
.--:.:.·· · -· .:::/. 

irt\fü -~tè~tndë 
-hurom~N '= . . 
_. .G~n~~fögfs6~\ . 
= :=:=::Vtj~tltij)i~fö•·•==•=•• 
•=• :}f~(~êfüàk ~· ·=· <<: 
=:::::__="tnö~§füi#:Và.n:;gè't 
: :=:::: -b6sfüüfä4ätét : : < te(-t.s.L/ _;,, 
-• H~tA.f~~fin~M:=. 
\: = P:roilfijfürn~-Sfüt,r ._ 
=y-= ä{WiîN~n J~füf 
:{ ·= ~ioef ~;~:ijk~tidti'•. =•• 

~::si~mr.~~ks 1rf . 
:/. vroti½.,~iijke füh '. 
f Ç3.~~-~~t~tJletle : 
:=:: C.áfoh6ff .. 

.• Boek~tj~fobtiêK. : 
·:f De ttirifaètdiêtfst 
f Vr~g~h. 611 .. 
. · .. · ahtWoordan 
~ G_r6r1ihgers vë( 

yán":h.~f~ .. 
=•== Een gedicht 
• Nu af: 

m, stoomboot ·== 
• êri t,Qg veel tllêèr 

HuppelDePup 
Mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord
Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging 

Jaargang 5 Nummer 2 April 1998 

' 

ISSN-nummer: 1380-7277 



HuppelDePup 
wordt uitgegeven door de NGV (Nederlandse 
Genealogische Vereniging) af deling Groningen 
en Noord-Drenthe 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 / 12,00 
per af deling/lidmaatschap) van de af deling 
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 / 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 (+index) en 1997 kosten f 15,00 
per jaargang, drie jaargangen f 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. 

Sch rijvers-exem pi aren 
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 JN Groningen 

Kopij voor HuppelDePup 
Kopij voor het volgende nummer vóór eind 
juni 1998 toesturen aan het hiervoren 
genoemde algemeen 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 
af druk) 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 ZZ 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 .. 



_v_oo_rw_o_or_d ___________ (i 1 
Het voorjaar is alweer een maand geleden begonnen en de zomer nadert. 

Voor sommigen van u misschien aanleiding om eens in den vreemde op 
zoek te gaan naar die ene verre voorvader, die vanuit het buitenland naar 

hier gekomen is. Of om een geëmigreerd familielid in het buitenland op te zoeken 
In dit nummer hebben wij een aantal artikelen verzameld, waarin deze beide 
soorten vreemdelingen centraal staan. Ook de onbekende bron is aan dit onder
werp gewijd. 
Twee grafstenen van Groningers in Zuid-Afrika, een lijst van in Oost- en Westindië 
overleden of vermiste militairen, een weggelopen weeskind en de rubriek 'Ver van 
huis' geven voorbeelden van mensen, die naar den vreemde zijn vertrokken. 
Een lijst met immigranten uit Steinfurt en een testament van een voormalig 
predikant te Batavia leveren informatie over mensen uit den vreemde. 
Verder in dit nummer nog een 'vreemde' stamreeks, namelijk langs de vrouwelijke 
lijn. 
Tenslotte willen wij nog uw aandacht vragen voor de excursie op zaterdag 6 juni 
naar de Menkemaborg in Uithuizen en naar museum Het Hoogeland in Warffum. 
Er is speciaal voor ons op beide locaties een programma samengesteld. Nadere 
informatie hierover vindt u verderop in dit nummer. Wij hopen, dat een groot 
aantal van u het programma interessant genoeg vindt om deel te nemen. 

De redactie 

PS Onze vice-voorzitter dhr. de Lange heeft aangegeven m.i.v. 23 febrauri 1998 
(de afdelingsledenvergadering) het afdelingsbestuur te willen verlaten. In de 
volgende Huppe/DePup zullen we hierop terugkomen. 

Missers n 
---M 

In het vorige nummer van Huppe/DePup zijn een paar foutjes en omissies 
geslopen. 
De advertentie op bladzijde 26 is van Boekhandel Van der Laan & Postma ( en 

dus niet zoals abusievelijk vermeld Bosma). 
Bij een aantal bijdragen is de naam van de inzender / auteur weggevallen. 
• 'De krant en overlijden' (blz. 16) was een bijdrage van Antonia Veldhuis. 
• 'Door het ijs gezakt' (blz. 17) en 'Overleden aan de gevolgen van de veldslag bij 

Waterloo' (blz. 18) werden gevonden door Henk Hartog. 
• 'Overlijdensbericht uit Noord-Amerika' werd ingestuurd door mevr. A.Z.G. Bege

man te Groningen. 

Kopij YOor de YOltende lluppelDeP1p 1,u,b, iftlluttn YÓór eind juni I fl8 
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Genealogisch Voorstellen 

doo, Joop~" c,mp,n ~ 
J.G. (Jan-Gosse) Tel, lidnummer 125908. 
Hij is 31 jaar, van beroep elektromonteur en woonachtig te Leek. Hij doet 
onderzoek naar zijn eigen familie, Tel. Deze familie komt voor in Leek, Roden, 
Groningen en Assen. Behalve lid van de NGV is hij lid van het Centraal Bureau 
voor Genealogie. Overige hobby's: zendamateur. 

A. (Aeilko) R. Bos, lidnummer 125741. 
Hij is 65 jaar, gehuwd, gepensioneerd hoofd projectvoorbereiding en -ontwikkeling 
van een aannemersbedrijf en woonachtig te Paterswolde. Hij houdt zich circa 20 
jaar bezig met genealogie. Hij verricht onderzoek naar de familienamen Bos, 
Eppens, Barlagen, Prins (allen uit het Oldambt), en Kloosterman (Westerkwartier 
en Friesland). Ook verdiept hij zich in de genealogie van zijn vroegere werkgever 
Rottinghuis (Delfzijl) en de historie van het bedrijf. 
Naast lid van de NGV is hij lid van Gruoninga. Overige hobby's: tuinieren, 
postzegels, computer. 

N. (Nan Nanz) K. Mulder, lidnummer 116571. 
Hij is 52 jaar, ongehuwd en renteniert. Hij doet onderzoek naar alle bewoners van 
het voormalig eiland Wieringen, waar hij geboren is. Zijn onderzoek strekt zich ook 
uit naar personen, die tijdelijk in het kader van de Zuiderzeewerken op Wieringen 
gewoond hebben. Hij doet dit samen met zijn zuster, mevrouw J.K. Rienstra
Mulder, lidnummer 114276. In Groningen zoekt hij de familienamen Koning, 
Evenhuis, Elle(n)s (regio Noorddijk, Middelbert, Euvelgunne, Engelbert) en 
Maans, Pool, Hovinga (regio Grootegast, Leek en Zevenhuizen) uit. In de regio 
Oosterwolde zoekt hij naar de families van Houten, van der Lei, van Wijk, Hof en 
Kuiper. In Friesland zoekt hij Veenstra (regio Dokkum-Veenwouden). 
Overige hobby's: vrijwilliger Zuiderzee-museum Enkhuizen (voorlichting kooikers
vak, vlecht broedkorven), computer (Pro-gen), geschiedenis Zuiderzeewerken. 

J. (Wim) W. van der Kouwe, lidnummer 125921. 
Hij is 72 jaar, gepensioneerd arts en woonachtig te Groningen. Doet sinds 1996 
onderzoek naar de familie Van der Kouwe (Den Bosch, Ferwerd). Hij is lid van de 
NGV, vriend van het CBG en lid van de HCC (genealogie-gebruikersgroep). 
Overige hobby's: reizen, geschiedenis van Indonesië. 

H. B. Eenkema van Dijk, lidnummer 125744. 
Hij is 67 jaar en woonachtig in Fluitenberg bij Hoogeveen. Hij is ongeveer een jaar 
bezig met genealogie en wel op een breed terrein, nl. eigen familie, aanverwante 
families, grafzerken, streekhistorie, heraldiek en doet onderzoek t.b.v. een boek. 
Familienamen, die in zijn voorouderonderzoek voorkomen zijn: Eenkema 
(Drenthe, Groningen), van Dijk (Achterhoek, Noord- en Zuid-Holland), Abel Ep
pens thoe Equast (Groningen) en Enkema (U.S.A.: Tennessee, Minnesota en 
California). 



J. (Janny) Dories, lidnummer 125746. 
Zij is 48 jaar, medisch secretaresse en woont te Groningen. Zij is ruim drie jaar 
(met onderbreking) bezig met voorouderonderzoek. Zij doet onderzoek naar eigen 
familie, waarin vele varianten voorkomen, zoals Dories, Doris, Dorus, Theodorus, 
Theodory, Tidoris, Tydoris, Dooyes, Testories, Wories en de familie Marcus. Deze 
familienamen komen door heel Nederland voor. 

J. (Jan) H. Geertsema, lidnummer 125841. 
Hij is 49 jaar, productieleider en woonachtig in Drachten. Sinds 1985 verricht hij 
genealogisch onderzoek in de vorm van een kwartierstaat met de familienamen 
Geertsema, Roelfsema, Schuur, Bol, Takens, Hopman, Burema, Veentjer, Mulder, 
Hoving, Houwink, Alting, Otten, Schuiten (Scheemda e.o.); Dekker, Lukkien, 
Brandsema, Pol, Blaak, Blaas, Pinkster, Smit, Hilgen, De Jonge, Rijkmans, 
Foekens, Zeven, Hovinga, Gust, Kater, Niks, Westerbeek, Trip, Hollander, Op 't 
Holt, Van Oosten, Panneman, Lindeman, Jonker, De Vrieze (Veendam/Pekela 
e.o.); Kruize, Wessels, Volders, Luchten borg, Reints, Wibeling, Meijers, Hoiting, 
Wubs, Luikens, Folkers, v.d. Heide, Potter, Gelling (StadskanaalNlagtwedde); 
Hummel, Bron, Rodenboog, Postema, Middel, Cazemier (Leek e.o.). 
Behalve lid van de N.G.V. is hij lid van Vereniging voor Genealogie en Historie 
Westerwolde en de Vereniging Stad en Lande. Overige hobby's: naamkunde, taal
en dialectkunde. 

P.M.J. (Ellen) Brons, lidnummer 117746. 
Zij is 53 jaar, vertrouwenspersoon / opleidingsmedewerkster, geboren in Den 
Haag en woonachtig in Beneden Leeuwen (Land van Maas en Waal). N.G.V.-lid 
van de afdeling Betuwe en bijkomend lid van onze afdeling. Ze is al 25 jaar bezig 
met genealogisch onderzoek. Ze zit in een computerwerkgroep en bewerkt diverse 
bronnen van de Betuwe en Bommelerwaard. Thans bezig met het RK doop- en 
trouwboek van Kleinemeer. Haar vader is geboren in Sappemeer en zijn voorou
ders komen uit de RK bevolking van Groningen (Brons/Baro, Schoffelmeer, 
Bruining, Sillies) en zijn voor een groot gedeelte binnenvaartschippers. 

M. (Martin) Hassing, lidnummer 125745. 
Hij is 34 jaar, postbode en woont in Zuidbroek. Is ongeveer een jaar bezig met 
genealogie. Is geïnteresseerd in de streekhistorie van Groningen en Drenthe. Doet 
onderzoek naar de eigen familie: Hassing (Noord- en Zuidbroek, Scheemda, 
Midwolda, Nieuwolda), Lenting, Holtman, Vos, Vrugt, Komdeur/Comdeur 
(Siddeburen e.o., Slochteren, Noord- en Zuidbroek); Huizing (Drenthe), Rottiné 
(Frankrijk, Friesland), Klad/Klat (Duitsland, Noord- en Zuidbroek) en Molenkamp. 
Hij verwerkt zijn gegevens met Haza-Data 7.2. Hij is van plan om in de toekomst 
een boek te schrijven over de familie Hassing. Hij is bereid om N.G.V.-leden, die 
hun 'wortels' hebben in Noord- en Zuidbroek en daarover vragen hebben verder te 
helpen. Hij is goed thuis in de geschiedenis (drie jaar studie geschiedenis RUG}, 
maar moest deze helaas door omstandigheden afbreken 
Overige hobby's: basketbal!, schaatsen op natuurijs 
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Afdelingsprogramma rest 1998 

doo, Joop,an Camp,n m 
Dinsdag 12 mei 1998. 
Plaats : De Bonte Koe (vh CJMV-gebouw), Spilsluizen NZ 9 te Groningen. 

(Let op het hieronder vermelde parkeerprobleem) 
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 indemni
teit (borgbrieven), huwelijksbijlagen, 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 ? 

Zaterdag 6 juni 1998. 
Excursie naar het openluchtmuseum "Het Hoogeland" en de 
"Menkemaborg". 
Zie de aparte aankondiging hieronder en het bijgevoegde antwoordkaartje! 

Zaterdag 12 september 1998. 
Plaats : De Groninger Archieven, Arcadeplein 4 te Groningen. 
Aanvang : 13.30 uur - 17.00. 
Thema : Genealogie en Computer. 
In samenwerking met de Groninger Archieven bieden wij u een veelomvattend en 
gevarieerd programma aan. Het ligt in onze bedoeling dat u kennis kunt maken 
met een aantal genealogische programma's, die u worden gedemonstreerd door 
de leveranciers. Tevens kunt u terecht met vragen over de hiervoor benodigde 
hardware en software. Daarnaast wordt een aantal gebruikers de gelegenheid 
geboden hun (genealogische) toepassingen op de computer te laten zien. Verder 
zal er een programma van korte lezingen worden aangeboden. Een uitgebreid 
programma voor deze bijeenkomst vindt u in het volgende nummer van dit blad. 
Amateur-genealogen die hun toepassing(en) op deze dag willen tonen worden 
verzocht contact op te nemen met onze secretaris, de heer C.M.W. Hessels, tel. 
0594 - 502205 

Woensdag 14 oktober 1998. 
Plaats : De Bonte Koe (vh CJMV-gebouw), Spi/sluizen NZ 9 te Groningen. 

