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HuppelDePup 
wordt uitgegeven door de NGV (Nederlandse 
Genealogische Vereniging) afdeling 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. Overige leden van de NGV 
kunnen zich abonneren middels een bijkomend 
of gezins-lidmaatschap (à/ 12,00 per afdeling/ 
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), 1997 en 1998 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 JN Groningen 

- -------, 

Kopij voor Huppel0ePup 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 
begin november 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. 

- ~-- ---- -------- ---- -- - - ---- - - ------ --- -~ 



Voorwoord --- J 
Alweer een zomer voorbij, alweer 5 jaargangen HuppelDePup verder. Tijd om 
weer eens de balans op te maken. Hoe vindt u de inhoud van ons blad? Mist u 
wat? Precies goed? We horen het graag. (Alle positieve opbouwende opmerkin
gen zijn welkom, complimentjes zijn we dol op). De naam van ons blad is bij haast 
iedereen bekend en bij gebrek aan beter (?) nog steeds niet ingeruild. Intussen 
proberen wij de betekenis ervan steeds in het blad te leggen: Gevarieerd van 
inhoud, voor elk wat wils (van Dale). Ook bij de lezingen trachten we deze 
stelregel te volgen. We hopen dat de kentering ten goede v.w.b. de betere 
opkomst (de laatste drie lezingen hadden we een gemiddelde van 70 personen) 
zich zal handhaven. Aan ons zal het niet liggen. We beginnen met een computer
dag op 12 september met voorlichting over computerprogramma's, internet, korte 
lezingen e.d. We kunnen nog enige vrijwilligers gebruiken om (een gedeelte van 
de dag) wat hand- en spandiensten te verrichten. Vragen hierover/opgave bij Kees 
Hessels. Ook voor het registre civique, een landelijk project, zijn nog enige 
mensen nodig om gegevens in te voeren. Nadere informatie hierover kunt u 
verkrijgen bij onze penningmeester dhr. IJzerman. 
Wegens verhuizing naar de hoofdstad van het mooie Friesland is onze vice
voorzitter Menno de Lange afgetreden. Uit naam van het bestuur, en waarschijnlijk 
spreken we ook wel namens alle leden/lezers: Meaao bedaaktl 
Omdat Joop van Campen op de vice-voorzitter-plaats komt, is er nu een "gewone" 
bestuursfunctie vacant. Lijkt het u wat, wilt u het eens proberen, wilt u meer 
informatie of weet u iemand: Laat het ons weten. 
Dit nummer is weer aardig gevuld. Naast de vaste rubrieken zijn er bijdragen van 
lezers: o.a. een genealogie, een stamreeks, een verslagje over internet en 
Naarden en een artikeltje over pottenba!<kers. Omdat niet ieder nieuw lid 
(plaatsgebrekprobleem) in genealogisch voorstellen staat is het mogelijk dat we u 
gemist hebben. Wilt u daar alsnog in dan is een belletje naar Joop van Campen 
voldoende. 
Het volgende nummer zal in het teken van het vijfjarig jubileum van HuppelDePup 
staan. Hebt u iets speciaals daarvoor, dan is dat uiteraard welkom. Voor nu: Veel 
leesplezier. 
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Genealogisch Voorstellen 

""'" - ""'c.mp,n ~ 
H.J. (Henk) Kroon, lidnr 125840. 
Hij is 63 jaar en woonachtig in Scheemda. Is sinds 1987 bezig met genealogie. 
Doet onderzoek naar de eigen familie, in zijn kwartierstaat komen de volgende 
familienamen voor: Kroon, Roelfsema, Bosscher, Hofsteenge, Karst, Van Dijk, 
Scheper, Meertens, Weitering, van der Struik, Bos, Zeegers, Stenveld, Schuiling, 
Meyering, Hogenesch. Deze families komen voor een klein deel voor in Gronin
gen, voor een groter deel in Drenthe, de rest in Friesland en Overijssel. Behalve lid 

.§t van de NGV is hij vriend van het Centraal Bureau voor Genealogie. 
~ Zijn overige hobby's zijn: tuinieren, sport, reizen . 
.8 i Mr. R.E. (Roland) Bekking, lidnr 125742. 
1M Hij is 55 jaar, van beroep communicatie-adviseur en woonachtig te Winschoten. Is 

sinds 1996 bezig met genealogisch onderzoek naar de eigen familie. T.z.t. wil hij 
een boek publiceren. Familienamen, die in zijn voorouder-onderzoek voorkomen 
zijn: Bekking, Becking, Baas Becking. Deze familienamen treft men aan in 
Overijssel, Gelderland (Achterhoek), Den Haag, Amsterdam e.o. en het Duitse 
grensgebied (Vreden, Borken e.o.). Behalve lid van de NGV is hij nog vriend van 
het CBG. 
Overige hobby's: schaken, bridge, literatuur, computer-ontwerp, ether
communicatie. 

A. (Arend) Prins, lidnr 125505. 
Hij is 46 jaar, directeur/manager gezondheidszorg, woonachtig te Gouda. Hij is 
sinds 1990 bezig met genealogie. Hij verricht onderzoek naar eigen familie en 
betrekt daarbij ook de streekhistorie. De familienamen die in zijn voorouderonder
zoek voorkomen zijn: Prins, Ottens, Breider, Oost, Nienhuis, Kost, Broeksema, 
Wijkens, Vos, Kamps, Bakker, Trip, Niks, Meljes, Schuit, Siebering, Mik, Zweep, 
Snijder, Lanting, de Wit, Meinders, Klein, Zeven, Mulder, Pars, Pinkster (Boer), 
Roelofs, van Dalen, Hollander, Op 't Holt en Panneman. Deze familienamen 
komen voor in de stad Groningen en de provincie, met name in Appingedam, 
Termunten, Pekela, Veendam en Wildervank. Ook in het oosten van Drenthe tot 
Coevorden. Enige namen zijn afkomstig uit Oost-Friesland en Pruisen. 
Verder heeft hij voor de liefhebbers beschikbaar alle namen en data van Oost 
Groningen en Oost Drenthe uit 15 jaargangen Gens Nostra. Ze staan alfabetisch 
en met verwijzingen in een bestand. Telefoon: 0182-580174. 
Overige hobby's: postzegels verzamelen, maken van bestanden uit bovenge
noemde gebieden. 

Dr. M. (Michel) R. Doortmont, lidnr 107789. 
Hij is 38 jaar, historicus en universitair docent internationale betrekkingen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, sinds augustus 1997 vanwege zijn werk in de stad 
woonachtig. Hij is reeds 23 jaar hobbymatig en professioneel als genealoog actief. 
Hij was van 1981 tot 1985 bestuurslid en van 1985 tot 1997 voorzitter van de 



Afdeling Rotterdam en omstreken van de NGV. Hij is oud-bestuurslid van het 
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en thans 
redacteur van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw. Hij is gespecialiseerd in de 
koloniale genealogie, met name van Nederlanders in West-Indië en Afrika, en in 
onderzoek naar ambtenaren. 

F.(Fokke) de Jong, lldnr 125436. E-mail: fdejong@worldonline.nl 
Hij is 42 jaar en woont in Hellevoetsluis. Van beroep groepsleerkracht in het 
basisonderwijs. Sinds enkele jaren bezig met genealogie en lid van de NGV vanaf 
juli 1997. Omdat alle voorouders afkomstig zijn uit Noord-Nederland, is hij 
(bij-)komend lid van de afdelingen Friesland, Groningen en Noord-Drenthe en 
Drenthe. Doet daarbij onderzoek naar de families Giezen (Roden) en Eitens 
(Peize), De Jong en De Haan (Ureterp, Oosterwolde en Appelscha). Heeft via 
Internet contact gelegd met een uitgebreide tak van de Eitens familie in de USA en 
onderhoudt daarmee een intensieve correspondentie. Verwerkt zijn gegevens met 
Brother's Keeper for Windows. 
Overige hobby's: computer, fotografie, lezen. 

B.(Bert) E. 0. van der Laan, lldnr 125646. 
Hij is een 49 jarige gemeenteambtenaar, die in Rhenen woont. Verzamelt al 25 
jaar genealogische gegevens van zijn eigen familie: Van der Laan (Finsterwolde, 
Beerta, Winschoten), Hagenus (Beerta, Finsterwolde), AB (Winschoten, Veen
dam, Meeden), Stel (Finsterwolde, Veendam). Behalve NGV lid is hij vriend van 
het CBG. Verder is hij geînteresseerd in biografieën van politici, historici en 
theologen. 

A.(Aafko) H. Tuin, lldnr 125402. 
Hij is 48 jaar, gehuwd, heeft 5 kinderen en woont in Terneuzen. Van beroep is hij 
ontwikkelaar bij Philips. Sinds 1994 is hij bezig met genealogie, met als startpunt 
een stamreeks van zijn vader, die hij in 1950 uit mondelinge overlevering op 
papier had gezet en die tot ongeveer 1800 teruggaat. Zijn stamreeks loopt vast bij 
Hindrik Pieters (Tuin), gehuwd in Scheemda 15-05-1780. 
Van de vier (schoon)ouders komen er drie uit Groningen en één uit Zeeland. Hij 
doet onderzoek naar de familienamen: Tuin, Lubberts, Vegter, v.d. Woude, 
Schutte en van Essen. In zijn kwartierstaat loopt hij veelvuldig vast op voorouders 
uit Hannover. Wie kan hem verder helpen? Sinds september 1997 lid van de NGV. 

S.(Slmon) J. Staphorst, lidnr 107602. 
Hij is 40 jaar en woonachtig in Almere. Zijn beroep is hoofdverpleegkundige in 
Amsterdam. Hij is ruim 22 jaar bezig met genealogie. Zijn voorgeslacht is voor de 
helft via zijn moeder van Groningse afkomst. 
De vier hoofdtakken zijn: Havinga, Ritzema, Bulthuis, Riekels, Heslinga (Friese 
oorsprong), de Lange, Leujes en Kuijpers. Hij is bezig met het samenstellen van 
kwartierstaten van zijn grootouders. Zijn vrouw is via haar moeder voor ongeveer 
50 % van Groningse origine. Haar vier hoofdtakken zijn: Knispel (Duitse oor
sprong), Huls(t), Bon(t)drager, Breurkens, Dekker, Drenth en Janka (Breda). De 
voorouders van zijn vrouw zijn grotendeels RK. Gegevens verwerkt hij in GD90 en 
converteert deze naar Word. Overige hobby's: fietsen en geschiedenis. 

t 



Afdelingsprogramma 

.... - .. " c • ..,... m 
Zaterdag 12 september 1998. 
Plaats : De Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. 
Aanvang : 13.30 uur - 17.00 uur. 
Thema : Manifestatie 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 
i hiervoor benodigde hardware en software. Verder zal er een 
..2i programma van korte lezingen worden aangeboden. Een aantal i gebruikers wordt de gelegenheid geboden hun (genealogische) 

<7> toepassingen op de computer te laten zien. 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), Spilsluizen NZ 9 te Groningen. (Let 
op het hieronder vermelde parkeerprobleem) 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
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 hij aandacht besteden aan het geld en de ontwikkeling van de koop
kracht 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 (bij 
A-Kerkhof NZ, parkeerplaats Westerhaven: let op het hieronder vermelde parkeer
probleem). 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Thema : Naamkunde en genealogie. 
Spreker : Dhr. dr J.B. Berns. 
Hij is verbonden aan het P.J. Meertens Instituut voor Dialectologie, Volks- en 
Naamkunde in Amsterdam. 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, beroepsnamen 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 uur). 
Thema : Archieven in Gdansk (Danzig) te Polen. 



Spreker : Dhr. T. Ufkes 
Spreker heeft met een beurs van de Poolse Academie van Wetenschappen één 
jaar onderzoek verricht in het Stadsarchief van Gdansk. In zijn lezing behandelt hij 
de groep (Noord)Nederlanders, die zich in de 1r en 188 eeuw in deze Oostzee 
stad vestigden en burgerrechten verkregen. Onder hen bevonden zich veel 
schippers (Friezen). Bij vestiging moesten zij geloofsbrieven d.w.z. geboortebrie
ven en getuigenverklaringen overleggen. Ook gaat hij in op andere bronnen, die 
betrekking hebben op de aanwezigheid van Nederlanders in Danzig. Bijvoorbeeld: 
kerkarchieven, handelsstukken (Hanze), geschillen, die blijken uit correspondentie 
tussen de Republiek en Danzig. 
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Parkeren. Ï 
In verband met de bouw van ondergrondse parkeergarages is de parkeerplaats op ~ 
de Ossenmarkt in 1998 gesloten en die op de Westerhaven voorlopig moeilijk i 
bereikbaar. Als u met de auto komt moet u wat meer tijd nemen om een geschikte 'f'J. 
parkeergelegenheid te vinden. 

Agenda 

5 sept. 1998 Vooroudermarkt voor met name de 4 Noordelijke provincies. 
Schouwburg "OGTEROP", Zuideinde 70 te Meppel. Entree gra
tis, 10:00tot 16:00 uur, vlakbij NS station. Info: 0591-611822 

19 sept. 1998 Streekhistorische Dag Marne, in het gemeentehuis van de 
Marne te Leens, info: 0595-575511 

1 okt. 1998 ODO: Extra openstelling van ons VerenigingsCentrum te Naar
den op donderdag. 11.00 uur - 17.00 uur. 

10 okt. 1998 NGV Friesland: Informatiemiddag van het kadaster in Friesland. 
Plaats: Zalencentrum "Onder de Luifel", Stationsweg 6 te 
Leeuwarden. Aanvang: 13.30 uur. 

