, hieronder genoemde, excursie van de 
vijf noordelijke NGV-afdelingen !) in onderzoek. Zoals de zaken er nu voor 
staan zal u een zeer interessant voorstel worden gedaan. De precieze 
invulling is nog niet bekend. Het programma komt uitgebreid in de volgende 
uitgave van HuppelDePup aan bod. Om nu reeds een tipje van de sluier op 
te lichten: we gaan naar het Westen. 

EXCURSIE NMR LINGEN (D) 

Op zaterdag 12 maart 1994 zal door de vijf noordelijke NGV-afdelingen 
gezamenlijk een excursie worden gehouden naar Lingen (Duitsland). Hier 
zal een bezoek worden gebracht aan de te11ioonstelling "Werken over de 
grens; 350 jaar geld verdienen in het buitenland" die eerder op een aantai 
plaatsen in Nederland te zien is geweest. Ter gelegenheid van ons bezoek 
zal een aantal lezingen over de Hol/andgängerei gehouden worden. Eer. 
interessante dag dus voor iedereen met voorouders uit de Duitse 
grensstreek, zelfs voor diegenen die al eerder een bezoek aan deze 
tentoonstelling hebben gebracht. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: 
Menno de Lange, Boraxstraat 120 9743 VS Groningen (tel. 050-776375). 
Maak hierbij zo veel mogelijk gebruik van het hieronder afgedrukte 
aanmeldings-strookje. Ook voor nadere informatie kunt u bij hem terecht. 
Het is de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar 
Lingen rijdt. Door middel van carpooling zullen de kosten van het vervoer 
laag gehouden kunnen worden. Buiten de toegangsprijs van het museum 
zullen aan deze excursie verder waarschijnlijk geen kosten verbonden zijn. 
Een gedetailleerd programma van deze dag zal enkele weken van tevoren 
aan de deelnemers worden verstrekt. 



X----------------------
Ondergetekende geeft zich hierbij op voor de excursie naar Lingen op 
12 maart 1994. 

Aantal personen: ..... 

Eigen auto: ja / nee 

Datum: Handtekening: 

Dit strookje opsturen naar: Menno de Lange, Boraxstraat 120 9743 VS Groningen 

X----------------------

Agenda Jaarvergadering 

1 Opening. 
2 Herdenking van de in 1993 overleden afdelingsleden. 
3 Notulen van de jaarvergadering van 25 maart 1993. 
4 Jaarverslag 1993 
5 Verslag van de penningmeester 
6 Verslag van de afdelings-afgevaardigden 
7 Kascommissie (zie de rubriek 'oproepjes') 
8 Bestuursverkiezing t· 

In 1994 verloopt de bestuursperiode van de heren M.J. de Lange, 
H.J.E. Hartog en M.J. IJzerman. Zij stellen zich allen herkiesbaar. 
Door de opvolging in 1993 van Dhr. Ridenberg door Dhr. C.M.W. Hessels 
verloopt ook voor laatsgenoemde in 1994 de bestuursperiode. Ook hij stelt 
zich herkiesbaar. 
Onze penningmeester Mevr. A.M. van de Wege zal in 1994 aftreden. Het 
bestuur stelt voor haar te laten opvolgen door Dhr. M.J. IJzerman. 
Conform de statuten kunnen ook de afdelingsleden kandidaten stellen. 
Voorstellen daartoe kunnen tot een half uur voor aanvang van de 
vergadering worden ingediend bij het bestuur. Een dergelijk voorstel dient 
ondertekend te zijn door minstens vijf leden. 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 



