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wordt uitgegeven door de NGV (Nederlandse 
Genealogische Vereniging) afdeling Groningen 
en verschijnt doorgaans drie keer per jaar. 

Abonnementen 
HuppelDePup wordt gratis toegestuurd aan de 
leden van de NGV afdeling Groningen. 
Overige leden van de NGV kunnen zich abon
neren middels een bijkomend of gezinslidmaat
schap (à f 18,00 per afdeling/lidmaatschap) van 
de afdeling Groningen. DH kunt u aanvragen bij 
de landelijke leden-0dmlnlstratie: NGV, Postbus 
976, 1000 N. Amsterdam. Voor nadere Informa
tie kunt u contact opnemen met de afdelings
secretaris. 
Andere belangstellenden kunnen een abonne
ment nemen op HuppelDePup door over
making van f 18,00 op girorekening 5563062 
ten name van: NGV afdeling Groningen te 
Hornhuizen o.v.v. Abonnement HuppelDePup. 
Opzeggen van losse abonnementen schriftelijk 
vóór 1 november van het lopende jaar. 

Oude nummers en jaargangen 
Losse nummers, voorzover voorradig, kosten 
fó,00. De jaargangen 19941/m 1998 (allen met 
Index) en 1999 kosten t 18,00 per jaargang, drie 
jaargangen t 45,00, vijf jaargangen t 60,00. 
Deze kunnen verkregen worden door het 
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gewenste nummers/jaargangen. Tevens wor
den ze (met korting) aangeboden tijdens de 
afdelingsbijeenkomsten. 

Schrijvers-exemplaren 
Schrijvers van artikelen kunnen auteursexem
plaren verkrijgen tegen een gereduceerd ta
rief, mits vooraf aangevraagd. 
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Kopij voor HuppelDePup 
Kopij voor hel volgende nummer uHerllJk begin 
Juli 2000 toesturen aan het redactieadres: 
Snelllusstraat 28, 9727 JN Groningen. 

Enige spelregels 
• Het spreekt vanzelf dat kopij grotendeels 

betrekking dient te hebben op Groningen 
• Bij voorkeur Insturen op floppy (met een af

druk) of duidelijk geschreven/getypt. 
• Hoewel we uiteraard blij zijn met elke Inzen

ding, 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 
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advertentie-tarieven. De vice-voorzitter M.J. 
IJzerman (lel.: 050-311 97 07) zal u graag alle 
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Leden met nlet-commerclêle advertenties 
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Voorwoord 

Als u dit leest is de succesvolle dag "Genealogie en Computer" (naar 
schatting - er ging iets mis met de telling - 500 bezoekers) 
georganiseerd door onze vereniging in samenwerking met de 
Groninger Archieven, voorbij. Een nabespreking hierover leest u in dit nummer. 
Femke Roobol-Lintelo, twee jaar geleden als bezoeker op de "computerdag" en nu als 
organisator, schrijft erover. Ze is een van onze nieuwe bestuursleden, in de functie 
van DIP-functionaris. Het andere nieuwe bestuurslid is onze penningmeester Annet 
Kaman-Broekhuizen. Deze dames zullen samen een eigen home-page van de NGV
Groningen opzetten. Ze zitten druk in de voorbereidingen en hopen in september in 
de lucht te zijn. 
Henk Harrog en Anconia Veldhuis traden in februari uit het bestuur, na resp. twaalf 
en acht jaar actief te zijn geweest. Beide blijven wel in de redactie van HuppelDePup 
zitten. De afdelingsbibliotheek wordt de komende week ondergebracht ten huize van 
Femke. Boeken en tijdschriften zijn daar, uiteraard na afspraak - telefoonnummer op 
de omslag - in te zien. Ze hoopt op een heleboel bezoekers. Er wordt gewerkt aan een 
boek- en tijdschriftenlijst. 
In dit nummer staan weer de vaste rubrieken; Onbekende bron, B & B, Vraag- en 
antwoord en Boekbespreking. Harm Selling verzamelde voor u Blijhamsters die in 
Amsterdam trouwden en zocht daar ook naar dopen van kinderen van die echtparen. 
Deze keer is het nummer 28 i.p.v. 32 bladzijden (we waren iets boven onze begroting 
gegaan), maar we hopen dat het volgende nummer weer de gewone dikte is. 
Voor we u veel leesplezier wensen: We kunnen wel weer wat kopij gebruiken! 

Excursie naar het nieuwe Verenigingscentrum In Weesp 
Onze jaarlijkse afdelingsexcursie gaat dit jaar op 17 juni naar het nieuwe 
verenigingscentrum (VC) in Weesp. De reis gaat in principe per openbaar vervoer 
(trein)vanaf Groningen. Bij weinig deelnemers of voldoende aanbod van eigen ver
voer zal eventueel vervoer per auto overwogen worden. Het vertrek uit Groningen is 
om 7.18 uur. We zijn dan in Weesp om 9.40 uur. Vervolgens wandelen we naar het 
VC waar we worden ontvangen met koffie. Het programma is dan als volgt: 
l 0.00 uur: welkom door de leiding van het VC, gevolgd door een inleiding door 

leden van de informatiegroep; 
l 0.15 uur: rondgang door het centrum in kleine groepen onder begeleiding; 
10.45 uur: uitleg over het Centraal Naamregister; 
l 1.00 uur: tot 16.00 uur gelegenheid tot het raadplegen van de collecties. 
De kosten zullen ± /35,- p.p. bedragen. U moet zelf voor uw lunch zorgen. 
Opgave voor de excursie bij Thijs I]zerman, telefoonnummer en e-mail zie achterin. 

KoplJ voor de volgende HuppelDePup 
a.u.b. Insturen vóór begin Juli 2000 
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Genealogisch voorstellen 
Eddy Landzaat 

H. van Brandwijk-Beek, lidnummer 121536 
Zij is 55 jaar en woonachtig in Schiedam. Zij is van beroep kalli-
grafiste en verkoopster. Samen met haar partner C. van Brandwijk houdt zij zich 
reeds zes jaar bezig met onderzoek naar de eigen familie, streekhistorie en heraldiek. 
Hun e-mailadres is c.van.brandwijk@freeler.nl. Zij houden zich met name bezig met 
de families Albers (Groningen provincie en stad), Beek (Anloo, Spijkerboor, Gronin
gen srad), Beslot (Gieten), Bossien (Groningen stad), Dulman (Borger, Eext), Feringa 
(Groningen, Grijpskerk), Hoekstra (Groningen), De Jonge (Groningen stad), Kiers 
(Groningen stad), Koopmans (Groningen, Winschoten), Kwint (Leek, Groningen 
stad), Lanting (Gieten, Groningen), Luikens (Emmen, Wildervank), Ottens (Gieten), 
Rasker (Groningen stad) en Trip (Eext). Naast de NGV zijn zij o.a. vriend van her 
CBG en lid van de Drents-Historische Vereniging. 

G. Broersma, lidnummer 127431 
Hij is 39 jaar en woonachtig in Roosendaal. Van beroep is hij medewerker opsporing 
(hoe toepasselijk, EL). Zijn e-mailadres is broersma@westbrabant.net en zijn home
page is te vinden op http://home.concepts.nlrbroersma. Hij is nu zo'n vier jaar bezig 
met onderzoek naar de namen Broersma en Smit. De familie Broersma wordt met 
name gevonden in Leeuwarden, Gerkesklooster, Hoogkerk, Uithuizermeeden, Gro
ningen, Zoutkamp en Nederlands-Indië (KNIL). De familie Smit is vooral gevestigd 
in Spijk, 't Zandt, Bierum en Uithuizermeeden. 

W. (\Villem) Stok, lidnummer 127558 
Hij is 52 jaar en woonachtig in Cuijk. Hij is werkzaam als facility-manager bij de 
Regiopolitie Gelderland-Zuid. Zijn e-mailadres is crewsrok@wishmail.net. Afatand
problemen zorgden er voor dat hij nog geen twee jaar bezig is met het onderzoek naar 
zijn eigen familie. Het onderzoek concentreert zich met name op de namen Stok, 
Halsema en Bloem. Deze families komen in hoofdzaak uit het gebied Eenrum, Leens 
en KJoosterburen. Veel van de beschikbare gegevens zijn gevonden op het internet. 

J. Our) Eckhardt, lidnummer 127574 
Hij is vijftig jaar en woonachtig in Eelde. Hij is musicus, producer én dirigent van 
beroep. Zijn e-mailadres is jipsound@worldonline.nl en zijn homepage is te vinden 
op http://members.xoom.com/jipsound. Hij doet mer name onderzoek naar de eigen 
familie met als doel te zijner rijd een boek hierover re publiceren. Als hobby's heeft hij 
onder meer: geschiedenis, de wielersport, computers en uiteraard muziek. Naast lid 
van de NGV is hij ook vriend van het CBG. 

G.C. van der Kamp, lidnummer 127593 
Hij is 61 jaar en woonachtig in Hengelo (Ov.). Van beroep is hij EDP Consultant. 
Hij is sinds een jaar bezig met onderzoek naar de eigen familie Van der Kamp in 
Groningen en Blijham en Luijtink in Groningen. Naast genealogie houdt hij zich 
bezig met pianomuziek. 
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Afdelingsprogramma tweede helft 2000 
Joop van Campen 

Alle afdelingsbijeenkomsten in de periode september t/m december 
2000 vinden plaats in de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te 
Groningen, in het verlengde van het hoofdstation, tussen het Emmaviaduct en het 
Hoornsediep; vijf minuten lopen vanaf bus- en NS-station. 

Maandag 11 september 2000 
Aanvang : 20.00 uur (hal open 19.30 uur) 
Thema : Genealogie en Internet 
Spreker : Dhr. L. Roobol 
Internet is een bijna onuitputtelijke bron van informatie. Het is dus belangrijk voor 
de moderne genealoog om het internet op te gaan. Dat is niet moeilijk als men een 
computer en een modem heeft: bij iedere benzinepomp kan men wel een CD-ROM 
vinden waarmee men binnen een half uur op het internet is. Maar wat dan? Deze 
voordracht hoopt u hierin een beetje wegwijs te maken, en zal geen opsomming zijn 
van tiencallen niet met elkaar in verband staande websites, maar de nadruk leggen op 
de verschillende zoekmethoden. 
Wegens overweldigende belangstelling op de 'Manifestatie Genealogie en Compucer' 
wordt deze lezing herhaald. Het onderwerp is met name bedoeld voor diegenen die 
weinig of geen ervaring met internet hebben opgedaan. 

Zaterdag 14 oktober 2000 
Aanvang : l 1.00 uur in de vergaderzaal (archief normaal open vanaf 9.00 uur) 
Thema : Wezen en voogden 
Spreekster: Mw. J. van Keulen 
Veel kinderen verloren vroeger op jonge leeftijd één of beide ouders, Er bestaan dan ook 
uitgebreide voorschriften, waarin wordt aangegeven hoe in zo'n situatie gehandeld moet 
worden. In archiefbronnen komt vooral de aandacht voor het beheer van de goederen 
van de minderjarige kinderen cot uiting. In deze lezing komen ook de rol van de recht
banken, voogden en weeskamer aan de orde. Daarnaast wordt gekeken naar bronnen 
over de zorg voor de (half)verweesde kinderen. Daarvoor bestonden in de stad Gro
ningen weeshuizen. In de provincie vervulde de diaconie een raak op dar gebied; later 
werd de taak deels overgenomen door de overheid en door voogdij-inscellingen. 
Uiteraard wordt het onderwerp toegelicht met Groninger voorbeelden. 

Woensdag 8 november 2000 
Aanvang : 20.00 uur (hal open 19.30 uur). 
Thema : 'Bar en boos. Het weer en zijn vaak rampzalige gevolgen voor onze voorouders' 
Spreker : Dhr. J. Buisman 
Al eeuwenlang is her weer letterlijk het gesprek van de dag. Wij kunnen daarbij denken 
aan historische winters (zelfs nog in 1963!), aan zomerhitte en -droogte, aan stormvloe
den en andere overstromingen (ook door de Zuiderzee), aan storm, aan hagel die de 
oogst vernielde, aan blikseminslag en brand, aan duurte en hongersnood, aan de pest in 
een warme zomer, etc. Allemaal zaken die het dagelijks leven van onze voorouders 
zwaar en bedreigend maakten en die in de geschiedschrijving niet mogen onrbreken. 
Ter sprake komen verder: het gebruik van bronnen, bronnenkritiek, ongebruikelijke 
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bronnen, dateringsproblemen (oude en nieuwe stijl), de Kleine IJstijd (Gouden Eeuw 
en l 8e eeuw) en het zogenaamde Moderne Klimaat-Optimum. De lezing wordt royaal 
géillustreerd met sheets, waarvan de meeste in kleur. 

