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HuppelDePup 
wordt uitgegeven door de af deling Groningen 
en Noord-Drenthe van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging (NGV) en verschijnt 
doorgaans 3 keer per jaar. 

Abonnementen 
HuppelDePup wordt gratis toegestuurd aan de 
leden van de NGV afdeling Groningen en 
Noord-Drenthe van de NGV. Overige leden van 
de NGV kunnen zich abonneren middels een 
bijkomend of gezins-lidmaatschap (à f 12,00 
per afdeling/lidmaatschap) van de afdeling 
Groningen en Noord-Drenthe. Dit kunt u 
aanvragen bij de landelijke leden-administratie: 
NGV Postbus 976 1000 AZ Amsterdam. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de afdelings-secretaris. 
Andere belangstellenden kunnen een abon
nement nemen op HuppelDePup door over
making van f 15,00 op girorekening 5563062 
ten name van: N.G.V. afdeling Groningen en 
Noord-Drenthe te Groningen ow: Abonnement 
HuppelDePup. Opzeggen van losse abon
nementen: schriftelijk vóór 1 november van het 
lopende jaar. 

Oude nummers en jaargangen 
Losse nummers, voorzover voorradig, kosten 
f 6,00. De jaargangen 1994 (+ index}, 1995 
(+index), 1996 en 1997 kosten / 15,00 per 
jaargang, drie jaargangen / 37,50. Deze 
kunnen verkregen worden door het 
verschuldigde bedrag over te maken op de 
hierboven genoemde girorekening o.v.v. de 
gewenste nummers / jaargangen. Tevens 
worden ze (met korting) aangeboden tijdens de 
af delingsbijeenkomsten. 

Schrijvers-exemplaren 
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 Groningen 
• J .B. Kranenborg te Groningen 
• E.F. van der Laan te Leens 
• A. Veldhuis te Veenwouden (Friesland) 

Algemeen redactie-adres 
H.J.E. Hartog, Snelliusstraat 28, 
9727 J N Groningen 

Kopij voor HuppelDePup 
Kopij voor het volgende nummer vóór eind 
februari 1998 toesturen aan het hiervoren 
genoemde redactie-adres. 
Enige spelregels. 
• Het spreekt vanzelf dat kopij grotendeels 

betrekking dient te hebben op Groningen 
en/of 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 in overleg met de 
auteur. 

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 samen
spraak 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 (CALS) 
Dhr. 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 
Gezicht op de wierde van Ezinge, tweede helft 
van de 18e eeuw .. 



Voorwoord 

lr A Daae, afdelings-voorzitter • 

1997, het oude jaar dood en begraven? Neen, het is geschiedenis geworden en 
toegevoegd aan het bestand voor genealogen en geschiedvorsers. Voor mijn 
gevoel volgen de jaren elkaar steeds sneller op: vergaat u dat ook zo? 

Overigens, "overlijden en begraven" wordt het thema voor dit nummer van 
HuppelDePup, zoals we vorig jaar ook enkele thema's hadden. 
De overledenen worden uit de vergetelheid gehaald, zo ze vergeten zijn. Vele 
voorouders worden door toedoen van de genealogen weer voor het voetlicht 
gehaald, dood en begraven doch nu weer springlevend op een andere wijze. 
Bij dit thema wordt het u duidelijk hoe belangrijk de vrijwilligers zijn die advertentie 
na advertentie uitknippen en sorteren voor de genealogen-gemeenschap. 

Onze afdeling kan zich verheugen in een steeds stijgend ledental. Reeds meer als 
500 afdelingsleden en meer als 100 bijkomende lidmaatschappen. Wij, als 
bestuur, hopen, nee, verwachten eigenlijk, dat al die betrokkenheid zich zover zal 
ontwikkelen tot het niveau van vrijwilligerswerk, hoe bescheiden ook! Immers het 
bestuur wil de leden zoveel mogelijk bieden, doch zij is aangewezen op helpende 
handen. 
Huppe/DePup gaat met dit nummer de vijfde jaargang in, geniet een grote 
belangstelling en is daardoor een veel gelezen afdelingsblad: dit is een verdiende 
pluim op de hoed van de redactie. Uw bijdrage is ook altijd even welkom: dat geeft 
het blad ook een meerwaarde. 
Het komende jaar staat ook in het teken van grote veranderingen binnen de NGV. 
De rubriek B+B houdt u op de hoogte en wil u betrekken als lid bij de evaluaties. 
Per slot van zake beslist u als lid wat er in de Vereniging gebeurt. 

Na een succesvolle openingsexcursie met 104 personen naar de Groninger 
Archieven zullen velen de weg naar het fraaie nieuwe archiefgebouw weten te 
vinden. Neem eens een kennis of een buurman of -vrouw mee daar naartoe, dit 
geldt ook voor het bezoek aan onze lezingen. Onze activiteitencommissie heeft 
wederom belangrijke contacten gelegd om hoogwaardige lezingen te kunnen 
organiseren. 

U ziet, wij zijn boordevol plannen; ik weet zeker dat u weer meedoet. Deelnemen 
aan heeft twee betekenissen. Ik hoop dat u komend jaar deze beide betekenissen 
zal invullen. Voor alles wens ik u alle goeds toe in het nieuwe jaar: Pax et Bonum. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 Het voltallige bestuur van de NGV-afdeling 0 
D Groningen en Noord-Drenthe en de redaktie van O 

O HuppelDePup wensen al haar lezers en familie-leden D 

O prettige kerstdagen en een voorspoedig 1998. D 
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Genealogisch Voorstellen 

dooc Joop ,an c,m.,.m ~ 
J. (Cobie) Zonderman - Huisjes, lidnummer 125386. 
Zij is 51 jaar, zakenvrouw en woonachtig in Assen. Zij is dit voorjaar NGV lid 
geworden. Tevens is zij nog lid van de Historische Vereniging Assen. Zij verricht 
sinds kort genealogisch onderzoek naar haar eigen familie. Haar voorouder 
onderzoek richt zich op de namen Zonderman, Huisjes en Stoffers. Deze familie
namen komen voor in Drenthe, Groningen en het aangrenzende gebied in 
Duitsland. 

A.J. (Alle Jan) Kolstein, lidnummer 125360. 
Hij is 51 jaar, bedrijfsleider en woonachtig in Groningen. Is sinds april 1997 lid van 
de NGV. Hij is ongeveer 5 jaar bezig met genealogie. Doet daarbij onderzoek 
naar de eigen familie met de namen Kolstein, Zigterman en Senneker. De families 
Kolstein en Zigterman komen uit de omgeving van Middelstum (Groningen) en de 
familie Senneker komt uit de omgeving Opende en Rottevalle (Groningen en 
Friesland). 
Zijn hobby's zijn lezen, fietsen, telegrafie (HF) en fotograferen. 

K. (Kor) H. Vegter, lidnummer 125300. 
Hij is 52 jaar, gehuwd en woont in Eemnes. Van beroep elektronisch ontwerper. 
Sinds 1994 bezig met genealogie naar de families Vegter (Winschoten, Veendam) 
en Sietsema (Spijk, Bierum), ook komt de familie Sietsema en Vegter voor in 
Michigan (USA). Hij is sinds april 1997 lid van de NGV en de afdelingen Friesland 
en Midden-Nederland. Zijn echtgenote zoekt in Zuid-Holland en Zeeland. 
De grote familiegeschiedenis Vegter ligt waarschijnlijk in Veendam in de Omme
landerwijk. Naar één van zijn voorouders Jurjen Vegter werd een weg vernoemd. 
Overige hobby's: computer, elektrotechniek, lezen over techniek, schaken en 
fietsen. 

C. (Caroline) Vuursteen, lidnummer 125458. 
Zij is 35 jaar, ambtenaar en woont in Appingedam. Zij is sinds juli 1997 lid van de 
NGV. Zij verricht genealogisch onderzoek naar de familie Vuursteen. Deze 
familienaam komt voor in de provincie Groningen. 
Haar hobby's zijn videofilmen, paarden en tafeltennis. 

H.W. (Hans) Homan Free, lidnummer 121440. 
Hij is 39 jaar, gehuwd en woonachtig te Hoevelaken. Van beroep chemisch 
technoloog. Sinds circa 7 jaar bezig met genealogie vooral in Drenthe en 
Groningen. Onderzoek wordt gedaan naar o.a. de families Free, Kuiper (Oude 
Pekela), Homan (Drenthe), Buiter (Zuidlaren), Hogenesch (Gieten), Oortman 
(U'meeden), Meenken (U'meeden), Zomerman (Wagenborgen), Van der Laan 
(Groningen, Scharmer). Een deel van zijn genealogische gegevens is te vinden op 
zijn homepage op internet: www.inter.nl.net\hcc\Hanshoman.Free\index.html 
(e-mail: Hanshoman.Free@net.HCC.nl).Overige hobby's: Computer, lezen. 



D. (Dorothy) Stötefalk, lidnummer 118568. 
Zij is 33 jaar, gehuwd en moeder van twee kinderen (2 en 4) en woont in Geervliet. 
Zij is ruim tien jaar bezig met genealogisch onderzoek. Behalve met de stamboom 
Stötefalk/Stötefalke is zij bezig met de kwartierstaat van haar moeder (Guillot) en 
de kwartierstaat van haar kinderen ( o.a. Stötefalk, Mosch, Mourus, Van der Werf 
(Veenwouden), Van Hoogen (Groningen). 

S. (Sjouwke) G. Wolters - Nubé, lidnummer 110140. 
Zij is 39 jaar, gehuwd en moeder van twee kinderen. Zij is eigenares van het 
atelier Hobbit in Gieterveen. Doet sinds 1976 aan genealogisch onderzoek en in 
1978 NGV lid geworden. Na jaren lid te zijn geweest uitgetreden en onlangs weer 
ingetreden. Tevens is ze lid van de afdeling Drenthe. 
Zij verricht onderzoek naar de eigen familie: parentelen Wolters en Nubé en met 
de kwartierstaten Wolters en Nubé. Hierin komen voor o.a. de familienamen 
Wolters, Nubé, Hoeksema, Mossel, Voos, Kuizenga, Huizenga, Torringa, Zaag
man, Frieling, Nanninga, Leegstra. De meeste families komen uit het Hogeland of 
wel het Halfambt. Ze is daarbij zeer geïnteresseerd in de streekgeschiedenis. Haar 
gegevens verwerkt ze met ProGen. 
Overige hobby's: maken van kleine cadeautjes en zelfmaak pakketjes, meest van 
wolvilt (bloemen, dieren en kabouters). Verkoop aan huis en op hobby beurzen in 
Nederland en Duitsland. 

Agenda 

10 jan 1998 Lezing Genealogysk Wurkferban. Adres: zie 25 apr. 
17 jan 1998 NGV-Friesland, P. Bultsma: Inleiding tot de heraldiek. Onder de 

Luifel, Stationsweg 6, Leeuwarden. Aanvang 13.30 uur. 
????? 1998 Met een groep naar het Verenigingscentrum in Naarden. Met eigen 

vervoer. Aanmelden bij Thijs IJzerman, tel. 050-311 97 07. 
6 febr 1998 Het VerenigingsCentrum in Naarden (Adriaan Dortmansplein 3A, 

1411 RC Naarden) is de gehele dag (v.a. 11 uur) geopend. 
7 febr 1998 Veenkoloniale genealogische dag in het Veenkoloniale Museum te 

Veendam. Aanvang 10. 00 uur. Lezingen en stands. 
14 febr 1998 NGV-Friesland, Afdelings Leden Vergadering gevolg door: R.A. van 

lterson: Onderzoek naar afstammelingen en Schots-Nederlandse 
relaties in de genealogie. Adres: zie 17 jan. Aanvang 13.30 uur. 

13 mrt 1998 Het VerenigingsCentrum in Naarden (Adriaan Dortmansplein 3A, 
1411 RC Naarden) is de gehele dag (v.a. 11 uur) geopend. 

14 mrt 1998 Gecombineerde bijeenkomst NGV-Friesland en Genealogysk Wurk
ferban. Lezing door L. Kooijmans: De dagboeken van stadhouder 
Willem Frederik. Adres: zie 17 jan. Aanvang 13.30 uur. 

21 mrt 1998 Genealogische contactdag Midden-Nederland. Deze dag wordt 
georganiseerd door de afdelingen Amersfoort e.o., Gooi- en Eem
land en Utrecht en wordt gehouden in de Scholengemeenschap 
Laar & Berg, Langsakker 4 te Laren van 10 tot 16 uur. 
Info: 030-2610633 en 030-6622219. 

c.,, 
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18 apr 1998 Bijeenkomst NGV-Friesland. De computer in de genealogie. Adres: 
zie 17 jan. Aanvang 13.30 uur. 

25 apr 1998 Genealogysk Wurkferban: Vragen en 10 min. praatjes. Fryske 
Akademy, Doelestrjitte 2-4 te Ljouwert. 

Afdelingsprogramma 

- Joop"'" cam,,.,, m 
Dinsdag 20 januari 1998. 
Plaats :Congrescentrum Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13 te Groningen {bij 
A-Kerkhof NZ, parkeerplaats Westerhaven; let op het hieronder vermelde parkeer
probleem). 
Aanvang : 20.00 uur {zaal open 19.30 uur). 
Thema : Jaarlijkse contactavond. 
De onderlinge contacten staan deze avond centraal. Het is een goede gelegenheid 
om genealogische contacten te leggen en/of te verdiepen met mede-genealogen, 
genealogische gegevens uit te wisselen en ervaringen door te geven. Vergeet niet 
daarbij uw eigen onderzoeksgegevens mee te nemen. De contactdienst zal ook 
aanwezig zijn. Verder ligt het in de bedoeling dat u microfiches kunt raadplegen en 
bepaalde genealogische programma's / bestanden worden gedemonstreerd. 