(Let op het hieronder vermelde parkeerprobleem) 
Aanvang : 20 00 uur (zaal open 19. 30). 
Thema : Geld in archieven; muntsoorten en koopkracht 1500-1900. 
Spreker : Dhr. drs. H.W. Jacobi. 
Spreker is conservator van Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. Tijdens zijn 
lezing zal aandacht besteed worden aan het geld en de ontwikkeling van de 
koopkracht ten tijde van de Republiek en tot aan het begin van deze eeuw. 



Maandag 16 november 1998. 
Plaats : Congrescentrum Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13 te Groningen. 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30). 
Thema : Naamkunde en genealogie. 
Spreker : Dhr. dr. J.B. Berns. 
Spreker vertelt in zijn lezing, dat namen een lange en ingewikkelde geschiedenis 
hebben, die soms heel moeilijk te achterhalen is. De vraag 'Waar komt mijn naam 
vandaan?' is vaak niet te beantwoorden. De meeste Nederlandse familienamen 
zijn onder te verdelen in: patroniemen, herkomst- of geografische namen, be
roepsnamen en namen ontleend aan lichamelijke en geestelijke eigenschappen. 
Tevens wordt aandacht besteed aan latiniseringen. 

Dinsdag 15 december 1998. 
Plaats : De Bonte Koe (vh CJMV-gebouw), Spilsluizen NZ 9 te Groningen. 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30). 
Thema : Archieven in Gdansk (Danzig) te Polen. 
Spreker : Dhr. T. Ufkes. 
In zijn lezing behandelt de spreker de groep (Noord-) Nederlanders, die zich in de 
17" en 18" eeuw in deze Oostzee-stad vestigden en burgerrechten verkregen. 
Onder hen bevonden zich veel schippers (Friezen). Bij vestiging moesten zij 
geloofsbrieven d.w.z. geboortebrieven en getuigenverklaringen overleggen. Ook 
gaat hij in op andere bronnen, die betrekking hebben op de aanwezigheid van 
Nederlanders in Danzig. 

Parkeren. 
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. 

Excursie naar het openluchtmuseum "Het Hoogeland" m 
en de "Menkemaborg". 

' NOV 

Op zaterdag 6 juni 1998 organiseert de NGV-afdeling Groningen en Noord
Drenthe een excursie voor haar leden en belangstellenden naar "Het 
Hoogeland" te Warffum en de "Menkemaborg" te Uithuizen. 

Het Hoogeland. 
Dit openluchtmuseum geeft een gevarieerd beeld van het wonen en werken op het 
Groninger platteland van de 'gewone' bevolking tussen 1775 en 1920. Zo kunt u 
kennis nemen van het onderwijs in een school omstreeks 1890. Verder kunt u 
o.m. bezichtigen het Vrouw Franssens Gasthuis, het Venhoes, een eenvoudige 
daglonerswoning uit 1790, het Schippershoes, een dubbelkopswoning, waarin o.a. 
het huiselijk leven van een 19" eeuwse zeeman wordt getoond, het Hörnhoes 
(hoekhuis), een Joodse slagerij, daterend uit 1834 en een gezellige 19" eeuwse 
dorpskroeg. Verder zijn er permanente exposities over archeologie en landbouw te 
zien. 
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Menkemaborg 
De Menkemaborg in Uithuizen geeft een beeld van de woon- en leefcultuur van de 
Ommelander Jonkers uit de 17° en 188 eeuw. De borg is tot 1902 bewoond 

geweest, toen stierf de 
laatste bewoner Jhr. 
Gerard Alberda van 
Menkema. Het is een 
volledig ingerichte 
Ommelander borg met 
een damessalon, de 
herenkamer, zaal, bi
bliotheek / leerkamer, 
slaapkamer, eetkamer, 
keuken met afdeling 
voor de bedienden en 
een kelder. Binnen het 
omgrachte terrein be
vinden zich o.m. een 
rozen- en kruidentuin 
en een appelhof. Een 

.__ ______________________ wandeling waard! In 

het schathuis, waar vroeger de koetsen en paarden werden gestald en waar 
tevens ruimte was voor een slachtkeuken, bierbrouwerij etc., is nu een café
restaurant gevestigd. 

Organisatie 
Het bestuur biedt u een zekere keuzevrijheid, die het beste past bij uw situatie. 
U kunt met eigen vervoer komen of deelnemen aan de gezamenlijke treinreis 
Groningen-Uithuizen v.v. (zelf voor een treinkaartje zorgen). We streven er naar 
om ongeveer 16.30 uur weer in Groningen terug te zijn. 
Eigen vervoer. 
Komt u met eigen vervoer, dan wordt u verzocht uiterlijk 10.30 uur aanwezig te 
zijn voor de ingang van "Het Hoogeland". U krijgt daar het programma 
overhandigd. 
Gezamenlijke treinreis. 
Reist u mee per trein, dan s.v. p. verzamelen op perron 3 A van het NS station 
Groningen, uiterlijk om 09.45 uur. U krijgt ter plaatse het programma uitgereikt. 

Kosten 
De kosten voor deze excursie bedragen f 12,50 per persoon (incl. koffie bij 
ontvangst, toegang Hoog eland en Menkemaborg en tuinen). Deze kunt u contant 
betalen aan onze penningmeester op één van de verenigingsavonden of vóór 1 
juni 1998 voldoen op girorekening 5563062 ten name van: NGV afdeling Gronin
gen en Noord-Drenthe onder vermelding van excursie op 6 juni. 
Ter wille van een goede organisatie verzoeken wij u bijgevoegd antwoordkaartje in 
te vullen en in te zenden vóór 1 juni 1998. 
De lunch en overige consumpties zijn voor eigen rekening. 



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

door This ljzerman, afdelingsafgevaardigde 

Verenigingscentrum 
Al enkele keren heb ik u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
rondom het VerenigingsCentrum (VC) in Naarden. De dreigende verhuizing 
is nu geen dreiging meer, maar werkelijkheid. De Rijksgebouwendienst 

(RGD) heeft een contract afgesloten met de bekende meubelontwerper Jan des 
Bouvries ( daar zijn we weer. .. ) die het complex geheel of gedeeltelijk gaat 
onderverhuren. Dit betekent voor de NGV dat we uiterlijk 1 maart 2001 weg 
moeten zijn. In de tussentijd wil de RGD het deel van het complex waar de NGV in 
gehuisvest is, gaan restaureren / renoveren. Dat betekent dat de NGV voor een 
deel al tussentijds intern moet verhuizen. Het hoofdbestuur is in overleg met de 
RGD om zolang een ander deel van het complex te kunnen gebruiken. 
Nu lijkt 1 maart 2001 nog vrij ver weg, maar die datum is dichterbij dan u denkt. 
Voordat je geschikte nieuwe huisvesting gevonden hebt, de financiering van een 
nieuw pand en de planning voor de verhuizing voor elkaar hebt en de nieuwe 
behuizing geschikt gemaakt is voor NGV-gebruik, ben je zo weer een jaar verder. 
Het hoofdbestuur (HB) heeft dan ook een huisvestingscommissie ingesteld met 
enkele specialisten en vertegenwoordigers uit het VC. De commissie heeft als 
opdracht om in de driehoek Hilversum-Utrecht-Amersfoort uit te kijken naar een 
geschikte locatie voor het VC. Dat kan zowel huur als koop zijn. Er waren eind 
januari nog geen concrete locaties in zicht. Op 25 april a.s. vindt de Algemene 
Vergadering plaats, wellicht dat er dan al iets meer bekend is. 
In een nieuw VC zou dan ook een verenigingskantoor gevestigd kunnen worden 
waar ook een deel van de secretariële en financiële administratie verricht zou 
kunnen worden. Wellicht opent dit ook de mogelijkheid om het VC in de toekomst 
vaker open te laten zijn. 
De Algemene Vergadering op 25 april 1998. 
Op de Algemene Vergadering moeten enkele leden van het HB herkozen dan wel 
gekozen worden. De zittende HB-leden, de heren Dix (voorzitter) en Goorman (lid) 
zijn herkiesbaar. De 1e secretaris dhr. Lagendijk treedt tussentijds af. Helaas was 
er eind januari en op onze afdelingsledenvergadering nog geen kandidaat bekend. 
Ik vind dat deze gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. De afgevaar
digde moet op de afdelingsledenvergadering kunnen melden wie er kandidaat zijn 
voor het HB. Dit is nu al het tweede achtereenvolgende jaar dat het HB de 
afgevaardigden op het verkeerde been zet, dan wel onvolledige informatie ver
strekt. Vorig jaar was er grote verwarring over de vacature van 1e secretaris (eerst 
was dhr. Lagendijk niet herkiesbaar en later weer wel en er was ook al een nieuwe 
kandidaat gepresenteerd) en ook de voordracht voor de vacature van bestuurslid 
was pas in een (te) laat stadium bekend. Het is niet te hopen dat het HB hier een 
gewoonte van gaat maken. Het HB stelt overigens voor om het aantal HB-leden 
terug te brengen van 11 naar 9. Wellicht dat, wanneer er in de toekomst een 
verenigingskantoor komt, dit aantal nog verder terug kan. 
Contributieverhoging. 
Een ander punt voor 25 april is een mogelijke contributieverhoging. Op de 
Gecombineerde Vergadering van 31 januari werd niet uitgesloten dat er een 
voorstel voor een contributieverhoging zou komen met ingang van 1999. Er was 
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een flink tekort op de conceptbegroting voor 1998 (/ 60.000,--) en of het HB dat 
tekort weet weg te werken is nog de vraag. Als er een voorstel voor contributiever
hoging komt, zal ik daar tegen stemmen. Niet omdat een contributieverhoging 
wellicht niet nodig zou zijn, maar omdat ik van mening ben dat een voorstel tot 
contributieverhoging door de afgevaardigden besproken moet worden op de 
afdelingsledenvergadering, zodat de leden hun mening kunnen geven over de 
noodzaak van contributieverhoging. Dit onderwerp is te belangrijk om over te laten 
aan het eigen inzicht van de afgevaardigde. 
Reacties n.a.v. vorig stukje. 
Het is gebleken dat men in sommige kringen nogal wat aanstoot genomen heeft 
aan mijn vorige stukje in HuppelDePup, waarin ik onder andere verslag deed van 
een informeel overleg in oktober vorig jaar. Sommigen meenden dat dit overleg 
vertrouwelijk was, anderen dat ik niet objectief was en betitelden het stuk zelfs als 
"een mengeling van filosofische gedachten en wensdromen, op een warrige wijze 
weergegeven, waarbij openstaande deuren worden ingetrapt, stemmingmakerij 
niet wordt geschuwd en soms op een gemakkelijke, kritische, doch vrijblijvende 
manier meningen over zaken worden gegeven". Verder zou het er in het afdelings
bestuur een "Wij-afdelingsbestuur & Zij-hoofdbestuur" gedachte leven in plaats 
van een "wij-NGV-ers"-gevoel. Hier slaat iemand nogal wild om zich heen. Ook 
heb ik geluiden opgevangen van NGV-ers die van mening waren dat afdelingsbla
den er alleen zijn voor de publicatie van regionale genealogische artikelen en dat 
opiniêrende stukken zoals dit, er niet in thuis zouden horen. 
Ik wil hier in het kort op in gaan. Dat het overleg vertrouwelijk was, bleek nergens 
uit en is ook nooit (vooraf noch na afloop) gezegd. Dat ik niet objectief zou zijn 
(waar dat uit zou blijken wordt overigens niet aangegeven) bestrijd ik. Ik heb het 
artikel laten lezen aan diverse personen die ook bij het overleg aanwezig geweest 
zijn en die waren van mening dat het een correcte weergave was van het 
besprokene. Wat de andere kwalificaties betreft, ik voel mij zéér gevleid dat ik in 
staat zou zijn filosofische gedachten te ontplooien, aangezien ik nooit iets met 
filosofie te doen heb gehad. Voor wat de andere termen betreft, afgezien van de 
toonzetting die ik op mijn beurt van stemmingmakerij vind getuigen, ze worden 
niet nader gespecificeerd (lekker makkelijk, allerlei 'beschuldigingen' uiten, maar 
niet aangeven waar het één en ander uit zou blijken) en ik wijs ze dan ook van de 
hand. Aangezien andere aanwezigen op het overleg het een juiste weergave 
vonden denk ik dat degene(n) die deze kwalificaties uitte(n), zelf niet erg objectief 
is/zijn. Aangaande het Wij-Zij gevoel, het afdelingsbestuur heeft te allen tijde het 
belang van de NGV en dat van de afdeling in het bijzonder op het oog. Met dit 
soort uitlatingen wordt het 'Wij-NGV'-gevoel geweld aangedaan. 
Tot slot nog eens de reden waarom ik deze stukjes schrijf. Als afgevaardigde kan 
ik mij beperken tot éénmaal per jaar u verslag te doen tijdens de afdelingsleden
vergadering. U krijgt dan dingen te horen die al lang weer oudbakken nieuws zijn 
en dan kan ik het net zo goed niet doen. Ik wil u regelmatig op de hoogte houden 
van hetgeen in de NGV speelt en wat ik gedaan heb als afgevaardigde van onze 
afdeling. Ons afdelingsblad is daar bij uitstek geschikt voor. 
De Adviescommissie. 
Op deze plaats heb ik ook al meerdere keren melding gemaakt van het bestaan 
van de Adviescommissie '97-'98. Op 25 april a.s. zal het rapport gepresenteerd 
worden, waarna de afdelingen zich er over kunnen uitspreken. Indien u geïnteres
seerd bent, de afdelingsecretaris heeft een exemplaar waar u een kopie van kunt 
krijgen. De commissie is zeker geïnteresseerd in de mening van individuele leden. 