Woensdag 13 december 2000 
Aanvang : 20.00 uur (hal open 19.30 uur) 
Thema : Onderzoek naar militairen in de provincie Groningen 
Sprekers : Dhrn. A. Beuse en J. van Campen 
In uw genealogisch onderzoek treft u vrij zeker één of meer militairen aan onder uw 
voorouders. Dit gegeven vond u mogelijk in de burgerlijke stand of in de doop- en 
trouwboeken. Vóór 1795 en ten tijde van de Bataafse Republiek was uw voorvader 
waarschijnlijk zeker beroepsmilitair. Na 1813 is de kans groot dat u hem als dienst
plichtige in de archiefbronnen vindt. In deze lezing zullen zowel landelijke als Gro
ningse bronnen worden behandeld, waarin u Groningse militairen kunt tegenkomen. 

Agenda 

27 mei 
17 juni 
24 juni 

zomer 

16 juni 
t/m 
5 nov. 

t/m 
27 aug. 

2 sept. 
16 sept. 

NGV Friesland: Excursie. 
Excursie NGV-Groningen (zie pagina 33) 
Genealogische markt in het kader van de manifestatie "Simmer 2000" in de 
nieuwe gehoorzaal "It AJjemint" van de Fryske Akademy in de Doelensteeg te 
Leeuwarden 
"Verweven verleden". Tien Groninger musea hebben in het kader van het 
T extieljaar 2000 een expositie ingericht. Zie de special van Stad & Lande; o.a.: 
"Stof tot nadenken. Kleding van boerinnen en kapiteinsvrouwen vergeleken" 
in het Veenkoloniaal Museum te Veendam. Vergelijk van de kleding van ka
piteinsvrouwen (voor wie een middagje winkelen in Liverpool of St. Peters
burg niet uitzonderlijk was) met die van de boerin. Het Museum is daarvoor 
nog op zoek naar foto's, kledingstukken, sieraden en geschilderde portretten 
van boerinnen en kapiteinsvrouwen uit de Gronings-Drentse Veenkoloniën, 
Westerwolde en het aangrenzende Oldambt. 
Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum: "Alles uit de kast". Kleding 
op het platteland rond 1900. 
Zalencentrum Ogterop te Meppel. Vooroudermarkt 10-17 uur. 
Historische Dag in Leens. 's Morgens lezingen, 's middags beurs. 

Oproep Groninger Kwartlerstatenboek 

Na overleg met de samenstellers van dit kwarcierstatenboek richten wij nogmaals hec 
volgende verzoek tot onze lezers. Wij hebben dringend behoefte aan vrijwilligers om 
genealogische gegevens aan de hand van archiefstukken op hun juistheid te contro
leren en eventuele schrijffouten te elimineren. Ongeveer 80% van deze werkzaam
heden is reeds geschied. 
Wie biedt de helpende hand? 
Aanmelden op het redactieadres (zie omslag van dit blad). 
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Medewerkers gevraagd voor Genealogische Dag 2001 

Op 19 mei 2001 zal de Genealogische Dag van de NGV gehouden worden in theater 
Geert Teis ce Stadskanaal. De organisatie is in handen van de afd. Groningen. Hee pro
gramma zal bestaan uit 's morgens een cweecal lezingen, tussen de middag een 
informatiemarkt en 's middags enkele excursies. 's Avonds is er nog een diner. Zowel 
voor het ochtend- als het middagprogramma zoeken wij nog de nodige medewerkers. U 
moet daarbij denken aan de opvang van de bezoekers en het begeleiden van de excursies. 
Hiervoor doen wij een beroep op de leden van de NGV-afd. Groningen, in hec bij
wnder die leden die in de omgeving van Stadskanaal wonen, maar als u elders in de 
provincie woont en toch wilt meehelpen, bent u uiteraard welkom. U kunt zich aanmel
den bifde voorziccer van de organisatiecommissie, Thijs IJzerman, cel. 050-3119707. 

Heraldisch Tijdschrift 

De afdeling Heraldiek van de NGV publiceert vier maal per jaar hec Heraldisch 
Tijdschrift. Uic incidencele knipsels en fotokopieën die de redactie bereiken blijkt dac er 
in regionale geschied- en heemkundige of genealogische tijdschriften en dag- en week
bladen regelmatig aandacht aan een of ander heraldisch onderwerp wordt besteed. 
Wij vragen 'regionale correspondenten' om die bladen voor ons door ce nemen en 
artikelen op heraldisch of aanverwant gebied (zegels, huismerken e.d.) aan ons door ce 
geven. Wij zullen ze dan vermelden in de rubriek Periodieken of - bij geschikcheid en 
na toestemming - in het Heraldisch Tijdschrift. 
Aanmeldingen bij de hoofdredacteur: A.H. Hoeben, Liatrislaan 12, 5582 GJ Waalre 

Afdeling Gooiland 

De afdeling Gooiland wil dit jaar een boek (bij voldoende inzendingen) uitbrengen, 
waarin kwartierstaten, genealogieën, matriarchale lijnen en verhalen komen ce staan 
die betrekking hebben op Gooiland (Ankeveen, Blaricum, Bussum, 's Graveland, 
Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren, Loenen, Loosdrecht, Naarden en Vreeland). 
Bijdragen kunt u sturen naar: A.H. Honing, Verdistraat l 87, 3752 WL Bunschoten, 
of naar e-mail adres: a.h.honing@hccneml. 

Ik vond ze toevallig - hoe vind u ze? 

Den 17 Februari zijnde Zondag zijn 3 manspersonen, alhier woonagtig, smorgens om 8 
uur op de schaatsen gereden na Onderdendam en om l O uur niec verre van Onderdendam 
zijnde gekomen, was het ijs gebroken en zijn alle 3 bij elkanderen verdronken en nog dien 
zelven Dag mee de wagen hier gebr31,,c de eerste was genaamt Jans Jans die eertijds hier was 
bakker geweest oud l of52 jaren de tweede genaamc Pecer Jacobs bakker alhier, oud 26 ja
ren en eenige maanden nalatende een weduwe mee 3 kleine kinderen de derde een schoen
makers knegt alhier dienende, geboortig van Vierhuisen, en genaamd Pecer Berends. 
Uit begraafboek Ulrum 1784, ingezonden door Johan Breukink, Groningen 

Geerruic, kind van Coenraec Cuene ende Geecruit Hamaeckers van Groningen 
gekoomen en alhijr in de kraem bevallen een huijse van Karsien Hoijcingh. 
DTB Vlagtwedde, doop d.d. 20-10-1709 
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Van de bestuurstafel 
B + B (Bestuur en Beleid) 
Thijs IJzerman, afdelingsafgevaardigde 

Zaterdag 22 april Jl. vond de jaarlijkse Algemene Vergadering (A.V.) plaats. De vergade
ring werd bijgewoond door ondergetekende en dhr. Landzaat als plv. afgevaardigde. 

Hoofdbestuur afgetreden 
Om met het belangrijkste nieuws te beginnen: het hoofdbestuur is afgetreden en is 
thans demissionair. Doordat het HB-lid dhr. Hees - die aftredend en herkiesbaar 
was - niet herkozen werd, verklaarde de rest van het HB zich solidair en trad af. Het 
gevolg is dat we nu mee een demissionair HB zitten dat de lopende zaken zal afhan
delen en een extra A.V. zal uitschrijven voor de verkiezing van een nieuw bestuur. 
Wanneer die vergadering zal plaats vinden is nog niet bekend, het demissionaire HB 
streeft er naar om het nog voor de vakantie te doen of anders zo snel mogelijk er na. 
Dit houdt in dat wij als afdelingsbestuur óók een extra afdelingsvergadering moeten 
organiseren. Aangezien we nog niet weten wanneer de extra A.V. plaatsvindt, valt er 
over de datum van de afdelingsvergadering ook niets te zeggen. 
Door verschillende afgevaatdigden werd er kritiek uitgeoefend op de heer Hees. Hij 
was het afgelopen jaar nauwelijks bij een HB-vergadering aanwezig geweest en het 
HB had ook nog te kampen met ziekte van een ander lid, zodat het HB in plaats van 
met 9 leden in werkelijkheid maar met 7 personen moest werken. Op het functione
ren van de 2c penningmeester de heer Van der Meuten werd ook enige kritiek uitge
oefend. Na een schriftelijke stemming was de uitslag als volgt: de heer Hees kreeg 
5868 stemmen vóór herbenoeming en 7919 tegen bij 790 onthoudingen en 620 
blanco. De heer Van der Meuten kreeg 10.049 stemmen vóór en 4358 tegen bij 790 
onthoudingen. De heer Lemmens die ook herkiesbaar was, werd met algemene stem
men herkozen. Het lijkt mij toch een signaal voor dhr. Van der Meuten om te besef
fen dat hij toch enige weerstand heeft opgeroepen, ondanks het feit dat hij ook zeker 
goede verdiensten heeft. 
Een van de aanwezige afgevaardigden vertolkte zijn gevoelens na hec aftreden van het 
HB met de opmerking dat hij met een dubbel gevoel zat: enerzijds was hij blij dar het 
HB de vergadering vooraf niet onder druk had gezet met de mededeling dat het HB 
wu aftreden als een van de herkiesbare HB-leden niet herkozen zou worden en 
anderzijds vond hij het jammer dat hij het niet van tevoren geweten had. Ik kan mij 
uitstekend vinden in die gevoel. Toch geloof ik dat het niet vooraf waarschuwen de 
meest correcte handelwijze was. 
Door de ontstane bestuurscrisis kwam de voorgestelde uitbreiding van het HB van 9 naar 
11 leden en de eventuele verkiezing van 2 nieuwe HB-leden niet meer aan de orde. De 
voorzitter de heer Dix kondigde aan in ieder geval niet terug te zullen keren in het HB. 

Huisvesting verenigingscentrum 
Voorafgaande aan de bestuursperikelen kwamen er eerst. nog wat andere punten aan 
de orde, zoals de huisvesting van het nieuwe verenigingscentrum (VC). Door de 
huisvestingscommissie zijn ± 50 objecten bekeken. Door het HB zijn diverse gesprek
ken gevoerd met banken om te bezien welke kredietmogelijkheden de NGV heeft 
voor de mogelijke aanschaf van een pand. Volgens het HB waren de prijzen van de 
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panden die te koop aangeboden werden te hoog voor de NGV. Niet iedereen was 
daarvan overtuigd en er werd gevraagd om een schriftelijke vergelijking van de lasten 
bij huur en koop, die door het HB werd toegezegd. Wellicht zijn er nog creatieve 
financiële geesten binnen de vereniging die met ideeën komen. Door de Ie penning
meester dhr. Gerbers werd benadrukt dat de huurlasten voor de komende vijf jaar 
passen binnen de begroting en de gevormde reserve. De huisvestingscommissie zal 
niet worden ontbonden maar zal bijven doorzoeken naar een nog geschikter pand. 
Het uitgangspunt van het HB voor een nieuw VC was een oppervlakte van 800 111 2, 

in Weesp hebben we nu 600 m2 • Een aanbieding van een ruimte in Almere was vol
gens voorzitter Dix niet op tijd klaar. Volgens de afgevaardigde Van Esch van de afd. 
Flevoland was de gemeente Almere bereid om voor een tijdelijke voorziening re zor
gen. Vanuit de vergadering werd nog aangedrongen om voor de huisvesting subsidie 
aan re vragen bij het ministerie van OC&W. Het HB voelde daar niets voor. De 
NGV zou dan teveel aan allerlei regels moeren voldoen en zou aan de leiband van het 
ministerie moeten lopen. De NGV is erg gehecht aan haar zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid en houdt graag haar eigen (financiële) broek op. 

Contacten met archieven 
Naar aanleiding van een opmerking in het jaarverslag van het secretariaat, werd ge
vraagd naar de contacten die onderhouden werden mer de zusterorganisaties en verga
deringen van de DIVA (een erfgoedkoepel voor documentaire informatievoorziening 
en het archiefwezen). Daarin is onder meer de mogelijkheid van een archiefpas 
besproken, ik schreef daar al eerder over. Het ministerie van OC&W lijkt vrij vast
besloten om deze pas in te voeren die als een soort van legitimatie voor de archieven 
moet dienen. Voor deze pas zal dan jaarlijks /30,- betaald moeten worden. Vanuit 
de NGV is er op gewezen dat het raadplegen van de archieven volgens de archiefwet 
gratis is en verder is aangedrongen op het naleven van de regels op her gebied van de 
privacy. Het ministerie heeft door laten schemeren desnoods de Archiefwet te zullen 
aanpassen. Men wil de opbrengst gebruiken voor voorzieningen. Het is maar zeer de 
vraag of de opbrengst (±/1 ,2 miljoen per jaar) voldoende zal zijn om in voorzieningen 
re kunnen investeren. Misschien een idee om de NGV aan een nieuw en ruim VC re 
helpen? 