Maandag 23 februari 1998. 
Plaats : De Bonte Koe (CJMV-gebouw), Spi/sluizen NZ 9 te Groningen. 
Aanvang : 20.00 uur {zaal open 19.30 uur). 
Thema : Afdelings Leden Vergadering (ALV) met 10-minutenpraatjes. 
Agenda. 
1. Opening 
2. Notulen van de Afdelings Leden Vergadering van 19 februari 1997 
3. Jaarverslag van de secretaris 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag van de kascommissie 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
7. Verslag van de afdelings-afgevaardigde{n) / Contactdienst / CALS / DIP / 

Knipseldienst en eventueel andere werkgroepen. 
8. Bestuursverkiezing: Mevrouw A. Veldhuis en de heer M.J. IJzerman staan voor 

1998 op het rooster van aftreden. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. 
9. Mededelingen en rondvraag 
10. Sluiting 

De agenda stukken worden op de avond van de vergadering ter inzage gelegd. 
U kunt zich echter ook op deze vergadering voorbereiden door de stukken reeds 
van te voren telefonisch of schriftelijk bij de secretaris aan te vragen. 
U zult geen aparte uitnodiging voor deze vergadering ontvangen. 
T.a.v. agendapunt 8 geldt dat er tegenkandidaten kunnen worden gesteld. Deze 
kandidaatstelling{en) dien{t)en uiterlijk één week voor de betreffende vergadering, 
schriftelijk en ondertekent door tenminste vijf leden, te geschieden bij de secretaris 
(statuten art. 27, lid 2 en 3). 



Na de vergadering is er tijd beschikbaar voor enkele 10-minutenpraatjes. Dit zijn 
'korte' lezingen van ongeveer 10 minuten door leden. Wilt u het ook eens 
proberen? Misschien heeft u een leuke vondst gedaan, een interessante bron 
ontdekt of wilt u een (uitgebreide) vraag stellen, en anderen daar deelgenoot van 
maken. Aarzel dan niet en meldt u bij de secretaris. 

In verband met de bouw van ondergrondse parkeergarages is de parkeerplaats op de Ossenmarkt 
in 1998 gesloten en die op de Westerhaven voorlopig moeilijk bereikbaar. Als u met de auto komt 
moet u wat meer tijd nemen om een geschikte parkeergelegenheid te vinden. 

Donderdag 19 maart 1998. 
Plaats: Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen (in het verlengde van 
het station, een zijstraat van de Emmasingel tussen het Emma viaduct en het 
Hoornse Diep). 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Thema : Bevolkingsontwikkelingen in de 19" eeuw in Stad en Lande. 
Spreker : Dhr. J.F. Oldenhuis 
In deze lezing. zal de spreker stilstaan bij de grote verschuivingen onder de 
bevolking, die werden veroorzaakt door: epidemische ziekten, volksziekte 1826, 
cholera 1832, 1849, 1866, de emigratie naar Noord-Amerika vanaf 1847 en de 
migratie als gevolg van economische en technische ontwikkelingen. 

Donderdag 16 april 1998. 
Plaats : Groninger Archieven, Càscadeplein 4 te Groningen (in het ver
lengde van het station, zijstraat van de Emmasingel tussen Emma viaduct en 
Hoornse Diep). 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Thema : Bronnen op het gebied van nalatenschappen uit de Groninger 
Archieven. 
Spreekster : Mw. J. van Keulen 
Mw. van Keulen zal a.d.h.v.voorbeelden (die terug te vinden zijn in de Groninger 
Archieven) de nalatenschappen van zowel voor als na 1811 behandelen. 

Dinsdag 12 mei 1998. 
Plaats : De Bonte Koe (voorheen CJMV-gebouw), Spilsluizen NZ 9 te 
Groningen (let op het eerder vermelde parkeerprobleem als u met de auto komt). 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : Genealogisch onderzoek in Duitsland. 
Spreker : Mw. H. M. Aben-Nederpeld. 
Wat moeten wij in Nederland raadplegen om achter de herkomst plaats van 
Duitse voorouders te komen. 
Bronnen in dit verband zijn bv.: akten van indemniteit (borgbrieven), huwelijks
bijlagen, lidmaat-registers en militaire registers. Welke Duitse bronnen in het 
Nederlands of Duits zijn beschikbaar en waar zij ze te raadplegen ? Hoe te zoeken 
in de Duitse archieven en welke zijn dat ? 

Verder is het bestuur van plan een excursie te organiseren op zaterdag 6 juni 1998 naar het 
Openlucht Museum het Hoogland te Warffum, waarna tevens een bezoek wordt gebracht aan de 
Menkemaborg in Uithuizen. Meer bijzonderheden zullen in het april nummer van HuppelDePup 
worden vermeld. Noteert u alvast de datum in uw agenda! 
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Van de bestuurstafel: 
B + B (Bestuur en Beleid) 

onder Thijs IJzerman, afdelingsafgevaardigde 

Op zaterdag 18 oktober jl. was er het zgn 'najaarsoverleg'. Dit is een 
informeel overleg waarbij de uitwisseling van ideeën en gedachten centraal 
staat, maar waar geen besluiten worden genomen. De deelname is voor de 

voorzitters van de afdelingen, maar aangezien onze voorzitter dhr. Daae als 
voorzitter van de afdeling. Heraldiek ging en onze vice-voorzitter dhr. De Lange in 
het hoofdbestuur zit, heb ik daar in overleg onze afdeling vertegenwoordigd. De 
deelnemers aan de vergadering mochten van te voren punten inbrengen waarover 
dan gediscussieerd kon worden. Hieronder wil ik enkele discussiepunten noemen 

Een belangrijk en actueel punt is de huisvesting in Naarden. De Rijksgebouwen
dienst (RGD) heeft te kennen gegeven dat men in principe een overeenkomst 
heeft met een huurder voor het hele complex van de Promerskazerne waar ons 
VerenigingsCentrum (VC) deels in gevestigd is. Het contract is nog niet getekend, 
maar dat kan binnenkort gebeuren. Dat betekent dat we serieus rekening moeten 
gaan houden met het feit dat het VC moet verhuizen. Het bestemmingsplan gaat 
uit van 'bijzondere bestemming', wat vele mogelijkheden biedt om er iets anders 
dan het VC in te huisvesten. Als we inderdaad weg moeten, dan zoekt het 
hoofdbestuur (HB) in de driehoek Amsterdam-Amersfoort-Utrecht. We zouden 
600 à 800 m2 oppervlakte nodig hebben. Scholen zijn niet zo geschikt aangezien 
die vrij kwetsbaar zijn voor inbraken e.d. Verder moeten we rekening houden met 
een fors hogere huur, in Hoog Catharijne zijn de prijzen voor kantoorruimte 
/425,-- m2 (excl. BTW), maar dan zit je wel op een heel dure plaats. Kopen zou 
natuurlijk ook kunnen, maar dan zouden we al gauw op 1½ mln. (incl. inrichting) 
komen. Dat heeft de NGV niet zomaar in kas. Toch is het een indicatie aangezien 
de hierboven genoemde driehoek niet tot het goedkoopste deel van Nederland 
behoord. Verder moet het goed per openbaar vervoer bereikbaar zijn (daar kan je 
bij het huidige VC in Naarden overigens wel een vraagteken bij plaatsen). 
Decentralisatie zou ook kunnen, bijv. een 'dependance' in Zwolle, maar ik ben 
bang dat dan de verzameling versnipperd raakt. 
Vanuit de vergadering werd gepleit voor een meer alertere aanpak richting RGD, 
door de publiciteit te zoeken en de politiek te benaderen. Mijns inziens pleit 
daartegen weer dat je dan de RGD, die is bereid om mee te zoeken naar een 
andere locatie, tegen je in het harnas jaagt. Toch zou een lobby richting politiek 
volgens mij geen kwaad kunnen. De pers kunnen we altijd nog inschakelen als het 
mis dreigt te gaan of als we helemaal op dood spoor zitten. Het is geen makkelijke 
afweging of je lijdzaam afwacht of dat je je wat assertiever opstelt. De positie van 
de NGV werd in de vergadering aangeduid als een 'Jo-Jo' gevoel. 
Door onze voorzitter dhr. Daae werd gepleit voor een programma van eisen, wat 
vastgesteld moet worden door de Algemene Vergadering (AV) Verder moet er 
een investeringsplan komen en een exploitatieopzet, beiden eveneens goed te 
keuren door de AV, na de afdelingen gehoord te hebben. 
In de vergadering werd ook nog gesuggereerd om het VC in nieuwe vorm te 
verkleinen, maar wat men zich daar bij voorstelt en hoe dat zou moeten werd niet 
duidelijk (taken afstoten, decentraliseren ?). Een andere mogelijkheid zou zijn om 



te fuseren met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Dat lijkt simpel, maar 
is het niet. Het CBG is een semi-overheidsinstelling en krijgt 38% van zijn 
inkomsten uit overheidssubsidie. Het CBG heeft opdracht gekregen om 
bedrijfsmatiger te gaan werken (minder afhankelijk van subsidie) en gaat daarom 
meer eigen inkomsten zien te verkrijgen. Bovendien zit het CBG momenteel ook 
krap in zijn huisvesting. Daar komt nog bij dat het CBG een stichting is waarbij de 
donateurs geen enkele invloed hebben op het beleid zoals de leden bij de NGV, 
die een vereniging is, wel hebben. Het CBG heeft diverse beroepskrachten in 
dienst en de NGV is een vrijwilligersorganisatie. Ik zou tot slot willen pleiten voor 
een gedegen huisvestingscommissie (die schijnt er al te zijn maar de samen
stelling is mij onduidelijk) samengesteld uit enkele HB-leden ([vice-]voorzitter, 
eventueel penningmeester, iemand namens het VC) en uit deskundigen (op het 
gebied van onroerend goed, een bouwkundige e.d.), die regelmatig rapporteert 
aan het HB en het HB weer aan de afdelingsbesturen en -afgevaardigden. 

Een ander punt wat 18 oktober besproken werd was de informatie-uitwisseling 
tussen de afdelingen, al dan niet via computers. Ik zou daar nog de informatie
uitwisseling tussen HB en de afdelingen en leden aan toe willen voegen. Momen
teel zijn er de mededelingen in Gens Nostra (GN) en verder is er nog het 
Bestuursbulletin dat aan alle HB-leden, afdelingsbestuursleden en aan alle hoof
den van dienst wordt toegezonden. Internet biedt een mooie kans voor alle leden, 
maar niet iedereen is daar op aangesloten. De afdeling Kennemerland heeft een 
internet aansluiting via een aannemersbedrijf. Of alle afdelingen bijv. via de 
rijksarchieven op Internet zouden kunnen, is nog maar de vraag. Bovendien zou 
dat dan weer via een omweg gaan. Een speciale NGV internet-site waar ook de 
afdelingen hun gegevens op kwijt kunnen zou meer voor de hand liggen. Dan 
moeten wel alle afdelingen toegang tot Internet hebben en weten hoe met Internet 
te werken. De afdeling. Computergenealogie heeft plannen om alle afdelingen 
toegang te bieden tot de communicatiemiddelen van Internet. De informatie 
tussen HB en afdelingen en leden is momenteel vrij eenzijdig. Het HB krijgt alle 
afdelingsbladen en kan zo lezen wat er in de afdelingen gebeurd. De afdelingstijd
schriften worden ook aan alle afdelingen toegestuurd. Het bestuursbulletin ver
schijnt 1x per kwartaal. Hierin wordt wel informatie verschaft, maar ik lees er 
weinig in over waar het HB zich nu mee bezig houdt. Overigens zouden de 
afdelingen daar ook wel eens wat in mogen schrijven. In de mededelingen van GN 
staan wel een hoop afdelingsactiviteiten (ook belangrijk) maar niet wat er op 
HB-niveau speelt. Wellicht dat de HB-voorzitter de heer Dix eens regelmatig een 
column in GN zou moeten schrijven. 
Overigens heb ik dit najaarsoverleg als nuttig en aangenaam ervaren. 

Tot slot nog een mededeling over Heraldica/De Heraut. Ik schreef daar al vaker 
over. Dit is die uitgeverij die allerlei nep-genealogiën publiceerde met nep
familiewapens. Door het Gerechtshof in Den Haag is de eigenaar veroordeeld tot 
een boete van f 25.000,--. Er zijn signalen dat deze hardleerse oplichter gewoon 
doorgaat met zijn praktijken. Als u een brief krijgt van een bedrijf (Heraldica, De 
Heraut of een andere naam) waarin uw genealogie wordt aangeboden met 
familiewapen, wees dan voorzichtig. Ga er niet op in en waarschuw bij fami
liewapens vooral de helpdesk NGV-afdeling Heraldiek. In andere gevallen kunt u 
mij als contactpersoon beschouwen. 
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Onbekende bron 

Eigenlijk is dit niet echt een onbekende bron, omdat het meeste waarschijnlijk 
wel bekend is en gedeeltes ervan ook al eens in ons blad hebben gestaan. 
Maar soms is het wel eens goed de bronnen weer even op een rij te zetten. 

Waar kun je overlijdens- en/of begraafdata vinden? Hieronder een korte opsom
ming. 
Enige algemene informatie over de achtergronden, gewoontes en bijzonderheden van begraven is 
te vinden in het boek van de Teleac-cursus over begraven (1994) Begraven en begraafplaatsen. 
Monumenten van ons bestaan, onder redactie van Henk L. Kok. 

Voor 1811: Algemeen 
• In de periode 1806 tot 1811 zijn overlijdensdata van verreweg de meeste 

plaatsen te vinden in de plaatselijke DTB-registers. 
• Klapper overlijdensadvertenties uit de Groninger Courant en de Omme

lander Courant 1795-1811, te vinden op de Groninger Archieven. Hoewel 
hierin meestal niet de allerarmsten staan, loont het toch de moeite om er eens 
in te kijken. Vrij recent vond ik hierin een overlijden dat verder nergens 
aangetekend staat. De familie (arbeiders) vond toch dat men dit weten moest 
en had een advertentie gezet. Over rouwadvertenties in de krant staat een 
artikel in het jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) van 
1983 (pag. 243-269). 