17 okt. 1998 Genealogysk Wurkferbän Fryske Akademy: Vragen en 10-
minuten-praatjes. Plaats: zaal Fryske Akademy. Aanv. 13.30 u. 

14 nov. 1998 NGV Friesland: dhr. Snel over 'Migratie en immigratie naar Am
sterdam. Plaats en tijd: zie hierboven. 

19 nov. 1998 ODO: Extra openstelling van ons VerenigingsCentrum te Naar
den op donderdag. 11.00 uur - 17.00 uur. 

28 nov. 1998 Genealogysk Wurkferbän Fryske Akademy: Presentatie Genea
logysk Jierboek 1998. Plaats en tijd: zie hierboven. 

12 dec. 1998 NGV Friesland: 10-min. praatjes. Plaats en tijd: zie hierboven. 

u, 
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Van de bestuurstafel 
B + B (Bestuur en Beleid) 

door Thijs IJzerman 

Sinds het verschijnen van de laatste HuppelDePup (voorjaar 1998) zijn er weer verschillende 
zaken gebeurd, zowel binnen onze afdeling als op het landelijke niveau van de NGV. 

Bestuursmutaties. 
Als opvolger van de heer De Lange heeft het bestuur de heer J.W.H. (Joop) van 
Campen aangewezen, die al geruime tijd deel uitmaakt van het bestuur. Ik ben 
bijzonder blij met deze benoeming. Door deze mutaties is er een vacature 
ontstaan binnen het afdelingsbestuur. Mocht u iemand kennen die u geschikt acht 
voor ons bestuur, neemt u dan contact op met onze voorzitter. Daar er slechts één 

_è> vrouw in het bestuur zit, zouden wij dat graag uitbreiden met nog een vrouwqlijk 
m bestuurslid . ..-
.8 De Algemene Vergadering. 
i Op 25 april was de Algemene Vergadering (AV). In het informele deel 's ochtends 
~ maakte de heer Te Meij, voorzitter van de afd. Computergenealogie (CG), zijn 

bezwaren kenbaar rond de gang van zaken met betrekking tot de CD-rom van 50 
jaargangen Gens Nostra. De afd. CG had harde toezeggingen van het hoofd
bestuur (HB) dat de afdeling bij dit project betrokken zou worden, hetgeen niet 
gebeurd is. De afd. CG meende ook dat zij de CD-rom goedkoper had kunnen 
produceren. Verder deden er nog allerlei geruchten de ronde dat de makers, twee 
NGV-leden, flink verdiend zouden hebben aan de CD-rom. Ook zou het Vereni
gingscentrum hier een minder fraaie rol in gespeeld hebben. Kortom, de aanwe
zigen kregen sterk de indruk dat er een naar luchtje zat aan dit project. Tussen 
haakjes: Het idee van een CD-rom met 50 jaargangen Gens Nostra is een 
uitstekend idee en de makers hebben er ongetwijfeld hard aan gewerkt en er veel 
tijd in gestoken, yvat een mooi product opgeleverd heeft. In het officiële middagge
deelte werd hier nog op teruggekomen. Dhr. Te Meij vroeg om een onafhankelijke 
onderzoekscommissie, die deze zaak tot op de bodem uit zou zoeken. Het HB had 
hier in eerste instantie geen oren naar, maar na enige aandrang werd uiteindelijk 
toegezegd dat er een commissie van goede diensten gevormd zou worden, die 
inmiddels benoemd schijnt te zijn. Wie er in zitten en wat de opdracht aan de 
commissie is, is ons nog niet bekend gemaakt. Een goede en dus tijdige 
communicatie met de afdelingsafgevaardigden (en de afdelingsbesturen) die de 
AV vormen, wordt echter wel zeer op prijs gesteld. Dit bevordert het 'wij-gevoel' 
binnen de vereniging. 
Ook werd er gesproken over de toekomstige huisvesting van de NGV. Het HB 
wilde een stichting oprichten die de nieuwe huisvesting zal huren of kopen. Om de 
zaak niet op te houden werd gevraagd om met dit idee in te stemmen. Het 
merendeel van de afgevaardigden, waaronder ook ikzelf, konden wel instemmen 
met het idee, maar wilde dan wel eerst de statuten van die stichting zien om de 
verhoudingen tussen de NGV en die stichting te kunnen beoordelen. De NGV, en 
met name de Algemene Vergadering, moet voldoende greep hebben op zo'n 
stichting, bijvoorbeeld door de benoeming van de meerderheid van de bestuursle
den en de goedkeuring van de begroting en rekening. Het HB was van mening dat 
hier niet op gewacht kon worden (men had haast) en kondigde aan alvast tot 
oprichting over te zullen gaan en de statuten achteraf aan de AV voor te leggen, 
waarbij eventuele wijzigingsvoorstellen vanuit de AV dan alsnog verwerkt zouden 



worden. Ik vraag mij wel af waarom men, als er zo'n haast bij was, niet eerder met 
dit idee gekomen is. Dit bedenk je niet van de ene op de andere dag. Ik neem aan 
dat de stichting inmiddels opgericht is, maar ook hierover zijn de afdelings
afgevaardigden nog niet geînformeerd. 
Als nieuwe 1 e secretaris van het HB werd benoemd mevr. Hermanus-Schippers, 
tot dan hoofd van de Dienst Informatie en Publiciteit (DIP). Ondanks eerdere 
toezeggingen was er geen achtergrondinformatie in de vorm van een e.v. beschik
baar. Mw. Hermanus zal ongetwijfeld berekend zijn voor haar (zware) taak, maar 
belofte maakt schuld en aan toezeggingen moet je je gewoon houden. 
Zoals u weet maakten onze voorzitter de heer Daae en ik deel uit van de 
Adviescommissie 1997-1998, als voorzitter resp. secretaris. Aangezien dhr. Daae 
op vakantie was op 25 april, mocht ik namens de commissie het rapport "Van 
Raamwerk tot Duurzaam Beleid" aanbieden aan HB-voorzitter dhr. Dix, in zijn 
hoedanigheid als voorzitter van de AV. De commissie heeft geen uitputtend 
rapport opgesteld, maar een raamwerk. Binnen dit raamwerk wordt aangegeven 
welke kant diverse zaken op zouden dienen te gaan. Details zouden in aparte 
commissies en werkgroepen nader uitgewerkt moeten worden. De commissie had 
het plan ( en meende daarover ook afspraken met de voorzitter van het HB 
gemaakt te hebben) om na de zomervakantie (die gebruikt kon worden om het 
rapport goed te lezen) een aantal bijeenkomsten met de afdelingen en de diensten 
te organiseren om het rapport nader toe te lichten, kritiek aan te horen en om 
vragen te beantwoorden, waarna de commissie alle op- en aanmerkingen zou 
verwerken in een eindrapport. Helaas mocht dit niet zo zijn. Tot stomme verbazing 
en onaangename verrassing van alle commissieleden (de commissie was hier
over tevoren niet ingelicht) werd op voorstel van het HB besloten de commissie op 
te heffen onder dankzegging voor de bewezen diensten. Ik moet u zeggen, ik voel 
mij persoonlijk 'genomen' en dat geldt ook voor de andere leden van de commis
sie. Het HB heeft nu zelf een vervolgtraject bedacht. Vóór 1 juli konden de 
afdelingen schriftelijk reageren bij het HB, waarna het HB de reactie gaat 
verwerken in een zgn. 'vraagpuntennota' en op 31 oktober wordt er informeel 
verslag gedaan. Op een 'gecombineerd overleg' op 28 november wordt de nota 
van het HB gepresenteerd, waarna op de AV van 24 april 1999 de eindnota volgt. 
Op het eerste gezicht heel redelijk, maar ik zie toch een paar problemen. Ten 
eerste is de datum van 1 juli ongelukkig gekozen. Voor de meeste afdelingen 
houdt het seizoen in april/mei op en begint men in de loop van augustus/ 
september weer. Ons bestuur heeft afgesproken om op de eerste bestuurs
vergadering na de zomervakantie het rapport te bespreken. Verder is de commis
sie volledig buiten spel gezet, terwijl die juist de eerstaangewezene is om het 
rapport toe te lichten. Hierdoor kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan of 
kan het rapport verkeerd gelnterpreteerd worden. Doordat de commissie is 
opgeheven kan zij ook niet meer als commissie reageren. De opheffing was 
volgens mij dan ook wat te voorbarig. We moeten nu maar zien wat er van komt. 
Als u nog geïnteresseerd bent in de inhoud van het rapport, ik heb nog een paar 
losse exemplaren over. 
Ondanks dat openheid door het HB meermalen beleden is, komt daar in de 
praktijk nog te weinig van terecht. Ik noemde de commissie van goede diensten en 
de huivestingsstichting al. Al in de loop van mei bereikte mij het bericht dat de 
directeur van het verenigingscentrum Mw. Vulsma, haar functie per 1 juli neer zou 
leggen. Ook hierover zijn de afdelingsbesturen en de afgevaardigden niet geïnfor
meerd. Misschien nog achteraf, maar dat is mosterd na de maaltijd. Er is een 



Bestuursbulletin wat aan alle bestuursleden en Hoofden van Dienst wordt toege
zonden, maar in het juninummer wordt er met geen woord over gesproken. Een 
gemiste kans, nu krijgen de geruchten helaas vrij spel. 
Hierbij bedank ik mevr. Vulsma alsnog voor haar inzet voor het vereni
gingscentrum en voor de NGV. Ik wens haar nog een fijne tijd toe. 

Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen ? R 
,111 

onder redactie van Antonia Veldhuis ~ 

In het boekje "Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld" door A.K. Kisman 
-~ ( 1981) staat dat de Volbedastraat genoemd is naar H. Volbeda, geb. te Haren op 
81 15 januari 1908, ovl. Doetinchem 29 dec. 1970. Meer informatie en foto bij 
~ 

.!Î redactie. 
J (Ingezonden door Tonny Thuijs uit Wehl) 
0.. 

S! 
Grensbewakers gestationeerd in Netterden en afkomstig uit Groningen zijn in 
1834 H. Strankiga uit Delfzijl, in 1856 Alex Friesen uit Musselkanaal, in 1880 
P.Bos uit Groningen en in 1912 Alb. de Vries uit Rodeschool. 
(Uit het boekje Het Kerspel en Gemeenten Netterden door W.J. Ninands, ingezonden door Tonny 
Thuijs uit Wehl) 

Aktes van indemniteit 1700 tot 1811 Ameide (ZH. ): Afgegeven voor Geertje 
Jacobes Kriesman (echtgenote van Arie Vendeloo) op 28 september 1790 door 
boekhouder/diaken Jan Tjarkszoon en ouderling Harmen Oortwijn van de Pekela. 
(Uit DTB Ameide, ingezonden door mevr. T. Stijl-Piersma, Den Haag) 

Trouwboek Koudekerke (Zld.) 15-9/2-10-1708: Jan Cornelissen, j.m. van Mid
wolda in Groningen en Matje Jans, j.d. van Aagtekerke. Getuigen Jan Heijndrixe 
Wildervank (neef van de man) en Katelijntje Leenders (tante van de vrouw). 
(Ingezonden door Aafko H. Tuin uit Terneuzen) 

Hendrik, geb. 3-5-1791 te Bennekom en aldaar ged. op 15-5-1791; zoon van Me
lis Pascal en Jannetje Hendriksen. "Dit kind is hier gedoopt bij gelegenheid dat de 
moeder van Amsteldam naa Groningen, alwaar zij woonachtig, reisende in het 
door passeren alhier in de kraam kwam." 
(Ingezonden door E. R. Caspers, Detmarlaan 12, 6711 MP Ede) 

DTB Groningen: Melis Pascal, van Milaan, otr. Groningen 4-9-1784, tr. Gronin
gen Martinikerk 28-9-1784 Janneke Hindriks, van de Wildervank, pro qua Jan Be
rents. 
(Gevonden door Henk Hartog n.a.v. de vorige vondst) 