NGV-webiste 
De kascommissie had in haar verslag ook enige kritische noten. Zo was in 1998 al 
beloofd dat het HB zou aangeven in hoeverre de aanbevelingen van de kascommissie 
opgevolgd waren. Vorige jaar bleek het HB dat nier gedaan re hebben en ook dit jaar 
evenmin. Het HB wilde dat tijdens de vergadering alsnog vertellen, maar namens de 
kascommissie heb ik duidelijk gemaakt dat er alsnog een schriftelijke rapportage 
moest komen. Dit werd uiteindelijk toegezegd. Ook was er kritiek op de besteding 
van de uitgaven voor het instandhouden van de web-site van de NGV. Als u die de 
laatste rijd wel eens geraadpleegd heeft, heeft u kunnen zien dat die sterk verouderd 
is. Ook e-mails met het verzoek om informatie of voor de opgave van een lidmaat
schap zijn het grootste deel van 1999 nier beantwoord als gevolg van ziekte van her 
HB-lid dat als webmaster en beheerder van het e-mailadres fungeert. "In deze rijd 
waarin Internet en e-mail een steeds belangrijkere rol gaan spelen is her ook voor de 
NGV van groot belang dar de informatie op de NGV-website actueel is en dar ver
zoeken om informatie of opgave van lidmaatschap per e-mail snel beantwoord 
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worden. Als dat niet gebeurt, is dac antireclame voor de NGV en wordt niet doel
matig omgegaan mee de middelen. Doordat slechts één persoon hier verantwoordelijk 
voor is, blijkt de kwetsbaarheid bij ziekte", aldus de kascommissie. Op de website 
staat als secretaris van de afd. Groningen de heer Hessels die al bijna een jaar niet 
meer in functie is en die verhuisde naar Zuid Limburg. Onze huidige secretaris dhr. 
Landzaat (die ook weer verhuisd is) krijgt nog pose die eerst naar het oude adres van 
dhr. Hessels in Noordhorn gezonden is, vervolgens naar Zuid Limburg, vandaaruit 
naar de Soerabajascraac in Groningen en dan nog een keer naar Lewenborg. Dat dit 
gigantische vertragingen oplevert en bepaalde post te laat bij ons arriveert, moge 
duidelijk zijn. Hee HB begreep de boodschap en beloofde hier snel iets aan te zullen 
doen. Ik heb ook nog gevraagd naar e-mail adressen van HB-leden en andere NGV
funccionarissen en ook die zullen vermeld worden. 

Stichting Vrienden NGV 
Tot slot nog een ander punt. Toen duidelijk was dat we uit Naarden zouden moeten 
vertrekken, zijn er een tweetal stichtingen opgericht: de Stichting Vrienden van de 
NGV en de Stichting Beheer Verenigingscentrum. De laatste stichting zou in de 
toekomst een eventueel pand voor de NGV kopen en beheren. De eerste stichting 
had tot doel om gelden in te zamelen voor de koop van een nieuw verenigings
cencrum. Naar nu is gebleken heeft de stichting slechts een bedrag van /3000,
opgehaald. Als verklaring zou zijn aangevoerd dat men niet gevraagd is om geld in ce 
zamelen voor het VC, terwijl de stichting daar voor opgericht is. Dac men niet gedaan 
heeft wat er verwacht werd, is duidelijk. Gelukkig wordt er nu een nieuw stich
tingsbestuur geformeerd en ik ben gevraagd daar deel van uit te gaan maken, wat ik in 
principe heb toegezegd. 

De manifestatie Genealogie en Computer 
Femke Roobol 

Op 11 maart jl. vond de manifestatie Genealogie en Computer 
plaats. De NGV-afdeling Groningen en de Groninger Archieven 
kunnen inmiddels terugkijken op een geslaagde zaterdagmiddag. 
Er waren ongeveer 500 bezoekers en dat was meer dan dubbel zo 
veel als verwacht! 
Er waren diverse stands in de hal en de studiezaal, en er werden verschillende lezingen 
gegeven. Het aantal deelnemers was groter dan bij de manifestatie van 1998 en het 
aanbod diverser. Door het grote aantal bezoekers was het soms wat dringen bij de 
lezingen, maar verder leek er voldoende ruimte ce zijn voor iedereen. De lezing over 
internet werd wegens succes aan het eind van de middag zelfs herhaald. 
Men werd geïnformeerd over de meest uiteenlopende zaken, zoals computer
programma's om gevonden genealogische gegevens in op te slaan, her gebruik van 
internet en er werd een demonstratie gegeven van GenLias. 
Er waren eigenaars van drukbezochte websites aanwezig, die daar uitleg over gaven en 
hun websites demonstreerden, alsook verschillende verenigingen, waaronder uit 
Duitsland. Bij de vorige manifestatie van 1998 waren er minder van deze verenigin-
gen aanwezig. 
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Ook waren er mensen van het Centrum voor familiegeschiedenis van de Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als "de mormonen". 
Zoals ook bij de vorige keer liep her bij deze mensen storm. 
De inzet van de deelnemers was groot; zonder deze laatsten was deze dag natuurlijk 
nooit zo'n succes geworden. De meesten van hen waren de hele middag druk in 
gesprek, zodat de borrel na afloop erg welkom was; men kon zo de droog geworden 
keel wat smeren. Bovendien was het leuk om elkaar eens re spreken; met sommige 
mensen heb ik al enkele jaren intensief contact via e-mail, maar nu kon ik eindelijk 
eens zien hoe ze eruit zagen! 
Het zal niemand verbazen dat er aan zo'n manifestatie een hele organisatie vooraf 
gaat. In 1998 had ik de manifestatie ook bezocht, maar dan als bezoeker. Ik heb coen 
uiteraard niets meegekregen van het vele werk dat er aan vooraf gegaan was. Deze dag 
werd door de NGV-afdeling Groningen georganiseerd in nauwe samenwerking met 
de Groninger Archieven. De heer Van Campen, mevrouw Veldhuis en ikzelf voor de 
NGV en mevrouw Van Keulen van de Groninger Archieven kwamen daarom al en
kele maanden geleden bijeen om de taken te verdelen en de sprekers en verenigingen, 
alsook de andere deelnemers te benaderen en te vragen of ze wilden meedoen aan 
deze dag. Er werd begonnen met het aanschrijven of telefonisch benaderen van de 
sprekers van lezingen en de standhouders en her uitnodigen van historische verenigin
gen in Groningen en Duitsland en er werden persberichten verstuurd naar de ver
schillende media. De manifestatie werd groots aangekondigd op internet. 
Er moest een informarieser voor de deelnemers komen en een programmaboekje voor 
de bezoekers. Vanwege her grote aantal bezoekers was dit boekje helaas halverwege de 
middag al nier meer re verkrijgen. Gelukkig konden we dit oplossen door een aantal 
mededelingen op een groot bord te zetten in her midden van de hal. 
Verder moesten er badges gemaakt worden voor de deelnemers, er moest aan koffie 
en thee worden gedacht, de parkeergelegenheid werd besproken enzovoort. 
In de media werd ook veel aandacht besteed aan de manifestatie. Op 8 maart jl. 
gingen mevrouw Van Keulen en ik naar Radio Noord en werden over deze dag live 
geïnterviewd. De aankondiging werd in de dagen erna herhaald op de radio. De 
Gezinsbode wijdde er een stuk aan en er werd een fotograaf van de Loeks gesigna
leerd. Ook daarin verscheen later nog een klein bericht over de middag. 
Aan her eind van de middag heb ik nog rond gelopen met een kleine vragenlijst om 
de bezoekers te vragen wat zij van de manifestatie hadden gevonden. De meeste 
bezoekers hadden her erg leuk gevonden. Op de vraag of zij nog iets gemist hadden, 
waarvan zij zouden willen dat her er de volgende keer wel zou zijn werd eigenlijk 
ontkennend geantwoord. 
Sommige mensen hadden ook gretig gebruik gemaakt van het feit dar de studiezaal de 
hele middag open was geweest; een bijkomend voordeel voor diegenen die nog wat 
onderzoek wilden doen. 
Op her internet werden wat foto's geplaatst, die met een digitale camera waren 
gemaakt en in de eerste week na de manifestatie werd de tijdelijke website, die hier
voor in her leven geroepen was, druk bezocht. In een van de genealogische nieuws
groepen op internet werd er ook nog lovend over gesproken, hetgeen erg leuk was. 
Wij geloven dar her een erg geslaagde middag was en kijken er als organisatie moe 
maar voldaan op terug. En we zijn vast van plan over twee jaar weer zo'n dag re 
organiseren! 
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Ondertrouwinschrijvingen in Amsterdam 
van personen afkomstig uit Blijham 
Harm Selllng 

Bij het aanleggen van de indexen op de Amsterdamse ondercrouwregisters is indertijd 
ook een kaartsysteem aangelegd op plaats van herkomst van bruidegom en bruid. Het 
kaartsysteem bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vecwijst naar personen die 
voor het eerst een huwelijk sloten, het tweede deel naar een eventueel tweede of 
volgend huwelijk. Voor deze bewerking heb ik slechts gebruik gemaakt van het eerste 
gedeelte, hoewel er in onderstaand overzicht in een enkel geval een tweede huwelijk 
voorkomt, maar daar ben ik dan niet via genoemd kaartsysteem achter gekomen. 

Blijham is een van de afkomstplaatsen die ik uitgewerkt heb. Buiten Blijham heb ik 
de huwelijken van personen afkomstig uit Winschoten, Bellingwolde, Wedde, Vrie
scheloo en Scheemda uitgewerkt. Het is mijn bedoeling om de resultaten in de toe
komst te presenteren op mijn homepage: http://peop1e.a2000.nl/hselling/index.html. 
Een vergelijkbare bewerking van in Amsterdam ondertrouwde personen afkomstig uit 
Noord- en Zuidbroek is nu al in te zien op de homepage van Fred H. Boer (http:// 
www.homepages.hecnet.nl/-duifies2/index.html). 
Enkele opmerkingen vooraf: 
• "Ouders dood" wil niet altijd per definitie zeggen dat de ouders werkelijk overleden 

waren. Het was voor het aanstaande paar vaak erg lastig om vader of moeder (of een 
schriftelijk consent) uit het verre Groningen over te laten komen om in te stemmen 
met het huwelijk. Een leugentje om bestwil was dan snel gemaakt. 

• Een leeftijd dient soms met een korrel zout genomen te worden. Het kan wel eens 
een paar jaar schelen. 

26- 4-1608 D.T.B. 413, fol. 168 
Luijcas Jansz, van Suijtbroeck uijt Groeningerlandt, schoenmaker, 24 jaar, woont in 
de St. Jacobstraat, hebbende geen ouders x Anna Laurens, van Blijham mede in 
Groeningerlandt, 23 jaar, woont op de Oudezijds Voorburgwal, hebbende geen 
ouders. 
Uit dit huwelijk: Lucretia, ged. Amsterdam 12-4-1609. 

3-10-1609 414-157 
Jacob Andriesz, uijt Noocwegen, varensgesel, 27 jaar, woont in de Hasselaarsteeg, 
geen ouders hebbende x Hester Laurens, 25 jaar, van Blijham in Groningerlandt, 
woont als voren, hebbende geen ouders. 

31-12-161 l 416-75 
Andries Pieters, van Leeuwarden, meubelmaker, 23 jaar, ... x Esther Laurens, van 
Blijham, wed. van Jacob Andriesz. 

2-12-1623 428-281 
Jan Pieters, van Blijham, 21 jaar, in de Berenstraat(?), geass. met vaders consent x 
Marritije Baarents, van ... (?), 24 jaar, geen ouders hebbende, geass. met Anna Gerrits, 
haar nicht. 
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Uit dit huwelijk (gedoopt re Amsterdam): Henrickje 26-12-1627; Barenr 3-6-1629; 
Jan 9-6-1633 (vader kleermaker); Aelrje 17-8-1636. 

16- 1-1665 486-375 
Frederic Willems, van Embden, cons ... , 31 jaar, ouders dood, geass. met Cornelis 
Janse, woont op de Princengragr x Annetie Willems, van Blijham, 26 jaar, geass. met 
Trijntie. 
Uic dit huwelijk (gedoopt te Amsterdam): Margareec 27-11-1665; Margriet 25-11-
1667; Cacrina 16-9-1670; Geercruijcie 6-11-1672. 