• Bidprentjes. Het Verenigingscentrum Naarden heeft een vrij grote collectie. 
• Collectie rouwbrieven. Vanaf 1770 begonnen de deftige burgers hiermee, de 

tweede helft van de 18e eeuw werd dit wat algemener. 
• Het boek "Groninger Gedenkwaardigheden" van A. Pathuis geeft grafste

nen in kerken en op kerkhoven. Hiervoor geldt hetzelfde ( een grafsteen was 
toch vrij duur), maar een beetje geluk moet erbij. In 1995 is een artikel van R. 
Steensma over Doodssymboliek op Groninger grafzerken: een terreinverken
ning (in het boek Ere-saluut, opstellen voor mr. G. Overdiep) verschenen. 
Verder kun je bv. zoeken in het boeken- en tijdschriftenbestand van de 
bibliotheek van de Groninger Archieven. 

• Rechterlijk Archief e.d.: Door middel van aktes kan het tijdperk van overlij
den wat ingedamd worden. Te denken valt aan voogdenbenoemingen, 
afkopen, boedelscheidingen, requestboeken etc.; ook onderzoek in de proto
collen van civiele zaken kan nog wel wat opleveren. 

Provincie Groningen 
• Begraafboeken en overlijdensboeken: Deze zijn er o.a. van (bepaalde 

periodes) van Finsterwolde, Midwolda, Nieuw Beerta, Ulrum en Veendam. Zie 
HOP januari 1995. Een lijst van overledenen te Nieuw Beerta in 1665 en 1666 
is verschenen in HOP januari 1994. Soms staan overlijdensdata vermeld in de 
lidmatenlijsten (Vlagtwedde, Wittewierum). 

• Diaconierekeningen: De kerken tekenden begraven of ontvangsten daarbij 
("in het bekken ontvangen") aan, soms ook lakenhuur. Een aantal hiervan 
staan tussen de DTB-registers op de studiezaal (o.a. Beerta, Sappemeer, 
Siddeburen, Winschoten, Zuidbroek), andere zijn te vinden via de· archieven 



van de hervormde gemeentes (o.a. Eexta, Noordbroek, Ulrum, Wedde, ~ 
Westerlee). In het jaarboek Gruoninga zijn een aantal van deze diaconie- i 
ontvangsten afgedrukt. Het betreft Scheemda (1992), Uithuizen (1993) en lel 
Thesinge ( 1994 ). :s 

• Nabuir gilde-archieven: o.a. Veendam, Winschoten. Zie HOP april 1996. ,., 
• In het Statenarchief (toegang 1, inv.nrs. 2271-2273) bevinden zich staat- Id 

boeken van lijfrente (jaren 1666-1715, met aantekeningen over aflossing en .g 
overdracht tot 1761). In de Groninger Volksalmanak 1931 staat een artikel 
over een lijfrentebrief in 1671 uitgegeven door Midwolda en Nieuwolda (pag. -
105-117). -

Stad Groningen 
• Klapper breukdoden van 1729-1807. Register van betaalde boetes wegens 

te laat begraven. Het origineel staat op microfiche. In Gruoninga 1994, blz. 36 
staat een lijst van breukdoden van het jaar 1633 afgedrukt. 

• Klapper verhuur lijklakens door de Groninger kerken; vanaf 1749 met 
hiaten. Origineel op microfiche. 

• Licentgelden (inkomsten wegens het openen van graven) van Martinikerk en 
Noorder Kerk vanaf 1752; ook deze staan op microfiche; geen klapper 
bekend. In Gruoninga 1994, blz. 37 e.v. heeft de heer D.F. Kuiken een lijst van 
licentgelden van de Noorder Kerk over de jaren 1669-1670 en 1673-1676 
gepubliceerd. Deze lijst werd aangetroffen in de bijlagen van de stadsrekening 
van 1676. 

• Klapper op conventualen (bewoners van een convent of gasthuis) van de 
Groninger gasthuizen (275-11 ); hierin staan veel overlijdensdata. 

• Klapper op lijfrenten in de stadrekeningen (275-25). Lijfrenten werden be
taald tot overlijden; ook in de rekeningen van de gasthuizen komen lijfrenten 
voor (vooral eerste helft 18e eeuw). 

• Klappers op Koopman- en kramergilde (klappers 293-2 en 3); via deze 
klappers zijn overlijdensdata te achterhalen van gildeleden. Zie HOP jan. 
1995. 

• Rekeningboeken diaconie vanaf 1627; onder het hoofdstuk Legaten en 
donatien worden o.a. de ontvangsten wegens legaat (van een overledene) 
verantwoord, ook komen hierin breukdoden voor (zie achterin klapper 127-5); 
Ook in de rekeningboeken van de gasthuizen kan men legaten aantreffen. In 
de rekeningen van enkele gasthuizen worden tevens ontvangsten wegens 
begraven verantwoord. 

• Eveneens in het archief van de hervormde diaconie zijn "Protocollen der 
Diaconij Armen", aanwezig (1629-1633 en vanaf 1743 met veel hiaten); hierin 
is nogal eens een overlijdensdatum van een bedeelde te vinden. 

• Onderzoek in het archief van de Weeskamer (toegang 127) kan ook nadere 
gegevens over overlijdensdata opleveren; zie vooral inv.nrs. 13 (klapper 
127-5) en 14 (vanaf 1746), en eventueel de staatboeken, inv.nrs. 15-34 
(vanaf begin 17e eeuw). 

• In de archieven van het Rode of Burgerweeshuis (toegang 161) en het Groene 
Weeshuis (toegang 106, vooral inv.nrs. 249-255) kan de overlijdensdatum 
van een weeskind gevonden worden. 

• Grafboeken van Martinikerk, Akerk, Noorder Kerk en Broerkerk; hierin de 
eigenaren van de graven en slechts zelden een begraafdatum (vanaf 1638). 
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Na 1811 : Algemeen 
• Huwelijksbijlagen. Vooral in het begin van de 19e eeuw kan men hierin 

overlijdens vinden die nergens anders aangetekend staan. Soms worden 
zelfs, naast sterfdata van eventuele eerdere echtgenoten en ouders, die van 
grootouders genoemd. 

• Successiememories: worden opgemaakt voor de belastingen; vooral handig 
om woonplaatsen van (klein)kinderen van de overledene te vinden. 

• Collecties familieadvertenties in het NGV-Verenigingscentrum te Naarden 
en bij het CBG te Den Haag 

• Persoonskaarten: Vanaf 1939. Uittreksel aan te vragen bij het CBG te Den 
Haag. Naam van de overledene en datum van geboorte of overlijden moeten 
bekend zijn. 

• Naast de overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand verdient het aanbeve
ling te kijken in het Bevolkingsregister van een gemeente. Het komt een 
enkele keer voor dat daar een overlijdensdatum en -plaats vermeld staat 
(meestal bij overlijden in het buitenland), die niet in de gewone overlijdensre
gisters te vinden is . 

• Soms is ook in de krant een overlijden te vinden, die via de normale weg niet 
te vinden is; ook hier gaat het meestal om overlijden in het buitenland. 

Provincie Groningen 
In de archieven van de verschillende gemeenten in Groningen (en Drenthe) 
kunnen nadere gegevens worden gevonden over begrafenisrechten, begraven en 
begraafplaatsen. Hiervoor moet men naar de betreffende gemeente. Wel zijn op 
de Groninger Archieven de meeste tot op heden verschenen inventarissen van 
deze archieven (via de bibliotheek) in te zien. In het algemeen moet men in deze 
inventarissen zoeken onder het hoofdstuk Openbare Gezondheid en/of onder 
Belastingen. 

Stad Groningen 
• In de jaren 1827-1838 verscheen te Groningen in 4 delen Wegwijzer op de 

nieuwe begraafplaatsen te Groningen. Hierin staat vermeld de exacte plaats 
waar iemand in die jaren is begraven, zijn/haar leeftijd en de dag van 
begraven. Van beroemde en verdienstelijke mannen zijn 'uitvoerige berigten' 
opgenomen. 

• Geneeskundige verklaring van lijkschouwing, zogenaamde overlijdensbe
wijzen (1867-1916). GAG, toegang 530, inv.nrs. 6434 t/m 6462. 

• Requesten en beschikkingen over graven en gedenkstenen op kerkhoven te 
Groningen (1828-1919). GAG, toegang 530, inv.nrs. 7214 t/m 7222. 

• Register van afgegeven permissie-biljetten tot het begraven van lijken 
(1856-1944). GAG, toegang 151 (archief gemeente-ontvanger), inv.nr. 105. 
In dit archief zitten nog meerdere interessante bronnen (inv. nrs. 97 t/m 115). 

ADVERTENTIE 

1, u • l h • n d • 1 

Boomker ~ Savenije 
RijlMlr"11.-"I :..'f)S 975.? BIi Har.-o t llollandl 

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 In Haren en 
Groningen (Zwanestraat) een uitgebreide afdeling 
Gronlngana aanwezig. 

Zwa.....,trHI 4l-43 9712 CK Gro11invn IHollanJt 
Oud.- Kijl in 'I Ja1•1raal l':1 9712 (,\ Croninvn tllollaod) 



Knecht en 0I-Joap 

Hogelandster boer: 
Vanmörgen komt mien knecht, mit veul geraas 
En haildaal kèl, ons haim op rund: 0, boas, 

'k Waas net bie siepels, gunder bie de sloot, 
Keek even om, wel zaag ik doar? De Dood! 

Ik schrok en vloog hierhèn, ien wiede boog, 
En zaag nog hou zien haand noar mie bewoog. 

Boas, mag 'k ol roen? Dit is mien leste kaans, 
Nog veur et oavend is ben ik ien Nije Schaans. 

Nou, noa de schoft - hai stoof aal laangs de wegen 
Kwam ik 01-Joap bie proemebomen tegen. 

Waarom - vroug ik - want hai ston stief en stom, 
Hestoe mien knecht draaigd, zeg mie gaauw waarom? 

Hai laagde wat: "Dat zaag joen knecht verkeerd, 
Want zulm waas ik 't mainst verbaldereerd. 

Wat haar dei kerel hier ien toen omhaans, 
Die 't t'oavend haaien mos ien Nije Schaans? 

~ 

Dörp en Stad 1966. Andries Dongera. Uit "De Marne" 1971, oorspronkelijk vertaald uit het 
Perzisch door P. van Eijk onder de titel 'De tuinman en de dood'. 

Samenvatting lezing 16 september 1997: 
Wat betaalden onze voorouders aan belasting? 

door Joop van Campen 

Op 16 september j.l hield mevrouw Leny Aben-Nederpeld uit Nijmegen een 
boeiende lezing over het onderwerp ·wat betaalden onze voorouders aan 
belas-ting". Het zou hier te ver voeren om een totaal overzicht te geven van 

de door haar aangehaalde bronnen. In deze samenvatting zullen we enige 
belastingbronnen noemen, die u in de Groninger Archieven kunt vinden. In een 
volgend nummer van ons afdelingsblad zullen we uitgebreid ingaan op het thema: 
'Belastingbron-nen in de Groninger Archieven'. 
Belastingheffing vóór 1811. 
Tijdens de Republiek (1477-1806) legden de Staten-Generaal ieder gewest een 
aandeel in de kosten van oorlogvoering en buitenlandse politiek op. leder gewest 
moest zelf maar zien hoe zij hun aanslag op de ingezetenen konden verhalen. 
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Schattingslijsten vóór 1600 van de stad Groningen. 
Het aantal fiscale bronnen, dat bewaard is gebleven, is bijzonder klein. De oudste 
schattingslijsten zijn te vinden in de stadsrekeningen van 1535/36 en 1540/41 -
1542/43. Deze lijsten geven voor het eerst een indruk van de economische en 
sociale gelaagdheid van de gehele stedelijke bevolking. 
De namen van de belastingbetalers en de bedragen zijn te vinden in "Rekeningen 
der stad Groningen uit de 16e eeuw", P.J. Blok, Den Haag 1896 en in publicatie 
nummer 4, "16e eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen 1535-1542", uit 
de reeks Groninger Bronnen en Toegangen, onder redactie van W.G. Doornbos. 
Borgerschatting 1580. 
Volgens een ordonnantie van 14 augustus 1580 werd nagenoeg iedereen in de 
stad Groningen verplicht geld te 'lenen' aan de magistraat. Men had het geld nodig 
om de soldij van de Spaanse troepen te kunnen betalen. Deze borgerschattingen 
zijn uitgegeven als publicatie nummer 7, "16e eeuwse bevolkingslijsten van de 
stad Groningen 1580-1594", uit de reeks Groninger Bronnen en Toega,ngen. 
Verponding. 
Deze grondbelasting werd vanaf 1600 in Stad en Lande geheven. De schatregis
ters van 1630 zijn te vinden in het Archief van de Staten van Stad en Lande, 
inventaris nummers 2133-2136. In de studiezaal bevindt zich een klapper op deze 
schatregisters en ook die uit 1721. Archiefbronnen m.b.t. verponding: Statenar
chief inventaris nummers 513-516, 706-713, 1421-1443, 2132, 2137-2142 en 
2144. Ommelanderarchief: 1064-1073. 
Taxatiegeld heffingen van 1682 en 1688. 
In het rampjaar 1672 werd de stad Groningen belegerd en veel gebouwen werden 
beschadigd. Het stadsbestuur hief belasting om de reparaties en renovaties te 
kunnen bekostigen. Het bronnenmateriaal werd bewerkt tot publicatie 8, "RK
Bewonerslijsten van de stad Groningen 1665-1668", in de eerder genoemde reeks. 
Kohier op de Taxatiegelden van 1730/31. 
Alle ingezetenen van Stad en Lande met een inkomen boven de fl. 400,-- werden 
aangeslagen. Publicatie nummer 14, "Taxatielijst van de stad Groningen 
1730/31", uit de reeks Groninger Bronnen en Toegangen behandelt deze materie. 
Belastingheffing na 1811. 
De belastingheffing is vooral landelijk en gemeentelijk geregeld. 
Memories van successie. 
In 1806 werd een landelijke belasting op nalatenschappen ingevoerd. Erfgenamen 
moesten verplicht aangifte doen van de nalatenschap d.m.v. een memorie van 
aangifte. De memories van successie (1806-1922) zijn in de Groninger Archieven 
aanwezig. Ze bevatten vaak interessant genealogisch materiaal. 
Kohieren van de (gemeentelijke) Hoofdelijke Omslag. 
Deze 198 eeuwse belasting bron vertelt wat het beroep van uw voorouder was en 
zijn mate van welstand. 
Deze kohieren (1851-1922) berusten in de provincie Groningen in de archieven 
van de 24 gemeenten, onder de rubriek belastingen. Van de stad Groningen kan 
men de kohieren van de Hoofdelijke Omslag vinden in de Groninger Archieven 
onder toegang 151, het Archief van de Gemeente-Ontvanger. De Hoofdelijke 
Omslag is niet alfabetisch gerangschikt, maar naar vermogen. Dus de rijksten 
staan bovenaan. In 1922 werd deze belasting opgeheven. Voortaan kregen de 
gemeenten gelden van het rijk. 