Een 'genealogisch' gedicht 

Waerde Naezaeten, 
Hier spreeckt één Uwer Voorvaren, 
en die staet werckeleyk verstelt, 
Hou met Uw Stamboomondersoeck, 
meyn Privaceij vergewelt. 

Gij nooteert in den Archeyven, 
meyn Doop, meyn Trouw, meyn Dood. 
Maer ook meyn fouten schreijft Gij neder, 
terweyl den Wel dees voor 't "NU" verbood. 

Behandel daerom Onsch het selfde, 
wie Uwer Neef of Uwen Buur. 
En maek met dien ouden Dronckenschap, 
my het leeven niet meer suur. 

Genealogietje Carshoff 

Ja, lek hield ook van Vrouwen, 
maer sy hielden ook van My. 
En den questie van dien bastaert 
is log reeds lang voorbey. 

Dusch voor U ietsch gaet drucken, 
alhier meyn grootste Wensch, 
Menschen maeken fouten, 
zoo behandelt Onsch wie Mensch. 

(Roodrecht, SI. Johannisdag MDXLVI, Meester 
Machiel van den Maescanth Janssoen, overgeno
men uit Gens Propria, mededelingenblad NGV afd. 
Kennemerland, jan 1998). 

.- P,lmn,la J.C. Et,m, ~ 
Mijn eigen stamreeks gaat terug tot het begin van de 18e eeuw en eindigt -

of, in een andere optiek, begint - in een familie van patronimici (zie 
daarvoor het artikel 'Sjabbes (Garsthuizen)' in Gruoninga 37 (1992) p. 

112-122). De stamhouder in de tweede generatie trouwt met een meisje Elema en 
tezamen betrekken zij in de tweede helft van de 188 eeuw de 'familieboerderij' 
Karshof te Garsthuizen, waarop tot deze generatie Elema's hebben gewoond. De 
naam gaat, volgens algemene opinie, terug op de oude familie Kater en moet dus 
een samentrekking zijn van 'Katershof. 
Dit in aanmerking genomen was ik bepaald geïnteresseerd toen al in de eerste 
helft van de 188 eeuw Karshof / Carshoff als familienaam bleek voor te komen. 
(De desbetreffende vermeldingen heb ik grotendeels te danken aan de heer W.G. 
Doornbos te Groningen.) Enige relatie met de boerderij heb ik overigens niet 
kunnen aantonen; in feite was de hier genoemde familie zeer moeilijk te volgen. 
Vrijwel geen enkel huwelijk heb ik in de klappers kunnen vinden! Mocht iemand 
deze (familie)naam - en deze personen - ergens aantreffen, dan houd ik mij 
aanbevolen voor een tip. 

1. Derk [Carshoff] 

lla. Gees jen Derks Carshof, overl. voor 1756, tr. ( 1) Jacob Jans, tr. (2) 
Usquert 23-9-1742 Sekel Jacobs, wedman aldaar; hij hertr. Usquert 12-9-
1756 Beerta Jans 
Een huwelijkscontract uit 17 49 vermeldt Geesjen samen met haar tweede man als 
aangehuwde oom en moei van Marten Syrtsema als deze trouwt met Heilyna Steenhuis 
(RAG, XXIII h 1, fol. 57, 23-4-1749). Getuigen bruidegomszijde waren: Trijntjen Jans 
weduwe Luitjen Syrtsema • moeder, wedman Peter Tomas • zwager, Sekel Jacobs x 

...... 
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Geesjen Derks - aang. oom en moei. (De reeks getuigen aan bruidszijde was veel langer!). 
Na het overlijden van Geesjen, die klaarblijkelijk geen kinderen naliet, maakte haar weduw
naar een scheiding met de erfgenamen van zijn vrouw. In eerste instantie was dat een -
ongehuwde - tantezegster van haar (RAG, toegang 734, Hunsingo, inv.nr. 757 (oud LI b 1 ), 
blz. 13, 6-1-1756): Sekel Jacobs, wed: Geesjen Derks tot Usquert en J.d. Petronelle 
Lamberts Karshoff tot Uithuizen, erfscheiding en uitkoop van de goederen nagelaten door 
haar moeije Geesje Derks en op Petronelle Karshoff vererft. De boerenplaats ten W. van 
Usquert met beklemming en de rest, alle goederen inbegrepen het lijfstoebehoren, blijft bij 
de weduwnaar. Petronella zal ontvangen f 400 zonder meer. Doet. Derk Eukes en 
Hindriktjen Hindriks e.i. stiefvader en volle moeder over de comparantinne accepteren de 
afkoop. 
Het duurde meer dan een jaar voordat hij ook met Geesje's broer afkoop maakte (RAG, 
toegang 734, Hunsingo, inv.nr. 757 (LI b 1 ), blz. 29, 30-4-1757), klaarblijkelijk omdat deze 
onder de macht van zijn creditoren was geraakt: Sekel Jacobs en Beertje Jans zijn 
huisvrouw, woonagtig tot Usquert, met Hinderykus Lamberts Carshoff en Jacob Benes 
voormond, Bernardus Dijkhuizen sibbe en Cornelis Mindels vreemde voogd over de 
onmondige pupil van wijlen Peter Harms Stel beneffens Harmke Peters en haar eheman 
Geert Meertens, Jan Pieters en Jantjen Peters voor haarzelven, als mondige kinderen van 
Peter Harms Stel, gezamentlijke creditoren van genoemde Hinderijkes Lamberts Carshof. 
Erfscheiding, af- en uitkoop van goederen nagelaten door wijlen zijn moeije Geesjen Derks 
Carshof. Sekel Jacobs houdt de behuizing en boerenplaats ten westen van Usquert, 
beklemming etc. niets exempt. Daartegen keren zij aan Hinderijkes Lamberts Carshoff uit 
f 105.5.0 en aan de voormond en voogden wegens haar pupil beneffens de verdere 
comparanten f 200 die hen competeerde ingevolge restant van een verzegelde rentebrief 
d.d. 20-5-1746. 

Lambert [Derks) Carshoff, tr. Hindrikje Hindriks; zij hertr. voor 1756 met 
Doet. Derk Eukes 
Uit dit huwelijk: 
1. Petronelle Lamberts Carshoff, in 1756 nog jongedochter 
2. Hinderikus Lamberts Carshoff, van Uithuizen, wedman (1740, 1746, 

1750), ondertr. Uithuizermeeden 17-5-1739 Frerikje Alberts, ged. Uit 
huizermeeden 19-1-1716, dr. van Allert Sebes en Aagtje [Claassen). 
Allert Sebes, van Cantes, was Uithuizermeeden 24-9-1713 gehuwd met Aagtje 
Claasen, wed. van Sijert Boojes, van de Meden. 
Een jaar na het huwelijk (RAG, Fam.Arch. Reinders, toegang 567, doos 855, nr. 83, 
20-5-1740) werd door Reinder Jans voormond, Claas Arents Cleveringa en Jan 
Jelmers, voogden over de onmondige zoon van wijlen Cornellis Jans en Bouke 
Heeres Doornbosch, een behuizing te Uithuizen staande op prebende grond ver
kocht aan de wedman Hindericus Lammerts Karshof en Frerikje Allerts. Zwellen ten 
N. de Herenweg, ten 0. prebendegrond, ten Z. de strate en ten W. de kosterie en 
Jan Cornellis grondt; door wijlen Heero Doornbosch bewoond geweest. Prijs f 500. 
Volgens dezelfde bron verkochten in 1746 Hindericus Lammers Karshoff, wedman, 
en Freerkjen Allerts aan Allje Tijmens, wed. van L. Eilerts, redger, hun behuizing te 
Uithuizen, staande op prebendegrond tegenover de kerk. Zwellen ten N. de Heere
wegh, ten 0. Jacob Steffens en de wed .. van de collector A. Beelman, ten Z. de 
strate, en ten W. Bouwe Alberts, Jannes Beelman en het kleijne gasthuisje, zijnde 
een diaconiehuisje. De prijs was toen f 900. Eind 1750 kwam hij nog eens voor als 
Henricus Lammers Karshof, wedman te Uithuizen (RAG, HJK, inv.no. 731, 19-12-
1750). In 1757 verkeerde hij onder de macht van zijn creditoren, zoals boven 
vermeld. 



Onbekende bron 

Deze keer een wat korter stukje dan gewoonlijk vanwege het kleine aantal 
archiefbronnen over onze onbekende bron. Wij vroegen ons af- Wat is er te 
vinden over Groningers in (of op weg naar) het buitenland en / of buitenlan

ders in (of onderweg naar) Groningen. 
In de periode voor 1811 is er betrekkelijk weinig te vinden. Men is al gauw 
aangewezen op rekwestboeken en op bij de verschillende overheden binnengeko
men brieven. Als je geluk hebt, kun je toch op deze wijze een genealogie verder op 
weg helpen of met een anekdote wat aankleden. Zo komen er in het rekwestboek 
van het Oldambt vanaf ca. 1750 herhaaldelijk joden uit Duitsland toestemming 
vragen om zich in het Oldambt te mogen vestigen. Meestal staat hun plaats van 
herkomst er dan bij. Ook wordt er nogal eens geklaagd over (meestal met name 
genoemde) vreemdelingen, die in een bepaald dorp zijn gaan wonen en wegens 
hun armoede ten laste van de diaconie ter plaatse dreigen te komen. Tussen de 
ingekomen stukken (bv. Westerwolde, toegang 732, inv.nr. 709) kun je brieven 
aantreffen, waarin verzocht wordt uit te kijken naar buitenlandse misdadigers 
(inclusief signalement). 
In de periode na 1811 zijn er wat meer bronnen beschikbaar. 
Allereerst denken we daarbij aan de huwelijksbijlagen van personen die vanuit het 
buitenland naar Nederland zijn gekomen. De bijlagen bevatten vaak interessante 
extra informatie. 
De meesten van u kennen waarschijnlijk wel de staten met de namen van 
landverhuizers naar Noord-Amerika en elders. De oorspronkelijke lijsten zitten in 
het Archief van de Gouverneur, na 1850 commissaris des konings (later der 
koningin) in de provincie Groningen (toegang 800, inv.nrs. 5547-5549). Het 
grootste gedeelte van deze staten is geklapperd en ligt op de studiezaal in kast 
10/4. Daar ligt ook de computer-uitdraai, die prof. R.P. Swierenga in 1977 maakte 
van bronnen op het Algemeen Rijksarchief te Den Haag: Dutch Emigration 
Records, 1835-1880. In het secretarie-archief van de gemeente Groningen 
(toegang 1399, inv.nr. 7093) liggen 'Stukken betreffende doortocht en vervoer van 
landverhuizers, 1862-1866'. 
Verder zijn er enkele bronnen over afgegeven paspoorten. Een eerste lijst beslaat 
de jaren 1802-1807 (Archief Gewestelijke Besturen, toegang 3, inv.nrs. 506-507), 
waarvan een klapper aanwezig is (nadere index nr. 12). Daarna zijn er pas vanaf 
1865 weer gegevens beschikbaar in de 'Registers van afgifte van paspoorten' over 
de jaren 1865-1949 (toegang 800 (zie boven), inv.nrs. 5523-5537; vanaf 1915 
klappers hierop in de inv. nrs. 5538-5546). 
Het secretarie-archief van de gemeente Groningen (toegang 1399) kent een 
register van 'afgegeven passen' over de jaren 1898-1913 (inv.nrs. 7064-7065). In 
datzelfde archief is er een lijst over naturalisatie in de jaren 1852-1855 (inv.nr. 
7092) en over 'afstand doen van het Nederlanderschap' over de jaren 1895-1961 
(inv.nr. 7094) 
Een andere bron over Nederlanders in / naar het buitenland kunt u vinden in de 
zogenaamde 'Monsterrollen', die in verschillende - voornamelijk veenkoloniale -
gemeentearchieven aanwezig zijn. Ook de stad Groningen kent ze (archief 
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secretarie, toegang 1399, inv. nrs. 6511-6513) over de jaren 1815 tot 1855. Zie 
hierover ook de artikelen van W. Kerkmeijer in HOP 1995-3 en HOP 1996-1 over 
de Groninger zeevaart en de bronnen. 
Ook kunt u eens gaan zoeken in de 'Ingekomen en (afschriften van) uitgaande 
stukken' van de verschillende gemeentes in de provincie. Daarin komen o.a. 
zaken als Nederlanderschap, ingezetenschap en vreemdelingenwet aan de orde. 

Aanvulling op Pathuis: 
Bijzetting in de kerk van de Oude Pekel A 

door Dick Kuil, Fivelstraat 26, 9791 LN Ten Boer 

T
ijdens het transcriberen van aktes uit het Oud-Rechterlijk archief van Oude 
Pekela (VI D 2) stuitte ik op een akte met wellicht een verrassende en 
interessante inhoud. 