5- 2-1740 583-55 
Gerrit Jansz Stamhuijs, van Blijham, 24 jaar, in 'r Keijserijk, sijn vader Jan Geers re 
Blijham x Maria Elisabec Menk, van Amsterdam, 28 jaar, in de Peijlsceeg, geass. met 
haar vader Jan Menk. 
Uit dit huwelijk: Jan, ged. Amsterdam 14-10-1740; Jan, ged. Amsterdam 21-3-1742. 

17- 1-1744 587-130 
Gerrit Stamhuijs, van Blijham, wednr. van Maria Elisabeth Menk, in de ... (?) x 
Geesje Wessels, van Coevorden, 28 jaar, op het Singel, ouders dood, geass. met haar 
zwager Claas Harpeslager. 
Uit die huwelijk (allen gedoopt re Amsterdam): Arenr 30-4-1743; Hendrik 5-6-1746; 
Lambarca 17-12-1747; Henderica 5-10-1749; Hendrica 20-10-1751; Harmen 26-1-
1753; Henderica 9-2-1755; Aagie 20-2-1760. 
Gerrie werd begraven in Amsterdam op 13-10-1771, Geesje Wessels werd begraven in 
Amsterdam op 3-9-1761. 

23-11-1764 609-176 
Conradus Schmaal, van Blijham, geref., 30 jaar, op de Fluwelenburgwal, sijn vader 
Willem Schmaal te Groningen x Follina Wreesman, van Lier, geref., 22 jaar, op de 
Gelderse Caaij, haar vader Jan Wreesman. 
Uit dit huwelijk (gedoopt te Amsterdam): Willem 4-10-1765; Berca Margarera 6-1-
1769; Jan Eddo Hendrik 3-2-1771; Anna Geertruida 17-9-1773. 

26-11-1779 624-401 
Harmen Stoffers, van Blijham, geref., 24 jaar, aan de Nieuwmarkc, ouders dood, 
geass. mee Claris Hos, woont als voren x Aaltje Roelofs, van de Oudeschans, geref., 
23 jaar, op de Fluwelenburgwal, ouders dood, geass. met Trijncje Jans, woonc als 
voren. 

12- 1-1781 625-458 
Jan Hendrik Leuvekamp, van Amsterdam, geref., wed. van Clara Susanna Louden
slager, op Ooscenburg x Swaantje Jurieos, van Blijham, geref., 40 jaar, op 't Cingel, 
haar vader Jurjen Evercs woonc te Blijham. 

17- 1-1783 627-407 
Dirk Pieterman, van Ganderzee (= Garnzee], geref., wed. van Anna Cacharina Jans, 
op de Anjeliergragt x Gepke Jurriaans, van Blijham, geref., 40 jaar, in de Hom
cuijnen, haar vader Jurriaan Evercs, wonende te Blijham. 
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Clavaatsema 
Petronella J.C. Elema 

Ik begon een onderzoek naar Thies Peters omdat hij zo'n "typische" naam had: 
Clavaatsema. Een unieke naam zelfs, bleek later. Hij was zelf degene die deze naam 
aannam, en omdat hij geen kinderen had stierf die met hem ook weer uit ... 
Wat u hier leest is dus eigenlijk een stukje biografie. Mogelijk was hij op 12-8-1655 
in de A-kerk (AK) gedoopt als Mattheus, zoon van Peter Mattheus en Catrin Loijs bij 
Vischer-straer. Dit was de enige naamgenoot die ik vond en omdat hij in 1687 wel lid 
van een gilde werd maar niet het burgerrecht verkreeg, mogen we toch aannemen dat 
hij in de stad is geboren uit ouders die al burger waren. Hij was dan overigens al over 
de dertig toen hij zich "vestigde". De familienaam kwam - zeer begrijpelijk - in de 
meest exotische vormen op papier: Clavaetsema, Klavaatsma, Clavacema, zelfs 
Clavatima. Kennelijk konden ook de tijdgenoten er niet goed mee overweg. 

Genealogie [ 11 

Thies Peters Clavaatsema, mogelijk ged. Groningen AK 12-8-1655, bakker, ol
derman van het bakkergilde, overl. (breuk betaald) 30-6-1734, tr. 1 (als Thijs Pieters, 
van Groningen), otr./tr. Groningen NK 18-6/7-7-1687 Jantjen Renewerf, voor wie 
de vader optrad, ged. Groningen NK 9-3-1666, lidmaat op belijdenis (als j.d. in 
Swaenstr.) september 1683, overl. tussen 18-2-1695 en 8-8-1711, d.v. Wobbe Riene
warf en Lijsbet Andries, bij Poelpoorrenboge; tr. 2 (als Thijes Clavaetsema, van Gro
ningen), otr./tr. Groningen MK 8-8/25-8-1711 Clasyna Radijs (p.q. vaendrick 
Christopher Radijs als neef), ged. (als Claesjen) Groningen AK 24-1-1654, over!. 
Groningen (breuk betaald) 8-1-1746, d.v. Christopher Radijs en Ursele Jans, in 
Sroeldeijersstraet; zij was eerder gehuwd, otr./tr. Groningen AK 21- 12-1700/ l 9- 1 -
l 70 l (voor haar Claes Holst Radijs, als broeder) Wolther Eitjes, van Winschoot. 

Thijes Peters won in l 687 - het jaar van zijn eerste huwelijk - het bakkersgilde, doch 
zoals gezegd niet het burgerrecht. Hij werd lidmaat op belijdenis in december 1689 
als Tees Pieters, over Heerpoortenboog. Zeker vanaf 1695 noemde hij zich reeds 
Clavaatsema, want onder die naam maakte hij met zijn eerste vrouw op 18-2-1695 
(III ij) een testament. Mocht de man kinderloos sterven dan zou de vrouw alles 
kunnen behouden, mits zij aan zijn vrienden f 25 uitbetaalde; omgekeerd hadden 
haar vrienden alleen recht op het lijfstoebehoren. Kennelijk waren zij dus niet wel
gesteld, en had de man weinig of niets geëerfd. Bij dezelfde gelegenheid legateerden 
zij overigens ook /25 aan de gemene armen der stad, om uitgekeerd te worden na de 
dood van de langstlevende (III cc 5, fol. 172, 18-2-1695). Wie Thies' "vrienden" of
wel familieleden zijn geweest, zou ik niet kunnen zeggen: ik vond hem nooit ge
noemd in verband met zijn eigen relaties. 
Dat is eigenlijk alles wat ik inzake het eerste huwelijk vond. Kinderen zijn er zeker 
niet geweest, en Thies kwam pas goed in beeld na zijn huwelijk met Claasje Radijs. 
Zij was pas laat getrouwd, bij haar eerste huwelijk was zij al 45, en bracht evenmin als 
haar nieuwe echtgenoot kinderen mee. Haar eerste man, Wolther Eitjes, was een 
koren- en moerbrander geweest; zijn familiegeschiedenis is al gepubliceerd (in Gruo
ninga 25-26 (I 980-'8 I), p. l 02-115, onder de titel "Aickens"). Wolther Eitjes was al 

44 HuppelDePup mei 2000, Jaargang 7 nr. 2 



tweemaal eerder gehuwd geweest en had uit deze beide huwelijken kinderen; in 1719 
zien we die samen met hun stiefmoeder Claasje Radijs en diens nieuwe echtgenoot 
optreden bij enkele onroerend-goed transakties. Het betreft hier mandelige bez.ic
cingen van wijlen Wolcher Elcies en zijn broer Aycko Elcies, de erfenis van hun vader 
Eltie Aykes. De nog levende zoon en de kinderen van Wolther verkochten coen aan 
Thies Clavaaczema en Clasien Radijs hun aandeel in drie kamers een Z. van de scoo
kerie in Beulsgang voor /307 (III x 96, fol. 111, 19-1-1719). Zwetcen waren een N. 
de Beulsgang, ten 0. Chriscopher Sevensceerns weduwe, en een Z. en W. de coopman 
Jan Pauwels. Terzelfdercijd (III x 96, fol. 111 vo, fol. 113, fol. l l 3vo, 19-1-1719) 
verkochten Ayko Elcies voor de ene helft, alsmede Clasien Radijs gehuwd mee Thies 
Clavaatsema, Lucas Wolchers, Gesien Wolchers gehuwd met Jan eer Horse en de 
voorstanderen over het onmondige kind van wijlen Wolcer Elcies elk voor 1/8 deel 
twee kamers in de Kostersgang achter de stokerij voor /410; een kamer een W. van de 
stokerij ten N. in de Beulsgang voor f 141; en een behuizing in de Beulsgang voor 
/950, zulks aan onderscheidene kopers. 
Daarmee was dat hoofdstuk afgesloten. Hierna waren zij voornamelijk betrokken bij 
zaken die met de familie Radijs re maken hadden. Zo traden de olderman Thies Cla
vacema en Clasijn Radijs op als oom en moeij bij her huwelijkscontract van Wolter 
Radijs, zoon van wijlen lieucenant Cornelis Radijs en Elisabeth van Bijler (II I ij, 8-1-
1712), en nogmaals bij het huwelijk van Wolter Radijs mee Gesina Elama (111 ij, 29-
11-1723); en bij dat van de lieucenanc Chriscopher Radijs, over wiens kinderen Thies 
bovendien voogd was (lil ij, 27-6-1720). Een week voor dit laatste contract hadden 
de chirurgijn-majoor Wolcher Radijs als voormond, de olderman Thies Clavaatsema 
voogd en Johan Tonckens eveneens voogd over de twee minderjarige kinderen van 
Chriscopher Radijs bij wijlen Gesina Munnincks een scheiding en afkoop gemaakt 
met de vader (III x 97, fol. 236, 19-6-1720). Ditzelfde gebeurde drie jaar later (lil x 
10 l, fol. 90, 23- 1 1-1723), nu door lieucenanc Christopher Radijs voor mond, older
man Thies Clavaatsema en adv. Hindrick Blanckenscein als voogden over de drie 
minderjarige kinderen van Wolter Radijs bij wijlen Catharina Munnincks. 
Niet lang daarna stelde de olderman Thijs Clavaatsema zich nog eens borg voor goede 
levering van een huis door Arnoldus en Chriscopher Radijs (II! x 102, fol. 135, 22-
11-1724). Trouwens, hij had zich ook in 1713 al borg gesteld voor de levering van 
een huis in de Oude Ebbingestraac, dat de beide echtparen Radijs-Munnincks 
- Christopher en Gesina, Wolcer en Catharina - hadden verkocht (III x 91, fol. 
160vo, 30-6-1713). Op 11-3-1721 werd hij nog aangesproken door de chirurgijn 
Ten Haave, die wilde worden bevrijd van een pretentie van de boekhouder Engelbercs 
(III E 101, 25-3-1721). Die betrof een legaat groot f 100 aan het Burgerweeshuis, 
door wijlen Cl aas Radijs en Annigjen Aren es op 22-8-1695 vermaakt. 
Thies had nog een voogdijschap: over Willemtien Sijgers, d.v. wijlen Eelcke Sijgers en 
Marcjen Cornelis (Weeskamerinv. 1717 /4, 9-1-1717). Van dit meisje was W. Branrs 
voormond, T. Clavasema en Jurijen Aeldercks voogden. De handtekening van Thies 
staat hierbij afgedrukt. Op 5-12-1722 werd hij door Eeger Staal gevolmachtigd om 
deze te vertegenwoordigen bij de afhandeling van de erfenis van diens tame Lysabech 
Boldewijn (III x 100, fol. 109vo, 22-12-1722). 
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Veel andere zaken hem betreffende zijn niet meer gevonden. Het schijnt dat hij als 
olderman in het bakkersgilde een gerespecteerd lid van de l 8e-eeuwse maatschappij 
was, maar van rijkdom of bezie is klaarblijkelijk geen sprake. Wel kocht hij in 1717 
van de erven Jelmer Sickens voor f 45 een grafstede in de A-kerk, gelegen in de 
ommegang van het koor en getekend mee no. 606 (III x 95, fol. 101 vo, 22-5-1717). 
Volgens het grafboek van deze kerk (Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkvoogdij, 
inv.no. 138) werd dit graf op 23-10-1781 vastgezet op de clerq de Vries nomine 
uxoris "ingevolge testamentaire dispositie van bovengenoemde [Clavaatsema]". 
Op 29-4-1714 werd hij door de kerkeraad tot diacon verkoren, en hij diende de volle 
vier jaar in deze functie uit: tot 15-5-1718 (Ned. Herv. Gem. Groningen, Acta 
Consistorii, inv.no. 4). Op 1-9-1698 (Resoluties B & R, dl. 25, 1-9-1698) legde 
Thijes Clavaatsema de eed op de bediening van zijn ambt af als heuveling van het 
bakkersgilde; op 31-8-17 l 3 (Resoluties B & R, dl. 28, 31-8-1713) werd hij, met zijn 
heuvelingen, als pasgekozen olderman van datzelfde gilde beëdigd. Ook op 29-8-
1720 gebeurde dat (Resoluties B & R, dl. 30, 29-8-1720), kennelijk werden som
migen na verloop van tijd opnieuw "ingeroosterd". Mogelijk past ook in dat verband 
dat de voogden van het Anthonygasthuis in 1730 f 4.10.0 uitkeerden aan "Tjeas 
Clavatima" (42 rnr, rekening over 1730, fol. 26), jammer genoeg zonder te vermel
den waarvoor; hij was klaarblijkelijk niet hun vaste bakker. 
Bij zijn overlijden woonde hij in de Stoeldraaierstraat. Zijn weduwe was nog op 
datzelfde adres woonachtig (ten W. in de Stoeldraaijersstraac) toen in 1734 Frans 
Willem Pastoors weduwe "eigenherigh" een loden pijp in haar regenbak had ingelaten 
(III W 7, 20-8-1734). De klufrheren oordeelden dat zij daartoe geen recht had en het 
gat weer in de oude staat moest laten herstellen. Vrouw Pastoor ging bij het 
Nedergericht in appel (III a 125, 26-3-1735, 30-4-1735, 25-6-1735), doch dezen 
kwamen tot hetzelfde resultaat. Claasje Radijs stierf in de eerste dagen van 1746, 
bijna 92 jaar oud; zij had haar tweede man nog haast twintig jaar overleefd. 