Zijlschotregisters. {Zijl =sluis; schot= voorschot, het waterschap betaalde 
eerst, daarna volgde de heffing). Deze betreffen een grondbelasting t.b.v. de 
waterschappen om de waterwerken in stand te houden en te vernieuwen. Deze 
re-gisters bevinden zich vanaf 1868 bij de diverse waterschappen in de provincie 
Groningen. De gegevens voor 1868 berusten voor het gebied 'Het Hogeland' bij 
het waterschap Noorder Zijlvest in Onderdendam. De overige oude waterschap 
archieven zijn aanwezig in de Groninger Archieven. 

Stamreeks Molema H 
door Pieter Molema, Astertuin 19, 2724 NR Zoetermeer 

Samensteller is een kleinzoon van 

1 Pieter Molema, boer, geb. Boven-Smilde 15-1-1900, overl. Hijken 14-7-1974, 
begr. Hijken; tr. Smilde 14-5-1926 met Mettien Gelling, geb. Vries 13-1-1896, 
over!. Beilen 11-7-1993, begr. Hijken 15-7-1993, dochter van Lambertus 
Gelling (boer) en Egberta Koops. 

2 Jan Molema, koopman, boer, commisionair en kruidenier, geb. Hoogezand 
13-6-1856, overl. Smilde 15-1-1936; tr. Zuidbroek 23-8-1878 met Martha 
Doornbos, geb. Zuidbroek 20-1-1860, overl. Assen 22-7-1943, begr. Boven
Smilde 27-7-1943, dochter van Pieter Jans Doornbos (boerenknecht) en Tietje 
Wildeman. 

3 Helmer Molema, klander en perser, geb. Hoogezand 14-10-1823, overl. 
Hoogezand 16-6-1857; tr. Sappemeer 8-6-1855 met Elida Dijkhuis, geb. 
Sappemeer 6-4-1830, dochter van Klaas Luppes Dijkhuis (boer) en Fenna 
Kremer (landbouwersche). 

4 Jan Helmers Molema, grutter, geb./ged. 10/22-10-1797, over!. Hoogezand 
9-9-1873; tr. Hoogezand 4-2-1819 met zijn nicht Mettje Jans de Jonge, geb. 
Sappemeer 14-12-1797, ged. Sappemeer 17-12-1797, overl. Hoogezand 16-2-
1873, dochter van Jan Eilderts de Jonge (schippersgezel) en Jantjen Jans 
Barg huis. 

5 Helmer Gerhardus Molema, klander, perser en grutter, geb./ged. Midwolda 
5/11-3-1753, over!. Hoogezand 5-8-1826; tr. Midwolda 4-4-1784 (huw.contr. 
Sappemeer 29-3-1784) met Geessien Jans Barghuis, ged. Hoogezand 
12-7-1761, over!. Hoogezand 28-6-1826, dochter van Jan Barghuis (bakker) 
en Grietje Luigijs Bos. 

6 Gerhardus Jacobus Molema, molenaar, ouderling en schatbewaarder des 
karspels, ged. Nieuwolda 5-4-1722, over!. Midwolda 14-9-1805; tr. (1) Mid
wolda 26-1-1744 (huw.contr. Midwolda 3-1-1744) met Anna Aeilkens, geb. 
Uiterburen 14-5-1722, ged. Zuidbroek 17-5-1722, over!. voor 25-5-1745, 
dochter van Aylko Reints (boer) en Liesbeth Aisses; tr. (2) Midwolda 17-8-1749 
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(huw.contr. Midwolda 1-8-1749) met Aaffien Helmers, ged. Sappemeer 6-6-
1729, begr. Midwolda 15-4-1757, dochter van Helmer Sijgers en IJcktien 
Harms; tr. (3) Midwolda 16-7-1758 (huw.contr. Midwolda 14-7-1758) met 
Swaantje Gerlofs, ged. Nieuwolda 2-1-1738, over!. Scheemda 2.3.1824, 
dochter van Gerlof Jans (timmerman) en Aaltje Peters. 

7 Jacobus Hansen Molema ook genaamd Meulema, boer, ged. Hoogezand 
4-8-1689, werd lidmaat te Nieuwolda 1739, begr. Nieuwolda 4-11-1749; tr. (1) 
Nieuwolda 1717 (huw.contr. Nieuwolda 2-5-1717) met Sara Geerts, ged. 
Nieuwolda 22-4-1695, begr. Nieuwolda 2·7-1742, dochter van Geert Hindriks 
(kleermaker) en Martjen Everts; tr. (2) Nieuwolda 13-6-1745 (huw. contr. 
Nieuwolda 21-5-1745) met Trijntie Aaldriks, geb. ca. 1687, begr. Nieuwolda 
17.8.1765. Trijntie is eerder getrouwd te Nieuwolda 18-8-1709 met Tammo 
Fokkes. 

~ 8 Hans Joesten, molenaar, ged. Heerenveen 23-9-1655, over!. Hoogezand ca. 
C: 

-!!!. 1694; tr. Sappemeer 12-8-1677 met Aeltjen Uilkes, over!. Martenshoek 1701, 
dochter van Uilke Tjerks en Aukje Sipkes. Aeltjen tr. (2) Hoogezand 1-3-1695 
(huw.contr. Zuidbroek 20-2-1695) met Roelof Peters, molenaar en boer, 
afkomstig uit Zuidbroek, over!. na 27-2-1703, zoon van Pieter Roelfs en Rem
cke Popes en weduwnaar van Frouke Everts (huw.contr. Zuidbroek 18-3-
1681). 

9 Joost Hanses, schipper en turfschipper; tr. Heerenveen 14-1-1655 ( 1) met 
Reinske Hessels; tr. (2) Kolham 15-2-1680 met Fennigje Willems, weduwe 
van Hans Everts, over!. voor 15-2-1680. 

10 Hans N.N.; tr. Antie 

Genealogische dag 24 mei 1997 te Zierikzee SJl!I 
door Thijs IJzerman Q 

Op 24 mei jl. vond de landelijke Genealogische Dag 1997 plaats. Plaats van 
samenkomst was dit jaar de stad Zierikzee. De organisatie was in handen 
van de jubilerende afd. Zeeland die al vijf jaar met de voorbereidingen bezig 

was geweest, hetgeen ook wel te merken viel. In grote getale waren de leden van 
de NGV naar Zierikzee getogen, ook uit ons 'verre Groningen' was een aantal 
(bestuurs)leden aanwezig. 
We verzamelden ons aan boord van het partyschip Friesland (merkwaardig 
overigens die naam in Zeeland tegen te komen). Er waren zo'n 350 personen aan 
boord en dat was te merken, al gauw waren er geen zitplaatsen meer beschikbaar. 
Na een inleiding door de voorzitter van de afd. Zeeland en de voorzitter van de 
NGV kon men voor het vervolgprogramma kiezen uit twee mogelijkheden: Een 
lezing over de geschiedenis van Zierikzee en een lezing over de Historische 
Steekproef Nederland (HSN). Ik koos voor de laatste, aangezien ik geen binding 
met Zierikzee heb. 



De HSN wil een beeld geven van de Nederlanders tussen 1812 en 1922, ruim 
honderd jaar dus. Men heeft hiervoor 75.000 overlijdensacten genomen en door 
middel van een steekproef hier een selectie uit gemaakt. Aan de hand van hiervan 
wordt ook de geboorteacte opgezocht en zo worden de geselecteerden gevolgd 
van de wieg tot het graf. Een bijzonder nuttig hulpmiddel hierbij is de Algemene 
Klapper Overlijden Nederland (AKON) waarin alle overlijdensacten vanaf het 
begin van de burgerlijke stand in Nederland worden opgenomen. Bij het 
samenstellen van de AKON en het werk voor de HSN wordt veel gebruik gemaakt 
van vrijwilligers, waaronder ongetwijfeld ook vele NGV-leden. De AKON staat 
formeel los van de HSN, maar is wel van groot belang hiervoor. 

Waar worden de gegevens die de HSN oplevert nu voor gebruikt ? De volgende 
voorbeelden werden aangegeven: 
• Onderzoek naar sub-populaties van de Nederlandse bevolking. 
• Ontwikkeling van de beroepsbevolking (welke beroepen werden er uitge

oefend). 
• Geografische mobiliteit (bleef men lang op dezelfde plaats wonen of werd er 

veel verhuisd en ging dit samen met de industriële ontwikkeling ?) 
• Epidemologisch onderzoek. 
• Historische demografie. 
• Regionale en nationale ontwikkeling. 
• De verandering in de tijd van alle bovengenoemde aspecten. 
Wanneer we nu al deze factoren met elkaar in verband brengen, krijgen we een 
goed beeld van de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking in de periode 
1812-1922. Dat kan voor genelaogisch onderzoek ook weer van belang zijn. De 
resultaten zullen worden bewaard bij het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis in Amsterdam. 

Nadat er nog diverse vragen gesteld werden, werd het tijd voor de lunch, die ook 
aan boord gebruikt werd. Ook die was uitstekend verzorgd. Inmiddels waren de 
trossen los gegooid en voeren we de Oosterschelde op. Het weer was aangenaam 
zodat we ook aan dek konden zijn. De afd. Zeeland had iemand ingehuurd die 
tijdens de vaartocht het een en ander vertelde over de geschiedenis van Zeeland 
aan weerszijden van de Oosterschelde. Ook dit gebied heeft een rijke geschiede
nis. Rond een uur of drie waren we weer aan wal in Zierikzee, waar we in groepjes 
opgedeeld werden voor een rondwandeling door Zierikzee onder leiding van 
gidsen. Als deze rondleiding bedoeld was om het gevoel te ontwikkelen van 'hier 
moet ik nog een terugkomen en op m'n gemak rondwandelen', dan is men daar 
wat mij betreft uitstekend in geslaagd. Zierikzee is een stad met een oude en rijke 
geschiedenis en zeker de moeite waard om eens rustig in rond te wandelen. De 
rondwandeling eindigde in het oude gemeentehuis waar we ontvangen werden 
door het gemeentebestuur van (de nieuwe gemeente) Zierikzee. Na een hapje en 
een drankje en enige dankwoorden ging iedereen weer zijns en haars weegs. 

De afdeling Zeeland kan terug zien op een bijzonder geslaagde dag. Lange deze 
weg mijn complimenten voor de uitstekende organisatie waar men een voorbeeld 
aan kan nemen. 
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De krant en overlijden 

Het huwelijksleven en de eind van elk van Jan Eitjes (1760 - 1834) uit de 
krantenadvertenties uit de Groninger Courant. De eerste drie zijn gevonden met 
behulp van de door het archief gemaakte klapper over de periode 1795-1805 ( ook 
de geboortes en huwelijken uit deze tijd zijn geklapperd). De laatste twee zijn 
opgezocht nadat de overlijdensdata waren gevonden in de klapper 1811-1842. Ze 
geven een aardig beeld over de overlijdensoorzaak en de gezinssituatie. 
(De in de vierde advertentie genoemde enige dochter leeft nog als er in 1841 een 
overlijdenbericht in de krant komt.) 

De Vry11M1Cdl" Sc\ikbrtr ~" LfYCA 'to D.oo.t, •Y11 rt· 
dngcllc(dcn _t.ludllN~.IK f; HOL TULilS, 111 tq lnr.
duriac Bor•uid:.u, .-!, 1u,i. rare ,~.,ff '-ourrf.:i •&r.:-:1:, 
,t11~rr11 ,lllidd•!li 0111 ,wulf uqr-l ia dc:n Owi.tr.1""'1 na r1iln 
"I' ,,. l,r-111 Jur, uit dit rpwfylr l1cH,~11,l1: "l'CCt-1t,lt\\ :i:
b&caJc my bcrlr1>clclc _\i'u!uw~. en 2;)·:: 1~1c 1;.G.;;..1o1i..:~~i11-
dtteii, Jlllf duor du~ ki:011!, CD 21.k Hitnóc-n rn N:l,nrrr.. 

G • or,1 H c r.:-< _ ·· JAKOCA R Yf:UA, 
Jc:i 15 Fcbru.r~ 1;9(... Weduwe ~l, i!', II01.;::,ru. 

. ----- - -- . ·-----1 . Heden mor,:rn clika 11,1r 1n •area. OTttlttd myn Hul,. · 
wruu1or JACOII.\ D. R. YPMA 1 •• drn OudtrdÖm YID 41 j 

l Jaren I mund on 3 d•ren , na een l1D,:duri1e 1uliliellq 1 
ea verval van lcvcn,lincca. Gccwc YID ,.dit fmcnclyl: ver.j 
ILt1 lrnnh nn Vrie11den en Bckmdai I v•a«h na roaw• 
bekhi wtrfdlronr tt blyvH: , .. \: 

G II ON 11tc t" J A N E. L T J E :,.~ 
dn 17 Novcm~cr 1799. mede uh num Yin de Dlfdl•·~ 

Kludtr, . 

