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HuppelDePup 
wordt uitgegeven door de afdeling Groningen 
en Noord-Drenthe van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging en verschijnt 3 of 4 
keer per jaar. 

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 bijkomend 
of gezins-lidmaatschap van de afdeling 
Groningen en Noord-Drenthe. Hiertoe dient u 
zich te melden bij de landelijke 
ledenadministratie: NGV Postbus 976 1000 AZ 
Amsterdam. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de afdelings-secretaris. 
Andere belangstellenden kunnen een jaar
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 Den Ham 
onder vermelding van: Abonnement 
HuppelDePup. Losse nummers, voorzover 
voorradig, kosten f 6,00. De jaargangen 1994 
(+ index) en 1995 kosten f 15,00 per jaargang. 
Schrijvers van artikelen kunnen auteurs
exemplaren verkrijgen tegen een gereduceerd 
tarief, mits vooraf aangevraagd. 

Redactie HuppelDePup 
• J.W.H. van Campen te Roden (Drenthe) 
• H.J. E. Hartog te Groningen 
• C.M.W. Hessels te Noordhorn 
• M.J. IJzerman te Den Ham 
• E.F. van der Laan te Leens 
• A. Veldhuis te Veenwouden (Friesland) 
• B. Kranenborg (Hoogkerk/Amsterdam) 

Algemeen redactieadres 
C.M.W. Hessels, Prof. van Giffenweg 10, 
9804 RV Noordhorn 

Redactieadres voor 
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 T A Den Ham 

Kopij voor HuppelDePup 
Kopij voor het volgende nummer vóór eind 
februari 1996 toesturen aan één van de boven
genoemde adressen. Enige spelregels: 
• Het spreekt vanzelf dat deze grotendeels 

betrekking dient te hebben op Groningen 
en Noord-Drenthe, 

• Bij voorkeur insturen op floppy (met een 
afdruk) of duidelijk geschreven/getypt, 

• Hoewel we uiteraard blij zijn met elke 
inzending, worden meerdere bijdragen van 
één inzender verspreid over diverse 
nummers van HuppelDePup, 

• Te lange artikelen kunnen door de redactie 
worden bewerkt / ingekort. 

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. 

Advertenties 
Indien u een advertentie wilt laten opnemen in 
de volgende HuppelDepup, wordt u uitgenodigd 
te informeren naar de zeer interessante 
advertentie-tarieven. De afdelings-secretaris, 
C.M.W. Hessels tel. : 0594 - 50 22 05, zal u 
graag alle benodigde informatie verstrekken. 
Leden met niet-commerciële advertenties (bv.: 
te koop aangeboden) krijgen korting. 

Contactdienst 
De heer S.J. Smid, Dorpsstraat 9, 9462 PJ te 
Gasselte. 

Afdelings-bibliotheek 
Lopende Diep Z2 8 te Groningen, tussen de 
Oude Kijk in 't Jatstraat en de Oude Boteringe
straat. Tel. 050 - 313 00 52. Open op werk
dagen, tijdens kantoortijden Graag van te 
voren even een telefoontje. 

Bij de voorplaat 
Plattegrond Stad Groningen van Haubois. 



Voorwoord m ~ _________ , 
De redactie van HuppelDePup en het bestuur van de NGV afd. Groningen en 

Noord-Drenthe wensen iedereen een gezond en fijn 1996 toe met veel 
onverwachte genealogische vondsten. 

Dit is alweer de derde jaargang van HuppelDePup, het blad met de nog steeds 

ID 

l 
111 veel besproken naam (maar wel een naam die iedereen onthouden kan). We 

kunnen intussen wel weer wat kopij gebruiken. Stuur dus niet al uw kwartierstaten w· 
:::, 

naar Het Kwartierstatenboek (zie elders in dit nummer), maar bewaar er een paar ~ 
voor ons. Uiteraard blijven ook genealogieën en stamreeksen welkom. En hoe zit =.: 
het met uw algemeen artikeltje over die leuke voorouder, dat bijzondere voorwerp ~ 
of die familieboerderij die al eeuwen in de familie is? En die onverwachte vondst ~
die u deed? Onderwerpen genoeg! Ook weer in dit nummer! Het vervolg (tevens 
slot) van het verslag van de lezing van de heer Kerkmeijer "De Groninger zeevaart 
en haar bronnen" en een verkort verslag van de lezing "Onderzoek in de kerkelijke 
archieven" door de heer Seekles, met daarbij aansluitend de onbekende bron over 
dat onderwerp en een fragment-genealogie die grotendeels is samengesteld met 
behulp van die bron. Daarnaast natuurlijk de vaste rubrieken met daarbij een paar 
nieuwe kopjes: aardige of bijzondere korte stukjes uit archieven komen onder "Ik 
vond ze toevallig - hoe vindt u ze?" en gegevens betreffende Groningers 
gevonden buiten de provincie komen onder "Ver van huis - kunt u ze thuis
brengen?". Voor deze vondsten houdt de redactie zich aanbevolen. Vindt u een 
"grappig" stukje van een paar regels en/of gegevens over Groningers in een 
andere provincie, wilt u dat noteren en aan ons opsturen? Wij plaatsen het en 
mogelijk zijn er dan weer andere mensen mee geholpen. 
Als "presentje" bieden wij u de inhoudsopgave en index over de eerste jaargang 
(1994) van HuppelDePup aan. Dit kadootje is natuurlijk met name geschikt voor 
onze trouwe lezers van het eerste uur. Heeft u jaargang ·1 nog niet in uw bezit, zie 
dan de advertentie van de redactie in dit nummer. 
Kunt u het tijdens de komende vrije dagen toch niet laten toch nog iets doen op 
genealogisch gebied, dan kunt u het bijgevoegde groene Contactdienst-formulier 
invullen. Hiermee helpt u uw mede-leden en mogelijk ook uzelf. 
Over helpen gesproken: Wilt u (incidenteel) eens het bestuur of de redactie een 
handje helpen, dan bent u welkom. Heeft u wensen of ideeën, dan horen wij dat 
uiteraard ook graag. 
Heeft u 11 mei 1996 ( de datum van de Genealogische Adviesdag in de Jaarbeurs 
te Utrecht, zie de mededeling op de omslag van de bijgevoegde index 1994) al 
gereserveerd in uw (nieuwe) agenda? 
Tot slot wensen we u weer veel leesplezier met deze HuppelDePup! 

De redactie 

...... 
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Genealogisch Voorstellen 

J. Stijl-Piersma, lidnummer 105590. 

Zij is 70 jaar, weduwe, woonachtig te Rijswijk en heeft drie kinderen. Sinds 1970 
bezig met genealogie en meteen lid geworden van de NGV. Doet o.a. onderzoek 
naar de families Stijl (Holland), Piersma, de Jong en Dijkstra (Friesland) en (voor 
de aangetrouwde kinderen) Stavast en Zuidema (Groningen). Behalve lid van 
onze afdeling, is ze lid van de afdelingen Drenthe en Zeeland, van de Nederlandse 

-~ Leeuw en het Wurkferbän van de Fryske Akademy. Gaat naast het wekelijkse 
~ archiefbezoek in Den Haag ook regelmatig een dagje naar een ander archief. 
0) 

~ Ze werkt nog niet met een computer, ziet er wat tegen op, maar is van plan er 
~ binnenkort toch mee te beginnen . 
. i Hobby's: beleggen, bridgen, luisteren naar klassieke muziek en driemaal per 

maand een concert bezoeken. 

Verbeteringen en aanvullingen 

Verbeteringen c.q. aanvullingen op het artikel onbekende bronnen (HuppelDePup 
april 1995 jrg. 2 nr. 3 blz. 56 ev.): 
• Berensteyn moet uiteraard Beresteyn zijn. Het supplement bijgewerkt tot 1995 is 

in december 1995 uitgekomen. 
• Er is nog een index op de Groningsche Volksalmanak, uitgegeven in 1994, n.l. 

het Zakenregister Groninger Volksalmanak 1837 t/m 1851 en Groningsche 
Volksalmanak 1890 t/m 1927 door Frans van Geldorp, een uitgave van ALVO/ 
Ons Erfgoed, Delft. Een exemplaar van deze index heeft Dhr. Lups van Ons 
Erfgoed ter beschikking gesteld voor onze afdelings-bibliotheek en zal in een 
volgend nummer van HuppelDePup besproken worden. 

• De index gemaakt door Dhr. Roffel loopt t/m 1990. 

Op pagina 69 van HuppelDePup april 1995 jrg. 2 nr. 3 1995 leze men op de 8e 
regel van boven, voor Ansink (Ansing), Asink (Asing). 



Afdelingsprogramma 

"""AntonO Voldh,b'" Joop""' c,mpoa rl 
Opgelet: De zaal is reeds een half uur voor aanvang van de lezing toegankelijk. Zo bestaat er gelegenheid 
voor het onderhouden van contacten. Tevens zal er informatie van de contactdienst, de afdeling en de NGV 
geraadpleegd kunnen worden. 

Donderdag 25 januari 1996 
Plaats: Congrescentrum Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13 (bij A-Kerkhof NZ), zaal 
op begane grond, te Groningen (parkeerplaats Westerhaven). 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Traditiegetrouw wordt in januari onze Contactavond gehouden. Dit is de gelegen

ru· 
::, 
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heid om gegevens uit te wisselen, met elkaar kennis te maken en onverwachte 
vondsten te doen. De zaal zal worden ingedeeld naar de verschillende Groningse ~
- en Noord-Drenthse gebieden, waardoor het leggen van contacten wordt verge
makkelijkt. Neem uw genealogische gegevens en vragen/problemen mee ! 

.... 
<O 
<O 
O'> 

.... 
De gegevens van de Contactdienst zullen ook aanwezig zijn. 

qq 
Woensdag 21 februari 1886 
Plaats: C.J.M.V. gebouw, Spilsluizen NZ 9 te Groningen (vlakbij de parkeerplaats 
op de Ossenmarkt). 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Afdelings Leden Vergadering, ook een jaarlijks terugkerende activiteit. Op deze 
avond wordt u op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van onze afdeling en 
onze vereniging. Tevens is dit de gelegenheid om uw mening te geven over onze 
afdeling en de vereniging. Na de vergadering is er een voordracht van een 
medewerker van het Rijksarchief over het nieuwe gebouw (met mogelijkheid tot 
het stellen van vragen) en nog tijd voor enkele 10 minuten praatjes. Dit zijn korte 
'lezingen' van ongeveer 10 minuten. Wilt u het ook eens proberen, heeft u een 
vraag, een leuke vondst gedaan etc. en wilt u deze mededelen aan de andere 
afdelingsleden op deze avond, meldt u dan aan bij de secretaris. 
Agenda voor de Afdelings Leden Vergadering: 
1. Opening 
2. Notulen van de Afdelings Leden Vergadering van 22 februari 1995 
3. Jaarverslag van de secretaris 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag van de kas-commissie 
6. Benoeming nieuwe kas-commissie 
7. Verslag van de afdelings-afgevaardigde(n) / Contactdienst / CALS / DIP / 

Knipseldienst 
8. Bestuurs-verkiezing: De heren A. Daae en F. Renssen staan voor dit jaar op 

het rooster van aftreden. Beide heren stellen zich herkiesbaar 
9. Mededelingen en rondvraag 
10. Sluiting 
De verschillende stukken worden op de avond zelf ter inzage gelegd. Dit jaar zult 
u geen aparte uitnodiging voor deze vergadering ontvangen. Wel kunt u zich 
terdege op deze vergadering voorbereiden door de stukken telefonisch of 
schriftelijk aan te vragen bij de secretaris. 
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De volgende lezingen worden alle gehouden: 
Plaats: Congrescentrum het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13 te Groningen 
A-Kerkhof NZ, zaal op begane grond; parkeerplaats Westerhaven). 
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30). 