ADVERTENTIE 

Sommige boeken zijn onmisbaar bij historisch onderzoek. 1, " ,. ~ h • ,, ,t ,. 1 
Daartoe rekenen we zeker de Bibliografie van Groningen, iq:>_ 
dat sedert 1983 Inzicht geeft In publicaties In en over Boomker~ Save1ûje 
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"Onbekende bron" 

doo< Amo"lo Veldhuis, oon•ci"" H,,,, HarlO!I Il 
Deze keer een "onbekende bron" met handige "weetjes". 
• De meesten van u zullen wel een geval van een "onecht" kind bij één of andere 
voormoeder hebben. Soms werd gewoon één van haar ouders vernoemd, maar 
hoe verder als het kind een naam krijgt die volkomen onbekend is in die familie? 
Dan heeft u waarschijnlijk de vader van de baby te pakken. In Groningen, en naar 
we hebben gehoord ook in andere delen van Nederland, werd het kindje vaak 
vernoemd naar de dader/vader. 
• Krijgt een baby een volkomen vreemde naam en is de moeder keurig getrouwd, 
dan wordt denkelijk de vader van moederskant letterlijk vernoemd. Het kind heeft 
dan een totaal afwijkende naam met de broers en zusters. 
• Dat in bepaalde streken en periodes gehuwde vrouwen als patroniem de 
(voor)-naam van hun echtgenoot kregen is de meesten van u wel bekend. Dat ze 
soms juffr. genoemd werden duidt op een bepaalde maatschappelijke standing, 
zoals de echtgenote van de predikant, schoolmeester e.d .. 
• Zit u rond 1600 en trouwt uw voorvader met een Jacob, Bouwe, Eitje, Cornelis, 
Auke of Johan, dan is er niets vreemds aan de hand. Het waren gewoon zowel 
jongens- als meisjesnamen. Het is alleen even uitzoeken wie wie is. 
• Het is ook handig te weten dat bepaalde namen streekgebonden zijn en andere 
namen vrijwel altijd bij een bepaalde godsdienst horen. Zo komt bijvoorbeeld de 
naam Teupke uit Oost Groningen (Blijham), komen dierennamen (als achter
naam) veelal uit Giethoorn e.o. (Mol, Otter, Kip) en is Harke een typisch 
doopsgezinde naam. 
• En wist u dat veel mensen uit Blijham, Onstwedde, Vriescheloo e.d. hun aktes in 
Winschoten (RA Vdd) lieten opmaken omdat dat goedkoper was? (Info Jan Johan 
Kuiper). 
• Volgens een oude wet, herzien in 1721 mochten er slechts een beperkt aantal 
mensen bij de rouwmaaltijd van een overleden persoon zijn. In 1784 schiep men 
de mogelijkheid tot ontheffing daarvoor, te verkrijgen door het indienen van een 
rekwest. Ook de toestemming om de begrafenis later dan de wettelijke dag te 
doen kon op deze manier verkregen worden. Meestal staat in dit verzoekschrift de 
overlijdensdatum van de persoon. Voor Westerwolde kan men deze verzoeken 
vinden in toegang 732 (o.a. inv.nr. 84 en 85), voor Oldambt is dat toegang 731. 
• Men hield zich niet altijd aan bovengenoemde bepaling en het liep (vaak door 
drankmisbruik) nogal eens uit de hand bij een begrafenis. Hiervoor kon men fikse 
bekeuringen krijgen, die u o.a. kunt vinden in de rekeningen van de Drost van 
Westerwolde (uittreksel gemaakt door de heren R.M.A. Wegman en C.J. Weg
man, sept. 1982). 
• Niet alle begraafdata staan genoteerd in de begraafregisters van Winschoten. 
Het loont de moeite dan de nabuirgilde's (een soort begrafenisvereniging, zie HOP 
april 1996) na te zien. Zo vond ik het overlijden van Trijntje Jans (vrouw van Harm 
Jans Tuinker) dus niet in het register, maar in het gilde-archief van het Zuiderkluft 
te Winschoten op 14 oktober 17 43. Ook werden er veel mensen uit Blijham in 
Winschoten begraven. Zo zijn dat b.v. in juli 1772 Rikkert zijn vrouw (de 2de), Jan 
Derks zijn vrouw op de 21ste en Berent Sasker de 31ste. 

1 
l 
l 
Il 
1 



• Meerderjarig (mondig) werd men op de leeftijd van 25 jaar, of bij een huwelijk 
eerder. In de Franse tijd (1809) werd dat verlaagd tot 23, de "Code civil" 
(1811-1838) bracht dat op 21 jaar. Het "Oud Burgelijk Wetboek" (1838) draaide 
dat weer terug naar 23 jaar. (info Joop van Campen). 
• Kijk in indexen ook bij spellingsvarianten van de gezochte naam. Zo vonden we 
de doop van Annegien Ellerus niet onder de E, en ook niet onder Hellerus 
(waaronder haar zus Emmina werd gedoopt, die trouwens trouwt als Hermina), 
maar onder Allerus. 
• Zeelieden droegen vroeger vaak een gouden oorring. Dit was om, ingeval van 
overlijden in den vreemde, een eerlijke begrafenis te kunnen krijgen. Die kon 
worden betaald met de opbrengst van de ring. 

LO • Ongetwijfeld zijn er nog veel meer interessante wetenswaardigheden. Mogelijk 
.e> weet je/u er ook nog één/enige. Bij deze de uitnodiging ze aan ons te sturen, zodat 

er een volgende keer een onbekende bron kan komen die gemaakt is door onze 
lezers. We zijn benieuwd. 

Samenvatting lezing: (Rechts)bronnen rond nalaten
schappen in Groningen voor 1811 

door Joop van Campen 

NGV-lezing d.d. 16-04-1998 door mw drs. J. van Keulen, hoofd Dienstverlening Groninger 
Archieven. Bepaalde onderwerpen uit deze lezing zijn verder uitgewerkt door bestuurslid J. van 
Campen. Daarbij werd gebruikt gemaakt van collegestof uit de HOVO- cursus "Genealogie en 
Recht" (voorjaar 1998), docente mw. dr B.S. Hempenius - van Dijk. Om praktische reden werd 
alleen de situatie voor 1811 behandeld. 
Om archiefstukken m.b.t. nalatenschappen goed te kunnen begrijpen, moeten we 
weten waar en wanneer stukken werden opgemaakt. Bijvoorbeeld: wat zegt het 
oudste vastgelegde recht (gewoonterecht; landrecht) over het erven en de huwe
lijksgoederen? In Stad en Lande is het landrecht in dit opzicht niet éénduidig, 
maar bestaat uit een mozaïek van verschillende regels. De provincie van Stad en 
Lande in de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden kende vijf rechtsgebie
den, te weten de Ommelanden, de stad Groningen, het gericht van Selwert, de 
beide Oldambten en Westerwolde. Waarin is het recht opgetekend? 
Ommelanden: Land-recht van Hunsingo, Fyvelingo, ende het Wester-quatier, 
ook wel Ommelander Landrecht genoemd (A'dam 1602; Groningen 1631; 1647). 
In boek 111 staan de bepalingen t.a.v. personen-, familie- en erfrecht. 
Stad Groningen: Stadboek uit 1425, pas in het begin van de 198 eeuw gepubli
ceerd door J. De Rhoer. Bepalingen over personen-, familie- en erfrecht zijn te 
vinden in de boeken Il en IX. In 1689 werden onder de naam "Stads Nieuwe 
Constituties (SNC)" nieuwe bepalingen uitgevaardigd. Deze SNC zijn opgenomen 
in het Corpus der Groninger Regten (Groningen, 1725; deel Il). 
Selwert (Gorecht): Het oudste Selwerder Landrecht dateert van 1529 en is 
omstreeks 1825 gepubliceerd in de werken van "Pro Excolendo Jure Patria" 
(P.E.J.P) door J. de Rhoer (Deel VI, 597-627). In boek 111 zijn de bepalingen tot het 
personen-, familie-, en erfrecht te vinden. Verder is te raadplegen "Landt-Recht 
des Gerichts van Selwerdt begrypende De Oude en Nieuwe Landt-Regten ende 
Coustumen van voorschreven Gerichte, soo deselve op 't nieuw syn gerevideert, 
gearresteert ende gepubliceert" ( Groningen, 1673; 1725 ). 



Oldambten: Het oudste Oldambster Landrecht dateert uit de periode 1327/1427, 
herzien in 1618; 1722 onder de titel "Land-recht der Beyden Old-ambten vervat
tende De Oude ende Nieuwe Staten ende Costumen der voorsz. Landschappen, 
so als deselve nu op nieuwes zijn gerevideert, gereformeert ende suppleert" 
(Groningen, 1722). Dit landrecht gold ook in het gericht Sappemeer. In boek Il en 
111 zijn de bepalingen te vinden m.b.t. personen-, familie- en erferecht. 
Westerwolde: 1. Rechtstoel Westerwolde. Landrecht van Wedde en Wester
wolde 1566-1567, o.a. Groningen 1677, 1700 en 1736 (heruitgegeven in P.E.J.P. 
IV, 1-228). 2. Rechtstoel Bellingwolde. 
Landrecht van het Oldambt en het Vijftendeel van Reiderland van 1471 
(uitgegeven in Verhandelingen P.E.J.P.). 
Huwelijksgoederenrecht. 
Wat betreft nalatenschappen gelden voor de bestemming van de goederen in 
principe de bepalingen van het landrecht ter plaatse. Men kan daar van afwijken 
door een huwelijkscontract te maken. Dan geldt eerst het contract, en aanvullend 
het landrecht. 
Stad Groningen: In het Stadboek wordt bepaald, dat na de echtelijke bijslaap 
gevolgd op een huwelijkssluiting 'na ghesatte der hiligher karken' in Groningen, de 
vermogens van de gehuwden 'half en half ' zullen zijn. Wordt er geen contract van 
huwelijkse voorwaarden gesloten, dan vloeien de vermogens van de beide 
partners dus ineen en komt ieder van hen de helft daarvan toe. Deze gemeen
schap van goederen bestond al in 1374. In de SNC wordt bepaald, dat de algehele 
gemeenschap van goederen niet alleen betrekking heeft op het vermogen, dat de 
partners hebben bij de huwelijkssluiting, maar ook op de goederen, die zij later 
nog tijdens hun huwelijk zullen verwerven, bv. door koop, erven of schenking. 
Ommelander Landrecht (1602): Na de eerste echtelijke gemeenschap worden 
de roerende zaken (tilbaer goet) van beide echtgenoten gemeenschappelijk. Dat 
geldt zowel voor de roerende zaken, die zij in het huwelijk meenemen als voor die, 
welke zij tijdens het huwelijk verwerven. De onroerende zaken - 'het erfgoed' -
blijven van degene van wiens kant dat erfgoed komt. Dus het familiegoed gaat 
terug naar de familie, waar het uit kwam. Dit geldt ook voor goederen, die zij 
tijdens het huwelijk door schenking verwerven of die op hen vererven hetzij bij 
testament of krachtens de wet. De onroerende zaken, die hun eigendom worden 
door gezamenlijke aankoop, zijn echter weer gemeenschappelijk, evenals de 
schulden, die tijdens het huwelijk zijn aangegaan. De schulden, die zij voor het 
huwelijk opgedaan hebben, zijn echter voor rekening van de echtgenoot, die voor 
die schuld verantwoordelijk is. Het is dus een combinatie van algehele gemeen
schap van goederen en gemeenschap van verlies en winst. 
Oldambster Landrecht (1618): Ook hier is sprake van een gemeenschap van 
verlies en winst, wanneer de echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hebben 
gemaakt. Wat zij voor het huwelijk aan vermogens bestanddelen hadden, blijft dus 
hun persoonlijk eigendom. En waar het een schuld betreft, hun persoonlijke 
verplichting, terwijl hetgeen zij tijdens het huwelijk verwerven of aan verplichtingen 
aangaan, weer gemeenschappelijk is. Maar als de schulden het gevolg zijn van 
verkwistend gedrag van één van beide huwelijkspartners, kan de ander daar niet 
verantwoordelijk voor worden gesteld. 
Selwerder Landrecht: De hoofdregel is hier, dat er pas algehele gemeenschap 
van goederen is, wanneer het echtpaar zijn eerste kind gekregen had. Voor de 
geboorte van dit kind, hadden de echtgenoten dus elk hun vermogen. Kinderloze 
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j echtparen in het Gorecht waren dus in ongemeenschap van goederen gehuwd, 
Pc tenzij huwelijkse voorwaarden iets anders regelden. 

t 
Westerwolde: De vrouw behield (met voorrang) het door haar aangebrachte 
goed. Voor het huwelijksgoederenrecht wordt verwezen naar "Oud-Westerwoldse 
grepen uit erf- en huwelijksrecht" (Groningsche Volksalmanak, 1950; 149-191). 

j::I Testamenten, huwelijkscontracten. 
~ Voor 1600 treffen we relatief veel testamenten aan. Mogelijke redenen: overleve

ring via particuliere archieven (welgestelde families; kloosters: geestelijken -
ongehuwd, dus meer testamenten), weinig protocollatie ( opmaken van protocollen 
en inschrijven in gerechtelijke registers), minder vaststaand recht. Il 
Na 1600 treffen we aan: huwelijkscontracten, testamenten, boedelbeschrijvingen 
en - scheidingen en allerlei voogdijstukken. Op het platteland van Groningen 

-~ worden weinig testamenten gemaakt. Reden: Volgens het landrecht mocht er 
1 'niets' geregeld worden m.b.t. het onroerend goederenbezit en erfgoed. Testamen
~ ten, die (nog steeds) herroepbaar zijn, werden gebruikt om bijvoorbeeld de J verdeling van roerende goederen of de voogdij (aanwijzing voorstanders; opvoe-
0 ding) te regelen. 