Koopman 
Jan Elties trouwt Gronin
gen 19-3-1797 met Jacoba 
Rijpma, wed. Henctik 
Hol thuis. 
Hij krijgt 3 stiefkinderen. 

Jacoba overlijdt na 3 1 /2 
jaar en Jan trouwt Gronin
gen 25-5-1800 met Fen
nigje Schmaal, de 35 jarige 
dochter van Hannannus 
Schmaal en Martjen Ten
nis. 

Ook dit huwelijk duurt 
lied.ia morsen om J ••r ..onrlied Hn -11: · è"arêli1e. 

"'•" lt wteken • Jl17D waarde Vrouw •·Et,,NIG~EN SCHMAAL, slecht kort, in 1804 over-
111. ••·f.e••rbl111l-nla nt. t••• ~ ·Jaren, • den ··O11dhC,,,111 lijdt Fennigje 
UD 19Jartntee ralmlm•Ne•;·11cnrllnl hll11'tentVrouw J hertr uwtG · 
dil" "'l' dl«tMlnr- wu. rn 111fN 3 ICindrr , waar nn d, 011dft~ an ° ronmgen 
117•1 1 .I•!"". tn cl• ~ j<>f>lltttn rlllm 9 maanden oad zya, en 23-2-1806 met Tetje 
w.ii.. hur nrllra no,c nitt bnrt"tn. et'II lt'frh1r1lfr u zor,c, Willems (ook hiervan komt 
drec~•,ule Mo,..tH; hrr tffl~ •r m7 m,mt rtth, la, dal 111 
op ••~"I rite ,:ro11J"' rfllll! ""'""'"'"", ,.11 ,,. d" nawire een advertentie voor in de 
r11111 11 '"at'l!non. Vtr~k• un tirlr•tn van roowbckl•S 

1

. krant) Dit huwelijk eindigt 
renrilo(,n1 Il' bi• vrn •• , ..... .,,... Cmtrl ,nudtn frr,nttrllfftn, na 281·aar met ZiJ"n over-

c;...,,.;,,_,.. · ' • · JAN P:I.TJl':S, 
dtn ~ t-oumt,•r 1104. · · In dr Ounn llr;.al, lijden. 

• .. •, lleJea e,r"nJ Ie t.alr ,..,en o.,,,lee,I alhirr, 11• Hll~ i.;,,,ln,ij1 -~~\ÎL;::
.li•!f, in den u111lrrJ0111 .,.n• ruina 73 j .. ,..,, mijn w11a1·J, &1,l~enool JAN 
lLT Jl.4', lfll hi11er1 J,·uefbeiJ ·"•• wij e11 no Je. uvnle,1,ueu ff"'II' Uucl,1er 
to ~-liouaionn, 

G~""l'foa'f 
I 

T•:TJF. WILI.F.Ull l 
·dea %8 Mei ltill. w .. ,lw. J 1:.LnltA, 

•.• H.deu o""I" alhier M•jofnoaw TETJE ,VILLEMS, Wtdaw1 Ju• 
ltLnn, in dl'II oaderdota HD 77 j•rea eD ruim 7 muad•a, 

Gao11u•oa.N dta JO December 18'1. · · 
ll!J. a. G0CKJl'I01, B.1. 1 1 

_ . Zz".-T111. 



Door het ijs gezakt 
Provinciale Groninger Courant 19-2-1828, nr. 15 

HAREN den 1 B Februarij. Onder de menigvuldige ongelukken, welke bij den 
tegenwoordigen winter, door het ijsvermaak, veroorzaakt zijn, is er voorzeker 
geen, dat grooter en meer treffens is, dan het navolgende, hetwelk voor weinige 
dagen in deze Gemeente heeft plaats gehad, en waardoor onderscheidene 
huisgezinnen in diepen rouw zijn gedompeld. 
Eenige jonge lieden, van beider kunne, meest alle in deze Gemeente woonachtig, 
hadden zich, op Donderdag den 14 dezer, op schaatsen begeven, en wilden, in 
den avond van dien dag, ten getalle van 12, wederom huiswaarts keeren. Van den 
kant van Haren komende, namen zij de rigting over de zpogenaamde vlakte, 
Westwaards Harender-Molen. - Het gezelschap had zich in tweeën verdeeld, 9 
personen van hetzelve hadden zich achter elkander gevoegd, de overige 3 
bevonden zich op eenen kleinen afstand achter hen. - Omstreeks 7 uren op het 
water, de Broeken genaamd, zijnde eene baggerwijk, toebehoorende aan den heer 
C.H.W. Haack, en achter deszelfs buiten verblijf gelegen, alwaar zij zich op een 
veiligen baan waanden te zijn, gekomen zijnde, had het negental het ongeluk in 
een opengebleven vak te storten, en, door niets in deszelfs vaart gestuit, voor het 
grootste gedeelte dadelijk onder het ijs te schieten en zoo eenen gewissen dood 
tegemoet te snellen. Zeven dezer ongelukkigen hebben dan ook op deeze 
droevige wijze hun leven in het water verloren; - de beide anderen zijn nog 
gelukkig gered, hoezeer derzelver uiteinde meede zeer nabij was en deze hebben, 
naast God, hun leven te danken aan den moed en het overleg van de jonge 
dochter Hindrikje Vos genaamd, oud 20 jaren, wonende ten huize van haar vader 
te Glimmen. Tot de 3 personen behoorende, die achter aan kwamen, had zij 
gelegenheid, om zich, met hare beide medgezellen, in tijds op te houden. - Op het 
gezigt van het verschrikkelijke schouwspel, dat zich aan haar voordoet, is zij 
dadelijk met levensgevaar werkzaam, om hulp toe te brengen, zoo veel zij kan, 
maar ook slechts zij alléén kan werkzaam zijn, daar een harer medgezellen een 
kind was van 12 jaren, die geen hulp kon toebrengen, en de andere, door de schrik 
bevangen, zijne tegenwoordigheid van geest voor het grootste gedeelte had 
verloren. Hindrikje Vos spant echter alle hare krachten in, en, hoezeer de 
duisternis hare pogingen in den weg stond, had zij echter het geluk, om 2 harer 
reisgenooten, schoon voor het oogenblik bewusteloos, uit het water te trekken en 
van eenen zekeren dood te bevrijden; welligt zou het haar gelukt zijn een derde 
persoon mede te redden, doch deze te veel zijn bewustzijn verloren hebbende, om 
het voorschoot, waarvan zij zich had ontdaan, en waarvan zij het eene einde aan 
den zelven had toegeworpen, aan te grijpen, kon deze den dood niet ontgaan, 
groot echter was hare aandoening over het redden van 2 harer vrienden, doch 
onuitsprekelijk hare blijdschap toen zij in een derzelver haren vollen broeder 
erkende; de andere geredde is een eenige zoon. - De 7 personen die verdronken 
zijn, zijn de navolgende: Aaltien Geerts, oud 18 jaren, Jantien Harms, oud 21 
jaren, Beertien Hekman, oud 15 jaren, Jakob Pikkert, oud 22 jaren, alle 4 
dienstbaar, onder Glimmen; Hindrik Mulder, oud 18 jaren, Harm Bouwkamp, oud 
17 jaren, en Willem Kamps, oud 17 jaren, alle 3 op de Punt, onder Vries, 
woonachtig. 
Mogt dit droevige voorval tot voorzigtigheid leiden en vooral strekken ter 
waarschuwing, om zich niet in het duistere op het ijs te begeven. 
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Overleden aan de gevolgen van de veldslag bij Waterloo 
Provinciale Groninger Courant 6-6-1820, nr. 45 

Heden, den 31 Mei 1820, overleed, op de Buitenplaats Burgvliet, bij Gouda, de 
Wel Edel Gestrenge Heer HERMAN FORSTEN, voormalig Kapitein bij het 5de 
Battaillon Infanterie Nationale Militie, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der 
Nederlanden, in den ouderdom van ruim 33 jaren, aan de gevolgen van in den 
veldslag bij Waterloo bekomene wonden. 

Overlijdensbericht uit Noord-Amerika 
Provinciale Groninger Courant van 5 februari 1839 

Heden ontving ik het treurig berigt, dat mijn Zoon MICHIEL VAN KAMPEN op den 
18 September des vorigen jaars, in den bloeijenden leeftijd van 28 jaren, zeer 
subiet overleed, zijnde door een ongelukkig toeval in de Missouri, nabij St. Louis 
County, verdronken. Zeer groot is het verlies van dezen waarden Zoon voor het 
Vaderhart, en tevens allergevoeligst en treffend voor zijnen Vriend en waarden 
Leidsman BEUKMA, met wien hij in 1835 naar Noord-Amerika vertrok, en aan 
wien hij, even als aan deszelfs Kinderen, door de opregtste vriendschap zoo innig 
was verbonden. - Hoewel het mijne smart eenigermate lenigt, dat hij ook in zijn 
nieuw Vaderland de achting genoot van allen, met wie hij in betrekking stond, en 
ook aldaar steeds een voorbeeld van zedigheid en oppassendheid was, smart het 
mij toch innig, deszelfs aldaar aanvankelijk zeer gelukkige loopbaan zoo plotselijk 
te zien afgebroken. 

BAFLO den 28 Januarij 1839 T. M. VAN KAMPEN. 

Zie hierbij: Het nageslacht van Tamme Geerts en Bouke Jacobs, 111 Jan Tammes 
en Grietje Willems (Tammens), blz. 23, generatie 5 door R.J. Bakker te Groningen, 
1958 (GAG, G 32). Michiel van Kampen is een zoon van Tamme Michiels van 
Kampen en Roelfjen Geerts Elving. 

"Stenen charters" 

doo,, ....... ,.-m 
In het aan ouderen nog wel bekende boekje ·steenen Charters" van Or Mr J. 
Befonje, verschenen in de Heemschutserie in 1942, maakte de auteur ons toen als 
één van de eersten attent op het grote familiearchief wat te vinden is in onze 
Romaanse- en Gotische kerken en op de daarbij vaak in de onmiddellijke 
omgeving liggende kerkhoven en oude begraafplaatsen. 

Hoewel ook nadien nog veel publicaties zijn verschenen over het historisch belang 
van de oude zerken in en om de kerken, is deze rijke bron van informatie voor 
genealogen en heraldici vaak onderbelicht gebleven. Het is daarom een goed idee 
van de redactie van 'Huppel De Pup" om weer eens extra aandacht te vragen voor 
dit 'stenen archief, wat stilaan uit onze samenleving dreigt te verdwijnen. 
Echte bronnenspeurders zal men eerder aantreffen in allerlei soort archieven, 



gemeentehuizen, pastorieën , parochiehuizen en natuurlijk in de leeszalen van de 
landelijke genealogische instellingen. In ons 'kikkerlandje' met z'n wisselende 
klimaat is het vaak ook niet aangenaam te vertoeven op een oud , soms al officieel 
gesloten, kerkhof, vooral niet als men zonder 'zeker weten' lukraak zoekt naar 
bekende of onbekende voorouders. Toch kent ons land nog voldoende zomerse 
dagen om dit nu echt eens in de praktijk te proberen, .... maar dan wel eerst met 
voldoende documentatie in zakformaat bij de hand om echt resultaten te kunnen 
boeken. Het kan nu nog worden gedaan, maar hoe lang nog? 

In elke genealogie, stamboom of andere verzameling familiegegevens kennen we 
de z.g. openstaande data, personen waar we bijna de gehele levensloop van 
kennen, maar dan plotseling in hun ouderdom zijn ze spoorloos. Ze komen niet 
voor in overlijdensregisters en lijken daardoor in het niets te zijn verdwenen. In de 
steden en vooral ook in de grote bevolkingscentra in het westen van het land is 
dan vaak het eindpunt van het onderzoek bereikt. De urbanisatie van het land, 
nieuwe woonwijken en industriegebieden zijn er veelal de oorzaak van dat de 
vroegere begraafplaatsen zijn verdwenen. Maar dit is lang niet overal het geval. In 
het katholieke zuiden, waar de grafverzorging een onderdeel is van het geloof, 
maar ook, zelfs juist, in het noorden van ons land zijn nog tientallen kleine 
begraafplaatsen te vinden doordat in vroeger tijden gewoond werd op de wierden 
of terpen en aldaar ook de kleine kerken en begraafplaatsen te vinden zijn. In 
Friesland, Groningen en Oostfriesland komen we deze oude kerkhoven nog bij 
tientallen tegen en mede door de ontvolking in latere tijden vinden we nog echte 
oude grafzerken en steles in steen en hout uit de 19e, 18e en zelfs 17e eeuw! 
Het begraven buiten de kerk is niet van de vorige eeuw, maar dateert reeds van 
eeuwen her! Let u daarbij goed op, want op elke terp of wierde kan zich een kleine 
begraafplaats bevinden, ook al is er geen kerk (meer) in de omgeving te vinden, 
meestal nabij het hoogste punt, of achter de grootste boerderij. Omdat vroeger 
vaak in de omgeving werd getrouwd kunt u aannemen dat niet slechts de 
begraafplaats in de laatste woonplaats van de gezochte moet worden bezocht, 
maar ook de andere kerkhoven in een straal van minstens 20 km. Soms komt u 
hierbij het graf van het gezochte familielid niet tegen maar wel andere verwanten 
die u daar nu helemaal niet had gezocht. Dan heeft u beet en kunt u uw 
genealogie of kwartierstaat aanzienlijk uitbreiden en dit is geen uitzondering in 
deze streek. 