(1) Alle bronverwijzingen hebben, voor zover niet anders vermeld, betrekking op stuk
ken uit het Gemeentearchief van Groningen 

Onbekende bron: Toverije 
Antonia Veldhuls, correctie Henk Hartog 

Er is een liedje (waarvan de zanger me even is ontschoten), dat 
begint met: "Als ik kon toveren, dan ...... " Het is een kunst die veel 
mensen fascineert en die menigeen ook wel machtig zou willen zijn. Omdat dat bij 
velen niet zo is, beperken die zich tot een goochelaar aan het werk te zien. Mensen 
doorzagen, verdwenen konijntjes en andere flitsende trucs roepen vaak de vraag op 
hoe dat wordt gedaan en er wordt veelal met bewondering naar gekeken. Vroeger was 
dat wel anders. Alleen al het vermoeden dat iemand bepaalde gaven had was vaak al 
aanleiding om die persoon te vervolgen. Men had daarvoor zijn eigen, waarschijnlijk 
wel bekende, methode: De persoon werd in het water gegooid. Zonk hij/zij dan was 
men onschuldig. (Meestal werd hij/zij dan wel weer opgevist). Bleef men drijven dan 
was de schuld vastgesteld en wachtte vaak de brandstapel. Deze proef schijnt zelfs in 
1823 nog te hebben plaatsgevonden in Deldenerbroek (blz. 93, GVA 1929). Er 
bestond de mogelijkheid zich te laten wegen in Oudewater en zo een certificaat van 
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onschuld te verkrijgen. Dit kreeg men als het gewicht in de juiste verhouding tot de 
lichaamsbouw was. 
De meeste processen rond (vermeende) heksen (m/v) vonden plaats vóór 1610. 
Hoewel lang niet iedereen zo ver terug gekomen is, hopen we met dit artikeltje toch 
veel mensen een plezier te doen. Is het niet voor nu, dan mogelijk voor later. Of 
gewoon voor (hopen wij) het leesplezier. 

Heksen waren vaak oude(re) vrouwen (oftewel "sikkom aaltied olie vraauwlu"), mager 
en rood haar was verdacht. Ze konden zichzelf en andere personen veranderen in 
dieren, waarbij wolven, kraaien en zwarte katten favoriet waren. Nu nog zegt men dat 
een zwarte kat ongeluk brengt, vooral op vrijdag de l 3de. Het verklarend handwoor
denboek der Nederlandse taal van Wolters geeft als betekenis van heks: toverkol, een 
vrouwelijk wezen dat kan toveren, inz. de mensen schade toebrengt en kwelt. Van 
Dale voegt daaraan toe dat dat toveren met behulp van de duivel is. Een paar 
woorden die aan heksen zijn ontleend: heksenbezem (takkenbundel in bomen die 
doet denken aan de bezems waar heksen vroeger op vlogen), heksenketel (plaats waar 
de toestand onrustig is) en heksenkring (paddestoelen in een cirkel, ontleend aan 
ontmoetingen van groepen heksen). Vreemd genoeg vonden we maar twee zegswijzen 
over dit onderwerp: "Ik kan niet hek~en'' (ik kan niet iets moeilijks snel doen) en 
"heksen en blauwverven" (twee dingen tegelijk doen). Nog een "aardige" uit Van 
Dale: "Dat is heet, zei de hek~, en zij werd verbrand". 

De eerste vermeldingen van heksen vinden we in 1547, verspreid over dat jaar 25. 
Slechts een paar worden in de boeken met naam genoemd. We kennen de namen van: 
Hansken, een metselaar uit Leens, die zo snel kon metselen, dat hij wel hulp van de 
duivel moest hebben. Hij werd door Aepke Onsta gevangen genomen en na "scherp 
examineren" op "Suerdijckster Uterdijck" levend verbrand. Aepke Mellens werd als 
leermeester-tovenaar door vijf vrouwen uit den Dam aangegeven en Bauwe Rummers 
werd verbrand voor het betoveren van mensen, beesten en koren op het veld. 
Vrijgesproken wordt in l 547 de rijke boerin Elysabet Micheels uit Zuidhorn door 
''seer duer betalen" voor gerecht en kerker. In 1550 meldde zich vrijwillig een vrouw 
bij de grietmannen van Langewold als heks en op de pijnbank beschuldigde ze ook 
haar dochter, schoonzoon en kleinkind. De vrouw wordt in Sijbaldeburen "tot 
pulver" verbrand. De man en het kind konden zich in veiligheid brengen. Van de 
dochter horen we niets meer. 
Katharina toe Mensema geeft in Humsterland in 1552 haar leermeester Rachger aan, 
samen met nog verscheidene anderen. Ze wordt op Uterdyck verbrand. De door haar 
aangegeven Grote Geert te Barwerd (Pabe Fritsingha meijer) en Wolle te Kenwerd 
(Jouke Tyaersema meijer), werden vrijgelaten, omdat "soe het scheen hadden sy 
guede vrunden by den brede". 
In 1553 wordt in Ezinge de Brabander Bartolt Scoer verbrand, nadat hij eerst Wibbe 
Cornelys beschuldigde van het doodtoveren van een kind. Waarschijnlijk is dit een 
geval van voetzetten (zie verder in artikel) geweest en moest Bartolt uiteindelijk be
kennen dat hij het zelf had gedaan. 
Het volgende geval is in 1554 in het Oldambt; een jong meisje en haar leermeesteres, 
een rijke oude vrouw. In 1557 worden in Appingedam twee tovenaarsen verbrand. 
Zij beschuldigen vele anderen, waaronder Rombert Bouwsema (heer Rumbert), 
pastoor van Uitwierde. Een vrouw uit Sauwerd en vier vrouwen uit Uithuizen zijn in 
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1562 slachtoffer. Twee van de Uithuisters hadden een afgerichte fret, die men voor de 
gedaante van de <;luivel hield. 
Soms wachtte een veroordeelde de uitvoering van het doodvonnis niet af en pleegde 
zelfmoord. Ook dit werd weer als duivelswerk gezien. Zo pleegden twee van de vijf in 
1547 door Christoffer van Ewsum veroordeelde toveressen in Midwolde zelfmoord, 
evenals Aepke Mellens. Ze ontkwamen aan levend verbranden. Dat was ook het geval 
met een van de twee hierboven genoemde vrouwen uit het Oldambt. Ook diverse 
beschuldigden in de gevangenis in Nienoord pleegden voor her vonnis zelfmoord. 
Het totaal ter dood veroordeelden is tot nu roe 35. 

Daarna is het een tijdje rustig, gevolgd door een nieuwe golf rond 1590 in Wester
wolde. We namen uit "Breucken van Westerwolde" 1567-1667 van C.J. en R.M.A. 
Wegman een lijst namen over van "heksen" die in 1587, 1588 en 1589 in Wester
wolde na marteling werden verbrand. In alfabetische volgorde waren dar: 
Taelcke Albers (Onstwedde) - Hidde Busemans (Veenhuizen) - Dorothea van Dans
wiek - Lumme Drents (Vlagtwedde) - Fenne Egbers (Onstwedde) - Trine Hindricks 
(Hoorn) - Wobke Holschemackers (Wollinghuizen, x Wèrneke Holskenmaker) -
Geeske Hummelinck (Onstwedde, x Johan Hummelinge) - Alheit Hindricks Kruise 
(Vlagtwedde) - Geeske Kupers (Veele) - Anna van Mekelenburgh - Trine van Qua
kenbrugge (Vriescheloo of Sellingen) - Anna Ratmakers (Wessinghuizen) - Henrich 
Smitts (Blijham, x Engell Smitt) - Allicke Tensinck (Veenhuizen, geb. ca. 1515, x ca. 
1540 Herman Tensinck) - Johan Tonies (Wessinghuizen) - Alheir Wachters (Wedde) 
- Hille Willems oder Sickes (Onstwedde, x Sicke Willmes ) - Swanrke Wilres (Vlagt
wedde x Imel Wilts). 
Temmeke J ohans ( 1589) en Ricque Sebens ( 1587) werden op het warer geworpen en 
daarna vrijgelaten. 

Het trieste is dat men niec"alleen familieleden kwijtraakte, maar dar men ook nog eens 
voor de gemaakte uitgaven opdraaide. Dat waren (in deze Wesrerwolder processen) 
kosten voor de scherprechters M. Corth en M. Henrich, de rechters Johann renn 
Venhuis en Henrich Schinkell, de "bijsirheren" Erzert Jaeyens, Hans Wensinck, 
Frerick tenn Velthuis, Bror Wierdinck, Johan Nannes, Ocke Tammes, Nanne ter 
Walslage, Jarwicke Huisinck, Bolman Haijes, Sebe Geerdes en Adde Heres, de ge
richtsschrijvers Gerhardt van Langenn en Elso ren Venhuis en biechrvaders/pasroors 
Johan Bogell, Ludolpho Anthony, Henrici Beerhuis, Egberri Bruninck (uit Vlagt
wedde), Heine Verlogen en H. Henrice Stroet uit Onstwedde. Verder hebben 
"verteert in cost, win end bier" Johann Vos, Luppe Jacobs, Onke Onkes, Marten van 
Hamborch en Hans van Dorpenn ("huisfoegt"), Herman Geerdes, Marten Mar
schalk, Hans Butell en Andreas van Schoenhoven. Allen zijn betrokken bij de onder
vragingen en/of uitvoering van de executies. 
Aan deze processen verdient verder o.a. Jurgen Smirt voor "iseren ketten en iserwark". 
Gerarde van Langen en Marten Marschalk hebben ook hierin weer inkomsten (beide 
voor bij hun "cost en bier verteert") en ook bij Herman Geerdes zijn verteringen genut
tigd. Verder komen we nota's regen van "kersen voor in de duisteren keiler", "bussen
pulver so der scharprichter vorbesiget" en voor "schwevell in der examinatie verbruicker". 

"An apple a day keeps the doctor away" ging in 1596 niet op voor her dochtertje van 
dominee Ludolphus Anronides in Blijham. Na her eren van een appel die ze gekregen 
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had van Afke Engels (een oude vrouw van 70 à 80 jaar) werd het meisje ziek en stierf. 
Conclusie: De appel was vergiftigd en Alke dus een heks. Op de pijnbank verklaarde 
ze hem van Hemme Aaldricks te hebben gekregen, die op haar beun ook weer zes 
andere vrouwen aangaf. Drie hiervan eindigden op de brandstapel te Wedde, Bercyen 
Thyes (de zus van Afke) pleegde zelfmoord en drie kwamen tegen een hoog losgeld 
vrij. Volgens het boek Uneswido (hisr. Gedenkboek t.g.v. het l 100 jarig bestaan van 
Wesrerwolde in 1977) kwam Hemme vrij op belofte van beterschap met een boete 
van 600 daler. Ze herriep alles war ze had gezegd. Haar echtgenoot lier her er nier bij 
zitten en vroeg her geld terug met een royaal smarcegeld. Dit werd door drie Haagse 
rechters echter niet gehonoreerd. 