Woensdag 13 maart 1996. 
Thema: Genealogisch onderzoek naar Indische families. 
Spreker: Dhr. P.A. Christiaans. 

(bij 

Aangezien de registers van de Burgerlijke Stand van het voormalige Nederlands 
Indië zich in Indonesië bevinden, moet men zich in Nederland behelpen met 
secundaire bronnen. Gelukkig zijn deze echter in ruime mate in Nederland 
voorhanden. De heer Christiaans zal de weg wijzen naar bijvoorbeeld de rege

-~ ringsalmanakken, de civiele- en militaire stamboeken, de conduitestaten van 
ambtenaren, de pensioenregisters, de vestigingslijsten etc. <D 

CT> 
CT> ..... 
·c: 
gi Donderdag 18 april 1996. 
C: 

.!!:!. Thema: Notariële protocollen en hun belang voor de genealogie beoefening. 
Spreker: Prof.Mr. AFi. Gehlen. 
Notariële protocollen uit de tijd van het Ancièn Régime en later bevinden zich in 
vele strekkende kilometers in de Rijks- en Gemeentelijke archiefdepots. De akten 
vormen een kenbron bij uitstek voor genealogen. Op het notariaatsinstituut als 
zodanig, alsmede op de vooral voor genealogen relevante inhoud der notariële 
protocollen zal in de voordracht meer in het bijzonder aandacht worden 
geschonken. 

Dinsdag 14 mei 1996. 
Thema: Ommelander adel in de late middeleeuwen. 
Spreker: Dhr. R.H. Alma. 
Adellijke families spreken nog altijd tot de verbeelding. Veel genealogen hebben 
adel of "adel" in hun kwartierstaat of genealogie. Wanneer waren onze voorouders 
in Groningen van adel en wanneer niet? De heer Alma zal op deze vraag ingaan, 
met de nadruk op de periode 1400 - 1600. 

Oude Gruoninga's herdrukt 

G
oed nieuws voor degenen onder u die graag hun Gruoninga-collectie 
compleet willen hebben. Er is een start gemaakt met het heruitgeven van de 
oudste jaargangen. De jaren 1954-1959 zijn in hun geheel overgetypt en 

zijn nu als één deel te bestellen door het overmaken van f 30,- op de bank
rekening van de Rabobank Groningen e.o. (gironr. van de bank 802777), op 
rek.nr. 3251.80.903 t.n.v. Stichting Gruoninga. De jaargangen 1959-1968 zullen in 
de loop van het volgend jaar beschikbaar komen. Uit de jaren 1969-1980 zijn nog 
enkele losse exemplaren aanwezig, vanaf 1983 zijn vrijwel alle jaargangen nog 
leverbaar. 



Agenda 

13jan. 1996 

18 jan. 1996 

1 febr. 1996 

10 febr. 1996 

10 febr. 1996 

Lezing NGV-Friesland, Onder de Luifel, Stationsweg 6, 
Leeuwarden. Aanvang 13.30 uur, onderwerp nog niet bekend. 
Bijeenkomst Haza-Data gebruikers in 't Vinkhuijs, Diamantlaan 
94, Groningen. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is.welkom. 
Open donderdag in het Verenigingscentrum te Naarden van 11 
tot 17 uur en van 19.30 tot 22 uur. 
Lezing NGV-Friesland, Onder de Luifel, Stationsweg 6, 
Leeuwarden. Aanvang 13.30 uur, onderwerp nog niet bekend. 
Dag van de Veenkoloniale familiegeschiedenis, toegespitst op 

9 maart 1996 

28 maart 1996 

11 mei 1996 

de generaties die woonden en werkten in de Groninger .a· 
Veenkoloniën. Korte lezingen, historische films en boekenmarkt. 
Organisatie Veenkoloniale Familie onderzoekers in samen
werking met het Rijksarchief Groningen {zie advertentie). 
NGV-Friesland, in samenwerking met het Genealogisk Wurkfer-

.... 

bän van de Fryske Akademy. 
Open donderdag in het Verenigingscentrum te Naarden van 11 
tot 17 uur en van 19.30 tot 22 uur. 
Genealogische Adviesdag in de Jaarbeurs in Utrecht i.h.k.v. het 
50 jarig bestaan van de NGV {zie mededeling op index 1994 ). 

Ver van huis - Kunt u ze thuisbrengen ? M 
~ 

" onder redactie van Antonia Veldhuis •lliiii:iiiiilll• 
Een nieuwe rubriek. Een idee van de redactie van het Achterhoekbulletin. U kent het wel. U zit in het archief 
in een archiefstuk te lezen en u komt gegevens tegen van mensen van ver weg. U denkt: "Dat zullen ze nooit 
vinden !". A.u.b. maak aantekeningen van dergelijke gegevens en stuur ze op naar de redactie. Deze zorgt 
er dan voor dat de gegevens naar de betreffende afdeling gestuurd worden. Wij krijgen de gegevens van de 
andere afdelingen. Natuurlijk kunt u ons ook gegevens, betreffende Groningers en Noord-Drenten, toes
turen die u buiten Groningen hebt gevonden. 

Hendrikus Swart, kommies {geb. Groningen 28-3-1833) woont in Bergh en gaat in 
1865 naar Zevenaar. 
Bevolkingsregister Bergh, Gelderland. Ingezonden door red. Achterhoekbulletin 

Petrus Andreas Potjewijd, kommies {geb. Oude Pekela 27-9-1853) komt in 1880 
van Gendringen naar Bergh en gaat in 1883 naar Doetinchem. 
Bevolkingsregister Bergh, Gelderland. Ingezonden door red. Achterhoekbulletin 

Cornelis Hagenberg {of Hazenberg) {geb. Leek 13-5-1858), kommies, komt in 
1886 in Bergh en gaat 1890 naar Zevenaar. 
Bevolkingsregister Bergh, Gelderland. Ingezonden door red. Achterhoekbulletin 

Hendrik Jacob Cremer, kommies {geb. Groningen 15-5-1852) komt in 1878 van 
Rotterdam in Bergh en vertrekt 1881 naar Wisch. 
Bevolkingsregister Bergh, Gelderland. Ingezonden door red. Achterhoekbulletin 
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ADVERTENTIE 

Dag van de Veenkoloniale Familiiegeschiedenis 

Op zaterdag 10 februari aanstaande organiseert het Veenkoloniaal Museum in 
Veendam in samenwerking met het Rijksarchief Groningen de eerste Dag van 
de Veenkoloniale Familiegeschiedenis. 
Deze dag, die plaats vindt in het Veenkoloniaal Museum, wordt speciaal 
georganiseerd voor de velen die tijdens hun genealogisch onderzoek sporen van 
hun familie vinden in de Groninger Veenkoloniën of Oost-Groningen. 
De dag zal vooral een informatief karakter hebben. Er zullen een aantal korte 
inleidingen worden verzorgd door instellingen, bijvoorbeeld het Rijksarchief en 
mogelijkerwijs de Ned. Ver. van Genealogie, en door enkele 
familie-onderzoekers die in zullen gaan op het eigen onderzoek en de resultaten 
ervan. Tevens zullen diverse films worden vertoond uit de collectie van het 
Veenkoloniaal Museum en is op dat moment de prachtige tentoonstelling 
Photographieën en Dynastieën over beroepsfotografie in Groningen 1843-1940 
te zien. Er bestaat ook volop de gelegenheid om exemplaren van de eigen 
genealogie (mogelijk gecombineerd met anderen) aan de man te brengen. En 
vanzelfsprekend is het bij uitstek een mogelijkheid om contacten met andere 
familie-onderzoekers weer eens op te frissen en informatie uit te wisselen. 
De activiteiten vinden plaats tussen 13.00 uur en 17 .00 uur in het 
Veenkoloniaal Museum, Winkler Prinsstraat 5, 9641 AD Veendam. 
Tel.:0598-616393. De kosten bedragen /5,- (incl. koffie en Groninger koek). 
Mocht u graag een uitnodiging willen hebben met het definitieve programma 
vult u dan onderstaand strookje in en stuur dat naar het Veenkoloniaal 
Museum. 

Naam: - - - - - - - - - - - - - -
Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Ik wil graag een uitnodiging ontvangen met het definitieve programma van de 

Dag van de Familiegeschiedenis op zaterdag 10 februari . 



Van de bestuurstafel: 
B + B (Bestuur en Beleid) 

door A. Daae 

A lies heeft zijn positieve en negatieve kanten. Zowel personen als verenigin
gen vallen daaronder: zo ook onze eigen N.G.V. De bestuursleden be
ijveren zich om de negatieve kanten op te lossen, terwijl de positieve 

kanten bij voortduring worden bevorderd. Waar nodig worden verbeteringen 
aangebracht om bij de tijd te blijven. 

Een van de negatieve kanten waarmede het bestuur zich steeds geconfronteerd 
ziet is de geringe betrokkenheid van de leden bij bestuurlijke zaken, de besteding 
van hun eigen contributie nota bene! Het meest betrokken zijn de leden nog bij 
hun eigen afdelingsbestuur, maar de betrokkenheid bij het landelijk bestuur is zeer ;a· 
ver te zoeken: zelfs de afgevaardigden, die steeds meer verstek laten gaan op de 
landelijke vergaderingen, herkennen zich niet of nauwelijks in de landelijke 
besluitvorming. 
De afdelingsbesturen ontvangen periodiek het tussentijdse "Bestuursbulletin" met 
berichtgeving van o.m. door het bestuur genomen besluiten, en daarmede is het 
dan wel bekeken, ofschoon er nog wensen en vooral vragen overblijven. 

De noordelijke afdelingen van de N"G.V., Friesland, Groningen, Drenthe, IJssel
landen en Twente houden één à twee maal per jaar overleg. Voorzitters, secreta
rissen en afgevaardigden komen dan bijeen om die zaken te bespreken die in het 
brandpunt van de belangstelling staan en om elkaars meningen te toetsen. Vele 
punten met betrekking tot het management van de Vereniging en afdelingen 
worden dan besproken. 

Onder het motto "value for money" is het wellicht ook voor het individuele lid 
zinnig om te weten wat er met zijn - pas verhoogde - contributie gebeurt. 
Telkenjare wordt door de penningmeester van het hoofdbestuur een procentuele 
onderverdeling gegeven van de kosten. Voor het afgelopen begrotingsjaar bedroe
gen de percentages: Gens Nostra 36,5%, Afdelingen 23, 1%, Bestuur en ledenad
ministratie 10,6%, Diensten, verzekeringen en huisvesting (Naarden) 21,5%, 
Afschrijvingen 8,3%: zo wordt uw contributie dus besteed. Het is dus alleszins 
waard om daarvoor belangstelling te houden. 