Wat heeft u nu nodig bij zo'n expeditie? 
In de eerste plaats het z.g. 'thuiswerk'. U neemt een klein ringbandboekje met 
alfabet. Daarin schrijft u alfabetisch per plaats, dorp of buurtschap de gegevens 
van naam, voorna(a)m(en) en d.t.b. data op die u thuis beschikbaar heeft, 
alsmede zo mogelijk het laatste woonadres. Zo kunnen dus b.v. onder de letter B 
diverse plaatsen met die letter voorkomen en daarbij dan ook diverse familie
namen van 'missende' personen uit uw gehele familiearchief. Een werkje wat u 
tijdens uw familieonderzoek regelmatig dient bij te houden en waar u veel nut van 
heeft als u ter plaatse bent en onverwacht graven tegenkomt van geheel andere 
voorouders dan u daar verwachtte. 
Uiteraard neemt u schrijfgerei mee, zoals twee balpennen, een potlood, niet te 
groot notitieblok. Daarnaast een paar witte krijtjes, enkele stukjes houtskool, een 
beetje meel in een klein afsluitbaar blikje, een smal staalborsteltje, een zachte 
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handborstel, oud doekje en een beetje water in een klein plastic afsluitbaar flesje. 
Aan te bevelen is een goed fototoestel met "blitz" en, als u met een auto rijdt, een 
kort keukentrapje (3 treden) voor foto's van boven. 

Hoewel voor de temperatuur de zomer is aan te bevelen, geniet bij mooi weer het 
vroege voorjaar de voorkeur omdat dan de bomen nog bladerloos zijn en de zon 
een schuine stand heeft. Hierdoor kan men de teksten beter lezen en hebben de te 
maken foto's meer contrast. Voor deze contrastwerking zijn ook de hierboven 
genoemde ingrediênten, omdat de belettering van de zerken vaak in de loop der 
jaren erg is uitgesleten, zo niet dat deze geheel is begroeid met mos. Met een 
beetje inventiviteit is deze tekst vaak nog best op te halen. Neemt u bij het 
fotograferen altijd eerst een opname van de steen in z'n omgeving (situatiebeeld), 
daarna de tekst van dichtbij na 'bewerking' met krijt (donkere steen), houtskool 
(lichte steen) en meel (bij heel vage groeven). Bij bewolkt en donker weer altijd 
"blitzen"1 

De situatie op begraafplaatsen kan zeer wisselend, soms ook wanordelijk zijn. Bij 
kerkhoven, welke nog vaak worden onderhouden door de koster, zijn de zerken 
gemakkelijker te herkennen dan de begraafplaatsen die buiten het dorp liggen. 
Deze laatsten zijn meestal chronologisch ingedeeld, zodat u via uw ringband
boekje de vermoedelijke plaats van het gezochte familielid kunt vinden. Zoek ook 
in een ruime kring daar om heen en loop systematisch, als u er toch bent, de 
veelal kleine begraafplaats af met een snelle blik naar de namen en data op de 
zerken. U komt vast andere familienamen tegen als deze uit die streek zelf 
afkomstig was. Zo kan bij familieonderzoek van bepaalde inheemse families, b.v. 
bij een kwartierstaat, hele familieverbanden worden ontdekt via het tijdsbestek 
waarin deze hebben geleefd. Hoewel op de dorpsbegraafplaatsen de rijkdom van 
de begravenen alleen te zien is aan de grote, de ornamentatie en de tekst van de 
zerk zelf, wordt er op de grotere begraafplaatsen meer gelet op de 'klassen' van 
begraven. Dan liggen de duurdere graven vaak op een apart veld nabij de ingang. 
Denkt u er om dat u altijd de locatie met situatieschets van het betrokken graf 
noteert of schetst, zodat u of een ander later niet weer opnieuw moet gaan zoeken. 

Elk jaar nog verdwijnen er vele oude grafzerken die genealogisch ook voor u 
van groot belang zijn. Helpt dit aantal te verminderen door tenminste zo veel 
mogelijk foto's te maken voor uw familie-documentatie en daarvan ook een 
afdruk aan de N.G. V., te doen toekomen/ 

Bronnen bewerkt 
1 

De heer H. Selling heeft de volgende bronnen bewerkt en biedt ze te koop aan, op 
diskette in WP- of ascii-formaat: 
Dopen Bellingwolde 1692-1811, 
Huwelijkscontracten Bellingwolde 1710-1750, 
Huwelijkscontracten Winschoten 1701-17 49. 
Prijs (per stuk): / 25,00 
Te bestellen door overmaking van het bedrag op bankrekening 487726170 of 
postbankrekening 4830664 tnv H. Selling te Amsterdam, ow naam, adres en 
gewenste bron en formaat. Ook verkrijgbaar in gedrukte vorm op aanvraag. 
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Genealogietje Lamot (Zuidbroek) 

dooc P-•11• J.C. Elema ~ 
Tweemaal eerder publiceerde ik een genealogie Lamot(te), namelijk in 

Gruoninga 32 (1987) 75-82 en in Gruoninga 33 (1988) 163-193. Dit frag
ment kwam tot stand omdat in de eerste helft van de 19e eeuw twee zusters 
te Zuidbroek stierven met de familienaam Lamot. Ik had verwacht hen in 

één van de genoemde genealogieën te kunnen inpassen, maar dat was niet het 
geval; en ik heb nooit kunnen vinden waaraan zij deze naam ontleenden. Vaak 
gebruikt is hij zeker niet. Hun broer, die in 1810 waarschijnlijk met de naam 
Berend Renkes Balkman werd betiteld, verdwijnt helemaal uit zicht: ik blijf 
nieuwsgierig wat er van hem geworden is, maar ik vond hem noch als Lamot noch 
als Balkman ergens terug - en hij zou toch eigenlijk binnen de B.S. overleden 
moeten zijn .. Maar deze familie was rijk aan (bij)namen: hij kan best een geheel 
andere keuze hebben gemaakt. 
De heer H. Hartog vond in de begraafaantekeningen van Zuidbroek dat de tweede 
generatie eenmaal voorkwam met de naam Schrik, maar dat zowel deze als de 
ouders doorgaans informeel werden benoemd als Hot. Geen wonder: er waren 
tezelfdertijd vier Willem Jans'en aktief in Zuidbroek. Eén had als toenaam Koning, 
de twee anderen kregen hun beroepsnaam mee als onderscheidend element, nl. 
Snijder en Schoelapper. Op die basis was ook de naam Hot niet zo onverwacht. 
Bovendien was er, exact tegelijk, nog een Geert Jans Hot in Zuidbroek. Hem 
voerde ik, onder voorbehoud, op als broer van Willem Jans. Maar van hun beider 
kinderen volgde ik alleen het takje dat in Lamot eindigde. 

a Geert Jans [Hot], van Zuidbroek, beg r. Zuidbroek 4-5-1764, tr. ( 1) Zuid
broek 14-11-1723 Agneta Hanssen, van Bellingwolde, begr. Zuidbroek 3-3-
1746 (als Geert Jans Hots vrouw Anganieta, nalatende man en 4 kinderen, in 
de bekken f 1.6.4), tr. (2) Zuidbroek 28-8-1746 Grietje Hindriks, begr. Zuid
broek 30-6-1772, eerder weduwe van Harm Arents en later gehuwd met Mein
dert Arents van Muntendam. 
Zonen uit het eerste huwelijk van Grietje Hindriks werden begraven Zuidbroek 20-4-1753 
(Geert Harms) en 19-12-1760 (Eppo Harms). In beide gevallen werd ook de stiefvader Geert 
Jans Hot genoemd. Bij zijn eigen begrafenis werd vermeld dat hij vrouw en kinderen naliet en 
dat er , 
f 1.6.4 in de bekken was bevonden. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Lijsbeth Geerts, geb/ged. Zuidbroek 1-9/2-9-1725 
2. Aukje Geerts, geb./ged. Zuidbroek 24-4/27-4-1727 
3. Jan Geerts, geb./ged. Zuidbroek 16-7/17-7-1729, jong overl. 
4. Hans Geerts, geb./ged. Zuidbroek 3-3/17-3-1732 
5. Sibrich Geerts, geb./ged. Zuidbroek 7-6/11-6-1734 
6. Jan Geerts, geb./ged. Zuidbroek 9-8/10-8-1738 

Il b Willem Jans [Hot], van Zuidbroek, begr. Zuidbroek 14-12-1770, tr. Zuid
broek 17-5-1722 Anna Reenties, van Zuidbroek, begr. Zuidbroek 19-9-1766. 
Anna is - gezien de vernoeming - waarschijnlijk een dochter van Rencko Reinders, tr. Mid-



wolda (Old.) 16-11-1690 Lysebeth Hendricks. In zijn najaren (V x 22, 2-6-1766) verkochten 
Willem Jans en Anna Renkes hun huis aan hun zoon en schoondochter Renko Willems en 
Fenje Berends: met de overdragt van huisplaatse en tuin zijnde stadsgrond üaarlijkse grond
pacht f 4.10.0) te Zuidbroek. Zwetten waren ten N. en 0. het diep, ten Z. en W. Jan Burema. 
De verkopers bedingen dat zij beide zolang zij leven een vrije schadeloze inwoning hebben, 
met als enige tegenprestatie f 2 tot den huisbrand, en bovendien tuin en hof gebruiken als 
voren. Prijs f 250, de eerste termijn voldaan door f 50 contant en overname van f 50 die Botje 
Alberts van verkopers had te vorderen, verder jaarlijks op 1 mei zes termijnen van f 25. Anna 
overleefde deze transaktie amper een half jaar; op 19-9-1766 werd Willem Jans Hots vrouw 
Anna Renkes begraven, nalatende man en twee zoons (in de bekken bevonden f 2.6.6). De 
ene zoon was dus genoemde Renko Willems, de andere zal de in 11723 geboren Jan 
Willems zijn geweest, die ik verder niet volgde. Anderhalf jaar daarna (V x 23, 5-1-1768) had 
Willem klaarblijkelijk ook geen geld meer voor het dagelijkse levensonderhoud: Willem Jans 
aangezien niet langer in staat is de kost voor zig te winnen' droeg aan Mons. Hindrik Aap
kens en Homme Eppes diakonen te Zuidbroek over alle zijne tegenwoordige en toekomende 
losse en vaste goederen, in 't bijzonder de restante koopschatspenningen en het recht van 
gereserveerde eigendom van huis en tuin die hij op 2-6-1766 aan zijn zoon Renko Willems 
heeft verkocht. De diakonie droeg op 28-8-1780 (V x 25) die vordering van f 150 restante 
koopschatspenningen over aan de brouwer Engel Jans. Maar toen was Willem Jans Hot al 
tien jaar dood: hij werd begraven (nalatende twee zoons, in de bekken f 1.14.7) eind 1770. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Willems, geb./ged. Zuidbroek 13-2/14-2-1723 
2. Rentko Reinders, geb./ged. Zuidbroek 1-2/4-2-1725 
3. Reinder Willems, geb./ged. Zuidbroek 20-5/22-5-1727 
4. Reentko Reints, geb./ged. Zuidbroek 10-1 /15-1-1730 
5. Rentko Willems, geb./ged. Zuidbroek 21-5/22-5-1732 
6. Lijsbeth Willems, geb./ged. Zuidbroek 14-9/20-9-1733; mogelijk was zij het 

kind van Willem Jans dat te Zuidbroek op 4-12-1733 werd begraven. 
7. Rentko Willems, geb./ged. Zuidbroek 31-5/3-6-1736, volgt ll. 

Il Rentko Willems [Hot), geb./ged. Zuidbroek 31-5/3-6-1736, overl. na 1806, 
otr. / tr. Winschoten/Zuidbroek 29-4/20-5-1764 Fenje Beerents, van Win
schoter Oostereinde, ged. Winschoten 8-3-1737, begr. Zuidbroek (huisvr. van 
Renko Willems, oud 70 jaar, nalatende man en 3 kinder) 12-5-1806, dr. van 
Berent Wessels en Maria Hindrix. 
Fenje Berends werd genoemd als nabestaande toen haar broer Hindrick Beerents op 4-11-
1765 te Zuidbroek werd begraven; er waren overigens nog twee zusters, maar daarvan kon 
men kennelijk de namen niet opgeven. Zoals gezegd kochten zij in 1766 het ouderlijk huis 
van Rentko's ouders. De schuld ad f 150 die daar het gevolg van was (V x 25, 28-8-1780) 
werd door Reind Abels en Tjakko Aapkens diakonen te Zuidbroek in 1780 overgedaan aan 
de brouwer Engel Jans. Enkele jaren later (V x 26, 21-7-1784) ontving Pieter Jans Kuiper in 
qlte. wegens zijn schoonmoeder Siwertje Gramsbergen wed. Engel Jans van Jan Buerema 
f 135 aan restante koopschatspenningen die Renko Willems en Fenje Berends nog schuldig 
zijn over een behuizing aangekocht Zuidbroek 28-8-1780. De schuldenaren waren vredig met 
deze overdracht. In 1801 (V x 29, 15-5-1801) verkochten zij dit pand, waar ze zeker 35 jaar 
hadden gewoond, aan Hans Pieters (blijkens een akte van 31-12-1802 heet hij Hans Pieters 
Schabels) en Elsjen Hindriks Kok e.i. voor f 900. De omschrijving was toen een behuizing 
met huisplaats en tuin gelegen te Zuidbroek. Zwetten ten N. en 0. het diep, ten Z. en W. 
Derk Boerema meyerwijze, doende jaarlijks aan de stad Groningen met Michiel f 4.1 O.O. Een 
jaar later (V x 29, 12-6-1802) voldeed Voske Haykes wed. Meerten Obbes te Zuidbroek hen 
de tweede termijn koopschat van hun verkochte huis, groot f 425. Op de dag van de verkoop 
(V x 29, 15-5-1801) kochten zij van de erfgenamen van wijlen Menstje Peters wed. S. Klug
kist een behuizing en tuin te Zuidbroek, doende jaarlijks tot grondpacht aan H. Klugkist 
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f 2.10.0. Zwetten ten N. de wed. Hindrik Aapkens, ten 0. Doeke Fiebes, ten z. de Heilige 
Laan en ten W. Pauwel Roelfs. De prijs bedroeg f 825 in twee termijnen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Renkes (Lamot), geb./ged. Zuidbroek 24-9/29-9-1765, overl. Zuid

broek (huis no. 232) 13-12-1822, otr. Zuidbroek 11-3-1808, tr. aldaar Jan 
Sijmons (Joosten) van Muntendam, geb. ca. 1753, bode te Muntendam, 
later veldwachter, overl. Muntendam 3-11-1816. Jan Simons was mogelijk 
geb./ged. Zuidbroek 11-3/14-3-17 49 als zoon van Simen Jans en Wemeltie Harms op de 
Uiterburen, maar dat is puur speculatief. Anna Renkes had een onechte zoon: 
Jan, geb./ged. Zuidbroek 4-6/29-7-1804, begr. Zuidbroek 22-11-1804 

2. Maria, geb./ged. Zuidbroek, 24-7/31-7-1768. Zij zal zijn begraven Zuid
broek 12-12-1780 als Rentko Willems Schriks dogtertje Marieke. 