Overigens was het vals aangeven van iemand ook niet zonder gevaar. Dit ondervond 
in 1557 (een andere bron spreekt van 1547) een "onnozele jongen" (wonend in 
Groningen voor de Boteringepoort) die Fenne Jacobs, wonend op het Waschhuis aan 
het Aduarderdiep aangaf. Helaas voor hem was zij sterk aan vrienden, zoals haar broer 
Egbert bij Groet Stientille en vijf volwassen zonen. De jongen was arm. Fenne begint 
een voetzet procedure. De beschuldiger moet zijn beschuldiging bewijzen. Slaagt hij/ 
zij daarin niet, dan treft die de straf, die de wederpartij anders zou hebben gekregen. 
De jongen kiest eieren voor zijn geld en zegt nu dat hij "van Fennen anders niet dan 
goer" weet. Fenne krijgt vrijspraak en de jongen wordt gegeseld, omdat hij de boete 
van 150 schilden nier kan betalen en "Wier nier en hever in den guede, die beraelt 
mitten bloede". Kort daarna werden re Pieterburen enige vrouwen van hekserij 
beschuldigd, die Fenne als hun matroensche (overste heks) aanwezen en dit tot hun 
dood volhielden. Fenne was spoorloos verdwenen: "Door de duivel geschaakt". 

Hoewel in Groningen rond l 600 de eigenlijke heksenprocessen sropten, was her 
bijgeloof en de vervolging niet geweken. Velen werden nog om deze denkbeeldige 
misdaden vervolgd, de synodale handelingen en acta van de kerkeraden bevatten daar
van menig bewijs. Bekend was in 1602 Gerardus Ahues of van Ahuis, die wijwater als 
geneesmiddel verkocht. Het werd hem verboden en hij kreeg alimentatie uit de kas 
van de geestelijke goederen. Verder waren er: Egbert Nardig uit Zweeloo, de huis
vrouw van Roelof Ganninge uit Eext en die van de schoolmeester te Roswinkel, 
eenooge Jan en doctor Gale te Harlingen en Maria de "befaamde warseggersche up 
den Ham" (van 1603 tot 1613 in de acta). 
In 1623 komen we·de wikster Grete Ates tegen in Saaksum; van haar wordt de ali
mentatie ingehouden. In Westernieland e.o. is de duivelbannersche en wikster Engel 
actief. Ze had al eens in Groningen in het openbaar aan de kaak te pronk gestaan 
wegens hekserij. Engel werd opgevolgd door Anne. Ook Gese van Rolde (die we rond 
1627 in de acta tegenkomen) had zich al eens door toverkunst een vonnis van 
bannissement op de hals gehaald. 
Mannen die zich vooral bezig hielden met roverij, het belezen en met geheime genees
middeltjes waren o.a.: Hendrik van Borckeloo (Groningen), Albert Johan (bijge
naamd smeerhans), Jan Cladde (Onstwedde), Heino Meneesz (Winschoten), Jan 
Muller (Kropswolde l 62 l), Adriaen van Kunstein (Eenrum, hij had reeds "rot Le
warden an de kaek gestaen und verbannet wesen"), Jacob Raemaker (Onstwedde) en 
lubbert Slurp in 1613 in Wirdumertil (overleden in 1626). Hoewel deze personen 
argwanend bekeken werden, worden ze roch meestal ongemoeid gelaten. Rembt 
Backer in Middelstum werd door iedereen gevreesd, hij werd wel gearresteerd (l 629). 
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De rechter beschouwde de aanklacht als "een seacke van groote importamie". 
In 1625 zei Bartholomaeus Backman t.h.v. de herbergier Hendrick Jansen dat hij in 
tovenaars niet geloofde en ook niet in God. "Het zijn alles fabelen". Deze uitlatingen 
kwamen hem op eeuwige verbanning te staan. 

Zoals gezegd namen de veroordelingen na 1600 af. Wel werd men heel voorzichtig 
met het uiten van beschuldigingen, omdat hierop zware straffen stonden. 
Omdat voor genealogen namen interessant zijn, hebben wij gemeend die zo veel mo
gelijk voor u te moeten opsommen /opsporen. Met wat geluk, en dat moet er altijd 
wat bij, staat in dit artikel een voorouder van u. Maar waar vindt u nu nog meer 
heksen, van hekserij beschuldigden of de vervolgers? Waarschijnlijk nergens. Wel 
kunt u mogelijk in de Rechtelijke Archieven nog wel eens een beschuldiging vinden. 
Wij vonden er een: 
Op 7 december 1729 zitten Jacob Egbercs, Jurrien Egberts en Oomke Hindricks in 
Boven Pekela met elkaar te praten. Na enige tijd gaar her gesprek over de "coestant en 
oorsake" van de ziekte van Jacob: Griere Egberts zou hem hebben betoverd. Men 
besluit haar uit huis te halen. Jurrien en Oomke zullen dar wel even doen. Ze wordt 
in her huis van Jacob op de vloer gelegd, waar Jurrien en Oomke haar proberen te 
laren bekennen, dat zij Jacob heeft betoverd. Als ze ontkent zetten ze haar het mes op 
de keel en dreigen haar "van de vingers tot de toonen toe" re pijnigen. Als ze zeggen 
haar in het water te zullen smijten zegt ze : "Wilt gij mij in 't water smijten so moet 
ick eerst mij rocken uittrecken". "Het welcke gedaan zijnde, soo hebben sij haar 
naackt na buijten gesleept ende gebragr". Verder komt her niet. De vrouw van 
Oomke grijpt in met de woorden (tegen haar man): "Wat doetscu schelm daar, wat 
hestu met de olde vrou te doen, wilst du een eerlijck moers kindt schenden, dat kon 
dij wel bitter gebreecken, gaa voort met na huijs". Einde verhaal. 
Overigens verklaren alle getuigen (op 25 april 1730 en op 13 juni 1730) dat ze vrijwel 
niets hebben gezien. Of het tot een proces is gekomen is niet duidelijk. Juist in deze 
periode ontbreken de civiele zaken van Winschoten en in die van Zuidbroek is niets 
te vinden. De ondervraagden op 25 april waren: Harmen Berencs (oud omtrent 36 
jaren), Elske Reijnts (29 jaar, huisvrouw van Jurrien Jans) en Hilbert Jans (35 jaar). 
Op 13 juni werden nog ondervraagd: Lambert Abels (3 l jaar), Jan Geerts (24 jaar) en 
de "betoverde" Jacob Egberts (45 jaar). 
In de goedgekeurde rekeningen van de breuken van de Drost te Wedde staat op 7 mei 
1614: Wubbe Hindricks heffe Ocko Boeles ende sijn salige moder gescholden voer 
een roversche dan neet daerbij persisteert darvan accordeert op 3 realen. Breuk 7 -4-0. 
(lnv. nr. 37lr en 372 r.n.r., met dank aan Klaas Bijsterveld). 

Voor dit artikel raadpleegde ik Breucken van Westerwolde 1567-1667 van C.J. en 
R.M.A. Wegman, de Groningsche Volksalmanakken van 1901 (artikel J. Reitsma, 
juni 1900), 1902 en 1929, Historie van Groningen Stad en Land onder redactie van 
dr. W.J. Formsma (voorzitter) en Groninger Overleveringen deel 2van K. ter Laan. 
Verder gebruikte ik het boekje Opmerkingen over de vervolging van tovenaars en 
tovenaarsen in Groningen en Friesland in de zestiende eeuw van P. Gerbenzon. (hierop 
gewezen door Willem Doornbos). Dit werkje is grotendeels gebasseerd op een 
kroniekachtig relaas (lopend van l 547- l 562) van Hiddo Jensema, bewoner van de 
Jensemaborg te Oldehove. Gerbenzon gaat ook in op de heksenjacht in Friesland en 
Oost-Friesland en geeft mogelijke redenen voor aangifte. O.a. over de Langewoldscer 
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vrouw (geestesziek), Hanske (concurrentie) en Wallen en Grote Geert (jalouzie). Veel 
van de hierboven genoemde werken hebben overigens gegevens van elkaar over 
genomen . 

. Naschrift: Hoewel de tijd van de heksenvervolging ver achter ons ligt, komen ze in 
Nederland nog wel voor volgens de Appelscha-ster erfheks Margarita (Leeuwarder 
Courant l 8 september t 999). Ze vertelt over de ruim honderd heksen die Nederland 
nog telt, over maanfeesten (in de achtertuin of in Ruigoord), heksenzalf en de 
internationale heksenbijeenkomst in Ierland. 

Ver van huls - kunt u ze thuisbrengen? (1) 

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

Remmina Henderika Hassebroek, geb. Hoogezand 25-4-1895, tr. Pieter Wijbenga, 
soldaat/kommies, geb. 29-3-1894 Idaarderadeel (Fr). Zij komen in 1920 naar Bergh. 
Bevolkingsregister Bergh, Gelderland. Ingezonden door red. Achterhoekbulletin 

Kornelis Flink, kommies, geb. 10-10-1880 Scheemda, tr. Grietje Hazekamp, geb. 
Midwolda 12-11-1885. Echtpaar vertrekt 1909 naar Wehl. 
Bevolkingsregister Bergh, Gelderland. Ingezonden door red. Achterhoekbulletin 

In bevolkingregisters van grensgemeenten komen veel grensjagers en commiezen voor 
rond 1820-1830. Zo is dat in Winterswijk Barteld Pluimkes, geboren te Groningen. 
Uit "De grens In de Achterhoek" van Henk Agterhof. Ingezonden door Tonny Thuijs 

In Doetinchem is een straat genoemd naar H. Volberda, geb. Haren 15-1-1908. 
Uit "Straatnamen In Doetinchem In woord en beeld" door AK. Kisman. 
Ingezonden door T. Thuijs. Meer Info: Redactie 

Artikel over dokter Meinders, geb. Groningen 2-5-1864 in De Olde Kast van 1997. 
Ingezonden door T. Thuijs. Artikel te verkrijgen bij de redactie. 

ADVERTENTIE 
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Workshops familiewapen en familie(naam)archief. 
Thijs IJzerman 

Op zaterdag 20 november jl. organiseerden de NGV-afdelingen Familieorganisaties 
en Heraldiek in Hilversum een tweetal workshops over familiewapens en de ordening 
van een familiearchief. 
Beide onderwerpen werden tweemaal behandeld. De groep die 's morgens met fami
liewapens aan de slag ging werd 's middags geïnformeerd hoe je het beste een familie
(naam) archief kunt ordenen en andersom. 
Bij de workshop familiewapens werd eerst in grote lijnen de geschiedenis van de 
heraldiek en de regels waar men zich in de heraldiek aan moet houden, behandeld. 
Vervolgens kreeg men de opdracht om in kleine groepjes aan de hand van fictieve 
(genealogische) gegevens van een familie een familiewapen te ontwerpen. Met behulp 
van viltstiften konden de ontwerpen ingekleurd worden. Er was allerlei documentatie 
beschikbaar op heraldisch gebied die geraadpleegd kon worden. Nadat we dit ont
werp tot een goed einde gebracht hadden konden we nog een familievlag maken en/of 
aan de gang gaan met een wapen voor de eigen familie. 

Na een goed verzorgde lunch bezocht ik 's middags de workshop over de ordening van 
een familie(naam)archief. We moeten daarbij onderscheid maken tussen een familie
archief en een familienaamarchief. Aan de hand van het archief van de familienaam 
Kluit (diverse schrijfwijzen) werd aangegeven hoe men het beste tot een ordening kan 
komen zodat u de gegevens makkelijk kunt opbergen en terugvinden. We kregen een 
vijftal voorbeelden van familie(naam)bescheiden met daarbij de vraag hoe en waar 
men dit het beste kon opbergen. 
Ik heb beide workshops als bijzonder interessant en uiterst leerzaam ervaren. Mijn 
complimenten voor de organisatoren uit beide afdelingen. Ze zijn duidelijk niet alleen 
bedoeld voor vertegenwoordigers van familieorganisaties, maar ook individuele genea
logen kunnen er hun voordeel me doen. Wellicht is het een idee om dit nog eens over 
te doen voor de drie noordelijke afdelingen. Ik kan u de deelname eraan van harte 
aanbevelen. 
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ADVERTENTIE 

Te huur: 

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

Fam. J. Hofman, 
V 0594 - 503 926 (niet op zondag) 

• ..'.!! 
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Nieuws van de archieven 
Redactie Henk Hartog 

Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen, cel. 050 - 5992000 
1. Extra sluiting 
De studiezaal van de Groninger Archieven is buiten de feestdagen extra gesloten op 2 
en 3 juni (de vrijdag en zaterdag na Hemelvaartsdag). Op zaterdag I O juni is het archief 
wel open. 