Het huwelijkscontract (huwelijkse voorwaarden) daarentegen is onherroepelijk. 
Beide huwelijkspartners zijn er aan gebonden. Veel werd geregeld m.b.t. het 
goederenbezit dat uit de familie kwam, verdeling van de overige nalatenschap en 
de representatie van erfgenamen, die al overleden waren. 
Ouderlijke macht en voogdij in de provincie Groningen voor 1811. 
Zolang kinderen minderjarig zijn en hun ouders leven, staan de kinderen onder de 
ouderlijke macht, zowel wat betreft hun persoon als wat betreft hun goederen. De 
goederen, die de kinderen verwerven, zolang zij thuis wonen, behoren aan de 
ouders toe. Wanneer deze - minderjarige - kinderen bij het aangaan van een 
overeenkomst of het voeren van een civiel proces partij zijn, treedt de vader voor 
hen op. De moeder is als gehuwde vrouw handelingsonbekwaam. 
Op bovengenoemde punten zijn er geen verschillen tussen de verschillende 
rechtsgebieden in de provincie. 
Als één van beide ouders overleed, hield de ouderlijke macht op en kwamen de 
kinderen onder de voogdij van hun overgebleven ouder. De langstlevende ouder 
kwam deze voogdij van rechtswege toe (legitieme voogdij) en hij/zij oefende deze 
uit zonder beëdigd te zijn. In de praktijk bleven de ouder en de kinderen in een 
onverdeelde boedel zitten, totdat de kinderen meerderjarig werden of totdat de 
ouder ging hertrouwen of overleed. 
Ging de langstlevende ouder hertrouwen, dan moest er een regeling worden 
getroffen m.b.t. de vaderlijke c.q. moederlijke nalatenschap van de kinderen door 
een boedelscheiding of een kinderafkoop. Omdat de vader of de moeder en de 
kinderen daarbij tegengestelde belangen hebben en tegenover elkaar staan, is de 
aanstelling van voorstanders noodzakelijk, wanneer die kinderen minderjarig zijn. 
Het woord 'voorstanders' is in Groningen de algemene benaming voor degenen 
die de voogdij waarnamen. Meestal waren er drie voorstanders per 'stel' kinderen. 
De belangrijkste van hen werd voormond genoemd en was meestal verwant aan 
de overledene, de andere twee werden als voogden aangeduid, die toezicht 
hielden op de activiteiten van de voormond. 
Ook bij het overlijden van de langstlevende ouder werden voorstanders benoemd. 
Wie de voogdij ging uitoefenen hing van een aantal factoren af, zoals het in leven 
zijn van één of meer grootouders, de aanwezigheid van een testament, waarin één 
of beide ouders bepaalde verwanten of eventueel bepaalde goede vrienden als 



'voorstanders' over hun kinderen hadden aangesteld (Deze voorstanders hoefden f 
geen inventaris op te maken). Als dit niet het geval was, werd in de provincie via ~ 
plaatselijke gerechten of in de stad Groningen via de weeskamer de voogdij 
geregeld. Voorstanders door de rechter aangewezen moesten de eed afleggen, 
inventaris opmaken, borg stellen en rekening en verantwoording afleggen aan de 
voogden en in de stad aan de weeskamer. 
Stukken m.b.t. voogdij. 
Voor 1811 zijn stukken vooral te vinden in de oud - rechterlijke archieven, de 
weeskamer (stad) en in particuliere archieven. De stukken betreffen boedelinven- Il 
tarissen, aanstellingen voogden, beheer van de boedel en toezicht daarop, 
protocollen van voortgang en afkoop/afhoring. Er zijn weinig processen te vinden, f 
heel veel werd blijkbaar goed geregeld. i 

Kwartierstaat van Anthonle Johannes BRONS a::l3 ~ 
door Ellen Brons, Retstraat 3, Beneden Leeuwen lliC:l:3 ~ 

1. Anthonle Johannes (Anthonle) Brons, ambtenaar Directe Belastingen, geb. 
Sappemeer (op schip) 18-12-1873, ged. Sappemeer (RK parochie St. Willi
brordus) 19-12-1873, ovl. 3-7-1944 's-Gravenhage, begr. 's-Gravenhage 
(begraafplaats Binckhorstlaan) 7-6-1944. 

2. Johannes Brons, praamschipper, fabrieksarbeider, geb. Sappemeer 15-1-
1848, ovl. Groningen 11-4-1919, begr. Sappemeer (RK kerkhof) 15-4-1919; tr. 
Sappemeer 8-2-1873 

3. Euphemla (Fenna) Bruining, geb. Nieuwcompagnie 26-1-1847, ovl. Sappe
meer 4-8-1913, begr. Sappemeer (RK kerkhof) 7-8-1913. 

4. Antonius (Anthonle) Brons, praamschipper/binnenvaarder, vlaswerker/fa
brieksopzichter, geb. Kleinemeer 16-8-1816, ged. (RK) Sappemeer 17-8-1816, 
ovl. Sappemeer 20-11-191 O; tr. Sappemeer 24-10-1840 

5. Maria Antonetta Luppina Groos, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 25-9-1821, 
ovl. Sappemeer 5-4-1870. 

6. Johannes Ellerts Bruining, praamschipper, geb. Kielwindeweer (Hoogezand) 
18-2-1815, ovl. Sappemeer 16-1-1880; tr. Hoogezand 6-6-1843 

7. Euphemla (Fenna) Sellies alias Slllles, geb. Wildervank 23-12-1815, ovl. 
Sappemeer 7-9-1875. 

8. Nlcolaus (Klaas) Anthonl Baro alias Brons, dagloner, schipper, geb. Pekela, 
ged. (RK) Kleinemeer26-9-1769, ovl. Kleinemeer 11-9-1836. 
Gedoopt als 'illegitimus', terwijl ouders wel (hervormd) getrouwd waren. RK-huwelijk niet 
kunnen vlnden ... daarom onwettig? 
tr. Sappemeer 29-7-1815 

9. Jietske/Jeta (Paulus) Schoffelmeer, ged. (RK) Dokkum 19-4-1789, ovl. 
Martenshoek 14-12-1863. 

10. Johan Philip Groos, commies, winkelier, geb. lrmtraut in het Westerwald 
(Old) ca. 1775, ovl. Sappemeer 14-12-1846; tr. 

11. Cornelia Visscher alias Flssers, ged. (RK Statie de drie Klaveren) Haarlem 
1-3-1782, ovl. Sappemeer 25-4-1861. 

12. Eildert Goverts . Bruining, blaauwverver, arbeider, ged. (RK) Groningen 
9-10-1782, ovl. Oosterwierrem (Frl) 16-7-1825; tr. Groningen 24-11-1811 



13. Aleidis (Aaltje) Jans Leening, dienstmeid, geb. Kalkwijk, ged. (RK) Kleine
meer 16-3-1784), ovl. Kiel (Hoogezand) 11-1-1848. 
Zij is op 6-6-1843 aanwezig bij bruiloft zoon Johannes. Is dan arbeidster wonende te Kiel 
(Hoogezand) en wordt Aaltje Jans genoemd. 

14. Wessel Harms Sillies alias Sillius, weversknecht, ged. (RK) Oude Pekela 
18-3-1792 (get. Leentje Adolf), ovl. Wildervank 28-9-1865; tr. Veendam 
27-12-1814 

15. Euphemia (Fennechien) Engberts alias Emgers, ged. (RK) Veendam 27-3-
1795 (get. Margaritha Joostens), ovl. Wildervank 29-7-1880. 

16. Antonius Clasen Baro, scheepstimmerman, geb. Berg in het Keurvorsten
dom Trier, ovl. Kleinemeer ca. 1770. 
Anton Claesen van Berg in het Ceurvorstendom Trier. Volgens onderzoek in het archief van 
Trier zou dit het gehucht Berg, gelegen bij Nennig en het Schloss Berg moeten zijn. Bij na
vraag ter plaatse blijkt de naam Baro daar op dit moment niet meer voor te komen. 
otr. Groningen 24-3-1764, tr. Groningen 10-4-1764 

17. Helena Hindrlks alias Borgers alias Hof, geb. Groningen(?) ca.1728, ovl. 
Kleinemeer 12-9-1820. 
In ondertrouwakte heet zij Helena Hindriks van Groningen. Bij dopen kinderen wordt zij ook 
Borgers genoemd. Bij overlijden Leentje Hindriks Hof. 

18. Paulus Schoffelmeer alias Schoffelmeijer, bezembinder, geb. Damwoude, 
ged. (RK) Dokkum 7-10-1762, ovl. Borgercompagnie 18-1-1834, zn. van 
Joannes Josephus Schoffelmeer en Boukje Doedens (tr. Dokkum 28-10-1754); 
tr. (RK) Dokkum 31-12-1787 

19. Tetje Jans, ovl. Sappemeer mei 1805. 
20. Paulinus Groos, ovl. lrmtraut (Old); tr. 
21. Margaretha Hessin, ovl. lrmtraut (Old). 
22. Cornelis Visscher, schuitenmaker, begr. Haarlem 24-12-1788; tr. Haarlem 

28-10-1781 
23. Yda Smits, geb. Weert? 20-7-1753, ovl. Haarlem 5-9-1822. 

In tweede huwelijk echtgenote van Bruyn van der Vaart, schuitenmaker, nalatende kinderen 
doch geen vaste goederen. Geb. Heester Prov. Limburg, den 20e July 1753. 

24. Hermannus Bruining, blaauwverver, geb. Ankum (in het Osnabrugse), begr. 
Groningen (Nieuwe Kerk) 23-10-1805, zn. van Stefanus Gerardus Bruning en 
Maria Christina Scholtens; otr. Groningen 9-4-1774; tr. Groningen MK 26-4-
1774 en idem RK-statie Pausgang (h.c. 25-4-1774) 

25. Catharina Eilerts, geb. Zeerijp, ged. Uithuizen (RK) 1-12-1747, begr. Gronin
gen (Grote Kerk) 15-11-1796, dr. van Eilerus (Mat)thies en Catharina Eilerts. 

26. Jan Hindriks Lening, geb. Borgercompagnie ca. 1744, ovl. Kalkwijk 20-8-
1813; tr. Kleinemeer (RK) 14-5-1774 

27. Jantje Helkes, geb. Borgercompagnie ca. 1744, ovl. Windeweer 7-12-1822. 
28. Harm Jans Sillius of Slllis, weversbaas, geb. Borsum (Munsterland), ovl. 

Oude Pekela 1806; otr. Nieuwe Pekela 8-5-1791; tr. Bellingwolde 5-6-1791, 
idem Oude Pekela (RK) 24-5-1791 

29. Fennigje Harms Fiji, geb. Heiligerlee, begr. Nieuwe Pekela 2-5-1792; otr. (1) 
Westerlee 31-7-1774 Derk Meindert van Nieuwe Pekela. 

30. Jan Geerts Emgers alias Engbers, wever, geb. Loone (Munsterland) ca. 
1759, ovl. Veendam 29-4-1828; tr. Kleinemeer (RK) 15-9-1787 

31. Margaritha (Grietje) Wolters, ged. Wildervank (RK) 29-11-1762, ovl. Veen
dam 30-4-1824, dr. van Wolter Berens en Swaantje Jans (beide van Veen
dam, tr. Veendam 28-10-1759). 



Internet-avond 

'""' c.w. o,,,,.. .. ,. Oranj,straat ..... ,, •• Wl-h~.,, Il 
O.a. op 6 april j.1. organiseerde onze secretaris de heer Hessels bij hem thuis een Internet
avond. Hieronder een verslag van één van de deelnemers. 

We zijn zeer gastvrij ontvangen en onthaald, met zijn zessen rond de huiskamer
tafel gezeten. De vijf gasten, die zeiden weinig of niets van Internet af te weten, 
kregen in kort bestek veel informatie, theoretisch en praktisch. Met Internet kan 
men gemakkelijker gegevens vinden: de originele bron moet correct vermeld 
worden en controle blijft nodig. Internet biedt diverse mogelijkheden. 
Web-surfen: het bekijken van pagina's met teksten, die gegroepeerd zijn naar 
onderwerpen. Elke pagina is aangeduid met een naam: www.http://www.naam 
gebruiker/naam provider/nl. Via zogenaamde 'links' kun je gemakkelijk naar 
andere pagina's overspringen. Favorieten zijn zelf vastgelegde pagina's, met 
eenvoudiger namen. De computer kan aangeven welke pagina's onlangs veran
derd zijn. 
E-mail: elektronische post, waarmee berichten uitgewisseld kunnen worden. Het 
adres is: een soort naam (die uniek moet zijn) @.naamprovider.nl. 
Nieuwsgroepen: voor discussie tussen gelijkgestemden over bepaalde onderwer
pen, zoals op het gebied van de genealogie, bijvoorbeeld de nieuwsgroep genealo
gie Benelux. 
Chatten: de elektronische babbelbox, voor het rechtstreeks communiceren. 

Besproken is, wat voor soort computer nodig is (liefst Pentium met liefst Windows 
95) en welk modem. De meest gebruikte programma's zijn: Microsoft Internet 
Explorer en Netscape communicator versie. Internet-providers zijn er een hele
boel, grote en ook plaatselijke. De geboden service en de kosten zijn verschillend. 
Informatie hierover is vaak te vinden in computertijdschriften. 
Men kan online (terwijl de telefoon aanstaat) gegevens bekijken, of offline (na het 
verbreken van de telefoonverbinding). Offline kun je rustig de gegevens bekijken, 
die je eerder op de harde schijf hebt opgeslagen. 
Er zijn vele mogelijkheden: telefoonboeken raadplegen, het zoeken in de inventa
rissen van archieven, zodat dit niet meer in het archief gedaan hoeft te worden. Er 
zijn particulieren die bronnen ter beschikking stellen. Het is soms mogelijk 
genealogie-programma's te downloaden. 
Na de theoretische en praktische informatie hebben we geruime tijd, rond de 
computer gezeten, aanschouwelijk onderwijs gekregen en gezien hoe het surfen 
op Internet in zijn werk gaat. En wat er voor genealogen al niet te vinden is! 
Verschillenden van ons deden in korte tijd verrassende ontdekkingen. 

De bijeenkomst duurde tot tegen twaalven. Voor iemand, die nog helemaal leek 
was, is één zo'n lange avond nog niet voldoende. Op één of andere manier zal er 
een vervolg moeten zijn. Maar het was heel fijn deze avond met informatie en 
instructie mee te maken. 



Een bezoek aan een oud vestingstadje M 
door E.A. Agterof, Veentuinen 2, 9551 BZ Sellingen l~!t, 

Velen van u kennen de vestingstad Naarden uit onze vaderlandse geschiedenis. 
Echter Naarden is voor veel genealogen ook bekend als documentatie- en 
verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). 
Voor ons noorderlingen helaas niet naast de deur (vanaf de stad ca. 170 km.), 
waardoor veel NGV-leden wellicht afzien van een bezoek aan dit centrum. De heer 
M.J. IJzerman uit Groningen coördineert mede daarom regelmatig bezoeken aan 
Naarden. Door in een groep(je) te reizen komt men er toch gauwer toe te gaan. 