3. Willemtje Renkes (Lamot), geb./ged. Zuidbroek 15-3129-3-1772, overl. 
Zuidbroek (huis no. 92) 4-3-1837, tr. (voor haar Renke Willems vader) 
otr./tr. Groningen 21-4/12-5-1798 Jan Weuringh, ged. Groningen AK 12-4-
1775, zoon van Jannes Weuring en Lubbardina Hofstee; hij tr. (2) Zuid
broek 9-8-1838 Fennechien Hindriks Groen. 

4. Berend, geb./ged. Zuidbroek 20-11/4-12-1774, volgt 111. 
5. Trina, geb./ged. Zuidbroek 12-4/20-4-1777, begr. Zuidbroek 19-12-1777 
6. Jan, geb./ged. Zuidbroek 11-5/16-5-1779, begr. Zuidbroek 30-7-1779 

111. Berent Renkes, geb./ged. Zuidbroek 29-11/14-12-1774, tr. Winschoten 24-7-
1803 Harmke Engelkes, ged. Beerta 8-8-1775, waarschijnlijk begraven te 
Winschoten 28-6-1810 als vrouw van Beerent Renkes Balkman (in de bekken 
f 2.15.2, het laken 1 dag voor f 0.6.0), dr. van Engelke Hindriks en Marieke 
Henjes (Maria Hannes); zij tr. (1) Winschoten 21-5-1797 (he V dd 32, fol. 90, 
21-3-1797) Albert Jans Vegter, eerder gehuwd met Willemtie Jacobs. 
Het huwelijkscontract werd gesloten te Winschoten (V dd 33, fol. 36, 24-7-1803). Aan 
bruidegomszijde traden op Renke Willems vader, Fenje Berends moeder, Anna Renkes volle 
zuster, Willemtje Renkes volle zuster, Jan Weuringe aangetr. broeder. Aan bruidszijde 
Engelke Hindriks en Maria Hannes vader en moeder, alsmede diverse ander familieleden. 
Harmke had uit haar huwelijk met Albert Jans Vegter een voorkind waarover 
P.Schinkel en (de grootvader) Engelke Hindriks als voorstanderen optraden. 
Jammer genoeg is het mij onmogelijk gebleken het overlijden van Berent Renkes zelf te 
achterhalen; hij is zeker niet gestorven onder de naam Lamot, die zijn beide zuster aan het 
einde van hun leven droegen. Ook als Balkman vond ik hem niet terug, en evenmin als Hot(s) 
of Schrik(s). 
Uit dit huwelijk: 
1. Renko Berents, geb./ged. Winschoten 3-1/13-1-1805; mogelijk was dit het 

"kind" van Berent Renkes, begr. Winschoten 29-1-1806. 

Nieuwe boeken: • 
Verschenen of nog te verschijnen 

onder redactie van Eilko van der Laan 

Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder een noemer. 
Geb. 128 pagina's, uitgegeven door de gemeente Anloo, 1997. f 52,50 
Een verzameling van incidenten, gebeurtenissen en bijzonderheden, die een mooi 
portret geven van deze Drentse gemeente. 



Gilderechtboek van de stad Groningen 1434-1710. Groninger bronnen en 
toegangen deel 13. 
Auteurs W.G. Doornbos, D.F. Kuiken e.a. Prijs f 49,50. Eigen uitgave, Groningen 
1996, ingenaaid, 248 pagina's. Met alfabetische registers van namen, toponiemen 
en beroepen. 

Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis. Met cd-rom. f 59,= 
Het gaat hier niet om het verzamelen van gegevens als geboorte, doop, overlijden 
enz., maar de identiteitsgebonden gegevens: achternamen, familieberoepen, 
wapenkunde, geloof, onderwijs, verhuizingen, bezittingen, misdaad, weeshuizen. 
Op de cd-rom veel voorbeelden van genoemde bronnen. 
Tegen de tijd dat u dit leest is de Teleac-cursus 'Voorouders 'in beeld' al afgelopen. 
Genoemd boek behoort bij deze cursus, maar is ook apart te gebruiken. 

Onderaan de roltrap. In het hoge Noorden. Veelbelovend begin van 1900. 
Auteur J.A. Bodewes. Eigen uitgave, 1997. 392 pagina's, 260 foto's, gebonden. 
Uitgebreide literatuur- en bronnenlijst, f 79,50. 
Terugblik op het begin van deze eeuw. Hoe was het alledaagse leven van onze 
grootouders? Wat waren de ontwikkelingen, in de maatschappij, de kerk en 
binnen het gezin? 
De beschrijvingen van markante mensen en bijzondere of typerende gebeurtenis
sen uit de provincies Groningen en Drente en het aangrenzende deel van 
Friesland, geven een compleet en veelzijdig beeld van Noord Nederland rondom 
de eeuwwisseling. 
Enkele onderwerpen: Muntendammer kouvreters, Asser socialisten, dagboek van 
E. Veldkamp, gifschandaal in Overschild, drievoudige moord in Koekange, paar
densport en Dressuurschool, grote brand in Hoogezand, Januarivloed 1916, de 
Spaanse griep, Cas de streuper en nog veel meer. 
Een bijzondere bundel! 

Bezoek aan Naarden op 27 september 1997 ~ 

door W. van Steenwijk, 't Veer 53, 9351 DG Leek Q 

Zaterdag 27 september zijn we weer naar het verenigingscentrum in Naarden 
geweest. Het was deze keer maar een klein groepje. Er werd in Groningen 
met 2 personen vertrokken, in Leek en Drachten kwamen er nog 2 bij, zodat 

we met z'n vieren waren. 
Na een reis zonder veel verkeershinder kwamen we in Naarden aan. Omdat we 
alle al eerder waren geweest konden we direct aan de slag. De dag was als 
gewoonlijk weer veel te gauw om. In het drukke Naarden hebben we nog in "De 
Doelen" een kopje koffie gedronken, waarna de terugreis werd aanvaard. 
Deze verliep al net zo voorspoedig als de heenreis, zodat ieder vrij vroeg weer 
thuis kon zijn. 

oj" 
:::, 
C: 

"' :::,. 



...: 
C 

-~ 

ClO 
CT> 
CT> 

·c 

"' ~ C 
.!!!_ 

Nieuwe boeken in onze afdelingsbibliotheek • 

• • 
onder redactie van Menno de Lange 

Van de heer U.M. Ubbens uit Sneek ontvingen wij het boekje: "Verdeling 
Middelpart der grietlanden op de Uiterdyk van Spijck. 29-7-1623. Ey
genaren, meyers, stucken, borgschappen en keerskopen". 

Tevens kunnen wij u melden dat wij een ruilabonnement zijn aangegaan met: 
• de Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft für die Land

kreise Emsland und Grafschaft Bentheim m.b.t. de uitgave "Emsländische und 
Bentheimer Familienforschung" m.i.v. januari 1997, Heft 38, Band 8 

• de "Vereniging voor Genealogie en Historie Westerwolde m.b.t. de uitgave 
"Driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor Genealogie en Historie 
Westerwolde" m.i.v. Jaargang 18, no. 1, januari 1997. 

ADVERTENTIE 

BOEKHANDEL 
van der LAAN & BOS MA 

\'ALGE 3 
9965 PO LEENS 
(0 5 9 5) 5 7 1 9 9 2 

Nieuwe boeken en antiquariaat 

Recente titels Groningana o.a.: 
'Atlas der Stadslanden' (f 125,-) 
'Groninger Scheepvaart en Scheepsbouw na 1600' (f 62,50) 
'Houwerzijl. Een dorp in de Marne' (f 75,-) 

Verzending door heel Nederland 
' 

Wij verzorgen 1graag uw zoek-opdrachten en wensen m.b.t. Groningana 
en genealogische onderwerpen. U kunt vrijblijvend contact opnemen, 
telefonisch (zowel overdag als s'avonds) en uiteraard ook schriftelijk. 

ten goed en 9ez.ond 111s toegev,enstl 
Tilly Postma & Eilko van der Laan 



Mijn favoriete voorouder: 
Antje Eelkes van der Laan 

doo, EUko "" d" Laa" ~-

Antje Eelkes van der Laan, geboren op 23-2-1834 te Bellingeweer, gemeente 
Winsum Vader is Eelke Aries van der Laan, boer en moeder Elisabeth Jans 
Suiker, dochter van dagloners. 
Als 16 Jarige werd Antje zwanger van een onbekend geblev

1
en man. Ze beviel op 

21 januari 1851 van een zoon, Hindrik. In het doopboek van het kerspel 
Bellingeweer is geen doop genoteerd, maar ook geen uitspr~ak van de kerkeraad 
over de zwangerschap. 
Op 26 februari 1852 huwt Antje Eelkes de veel oudere bak:ker Albert Alberts de 
Roos uit Warffum. Er werden vier kinderen uit dit huwelijk geboren. Ze overleed op 
10 september 1859, slechts 25 jaar oud. 
Een zoon van Hindrik, Jurrien van der Laan (1909-1980), verhaalde eens dat de 
liefde van Antje een boerenknecht betrof, die niet met haar mocht trouwen. Hij 
emigreerde daarop naar de VS, keerde in redelijke welstand terug om Antje alsnog 
te huwen, maar ze was getrouwd of mogelijk al overleden. Deze informatie moet 
van Jurriens vader of moeder afkomstig zijn geweest. 
In de klapper 'landverhuizers vertrokken uit de gemeente Winsum' komt één 
persoon voor, die voor een dergelijk signalement in aanmerking komt: Drewes 
Duurtsema, vertrokken in 1855, 29 jaren oud, naar Fillmore, Michigan. Hij was 
alleen en boerenknecht van beroep. 

Nieuws van de contactdienst: ~ 
De contactdienst in 7 vragen • 

door Dhr. S.J. Smid, Dorpsstraat 9, 9462 PJ Gasselte 

1 Waarom is er een contactdienst? 
Er is een contactdienst om genealogen in staat te stellen gebruik te maken van 
andermans onderzoek dat al reeds heeft plaatsgevonden. 

2 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 i.v. m. eigen onderzoek. 

3 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 
(Coördinator Afdelings Ledenservice). Op landelijk (centraal) niveau wordt een 
gegevensbestand beheerd. De afdelingsfunctionarissen ontvangen regelmatig 
een bijgewerkte versie uit dit centrale bestand. Deze bijgewerkte versie staat ten 
dienste van de NGV-leden. 
Regelmatig ontvangen de afdelingsfunctionarissen van hun leden de aangebo
den gegevens en zenden deze, na controle, door naar het centrale bestand. 

4 Hoe ziet zo'n bestand er nu uit? 
Er is een deelnemersbestand (of ledenbestand) en een inschrijvingenbestand 
(of invoerbestand). Een voorbeeld van het inschrijvingenbestand: 
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Naam Plaats Prov. Land Periode Jaar v. lidnr. van 
van/tot invoering deelnemer 

Loken berg Groningen GR NL 1808-1960 1992 113908 
ten Cate Groningen GR NL 1790-1800 1992 
de Graaf Melissant ZE NL 1800-1850 1992 
enz. enz. enz. 

Op deze wijze is inmiddels een bestand door deelnemers opgebouwd van meer 
dan 170. 000 inschrijvingen (records). 
Het deelnemersbestand is uiteraard niet veel meer dan een adres van de deel
nemer met zijn NGV-lidnummer. 

5 Hoe werkt het nu in de praktijk? 
Stel iemand in Zeeland wil weten of er een onderzoek gedaan is naar de naam 
Lokenberg, omdat zijn eigen onderzoek is vastgelopen, of om welke andere re
den dan ook. Hij stuurt 'n briefkaart (of op 'n speciaal daarvoor ontworpen for
mulier) met zijn vragen, naar zijn afdelings-CALS. De afdelings-CALS raad
pleegt zo spoedig mogelijk zijn inschrijvingenbestand en komt tot de conclusie 
dat er inderdaad iemand is die de naam Lokenberg onderzocht heeft. Uit zijn 
deelnemersbestand weet hij meteen wie dat is. Degene die de vraag stelde 
heeft natuurlijk een retour-envelop met postzegel meegestuurd en na 'n paar 
dagen krijgt hij thuis het bericht dat er iemand in Groningen is die mogelijk wat 
weet over Lokenberg. De vraagsteller kan nu rechtstreeks contact opnemen met 
de Groninger. Het voordeel is dat de vraagsteller mogelijk sneller iets te weten 
komt en dat hij geen dubbel werk hoeft te verrichten en misschien wordt hem 'n 
reis naar Groningen bespaard. 