Dit in gedachten heeft het "Noordelijk Overleg" in de laatste vergadering een 
aantal aanbevelingen gedaan aan het hoofdbestuur die naar het inzicht van de 
deelnemers noodzakelijk zijn om een vereniging met een omzet van meer dan een 
half miljoen gulden optimaal te kunnen laten functioneren. 
Sinds 1989 is reeds de roep geweest om een doorlichting van Gans Nostra, 36,5% 
van uw contributie. Elke zinnige uitgever zal zijn produkt regelmatig controleren of 
het nog de nodige frisheid bezit, bij de N.G.V. schijnt dit een schier onneembaar 
besluit te zijn. Zo komt men dan op een dure wijze achterop. Een lezersonderzoek 
werd dan ook aanbevolen. 



Het uitbouwen van de ouderwetse kascommissie tot een financiële commissie, die 
naast de, overigens altijd correcte, geautomatiseerde boekhouding ook kijkt naar 
de efficiënte besteding en het algemene financiële beleid, leefde sterk in het 
Noordelijk Overleg en werd noodzakelijk geacht gerealiseerd te worden. 

Door het hoofdbestuur of op aandringen van de Algemene Vergadering worden 
werkcommissies ingesteld onder druk van de noodzaak dat een bepaald probleem 
nodig dient te worden aangepakt. Teneinde de afgevaardigden en daardoor ook u, 
als lid, te informeren en daardoor te betrekken bij de besluitvorming was het de 
wens· om de rapportages van deze commissies met een advies van het 

-; hoofdbestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 
Teveel commissies en hun rapportages zijn buiten het zicht van de leden geraakt 

-~ en zijn een eenzame dood gestorven. 

~ ..-- In het kader "wat Naarden kan betekenen" voor de leden, werd door het Noordelijk 
·c: 
~ Overleg aangedrongen op automatisering van het Centraal Naamregister. Zo zal 
.!i ook door de directie te Naarden een koerswijziging ondernomen moeten worden 

om de collecties te Naarden optimaal onder de aandacht van de leden te brengen, 
waarbij de bekendheid en de betrokkenheid vergroot worden. 

Met de rapportage inzake Gens Nostra, Naarden, openheid van en participatie in 
het bestuur vertrouw ik u wat gel"nformeerd te hebben. Periodiek hopen wij u in dit 
blad te informeren omtrent B+B. zodat u "beslagen ten ijs" de jaarvergadering 
bezoekt. 
Uw mening wordt eveneens op prijs gesteld, B+B geeft u daarvoor ruim baan. 

ADVERTENTIE 

Sommige boeken zijn onmisbaar bij historisch onderzoek. Daartoe 
rekenen we zeker de Bibliografie van Groningen, dat sedert 1983 
inzicht geeft in publicaties in en over Groningen. 
Daarnaast is in onze boekhandel " .. ,. " 1i " " ,1 ,. 1 

in Haren en Groningen 
(Zwanestraat) een uitgebreide 
afdeling Groningana aanwezig 
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Onbekende bron g 
---------------------d.,..o_o_r ""'H-en""'k_,.H.,..a"""rt,.....og &il 
Naast de algemeen bekende bronnen voor genealogisch onderzoek als Burgerlijke Stand, Bevolkingsregis
ter, Doop-, Trouw-en Begraafboeken is er nog een groot aantal bronnen waaruit geput kan worden. Deze 
regelmatig terugkerende rubriek heeft als doel enkele van deze bronnen wat nader onder de loep te nemen. 

I
n de periode vóór 1811 levert het vinden van overlijdens- en/of begraafdata vaak 
problemen op. Weliswaar wordt in de aanhef van deze rubriek onderzoek in 
"Begraaf-boeken" als een algemeen bekende bron genoemd, maar in de praktijk "' 

::, 
ligt het toch vaak anders. Zo staat in de provincie Groningen slechts van een ~ 
aantal plaatsen een register van begraven of overlijden op de studiezaal tussen de ~ 

(0 

doop- en trouwboeken. Wil men toch een overlijden of begraafdatum opsporen, ~ 
dan is men meestal aangewezen op de inkomstenboeken van de diaconie ter <i3. 
plaatse. Het was (en is vaak nog) gebruikelijk, dat bij een begrafenis op het 
kerkhof of in de kerk een klein bedrag in de "dodenbusse" werd gestort ten bate 
van de diaconie. De totale ontvangst werd vervolgens op de datum van de 
begrafenis geboekt, meestal onder vermelding van de naam van de begravene. 
Op deze manier kan men nog achter een begraafdatum komen. 
Helaas is van deze inkomstenboeken van de diaconie maar een relatief klein 
gedeelte bewaard gebleven. Van sommige plaatsen is nog heel wat aanwezig, van 
andere haast niets. De diaconierekeningen zijn te vinden in de archieven van de 
verschillende hervormde gemeentes. 
De manier waarop inkomsten - en ook uitgaven - zijn genoteerd verschilt nogal per 
plaats. In kleine plaatsen staan alle ontvangsten kriskras door elkaar; men moet 
de ontvangsten bij een begrafenis tussen de andere ontvangsten "uitplukken". In 
grotere gemeenten is meestal sprake van een rubrieksgewijze vermelding en is er 
een apart hoofdstuk "ontfang uit de dode beckens", veelal nog gevolgd door 
"ontfang voor de dode lakens". Dit laatste betreft de opbrengst van de verhuur van 
doodlakens. Deze worden soms direct na het overlijden voor ontvangst ingeboekt, 
maar ook wel pas aan het eind van het boekjaar van de diaconie; de hier vermelde 
data zijn minder betrouwbaar dan de begraafdata. Een bijkomend probleem is dat 
niet altijd de naam wordt vermeld van de persoon waarvoor het doodlaken moet 
dienen, maar van één van zijn/haar erfgenamen (die immers voor het laken 
betaalt). Een ander probleem kan het handschrift en/of taalgebruik van de 
armen-diaken ter plaatse zijn. De vreselijkste hanepoten kan men tegen komen en 
enige fantasie bij het interpreteren van het geschrevene is geen overbodige luxe. 
Ook - en dat is wel aardig - worden er nogal eens achternamen en bijnamen 
vermeld, die men in de gewone DTB-boeken niet aantreft, maar die na 1811 als 
familienaam weer opduiken. 
Evenals bij begrafenissen ontving de diaconie ook geld bij dopen en huwelijken. 
Voor plaatsen waar (een deel van) het doop- en/of trouwboek ontbreekt valt het 
aan te raden ook eens in de rekeningen van de diaconie te kijken. 
Wanneer men de rekeningboeken van de diaconie doorbladert, kan men nog tal 
van andere interessante dingen tegenkomen: 
Een diaconie krijgt nogal eens een legaat toegewezen. Soms ontvangt de 
diaconie in plaats van een geldbedrag een perceel onroerend goed (huis, stuk 
land), dat zij dan weer kan verhuren of verkopen. Wordt het perceel verhuurd dan 



.., 
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worden de opbrengsten met de naam van de huurder elk jaar vermeld. 
Heeft men voorouders, die onder de zorgen van de diaconie zijn komen te vallen, 
dan valt hun levensloop gedurende soms vele jaren in de uitgavenboeken van de 
diaconie te volgen. 
Ook de posten "ordinaire en extra-ordinaire" ontvangsten en uitgaven zijn zeker de 
moeite waard. 

Tenslotte nog wat extra aandacht voor het Archief van de Diaconie van de 
Hervormde Gemeente van de stad Groningen (archief 252). Dit is een uitgebreid 
archief. De rekeningboeken van de diaconie zijn aanwezig vanaf 1627. Helaas is 
in deze boeken geen aantekening van ontvangsten bij begrafenissen te vinden; de 
ontvangsten werden in één keer zonder nadere specificatie geboekt. Een bijzonder 

-~ hoofdstuk (vanaf 1653) hierin zijn de breuken wegens buitentrouwen (wegens 

~ 

trouwen buiten de stad door een inwoner van de stad), later veranderd in breuken 
wegens trouwen (wegens trouwen op een officieel niet geoorloofde tijd of plaats); 

·c: 
~ ook (de stad!) Appingedam kent deze breuk . 
. ti Verder omvat het archief o.a. 

Legaatboeken, met in de marge allerlei bijzondere aantekeningen; de ontvangst 
van de legaten staat in de rekeningboeken, vaak met de naam van de 
betalende erfgenaam. 

Armenboeken (Protocol der diaconij armen en Registers van bedeelden) en 
boeken met registratie van arme weeskinderen (Kinderprotocol) van de 
verschillende kluften; vaak met leeftijd, adres en overlijdensdatum. 

Staatboeken van de verhuur van huizen en landerijen. 

Ik vond ze toevallig - hoe vindt u ze ? 

"Breucke van scheltwoordt tussen Lubberdt Tomes en Harm timmerman, dat 
Lubberdt Tomes hem heeft uitgescholden van Harm Mooi. Harm timmer geflockt 
tot 2 maal en uitgedaght Loeberdt de ionge om te slaan. En hebben uit nidigh 
heidt geslagen op de schouder." Harm krijgt een boete. 
Gildearchief Winschoten januari 1729 

"5-9-1652 zijn geen neije ledematen aengekomen, doer de gemeene kranckheit 
dewelke alomme bekent waer, also datter niet een huis int geheele caspel waer te 
vinden, daer geen kranck in ware.• 
Lidmatenboek Noordbroek 

Gedoopten anno 1697: "den 4 juli is het zoontje van Aaltje Berents gewezene 
dienstmaagt van Jan Tonnis schoolmr. hier ter plaatse (op een voorgaande 
belijdenis van niemant het kind te hebben dan van opgemelde meester. En 
betoning van leedwezen over de begane ligtveerdigheit en belofte van zig in het 
toekomende voorzigtiger te dragen voor onze kerkenraad) gedoopt en genaamt 
Jan Tonnis." 
In de marge: "welke ondergegeven trouw belofte haar daar toe gebragt. En nu 
onverwagt door een schilike dood weggerukt de belofte niet heeft konnen vol
brengen." Wat onduidelijk wie overleden is, waarschijnlijk Jan. 
Doopboek Bellingwolde 



Verslag lezing: m 
Onderzoek in kerkelijke archieven 

---------------------d-o-or_J,...o"'"h-an-s""e_e..,.k,--les 

Op 19 oktober jl. verzorgde ik in het C.J.M.V.-gebouw te Groningen een lezing over onderzoek in kerkelijke 
archieven voor een groot aantal leden van de NGV-afdeling Groningen en Noord-Drenthe. Hieronder volgt 
een beknopte samenvatting. 

A
llereerst besteedde ik aandacht aan het kerkelijk archiefconsulentschap. 
Sinds 1979 zijn door de Synodale Commissie voor de Archieven van de 
Nederlands Hervormde Kerk archiefconsulenten aangesteld. Ook in .;;· 

::, 
Groningen zijn sindsdien archiefconsulenten benoemd, die zich in grote lijnen ~ 
bezighouden met de advisering over archiefzorg en archiefbeheer aan kerkeraden ~ 
en kerkvoogdijen van hervormde èn gereformeerde gemeenten. Zij proberen - ~ 
veelal in samenwerking met kerkbesturen en vrijwilligers - om de vaak plaatselijk 'P. 
berustende archieven van de hervormde en gereformeerde gemeenten te inven
tariseren en uiteindelijk beschikbaar te stellen voor genealogisch en 
lokaal-historisch onderzoek. 