-~ Omdat ik - beginnend (amateur-)genealoog - nieuwsgierig was welke gegevens er 
m in Naarden voor mij interessant zouden kunnen zijn en me bovendien wilde 
i oriênteren op de mogelijkheden van het documentatiecentrum voegde, ik me op f zaterdag 28 maart bij een aantal geïnteresseerden op de ontmoetingsplaats bij het 
.,, Centraal Station in Groningen. Vandaar vertrokken we om ca. 9 uur richting 

Naarden, waar we al voor elf uur arriveerden. 
Het NGV-centrum is gevestigd in de vroegere Promerskazerne, adres Adriaan 
Dortmansplein 3A; het gebouw bevindt zich als het ware in de vestingwal. 
Voor de eerste keer voel je je als een kat in een vreemd pakhuis, maar gelukkig 
was er een rondleiding mogelijk. Hierbij werd niet alleen op vriendelijke wijze 
getoond welke gegevens aanwezig zijn, maar ook hoe op de eenvoudigste manier 
gegevens konden worden opgezocht. Hoewel het opzoeksysteem in dit computer
tijdperk enigszins ouderwets aandoet, is het wel effectief en kun je gegevens op 
bv. naam verbazend snel vinden. En daar gaat het uiteindelijk om. De vereniging 
heeft namelijk van alle namen die in de documentatie voorkomen een kaartje met 
verwijzingen naar boek of tijdschrift waarin de informatie zich bevindt en zelfs, 
indien van toepassing, met het nummer van de bladzijde erbij waar men de 
betreffende naam kan vinden. 
Opvallend was overigens hoe behulpzaam de aanwezige NGV-leden van de 
interne dienst waren om nieuwelingen met raad en daad bij te staan. 
Voor ons noorderlingen is ook interessant dat veel tijdschriften uit Duitsland 
aanwezig zijn, zoals Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Quel/en 
und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde van een gnot 
aantal jaren. Ook tijdschriften uit zuidelijker Duitsland langs de grens zijn aanwe
zig, naast vele naslagwerken. Al met al erg interessant voor degene wiens 
voorouders uit Duitsland zijn gekomen (zoals ondergetekende). 
Op de aanwezige kopieermachine kunnen tegen 25 cent per stuk kopieên van de 
documentatie worden gemaakt. Naast boeken en tijdschriften is er van Duitsland 
een enorm aantal microfiches aanwezig. Ook echter van veel andere landen zoals 
de Verenigde Staten. 
Verder heeft de vereniging een collectie van ca. 300.000 bidprentjes. 
Indrukwekkend is ook de enorme collectie knipsels uit tijdschriften en dagbladen. 
Het gaat hierbij om familieberichten, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensad
vertenties en artikelen die specifieke personen betreffen (pensioneringen, benoe
mingen, jubilea e.d.). Informatie die erg waardevol is bij het samenstellen van 
bijvoorbeeld een familiekroniek. 



Tenslotte moet nog genoemd worden het Heraldisch Archief met informatie over 
alles betreffende heraldiek, zegels, vlaggen, gedenkpenningen enz. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een bezoek aan Naarden, dan kunt u contact opnemen met de 
heer M.J. IJzerman (tel. 050-3119707), die het bezoek coördineert. Uiteraard kan men ook op 
eigen gelegenheid gaan, maar dan zijn de reiskosten ook geheel voor eigen rekening. Let op: de 
toegang is alleen voor leden van de NGV. Het is overigens zeer raadzaam het bezoek goed voor 
te bereiden door te noteren welke specifieke informatie men wil hebben, zodat de beschikbare tijd 
zo effectief mogelijk kan worden benut. Het centrum is geopend 's zaterdags van 11.00 tot 16.00 
uur en donderdags van 19.30 tot 22.00 uur. 

Pottenbakkers gezocht 

door Adri van der Meuten en Paul Smeele, Rotterdamse 
Rijweg 60, 3043 BM Rotterdam, tel. 010- 4371998 

Ondergetekenden verzamelen al een kwart eeuw Nederlands gebruiksaardewerk, 
het grove aardewerk dat tot ver in deze eeuw door pottenbakkers is gemaakt: 
testen, komforen, doofpotten, vergieten en wat al niet. Bekende productiecentra 
waren Friesland, Gouda en omstreken en Bergen op Zoom en Oosterhout in 
Noord-Brabant, maar ook in tal van andere plaatsen zijn potten gebakken. 
De laatste vijftien jaar houden we ons ook bezig met bedrijfshistorisch onderzoek. 
Dat voert ons naar bibliotheken, archieven, en naar de laatste pottenbakkers en 
hun nazaten. We publiceerden enkele artikelen over Leeuwarden en Oosterhout 
en een boek over Fries kerfsneeaardewerk. 
In onze artikelen over Leeuwarden hebben we geprobeerd aan de hand van 
bedrijfstellingen uit de 19e en 20e eeuw te komen tot een schatting van het aantal 
pottenbakkerijen in Nederland, onder meer om het relatieve gewicht van Friesland 
als productiegebied vast te kunnen stellen. Dat was niet zo'n erg moeilijk karwei: 
merkwaardig genoeg was het nog niet eerder ondernomen. Met wat slagen om de 
arm bracht het ons tot de conclusie dat het aantal in de 19e eeuw de 100 niet heeft 
overschreden; tegen het eind van de eeuw waren het er al weer beduidend minder. 

De laatste maanden hebben we veel vrije tijd doorgebracht in de Groninger 
archieven, op zoek naar materiaal over pottenbakkerijen (niet zelden gecombi
neerd met pannenbakkerijen) in stad en provincie Groningen in de 19e en 20e 
eeuw. We begonnen in Nieuwe Pekela, waar tussen 1875 en 1965 het bedrijf van 
de firma Meijer gevestigd was. Vandaar naar Groningen-stad, waar vanaf het 
laatste kwart van de vorige eeuw, na een periode van stagnatie, door enkele 
ondernemers met vallen en opstaan gepoogd werd de branche nieuwe impulsen 
te geven. Gedurende de hele 19e eeuw heeft de familie Hoebers in Groningen
stad potten en pannen gebakken aan de Nieuweweg. Het grootste deel van de 
eeuw werd het bedrijf geleid door weduwen. Na 1873 komen er meer bedrijven: 
Hamer en Miedema. De laatste pottenbakkerij aan het Winschoterdiep wordt in 
1920 gesloten. 

Hoewel ons onderzoek zich vooral richt op de 19e en 20e eeuw, blijken ook de 17 e 
en 18e eeuw daarvoor van groot belang; juist omstreeks 1800 lijken zich belang
rijke structuurveranderingen in deze bedrijfstak te hebben voorgedaan die nog 
nauwelijks in kaart gebracht zijn. Voor de stad Groningen blijkt dat uit de 
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gegevens die Hans van Gangelen publiceerde over 17e en 18e eeuwse pottenbak
kers. Hij beschrijft een bloeiende tak van nijverheid, die omstreeks 1800 bijna 
verdween. We hebben aanwijzingen dat dat beeld ook voor de provincie Gronin
gen geldt, maar het ontbreekt ons aan mogelijkheden om een en ander in een 
breed opgezet onderzoek voor een groot aantal gemeenten te testen. 

Vandaar ons verzoek aan alle genealogen en andere archiefonderzoekers die deze 
oproep lezen om 'toevallig' aangetroffen gegevens over pottenbakkers en potten
bakkerijen in de 17 e, 18e of 19e eeuw voor ons vast te leggen. ( Ook krantenbe
richten!) Dat betreft in eerste instantie de provincie Groningen. (Over de stad zijn 
we dankzij Van Gangelen voldoende geïnformeerd.) Enkele gerenommeerde 
archiefonderzoekers die we in Groningen leerden kennen stelden ons al interes

é> sante gegevens over ondermeer Loppersum, Appingedam en Onderdendam ter 
beschikking. Uit het 'taxatiegeld' 1730/31 zijn bv. de volgende pottenbakkers 
bekend: Peter Harms in Noordbroek, Jan Claassen ook aangeduid als Jan 
Claassens Pot te Noordhorn, Wolther Boelema uit Obergum en Doeke Warnders 
in Visvliet. Wie weet wat er verder nog te vinden is! Na 1800 zijn alleen bedrijven 
in Obergum en Visvliet overgebleven, die het nog enkele decennia volhielden. Een 
heel concrete vraag betreft Winschoten. Een krantenbericht uit 1830 meldt de 
voorgenomen verkoop van een pottenbakkerij. We hebben echter noch de eige
naar, noch de uiteindelijke verkoop kunnen traceren. 
Misschien ligt uw werkterrein helemaal niet in Groningen, en komt u toch per 
ongeluk pottenbakkers tegen. Ook dan houden we ons aanbevolen. 
We stellen reacties op hoge prijs; bij voorbaat daarvoor onze hartelijke dank! 

literatuur: 
H. van Gangelen - Groninger pottenbakkers en hun pottenbakkerijen in de 17e en 18e eeuw; 
Utrecht, 1983. 
Adri van der Meulen en Paul Smeele - Rinse Jan Dorama, fabrikant van Fries, Gouds en Bergs 
aardewerk; Antiek 21e jrg. no. 3 en 4, oktober en november 1986 
Adri van der Meulen en Paul Smeele - Oosterhout als pottenbakkerscentrum in de 19e en 20e 
eeuw; Antiek, 24e jrg. no. 1 en 2, juni/juli en aug./sept. 1989 
Adri van der Meulen en Paul Smeele - Fries kerfsneeaardewerk 1750-1950; Leeuwarden 1996 

Stamreeks van de pottenbakker Bert Nienhuis 

door Jan R. Nienhuis, Kruisland 20, 1383 AD Weesp 

Bert Nienhuls. Nederlands pottenbakker, was van 1905 tot 1910 leraar aan de kunstnijverheids
school te Haarlem, uit welke periode ontwerpen voor textielstoffen (damast patronen) en sieraden 
stammen. Van 191 O tot 1917 was hij leraar aan de Kunstgewerbeschule te Hagen in Duitsland, 
van 1917 tot 1938 aan de Quellinus school (vanaf 1925 Instituut voor Kunstnijverheids onderwijs) 
te Amsterdam. Zijn vroegere Jugendstil ontwerpen gingen al spoedig over in sterk gestileerde 
ornamentiek, maar in en na zijn Hagense tijd zijn het vooral de gave vormgeving en de levendige 
glazuren, zonder enig ornament, die zijn werk kenmerken. [Grote Winkler Prins 17, 138 (1992)) 

1. Lambertus Nienhuis, geb. Groningen 14-11-1873, tekenaar, pottenbakker, 
ovl. Blaricum 26-5-1960, tr.( 1) Amsterdam 28-4-1904 Elisabeth Anton la Schutz, 
geb. Amsterdam 29-6-1876, dr. van Johannes Bernhard Schutz, meubelmaker, 
koopman, en Maria Schat; tr.(2) Amsterdam 30-12-1926 Seline Teixeira 



d'Andrade, geb. Amsterdam 24-8-1901, ovl. Amersfoort 1-4-1964, dr. van mr. 
Isaac Teixeira d'Andrade, advocaat, procureur, en Sophia Anna Henriques de 
Castro. 
2. Lambertus Nienhuis, geb. Groningen 26-7-1834, grutter, commissionair, ovl. 
Groningen 23-1-1890, tr. Groningen 4-6-1859 Alberdina Goedhuis, geb. Gronin
gen 25-11-1835, ovl. voor 1890, dr. van Joannes Goedhuis, koopman, en 
Hillegien Bruins. 
3. Lambertus Nienhuls, ged. Groningen 25-12-1785, koopman, commissionair, 
grutter, ovl. Groningen 4-9-1845, tr. Groningen 12-11-1817 Hllleglen Freerks 
Rietema, geb. Niekerk 26-5-1791 Vliedorp, ged. Niekerk 5-6-1791, gruttersche, 
ovl. Groningen 14-8-1849, dr. van Freerk Pieters, landbouwer, en Trijntje Garmts. 
4. Evert Edzo (Edzard) Nienhuis, geb./ged.(ned.herv.) Groningen/Groningen (A 
kerk) 15/25-3-1750, kastelein eigenaar logement 'de Zwaan' buiten de Apoort, ovl. 
Groningen 23-1-1827, otr. Groningen 22-1-1780, tr. 8-2-1780 Maria Catherina 
Crone, ovl. Groningen 31-12-1807. 
5. Hendrik Nienhuis (Nijenhuis), geb. Zwinderen (Oosterhesselen) ca. 1712, 
olderman, ovl. Groningen 16-9-1796, tr. Groningen 8-7-1744 Grietje Ovingh, 
ged. Groningen 4-8-1726, dr. van Lambert Ovingh, olderman, en Elsjen Egberts. 
6. Roelof Nlenhuls, ovl. voor 18-9-1729, tr. ca. 1700 Aeltien Weggemans van 
de Hooi. [Zie Drents Genealogisch jaarboek, 1995, pag. 36-45. A. Smegen: Vier 
erven en hun bewoners te Zwinderen.) 
7. Merten Nijenhuis, tr. ca. 1654 NN 
8. Roelof Nijenhuls, tr. Roelofjen 
9. Marten , ovl. voor 1630 ; ( genoemd bij de 'bezaaide landen in 1612' zonder 
achternaam ) 

ADVERTENTIE 

BOEKHANDEL 
van der LAAN & POSTMA 

VALGE 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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De NGV-boom met daarin de diverse afdelingen. Het ledental + het bijkomend 
aantal leden bepaalt de grootte van de appel. Het donkere gedeelte Is het aantal 
bijkomende leden, het cijfer eronder Is ledental/bijkomend. 
Met bijkomende leden Is Gronlngen/Nrd. Drenthe koploper, v.w.b. ledental staat 
het het op een vijfde plaats. 