6 Heeft de Contactdienst ook wensen? 
Het kan bijzonder effectief zijn kennis te nemen van hetgeen anderen al hebben 
gevonden. Op dit moment zijn er al ongeveer 170.000 inschrijvingen. De ervar
ing die ik in de laatste drie jaren heb opgedaan met vragen van belangstellen
den is dat de respons op hun vragen ongeveer 60 a 70 procent bedraagt, d.w.z. 
dat van elke tien gevraagde namen er 6 a 7 deelnemers zijn die over deze 
naam iets weten. Of het een naam is die in uw familie "schema" thuishoort is 
vooraf natuurlijk niet te zeggen. De kans dat men iets van zijn "gading" vindt in 
een inschrijvingenbestand neemt natuurlijk toe naarmate er meer inschrijvingen 
zijn. Daarom wil de contactdienst graag dat leden die gebruikmaken van het be
stand hun eigen resultaten van onderzoek aan de contactdienst aanbieden. 

7 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 invoerformulier (één exemplaar 
is bff deze HuppelDfJPup toegevoegd) die tijdens afdelingsbijeenkomsten op de 
bestuurstafel liggen, of van het programma UITVOER VOOR GCI NGV CON
TACTDIENST, dat in o.a. het GENSDATA GD90 programmapakket zit. 
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 uiteraard gratis). 
U voert uw gegevens in en levert uw diskette in bij uw contactman. 
Gegevensbestanden voor de contactdienst, verkregen door gebruik te maken 
van de conversiemogelijkheid die in verschillende genealogie-programma's 
voorkomen (bv. Haza-Data en ProGen), dienen altijd met GCI te worden nabe
werkt. 



Vragen en antwoorden 

°""'' """''"' "'" Thijs IJ,em,,, ~ 
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. 
1 

• Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragen
steller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze mani~r 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, Hoendiep 117, 9843 AP Groningen, tel./fax 050-3119707. Graag altlid voldoende porto voor 
antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt). 

Antwoorden 

1997/19 TAMMES 
Mijn oud-ouders zijn Philip Deisz, geb. Wehningen (Old), getr. met Aaltje Martinus 
Tammes van Usquert. Volgens RAG (Rijksarch. Gron.) DTB 3257 no. 106 
(1667-1811) heeft een 3-malige afkondiging plaatsgevonden aan de kerkdeur van 
de N.H.-kerk te Lellens (gem. Ten Boer) en zijn genoemde personen aldaar op 
04-06-1809 getrouwd. Uit dit huw. 2 kinderen: een zoon Jacobuis Philippus, geb. 
Lellens 10-02-1810 en een dochter Margaretha, geb. Lellens 01-01-1812, 
waarsch. genoemd naar de moeder of grootmoeder van Aaltje Martinus Tammes. 
Er wonen nog Tammessen in Usquert. De Margaretha die wordt gezocht is 
waarsch. geb. te Usquert, zie kopie-geboorteacte. 

1997/18 NIEUWOLD 
Dhr. J.P. Landman in Zuidbroek is bereid om nader onderzoek te verrichten in de 
burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van de voorm. gem. Noordbroek. 

1997/24 VEENHOF 
Ik ben bezig met een familieboek van de fam. Veenhof uit Gieten. Stamvader is 
Jan Alberts (Veenhof), ged. 26-11-1718 te Gieten, woonde in de Veentang (nu 
Achter 't Hout), gem. Gieten, tr. vóór 1738 Grietien Jans. Een boerderij uit 1722 in 
Veenhof is nu nog steeds eigendom van de fam. Veenhof (foto aanw.). De oudste 
in mijn bezit zijnde foto is van Adam Veenhof, geb. 15-07-1841, landbouwer in 
Veenhof. In het begin van deze eeuw zijn een aantal nakomelingen vertrokken 
naar o.a. Wildervank, Grollo, Vroomshoop, Bellingwolde, Eindhoven en Zwijn
drecht. 
Voor meer gegevens kan men contact opnemen met K. Speelman, Burg. Meyboomstraat 24, 
2232 LO Rijnsburg, tel. 071-4027702. 
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1997/28 VOS-MOLEMA 
Genoemde Jan Vos komt in een van mijn acht geslachten Molema voor. Ik 
beschik nog niet over alle gegevens van hem. Zo ontbreken bijvoorbeeld nog het 
beroep van Jan Vos en de gegevens van zijn ouders. Ik hoop dan ook dat 
vragensteller/stelster ook mij, mede op grond van mogelijke andere reacties, kan 
voorzien van verdere aanvullingen. 

Op basis van mijn gegevens en de gegevens die in de vraag vermeld worden kan 
ik onderstaande gezinsstaat opmaken. 

Gezinsstaat VOS-MOLEMA 

Jan Vos, geboren te Leek op 8 september 1911. 
Jan is getrouwd te Leek op 27 oktober 1934 ( 1) met Jantje Molema, geboren te 
Scheemda op 7 april 1910, overleden te Groningen op 3 juni 1936, dochter van 
Jan Molema (stoker strokartonfabriek) en Maria Pronk. 
Jan was gehuwd (2) met (en gescheiden op 29 april 1944 van) zijn schoonzus 
Antje Molema, geboren te Winschoten op 15 mei 1919, dochter van Jan Molema 
(stoker strokartonfabriek) en Maria Pronk. 
Piet Molema, Zoetermeer 

Vragen 

1998/1 DOORNKAMP 
Elske Hindriks Doornkamp zou volgens bev.reg. Bellingwolde 1860-1870 geb. zijn 
op 21-03 of 21-05-1821, doch een geboorteacte is niet gevonden. Zij heeft 2 
dochters: Berendina Doornkamp, geb. Nieuweschans 26-01-1841 en Hinderika 
Doornkamp, geb. Nieuweschans 19-02-1843. Kleinzoon Hinderk Doornkamp, geb. 
21-5-1864 te Nieuweschans of Bellingwolde. 
Op 26-01-1821 trouwen te Stapelmoor (Oost Friesland) Hinderk Jans en Beren
dina Graalman. Hun eerstbekende kind geb. Hamdijk (Nieuweschans) 22-03-
1823. Voorzover bekend zijn er tussen 1825 en 1830 nog twee kinderen uit dit 
huwelijk geboren. 
Verder speurwerk in de 10-j. tafels BS Beerta, Nieuweschans, Wedde en Win
schoten heeft niets opgeleverd. 
Gevraagd: geboorte-, huwelijks en overlijdensgegevens van Elske Hindriks 
Doornkamp. Bestaat 'er een relatie met Hinderk Jans en Berendina Graalman ? 
Dorothy Stötefalk, Geerv1ièt 

1998/2 BOSWIJK/NIEBOER/SCHREUDER 
Gevr. nadere gen. informatie over de geslachten Boswijk, Nieboer, en Schreuder 
(Nieuwe en Oude Pekela, Veendam). 
H. Speelman, Rijnsburg 

1998/3 BUL THUIS 
Onlangs werd ik benaderd door een amateur genealoog uit de V.S. die gegevens 
zoekt over Geert Powel Bulthuis, geb. Usquert (volgens de passagierslijst), 
17-01-1848. Hij emigreerde naar de V.S., Muskegon, Michigan. Hij was getr. met 
Jantje Roman, geb. ± 1849 in Nederland. De vader van Geert Powel was Powel 



Jans Bulthuis, geb. 05-03-1799 en overl. in 1880 in Nederland. 
Siemon J. Staphorst, Almere 

1998/4 BUNTKENS/JANSEN 
Voor de genealogie Tiapcko Eggens, geh. Popp (waarsch. uit Noordbroek afkom
stig) zoek ik nageslacht van Eppo Buntkens, geh. te Noordbroek 22-04-1633 met 
Lamme Jansen. Het paar woonde te Oostfriesland. Een broer van Tiapcko heette 
Johan. Andere namen uit deze genealogie: Bontko Tjapckes (x Anna Rotgers), 
Eggo Tjapckes (x Luppe), Ebel Egges, Harmen Egges (x Hillie Honnes), Tiapcko 
Tiarcks. Tot nu toe is bekend dat hier een tak 'Boer' en een tak 'de Vries' uit 
voortkomt. 
Gevr. Nageslacht van Eppo Buntkens en Johan en ouders Lamme Jansen. 
F. Boer, Amsterdam 

1998/5 BEKKER 
Gerardus (Gerrit) Bekker, geb. ca 1751, overl. Harlingen 30-10-1825. Hij zou 
afkomstig zijn uit Munsterland. Gevraagd duidelijkheid over zijn afkomst of anders 
mogelijkheden die er zijn om achter zijn geboorteplaats te komen . Acten van zijn 
kinderen geven hieromtrent ook geen nieuws. 
F. Boer, Amsterdam 
Suggestie red.: Wat staat er in zijn overlijdensacte als geboorteplaats? De 
huwelijksbijlagen van zijn kinderen (indien getr. na 1812) kunnen ook gegevens 
bevatten. Mogelijk is de geb. plaats terug te vinden in de memorie van successie. 

1998/6 JACOBS 
Harmen Jacobs, geb. ca. 1600, boer in Noordbroek, overl. na 1600, tr. Diever 
Meertens. Dochter: Lamme Harms, geb. ca. 1635. 
Gevr. voorgeslacht Harmen Jacobs. 
C.E. Kuipers, Drachten 

1998ll PIETERS 
Jacob Pieters, gerb. ca. 1630 te Noordbroek?, overl. na 1672, tr. vóór 1672 Antje 
Geurts (voorgesl. bekend). 
Gevr. Voorgeslacht Jacob Pieters. 
C.E. Kuipers, Drachten 

1998/8 WARMOLTS 
Ellechien Warmolts, geb. ca. 1665, overl. Groningen 11-4-1725, tr. 1. vóór 1694 
Uko Harms (voorgesl. bekend), tr. 2. na 1708 Arent Pieters Dijk. 
Gevr. Voorgeslacht Ellechien Warmolts. 
C.E. Kuipers, Drachten 

1998/9 EBBENS/ABBRING 
Ebbing Ebbens tr. Haren 29-11-1722 Aaltje Abbring. Kinderen: 
1. Hindrik Ebbing, ged. en overl. Haren 30-06-1729; 2. Grietje Ebbing, ged. Onnen 
27-6-1730; 3. Hindrik Ebbing, ged. Onnen 01-11-1733, tr. Harmtje Hoiting, ged. 
Noordlaren 18-9-1735, overl. Vierhuizen 03-7-1813, d.v. Geert Jans Hoting. Op 
25-6-1724 een kwestie voor de etstoel tegen Gretien Sissing over de erfenis van 
Hendrik Swiers. Ebbing verklaard dat zijn moeder een volle nicht was van Hendrik 
en getr. was op (h.c.) 05-05-1683, ws. te Groningen. 
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Gevraagd: Voorouders van Ebbing en Aaltje. 
Hans Homan Free, Hoevela!<en 

1998/10 PIETERS 
Grietje Pieters, ged. ± 1763, tr. Wagenborgen 16.05.1796 met Abel Reints 
Zomerman en over!. Wagenborgen 14.12.1822. Uit haar huwelijk o.a.? Reint, 
Jurjen en Aagtje. 
Gevraagd: Plaats doop (niet gevonden te Wagenborgen) en voorgeslacht Grietje. 
(Opm. red.: Worden de geboorteplaats en de ouders van Grietje niet in de 
overlijdensacte vermeld ?) 
Hans Homan Free, Hoevelaken 

1998/11 JACOBS/MINDEL TS 
Ente Jacobs, geb. ca. 1718, tr. ca. 1741 Trijnje Mindelts, wonende in de prov. 
Gron. Hun 1e zoon is mogelijk Jacob Entes, tr. Geertruid Barels, wed. Jacob 
Pieters, beiden te Stedum. 
Van Ente en Trijnje zijn tussen 1744 en 1759 zes kinderen gedoopt te Stedum. 
Gevraagd: Voorgeslacht en nadere gegevens plaats datum huwelijk Jacob en 
Trijnje. 
G. Buurman, Wageningen 

1998/12 ENTES 
Kinderen van Ente Jacobs en Trijnje Mindelts (zie vraag 1998/11) zijn: Jacob 
Entes, geb. Stedum ± 1745, tr. 1775 Geetruid Barels en Mindelt Entes, geb. 
Stedum sept. 1747, wonend vanaf 1774 te Middelstum, tr. 1e. Harmtie Lambers 
en 2e (1804) Geertje Jacobs (wed. Jacob Abels). 
Gevraagd: Nageslacht tot ca. 1825 van Ente en Mindelt. 
G. Buurman, Wageningen 

1998/13 SCHMAAUIDZERDA/BOELS/HILLENIUS/HAZELHOF 
Gevraagd de overlijdensdata (of indammen ervan) van de volgende personen: 
Anna Schmaal (geb. 1723, over!. 1800/1811), Anna Schmaal (geb. 1755, over!. 
9-4-1787/1791), Tjark Udema van Schmaal (geb. 1758, over!. na 24-2-1794), 
Meische ldzerda (geb. 1772, over!. 30-4-1800/1804), Aukens Schmaal (geb. 1741, 
over!. 15-12-1791/18-2-1801), Lucas Schmaal (geb. 1702, over!. na 4-11-1763) 
en zijn echtgenote Teetie Boeles (geb. 1703, over!. na 15-8-1743), Willem 
Schmaal (geb. 1705,, over!. 5-11-1766/20-6-1772), Grietje Jans (geb. 1742, e.v. 
Hindrik Hofsnijder Schmaal, over!. 1781/1806), Lucas Schmaal (geb. 1743, over!. 
9-4-1807/30-4-1812),:Magdalena Schmaal (geb. 1707) en haar echtgenoot Eltie 
Hillenius (geb. 1709), zij over!. na en hij voor 17-12-1762 en Hiskien Schmaal 
(geb. 1711) en haar ~chtgenoot Lucas Hazelhof (geb. 1712), beide overl. tussen 
26-2-1747 en 17-12-1762. 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 
(opm. redactie: Dit zijn eigenlijk 15 aparte vragen. Een volgende keer graag 
uitsplitsen). 

Kopy voor de volgende HuppelDePup zouden wij 
graag ontvangen voor eind februari 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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