In het tweede gedeelte van mijn lezing wees ik op een aantal bestanddelen in 
kerkelijke archieven, die m.i. te weinig aandacht krijgen, doch een schat aan 
gegevens over economische, sociale, religieuze en bestuurlijke omstandigheden 
bevatten. Dit komt omdat alle aandacht wordt gericht op de voor genealogen 
belangrijke doop-, trouw-, lidmaat-(en indien aanwezig begraaf-) registers. Na
tuurlijk zijn deze registers van groot belang voor de gezinssamenstelling van onze 
voorouders, maar zij verschaffen enkel dorre informatie. Als u iets meer onder
zoek zou doen in andere kerkelijke archiefbescheiden, dan zult u merken dat er tal 
van archiefbescheiden zijn die u meer vertellen over het leven, werken en wonen 
van uw voorouders. 

Neem eens een kijkje in de navolgende meest belangrijke archiefbestanddelen: 

De notulenboeken van de kerkeraad, kerkvoogdij en diaconie 
Zij verschaffen informatie over het bestuur van de kerk, de benoeming en 
aanstelling van ambtsdragers en kerkelijk personeel, zorg voor armen en behoefti
gen, de bestraffing van afvallige lidmaten, reparaties aan kerk, pastorie en andere 
kerkelijke eigendommen. Elk op hun specifieke terrein geven zij inzicht in de 
problemen waarvoor een hervormde gemeente zich geplaatst zag. 

De rekeningen van de kerkvoogdij en diaconie 
Deze kerkerekeningen bevatten bij uitstek gegevens die ons informatie verstrek
ken over de sociale status van onze voorouders, over kosten van het personeel en 
reparaties aan eigendommen, verstrekking van liefdegaven aan behoeftige in
woners en passanten, het innen van kerkelijke heffingen en belastingen. 

Bescheiden betreffende het beheer van bezittingen 
Hieronder vallen een groot aantal individuele bescheiden, zoals leggers van 
verpachte boerderijen en landerijen, schuldbekentenissen, eigendomsbewijzen 

::, ,... -
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etc. Deze bescheiden bevatten gegevens over de perceelsgrootte, de verkoopprijs, 
de locatie, belendende percelen en eigenaars, alsmede ouderdom of constructie 
van panden. 

Bescheiden in instellingsarchieven 
Het gaat hierbij om archieven van instellingen die werkzaam zijn op het kerkelijk 
erf, zoals het kiescollege, de zendingscommissie en Christelijke mannen-, vrou
wen-, meisjes- en jongensverenigingen. Deze verenigingen hadden tot doel de 
mensen meer bij de kerk te betrekken en vormden een sociaal en samenbindend 
element binnen een kerkelijke gemeente . 

;; Ik ben ervan overtuigd, dat deze bestanddelen een waardevolle bijdrage kunnen 
-~ leveren aan uw kennis van de leef- en beleveniswereld van uw voorouders en hun 
~ functioneren in de toenmalige maatschappij. 
O> ..... 
·c: 
"' :::, 

.i 
Genealogische bestanden Provincie Groningen 

Jarenlang heeft Dick Kuil onderzoekwerk verricht in Groningen, met name in 
Oude Pekela. Tegen een schappelijke prijs wil hij hiervan andere mensen 
laten profiteren, waarbij hij er uiteraard van uitgaat dat er niet gekopieerd gaat 

worden. 
De bestanden staan op diskette en de prijzen zijn inclusief verzendkosten. 
Ze bestaan uit: 
Pakket 1. Huwelijkscontracten in de provincie Groningen van vóór 1750. Vrijwel 
alle huwelijkscontract-partners van ca. 1600-1750, gesorteerd op mannen- en 
vrouwennamen. Een bestand van 23.943 personen, binnenkort aangevuld met 
huwelijkscontracten uit familie-archieven. 
Pakket 2. Index rechterlijk Archief Woltersum 1750-1802. 
Pakket 3. Dopen Oude Pekela 1650 tot 1811. Een bestand met 8943 dopen. 
Pakket 4. Huwelijken Oude Pekela 1634 tot 1822. Tevens huwelijken daarbuiten 
waarbij een "Pekelder'' betrokken was. Totaal 2957 huwelijken. 
Pakket 5. Begr. Oude Pekela 1785 tot 1811. Hierbij vaak de naam van de 
aangever. 
Pakket 6. Begraven op de R.K begraafplaats van Oude Pekela van 1850-1995. 
Alle overledenen van de St. Willibrordusparochie, begraven aan de Kerklaan. 
Pakket 7. Grafschriften op de R.K. begraafplaats in Oude Pekela 1850-1995. 
Alle op 31 december 1994 aanwezige grafschriften op graven aldaar. 
Pakket 8. (Fragment)genealogieên van enkele Groningse families. 

Pakket 8 kost f 5,00, pakketten 1, 5 en 6 f 15,00, pakket 2 komt op f 20,00. 
3 en 7 zijn f 25,00 en f 30,00 moet voor pakket 4 worden betaald. 
Bestellen door overschrijving op postbankrekening 1.414.646 t.n.v. D. Kuil te Ten 
Boer, onder vermelding van het pakketnummer. 



Genealogie ml 
Tuise: een fragment-genealogie m.b.v. diaconieboeken 

door Henk Hartog 

Eén van mijn voorouders is Rigte Willems Tuizinga, geb./ged. Midwolda 
12/18-8-1793 als zoon van Willem Jans Tuze en Anje Rigtes (Plinsinga). Het 
onderzoek naar de voorouders van vaderskant leverde mij grote problemen 

op. Als laatste redmiddel heb ik toen de diaconieboeken van Midwolda doorgeno
men. Het gevolg was een overvloed aan kleine op zichzelf onbeduidende gege
vens, maar in hun samenhang gaven zij een aardig beeld van de familie in de 18e ~-

c 
eeuw. Bijna de hele familie werd kortere of langere tijd door de diaconie onder- ~-
houden. Dankzij de hier gevonden gegevens kon ik daarna ook in de 'gewone' 
DTB-boeken de familie volgen, hoewel daar - anders dan in de diaconieboeken -
pas aan het eind van de 18e eeuw de naam Tuise, Tuze of Toese opduikt. cp. 

Jan Harmens, tr. vóór 1720 met Anneke Geerts Tuise, begr. Midwolda 
18-2-1761 
Het is mij niet gelukt ouders of andere familie van deze beide echtelieden met zekerheid te 
identificeren. Mogelijk is Anneke gedoopt te Midwolda 16-4-1693 als dochter van Geert Stades 
(van Emsburen) en Fenne Everts (van Bunderneuland). Stade Geerts, een zoon van Geert 
Stades, krijgt in 1754 van de diaconie zijn bij de begrafenis van 'rode Wilm', de echtgenoot van 
Fenje Jans Tuise, gemaakte onkosten vergoed. 
An(ne)ke Tuize geniet eerst af en toe, en na oktober 1758 iedere week tot haar overlijden 
onderstand van de diaconie van Midwolda. Op 18 februari wordt "Anneke Geerds Tuize" 
begraven; de collecte brengt 13 stuiver en 6 plakken op. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Geert Jans Tuise, begr. Midwolda 1-10-1782, waarschijnlijk ongehuwd. 

Hij komt herhaaldelijk voor in de diaconie-rekeningen van Midwolda. Zo ontvangt op 7-5-1766 
Harm Oomkes 15 gulden van de diaconie als "kostgelt voor Geert Jans Tuise". Op 5-2-1773 
betaalt de armendiaken Hindrik Hemmes "wegens Geerd Jans Tuise, om die te zoeken en 
wegbrengen en 4 dagen kostgeld a 5 stuiv: des daags". Ook daarna wordt hij nog regelmatig 
genoemd, zoals wegens aankoop van een paar handschoenen en een bijdrage wanneer hij 
ziek is. Het lijkt erop, dat hij in deze jaren inwoont bij zijn zuster Tamke. Op 13-10-1781 
ontvangt deze zuster 6 stuiver "tot supsistentie van haar broer Geert wegens het ongemak an 
zijn been" en een paar maand later ontvangt hijzelf - overigens dan Geert Harms Tuize 
genoemd - 6 gulden 14 stuiver ''wegens een zware zwelling an zijn been". Na zijn overlijden 
worden nog aan een aantal dorpelingen onkosten vergoed, die zij wegens Geert Jans Tuize 
hebben gedaan, o.a. wegens '"t schoon maken van des overleden kleren" en wegens 
"onderstand zo bij Geert zijn eerste ankomst met een zeer been bij Marieje Jurjens in 't 
Oostersche Armhuis an hem gedaan" en tenslotte "bij 't af en in de kist leggen en bij 't 
begraaven in genere". 

2. Fenje Jans Tuize, overl. ws. Midwolda kort voor 7-3-1793, tr. voor 1744 met 
Willem Everts alias 'rode Willem', overl. Midwolda 30-7-1754; zij lieten drie 
kinderen dopen te Midwolda, Aaltien (25-12-1744), Anneke (18-1-1750) en 
Jan (24-9-1752). 
Zij wordt voor het eerst vermeld in de diaconieboeken op 3-8-1754: "an rode Wilms Fenje tot 
onderstant geven 10 stuiver". Met 'rode' Wilm wordt haar echtgenoot Willem Everts bedoeld, 
die kort daarvoor is overleden. Nog op 28 juli wordt hem 10 stuiver "onderstant" gegeven; 
twee dagen later worden 8 stuiver als diaconie-uitgaven geboekt "doe rode Wilm verstorven 
is voor koffij en suiker betaalt". Op 2-8-1754 wordt "rode Wilm" begraven. Daarna wordt 

.... 
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Fenje langdurig door de diaconie ondersteund; eerst wordt zij nog aangeduid als rode Wilms 
Fenje, later als Willem Everts weduwe en uiteindelijk als Fenje Jans, Fenje Willems of Fenje 
Tuise. Op 27 juni 1759 wordt "Fenje Tuize dochter'' begraven. Vanaf 1782 betaalt haar zoon 
Jan Willems "tot afkortinck van het beloofde kostgeld voor zijn moeder Fenje Tuize" regel
matig een bedrag voor haar kostgeld aan de diaconie. Op 14-2-1793 betaalt de diaconie "an 
de vrouw van Jan Willems Tuize voor 6 weecken buitengewoone dienst an haar moeder 
Fenje Tuize in haar ziekte" 3 gulden. Kort daarop is Fenje overleden: op 7 maart betaalt de 
diaconie Heiko Wigbolts "voor 6 noothouten tot de doodkiste etc. van Fenje Jans Tuise", 
"voor het maken van voornoemde doodkist" en "voor 2 handgreepen an dezelve". 
Tamke Jans Tuise, ged. Midwolda 22-8-1723, begr. aldaar 4-7-1794, tr. 
Midwolda 17-8-1755 Jan Alberts van Bonda; zij lieten te Midwolda vier 
kinderen dopen: Jan Willems (21-9-1755, overl. 25-6-1825 als Willem Jans 
Tuze), Geertruij (24-12-1758, begr. 12-2-1798), Jan Alberts (31-5-1761, ws. 
begr. 8-5-1765) en Albert (8-11-1767, overl. 25-1-1817 als Albert Tuze) 
Zij krijgt vanaf 1764 zo nu en dan en vanaf 1 TT3 regelmatig onderstand van de diaconie te 
Midwolda. Eén van haar kinderen wordt op 8 mei 1765 begraven: "het kint van Tamke Tuise 
begraven, (ontvangen) 4 stuiver''. Zij blijkt regelmatig ziek te zijn, maar krijgt ook af en toe een 
bijdrage voor het ondersteunen van familieleden, zoals voor het "naaien van 2 hemden voor 
Fenie Tuis", "het bedienen van Harmke Tuise in haar siekte" en voor medicijnen voor haar 
dochter Geertrui! "tegens de vallende ziekte". Ook deze dochter wordt lange tijd door de 
diaconie ondersteund. Kort nadat Tamke is overleden betaalt de diaconie "voor het swart 
verven van Geertrui! Tuise haar beiske en hoozen". Geertrui! wordt op 7-2-1798 begraven: 
"bij het overlijden van Geertruid! Tuize bij afleggen en in de kiste verschoten voor koffij en 
candij en voor janeever, melk, suikereij als ook voor potaske en ziepen om het goet te 
schonen, te samen 2 gulden 4 plak'' aan uitgaven en in de bus op het kerkhof 2 gulden 8 
stuiver en 3 plak als inkomsten. 