Fragmentgenealogie van het predikantengeslacht ~ 
Berghuis 

door IJ. Zijlstra, Molenweg 8, 3882 AB Putten 

In 1989 is de genealogie Zijlstra uit het Westerkwarlier van de provincie Groningen 
gereed gekomen als een uitgave van de 'Stichting Geslachten Zijlstra', samenge
steld door IJ. Zijlstra te Putten, schrijver dezes. In deze genealogie is een 
inventaris opgenomen uit 1767, vermeldende alle bezittingen en schulden van de 
boerenfamilie Bouke lwes en Tjeetske Derks onder Pieterzijl, naar aanleiding van 
het overlijden van laatstgenoemde. Aan het slot van dit document is vermeld als 
haar nagelaten persoonlijk bezit: 
1 Bijbel met solveren krappen met 4 solveren beslagen hoeken en 2 rengen, merkt 
op krappen W.H. 1722 
Tjeetske Derks, ged. Munnikezijl 7-2-1723 was een dochter van Derk Berends, 
smid bij de brug/zijl van Munnikezijl en van Welmoed Hessels (W.H.), van wie de 
bijbel kennelijk was geërfd. Het zou interessant zijn te weten of deze bijbel als 
erfstuk nog bestaat en zo ja, welke familie nog de bezitster is. 
Bouke en Tjeetske kregen 7 dochters en één zoon (mijn voorvader lwe Boukes 
Zijlstra). Eén van de dochters Derktje Boukes trouwde 29-4-1787 met Sijbolt 
Berghuis. De bijbel zou nog aanwezig kunnen zijn in deze familie. Onderzoek bij 
de eigen familie en van andere dochters heeft tot dusver geen resultaat gehad. 
Van de familie Berghuis zijn gegevens verzameld tot in de tegenwoordige tijd. Met 
de heer S.H.H. Berghuis te Amsterdam is contact tot stand gekomen. Helaas blijkt 
de bijbel niet bekend of aanwezig bij de familie Berghuis te Amsterdam. Wel bezit 
de heer Berghuis een boekje met daarin unieke en genealogisch waardevolle 
gegevens, dat door hem ter inzage en publicatie beschikbaar is gesteld. 
Het boekje bevat 83 vermeldingen kennelijk afkomstig uit verschillende familiebij
bels Berghuis, lopende van 1614 tot 1854, verzameld en geschreven door Sijbolt 
Berghuis, geb. Pieterzijl 22-7-1826, bakker te Pieterzijl, later pelmolenaar te 
Stroobos en overgrootvader van de heer Berghuis te Amsterdam. De gegevens uit 
dit boekje zijn met eerder verzamelde genealogische gegevens - o.m. uit het 
Rijksarchief te Groningen en gegevens welwillend verstrekt door dhr. P.J. Bouwes 
te Breda en dhr. W. Duinkerken te Veenwouden - verwerkt in twee fragment
genealogieên. 
Opgemerkt wordt, dat wat betreft het voorgeslacht Berghuis in het tijdschrift 
Gruoninga 12e jrg., mei/juni 1966, wijlen dhr. P.J. Ritsema een fragment
genealogie Berghuis heeft gepubliceerd in de serie 'Ommelander predikantenge
slachten'. De thans samengestelde genealogie van het voorgeslacht Berghuis is in 
feite een herschrijving van genoemde publicatie, waarbij correctie en aanvullingen 
zijn aangebracht. Het uitwerken van 'complete' genealogieën Berghuis in verschil
lende takken is niet nagestreefd als vallende buiten het kader van de speurtocht 
naar 'mijn' familiebijbel. 

1. Harmannus Jansen Berghuis, tr. Groningen 30-4-1637 met Trijntje Jacobs 
Zij woonden bij de A-Kerk te Groningen. Aanvankelijk wordt de familienaam geschreven als 
Berckhuis - Berchuis - Berkhuis, later komt alleen de naam Berghuis voor. 
Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Elsjen Berghuis, ged. Groningen 15-12-1643 
2. Jacobus Berghuis, geb. Groningen 2-3-1646, volgt Il 



ll. Jacobus Berghuls, geb. Groningen 2-3-1646, predikant te Vierhuizen 1673-
1690 en Niekerk en Vliedorp (1690), ovl. Niekerk 2-11-1690, begraven in het koor 
van de kerk te Niekerk; tr. Groningen AKerk 12-12-1673 met Gesina Cloeck 
(Geeske Kloek), geb./ged. Groningen 18/21-2-1649, ovl. 1-5-1710, begraven te 
Vierhuizen, dochter van Jan Cloeck (Kloek) en Lutgertje Jansen, ovl. 17-2-1688 
als weduwe van Egbert Albers Geertsema en in de AKerk bij haar eerste man Jan 
Kloek begraven. 
Jacobus Berghuls werd op 4-2-1661 ingeschreven als student aan de Universiteit te Groningen. 
Hij werd op 3-7-1673 beroepen tol predikant te Vierhuizen door Abel Coenders, heer op de borg 
Onnema te Zandeweer en door Haro Casper baron van lnn- und Knlphausen, heer op de borg 
Asinga te Ulrum, in augustus 1673. Op 1-1-1690 werd hij beroepen tot predikant te Niekerk en 
Vliedorp door bovengenoemde Haro Casper en bevestigd op 18-5-1690. 

,n 
e> Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Catharina Berghuis, geb./ged. Vierhuizen 10/13-9-1674, volgt 111-1 
2. Jan Berghuis, geb./ged. Vierhuizen 8/12-3-1676, ovl. Vierhuizen 1680 
3. Harmannus Berghuis, geb./ged. Vierhuizen 1/3-3-1678, ovl. Vierhuizen 

21-9-1683 aan de kinderpokken 
4. Jan Cloeck Berghuis, geb./ged. Vierhuizen 22/24-7-1681, ovl. Vierhuizen 

18-10-1683 
5. Harmannus Berghuis, geb./ged. Vierhuizen 6/13-1-1684, volgt 111-2 

111-1 Catharina Berghuis, geb./ged. Vierhuizen 10/13-9-1674, ovl. Groningen 
29-3-1746, begraven te Groningen in de Pepergasthuiskerk, tr. Noordlaren 21-6-
1696 (otr. Groningen 30-5-1696) met Harmen (Harmannus) Wlttlnck, geb./god. 
Groningen 6-11/8-12-1667, ovl. Ulrum 30-5-1734. 
Harmen/Harmannus Wittinck was een zoon van Matthias Wlttinck, solliciteur van de capitein 
Joost Aaneen van (oir. Groningen 15-9-1666) Margreta Meteler, ged. Groningen 5-8-1642 als 
Grietien en dochter van Willem Geerts Meteler en Elisabeth Hendrix. Harmannus Wlttlnck werd 
ingeschreven aan de Universiteit te Groningen op 4-8-1685 en als predikant bevestigd te 
Vierhuizen-Zoutkamp op 17-5-1696. Op 30-11-1710 werd hij bevestigd als predikant te Ulrum. 

111-2 Harmannus Berghuls, geb./ged. Vierhuizen 6/13-1-1684, ovl. Niekerk 
2-1-1748, begraven op het koor te Niekerk, tr. ( 1) Niekerk 13-12-1711 met 
(huwelijk ingezegend door Hinrikus Hulsebos, candidaat, broer van de bruid) 
Catharina Hulsebos (Hulsebusch), geb./ged. Winschoten 21/28-6-1684, ovl. 
Niekerk 20-5-1724, begraven op het koor te Niekerk, dochter van ds. Daniël 
Hulsebos, predikant te Winschoten (ovl. aldaar 1696) en van (otr. Winschoten 
16-12-1683) Digna Maria Hinsbeek, geb. ca. 1664 te Cleef, ovl. Winschoten ca. 
1712. 
tr. (2) Niekerk 15-10-1730 met (huwelijk ingezegend door Harmannus Wittinck, 
predikant te Ulrum, zwager van de bruidegom; zie bij 111-1) Henrica Coops 
(Koops), ged. Groningen 31-3-1695, ovl. Groningen juni 1751, weduwe van Pieter 
Maagh van Assen, met wie zij op 17-11-1716 te Groningen gehuwd was; zij was 
een dochter van Koop Hendriks en van Swaantje Aeldriks. 
Kinderen uit zijn eerste huwelijk: 

1. Jacobus Berghuis, geb./ged. Niekerk 29-9/2-10-1712 
2. Daniel Berghuis, geb. Niekerk 5-5-1715, ovl. Niekerk 16-2-1721 
3. Jan Hindrik Berghuis, geb./ged. Niekerk 19/21-2-1717 
4. Godefridus Berghuis, geb./ged. Niekerk 17/22-1-1719 
5. Daniel Berghuis, geb./ged. Niekerk 12/13-9-1722 



Harmannus Berghuis werd op 4-2-1702 ingeschreven aan de universiteit te Groningen en op 
11-4-1711 door Hendrik Ferdinand, baron van lnn und Kniphausen, heer van Ulrum, wonende op 
de Asingaborg te Ulrum, beroepen tot predikant te Niekerk-Vliedorp en bevestigd op 4-10-1711. 
Hij bleef daar predikant tot zijn dood in 17 48. 
In 1722/23 deed zich een onverkwikkelijke geschiedenis voor, waarbij ds. Berghuis werd 
beschuldigd van overspel met drie dienstmeisjes, waarvan één, Grietje Pieters een kind kreeg. De 
kwestie liep hoog op. Uiteindelijk werd ds. Berghuis vrijgesproken, nadat het vaderschap door 
iemand anders was erkend. 
Catharina Hulsebos werd op 27-12-1711 te Niekerk als lidmaat ingeschreven, komende van 
Oudeschans. Haar overgrootvader Daniel Hulsebos werd in 1612 schoolmeester te Zeerijp en 
vandaar in 1614 predikant te Oostwold (Old.), te Winschoten in 1619 en hij overleed aldaar 
25-1-1646. Haar grootvader ds. Henderikus Hulsebos, ged. Winschoten 25-12-1619 werd in 
1646 in zijn vaders plaats te Winschoten tot predikant beroepen en overleed aldaar 1-1-1672. 
Haar vader ds. Daniel Hulsebos werd in 1674 in zijn vaders plaats te Winschoten tot predikant 
beroepen en overleed aldaar in 1696. 
Van haar broer Hendricus Hulsebos is in Groninger gedenkwaardigheden van A. Pathuis onder 
nr. 592 het volgende grafschrift in de kerk te Den Andel vermeld: 

HENRICUS HULSEBUSCH, FILIUS DANIELS, NEPOS HENRICI, PRONEPOS DANIE
LIS, MINISTORUM EVANGELII IN ECCLESIA WINSCHOTANA, SIBI INVICEM IMME
DIATE SUCCESSORUM, NATUS IN WINSCHOT ANNO MDCLXXXVI, VOCATUS AD 
MINISTERIUM IN ECCLESIA ANDELENSI ANNO MDCCXIV, DENATUS ANNO MDC
CXXI, HIC EXSPECTAT RESSURRECTIONEM IN CHRISTO IESU. 
(vertaald: Henricus Hulsebos, zoon van Daniel, kleinzoon van Henricus, achterkleinzoon van 
Daniel, predikanten van het evangelie in de kerk van Winschoten, elkaar in de dienst 
opvolgende, geboren in Winschoten in het jaar 1686, beroepen tot predikant in de kerk van 
Den Andel in het jaar 1714, overleden in het jaar 1721, verwachtende de wederopstanding in 
Christus Jezus.) 

Klaas Reenders, Sebastiaan Broeils en Karel de Grote g 
door Bert Kranenborg, Westinghousestraat 36A, Groningen l:ft:lj 

In de Ommelander geslachten van de heer Ritzema van lkema wordt geen relatie gelegd tussen 
mijn betovergrootvader Klaas (Reenders) Reenders (pag. 1157) en Sebastiaan Broeils (pag. 45). 
D.m.v. bovengenoemde bron, doop- en trouwboeken en de huwelijkscontracten van Hemke Elles 
met Berend Cornellls en later met Remge Reinders heb ik de relatie tussen Klaas en Sebastiaan 
kunnen leggen. Mijn betovergrootvader Is vernoemd naar de halfbroer van zijn moeder. 

1. Sebastiaan Broells, geb./ged. Warffum 3/6-10-1695, zoon van Edzo Broeils 
en Epke Lamberts. Hij was landbouwer op Hiddingezijl. Hij tr. ( 1) ( otr. Ulrum 
november 1727) met Hemke Ulferts, ged. Ulrum januari 1709, dochter van Olfert 
Heeres en Cornelske Berents. Hij tr. (2) te Leens met Trijntje Hellls. Kinderen uit 
het eerste huwelijk, gedoopt te Westernieland: 

1. Ulfert ged. 18-1-1733 
2. Edse ged. 18-1-1733 
3. Epke ged. 1-5-1735, volgt Il 
4. Cornelske ged. 9-6-1737 
5. Cornelske ged. 17-1-1740 

ll. Epke Broeils, ged. Westernieland 1-5-1735; tr. (1) Winsum 27-6-1760 met 
Antoni Hoexum, ged. Winsum 9-12-1736, zoon van Sirp Hoexum en Elysabeth 
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Jacobs. 
Kinderen uit dit huwelijk, gedoopt te Hornhuizen: 
1. Sirp, ged. in 1761 
2. Sebastiaan, ged. 29-11-1762 

Zij tr. (2) Hornhuizen 1-4-1764 met Elle Lammerts, ged. Middelstum 5-8-1725, 
zoon van Lambert Claassen en Hendrickjen Elles. 