Op 27 februari 1779 maakte Tiacke Geerts Sijbrigte haar testament op. Op zich 
niets bijzonders, dat gebeurde wel meer. Tiacke was echter de weduwe van de 
oud-leraar Harmannus Haiko van der Veen, die enkele jaren in Batavia het beroep 
van predikant had uitgeoefend. Hij zal omstreeks 1773 zijn neergestreken in de 
Pekel, althans vanaf dat jaar komen we zijn naam bij herhaling tegen in huwelijks
contracten waarbij hij optreedt als getuige. 
Nog in 1775 (op 9 augustus) laten hij en zijn vrouw een testament opmaken op het 
Huis te Wedde. Tussen 8 mei 1776 en 27 febr. 1779 is haar man reeds overleden, 
reden voor Tiacke om opnieuw een testament op te maken, aangezien zij "dese 
wereld niet begeerde te verlaten, bevorens sij van hare tijdelijke goederen hadde 
gedisponeert". Zo legateerde zij o.a. aan de armen van Grootwolde 30 gld. en aan 
de armen van de Oude Pekel A 15 gld. Een dergelijke legatie gebeurde wel meer 
en vormde op zich niets bijzonders. 
Wat echter opvalt in deze akte is dat zij vermeldt een rekwest aan Burgemeeste
ren ende Raad van Groningen te hebben gedaan, waarin zij verzoekt "bij haer man 
in de kerk van de Oude Pekel A te mogen worden bijgeset". 
En juist dat laatste aspect vormt de verrassing. Hiervan is niets bekend. Pathuis 
maakt er in zijn Groninger Gedenkwaardigheden althans geen melding van en ook 
tijdens de laatst gehouden renovatie van de kerk is van een graf van Harmannus 
Haiko van der Veen niets gebleken. 

Stamreeks in vrouwelijke lijn 
van Albertine Magdalena van de Wege. 

door Tineke van de Wege 

Toen de redactie mij belde met het verzoek om een stukje aan te leveren voor 
de volgende Huppe/DePup, die als thema 'vreemd' heeft meegekregen, 
dacht ik direct aan mijn vader. 

Toen mijn moeder verkering kreeg met mijn vader vond men dat maar vreemd in 
haar familie, wat moest je nou met zo'n Zeeuw. 
De gedachten van de redactie gingen echter in een andere richting, n.l. die van 



mIJn moeder. Men zocht een stamreeks in de vrouwelijke lijn Ik ben eens gaan 
kijken wat ik al verzameld had, want ik kreeg slechts enkele dagen tijd haar te 
maken. De stamreeks is dan ook nog niet kompleet Wel blijkt eruit dat men in 

mijn moeders familie dicht bij huis bleef bij het zoeken naar een partnerl Zeeuwen 
kwamen er zeker niet in voor 

1 Albertine Magdalena van de Wege, geb. Oudeschip 22-07-1963. 
2 Aaltje Ottens, witlofkweker, geb. Haren 5-09-1937; tr. Haren 15-09-1961 met 

Jozias Jacobus van de Wege, witlofkweker, geb. IJzendijke 29-04-1933, zoon 
van Jan Adriaan van de Wege en Magdalena Scheele. 

3 Albertje Arends, geb. Onnen 15-03-1905, overl. Haren 15-05-1979; tr. Haren 
1-05-1931 met Willem Ottens, veehouder, geb. Groningen 29-09-1904, overl. 
Haren 23-12-1975, zoon van Jacob Ottens en Willempien Kapma. 

4 Aaltje Alberts, dienstbode, geb. Onnen 26-01-1879, overl. Groningen 7-05-
1 ~62; tr. Haren 28-01-1905 met Gerrit Arends, boer, geb. Eelde 12-11-1876, 
overl. Onnen 26-05-1960, zoon van Hendrik Arends en Grietien Kregel. 

5 Albertje Oosterveld, geb. Onnen 30-08-1854, overl. Onnen 26-09-1903; tr 
Haren 2-11-1878 met Derk Alberts, arbeider, landbouwer, geb. Onnen 19-12-
1845, overl. Haren 27-08-1914, zoon van Willem Alberts en Aaltien Hindriks 
Hekman. 

6 Aaltje Mannes, dienstmeid, geb. Helpman 18-02-1824, overl. Haren 8-09-
1904; tr. Haren 8-05-1847 met Albert Oosterveld, arbeider, geb. Glimmen 15-
08-1814, overl. Onnen 27-03-1877, zoon van Lukas Alberts Oosterveld en 
Willempje Hendriks Mulder. 

7 Albertje Kwant, geb. rond 1789, overl. Helpman 24-08-1871; tr. Haren 21-
04-1816 met Abel Mannes, arbeider, ged. Haren 18-07-1790, zoon van Her
mannus Jans en Geesje Abels. 
Nb. Bij het huwelijk staat als beroep van Albertje Kwant boerendochter ver
meld! 

8 Bougien Meinder(t)s, geb. Essen rond 1756, overl. Helpman 9-03-1829; tr. 
Haren 17-06-1781 met Hindrik Geerts Kwant, landbouwer, geb. rond 1759, 
overl. Helpman 14-11-1838, zoon van Geert Kwant en Trientje Roelfs. 

9 Aaltje Jan(ne)s; tr. Meindert Jans 

ADVERTENTIE 

Te huur: 

Luxe vakantiewoning te Een. 
Gunstig gelegen tussen de archieven 
van Assen. Groningen en Leeuwarden. 
Vanaf/ 250,- per week. 

Fam. J. Hofman, 
11 0594 - 503 926 (niet op zondag) 
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Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen ? 

onder redactie van Antonia Veldhuis 

Twee grafstenen op het Ou Kerkhof in Pilgrim's Rest in Zuid-Afrika. Het kerk
hof ligt boven aan een berg. Het plaatsje ligt ten westen van het Paul Krug
erpark net boven Lydenburg. Tussen 1873 en 1880 werd Pilgrim's Rest be

woond door 1500 gouddelvers. Na 1880 verminderde de hoeveelheid goud snel 
en de goudzoekers trokken weg. In 1974 werd het complete dorp (bestaande uit 
een hoofdstraat!) door de provincie Transvaal opgekocht en tot een openluchtmu
seum 'gebombardeerd'. De twee (grote) grafstenen van Barchoorn staan naast 
elkaar met een ijzeren hek eromheen. NB: de C uit Barchoorn kan ook een G zijn. 
(Hetty Venema-Braam, Groenekanseweg 139, 3731 AD De Bilt) 

NAGEDACHTENIS 
AAN 
ONZEN GELIEFDEN 
OUDSTEN ZOON EN BROEDER 
JAN BARCHOORN 
GEBOREN 1 OCTOBER 1864 
GRONINGEN HOLLAND 
OVERLEDEN 
9 OCTOBER 1911 
PELGRIMS RUST 

hij ruste in vrede 

MEMORIAM 
DEZE STEEN IS GEPLAATST 
DOOR ZIJNE VRIENDEN 
ALS GEDACHTENIS AAN 
HEDDO TJEERD BARCHOORN 
GEBOREN 3den MAART 1870 
GRONINGEN HOLLAND 
OVERLEDEN 
9den FEBRUARIJ 1896 
PELGRIMS RUST 

hij ruste in vrede 

10-3-1791: Philip Kas aus Groningen, ein als kleiner Knabe seinen Eltern ent
lauffner, hier dürftig angekommen und von Busman als Hirte angenommener 
Bursch, mit Wilmina Wilmsen vom Mersch procl. 20 februar unter Vorbehalt den 
elterlichen Consens einzubringen, copuliert nach bescheinigtem Consens der El
tem 
Bron: Trauungen Ev.Ref. Kirchspiel Gildehaus 1664 bis 1810, zusammengestelt von Theodor 
Davina, Nordhorn 1995 (Ingezonden door Paul Rouing) 

Notaris Hendrik Lammes te Ransdorp op 27 augustus 1781 (akte nr. 1515): Akte 
verdeling eigendommen van Jacob Riekwerts Havinga en zijn vooroverleden 
huisvrouw Fenje Sikkes, gewoond hebbend en overleden te Oude Beerta, in de 
provincie Stad en land. Genoemd worden de kinderen Stientje Jacobs Havinga, 
gehuwd met Johannes Davidsz. Groenewoud, wonende te Ransdorp en verder 
R1ekwert, S1kko, Anna, Harmen en Jan. 
(Ingezonden door S.J. Staphorst te Almere, tel 036-5343503. Kopie verkrijgbaar) 

24-1-1859 Frederik Karel Hugo Govert Diemont, 1e luitenant, 3e regiment infante
rie, geb. Groningen, wonende te Maastricht, 23 jaar en zoon van Jan Jacob 
Diemont (overleden) en (Maria?) Dina Johanna de Wagner (wonende Delft) met 
Antoinetta Johanna Margaretha Carolina van Alphen, geb Huizen (20), dochter 
van Carel en Willemijntje Jacoba Verkooten. 
(Inzender Fred H. Boer, Jacob Paffstraat 28 te Amsterdam. Hij zoekt de naam "van Alphen" uit) 



Kaspar Luytjens van Rolde ende Henderickjen echtelieden, de selvs lieden als 
vluchtelingen uyt het landtschap Orente ende alhier gearriveert hebben oock alhier 
haer kindt laten doopen ende is genaemt Grietje. 
(Doopboek Noordbroek, 26 januari 1673) 

Folkert Bennes, gepens. militair, geb. Winschoten 20-01-1797, herv. komt van en 
gaat naar Zutphen. 
(Blad 325 Zelhem bev. reg. 1840-1847 inv. 352, Tonny Thuijs) 

Gezocht: Jongeman omtrent 22 jaar genaamd Francois Brusumel, geb. van 
Brussel. Heeft op 16 aug. 1789 uit de Abdy van Ghislenghiem een Geestelijke 
dochter ontvoerd. Hij is naar muur gegaan, zij erover gesprongen en beide zijn 
ontkomen. Hij is 5 voet lang, neus een weinig krom met lidteken. Haar ligt 
castanie bruin, tompet kort geschoren en draagt het in een start of cadogan. 
Blauwe ogen en dunne wenkbrauwen. 
(Bron: Toegang 732 nr. 703 Gron. Archieven, waarin veel vreemdelingen worden genoemd) 

Nieuwe boeken: 
Verschenen of nog te verschijnen 

onder redactie van Eilko van der Laan 

Duizend jaar Gronings taallandschap. Talige ontwikkelingen in cultuurhisto
risch perspectief. H. Feenstra. 
Profiel, Bedum 1998. ISBN 9052941599, geïllustreerd, fl.24,95 

Bibliografie van Groningen, jaardeel 1996. 
Uitgeverij Boekhandel Boomker, Groningen-Haren. ISBN 9071809455, 110 pag., 
f 17,50 

Zeemanssouvenlrs rond Eems en Dollard. H.A.Hachmer 
Uitg . .Meinders, Scheemda 1997, ISBN 9072672348. Geïllustreerd/ 24,95 

Voortvarend naar de zee. Kroniek van de kapiteins Hazewinkel. W. Van 
Koldam. Uitg. Veenkoloniaal Museum, Veendam 1997. ISBN 907377178, geîl
lustreerd, f 34,90 
In de 19e eeuw nam de Veenkoloniale zeevaart een prominente plaats in in de 
Nederlandse scheepvaart. Zeevarenden uit de talrijke familie Hazewinkel hadden 
een belangrijk aandeel in de zeevaart in de Veenkoloniën. Zo'n honderd kapiteins 
Hazewinkel bevoeren de wereldzeeën. De invloed is dan ook groot geweest op de 
schippersgilden en zeemanscolleges, de verzekeringscompacten en het zeevaart
kundig onderwijs. Vlot en helder geschreven. 

De Veenkoloniale familie Hazewinkel. Geschiedenis en stamboom. Tj.E. 
Swierstra (samensteller) Eigen uitgave, okt. 1997 te Amsterdam 112 pagina's, rijk 
geïllustreerd, f 64,25 
Mooi uitgevoerd in goede kwaliteit met uitvoerige registers en stambomen. 
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Monument Graaf Adolf. Rijksmonument ter nagedachtenis van de Slag bij 
Heiligerlee in 1568. Uitgegeven door de Rijksgebouwendienst directie Noord. 40 
pagina's, f 20,= 
Een schitterend uitgevoerd boekje met spiraalband. Vooral de restauratie van het 
monument wordt hierin beschreven. 

Het Boek Boijckema, Beukema, Buikema. R.J.Beukema & J.O.Beukema 
Nog niet verschenen. Uitvoering: gebonden, 600+ pagina's, genealogische gege
vens van meer dan 8200 personen. Veel illustraties en foto's, f 90,= 
Belangrijkste stambomen zijn: 
• Jan Boijckema en Courtjen Rijpkes, landb. te Vierhuizen 
• Luij Sikkens (Boijckema) van Enumatil 
• Eelke Feikes van Barnwerd. 
Het boek wordt officieel gepresenteerd op de Familiereünie op de Fraeylemaborg 
te Slochteren op 18 mei a.s. Voor meer inlichtingen: dhr. J.O. Beukema, Schouts
akker 10, 1871 CZ Schoorl 

Mit de Wereld mit. Waterschap Westerwolde 1901-1968. Jelle Hagen 
Uitg. Regio-Projekt, Groningen 1997 ISBN 9050281001, gebonden, f 19,95 

Praedinius Gymnasium Groningen 1947-1997. M. Greven, Y. Kramer en J. 
Wiersma. Groninger Historische Reeks nr.15 van uitgeverij Van Gorcum, Assen. 
ISBN 9023232925, Lustrumboek, f 39,50 

Magna Pete 100. 
Uitgegeven door de Stichting Reunisten "Magna Pete". 
Boek over de eerste vereniging van vrouwelijke studenten in Nederland. f 50,= bij 
voorintekening. Nog niet verschenen. Na verschijnen f 62,50 

Groninger Scheepvaart en Scheepsbouw vanaf 1600. Drs. F. Post. 
Profiel, Bedum 1997. ISBN 9052941556, gebonden, 220 pagina's, rijk geïl
lustreerd, f 69,= 

De golven bedwongen, de dalen niet geteld. A. Boerma. Gebonden, 176 
• pagina's. Uitg. Reco, Groningen. 200 jaar zeevaartonderwijs in Groningen. 