Rijksarchief Drenthe, Brink 4 te Assen, tel. 0592 - 313 5 23 
1. Drenlias en Genlias 
Door problemen met de programmatuur van de 'server' in Amsterdam was het vanaf 
eind december niet of zelden mogelijk om Genlias via het Internet te raadplegen. In 
Drenthe is - mede als reactie op deze problemen - een eigen 'stand-alone-versie' van 
Genlias omwikkeld: DrenLias. Dit programma is gebruikersvriendelijker en altijd 
raadpleegbaar op het Rijksarchief (en ook in de Openbare Bibliotheek in Meppel). 
2. Aanwinsten bibliotheek (selectie) 
De bibliotheek werd verrijkt met genealogieën van de families Bulder, Halmingh, 
Manden en Zegeren. 

Uw kwartierstaat en/of genealogie op Internet 
Harm Selling h.selling@grnx.net 

Op mijn homepage wil ik de mogelijkheid bieden om kwartierstaten en/of genealo
gieën te publiceren van mensen die geen internetaansluiting hebben of geen idee heb
ben hoe een homepage gebouwd moet worden. Op die manier wil ik zoveel mogelijk 
Groningse genealogische gegevens toegankelijk maken. 
Geïnteresseerden kunnen me een diskette sturen met een genealogie of kwartierstaat. 
Richtlijnen: 
1. De gegevens dienen voor een groot deel betrekking te hebben op de provincie 

Groningen. 
2. De gegevens dienen de periode vóór 1900 te beslaan (i.v.m. privacy) en het overzicht 

moet minstens vijf generaties groot zijn en in principe gehele gezinnen bevatten. 
3. De kwartierstaat of genealogie dient kam en klaar te worden aangeleverd in ascii

of Word-formaat met regelbreedte 80. 
4. In principe plaats ik geen afbeeldingen erbij (uitzonderingen mogelijk). 
5. Er dient een contactadres en/of e-mail adres te worden opgegeven zodat belang

stellenden kunnen reageren. 
Kosten .... : helemaal niets. 
Homepage (Genealogie in Groningen): http://peop1e.a2000.nl/hselling/index.html 

Aanvulllng op Onbekende bron: 732 (zie HDP 1999 nr. 3, blz: 76) 

Acheraf geregistreerde aktes van Westerwolde vindt u in inventarisnummer 71. Een 
voorbeeld: Op I 5-12-1755 wordt het huwelijkscontract geregistreerd dat op 4-3-
1722 was opgemaakt tussen Jacob Edes en Foske Geerts 
In inv.nr. 152 staan veel verantwoordingen van voormonden en voogden. 
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Nieuwe boeken: 
Verschenen of nog te verschijnen 
Ellko van der Laan 

Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel 
na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de 
waterschapswet van 1992. Mr. W.J. de Vries. Uitg. REGIO-Projekt, Groningen, 
ISBN 9050281354, ing., fl. 39,95 geil!., 160 pagina's 
Enigszins droge stof, maar met een schat aan gegevens. Alle meer dan 600 
waterschappen die Groningen heeft gehad zijn in een overzicht ondergebracht. 

Nieuwe Groninger Encyclopedie (3 delen). 
Uitg. REGIO-Projekt, Groningen, geb., fl. 279,95, 1056 pagina's 
"Veel staat erin, maar niet alles!", aldus relativeert de redactie de beperktheid van de 
encyclopedie. Het bestreken terrein is dat van de gelichiedenis, de cultuur, kunst, de 
geografie en de economie. De ordening van de bestaande kennis. 
Gezien de beperkte ruime is de meeste nadruk op de l 9e en 20e eeuw komen re 
liggen, maar historische gebeurtenissen, personen en wetenswaardigheden zijn 
uiteraard niet vergeten. Scorend zijn een aantal fouten, waarvan de verkeerde foto bij 
het lemma Eenrum slordig is te noemen. Over enige rijd zal een aanvullend deel 
worden uitgebracht mee correcties en aanvullingen. 

Veenkoloniale Volksalmanak nr.12 2000. Uitg. Veenkoloniaal Museum, Veen
dam. ISBN 9073777216, ing., fl. 18,75, geïll., 160 pagina's 
Her twaalfde deel inmiddels van de succesvolle reeks met opnieuw ral van interessante 
artikelen, zoals: Doden bezorging in Kiel-Windeweer, Veenlust Van W ereldtencoon
stelling tot Societeit, Opkomst en ondergang van een gieterij in Martenshoek, en 
meer. Extra ditmaal is de top 10 van de belangrijkste veenkolonialen uit de 20e eeuw. 

Pekd. De binnenkant van drie dynamische dorpen. A.Tiktak en I.Gerrritsen. 
Uitg. Stichting 400 jaar Veenkolonien/REGIO-Projekt. ISBN 9050281303, geb., 
fl. 34,95 geil!. 
Veel foto's over het dagelijks leven in de Pekela's, met verklarende teksten tussendoor. 
Een sfeervol boek van Oude-, Boven- en Nieuwe-Pekela. 

Het grasgroene Groningen, over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983). 
D. Schorren. Uitg. Profiel, ISBN 9052941912, geb., fl.45,-, geïll., 244 pagina's 
(Zie voor kwartierstaat her vorige nummer van Huppe/DePup.) 

Waterschappen in Groningen. E.O. van der Werff en A.L. Hempenius. 
Uitg.Profiel, ISBN 9052941939, geb., fl 29,50 geïll., 160 pagina's. 
Nog een boek over waterschappen, ditmaal een iets toegankelijker werk. 

Rondom de oude Lauwerszee. D. Hartsema. 
Uitg. Walburg Pers. ISBN 9057301105, ing., fl.49,50, geïll., 190 pagina's 
Verschenen naar aanleiding van her 110-jarig bestaan van de visserijvereniging Hulp 
in Nood te Zoutkamp. 
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Reacties en correcties 

Kwartierstaat Jan Boer (HDP 2000 nr. 1, blz. 30-32) 
Aanvulling van Marten Jacob Wieringa te Uithuizermeeden 
48.Jacob Eilderts Dikema, geb./ged. Leermens 2/9-9-1759 (z.v. Eijlert Jans, arbei-

der, en Martien Jacobs), landbouwer, korenschipper, dagloner (1812), voerman 
(I 832), woonde re Oudeschip en Zandeweer, over!. Zandeweer (huis nr. 4 l) 29-
2- l 832; rr. (I) Uithuizermeeden 3-8-1783 met Agneet Heines, ged. Warffum 
24-7-1746, begr. Uithuizermeeden 23-2-1796, d.v. Heine Klasen en Martjen 
Lammerts; rr. (2) Uithuizermeeden 22-l 0-1797 

49. Trijntje Jakobs, geb. Uithuizen ca. 1772 (doopsgezind), over!. Zandeweer (huis 
nr. 41) 12-2-1836 

Genealogie Roodstaartje (HDP 1999 nr. 3, blz. 81 e.v.) 
Aanvulling van mevr. G. Staal-Hebels te Groningen 
Her blijkt, dar er nog een tweede Hilligje is geweest in het gezin van Harmannus 
Gerrits Roodstaartje en Fennigje Willems [Turk]. Zij is geboren in Wildervank 28 
juni 1789. Deze Hilligje is gehuwd (als Hilligje Harmannus) op l 6-12-1816 re 
Wildervank met RoelfGeerts Ebels, geb. Stadskanaal 8-7-1798, zoon van Geert Jans 
Ebels en Beertje Roelfs. Zij kregen vier kinderen: 
l. Harmannes, geb. Wildervank 2-1-1818; 2. Geert, geb. Wildervank 21-3-1820; 3. 
Fennechien, geb. Gieterveen l 0-2-1823 en 4. Fennechien, geb. Gieren 26- l l -1824. 
Volgens de verhalen in de familie heeft Roelf zijn gezin in de steek gelaten en dit 
wordt door mijn onderzoek bevestigd. Want bij her huwelijk van zoon Harmannes 
met Fennechien Jans de Jonge op 4 juli 1846 te Onstwedde staar in de akte "dat hij 
geen roesremming van zijn vader kan overleggen, dewijl deze reeds sedert 18 jaren uit 
zijne woonplaats verwijdert is, en hij niet weet of dezelve levend of dood is, of waar 
dezelve zich bevind". En bij het huwelijk van zoon Geert met Pietertje Mensing op 7 
mei 1847 te Borger staat in de akte "meerderjarige zoon van RoelfGeerts Ebels, welke 
20 jaren word vermist zonder te weten waar dezelve zich bevind en of hij overleden is, 
als hebbende de bruidegom en bruid, alsmede des bruidegoms moeder onder eede 
verklaart deszelfs aanwezen of overlijden niet te kunnen opgeven ... ". 
Blijft de vraag: waar is hij gebleven? Er schijnt - ook volgens familieverhalen - ooit 
een brief gekomen te zijn, die Hilligje heeft geweigerd. Hoe zat dat? Moest ze mis
schien port betalen? Of was ze zo boos, dat ze niets meer met hem re maken wilde 
hebben? War gebeurde er met de geweigerde brief? Werd die vernietigd? 
Hilligje Harmannus (dus geen Roodstaartje) is 60 jaar oud overleden re Gieterveen 
op 24 juni 1851. Ze zal een zwaar leven hebben gehad. 

ADVERTENTIE 

Sommige boeken zijn onmisbaar bij historisch onderzoek. 1, ., ,. 1. 1, • " ,1 ,. 1 ] 
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Gedeelten uit het bestand 
van de Contactdienst 
S.J. Smid (bewerkt door Henk Hartog) 

Onderstaand het derde en laatste gedeelte over families uit de stad Groningen uit het 
bestand van de Contactdienst. Voor adres CALS zie achterin binnenkant omslag, 

Tabak; Tamme(n)s; Tebbens; Teelker; Tel; Tenberge; Teninga; Tent; Testa(r)t; Teu
ne; Thie; Thiescheffer; ten Thije; Thoden van Velzen; Tholen; Thomassen à Thues
sink; Tichelaar; Tijl; Tijssen; Tijum; Timans; Timmer; Tinga; Titsinck; Titsinge; 
Tjaden; Tjakkes; Tjassens; Tjemmes; Tjerks Benes; Toesman; Tolhuizen; Tonn; 
Tonnys; Tor; van der Torn; Toukes; Treccius; Trommius; Tromp; Tros; Trox; Tuil; 
Tuimelaar; (van der) Tuin; Tuntelaar; van der Tuuk; Twaalfhoven 
Ubink; Uchtman; Udema; Uilkens; Untzelman 
Valbach; Valk; (van) (der) Veen; Veenhof; Veenstra; Veerkamp; Vegter; van der 
Velde; Veldman; Veldwiesch; Vellinga; van Velsen; Velthuis; Velunan; Venhuizen; 
Vennik; Vermeulen; Verschuir; Versluis; Vervou; Veur; van Vtlsteren; Vis(s)cher; 
van der Vliet; Vlint; Vloodt; Vogel; Vogt; Vonk; Voorma; Voortman; Voos; Vorste
veld; Vortman; (de) Vos; Vossie; Vredeveld; (de) Vries; Vrijmoedt; Vroom 
de Waard; Wagenaar; van Wagtendonk; (van der) Wal; Walboom; Waldhuis; van de 
Wall; Walles; Walvius; Warendorp; Warfemius; Warnders; Warning; Wassens; 
Weening(he); (van) Weerden; van Weerden Poelman; de Weert; Weeykes; Wekes 
Folkerts; Weiman; Wening; Wenneker; Went; van de(r) Werf(f); Werink; Werk; 
Werkman; Werner; Westendorp; Wester; Westera; Westerwolt; Westra; van Wete
ring; Wibes; Wicheringe; Wichers; Wiebenga; Wiechers; Wiegman; Wierenga; Wie
ringa; Wiersema; Wiersum; Wiggers; Wijbes; Wijchgel; Wijma; Wijnands; Wijndels; 
Wijnstra; Wijpkema; Wijsbeek; Wildeboer; Wilderman; Wilkens; Willems; Willich; 
Willig; van Wingene; Winkel; Winshemius; (de) Wit; Witte; ter Wolbeek; Wolbers; 
van Wolde; Woldering; Woldhuis; Woldinga; Woldringh; (de) Wolf(f); Wollesius; 
Wolt(h)ers; Wolthuis; Woltjer; Woning; Wortelboer; van der Woude; Woudsma; 
Wubbolt; Wussum; Wyns; Wyrsema 
Zaagman; van der Zant; Zantman; van der Zee; Zeelenberg; Zegels; Zehnpfenning; 
van Zetten; Zeven; Zielstra; van Zijl; Zijlstra; Zomerdijk; Zorge; Zuidema; Zuid
man; Zuithof; Zuur; van der Zwaag; Zweers; Zwol 

BOEKHANDEL GODERT \,VALTER 
Oude Ebbingestraat 53 
9712 HC Groningen Email:9walter@noord.bart.nl 

Tel 050-312 25 23 
Fax 050-318 66 30 

De specialist in het Noorden voor Groningana 

W.~ • ·. .. ~ ~·· ,,; 
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Tips 

Heeft u een voorouder die zeeman is en u weet de naam van het schip (eventueel via 
de monsterrollen van de gemeente), dan kunt u in de krant via de rubriek 
"zeetijdingen" volgen hoe hij gevaren is. Ook als her schip averij had, staat dar 
vermeld. 