Kinderen uit haar tweede huwelijk: 
3. Lammert, ged. Leens 2-6-1765 
4. Hemke, ged. Kloosterburen 17-8-1766, volgt 111 
5. Hindrikje, ged. Kloosterburen 22-9-1767 
6. Lambartus, ged. Leens 23-5-1773 
7. Cornelliske, ged. Leens 17-4-1775 

111. Hemke Elles, ged. Kloosterburen 17-8-1766, ovl. aldaar 19-6-1810. Zij tr. (1) 
~ Kloosterburen 15-9-1793 met Berend Cornellis van Kloosterburen. 
! Kind uit haar eerste huwelijk: 
~ 1. Klaas, geb./ged. Kloosterburen 31-1/6-2-1796 

Zij tr. (2) Kloosterburen 18-10-1801 met Remge Reinders, van Eenrum, ovl. 
Kloosterburen 2-2-1803. 

Kind uit haar tweede huwelijk: 
2. Epke, ged. Kloosterburen 1-8-1802, volgt IV. 

IV. Epke Remges Zeef, ged. Kloosterburen 1-8-1802, ovl. Leens 14-9-1897. Zij tr. 
Eenrum 18-10-1827 met Reender Berents Reenders, schoenmaker, geb./ged. 
Eenrum 14-1/2-2-1801, ovl. aldaar 1-1-1875, zoon van Berent Reenders Reenders 
en Trijntje Doewes Zwart. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Trientje, geb. Eenrum 19-12-1828 
2. Hemmina, geb. Eenrum 23-4-1831, winkelierster 
3. Berent, geb. Eenrum 11-4-1833, schoenmaker 
4. Reina, geb. Eenrum in 1835 
5. Ebeltje, geb. Eenrum 21-1-1837, koopvrouw 
6. Remke, geb. Eenrum 30-1-1839 
7. Remke, geb. Eenrum 15-11-1840 
8. Klaas, geb. Eenrum 17-6-1843, schoenmaker 

In Gruoninga 1970 wordt een verband gelegd tussen een voorvader van Sebasti
aan en keizer Karel de Grote. 

Aaangepaste advertentie tarieven 

De redactie wil u er reeds nu op attent maken dat de advertentie tarieven van 
HuppelDePup met ingang van de zesde jaargang (dus met ingang van het 
volgende nummer) enigszins aangepast zullen worden. De nieuwe tarieven zijn te 
aan te vragen bij de secretaris van de afdeling. 



Het project 2002 

-Thijs IJzenmm m 
In april jl. vond de afdellngsledenvergadering van de afd. Computergenealogie plaats. Wel wat 
aan de late kant, maar dat terzijde. 's Morgens was er een huishoudelijk gedeelte, 's middags 
waren er enkele lezingen. Zo hield de heer Vulsma een interessante lezing over de ontwikkeling 
van het naamrecht (met allerlei commissies met evenzovele rapporten, u kent dat wel) en mevr. 
Elenbaas vertelde het één en andere over het project 2002. Zij is projectleider bij het rijksarchief 
Utrecht. Wellicht dat u daar al het één en ander over heeft vernomen, maar voor degenen die het 
nog niet kennen en ook voor hen die er wel over gehoord hebben maar niet precies weten wat het 
is, wil ik er iets over vertellen. 

Het project is een initiatief van de Rijksarchiefdienst. Het doel van het project 2002 
is om in het jaar 2002 een digitale stamboom te presenteren waarin u uw 
familiegeschiedenis terug kunt voeren tot 1780. U kunt dan via internet digitaal 
zoeken in diverse genealogische bronnen, dwars door het hele land. 

Welke bronnen worden hiervoor gebruikt? Uiteraard de burgerlijke stand, verder 
nog de DTB-registers, memories van successie en in Utrecht voegt men daar nog 
Criminele Sententies aan toe. Van de burgerlijke stand worden de huwelijksakten 
uit de periode 1811-1922 gebruikt, de overlijdensakten 1811-1942 en de geboorte
akten 1811-1902. 
Bij de huwelijken wordt de datum van het huwelijk opgenomen, de namen, 
geboorteplaatsen en leeftijd van de bruid en de bruidegom, namen van de ouders 
en eventuele bijzonderheden (bijv. weduwe of weduwnaar van ... ). 
Van de overlijdensakten worden de datum van de acte en van het overlijden 
opgenomen, verder de naam van de overledene, diens geboorteplaats en leeftijd, 
naam van een eventuele relatie (echtgeno(o)t(e)/weduwe/weduwnaar van ... ) en 
mogelijke bijzonderheden. 
Bij de geboorteakten de datum van de acte en van de geboorte, naam van de 
geborene, namen van de ouders en eventuele bijzonderheden. 
Bij de DTB-registers gaat het om de volgende gegevens. Dopen: datum, naam 
kind en namen ouders; Trouwen: datum en namen; Begraven: datum, naam 
overleden en relatie. Verder nog bijzonderheden voorzover die vermeld zijn (ik mis 
de plaats van overlijden/begraven, huwelijk en geboorte/doop, maar die zullen 
ongetwijfeld ook opgenomen worden). 

Het project wordt landelijk opgezet, maar elke provincie heeft zijn eigen invoer. 
Deze provinciale invoeren worden vervolgens omgezet naar een landelijke for
maat, waarna het ingevoerd wordt in een landelijke database, zodat er ook 
landelijke zoekmogelijkheden ontstaan. Uiteraard worden de provinciale projecten 
landelijk op elkaar afgestemd. 

Uiteraard bent u nu nieuwsgierig hoe de stand van zaken is in den lande. Houdt u 
er wel rekening mee dat wanneer u dit leest de stand van zaken inmiddels wat 
achterhaald kan zijn. In de provincie Groningen zou men binnenkort beginnen. In 
Friesland waren de gegevens beschikbaar op minimumformaat. In Drenthe en 
Noord Brabant was 30% reeds beschikbaar. In Overijssel en Gelderland was men 
bezig met invoeren. Limburg en Zeeland waren net begonnen. In Utrecht was 
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±35% beschikbaar. In Flevoland was alles beschikbaar. In Zuid-Holland had men 
een begin van een plan en in Noord-Holland was er nog helemaal geen plan van 
aanpak. 
Uiteraard doen zich er een aantal problemen voor. Zo zijn er de omvang van het 
project, de organisatie en de tijd. Als u bedenkt dat men in Zuid- en Noord-Holland 
(de twee provincies met de meeste inwoners) nog moet beginnen, dan is de kans 
dat het project in 2002 afgerond is tamelijk klein. Er wordt voornamelijk gewerkt 
met vrijwilligers die de gegevens invoeren aan de hand van de originele akten. 
Daarbij moet ook de nodige apparatuur beschikbaar komen. 

,n 

Hoe gaat men nu te werk. In Utrecht gaat het om 163.000 huwelijken. Op het 
Rijksarchief staan 7 computers en op de streekarchieven ook nog enkele. Er zijn 

è> 70 vrijwilligers (inclusief andere projecten) bij betrokken. Zoals gemeld wordt er 
~ gewerkt aan de hand van originele akten. Er kunnen ca. 45 akten per dagdeel 
i verwerkt worden. Daarna vindt er een controle plaats, wederom aan de hand van 
! de originele akten, ca. 60 akten per dagdeel. Tot slot vindt er nog een nacontrole 
:lol plaats. 

Met het invoeren en controleren alleen ben je er nog niet. Achter de schermen 
komt er nog het een en ander bij kijken. Er moet geregeld worden wie wat doet 
(sommigen alleen na 1880, anderen alleen DTB, weer anderen alleen invoeren). 
Verder moeten de akten uit het depot worden gehaald en weer teruggebracht en 
op de juiste plaats worden opgeborgen. Ook is er nog zoiets als onderhoud van de 
programmatuur en bestandsbeheer. 

Het is een mooi project en als het klaar is, kan iedereen zonder veel moeite zijn 
voorouders terugvoeren tot 1780. Maar voordat het zover is, moet er nog heel wat 
water naar de zee stromen. De streefdatum 2002 zal waarschijnlijk niet gehaald 
worden, maar dat is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Sterker nog, 
juist een reden om er flink tegen aan te gaan. Samen met u kijk ik met spanning 
uit naar de resultaten. 

(Mijn dank aan mevr. Elenbaas voor het beschikbaar stellen van copleën van haar sheets, aan de 
hand waarvan ik dit artikel kon schrijven.) 

De Noordelijke Archieven 

do, <edaclle""' Henk Hartog c:J 
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 uit de periode 1913-1922 
openbaar geworden. Van de gemeenten Groningen, Hoogkerk en Noorddijk zijn 
deze akten op microfiches in te zien. De akten van overige gemeenten kunnen met 
aanvraagbriefjes worden aangevraagd; U krijgt dus nog de originele akten. Die 
stukken zijn verfilmd, maar de films zijn nog niet klaar voor gebruik in de 
studiezaal. Van alle tienjarige tafels zijn fotokopieën gemaakt, deze komen 
binnenkort beschikbaar. 



2. Bevolkingsregisters 
Zoals bekend werken wij, samen met het Centraal Bureau voor Genealogie, aan 
een complete verzameling microfiches van bevolkingsregisters van gemeenten in 
de provincie Groningen. Deze komen zowel in onze studiezaal als in de studiezaal 
van het CBG ter inzage. Regelmatig worden aanvullingen ontvangen, die na 
controle worden ingevoegd in het bestand op de studiezaal, waarbij ook het 
uitgebreide overzicht van de inhoud wordt bijgewerkt. Het CBG wil dit reeds lang 
lopende project graag afronden en het is de bedoeling, dat eind dit jaar alle films 
verwerkt zijn tot fiches. 
3. Index bevolkingsregister stad Groningen, 1822-1920 
De bevolkingsregisters van de stad Groningen staan al op microfiches in de 
studiezaal. De index daarop (een kaartsysteem) is nu middels de terminal in te 
zien. Nog steeds worden fouten ontdekt. Wij vragen u vriendelijk geconstateerde 
gebreken of onduidelijkheden te melden bij de studiezaalbalie. 
4. Genealogieën en genealogische bestanden 
Sinds begin dit jaar staan de genealogieên in de studiezaal in alfabetische 
volgorde. Daarbij is zo veel mogelijk uitgegaan van de hoofdnaam in de titel, de 
eerste vier letters staan op het etiket op de rug aangegeven. 
Er wordt gewerkt aan een overzicht van de sinds 1 januari 1997 verworven 
genealogieên, daarin vindt u zowel de publicaties als de computerbestanden. 
5. Cursussen 
Ook dit najaar organiseren wij weer cursussen voor archiefonderzoekers. 
In voorbereiding zijn: 
• cursus lezen oud-schrift voor beginners 
• cursus lezen oud-schrift voor gevorderden 
• NIEUW - cursus begrijpen van oude teksten, met aandacht voor aspecten van 

streekgeschiedenis en streektaal (i.s.m. Bureau voor Groninger Taal en Cultuur) 
• orientatiecursus familiegeschiedenis 
• vervolgcursus familiegeschiedenis 
• cursus plaatselijke geschiedenis 
• NIEUW - cursus geschiedenis huis/boerderij (zoeken naar onroerend goed) 
• NIEUW - rondleiding met studiezaalintroductie (éénmalige bijeenkomst). 
Op dit moment valt nog weinig te zeggen over de inhoud van de nieuwe 
cursussen, aangezien de voorbereidingen nog in volle gang zijn. Half augustus 
komt de nieuwe cursusfolder beschikbaar en eind september start het pro
gramma. Deelnemers aan eerdere cursussen krijgen de folder in ieder geval 
toegestuurd. Andere belangstellenden kunnen de folder aanvragen of afhalen bij 
de Groninger Archieven. 
6. Genlias, familiegeschiedenis vanaf 1780 
De Rijksarchiefdienst werkt aan een landelijke klapper op alle huwelijksakten 
vanaf 1811. Inmiddels zijn als proef gegevens van Friesland, Drenthe, Utrecht en 
Noord-Brabant op Internet beschikbaar gekomen: http//:www.archief.nl. Dit najaar 
beginnen ook de Groninger Archieven met de uitvoering van het Groninger deel 
van het project en het werven van vrijwilligers voor het verzamelen en invoeren 
van de gegevens. Wij hopen in het kader van dit omvangrijke project ook de films 
van de akten te kunnen verbeteren. Overigens valt nog niet te zeggen, wanneer er 
gegevens van Groninger huwelijken beschikbaar komen via Internet en wanneer 
het bestand via Internet op onze studiezaal geraadpleegd kan worden. 

t 



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

1. Drenten gezocht 
Op 2 juli is het boek "Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe" 
verschenen. Deze gids is geschreven voor zowel de beginnend genealoog als voor 
de enigszins gevorderde, die het raamwerk van zijn familie al heeft staan. 
Uitgangspunt van dit boek is niet zozeer de bron, waarin men gegevens kan 
vinden, maar de vraag die tot die bron leidt. Het is dus een gids in de letterlijke 
betekenis. Drenten gezocht is een coproductie van het Rijksarchief Drenthe en het 
Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Het boek is bij beide instellingen 
verkrijgbaar en bij de boekhandels in Drenthe. De prijs bedraagt ongeveer f 30,=. 