De Kerk te Noorddijk. Uitg. K.Holstein. f 14,50 
Boekje over de geschiedenis, het interieur en de restauratie van de kerk te 
Noorddijk. Architect Holstein brengt na elk groot restauratieprojekt naderhand een 
boekje uit. 

Parenteel Slagter. Nakomelingen van een slachtersfamilie te Siddeburen 
(ca. 1665-1997). 
W.G. Doornbos, R. Slagter en G.C.M. Slagter - de Groot. Ingenaaid, ca 180 
pagina's. Verschijnt medio 1998. Oplage maximaal 250 exemplaren!! 
In dit boek alle nakomelingen van Albert Hindriks uit Siddeburen (ca. 1700). 
Behalve Slagter ook de familienamen Hollander, Huzeling, Moedt, Schuitema en 
Slachter. 



Intekenen: f 59,50 overmaken op gironr. 5456111 t.n.v. R. Slagter te Papen
drecht. Nadere informatie: R. Slagter en G.C.M. Slagter-de Groot, Weteringsingel 
13, 3353 GX Papendrecht. 

Parenteel Salomons (1650-1998). Een geslacht van schippers, verveners en 
landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen. A Brouwer. Gebonden, ca 1000 
pagina's. Het boek zal in de loop van 1998 gaan verschijnen. Intekenprijs f 89,=. 
Stamvader is Jan Salomons uit Gasselternijveen rond 1680. Voor meer informa
tie: Dhr. A Brouwer, Regentesselaan 22. 3708 BN Zeist. Tel. 030-6915959. 

' 

Nieuwe boeken in onze afdelingsbibliotheek 

door Eilko van der Laan 
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Nakomelingen van Drewersz Jacobsz. 14 generaties Scholtens ca. 1535 - -
1997 oorspronkelijk afkomstig uit Aduard en Kloosterburen. J.G.M. Timmer. 
206 pagina's, ingenaaid, eigen uitgave. 
Dit werk is geen volledig overzicht van de familie Scholtens, maar een fors 
fragment met veel transcripties, schitterende aquarellen (los ingeplakt), bijlagen 
en een toegankelijke index. Voorafgaand aan iedere generatie wordt in een korte 
kroniek de tijd en periode weergegeven. 
Stamvader is Drewesz Jacobsz, geboren ca. 1535, verm. overl.1595, landbouwer 
op "Langeweer" bij Aduard, gehuwd met 1) Eyse NN en 2) met Sappe NN. De 
overgang van de 2e naar de 3e generatie is bepaald onzeker. Jacob Drewesz, 
zoon van Drewesz Jacobsz was gehuwd met een onbekende vrouw, NN. Zij 
hertrouwde vermoedelijk met Herman Valcke overl. 1616, die dan op Langeweer 
inhuurt. Vanaf 1616 is weduwe Valcke Meijerse. 
Concluderen dat Jacob Schultens of zijn vrouw Welmoed NN (3e generatie) een 
kind was van Jacob Drewesz en NN, lijkt enigszins voorbarig. 
Geinteresseerden kunnen contact opnemen met de auteur: J.G.M. Timmer, 
Meijhorst 62-46, 6537 LR Nijmegen. 

In de Historische Reeks Familiearchief Van Halsema zijn vier delen uitgebracht 
met een verscheidenheid aan papieren nalatenschappen: inventarissen, boedel
scheidingen, verhalen, gedichten, brieven en bijzonderheden over het geslacht 
Van Halsema. De heren G. Van Halsema Thzn en H. Van Halsema, die voor de 
samenstelling, technische verzorging en layout zorgden, hebben op fascinerende 
wijze vele van hun voorouders tot leven gebracht. Hun zorgen, geluk, verdriet, hun 
zaken, poëzie, herinneringen en nog veel meer, het is terug te vinden in deze vier 
bundels. 
Deel 1: Een Groninger Predikantenleven in de achttiende en negentiende eeuw, 
beschreven in Herinneringen, Merkwaardige Bijzonderheden en een Reisverhaal 
door ds. Willem Diderik van Halsema (1771-1862). Deel 2: Binnenshuis en 
Buitenshuis. Anderhalve eeuw familieleven, weerspiegeld in een aantal inventaris
sen en boedelscheidingen. Deel 3: Rond Eems en Fivel. Uit het leven van een 
Fivelingooster familie in de negentiende eeuw. Deel 4: Sentimenten en Evene-
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menten. Verhalen, overwegingen, gedichten, brieven en bijzonderheden uit vier 
eeuwen familiegeschiedenis. 
Geinteresseerden kunnen contact opnemen met G. Van Halsema, Steffensberg 2. 
9431 CZ Westerbork. 

Van dhr. H. Selling uit Amsterdam ontvingen wij de klappers: dopen Bellingwolde 
1692-1811, huwelijkscontracten Bellingwolde 1710-1750 en huwelijkscontracten 
Winschoten 1701-1749. 

Boven beschreven werken zijn inmiddels In de afdelingsbibliotheek ge
plaatst en door iedereen te raadplegen. Hartelijke dank aan de inzenders! 

Militairen overleden in Oost- en West-Indië 
Uit de Provinciale Groninger Courant van 27-10-1818, nr. 86 

door Renk Ranog 

De Gouverneur van de Provincie Groningen brengt bij dezen ter kennis van de 
daarbij belanghebbenden, dat, volgens eene, bij hem ontvangen, missive van den 
heer Staats-Raad Piepers, d.d. 12 dezer, sedert hun vertrek uit Europa in den jare 
1815, naar de Oost- en West-lndiên, tot en met den laatsten December 1817, zijn 
overleden of vermist, de navolgende onderofficieren en manschappen: 
Pos ma (Gerrit), flankeur bij het 1 ste bat. regt. inf. no. 5, van Middelstum, 
overleden te Batavia, den 3 Augustus 1816 
De Vries (Martin Jacobs), flankeur bij het 2de vat. regmt. inf. no. 5, van de 
Legemeden, overleden te Batavia, den 28 Junij 1816 
Pomp (Sievert), flankeur bij het 2de bat. regmt. inf. no. 5, van Farmsum, 
overleden te Batavia, den 23 Julij 1816 
Drok (Jan), flankeur bij het 2de bat. regmt. inf. no. 5, van Veendam, overleden te 
Batavia, den 29 April 1816 
Kamp (Derk), fuselier bij het 2de bat. regmt. inf. no. 5, van Uithuizen, overleden 
te Batavia, den 2 Julij 1816 
Van den Bosch (linse), fuselier bij het 2de bat. regt. inf. no. 5, van Kloosterbu
ren, overleden te Batavia, den 15 September 1816 
Veldman (Anthonlj), fuselier bij het 2de bat. regt. inf. no. 5, van Groningen, 
overleden te Batavia, den 29 Julij 1816 
Batist (Jan Anthonij), korporaal bij het 2de bat. regmt. inf. no. 5, van Akker
wolde, overleden te Batavia, den 16 Julij 1816 
Weersinga (Roelof of Hendrik), fuselier bij het 2de bat. regmt. inf. no. 5, van 
Groningen, overleden te Samarang den 17 Augustus 1816 
Daniels (Jan), fuselier bij het 2de bat. regmt. inf. no. 5, van Groningen, overleden 
te Samarang den 30 Januarij 1817 
Arends (Pr. Arend), fuselier bij het 2de bat. regmt. inf. no. 5, van Zuidhorn, 
overleden te Batavia, den 2 Julij 1816 
Janssen (Derk Leffert), fuselier bij het 2de bat. regmt. inf. no. 5, van Nieuw 
Beerta, overleden aan boord, den 14 Mei 1816 
Kaatjes (Hendk Jans), korporaal bij het 2de bat. regt. inf no. 5, van Farmsum, 



overleden te Batavia den 7 October 1816 
Samuels (Pr. Derk), korporaal bij het 19de bat. inf., van Groningen, overleden te 
Batavia den 5 Augustus 1816 
De Ruiter (Nicolaas), korporaal bij het 19de bat. inf., van Finsterwolde, overleden 
te Batavia den 3 Februarij 1817 
Van der Riel (Harm Gerd.), korporaal bij het 21ste bat. inf., van Bonne, overleden 
te Batavia, den 28 Sept. 1817 
Kraaij (Pieter Cornelis), flankeur bij het 23ste bat. inf., van Sap meer, overleden 
te Batavia, den 24 September 1817 
Nijduiver (Nicolaas), bombardier bij het 5de bat. artill., van Groningen, overleden 
te Macassar, den 4 Augustus 1817 
Joosten (Jan Hendk), kanonnier bij het 5de bat. artill., van Kropswolde, overle
den te Batavia, den 13 Augustus 1817 
Modder (Pieter Bartelds), kanonnier bij het 5de bat. artill., van Ten Boer, 
overleden te Batavia, den 30 Augustus 1816 
Van Weezen (Daauwe Gerrit), kanonnier bij het 5de bat. artill., van Beester
zwaag, overleden te Macassar, den 27 September 1817 
Smit (Klaas), korporaal bij het 5de bat. artill., van Groningen, overleden te 
Cheribon, den 7 Februarij 1817 
Kloostra (Tjeert Fokkes), kanonnier bij het 5de bat. artill., van Termunterzijl, 
overleden te Cheribon, den 4 Februarij 1817 
Heijes (Haijo Peter), bombardier bij het 5de bat. artill., van Groningen, overleden 
te Sourabaija, den 30 Augustus 1816 
De Groot (Onno Edo Jans), huzaar bij het regt. huz. no. 7, van Groningen, 
overleden te Djocjacarta, den 6 Mei 1817 
Rose (Ferdinand), sergeant bij het 10de bat. jagers, van Finsterwolde, overleden 
te Paramaribo, den 29 September 1817 
Schenkel (Theods. Hermanus), jager bij het 11 de bat. jagers, van Winschoten, 
overleden te Paramaribo, den 27 Julij 1817 

GRONINGEN De Gouverneur voornd : 
den 24 October 1818. G.W. VAN IMHOFF 

De bovengenoemde missive van de Staats-Raad is te vinden in het Archief van de Gouverneur 
des Konings (RAG, toegang 800, inv.nr. 695, volgnr. 707). Aan het eind van een begeleidende 
brief meldt de Staats-Raad: "Ten gevolge van ... missive ... aan het Departement van Oorlog 
geadresseerde staten van die onderofficieren en manschappen behoorende tot de Oost en 
Westlndische troepen welke sedert hun vertrek uit Europa in den jare 1815 en vervolgens tot en 
met den laatsten der maand December 1817 zijn overleeden of vermist, heb ik de eer U H: 
Gestrenge bij deze te doen toekomen eene opgaaf van die genen welke in uwe provincie waren 
gebooren ten einde daar van de belanghebbenden te kunnen doen informeren". 

Van de bovenstaande overleden personen vond ik in de overlijdensregisters van 
de Burgerlijke Stand slechts Jan Drok te Veendam terug. Aan het eind van 1818 
wordt daar zijn overlijden in Indië bijgeschreven, echter zonder verdere gegevens. 
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Nieuws van de Contactdienst: (il 
Gedeelten uit het bestand 

door S.J. Smid (bewerkt door Kees Hessels) 

Onderstaand een (zeer klein) gedeelte uit het bestand van de Contactdienst betreffende 
enkele plaatsen in het werkgebied van onze afdeling (Groningen en Noord-Drenthe), zoals 
die door leden bekend is gemaakt. Wilt u nadere informatie over de persoon die onderzoek 

heeft gedaan naar de genoemde naam in de genoemde plaats in de vermelde periode, neem dan 
schriftelijk contact op met de CALS van onze afdeling (zie omslag). Gaarne een postzegel voor 
antwoord bijvoegen. U krijgt dan per omgaande de gegevens van de betreffende onderzoeker, 
waarmee u dan contact kunt zoeken. 