Sla doorgestreepte aktes (in de klappers) van het Rechterlijk Archief (bv. van de stad 
Groningen) niet over. Het betreft hier vaak geldleningen die doorgehaald zijn, omdat 
ze zijn afgelost. 

Noteer nier alleen toegangs- en inventarisnummer, maar ook en vooral her soort 
archief waaruit de vondst is gehaald. Dit in verband met later omnummeren van het 
archief. 
Deze tip lijkt erg logisch, maar menigeen is hiermee de mist ingegaan en moest iets 
opnieuw opzoeken. (Wij dus ook.) 

Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen? (Il) 

H. Strankinga uit Delfzijl is in 1834 grenscommies (grensjager) in Netterden. In 
1856 is dar Alex Friesen uit Musselkanaal, in 1880 P. Bos uit Groningen en in 1912 
Alb. de Vries uit Rodeschool. 
Uit "Het kerspel en gemeente Netterden" door W.J. Winands. Ingezonden door T. Thuijs 

Willem Andries Theodorus Lent, zonder beroep, geb. Groningen 25-1-1790, herv., ong., 
over!. 19-5-1840, samen gewoond met Johanna Broerskie, geb. Deventer 25-10-1809. 
Blad 37 en 54 Zelhem bev. reg. 1840-1847, inv. 351. Ingezonden doorTonny Thuijs. te Wehl. 

Aaltje Groeneveld, geb. Muntendam. overl. Haarlem 2-2-1940, oud 83 jaar, dr. van 
Folkert en Francina Glas. 
Hinderika Groeneveld, wed. Hendrik Barger, geb. Wildervank, overl. 9-6-1934 re 
Haarlem in het Elisabeth Gasthuis, oud 75 jaar, dr. van Folkert en Francina Glas. 
Aktes B.S. overlijden Haarlem 5-2-1940, nr. 211 en 11-6-1934, nr. 644 
Ingezonden door red. Familiekring Groeneveld 

Gedoopt X (10) Woonsd: Maart 1779: Egberrjen, dochter van Hendrik Geerts en 
Frourjen Jurrien welke ouders, naar opgave van den vader, woonagrig sijn in de Pekel 
in Groninger Land. 
Gevonden in het doopboek van Hattem door E.R. Caspers uit Ede 

26 april 1777: "2 dood ter wereld gekomen kinderen van Jan Eversze tot Groningen 
woonagrig, begraven opt gem. kerkhofWestzaandam" 
Gevonden in het begraafboek van de gereformeerde kerk in Westzaandam door 
Adriana Rot. 

Declaratie van de weduwe van wijlen Dirck Rorgers tot Groningen. 
Bijlagen OSA Drenthe, toegang 0001, nr. 1779011, Jaar 1654) 
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Vragen en antwoorden 
redactie: Thijs IJzerman 

Voor de spelregels van deze rubriek: zie Huppe/DePup nr. l van dil Jaar. blz. 25 

Antwoorden 

2000/4 vos 
In vraag 2000/4 zitten enkele onjuistheden. Hierbij de gecorrigeerde vraag met 
aanvullingen en het antwoord. 
Ebeltje Geerts Vos, ged. Bedum 15-2-1795, overl. Hoogkerk 21-10-1874, dr. v. 
Geert Derks (Vos) en Grietje Popkes, tr. Bedum 13-5-1820 Egge Pieters 
Groenewold, geb. Garnwerd l 0-10-1790 en ged. aldaar 7-11- l 790, dagloner te 
Bedum en landbouwer te Hoogkerk, z.v. Pieter Egges (van Bellingeweer) landbouwer 
te Noordwolde (overl. in de nacht van 30/31-12-1808 re Noordwolde) en van Anje 
Geutjes (van Eenrum) getr. Eenrum 16-11-1788. 
Geert Derks (Vos) ged. Garmerwolde 23-9-1759, overl. Ulrum 12-2-1832, huis nr. 
44, dagloner re Obergum, Ellerhuizen en Ulrum, z.v. Derk Klaassen en Bouke 
Pieters. Hij tr. (l) Adorp 28-2-1784 met Grietje Popkes van Adorp; er. (2) Obergum 
25-5-1808 Trijntje Jacobs van Obergum; tr. (3) Obergum 11-12-1810 Frouwke 
Hindriks van Obergum. 
Derk Klaassen, geb. Garmerwolde, tr. Garmerwolde 1758 Bou(w)ke Pieters. 
K. Kruizlnga, Haren. 

2000/7 HAMHUIS 
Mw. P.J.C. Elema zond een fragment genealogie rechtstreeks aan de vragensteller. De 
redactie wijst er nogmaals op dat dit nier de bedoeling is. Vragen altijd via de redactie, 
dan heeft een ander er ook nog wat aan. Hierbij een verkorte weergave; wie het 
complete antwoord wil hebben, kan dit opvragen bij de redactie. 
Hindericus Hamhuis, ged. Winschoten 12-4-1722, bij zijn huwelijk van Nieuwolda, 
landbouwer te Woldendorp, overl. Woldendorp (volgens huw. bijl. van hun zoon 
Eppo) 2-11-1781, oer. Nieuwolda 6-5-1759 (tr. Woldendorp) Irkjen Fockes, ged. Wol
dendorp 15-2-1739, overl. aldaar 17-10-1791, d.v. Fokko Doekes en Aafke Fokkes. 
Kinderen gedoopt te Woldendorp: l. Jan 4-5-1760; 2. Fokke jan. 1762, jong over!.; 
3. Fokke l 7-6-1764, jong overl.; 4. Aafke Henderikus Hamhuis 1-9-1765, overl. 
Termunten (huis no. 47, oud 63 jaar, nalatende 1 meerderjarig kind) 5-9-1829, tr. 
(l) Termunten l l-4-1803 Jacob Derks, zn. Van Derk Jelces en Luitkjen Jacobs, e.i. 
re Loppersum, rr. (2) ca. sept. 1807, Hendrik Eitjes [Kuiper], ged. Woldendorp, l-
10-1780, kuiper te Termunten, overl. Termunten (oud 76 jr.) 28-10-1856, zn. v. 
Erjo Hindriks en Doetje Jans; 5. Fokko Doekes, later Fokko Hendericus Hamhuis 
28-1-1770; 6. Eppo Henderikus Hamhuis 10-5-1772; 7. Jantjen 15-3-1775. 

Vragen 

2000/13 WISMAN-(DE) ROOS-HARMS 
Gevraagd; aanvulling op onderstaand fragment van een kwartierstaat: 

61. Grietje Wis(se)man, geb. Borgsweer 29-5-1816, overl. Oterdum 1-8-1903 
122. Christiaan Hindrik Wisman, geb. Lemgo (bij Paderborn) I 779/l 783, overl. 
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Borgsweer 3-2-1883, boerenknecht te Termunterzijl, tr. Termunten, 20-4-1816, 
Anna Tonnis de Roos, geb./ged. Borgsweer 17 /23-8-1789, over!. Borgsweer 30-
8-1876 

244. Johan Wisman (klopt niet met naam van zoon nr. 122); 
245. Anna Christiaans; 
246. Tonnis Coerts de Roos uit Örlinghausen bij Bielefeld, woont in Termunten, 

over!. Borgsweer, 24-11-1825 in huis nr. 17, oud 63 jr., tr. Borgsweer 5-4-1789 
247. Trijntje Harms, uit Finsterwolde, geb. ca. 1760, later uit Nieuwolda, overl. 

Borgsweer 3-1-1827 huis nr. 18, 66 jr. 
G. en M. Bordewijk, Eelde. 
(Opm. redactie: De geboorte-/doopdatum van C.H. Wisman (nr. 122) moet te vinden 
zijn In de huwelijksbljlagen van zijn huwelijk in 18 l 6 ). 

2000/13 HARMENS-HINDRIKS 
Beerenr Harmens, snijder en cleermaeker, later vervener te Nieuwe Pekela, tr. Oude 
Pekela 14-1-1694 Janryn Hindriks, d.v. Hindrik Peters en N.N. 
Gevraagd: Nadere gegevens over geboorte, overlijden, familie en afaramming Berend 
en Jantyn. Is Abraham Harmens een broer van Berend? Abraham wordt genoemd in 
een acre van 27-8-1699 (te Pekel A) en hij is getrouwd met Wije Derx. 
P. Brouwer, Veenendaal. 

2000/14 BEEKMAN-BEEKMEIJER 
Joannis/Jan Wilhelmi Beekman/Beekmeijer, geb. ca. 1749, over!. Oude Pekela ca. 3-
12-1809, tr. Kleinemeer (RK) 1-11-1782 "beide v. Pekel A" Engel(bertha)/Engeltje 
Hendriks/Henrici Lusnnan/Luising. Tussen 1783 en ·1799 laten zij zes kinderen do
pen te Oude Pekela en een maal te Wildervank. Gevraagd aanvullende gegevens. 
Siemon J. Staphorst, Almere 

2000/15 VAN OXWERT-SJOERDS 
Metske Sjoerds, "van Kollum" (vermeld bij eerste huwelijk), landbouwer te Oxwert 
sinds 1746, over!. na 1779, tr. (I) Niehove 25-4-1723 Hiske Pieters van Noordhorn, 
tr. (2) Geertge/Geerrien Jans, over!. na 1779, tr. ( I) Niehove 15-5-1729 Pieter 
Cornelis. 
Uit het tweede huwelijk gedoopt te Noordhorn: Grietje Metskes van Oxwert 22-7-
1742; Sjoerd Metskes van Oxwerr 26-9-1745. Gevraagd aanvullende gegevens. 
Siemon J. Staphorst,' Almerè 

2000/16 KUIJPERS-JACOBS-DOESKES 
Harke Jacobs, geb. Oldekerk, onderrr/rr. (I) Oldekerk 20-11-1735 Anje Derks, 
overl. voor 20-9-1767, tr. (2) Grootegast 20-9-1767 Imke Doeskes, van Doezum. 
Gevraagd aanvullende gegevens. 
Siemon J. Staphorst, Almere 

2000/17 STARKE-BIJMOLEN 
Grietje Gerardus Starke (ook wel Grietje Gerards), geb. Bellingwolde? 1775, over!. 
Winschoten, 20-3-1834, d.v. Gerardus Srarke en Grietje Geerts. Zij zouden in Bel
lingwolde gewoond hebben, doch daar is van hen geen spoor te bekennen evenals van 
de geboorte van Grietje. Grietje trouwde ± 1808 Jan Berends Bijmolen, waarsch. z.v. 
Bene Jans uit Loppersum en Cornelikse Poppes. De laatste is ook onvindbaar. 

mei 2000, jaargang 7 nr. 2 Huppel De Pup 59 



Gevraagd: nadere gegevens over herkomst echtpaar Srarke-Geerts en over de 
herkomst van de naam Bijmolen. 
E.B.G.W. Ockels, Garsthuizen 

2000/18 VROOM-FROOM 
Aaltje Jacobs Vroom (Froom) wordt dec. 1714 geb. te Leegkerk en ged. re Hoogkerk 
9-12-1714. Zij rr. Geert Jans. Als haar beroep wordt vermeld 'landbouwsrer'. Zij 
wonen waarsch. op 'Hoyringhe'. De kinderen noemen zich Vroom of Froom. 
Gevraagd: nadere gegevens over herkomst Aaltje. 
E.B.G.W. Ockels, Garsthuizen 

- - ----

Wie kent deze dame? 

,--- - ·- --------- ·- - -------~ 

Oir olieverfportret werd geschilderd door de Groninger Jan Ensing ( 1819- 1894). Her 
is rechts boven gesigneerd: "J. Ensing 1852". De professoren portretten in het Aca
demiegebouw in Groningen zijn merendeels van zijn hand. Hij werkre hieraan van 
1850 ror 1857. 
Hee schilderij is in 1948 aangetroffen in een huis in Wassenaar, waar her was achrer
gelaren door de vertrekkende bewoners, die nier meer opgespoord kunnen worden. Er 
werden reeds vele pogingen gedaan om re achrerhalen wie de afgebeelde dame is, maar 
cor nu coe heeft zij haar idencireir nier prijs gegeven. Ook de nazaten van de schilder 
konden haar nier thuisbrengen. Hopelijk is er iemand onder de lezers, die dar wél kan. 
Dan gaarne bericht aan de heer J.W.H. van Campen, rel. 050- 5018214. 
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