4. Harremke Jans Tuise, ged. Midwolda 9-12-1727, begr. aldaar 10-8-1784. 
Waarschijnlijk bleef zij ongehuwd. Mogelijk is de op 8-9-1758 te Midwolda gedoopte Anne 
"kind van Harmke Jans in onegte geteeld" haar dochter. Het zou dit kind kunnen zijn, dat op 
4-3-1763 als "Harmke Jans Tüse kind" wordt begraven. Harmke komt zelf slechts af en toe in 
de diaconierekeningen voor. Alleen in de laatste maanden van haar leven wordt zij vaker 
vermeld, eerst voor "onderstant toe haer seer bien" en later "in haar siekte", die uiteindelijk 
fataal blijkt te zijn. 

5. Herman Jans, ged. Midwolda 1-4-1729. Verder onbekend. 

Nieuws van de afdelingsbibliotheek 

Wij ontvingen voor de afdelingsbibliotheek: 
• Zakenindex op de Groninger Volksalmanak van Frans van Geldorp. 
• De jaargangen Gens Nostra's 1982-1994 van mevr. H. Oosting - de Boer. 
• 5 jaargangen De Indische Navorscher (1990-1994) van dezelfde gever. 
• Jaarboeken CBG 1982 Urn 1994, idem. 
• Veluwse geslachten 1982 Urn 1993 van J. van Campen. 
• 7 jaargangen Gens Data (1989-1995) van dezelfde gever. 
• Gens Nostra's 1952-1985 van de heer A.K. Loonstra. 
Met toestemming van de gevers zullen dubbele exemplaren worden verkocht en 
zal de opbrengst worden gebruikt voor nieuwe aankopen voor onze afdelings-



bibliotheek. Op dit ogenblik zijn dat alleen Gens Nostra jaargangen na 1980, 
hiervoor vragen we f 15,00 per jaargang. Deze prijzen zijn exclusief porto. Verdere 
inlichtingen bij Menno de Lange (tel. 050 - 577 63 75). 

De contactdienst 

door Joop van Campen en Siegfried J. Smid 

In HuppelDePup jrg. 2, nr. 2, april 1995 stelden wij de nieuwe CALS (Coördinator Afdelings Ledenservice), 
Siegfried J. Smid aan u voor. Voor ons aanleiding om hem te interviewen over de Contactdienst. 

Waarom is er een Contactdienst?. 
Er is een Contactdienst om genealogen die lid zijn van de NGV in staat te stellen cp. 
gebruik te maken van andermans onderzoek dat reeds heeft plaatsgevonden. 

Wat beoogt de Contactdienst? 
De Contactdienst beoogt niets anders dan een schakel te zijn tussen diegene die 
al een genealogisch onderzoek heeft uitgevoerd en iemand die daar kennis van 
zou willen nemen in verband met eigen onderzoek. 

Hoe is de Contactdienst georganiseerd? 
De Contactdienst kent op landelijk niveau een centrale bestuurskern, die contact 
onderhoudt met een aantal functionarissen op afdelingsniveau, de CALS. 
Op centraal niveau wordt een gegevensbestand beheerd. De afdelingsfunc
tionarissen (CALS) ontvangen regelmatig een bijgewerkte versie uit dit centrale 
bestand. Deze versie staat ten dienste van de leden van de vereniging. 
Regelmatig ontvangen de afdelingsfunctionarissen van hun leden genealogische 
gegevens en zenden deze, na controle, door naar het centrale bestand. 

Hoe ziet zo'n bestand er nu uit? 
Er is een deelnemersbestand (ledenbestand) en een inschrijvingenbestand 
(invoerbestand). Een voorbeeld: 

Inschrijvingen bestand 

Naam Plaats Prov. Land Periode Jaar invoering 
van/tot 

Loken berg Groningen GR NL 1808-1960 1992 
ten Gate Groningen GR NL 1790-1800 1992 
de Graaf Melissant ZE NL 1800-1850 1992 
enz. enz. 

Op deze wijze is inmiddels een bestand door deelnemers opgebouwd van meer 
dan 100.000 inschrijvingen (records). Het deelnemersbestand bestaat alleen uit 
een adres van de deelnemer en zijn NGV-lidnummer. 

-
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Hoe werkt het nu in de praktijk? 
Stel iemand in Zeeland wil weten of er onderzoek gedaan is naar de naam 
Lokenberg, omdat zijn eigen onderzoek is vastgelopen, of omdat hij geïn
teresseerd is in deze naam. Hij stuurt een brief(kaart) (of een speciaal daarvoor 
ontworpen groen formulier, zie bijlage) met zijn vragen, naar zijn afdelings-CALS. 
Deze raadpleegt zo spoedig mogelijk zijn inschrijvingenbestand en komt tot de 
conclusie dat er inderdaad iemand is die de naam Lokenberg heeft onderzocht. 
Degene die de vraag stelde heeft natuurlijk een retourenveloppe met postzegel 
meegestuurd en na een paar dagen krijgt hij thuis het bericht dat er iemand in 
Groningen is die mogelijk wat weet over de familie Lokenberg. De vragensteller 
kan nu rechtstreeks contact opnemen met de Groninger. Het voordeel is dat de 
vragensteller mogelijk sneller iets te weten komt en hij geen dubbel werk hoeft te 

_g: verrichten en misschien wordt hem een reis naar Groningen bespaard. 

..-- Heeft de Contactdienst ook wensen? 
·c 
~ Het kan bijzonder effectief zijn, kennis te nemen van hetgeen anderen al hebben 
.i gevonden. De kans dat u iets van uw "gading" vindt in het inschrijvingenbestand 

neemt natuurlijk toe naarmate er meer inschrijvingen zijn. Daarom wil de contact
dienst graag dat leden, die gebruikmaken van het bestand, ook hun eigen 
resultaten van genealogisch onderzoek aan de contactdienst aanbieden. Zend 
daarom uw genealogische gegevens d.w.z. de familienaam met bijbehorende 
plaatsnamen en tijdvakken van voorkomen aan de CALS. Hij zorgt ervoor dat uw 
gegevens worden ingevoerd in het landelijke bestand. Honderden leden hebben op 
deze wijze hun gegevens reeds beschikbaar gesteld. 

Hoe worden de gegevens van een afdelingslid via de CALS in het landelijk 
geautomatiseerd bestand opgenomen? Zijn er kosten aan verbonden? 
Voor het opgeven van de "eigen" gegevens aan de CALS of de contactdienst kan 
gebruik worden gemaakt van een speciaal groen invoerformulier. Dit formulier is 
bij dit nummer van HuppelDePup bijgevoegd, maar kunt u ook opvragen bij de 
CALS. U kunt er ook een verkrijgen bij de bestuurstafel tijdens afdelingsbijeen
komsten. 
Als u een computer heeft en het programma GENSDATA D 90 (versie 1.42) bezit, 
kunt u daaruit het programmaonderdeel UITVOER VOOR GCI NGV CON
TACTDIENST gebruiken. 
Een andere mogelijkheid is dat u het programma Gens Contact Invoer (GCI) bij 
uw CALS koopt voor f 2,50, (of als u een lege diskette inlevert gratis, behalve de 
portokosten). 
U voert uw gegevens in en stuurt vervolgens uw diskette aan de CALS. 
Gegevensbestanden voor de contactdienst, verkregen door gebruik te maken van 
de conversiemogelijkheid die in verschillende genealogieprogramma's 
voorkomen, (bijvoorbeeld Haza-data en ProGen), dienen altijd met GCI te worden 
na bewerkt. 

Wat zijn de kosten voor deze service? Alleen portokosten en enveloppe voor 
verzending en uiteraard een aan u zelf gerichte gefrankeerde retourenveloppe. 
Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de CALS van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe, S.J. 
Smid, Dorpsstraat 9, 9462 PJ Gasselte. Telefoon 0599 - 56 54 04. 



Verslag lezing: m 
De Groninger zeevaart en de bronnen (2) door W. Kerkmeijer lal 
Van Dhr. W. Kerkmeijer ontving de redactie een zeer uitgebreide samenvatting van zijn lezing voor onze 
afdeling op zaterdag 13 mei 1995 in Het Tehuis te Groningen. I.v.m. de lengte van deze samenvatting is 
deze opgedeeld in twee stukken. Deel 1 verscheen in HuppelDePup april 1995 jrg. 2 nr. 3 blz. 72 tm 78. 

BEKNOPTE BRONNENLIJST 

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (Civiele rechtsakten vóór 1811 ): 
In het gemeentearchief zijn deze geklapperd op persoonsnamen. In een aantal 
delen bevindt zich een alfabetische index op naam van de eerste comparant, 
d.w.z. de verkoper, cessionaris etc. 

Protocollen van Verzegelingen: (verzegelde rechtsakten, in archief in protocol
len d.w.z delen ingeschreven) 
• bijlbrief: verkoop/overdrachtsakte door de scheepsbouwer van een hol 
• cessiebrief: afstand, overdracht (van een recht op iets) 
• transport: verkoping (van b.v. een schip) 
• scheepsbrief: verkoopakte van een bevaren schip 
• scheepsverklaring: verklaring door bemanning betreffende scheepszaken 

(beschadiging vaartuig, lekkage, verlies schip, conflicten etc.) 
• procuratie: machtiging, of volmacht om uit naam van iemand te handelen 
• schuldbrief/rentebrief: verklaring dat men geld schuldig is aan iemand, of dat 

men geld heeft geleend 
• touwbrief, blok- of rondhoudsbrief, spijkerbrief, zeilbrief, ijzerbrief 
• testamenten en boedelscheidingen 
• huwelijksakten 

Scheepsverklaringen. 
Bevinden zich verspreid tussen de verzegelingen (van Groninger plaatsen waar 
zeevaart was, incl. de stad) en van Delfzijl in aparte protocollen. 