Oproepjes 

• Binnen de afdelingen van de NGV is sinds 1993 een controle van de 
financiële administratie verplicht. Daarom zoekt het bestuur voor het jaar 
1994 een tweetal leden die eenmalig de financiën van onze afdeling willen 
door lichten. Hiervoor zijn vereist: nauwkeurigheid en enkele uurtjes. 
Vergoeding: een lekkere kop koffie met?. 
• Voor de invulling van de avond van 24 februari met 10-minuten praatjes 
worden geïnteresseerde leden gezocht die van deze unieke gelegenheid 
gebruik willen maken. Zie voor de verdere bedoeling en invulling van deze 
avond het elders in HuppelDePup gepubliceerde programma. 
• In onze laatste convocatie heeft een oproep gestaan voor het inzenden 
van suggesties voor een naam voor deze publicatie (hoewel de redactie 
niet echt ongelukkig is met de werktitel HuppelDePup). Wij hebben reeds 
enkele reacties ontvangen. Toch willen we de inzend-termijn verlengen tot 
het verschijnen van het volgende mededelingenblad. Voor de 'winnaar' stelt 
het bestuur een fraaie genealogische herinnering beschikbaar. 
• Nogmaals wil de (voorlopige) redactie u oproepen genealogisch 
interessante stukjes in te leveren ter publicatie in dit blad. 
• Heeft u interesse toe te treden tot de redactie van ons afdelingsblad ? 
Meldt u ! 

Reacties op een of meerdere van deze oproepen kunt u richten (telefonisch 
of schriftelijk) aan de sec;retaris van onze afdeling (zie binnenkant van de 
kaft). Deze is uiteraard ook bereid tot het geven van nadere inlichtingen. 

Inventarisatie Begraafplaatsen 
door F. Renssen 

l eiken male komt tijdens gesprekken over genealogische gegevens op 
grafzerken het onderwerp 'inventarisatie' aan de orde. 
Het blijkt mij dan dikwijls dat er individueel of in groepsverband door deze 
of gene oude begraafplaatsen zijn geïnventariseerd, dan wel op de 
aanwezigheid van zerken van bepaalde families zijn onderzocht. 

Hoe nuttig en wenselijk deze activiteit ook is, het is nog beter als deze, vaaic 
moeizame, arbeid ten algemene nutte kan worden aangewend. 

Ondergetekende heeft als regionaal adviseur van de landelijke vereniging 
'de Terebinth', die zich de zorg voor deze begraafplaatsen aantrekt, en als 
bestuurslid van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de N.G.V. 



zich enige tijd geleden tot taak gesteld deze verspreide activiteiten te 
coördineren, om: 
- dubbele arbeid te voorkomen, 
- tot een uniforme notering van gegevens te geraken, en 
- een sluitend net van inventarisaties te bereiken, waarbij ook niet zo 

bekende, of kleinere begraafplaatsen worden geïnventariseerd. 

Mocht u op bepaalde begraafplaatsen inventarisatie-werk hebben gedaan, 
dan zult u mij en andere leden een groot genoegen doen door mij te 
berichten: 
- welke begraafplaats(en) dit betreft, 
- in welk jaar (welke jaren) u dit werk heeft gedaan, 
- welke soort gegevens u heeft genoteerd, zoals: namen, data, verzen, 

symboliek, soort monument etc., en 
- of u bereid bent deze gegevens voor anderen beschikbaar te stellen. 

Voor uw bericht dienaangaande houd ik mij ten zeerste aanbevolen. 

F. Renssen, Lokveenweg 7 9751 CG Haren, tel.: 050-345690 

Openingstijden van de noordelijke Rljks-Archleven 

Na een tijd dat vrijwel alle avond- en zaterdag-openstellingen werden 
afgeschaft constateren we de laatste tijd een trend dat er weer zaterdag
en avond-openstellingen worden ingesteld: 

RA Groningen: Zaterdags geopend van 9.00 - 12.30 uur. Hierbij geldt een 
beperkte dienstverlening. Stukken bij voorkeur van tevoren aanvragen. 

RA Drenthe: Dinsdag-avond van 17.00 - 21.30 uur. Beperkte dienst
verlening: te raadplegen originele stukken en boeken dienen van te voren 
te worden aangevraagd. 

RA Friesland: Dinsdags geopend tot 22.00 uur. Normale dienstverlening. 