Harkstede: Entjes 1853-1918; Geerts 1796-1806; Kooiman 1865-1865; Koopman 
1887-1918; Loode 1871-1871; Mulder 1871-1871; Schutter 1887-1912; Smit 
1865-1865; Stapenhorst 1864-1864; Velthuis 1858-1931; Venhuizen 1853-1853; -Wildeman 1887-1887; Wiltjer 1889-1902. 
Holwierde: Bakker 1844-1848; Berghuis 1725-1990; Dijken, van 1903-1931; 
Kooiman 1831-1831; Laan, van der 1844-1848; Meijer 1931-1931; Post 
1685-1990. 
Hornhuizen: Kosters 1759-1759; ~dema 1738-1880. 
Kantens: Bosma 1735-1937; Huisinga 1709-1766; Nienoord 1678-1937; Vogel 
1742-1991; Wiersma 1791-1990; Wiltjer 1798-1990. 
Kloosterburen: Bottema 1680-1996; Bult 1828-1872; Duinen, van 1756-1799; 
Feddema 1795-1795; Feddema 1800-1800; Fehring 1795-1795; Huisman 
1883-1883; Keun 1843-1843; Klei, van der 1937-1978; Korthorn 1890-1959; 
Lauerbuhr 1897-1897; Lethmate 1828-1834; Letmaath 1946-1994; Lietmaat 
1828-1897; Middendorp 1857-1944; Olling 1946-1946; Rieuwers 1753-1850; 
Roelfsema 1828-1889; Scholtens 1871-1903; Scholtens 1814-1814; Stiekema 
1965-1968; Voost 1861-1872. 
Meeden: Alberts 1696-1696; Berends 1645-1671; Berents 1684-1684; Bouman 
1682-1800; Bouman 1676-1991; Breuring 1795-1824; Dethmers 1545-1855; 
Dethmers 1575-1991; Detmers 1575-1991; Diephuis 1759-1899; Edes 1698-1698; 
Edzes 1575-1991; Eenjes 1632-1784; Fokkes 1696-1712; Freriks 1675-1675; 
Geerts 1620-1670; Geertsema 1772-1772; Gorens 1815-1815; Harms 1630-1650; 
Hayens 1674-1698; Jager 1750-1840; Koerts 1802-1883; Koetje 1696-1845; Laan 
1700-1900; Laan, van der 1730-1900; Laan, van der 1700-1870; Lups 1665-1992; 
Meedendorp 1668-1940; Meinders 1701-1701; Oosten, van 1660-1962; Pater 
1668-1993; Remberts 1620-1620; Sonius 1670-1720; Sybels 1630-1650; Tam-



mens 1700-1700; Tammes 1672-1700; Teekes 1730-1730; Tiarcks 1684-1701; 
Tonkes 1733-1992; Venema 1802-1931; Vinke 1795-1809; Wolfers 1978-1978. 
Noordhorn: Bentheim, van 1725-1767; Boelens 1840-1872; Claassen 
17 45-1800; Cornelis 1712-17 42; Derks 1700-17 42; Hiemstra 1890-1936; Ho man 
1655-1974; Klaassens 1728-1824; Knels 1742-1818; Meijns 1730-1754; Meinema 
1617-1680; Meines 1754-1830; Ossentjuk 1867-1867; Oxwert, van 1746-1830; 
Petrusma 1640-1720; Pieters 1730-1754; Rustema 1803-1834; Veenstra 
1816-1943; Veerkamp 187i-1872; Zuidema 1867-1867. 
Oldenzijl: Geerling 1757-1787; Juurling 1757-1787; Swigthuizen 1811-1900. 
Pieterburen: Benes 1675-1992; Boelens 1700-1720; Bosch, van den 1952-1952; 
Cleveringa 1764-1770; Faber 1720-1992; Fijland 1700-1759; Rinsma 1952-1952; 
Spoelma 1970-1970. 
Sauwerd: Bierling 1791-1830; Hammingh 1816-1830; Klaassens 1809-1826; 
Kruizinga 1732-1960; Land, van 1730-1793; Zijlman 1809-1848. 
Ulrum: Bakker 1930-1930; Bentem, van 1775-1800; Boer, de 1762-1766; Bol 
1801-1870; Cleveringa 1762-1767; Dijk, van 1872-1872; Dijkhuizen 1883-1883; 
Egbertis 1834-1834; Ekkens 1719-1857; Frik 1917-1966; Gelsema 1910-1969; 
Gras 1874-1874; Groen 1730-1996; Kruizinga 1799-1887; Middendorp 
1834-1834; Schaap 1827-1827; Sijpkens 1775-1800; Staal 1874-1874; Wala, van 
1767-1767; Westra 1923-1978. 
Zoutkamp: Benes 1675-1992; Blinkhof 1874-1874; Bol 1780-1795; Faber 
1700-1992; Koning 1700-1991; Kuipers 1866-1866; Schaap 1822-1822; Smit 
1797-1797; Strik 1874-1874; Visser 1800-1970. 

ADVERTENTIE 

(RECTIFICATIE) 

BOEKHANDEL 
van der LAAN & POSTMA 

VA LG E 3 
9965 PO LEENS 
(0 5 9 5) 5 7 1 9 9 2 

Nieuwe boeken en antiquariaat 
Verzending door heel Nederland 

Wij verzorgen graag 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. 
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Uit Steinfurt naar Groningen M 
Ingezonden door dhr. G. Bordewijk, Eelde l ~!!J 

Sehr geehrter Herr · 
Es war mich eine grosse Freude lhnen zu begegnen. Da ich lhnen auch ein 
Vergnügen bereiten will, habe ich nachgesucht, welche Steinfurter sich in 

den Jahren 1663 bisOez. 1681 in Groningen gewohnt haben. Dieses Bürgerregis
ter ist jedes Vierteljahr abgeschlossen; somit kann ich angeben z. B. 1-67: das 
heisst von Jan.-März 1667; 4-72 ist Oct., Nov., Dec. 1672. Ferner steht noch die 
Bemerkung "s" d.h. Student an der Groninger Universität, und deshalb keinen 
Dauerbewohner von Groningen . 

Arnoldus Jacs Bernardius 4-61 Ernestus Wilhelmus Mitternach, st 
s. Jodocus Henricus Bertling 2-67 2-73 
Guilhelmus Bodencamp, st. 3-71 st. Everhardus Münster 1-72 
Wesselius Bodenkamp 4-64 Henricus Nagel, st. 4-62 
Carolus Bokelmannus, s 3-68 Johannes Netelenstrot, st. 1-63 
Everhardus Boncherus 4-67 Albertus von Noortbeek 2-66 
Johan Henric Bordewijck 1-72 Johannes Noortbecks, st. 2-62 
Tobias Bordewick 1-76 Conrardus Henricus Nyhof,s 3-68 
st. Reinierus van Boverworde 1-70 Henricus Palthe, st. 3-61 
Ernestus Wilhelmus Brauns, s 3-68 Henricus Pontanus, st. 4-69 
Anna Bruyns 3-79 Anne Rozerus 4-68 
Henricus Bucholt, st. 4-80 Anna Elisab. Schlingmann 3-79 
Alexander Cantzelius, s 2-69 Ernestus Wilhelmus Schraderus stud 
Christ. Dalhof, s 2-68 2-78 
Christophorus Dalhof, s 3-69 s. Joh. Schumakerus 3-68 
Abram Engeling, s 2-71 st. Joh. Henricus Seitherus 4-64 
Everhardus Palthe Enschede 4-61 Joh. Senger 3-81 
st. Everhardus 3-70 st. Joh. Henr. Sluyters 2-79 
Berent Flege 3-79 Christina Smeding 2-79 
Wichard Fren 2-72 st. Rudolphus Snethlage 4-70 
s. Joh. Henr. Goddaris 4-68 Samuel Snethlage 3-61 
st. Ernestus Philippus Goddaeus Engelbert ter Stege 4-79 

4-80 Joh. ter Stege 4-71 
Guilhelmus Adolphus Godelevus, st. jungfrau Steyne zur Stege 4-80 

4-71 Guilhelmus Stoltecamp, st 2-62 
Henricus st. Grim. 3-62 Altien Stryckers 3-77 
Joh. Harmens 4-69 st. Rudolphus Stucht 4-63 
Catha Alheit Hundius 1-75 s. Joh. Stuerman 4-70 
Gerrit Husinga 3-73 Aelheid Stühlen 2-75 
s. Joh. Jonelin 2-73 Amelia Christina Stühlen 4-68 
Henricus Keiler, st. 4-66 Cyriacus Stühlen 4-72 
Hermannus Lanckhorst 1-62 Conrardus Stundeta, s 4-64 
Henricus Langhorst, st. 4-62 s. Johannes Vuyst 3-67 
Christophorus Loman, s 3-62 Johannes Westendorp 4-63 
st. Egbertus Lubley 1-80 Joh. Westendorp 2-74 

Enneken Wynchers 2-79 



Onze afdeling in statistieken ffl 
---------------d.,...o-or_A_n_t_on-ia_V,...el'"'d-hu-is-en-K-ee_s_H_e_s_s_el-s lii 

Het gemiddeld aantal bezoekers van onze afdelingsbijeenkomsten is flink 
gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is voor een groot deel "te 
danken" aan de zeer druk bezette excursie naar de Groninger Archieven met 

105 personen. Zouden we deze bijeenkomst niet meetellen dan zakt het gemid
delde aantal naar 39,88. Op een ledental van 500 mensen is dit aantal natuurlijk 
bedroevend weinig. 
Deze tendens zien we niet alleen bij onze afdeling, maar het is een landelijk 
verschijnsel. Vindt men de lezingen niet boeiend (uit de enquête bleek van wel), 
wil men 's avonds niet weg (meerijden kan via het bestuur altijd geregeld worden), 
heeft men het "te druk", zijn 10 bijeenkomsten misschien ook teveel van het 
goede? We weten het niet, maar het punt "hoe de belangstelling voor onze 
afdelingsbijeenkomsten te verhogen" blijft ook dit jaar weer onze volledige aan
dacht houden. Suggesties voor lezingen en hoe we de opkomst kunnen vergroten 
blijven uiteraard welkom. Het niveau van 1993 werd helaas bereikt op de 
ledenvergadering van 23 februari (waar waren de trouwe leden?), maar we blijven 
streven naar dat van 1994. De voorzitter zei op die vergadering: "Een opkomst van 
10% moet toch mogelijk zijn. Wij doen ons best om voor u een leuk programma te 
maken, maar er is weinig lol aan als de leden geen belangstelling tonen". We 
proberen dit jaar (juni, zie elders in dit nummer) toch maar weer eens een excursie 
te organiseren en hopen op een goede opkomst. Aan de prijs kan het niet liggen. 

eo Gemiddeld aantal bezoekers van de afdelingsbijeenkomsten 
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Het ledental van de afdeling is (telling 31 december 1997) gestegen naar 507 
(landelijk heeft de NGV 11.118 leden), met bijkomende leden zitten we op 99. Van 
de 719 bijkomende leden nemen we dus een fors gedeelte in, bijna 14%. Een 
komplimentje voor de redaktie? 
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De oprichting van de stoombootdienst tussen Delfzijl m 
en Groningen 

r 
door Frouke Barkhuis NOV 

A Is afsluiting van een archiefcursus in het Gemeentearchief in Groningen kregen de 
deelnemers een opdracht. Aan de hand van kopieën en suggesties waar nog verder naar 
gegevens gezocht kon worden, kreeg ik de opdracht om iets op papier te zetten over de 

eerste beurtvaart per stoomschip tussen Delfzijl en Groningen. 

Blijkens een schrijven van 13 november 1854 van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Delfzijl gericht aan de Burgemeester en Wethouders van Groningen 
verzoeken de heren mr. J. Koning Uilkens, J. Eikema en H.S. Eikema om 
toestemming tot het onderhouden van een stoombootdienst tussen Groningen en 
Delfzijl. Dit verzoek was binnengekomen bij de Raad van Delfzijl. B en W van 
Delfzijl zien graag dat samen met B en W van Groningen om de medewerking van 
Gedeputeerde Staten wordt verzocht. 
Uit het extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerde Staten der 
Provincie Groningen van 25 januari 1855 blijkt, dat een rapport is opgesteld 
waarin de medewerking en het verlenen van de concessie worden bepleit. Volgens 
het Koninklijk Besluit d.d. 9 mei 1846 heeft alleen Gedeputeerde Staten voor dit 
laatste deze bevoegdheid. 
De concessie werd verleend onder de volgende voorwaarden: 
1. Het vaartuig dient een schroefstoomboot te zijn. 
2. Er moet een proefvaart gemaakt worden in aanwezigheid van autoriteiten 

namens het Rijk, de Provincie en het Zijlvest der Drie Zijlen. 
3. Voor de aanvang van de dienst moet het College van Gedeputeerde Staten op 

de hoogte gesteld zijn van de tarieven voor goederen en passagiers, benevens 
de aanlegplaatsen. 

4. De dienst dient binnen zes maanden na verlening van de concessie aan te 
vangen, anders vervalt deze. 

Uit de Resolutie van B en W van Groningen d.d. 11 juni 1855 blijkt, dat zij geen 
bezwaar hebben tegen een vaste los- en laadplaats in de nabijheid van de herberg 
Altona buiten de Steentilpoort. Voor de nodige vergunning dienen de aanvragers 
zich weer te richten tot Gedeputeerde Staten. 
In de zomer komen de drie aanvragers in de problemen. Zij verzoeken op 23 juni 
1855 de Edel Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten om de termijn 
genoemd in de brief d.d. 25-1-1855 te verlengen met zes maanden. Wegens de 
aanhoudende strenge winter kon pas op 20 april een stoomboot in Duisburg 
worden besteld, welke pas in september zal aankomen. Bijgevoegd werd een 
overzicht met aanlegplaatsen, vertrektijden en tarieven. 
Op 2 juli werd dit uitstel verleend. . 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken meldt op 3 augustus 1855 dat deze 
nieuwe beurtdienst goed geregeld dient te worden, maar de kamer kan pas een 
goed advies geven na een proefvaart. Dan zouden pas de gegevens over de 
beschikbare ruimte voor passagiers en goederen betrokken kunnen worden bij 
hun advies. Voorlopig zouden de reeds bestaande tarieven toegepast kunnen 
worden. 
Op aandringen van Ged. Staten geeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
toch een advies en stelt enkele wijzigingen voor in de uitgebreide tarievenlijst voor 



goederen. Dit schrijven is gedateerd op 28 september 1855 waaruit blijkt dat de 
bestelde boot nog niet vaart. 
Op 28 januari 1856 worden B en W van Groningen uitgenodigd voor een 
proefvaart op [datum niet gevonden)1856 's morgens om 10 uur vanaf logement 
Altena. Blijkens een notitie op deze brief zullen de Burgemeester en wethouder 
Muller gehoor geven aan deze uitnodiging. Zo kon op 4 februari 1856 de 
stoomboot Five/ haar dienst Delfzijl-Groningen-Delfzijl beginnen. 
Gebruik werd gemaakt van: 
Ingekomen Stukken Ben W van 13 nov. 1854 nr. 60, 3 aug. 1855 nr. 29, 28 sept. 1855 nr. 126 
en 28 jan. 1856 nr. 174 
Resoluties B en W van 11 juni 1855 nr. 4 
Extract uit hel Register der Resolutien van Gedeputeerde Stalen van 25 jan. 1855 nr. 79 en van 2 
juli 1855 nr. 22 + bijlage van 23 juni · 

Ds. Jacob Eikema was gehuwd met Frederika Schleurholts, dochter van Hieroni
mus Ulferts. De stiefgrootmoeder van Frederika Schleurholts was Aleida Gesina 
Uilkens. Mogelijk was mr. Johannes Koning Uilkens op deze wijze gelieerd aan de 
familie Eikema. 