'é 2. Aanwinsten bibliotheek. De bibliotheek is verrijkt met o.a genealogieën over 
de families Damming(h), Middelveen en Strijk(s), en geschiedenissen van de 
plaatsen Dalen, Odoorn en Vledder . 

.8 

1 • .,, Nieuwe boeken: 
Verschenen of nog te verschijnen 

onder redactie van Eilko van der Laan 

Twintig jaar Stichting Woonhuismonument. Uitgave van de Stichting Woon
huismonument, 1998. f 19,50 

Van Bakjesknapper tot Turbodiesel. A.Vegter. Geschiedenis van de Bronsmo
torenfabriek te Appingedam. Eigen uitgave. f 75,= 

Drenten te water. Deel 1 van Varen in het Noorden. Uitg. Noordelijk Scheepvaart 
Museum Groningen. Geniet, 40 pagina's, geîllustr. f 5,= 

Meer over het Paterswoldse Meer. K. Niewold (red.) Deel 2 van Varen in het 
Noorden. Uitg. Noordelijk Scheepvaart Museum Groningen. Geniet, 40 pagina's, 
geïllustr. f 5,= 

Een Wereld die veranderde en voorbijging. Het verhaal van Arie Sprenger. N. 
Van den Broek. Uitg. Passage. ISBN 9054520450, 80 pagina's, geîllustr. f 24,50 

Het Stadskanaalster Achterhuis. Een bijzonder onderduikverhaal uit de 
oorlogstijd. J. Hof. Uitg. Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 56 pagina's, 
geïllustr. f 14,95 

De levensschets van Geert Reinders. Werkgroep "Winsumer schrijvers en 
schrijfsters". Uitg. Historische Vereniging Winsum-Obergum, f 24,95 

Het loeit in het Oldambt. Kroniek van de boerenopstand van 1748. Uitg. 
Meinders i.s.m. het Veenkoloniaal Museum te Veendam. ISBN 9072672399, 
gerllustr. f 19,50 

Gronings Historisch Jaarboek 1998. Uitg. RegioProjekt, 144 pagina's, geïllustr. 
f 29,95 



Nieuwe deelgenoten in de Wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten 
aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919. 
Deel 16 Groninger Historische Reeks Uitg. Van Gorcum. ISBN 9023233697, geb. 
376 pagina's, f 49,50 

Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord
Nederlandse gewesten in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 
Deel 17 Groninger Historische Reeks. Uitg. Van Gorcum ISBN 9023233832 geb. 
326 pagina's, f 49,50 

Verder zijn verschenen: Genealogie Swartwolt en Vier eeuwen Boijkema, Beu
kema, Buikema waarvan recensies in een volgende HuppelDePup. 

1 
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Nieuwe boeken in onze afdelingsbibliotheek • ; 

onder redactie van Ellko van der Laan ~ c.,., 

Familieregister R.K. kerkhof Bedum (1876) 1877-1997 door O.J. Nienhuis. Van 
de 596 begravenen zijn de gegevens in familieverband bijeen gebracht. 
Geïnteresseerden kunnen contact met de auteur opnemen: 0475-321420 

Verzet In Groningen. Red. J.A. Niemeijer en A.J. Mulder 

Huwelijkscontracten Winschoten 1701-1749, Doopboek Bellingwolde 1692-
1811 en Huwelijkscontracten Bellingwolde 1710-1750 Alledrie bewerkt door 
Harm Selling. 

Lanting. Familiegegevens van Reinder Lanting geboren 17-10-1836 

Recensies in een volgende HuppelDePup. Bovengenoemde werken zijn inmiddels 
in de afdelingsbibliotheek geplaatst en door een ieder te raadplegen. 
Onze hartelijke dank aan de inzenders! 

ADVERTENTIE 

Te huur: 

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

Fam. J. Hof man, 
• 0594 - 503 926 (niet op zondag) 
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Vragen en antwoorden 

Antwoorden 

1998/14 UKES 

"""'" n,dacii• """ Th!• IJm"""' ~ 
Uuko Wallens, (z.v. Wallo Eggens) tr. Haijcke Harmens, d.v. Harmen Engelberts, 
h.c. Noordbroek 4-9-1615. Harmen Engelbert en Siben hebben 5 kinderen die 
allen in Noordbroek een h.c. op laten maken: Engelbert (1608), Jochem (1612), 

.è> Remko (1613),Hebele (1628) en Haycke (1615). Harmen Ukens tr. 1. Noordbroek 
22-3-1646 Ameltien Egberts en 2. Noordbroek (h.c. 9-2-1650) Emme Cornelis. 

~ Ï 1998/15 SCHOLTES 
51 Sebo Scholtes van Noordboek tr. aldaar 13-4-1688 (h.c. Meeden (vkk] 13-2-1688) 

Hemke Meertens van Meeden. 
(Opm.: De vragen 1998/14 en 1998/15 waren gemakkelijk te vinden In de klapper op de 
huwelijkscontracten op het archief in Groningen) 
A. Veldhuis, Veertwouden 

1997/18 NIEWOLD 
Jantje Niewold, geb. Holwierde 09-09-1835, wonende te Noordbroek, tr. ald. 
25-12-1863 Frederikus Scholtens, kleermaker, geb. Noordbroek 08-06-1837, z.v. 
Klaas Frederiks Scholtens en Trijntje Hindriks Bos. Ze vertrekken naar Nieuwe 
Pekela, alwaar 16-04-1865 een dochter Trijntje Scholtens wordt geboren. 
Jos Niewold, Hintham 

1998/5 BEKKER 
Van de heer P. Rouing te Gouda werd een aantal 'Bekker-vondsten' en suggesties 
ontvangen voor nader onderzoek naar de herkomst van de familie Bekker. Gezien 
de omvang (±1 blz.) en de beperkte ruimte voor deze rubriek kan het antwoord 
helaas niet geplaatst worden. Belangstellenden kunnen een kopie van de brief 
opvragen bij de redacteur van deze rubriek. 
P. Rouing, Gouda 

1998/23 KREMER/SIEGERS/SIJGERS 
Van de heer J. Lageman te Veendam werd een kwartierstaat in zes generaties en 
een gezinsstaat ontvangen van Garbrand Hindriks Kremer. Belangstellenden 
kunnen een kopie opvragen bij de redacteur van deze rubriek. 
Janna Jans Siegers ged. Kropswolde 13-2-1752, ovl. Windeweer (gem. Hooge
zand) 22-10-1810. Dochter van Hindrik Jans, tr. Kropswolde 1746 met Jans ... 
(familienaam niet vermeld). 
Echtpaar Kremer heeft 5 kinderen: Hindrik Garbrands Kremer, geb. 1791 ovl. 
21-5-1875, Willem Garbrands Kremer geb. 25-11-1792, Tiebegje Garbrands 
Kremer geb. 10-1794, Berendje Garbrands Kremer geb. 17-12-1805 ovl. 26-4-
1887 en Aaltje Garbrands Kremer geb. 1809 ovl. 4-6-2863. Was Berendje 
ongehuwd? Een zoon Berend Kremer ovl. 10-4-1873. 
J. Lageman, Veendam en E.M. Vos, Groningen 



Vragen 

1998/28 PEKELDER FAMILIES 
Contact gezocht met mede-onderzoekers in Pekela o.a. de Jonge, Harms, Goos
kens, Nolten, Vos, Niks, Pinkster(boer), Boelkens, Drent, Duin, Ruiten, Overwijk, 
Beuker en Spelde, voor uitwisseling van gegevens. 
E. de Jonge, Emst 

1998/29 CAFÉ DE JACHTWAGEN 
Van 1928 tot en met 1987 is het café "De Jachtwagen" gelegen aan de A-weg 4 te 
Groningen in het bezit geweest van drie generaties Vos, familie van mijn moeders 
kant. Wie weet hoe de naam "De Jachtwagen" ontstaan is ? 
H. Werk, IJmuiden 

1998/30 COOL 
Voorgeslacht gezocht van Geert Jans Cool, geb. Appingedam ±1720, begr. ald. 
05-03-1795, tr. ca. 1750 Jantje Wolters, geb. ca. 1725, ovl. Appingedam 23-06-
1784. Zoon: Jan Geerts Cool. 

1998/31 RENGERS 
Voorgeslacht gezocht van Melle Rengers, geb. ca 1617, landbouwer op 'Douwer' 
in Leens, ovl. ald. 09.03.1691, tr. 1646 Trijntje Sierts (voorgesl. bekend). Zoon: 
Renger Melles. 

1998/32 JACOBS 
Voorgeslacht gezocht van Geertje Jacobs, geb. ca. 1655, tr. ca. 1680 Renger 
Melles, geb. Leens 1653. 
C.E. Kuipers, Drachten 

1998/33 ELLERMAN/JURJENS 
Hendrik Hendriksz Ellerman/Elderman tr. West-Zaandam 24-05-1776 Hester van 
Loghem, afk. uit regio Enschede. Hendrik kwam met attestatie van Wormerveer 
en werd op 05-08-1764 aangenomen in de Ger. kerk te West-Zaandam. Zijn 
geboorte/doop werd niet gevonden in de Zaanstreek. 
Hendrik Jurjens en Maria Boldwijn laten te Winschoten 2 kinderen dopen: Jurjen, 
ged. 24-11-1737 en Hillena, ged. 15-05-1740. 
De naam Jurriaan komt regelmatig terug bij de afstammelingen van Hendrik 
Hendrisz Ellerman. 
Vraag: Is Hendrik Hendriksz Ellerman wellicht een zoon van Hendrik Jurjens en 
Maria Boldwijn ? 
Henny Zonneveld-Aupers, Alkmaar 

1998/34 BENES 
Juliaantje Jurriens Benes was getr. met Reinder Yzebrands van Hochten. Dochter 
Jeanette Reinders van Hochten, geb. Kloosterburen 24-08-1812, tr. Kloosterburen 
01-11-1832 Jan Gerrits Frik, landarbeider, geb. Zoutkamp 12-04-1804, ovl. 
Hornhuizen 10-03-1859. 
Gevraagd: ouders en andere gegevens van Juliaantje. 
J. Benes, Wehe-den-Hoorn 



...: 

1998/35 TUIN 
Hendrik Pieters Tuin, tr. Scheemda 15-05-1780 "uit Winschoten". ovl. Scheemda 
03-05-1814 "zijnde 72 jaar oud". In Winschoten echter geen geschikte 'kandidaat' 
die hier voor in aanmerking komt. Vermoedelijk komt hij uit Duitsland. Er is wel 
een Meindert Hindriks bekend (broer?) uit Varsmouth(?). In mijn kwartierstaat veel 
voorouders uit Hannover (Weener). 
Gevraagd: Nadere gegevens herkomst Hendrik en wie heeft ervaring en tips over 
speurwerk over de grens? 
Aafko H. Tuin, Terneuzen 

1998/36 SLAGTER-SMIT 
Albert Tiessens Slagter, geb. Siddeburen 10-11-1822, z.v. Ties Hindriks Slagter 

.è> en Lijsbet Harms Meijer, tr. 't Zandt 24-05-1851 met Grietje Smit, geb. Leermens 
~ 22-11-1829 d. v. Harm Men nes Smit en Grietje Reints. Kinderen: Grietje, geb. 
j Leermens 12-08-1854; Elizabeth, geb. Leermens 14-01-1858; Tiessiena, geb. 
~ Zeerijp 09-12-1862, Kornelia, geb. Zeerijp 04-02-1866. Elizabeth had een zoon 
J Pieter Jan Slagter, geb. Zeerijp 13-06-1878, ovl. Eenum 09-09-1900. Tiessina tr. 

C: 
,n 

Hindrik Nienhuis, geb. Loppersum 08-10-1858. 
Gevraagd: aanvullende gegevens over Grietje, Elizabeth en Kornelia. 

1998/37 SLAGTER-ZUIDEMA 
Albert Jans Slagter, ged. Siddeburen 27-08-1775, ovl. aldaar 05-08-1844, tr. 
Siddeburen 14-04-1800 Grietje Reinders Zuidema, dr. v. Reinder Tjapkes en 
Aaltje Heres. 
Gevraagd: Plaats en datum overlijden Grietje Zuidema. 
R. Slagter, Papendrecht 

1998/38 DE GROOT-SLAGTER 
Harm de Groot, geb. Nieuwolda 26-05-1859, z.v. Jacob de Groot en Jantje Harms 
Swaaibers, tr. Nieuwolda 21-01-1890 met Jantje Slagter, geb. Siddeburen 12-10-
1866, d.v. Hindrik Tiessens Slagter en Almina Klaassens Reinders. Kinderen te 
Nieuwolda: Jantje, geb. 01-04-1890 en Almina, geb. 17-07-1891. Dit gezin werd 
uitgeschreven van Niewolda naar Termunten, doch aldaar niet aangetroffen. 
Gevraagd: Aanvullende gegevens over dit gezin. 

1998/39 NIEWOLD / NIEUWOLD 
In een poging te achterhalen hoeveel families er met deze naam zijn, vraag ik het 
volgende: Wie heeft er genealogische (en andere) gegevens van de verschillende 
families Nie(u)wold? Alle gegevens van twee of meer generaties zijn zeer welkom! 
Jos Niewold, Jan Heijmanslaan 61, 5246 BJ Hintham 

1998/40 BUREMA 
Via mijn schoonmoeder kwam ik in het bezit van een album met familiefoto's, 
waarschijnlijk voornamelijk vooroorlogse foto's van de familie Burema (regio 't 
Zandt) bevattend, maar voor mij onbekenden. Wie weet meer ? 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, 015-2146963, e-mail h.lups@wxs.nl 
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