RA Overijssel: van oktober 1993 tot mei 1994: Open op zaterdag van 
10.00 - 16.00 uur. Hierbij geldt een normale dienstverlening. 
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Vragen en antwoorden 
door: M.J. IJzennan 

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied In 
de provincie Gror,ingen en Noord-Drenthe en voor algemene vregen van 
genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels": 
Fonnuleer uw vraag zo bondig mogelijk. 
Per Inzender worden In deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer 
behandeld; Indien u meer oan drie vragen Instuurt, worden deze "uitgesmeerd" over meerdere 
afleveringen. 
Indien u het antwoord op een vraag weet, stuur deze dan niet aan de vraagste!ler maar aan de 
samensteller van 'vragen en antwoorden' rubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers 
profiteren van de antwoorden. 
Om de redactie van de 'vragen en antwoord'-rubrtek veel tikwerk te besparen kunt u, Indien u uw 
(uitgebreide) vraag en/ of antwoord m.b.v. een tekstverwerklngs-programrna heen opgesteld, een 
diskette (floppy) met uw vraag en/of antwoord (In WordPerfect 5.x of ASCII-tekst) en een uitdraai 
op péipier zenden aan de samensteller van de 'vragen en antwoorden'-rubrlek. U krijgt uw diskette 
of floppy z.s.!11. weer terug. 
De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen In te korten of te herfonnuleren. 
H~t Is niet de bedoellng dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers 
komen. 
Uw vragen en / of antwoorden, samen met een antwoord"nveloppe voatzlen van voldoende 
porto, kunt u rechtstreeks richten tot de samensteller van de 'vragen en antwoorden' rubriek: 

M.J. IJzerman, Sietse Veldstraweg 27, 9833 TA Den Ham(Gn). 

Vraag 1994/4. Oosterfreert / Harmanni / Groeneveld 
F.R. Oostllrheert, Nl9uw Zeeland. 
Gevraagd nadere gegevens over families Oosterheert (Appingedam), 
Harmanni (idem) en Groeneveld (Oorspr. uit Leer). 

Vraag 1994/5. Dercks I IJ/phers I Wiersem(a) 
P. Daterna. Vollenhove. 

Peter Dercks en Auckjen Ulphers gaan in 1669 wonen op boerderij nr. 161 
Oldehuis tussen Eenrum en Broek-Pieterburen. Zij waren waarsch. 
doopsgezind en waren de stamouders van een fam. Wiersum, ook wel 
Wiersema geschreven, doch daar niet aan verwant. 
Gevraagd: Nadere gegevens over de herkomst van genoemd echtpaar. 

Vraag 1994/6. /wema 
G. lwema, Purmerend. 

Contact gezocht met onderzoekers van de familie lwema. 



Vraag 1993/7. Coenraads / Harms / Jans I Dal/inga 
A.K. Oudman, Stiens. 

• Waren Koenraad Willems en Haucke van Finsterwolde de ouders van 
Klaas Coenraads, ged. Midwolda, 10 oktober 1693? 

• Waren Jan Harms en Gepke N. de voorouders van Jan Harms, ged. 19 
februari 1713 te Midwolda ? 

• Wie waren de (voor)ouders van Heijne Jans, geb. ca. 1658 ? Hij tr. 1e. 
Hoogezand, 18-7-1680 Eelje Thijs; 2e. Noordbroek 15-2-1682 Geesje 
Wigbolts; 3e. Noordbroek 6-5-1694 Wijde Tjarcks. Nakomelingen noemen 
zich Dallinga. 

Vraag 1994/8~ de Weert 
A.J.M. van Aken, Olst. 

Hindrik Jans de Weert, geb. ca. 1754 te Groningen, sjouwer, arbeider, 
koemelker, over!. Groningen, 7 mei 1820, tr. Groningen, 26-11-1795 Janna 
Severijn, ged. Oude Pekela, huishoudster, over!. Groningen, 30 januari 
1849. 
Gevr. voorgeslacht van Hindrik Jans de Weert. 

Vraag 1994/9~ Bordewijk /Joris/ Thyes 
G. Bordewijk, Eelde. 