Genealogie van het heden en de toekomst 

door Jan Schuit 

Bij de ware genealoog zullen waarschijnlijk de rillingen _over de rug lopen bij 
het lezen van de titel. Genealogie is iets van het verleden en liefst nog van 
voor 1800. In het verleden komen we een aantal zaken tegen welke 

vraagtekens oproepen. Vondelingen en hoe zeker kan men zijn van het vader
schap als het eerste kind binnen 9 maanden na het sluiten van een huwelijk ter 
wereld komt? Of nog problematischer, als er een kind erkend wordt door de 
vader bij het sluiten van het huwelijk? De ware genealoog stelt dat er dan een 
nieuwe genealogie moet beginnen. Bij de meeste familieorganisaties is de naam
/ bloedverwantschap primair en zal men deze kinderen gewoon in de stamboom 
opnemen. Over het algemeen zijn de problemen die men in het verleden kan 
tegenkomen over hoe iemand in de familie / stamboom geregistreerd moeten 
worden beperkt. Dit lijkt zich echter in de huidige tijd enorm te veranderen. 

Adoptie heeft natuurlijk door de eeuwen heen altijd bestaan, maar heeft een 
andere status gekregen na de tweede wereldoorlog. Vele gezinnen hebben 
kinderen geadopteerd uit een andere cultuur. De familienaam van deze geadop
teerde kinderen is dan weliswaar gelijk aan de broertjes en zusjes, maar uiterlijk 
en innerlijk zijn er enorme verschillen. Dit zijn hoe dan ook problemen van 
andere aard dan adoptie-gevallen waarbij de kinderen uit de min of meer directe 
omgeving komen en men soms de adoptie tot op late leeftijd heeft verzwegen. 
Het probleem van de registratie binnen onze stamboom kan heel gevoelig liggen 
en een tactische oplossing is niet altijd voor handen. 
Dit is echter een totaal ander probleem dan die welke nu ontstaan uit de nieuwe 
wetgeving. Kinderen kunnen nu zowel de naam van de vader of de moeder gaan 
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krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid om nog een aantal keren van naam te 
veranderen. Het huwelijk is in de tegenwoordige tijd niet meer heilig. Veel stellen 
wonen duurzaam samen Waar moeten we de grens trekken om samenwonen 
gelijk te stellen aan een huwelijk? 
Vele genealogen moeten hier nog niet aan denken, maar de vraagstelling lijkt 
onvermijdelijk. Zeker als er uit deze verbintenis ook kinderen ontstaan. Gecom
pliceerder wordt het nog als er in de familie anders geaarden zijn die gaan 
samenwonen. Ons land is hier zeer tolerant op dit gebied en de mogelijkheid om 
kinderen te adopteren is er of zal er komen. Een lesbisch stel zal eventueel zelf 
voor een kind kunnen zorgen, maar hebben dan wel een donor nodig. Deze is 
meestal nog onbekend ook. Een zelfde probleem is er bij dames die verkiezen 
alleen te blijven, maar toch een kind willen. 

Enige duidelijke richtlijnen hoe we dit moeten registreren zijn eigenlijk nog niet te 
geven. Wij kunnen slechts aanraden alles te registreren aan geboortes, adopties, 
huwelijken, samenwonen, scheidingen en overlijdens binnen de totale familie. 
Het zal slechts in de toekomst blijken welke kant wij op zullen gaan. Zijn het de 
grote uitzonderingen of wordt het gemeengoed. Dit zal per geslacht en familie of 
zelfs per tak enorm kunnen verschillen. Onze kleinkinderen of achterkleinkinde
ren zullen hier mogelijk een lijn in kunnen vinden. Het lijkt een probleem voor de 
toekomstige generaties, maar toch zullen we een richting moeten geven aan de 
personen die vandaag de dag het wel en wee van de familie of het geslacht 
registreren. 

Tot nu betreft het voornamelijk het probleem van de naamstelling. Er komen 
echter totaal nieuwe facetten aan de orde. Voorlopig zullen deze grote uitzonderin
gen zijn, maar het ziet er naar uit dat een ieder van ons vroeg of laat mee wordt 
geconfronteerd. Naast het al eerder aangegeven (zaad)donorschap is er nu ook 
het draagmoederschap. 

In de Volkskrant van 24 oktober 1997 verscheen een artikel onder naam van: "De 
merkwaardigste tweeling ooit". Een Italiaanse vrouw bracht 2 baby's ter wereld. 
Acht maanden eerder waren bij haar 2 embryo's van twee verschillende ouderpa
ren ingeplant. Na de geboorte zijn de kinderen naar de "oorspronkelijke" ouders 
gegaan. Dit werd bepaald na een bloedproef. Dus na het verschijnsel van de 
"single" draagmoeder, is er nu sprake van een tweeling en zonder twijfel zullen 
we worden geconfronteerd met een nogmeerling. 

Maar wat moeten we met het fenomeen draagmoeder? In feite komen er kinderen 
op de wereld die via de natuurlijke weg nooit geboren zouden zijn. Wat is de rol 
van de draagmoeder. De erfelijke eigenschappen liggen opgesloten in het embryo 
en de directe invloed is gering. Toch zou de emotionele en fysieke toestand van de 
draagmoeder invloed kunnen hebben door overdracht van bepaalde ziektes. 
Nieuwe zaken waarvoor een methode gevonden moet worden voor een goede 
registratie. Genealogische puzzels voor nu en voor later en wie weet wat men 
allemaal nog voor ons in petto heeft. Krijgen we naast de afkortingen "Ged" 
(Gedoopt) en "Geb" (Geboren) in de toekomst ook de afkorting "Gek" voor 



"gekloond"?? Of wordt een kloon gewoon geboren en moeten we "zoon van" of 
dochter van" vervangen door "kloon van" ? 

Met dit artikel wil ik slechts een discussie op gang brengen binnen de genealogi
sche wereld om tot een bepaalde richtlijn te komen. Een ieder voor zich mag 
daaraan zijn eigen visie op los laten, maar deze vrijheid is er toch al. Eerdere 
pogingen van de FNF samen met de NGV en het CBG zijn doodgebloed. Gezien 
de nieuwe wetgeving en de technieken op medisch gebied is het van belang hier 
wederom gezamenlijk iets aan te doen. De achterban van beide organisaties 
heeft behoefte aan richtlijnen en bij de meesten van de toekomstige leden zal die 
behoefte er ook zijn. Deze tekst is daarom ook naar het hoofdbestuur gestuurd 
om de discussie verder op gang te brengen. Uw visie, op-en aanmerkingen, zijn 
van harte welkom om meegenomen te worden in het opstellen van de richtlijnen. 

Nieuws van de Noordelijke Archieven " 

------
Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9700 RM Groningen, 050-5992000 

1. Huwelijksakten en huwelijksbijlagen 1913-1922. Per 1 januari 1998 zijn alle 
huwelijksakten en de bijlagen openbaar geworden. Van de gemeenten Groningen, 
Hoogkerk en Noorddijk zijn deze akten op microfiches in te zien. De akten van de 
overige gemeenten kunnen met aanvraagbriefjes worden aangevraagd; u krijgt 
nog de originele akten totdat de verfilmde stukken klaar zijn voor gebruik in de 
studiezaal. Van de tienjarentafels worden nog fotokopieën gemaakt. 
2. Bevolkingsregisters. Vanaf juni 1997 ontvingen wij weer verschillende aanvul
lingen op onze verzameling microfiches van bevolkingsregisters: Aduard (1880-
1893), Bedum (1860-1900), Bierum (1850-1860), Ezinge (1900-1920), Leek 
(1880-1900), Leens (1815, 1829 en 1834), Uithuizermeeden (1860-1900, gedeel
telijk) en Ulrum (1870-1920, dienstboden en knechten). 
3. Index bevolkingsregister stad Groningen, 1822-1920. De bevolkingsregis
ters van de stad Groningen stonden al op microfiche in de studiezaal. De index 
daarop (een kaartsysteem) is nu middels de terminal in te zien. U kunt op 
meerdere manieren zoeken en krijgt dan een afbeelding van het betreffende fiche. 
U kunt dus zelf zoeken en hoeft geen aanvraagformulieren meer in te vullen. 
Medewerkers leggen u graag uit hoe u het systeem kunt gebruiken. 
4. Microfilms successiememories. Ook de beschikbaarheid van de successie
memories is vergroot. In de studiezaal vindt u microfilms van de memories en de 
alfabetische tafels tot ca. 1927. 
5. Genealogieën en genealogische bestanden. Sinds begin dit jaar staan de 
genealogieën in de studiezaal in alfabetische volgorde. Daarbij is zoveel mogelijk 
uitgegaan van de hoofdnaam in de titel; de eerste vier letters staan op het etiket 
op de rug aangegeven. 
Binnenkort verschijnt een overzicht van de in 1997 verworven genealogieën; 
daarin vindt u zowel de publicaties als de computerbestanden. 
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6. Archievenoverzicht en aanvragen originele stukken. Vanaf 10 maart staan 
alle archieven en de bijbehorende toegangen van Rijksarchief en nu ook van 
Gemeentearchief in één archievenoverzicht Als er bij een archief een toegangs
nummer staat, vraagt u de stukken aan via de terminals. Stukken uit niet
geïnventariseerde archieven, kaarten en bibliotheekmateriaal vraagt u aan met 
(handgeschreven) aanvraagbriefjes. 
7. Sluitingsdagen. De studiezaal is gesloten van donderdag 30 april Urn dinsdag 
5 mei en op donderdag 21 mei. 

Rijksarchief Drenthe, Brink 4, 9401 HS Assen, 0592-313523 

1. Bevolkingsregisters. Sinds maart zijn de bevolkingsregisters van de volgende 
(voormalige) gemeenten op microfiche in de studiezaal te bekijken: Assen, 
Coevorden, Dalen, Odoorn, Schoonebeek, Roden en Rolde. Mogelijk komen daar 
in de loop van het jaar de registers van Anloo, Eelde, Gieten, Hoogeveen en Peize 
bij. In principe gaat het om de periode 1850-1940. Over ongeveer vier jaar moet 
het hele project voltooid zijn en alle bevolkingsregisters beschikbaar zijn. 
2. Openingstijden. Sinds 1 september 1997 is het Rijksarchief ook op donder
dagen geopend van 9.00 tot 21.00 uur (behalve in juli en augustus). 

Genealogisch raadsel 

In de scheurkalender 1996 van het genootchap Onze Taal stond elke zondag een 
(taalkundig) raadsel. Soms hebben zijn deze raadsels ook leuk voor genealogen 
of zit er een genealogisch tintje aan. Zo ook zondag op 7 juli 1996: 

Ik ben de oorzaak van mijn moeders dood 
Ik heb mijn vader helpen doodslaan 
Ik heb mijn zuster getrouwd 

Toch ben ik altijd deugdzaam gebleven. 
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ADVERTENTIE 

Sommige boeken zijn onmisbaar bij historisch onderzoek. 1, " ,. k 1, • 11 tl " 1 

Daartoe rekenen we zeker de Blbllografte van Groningen, Boomker {(P_ Savem'J'e 
dat sedert 1983 Inzicht geeft In publlcatles In en over ~ 
Groningen. Daarnaast Is In onze boekhandel In Haren en Riik .. ,, .. , •• 1 20s 91s2 en llu•n 1110 11,ndt 

Groningen (Zwanestraat) een uitgebreide afdeling Zwon••trHI 41-43 9712 Cl( Groninpn tllollondt 

Gronlngana aanwezig. Oud• Kijk In 't Jo1,1r"1 19 9112 E,\ Crnn!nvn tllnllandl 



Vragen en antwoorden 

• De 'spelregels' van deze rubriek vind u in nr. 1 van Huppe/DePup van deze jaargang. 
• 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 altijd voldoende porto voor 
antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt). 

Antwoorden 

1997/24 HAZEWINKEL 
Van de heer H.J. Breukink werd een korte stamreeks Hazewinkel in vijf generaties 
(1826-1640) ontvangen. Door ruimtegebrek is het niet mogelijk deze integraal op 
te nemen. Geïnteresseerden kunnen een kopie opvragen bij de redacteur van deze 
rubriek. Zie ook de rubriek 'Nieuwe boeken' op blz. 47. 