Monsterrollen. 
In RAG, RA zie Fivelingo: Delfzijl, verder sporadisch een afschrift tussen de 
verzegelingen. In diverse veenkoloniale gemeentearchieven monsterrollen / 
bemanningslijsten van na 1812. 
In het gemeentearchief van Amsterdam bevinden zich veel monsterollen, ook van 
Groninger schepen (Archief Waterschout), zie Van Roijen. 

Rederijcedullen. 
Toegang 732, verder worden af en toe lijsten met partenhouders vermeld in de 
verzegelingen (bij bijlbrieven of verklaringen). 

NOTARIEEL ARCHIEF (vanaf 1811): 
In het gemeentearchief zijn deze geklapperd op persoonsnamen en gedeeltelijk op 
onderwerp. Zoeken met behulp van het Repertorium, een index op de verleden 
akten. Elke notaris maakte een repertorium. 

-
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ARCHIEVEN VAN RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG: (Groningen, Ap
pingedam.) 
Hierin afschriften van bijlbrieven. 

KADASTER: Rijksarchief (Kantons Groningen, Appingedam en Winschoten), en 
kadaster op Kempkensberg 2, tel. 050 - 520 82 22. 
Hierin opgenomen: scheepshypotheken (vanaf ca. 1820). 

DE OMMELANDER COURANT/ DE GRONINGER COURANT: 
Hierin verkoopadvertenties van schepen, aankondigingen van veilingen en diverse 
scheepvaartberichten (In rijks- / gemeentearchief op microfiche) 

' 
- Aangaande hel den 3 dez~r hij Ekenäs qezorll~•·n 

kofschip Harmonie, kapt. S. Korll, te hui, behnor•°ltiJ,~ 
te Pekel-A, wordt. volgens parti,·ulil'r herigt van Hel
singfors vau den 11 f\nv. ;;,•,ueld, dal daarbij iüu omgc
knrncn de kapit~in, diens vrouw, hunnt' beido lindt'
rcu. de stuurman R. Korll en do 1natrozen H. H. 1'lor
taag en J. Tietse,na, tarwül de geredde penooa is. 4o 
({ok. P. J. de Rnu!I. 

Uit de Harlinger Courant van 1 december 1852 

COLLECTIES: 
Diverse administraties van rederijen, merendeels van na 1830, kasboeken, jour
nalen van schepen en schippers zijn te vinden in de verschillende museale 
collecties en archieven (Veendam, Amsterdam, Groningen). 

ZEEVAARTSCHOLEN: 
Archief van de Academie Minerva 1797-1970, (nr. 71) Gemeentearchief 
Archief van het Internaat van de Zeevaartschool "Admiraal van Kinsbergen" 
1936-1964 (nr. 240) Gemeentearchief. 
Zeevaartschool Veendam (1856) Namenlijst betreffende uitgereikte diploma's 
aanwezig in Veenkoloniaal Museum, zie Van Koldam. Zie hier ook een lijst met 
Veendammer Schepen en schippers en een lijst met Veenkoloniale schippers. 
Recenter: Zeevaartschool "Abel Tasman" Delfzijl (MBO), Zeevaartschool 
Terschelling. 

ZEEMANSCOLLEGES: 
Archief van het zeemanscollege "De Groninger Eendracht" (namen van leden, 
d.w.z. schipper eigenaren en reders). Momenteel in bewerking en niet in te zien. 
(Gemeentearchief.) Zie: Zeemans-College "de Groninger Eendracht": Gedenkboek 
1830-1930 (Groningen 1930). 
College "Zeemanshoop" te Amsterdam. Zie Hoek van den Ostende, J.H., De 
Geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1872 (Amsterdam 1972) 
Zeemanscollege "Harmonie". Notulenboeken in Noordelijk Scheepvaartmuseum. 
Andere colleges zie gemeentearchieven en rijksarchief. 



COMPACTEN: 
Het Leekster schippersgilde 1764-1858. Een kopie van het gildeboek ligt mo
menteel in het Rijksarchief, met daarin o.a. vermeld de namen van de leden. 
Mevr. Geerdink uit Leek heeft dit boek getranscribeerd en deze bewerking ligt ook 
ter inzage in het Rijksarchief. 
Dit najaar (1995) verschijnt van mijn hand een kort artikel over het Leekster 
schippersgilde in het blad Stad en Lande. (inmiddels verschenen: redactie) 

Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik naar twee artikelen van mijn hand. 
Deze staan vermeld in de literatuurlijst. 

BEKNOPTE LITERATUURLIJST MARITIEME GESCHIEDENIS 

ALGEMEEN: 
• Asaert, G., Bosscher, Ph.M., Bruijn, J.R. en W.J. van Hoboken (red) Maritieme 

Geschiedenis der Nederlanden 4 delen (Bussum 1976-1978) 
• Eekhout, L.L.M., A.Th.l.Hazenoot en W.H.Lutgert (red), 500 Jaar Marine 

(Amsterdam, Bataafse Leeuw 1988) Te koop bij De Slegte voor f 1,45. Hierin 
een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Marine met adressenlijst. 

• Royen, P.C.van, Zeevarenden op de koopvaardijvloot. Omstreeks 1700. 
Amsterdam 1987. (Goed voorbeeld van intensief brongebruik) 

• Het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (TvZ) is het vakblad voor de Nederlandse 
zeegeschiedenis. Naast historische artikelen staan hierin ook recensies. 
Bovendien bevat elk nummer een thematische lijst met de meest recente 
literatuur en artikelen betreffende zeevaarthistorische onderwerpen. 
(Ledenadministratie Mevr. drs. C. Reinders Folmer - van Prooijen, tel. 071 -
589 53 82) 

NOORDELIJKE EN GRONINGER SCHEEPVAART: 
• Clement, M., "De Groninger handel en zeevaart in de 19e eeuw'', in: Gronings 

Historisch Jaarboek 1994 109-125 
• Hachmer, H.A., Voor en Tegen de \Mnd. Kanalen, schepen, schippers en 

scheepsjagers in de Veenkoloniën (Scheemda 1994) 
• Hadderingh, J., Van Snabbeschuit tot Coaster. De scheepvaart van Gassel

ternijeveen in vogelvlucht (Gasselternijeveen 1993) 
• Herwerden, P.J. van, De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw 

(Arnhem 1969) 122 blz. 
• Kerkmeijer, W. "Groningers onder neutrale vlag (1795-1813)" in: Tijdschrift 

voor Zeegeschiedenis 2 (1994) 149-164 
• Kerkmeijer, W. "Veenkoloniale rederij in de Bataafse en Franse tijd, 1795-

1813", in: Veen koloniale Volksalmanak, deel 7 ( 1995) 11-32 
• Koldam, W.van, H. van der Veen en J.N. Wilkens, Veenkoloniale Zeevaart 

(Veendam 1979) 296 blz. 
• Loomeijer, F.J., Waartoe zou dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een 

Groninger kofschipkapitein 1820-1852 (Het Peperhuis, Enkhuizen 1986) 

-



j HANDIGE ADRESSEN: 
Pi Archieven/Instituten: 
G> • Rijksarch. Groningen, St.Jansstraat 2, 9712 JN Groningen, tel. 050-312 73 47 8 • Gemeentearchief Groningen, Viaductstraat 3a, 9725 BG Groningen. tel. 050-
., 525 84 20 
Ac • Diverse gemeentearchieven in de provincie Groningen, bv.: Hoogezand -
S Sappemeer; Veendam; Pekela; Delfzijl (afschriften van monsterrollen en na-
~ menlijsten van zeevarenden) 

• • Alg. Rijksarchief (ARA), Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag. 
liill (informatie betreffende West- en Oostindische Compagnie en de Marine) 
~ • Gemeentelijke archiefdienst Amsterdam, Amsteldijk 67 1074 HZ Amsterdam. 
;; (monsterrollen, bevrachtingscontracten e.d. college "zeemanshoop") 
-~ • Instituut voor Maritieme Historie Oen Haag, Bezoekadres: Jan van Nassau

straat 112 2500 ES. Postadres: Postbus 20702 2500 ES Den Haag) Tel. 
070-316 28 53 

·c 
"" 
.[ Musea: 

• Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brugstraat 24-26, 9711 HZ Groningen tel. 
050-312 22 02 

• Veenkoloniaal Museum, Winkler Prinsstraat 5, 9641 AD Veendam tel. 0598 -
616393 

• Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, Zoutkamp. tel. 0595-40 19 57 
(VVV). Geen archiefstukken, wel documentatie over Zoutkamper vissersche
pen 

• Kapiteinshuis Pekela, S. Tjademastraat C 95/96 Nieuwe Pekela. 
• Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 14, 8601 BH Sneek. tel. 0515-41 40 57 
• Nederlands Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam, Kattenburgerplein 1, 

1018 KK Amsterdam. tel. 020-523 22 22 
• Maritiem Museum "Prins Hendrik" Rotterdam, Leuvehaven 1, 3011 EA Rotter

dam. tel. 010-413 26 80 

Nieuwe boeken: • 
Verschenen of nog te verschijnen Il 

onder redactie van Eilko van der Laan 

Nageslacht van R.J. Vos en G.J. Pathuis. Profiel, Bedum, f 100,= 

Groninger Borgen en Drentse Havezaten. H. Kamphuis. Walburg Pers, 
Zutphen 1995. Deel in de Kleine Monumentenreeks. ISBN 9060119193 f 24,50 

Prisma Alles over namen. P. de Rijk. Spectrum, Utrecht 1993. ISBN 
9027433771. f 7,50 
Over de herkomst van namen, familienamen, eponiemen (bijnamen) en 
pseudoniemen. 

Voogdijaanstellingen In de stad Groningen 1639-1672. H.J.E. Hartog. Nr. 6 in 
de reeks Groninger Bronnen en Toegangen. Groningen 1995, f 40,=. 216 blz. 



Huiseigenaren van de stad Groningen 1765. P.J.C. Elema. Nr. 9 in de reeks 
Groninger Bronnen en Toegangen. Groningen 1995, f 32,50. 126 pagina's. 

Burgerboek van de stad Appingedam 1619-1808. W.G. Doornbos en D.F. 
Kuiken. Nr.10 in de reeks Groninger Bronnen en Toegangen. Groningen 1995, 
f 35,=. 96 pagina's. 

Bewonerslijsten van de stad Groningen 1710. W.G. Doornbos en H.J.E. Har
tog. Nr. 11 in de reeks Groninger Bronnen en Toegangen. Groningen 1995, 
f 32,50. 96 pagina's. 

Biografie van een binnenschipper. H. Snitjer. Eigen uitgave. f 24,90 In 1993/4 
verschenen als feuilleton in weekblad de Schuttevaer. 

Wapens van de Nederlanden. H. de Vries. De historische ontwikkeling van de 
heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg. 
Amsterdam 1995. ISBN 9053301038 f 59,90. 224 pagina's. 
Voor het eerst wordt de geschiedenis van de Staats- en Provinciewapens in 
Nederland, België en Luxemburg beschreven in hun onderlinge samenhang. Aan 
ieder wapen is een apart hoofdstuk gewijd over het ontstaan en de ontwikkeling. 
Veel afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Ook is er een appendix met een aantal 
originele teksten van vele wapenstellingen en -besluiten. 