• Albert Balthazarsz Bordewijk, ged. 15-2-1657 te Steinfurt, bevestigd 
aldaar 1680, driemaal gehuwd geweest. Tweede huw. met Stijntje Joris, 
ged. Oldehove, ca. 1655, over!. vóór 2-12-1693. Zij was weduwe van 
Garmt Jacobs en HendriK Arends. 

Gevraagd: waar en wanneer is Albert Bordewijk met Stijntje Joris 
getrouwd? Zijn er ook kinderen uit dit huwelijk ? 
• Derde huwelijk Oldehove, 2-12-1693 met Aeltien Jacobs. Zij hertr. 12-2-

1713 Harm Harms. Uit huw. Bordewijk-Jacobs 5 kinderen, waaronder: 
lmke, geb. 3-12-1698, ged. 16-12, tr. 31-3-1720 Pieter Claes Claessens 
Noord, geb. 16-3-1692, landbouwer aan de 3e dijk; Berent, geb. 
Oldehove, 19-6-1694, ged. ald. 30-9 en Jacob, geb. Oldehove, 11-2-
1702, ged. ald. 19-2. 

Gevr. eventueel nageslacht van lmke, Berent en Jacob. 
• Tobias Bordewijk, geb. Burg Steinfurt, ca. 1649. Doet in 1669 samen met 

zijn broer Jan geloofsbelijdenis aldaar. Tobis tr. met Bauchjen Thyes en 
uit dit huw. een zoon Jan, ged. Groningen, Nieuwe Kerk, 15-9-1681. De 
familie woonde toen "achter de muere". 

Gevr. voorgeslacht van Tobias en Jan, plaats en datum huwelijk Bordewijk
Thyes en voorgesl. Bauchjen. 
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Vraag 1994/10~ Broeils / Broyels / Breuls 
D. Bron, Tynaarlo. 

Zijn de volgende personen dne verschillende personen of hebben we hier 
met één en dezelfde te doen (de naamgeving van de kinderen kan in die 
richting wijzen): 
• Lambert, geb. Warffum, 19-10-1686, zn. van Edzo Broeils en Epke 

Lamberts; 
• Lammert Broyels, geh. met Aafke Dreeuws, landb. in de Zuiderhorn te 

Warffum, die resp. te Warffum en Usquert zijn dochters Aaltjen en Epke 
liet dopen; 

• Lambert (Lammert) Breuls (Breuils. Broyls, Broyels) geh. te Usquert 14-
6-1744 met Grietje Jacobs, laat resp. in Usquert en Warffum zijn kinderen 
Sijbrecht. Aafke, Lammegyn, Edsen en Jacob dopen. 

Volgende nummer 

Het is de bedoeling dat het volgende nummer van HuppelDePup eind 
maart, begin april 1994.verschijnt. Een en ander is afhankelijk van uw 
reacties op dit nummer. Met name uw bijdragen worden verwachtingsvol 
tegemoet gezien. 
Een voorspoedig 1994 gewenst 

Met viiendelijk1:1 groeif,n, 
de redactie 
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hap'pel--~ v. (m.). (scherts.) akte voor de vrij4' ffl r:,r
deoeleJ1jJJlel1 van de l)'D!naltiek; • ..de•, m., buppaelen
de dans. 
bap'pel(d)epap.L~eter••nduidi~~--.manelle~ 
te beweeing; 09k wel all onderbr,tkin&om zich even te 
bezinnen-op een~ of n111nt~JL-zn..ter aand\Ltdinl 
van een petl<>On of zaak die _menJQet n-.ler wil of kan 
noeme;o;dàug~ 
hap'pelen, (huppelde, ~eeft el) is gehuppeld). (onoverg.) 
zich met apron,etjea.zich onreceJ,ówtig.danseJ.ld voort. 
bewegen: de lafflffleNft lluppelen in de toei; inolijk hup
pelende JdndeNn;-opepringen: · dj huppekien "°" 
weugde toen hun dat verteld ioenl;-overdr. van vaartui
gen: het bootje huppelde over de golwn. 
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