19981/1 DOORNKAMP 
W. Molema, Santpoort-Noord. 
Berendina Graalman was een halfzuster van een voorvader van mijn vrouw, geb. 
Graalman, nl. Dirk Hindriks Graalman, geb. Weener 23-4-1767, z.v. Hindrik 
Geerts Graalman en Anna Lysbeth Jurjens. Berendina werd geb. te Weener, 
1-5-1800 uit het 2e huwelijk met Elsjen Janssen Blank. Op 26-2-1835 overleed in 
het huis getekend nr. 269 te Hamdijk (gem. Nieuweschans) Berendina Hindriks 
Graalman, oud 34 jaar en ruim 9 maanden, echtgenote van de dagloner Hindrik 
Jans Doornekamp (ged. Weener 8-3-1794. ged. 14-3, ovl. Bellingwolde 29-11-
1854), nalatende 5 minderjarige kinderen, dochter van Hinderk Geerts Graalman 
(ovl. voor 26-11-1820) en Elske Jans Blank. 

1998/8 WARMOLTS 
M. Rümke -van Hoorn, Amsterdam. 
Ellechien Warmolts is een dochter van Warmolt Harckes en Tetie Jans (d.v. Jan 
Hendriks en Evertje). Ze is een kleindochter van Harcke Pieters, wedn. van 1. 
Haicke; 2. Kunne en zijn 3e vrouw Trijntje Warmolts (die 1638 hertr. met Tiddo 
Melchers ). Achterkleindochter van Pieter Harckes ( 1565-1645 ), doopsgezinde 
vermaner, Meeden en zijn 1e vrouw Ellechien (hij hertr. 2. Engel; 3. Tjaecke Jans). 
Elllechien Warmolts tr. te Noordbroek (h.c. 14-03-1688) Uke Harmens. In de 
klapper op de huwelijkscontracten van Noordbroek wordt hij ook Uke Harckes 
genoemd, zoon van Harcke Peters en Emme. In dezelfde klapper komt het 
huwelijk voor van Harmen Ukes en Emme Cornelis, 09-02-1650. Is Emme wellicht 
later getrouwd met Harcke Peters, zodat Uke Harmens zijn stiefzoon zou kunnen 
zijn? 
Deze gegevens zijn ontleend (afgezien van de klapper) aan Gruoninga 1970, nr. 3, blz. 95: enkele 
families te Meeden in de 17e eeuw door M.C. van Hoorn, punt. D. 

1998/8 WARMOL TS 
Bram van der Laan, Heiloo 
Uko Harms en Ellechien Warmels lieten te Noordbroek 14.3.1688 een h.c. 
opmaken. Voor hem: Harcke Peters en Emme (stief)vader en moeder. Voor haar: 
Warmelt Harkes en Tetie vader en moeder. 
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De kwartierstaat van Ellechien Warmels ziet er als volgt uit: 
1 Ellechien Warmels, geb. rond 1665, ovl. Groningen 11-04-1725. Ellechien tr. 
1688, (h.c te Noordbroek 14-3-1688) (1) Uke Harmens, geb. rond 1660, z.v. 
Harmen Ukens en Emme Cornelis. Ellechien tr. (2) met Arent Pieters Dijk, geb. 
rond 1665. 
2 Warmolt Harckens, geb. rond 1635. 
3 Tetie Jans, geb. rond 1635. 
4 Harcke Pieters, geb. rond 1585, ovl. tussen 06-3-1634 en 12-7-1636. 
Harcke was wedn. van Haicke Elles, geb. rond 1585, ovl. voor 15-1-1615. Harcke 
was wedn. van Cunne Jans, geb. ±1590, ovl. voor 8-11-1625. Harcke tr. (3) met 
5 Trijne Warmels, geb. rond 1600. Trijne was later gehuwd, h.c. te Meeden 8 
september 1638, met Tiddo Melchers, geb. rond 1600. 
6 Jan Hindricks, geb. rond 1600, ovl. voor 23-4-1638. 
Jan was wedn. van Tettie, geb. rond 1600, ovl. voor 25-2-1634. Jan tr. Midwolda 
2-3-1634, h.c. Wagenborgen 25-2-1634, (2) met: 
7 Evertje Hindricks Rotmers, geb. rond 1610. 
8 Pieter Harckes, geb. rond 1560, ovl. tussen 9-2-1644 en 17-6-1645. 
Pieter tr. later Engel, geb. rond 1580, ovl. voor 2-2-1630. Pieter tr. later met Tiacke 
Jans, geb. rond 1600. Pietertr. (1) met: 
9 Ellechien, geb. rond 1560, ovl. voor 11-9-1619. 
10 Warmelt, geb. rond 1570. 
14 Hindrick Rotmers, geb. rond 1575. 
Hindrick tr. later met Anne, geb. rond 1600. Hindrick tr. (1) met: 
15 lmmecke Harckes, geb. rond 1575. 
30 Harcke Tyabbens, geb. rond 1540. 
31 Ewe, geb. rond 1540. 

1998/9 EBBENS/ABBRING 
Bram van der Laan, Heiloo 
De ouders van Ebbing Ebbes zijn vrijwel zeker: Hendrik Ebbing en Grietien 
Muntingh. Grietien Muntingh was een dochter van Jacob Muntinge, tho Onnen tr. 
Zuidlaren 9-11-1645 Hindrikien Bavinge, tho Suidlaren. Jacob had een zuster 
Henderkien X N.N. Sissing: hieruit o.a. GRIETIEN SISSING, en een zuster 
Jeichien tr. Zuidlaren 1643 Reinder Zwiers. 
Uit dit laatste huw. HENDRIK SWIERS. 

Vragen 

1998/14 UKES 
Harm Ukes, geb.· ca. 1630, boer in Noordbroek, ovl. na 1674, tr. ?, z.v. Uko 
Walles, doopsgez. leraar, ovl. Klooster Sielmonken 15-02-1653 en? 
Gevraagd: Voorgeslacht Harm Ukes. 
C.E. Kuipers, Drachten 

1998/15 SCHOLTES 
Sebe Scholtes, geb. 1663, bezit een plaats in Noordbroek, ovl. ald. 21-8-1743, tr. 
vóór 1693 Emke Meertens, geb. 1662, ovl. Noordbroek 11-10-1726. Zoon: Scholte 
Sebes. Gevraagd Voorgeslacht Sebe Scholtes. 
C.E. Kuiper, Drachten 



1998/16 CLAASSEN 
Martje Claassen, geb. ca. 1695, ovl. vóór 1735, tr. vóór 1721 Scholte Sebes, boer 
in Noordbroek. Dochter: Beertje Scholtes. 
Gevraagd: Voorgeslacht Martje Claassen. 
C.E. Kuiper, Drachten 

1998/17 HAVINGA 
Klaas/Claas Harmannusz Havinga, geb. ± 1703, werd 17 40 lidmaat te Pieterburen, 
schoolmeester te Breede; wedman en maire te Usquert, ouderling te Usquert, was 
tevens organist, begr. Usquert 4-7-1790, 86 jaar en 6 maanden, tr. Pieterburen 
24-11-1737 Sybrich Hendriks van Wijk, ovl. tussen 1773 en 1790, d. v. Hendrik 
van Wijk. Bij h.c. te Pieterburen d.d. 17-10-1737 zijn dedigslieden aan de 
bruidegomszijde: Peter Harms en Jannes Harms als broeders en aan de bruids
zijde: Jan Hendriks als broeder en Jantjen van Wijk als 'moie'. 
Gevraagd: Alle aanvullende gegevens over dit echtpaar / deze familie. 
S.J. Staphorst, Almere 

1998/18 JABBINGA/JAPPINGA 
Jan Jabbinga, schout van Markelo (Overijssel) tr. ca. 1690 Wilhelmina Helmigs 
(kinderen o.a. Berend, Aleijda). Gelet op zijn naam mag verondersteld worden dat 
hij uit het Noorden des lands komt. In 1947 (volkstelling) komt de familienaam niet 
meer voor. 
Is er wellicht sprake van een Jappinga, wiens naam verkeerd werd gespeld ? Wie 
kan hem evt. plaatsen bij een in Groningen voorkomende familie Jappinga? 
E. de Jonge, Emst 

1998/19 FRANS/STOMPOOR 
Sijna Willems, geb. ca. 1765, ovl. Oude Pekela 9-12-1830; volgens ovl. akte d.v. 
Willem Harms Stompoor en Elisabeth Harms. 
Gevraagd: Gegevens over voorgeslacht. 
E. de Jonge, Emst 

1998/20 KREITER/KRUITER 
In Bellingwolde huwen op 7-10-1709 Pieter Kreiter, j.m. van Vrezeite, en Anna 
Berents. 
Gevraagd: Voorgeslacht en suggesties over plaats Vrezeite (Freysoythe in N
Duitsland?) 
E. de Jonge, Emst 

1998/21 GROOTHUIS/SMITS. 
Hindrik (Jacobs) Groothuis tr. Groningen 19-7-1793 Anna Smit(s), geb. Gronin
gen 28-11-1764, ovl. Groningen 20-1-1836. In 1822 is Hindrik al enige jaren 
overleden. Een zoon van dit echtpaar is Gerrit Grciothuis, geb. Groningen 19-3-
1797, ovl. Groningen 13-1-1862. 
Gevraagd: Verdere gegevens en voorgeslacht Hindrik Groothuis. 
H.G. van Dam, Amsterdam 

1998/22 VAN DER WAL/DERKS 
Klaas Dirks van der Wal tr. Grootegast 5-8-1792 Jisseltje (Rienks) Derks. Hij is 
waarschijnlijk geb. in Veenwouden en ovl. na 1819. Jisseltje komt van Grootegast 
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en ovl. Grootegast 5-3-1807. Een dochter van hen is Aukje Klazes v.d. Wal (geb. 
Grootegast 3-11-1793, ovl. St. Annaparochie 02-4-1855). 
Gevraagd: Verdere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar. 
H.G. van Dam, Amsterdam 

1998/23 KREMER/SIEGERS/SIJGERS. 
Garbrand Hindriks Kremer, tr. Windeweer 23-2-1790 Janna Jans Siegers/Sijgers. 
Garbrand is geb. Lula (gem. Hoogezand) 1751 en ovl. aldaar 20-9-1817. Janna 
wrs. geb. Kropswolde 27-1-1771 en ovl. dec. 1810. Een dochter van hen is 
Berendje Garbrand Kremer (geb. Kalkwijk, gem. Hoogezand 17-12-1805, ovl. 
Anloo 26-4-1887). 
Gevraagd: Verdere gegevens en voorgeslacht echtpaar Kremer-Siegers. 
H.G. van Dam, Amsterdam 

1998/24 KLOPPENBURG 
Mense Jans (Kloppenburg sinds 1786) geb. Nieuwe Pekela 7-9-1725, ovl. Nieuwe 
Pekela 27-12-1800, tr. Nieuwe Pekela 7-9-1747 Sara Harms Raasvelt, geb. 
Nieuwe Pekela 10-2-1732, ovl aldaar, 23-12-1804. Door ziekte van de predikant is 
er geen aantekening gemaakt in het doopboek. Sara was 15 jaar en 7 maanden 
toen ze trouwde. Mense leefde kerkelijk intens mee. 
Gevraagd: Voorouders Mense Jans Kloppenburg. 
R. Kloppenburg, Barneveld 

1998/25 BOLDEWIJNS 
Helena Boldewijn (ovl. 1742), tr. mogelijk Oude Pekela medio 1731 met Derk Jan 
Houwink (1695-1783), schoolmeester aldaar. Zij hadden twee kinderen: dochter 
Debora en zoon Barak, geen van beiden naar vaderszijde vernoemd (tenzij Barak 
bedoeld was als een vorm van Berent). Bij h.c. te Winschoten traden voor Helena 
op haar volle broer Geert Boldewijns (smid, ongeh. of althans kinderloos ovl. in of 
voor 1738) en haar halfbroer Berent Berents (verder niet thuisgebracht). 
Gevraagd: Ouders en eventueel doop van Helena. 
Mw. P.J.C. Elema, Groningen 

1998/26 PEKELDER FAMILIES 
Contact gezocht met mede-onderzoekers in Pekela, o.a.: De Jonge, Harms, 
Gooskens, Nolten, Vos, Niks, Pinkster(boer), Boelkens, Drent, Duin, Ruiten, 
Overwijk, Beuker en/of Spelde voor uitwisseling van gegevens. 
E. de Jonge, Hanendorperweg 74, 8166 JJ Emst, 0578-662208 

1998/27 LOUWES 
Harm Louwes tr. met Grietje Geerts. uit dit huwelijk vier kinderen: Jantje Harms, 
ged. Midwolde, 9-1-1780, tr. 30-5-1802 Gerben Hendrik Buist; Louwe Harms, ged. 
Midwolde 6-5-1781, tr. aldaar Boukje Hendriks Bos; Geert Harms, ged. Midwolde 
27-1-1788, tr. aldaar 16~9-1810 Jantje Jans Koopman en Jan Harms, ged. 
Midwolde 7-2-1796, ovl. Groningen (Mil. Ziekenzaal) 27-2-1821 aan longtering. 
Volgens DTB Midwolde/Leek is ged. 25-1-1756 een Harm Louwes met als ouders 
Louwe Hendrik en Jantje Harms, doch er is vermoedelijk ook nog een Harm met 
als ouders Louwe Willems en Jantje Harms (Hummel) of zijn Louwe Hinderk en 
Louwe Willems dezelfde persoon ? 
Gevraagd: Ouders van Harm Louwes en Grietje Geerts. 
J.M.J.J. Louwes, Krimpen aan den IJssel 
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