Gildrechtboek van de stad Groningen 1434-1710. W.G. Doornbos en D.F. 
Kuiken. Nr. 13 in de reeks Groninger Bronnen en Toegangen. 
Ledenlijst van allen die het Gilderecht wonnen, met namen, vaak plaats van 
herkomst, woonlocatie en familierelaties vermeld. 
Nog niet verschenen. ± 250 pagina's, f 49,50. Intekenprijs f 39,50. 

OldambtsterWarfsmlnuten 1563-1592. S.H. Abels en D.F. Kuiken. Nr. 15 in de 
reeks Groninger Bronnen en Toegangen. 
Burgemeesters en Raad van Groningen ( de Oldambtster Warf) behandelden 
zaken van partijen die tegen uitspraken van de ambtman van de beide 
Oldambten in beroep gingen. 
Nog niet verschenen.± 150 pagina's, f 39,50. Intekenprijs fl.28,95. 

Scheepsverkopingen 1572-1629. W.G. Doornbos en D.F. Kuiken. 
Nr.16 in de reeks Groninger Bronnen en Toegangen. 
Alle mogelijke scheepstypen, gerechtelijk aangeslagen om daarna al of niet te 
worden verkocht. Met index op plaatsnamen, persoonsnamen en beroepen. 
Nog niet verschenen. ± 100 pagina's, f 34,95. Intekenprijs f 24,95. 

De Bousema's. J. Bousema. Eigen uitgave. 2 delen, 1498 pagina's, f 225,=. 
Uitvoerige familiegeschiedenis in twee grote boekbanden. Zeer veel namen, 
echter geen index en daardoor nauwelijks toegankelijk. 

Tien grote plannen voor Groningen 1608-1995. H.G. Hurenkamp. 
Uitg. Servo /Noorderboek, Assen 1995. ISBN 9071918866 f 34,90 
48 pagina's, gebonden. 

.... 
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Tweede Groninger kwartierstatenboek 

Het ligt in de bedoeling om binnen een jaar tot afronding te komen van het 
tweede Groninger kwartierstatenboek. Er zijn nu 190 staten ingevoerd in de 
computer, maar de redactie van het kwartierstatenboek kan er nog wel wat 

meer gebruiken. Enige spelregels: 
• Kwartierdrager moet vóór 191 0 geboren zijn. 
• Minstens 40 van de 63 kwartieren moeten ingevuld zijn, voor oudere staten is 

deze eis minder streng 
• Uiteraard hebben ze betrekking op Groningen, met aangrenzende streken. 
• Niet te veel dubbele kwartieren met het eerste kwartierstatenboek . 
• Zo volledig mogelijk invullen, met duidelijk onderscheid doop/geboorte, 

proclamatie/huwelijksvoltrekking en overlijden/begraven. 
Graag inleveren vóór 1 maart 1996. 
Tevens ontvangen we graag aanvullingen en verbeteringen op ons eerste boek. 

.fü. Namens de redactie van het Kwartierstatenboek: Frits Ebbens. 
Kwartierstaten sturen naar: Reid van der Leij, Berkelstraat 3, 9725 GT Groningen. 

Gezocht: indexen 

Op veel plaatsen wordt de computer ingezet bij het genealogisch onderzoek; 
diverse personen hebben al, al of niet voor eigen gebruik, indexen gemaakt 
op beschikbare bronnen als DTB en rechterlijk archief. Ik wil graag komen 

tot een inventarisatie van al deze nuttige arbeid. Hebt u zelf al eens een bron op 
een dergelijke wijze bewerkt of kent u anderen die zich hiermee bezig hebben 
gehouden? Wilt u dit aan mij doorgeven? Menno de Lange, tel 050 - 577 63 75. 

Recept hoestdrank (uit: DTB Uithuizen) 



Vragen en antwoorden 

oode, "°""' "'" füjs IJ"'""" f!J 
Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in 
Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele 
"spelregels": 
• Formuleer uw vraag zo bondig mogelijk; 
• Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan 

drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen. 
• Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de 

vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook 
andere lezers profiteren van de antwoorden. 

• Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, 
kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een 
diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U 
krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug. 

• De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren. 
• Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen. 
U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M.J. IJzerman, 
Sietse Veldstraweg 27, 9833 TA Den Ham (Gn), fax 050-4031359. Graag altijd voldoende porto voor 
antwoord bijvoegen. 
NOODKREET: Helaas sturen nog maar weinig mensen hun vragen in op diskette terwijl hun vragen vaak 
wel met behulp van een tekstverwerker geschreven zijn. U bespaart uw redacteur een hoop werk en uw 
krijgt uw diskette ook weer terug. Verder graag altijd (voldoende) antwoordporto bijvoegen, ook als u uw 
brief via een andere redacteur instuurt !! 

Antwoorden 

Antwoord op vraag 1994/17 Nienhuis/Dijkhuis 
J. Benes, Wehe den Hoorn 

Ebeltje Jurjens Benes, geb. Westernieland 16-9-1786, tr. 1e Klaas Derks Mulder, 
overl. Kloosterburen 26-11-1818; tr. 2e Klaas Luitjens Dijkhuis, geb. Leens 
26-1-1783, landbouwer te Leens, z. v. Luitjer Klasens en Geertruid Jans. 
Bartelds Jan Houwinga, 35 jr., z.v. Jan Bartelds Houwinga en Martje Jacobs van 
Weerden, tr. 1842 Geertruid Klaassens Dijkhuis, 21 jr., d.v. Klaas Luitjens 
Dijkhuis, landbouwer te Klein Garnwerd en Ebeltje Jurjens Benes. 

Antwoord op vraag 1995/4 Spelde 

A. Veldhuis, Veenwouden 

De ouders van Anna Jans Spelde zijn Jan Jans Spelde en Pietje Hendriks Spelde. 
Het bewijs is gevonden via een in een notariële akte genoemde aankoopdatum 
van een schip in Nieuwe Pekela (i.p.v. Oude Pekela). Doorbladeren daar op 
handtekening leverde ouders en broers/zussen daarvan op. 
Met aanvullende gegevens van G. Caspers te Sneek en A.M. Spelde te Drachten 
wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de Speldes. Nadere informatie bij A. 
Veldhuis te Veenwouden. (tel. zie adreslijst bestuur). 

.... 



Antwoord op vraag 1995/14 Bulthuis 

J. Roossien, Den Horn 

Grietje Bulthuis, geb. Groningen, 21-9-1810, overl. Groningen, 17-5-1850, tr. 
Groningen, 15-5-1842 Hendrik Thiessens, geb. Hoogezand, 28-1-1806, overl. 
Norg, 4-2-1857. Grietje Bulthuis was een dochter van Hermannus Bulthuis en 
Martje Pieters Duinkerk en een kleindochter van Claas Claassen en Hemke 
Harms. 

Van de heer H.M. Lups te Delft ontving de redactie een genealogisch overzicht wat 
:::; zich gezien de omvang niet gemakkelijk in deze rubriek laat publiceren. Getracht 
C 
.., wordt deze bijdrage in een van de volgende nummers van HuppelDePup op te 
-~ 
~ 
en ...-
·c 
"' :::, 

.m. 

nemen. 

Antwoord op vraag 1995/23 Primé 

B.D. v.d. Meulen, Drachten en H.G. Antema, Appingedam 

Van dhr. B.D. v.d. Meulen ontving de redactie een genealogie in drie generaties 
van Jan Primé, geb. voor 1891. Ook hiervoor geldt dat, gezien de beschikbare 
ruimte voor deze rubriek, getracht zal worden deze bijdrage in een van de 
komende nummers van HuppelDePup te publiceren. 

Jan Alberts Antema tr. Nieuwolda 18-03-1839 Elsien Harms Primée. Volgens 
huwelijkse bijlage afgegeven 26-02-1839 te Slochteren is Jan Alberts Antema 
bijna 63 jaar, arbeider, weduwnaar van Elsien Harms Bonte. 
Jan A. Antema, overl.akte Nieuwolda 06-03-1865 (nr. 5), arbeider, gewoond 
hebbende te Nieuwolda, geb. ald., e.v. Elsien Harms Primée, eerder geh. met Anje 
Jacobs en Elsien Hans Bonte, z.v. Albert Egberts en Grietje Jans, beiden overl. 
Elsien Harms Primée, geb. Siddeburen 15-08-1820, d.v. Harm Bastiaans Primée, 
dagloner en Jantje Hendriks Bonte. 
Harm Bastiaans Primée, overl. Siddeburen 1826, e.v. Jantje Hansens (=Jantje 
Hendriks Hansens Bonte). 
Elsien Primée, overl. Nieuwolda 24-04-1897, zonder beroep, geb. te Siddeburen, 
gem. Slochteren, wonende te Nieuwolda, wed.v. Petrus Bos, eerder geh. met Jan 
Alberts Antema, d.v. Harms Bastiaans Primée en Jantje Hendriks, beiden overl. 

Antwoord op vraag 1995/28 Brugts 

R.J. van Wijk, Haren 

Het huwelijk van Lammert Bruchts en Janke Alefs is afgekondigd te Nuis 26-03, 
02-04 en 09-04-1752. Daarbij was Lammert afk. van Nuis en Janke Alefs van 
Tolbert. Huw. te Niebert. 
Brucht Lammers en Bijke Hendriks zijn waarschijnlijk de ouders van Lammert 
Bruchts. 
Het is mogelijk dat Bijke Hendriks een tweede echtgenote is, van de kinderen van 
het echtpaar Lammert Bruchts en Janke Alefs die ik genoteerd heb, is er niemand 
vernoemd naar Bijke Hendriks of haar vader. 



Antwoord op vraag 1996/1 Clunder 

H. Hartog, Groningen 

• Cornelis Glunder, ged. Groningen (MK) 17-1-1722, te Helpen, z.v. Jan Glunder 
en Aaltjen Oolinga. 

• Gerrit Klunder, ged. Groningen (MK) 27-2-1742, in Koordewerkersgang, z.v. 
Gerrit Klunder en lmke Huberts. 

• Hubert Klunder, ged. Groningen (AK) 19-11-1738, in Coordewerkersgang, z.v. 
Gerrit Klunder en lmke Huberts. 

• Reinder Pieters Klunder, ged. Groningen (MK) 7-11-1730, in Caroliweg, z.v. 
Johanna Klunder. w· 

::, 
C 

"' ::,. • Jan Glunder van Helpman, otr. Groningen 10-2-1720, tr. (NK) 29-2-1720, 
Aaltjen Olinga van Groningen, geassisteerd door haar oom en voogden Willem 
Edzarts en Wolther Olinga. 

• In 1707 is een Cornelis Glunder voormond over Rudolph Tinnen (van Help- ;a· 
man). c.> 

::, 
:-, 

• Cornelis Glunder van Helpman tr. Stitswerd 4-4-1681 Aeltien Campinge van 
Haren. Kinderen: 
Johanna, ged. Groningen (MK) 8-12-1685 
Joan, ged. Groningen (MK) 14-8-1688 
Lucretia, ged. Groningen (MK) 4-9-1689 
Hendrik, ged. Groningen (MK) 21-7-1691 
Johanna, ged. Groningen (GrK) 4-4-1693 
Hindrik, ged. Groningen (GrK) 29-4-1698 
Allen tot Helpman. 

(MK=Martinikerk, NK=Nieuwe Kerk, GrK=Grote kerk=Martinikerk, AK=A-kerk). 

Vragen 

Vraag 1996/1 Clunder 
F. Buijs, Breda 

• Cornelis Glunder, tr. Breda (geref.) 1749 de wed. Elisabeth Corn.dr. Provo/ 
Prevo. Kinderen: Cornelis (1750); Benjamin (1752); Louise (1754) en Hendrik 
(1754). Vader Cornelis wordt in 1749 poorter van Breda, afk. uit Groningen. 

• Peter Glunder, soldaat, tr. 1736 een RK-meisje in Deventer; hijzelf zal ger. zijn. 
zijn kinderen zij allen te Deventer gedoopt. Herkomst Peter onbekend. Wellicht 
ook uit Groningen ? 

Vragen: 
a. Is er iemand op de hoogte van het geslacht Klunder of er mee bezig ? 
b. Is er iemand die in het archief te Groningen wil kijken of er aanknopingspunten 

zijn ? (Dit kunt u ook via de onderzoeksruildienst regelen. red.). 
c. Is er verwantschap met de Klunders uit Lutjegast aan het einde van de 18e 
~~? . 

...... 



.... 
..: 
C .., 

Vraag 1996/2 Smilde 

Fr. Inniger, Axel 

Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht Jan Hindriks Smilde van Zuidbroek, tr. 
Oude Pekela 1752 Hillechien Roelofs Huls. 

Vraag 1996/3 Snijder 
Fr. Inniger, Axel 

Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht Willem Abrahams (Snijder), j.m. van 
Martenshoek, tr. Hoogezand 24-6-1729 Petertjen Berends, j.d. van Martenshoek . 

-~ Vraag 1996/4 Kayer 

81 R. Kayer, Perth, Australië .... 
·c 
~ Gegevens gevraagd over personen met de naam Kayer. Kwam rond 1750 voor in 

.fü. West Friesland. Ook in Termunten, Midwolda en Eelde. Aangetrouwde families 
zijn: Schuurke-Boompad-Dijksterhuis-De Vries- Scheltens-Drewes. 

Vraag 1996/5 Wever-Dol\Dul 

S.K. Noordveld, Soest 

Jan Jans Wever, ged. Oldehove 22-4-1787, overl. ald. 19-12-1846, getr. met 
Klaaske Jans Dol(Dul), ged. Oldehove, 8-9-1793, overl. ald. 16-6-1858. 
Vraag: Waar en wanneer zijn zij getrouwd ? 

Vraag 1996/6 van Dam-Germs 
S.K. Noordveld, Soest 

Hindrik Jans (van Dam), overl. Grootegast 16-2-1819, getr. met Fokje Gerbens 
(Germs). Kinderen ged. te Lutjegast in 1781 resp. 1783 Jan en Hiltje. 
Vraag: Waar en wanneer is het echtpaar Van Dam-Germs getrouwd en waar en 
wanneer is Fokje overleden ? 

Vraag 1996n Hermansen 
Wibo G. Boswijk, Brunssum 

Wie weet meer over Mr. Derrick Hermansen ? Is hij misschien de vader van Albert 
Derricks van Hesselte ? Hij woonde vanaf 1660 aan de Vredeweg (no. 3) te 
Veendam. Hij tr. Veendam, 1-1-1665 als weduwnaar van Billecke Aelders met 
Hanneke Hermans. Dochter Tietje Derks was gehuwd met David Blanck te 
Scheemda. In 1665 had hij schulden, de zorg voor een ouderloos kind en bezat hij 
twee huizen in Veendam. In december 1684 was hij reeds overleden. 

Vraag 1996/8 Warmenhoven 
Mw. M. Warmenhoven, Froombosch 

In de familie Warmenhaven doet het volgende verhaal de ronde: Na de kruis
tochten (12e à 13 eeuw) heeft de familie Warmenhoove de zuidkant van de 



Hunzerug toegewezen gekregen om zich daar te vestigen, als dank voor bewezen 
diensten. De noordkant was voor de familie Kouwenhoove. Wie heeft bewijzen ? 

Vraag 1996/9 Oosterwold/Oosterveld 
A.P. van der Kamp, Roden 

Pieter Oosterwold/Oosterveld geb. 09-12-1836, ovl. 25-02-1871, geh. met Grietje 
Vlieg. Uit dit huw. 6 kinderen, waarvan 5 de naam Oosterwold dragen en de 
jongste, Pieter (geb. Termunten 24-02-1871) Oosterveld. Volgens een familieover
levering zou Pieter sr. overl. zijn aan een longontsteking die hij had opgelopen 
tijdens de stranding van een (nog onbekend) schip ter plaatse. Hij zou ~
deelgenomen hebben aan een levende keten om schipbreukelingen te redden. ffi 

::::,. 

Vraag: Waar en wanneer vond deze schipbreuk plaats ? Hoe heette het schip en 
wie weet meer over de schipbreuk en wat is er met de bemanning en het schip 
gebeurd? 
Onderzoek in de Prov. Gron. Crt. van sep. 1869 tot mrt. 1871 heeft niets 
opgeleverd. Wel zijn berichten gevonden over stormen in september en december 
1869 maar niets over een schipbreuk in de gemeenten Termunten of Delfzijl. 
Navraag bij het scheepvaartmuseum in Groningen en bij de gem. Termunten 
leverde niets op. 

Vraag 1996/10 Valkenborg 
Tineke Slof, Leeuwarden 

Van de twee onderstaande fragment-kwartierstaten heb ik door tijdgebrek alleen 
nog maar de gangbare bronnen zoals DTB-boeken kunnen nagaan. Ongetwijfeld 
is er meer te vinden. Wie helpt? 
1. Jantje Valkenborg, geb. Lettelbert 28-3-1814. 
2. Pabe Derks Valkenborg, ged. Grijpskerk 17-1-1779, overl. Lettelbert 7-3-1850, 

tr. Lettelbert 2-4-1809 
3. Menje Mendelts Dijkstra, geb. Leegkerk(?} ca. 1778, overl. Midwolde 

31-5-1867. 
4. Derk Pabus, tr. Grijpskerk 16-5-1773 
5. Trijntje Hoikes, ged. Grijpskerk 6-1-1743. 
6. Mindelt Pieters, ondertr. Zuidhorn 12-5-1777 (attestatie verleend) 
7. Jantje Freriks. 
8. Hoike Fockes, tr. Grijpskerk 1-1735 
9. Lijske Pieters. 

Vraag 1996/11 Gros 
Tineke Slof, Leeuwarden 

1. Jan Valentins Gros, ged. Groningen 17-2-1750, commies, overl. Buitenpost 
28-5-1812, ondertr./tr. Leeuwarden 27-5/12-6-1785 Ymkje Hanses Bruins, 
ged. Lemmer 20-1-1760, overl. Buitenpost 16-1-1833. 

2. Valentijn Gros, ged. Groningen 3-10-1725, tr. Groningen 29-7-1745 
3. Anna Margareta Hartog, ged. Oudeschans 20-4-1727. 
4. Jan (Johannes) Gros, ged. Groningen 3-10-1699, tr. Groningen 3-5-1725 

;a· 



5. Hindrikjen Hemmes, ged. Groningen 18-11-1701. 
6. Reinier Hartog, ged. Bellingwolde 12-7-1705, eerste proclamatie Oudeschans 

7-7-1726 
7. Elisabeth Poppes Schipvaert, ged. Oudeschans 29-3-1705. 
8. Valentijn Gros, ged. Groningen 3-11-1668, tr. Groningen 17-6-1692 
9. Wendeltje Hindriks. 
10. Jan Hemmes, tr.{1) Groningen 9-6-1691 Anneije Renekes, ondertr./tr.{2) 

Groningen 29-8/15-9-1696 
11. Jantjen Schatens. 
12. Jan Hartog, schoolmeester te Bellingwolde, tr. 

..... 
..: 13. Anna Margareta Rienemans {ook Reenemans) . 
C .., 14. Poppe Hendriks Schipvaert, tr. eerste proclamatie Nieuweschans 3-2-1704 
-~ 15. Geertruy Okkens van Oudeschans. 

16. Benedictus Gros, ged. Groningen 4-12-1642, tr. 
..... 17. Anneke Claessen . 
·c "' 28. Hendrik N., tr . 
. Î 29. Elisabeth Tjeerds, overl. na 1715. 

32. Valentijn Gross, tr. 
33. Gebbeke Allerts. 
(opmerking van de redactie: Deze rubriek is niet bedoeld voor de aanvulling van [fragment-)kwartierstaten. 
Voortaan alléén concrete vragen over één persoon of gezin. Als iedereen gedeeltelijke kwartierstaten 
daarvan gaat inzenden voor deze rubriek dan neemt dat te veel ruimte in. Bovendien is deze rubriek daar 
niet voor bedoeld. Dit was de eerste én de laatste keer). 

Vraag 1996/12 Kunst 
G. Caspers, Sneek 

Rein Kunst, geb. ± 17 45. Zijn waarschijnlijke kinderen bij een onbekende vrouw: 1. 
Claas, geb. ± 1772, afk. uit Nieuwe Pekela, otr. Groningen 9-11-1799 {tr. kerk 
24-11-1799) Jantien Jans Vissinga, ged. Groningen, 20-10-1773, d.v. Jan Ja
cobus Bonthuis-Vissinga en Hindrikkien Wietes Boelens. 2. Janna, geb. ± 1775, 
afk. uit Nieuwe Pekela, overl. tussen 3-11-1823 en 23-9-1851, zij otr. Groningen 
3-11-1798 {tr. kerk 2-12-1798) Wiete Jans Vissinga, ged. Groningen {Martinikerk) 
1-12-1767, wonende bij de Ebbingepoortboog, overl.tussen 1842 en 23-9-1851, 
z.v. Jan Jacobus Bonthuis-Vissinga en Hindrikkien Wietes Boelens. 
Graag aanvullende gegevens. 

Vraag 1996/13 Helder/Groenewold 
G. Caspers, Sneek 

Gevraagd: kwartieren en nageslacht van: 
Helder, Coenraad, binnenschipper, geb. Slochteren, ± 1811, overl. Veendam 
20-3-1865, tr. Hoogezand 2-4-1834: Groenewold, Peike Michiels, geb. Groningen 
± 1812, overl. Hoogezand 4-7-1878. Het echtpaar woont te Foxhol, alwaar een 
dochter Wilhelmina, geb. 23-1-1834. 

********************************************** t ,Set bestuur VAn ,Ie ~O"V-Af,lelin9 Qronin9en en ~oor,l-.,Z)rentbe en ,Ie t 
t re,IAetie VAn ,Suppel.,Z)e1Jup wensen u een &neeuwrijb kerst en een voorspoe,li9 t * 1996, 7ot ~iens op ,Ie Afflelin9sbijeenkom&ten en AIVAst beflAnkt voor uw * 
; bijflrA9e AAn on& Af,lelin9&blAfl, die wij 9rAA9 vóór ein,I februAri 1996 ontvAn9en. ; 
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