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Voorwoord 
Joop van Campen, voorzitter 

De redactie van HDP, CALS en het bestuur van de NGV-afdeling 
Groningen wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig:. 
2002 toe met veel interessante genealogische vondsten. 
Terugkijkend op het afgelopen jaar was zaterdag 19 mei 2001, de.48° landelijke 
Genealogische Dag, het hoogtepunt. Tevens vierden wij die dag het 50-jarig be
staan van onze afdeling. Al met al een zeer geslaagd feest. 
Van de overige afdelingsactiviteiten mag de manifestatie "Genealogie over de 
Grens", onderzoek in noordwest-Duitsland, zeker genoemd worden met circa 500 
bezoekers. 
Ofschoon wij, en dat geldt ook voor alle andere afdelingen, gekort zijn op ons bud
get voor 2002, zullen we toch trachten u een gevarieerd en aantrekkelijk program
ma voor te schotelen. Het afdelingsprogramma vermeldt een aantal interessante le
zingen en een nieuwe manifestatie met als thema "Reizende Beroepen", waarbij 
het accent komt te liggen op schippers/zeevarenden en militairen. Na ruim tien jaar 
brengen we middels een excursie weer een bezoek aan onze oosterburen in 
Ost-Friesland. 
Verder wil ik uw aandacht vestigen op de rubriek "Bestuur en Beleid", waarin de af
delingsafgevaardigde u informeert over statutenwijzigingen en het NGV-beleid, zo
als besloten op de Algemene Vergadering van 24 november jl. 
Van de redactie vernam ik dat nieuwe kopij voor HDP van harte welkom is. Zij re
kenen op uw bijdrage. Immers HDP is er niet alleen voor de leden, maar ook wordt 
de inhoud ervan zoveel mogelijk door de leden bepaald. Help ons dit voornemen 
te continueren. 
Wij wensen u veel leesplezier. 

Zilveren speld voor Henk Hertog 
Tijdens een afdelingsbijeenkomst van onze afdeling in de Groninger Archieven op 
3 oktober 2001, werd aan een totaal verraste Henk Hartog de zilveren NGV-speld 
uitgereikt door het HB-lid de heer P.F. Poortvliet. Henk had de heer Poortvliet wel 
gezien, maar dacht dat die vanwege voorouders uit Groningen naar de lezing 
kwam. Henk is rond 1972 enthousiast voor genealogie geworden door de verhalen 
van een buurman. Diens advies: "stap er eens binnen" zou het begin zijn van een 
jarenlange hobby, die alras werd uitgebreid met schrijven. Zijn eerste publicatie ver
scheen in 1982, in Gruoninga. Daarna volgden er vele. Ook bewerkte hij diverse 
bronnen. Wij noemen Conventualen in de Gasthuizen van de stad Groningen 
(1982) en in de serie Groninger Bronnen en Toegangen o.a. Voogdijaanstellingen 
stad Groningen 1673-1700 (2001), de overledenen van Hunsingo 1806-1811 
(2001) en ondertrouwboek stad Groningen 1595-1603 (2001). 
In 1988 werd hij bestuurslid, in de functie van DIP-functionaris, en verzorgde tevens 
jarenlang accuraat en snel de notulen. In 1994 werd het afdelingsorgaan opgericht, 
waarvan hij redactielid werd. Sinds 1999 doet hij daarvan tevens de opmaak. 
De redactie van HOP en het bestuur van de NGV Groningen feliciteren Henk met 
deze onderscheiding. Wilt u een foto zien van een verbijsterde Henk, kijk dan op 
onze homepage (www.ngvgroningen.nl) onder "onderscheiding". 
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Afdelingsprogramma voorjaar 2002 
Nico de Oude 

Alle afdelingsbijeenkomsten in deze periode 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). 

Woensdag 9 januari 2002 
Aanvang : 20.00 uur (hal open 19.30 uur) 
Thema : Achternamen in de provincie Groningen: overeenkomsten en ver-

schillen in de diverse streken. 
Spreker : de heer J. Meinema 
Aan het type achternaam is vaak al te zien uit welk gedeelte van ons land de drager 
komt. Maar ook binnen de provincie Groningen zijn streken aan te wijzen die ge
lijksoortige achternamen hebben en die onderling verschillen. Over de achtergron
den hiervan wordt verteld. Bovendien wordt ingegaan op de toestand vóór de ver
plichte aanneming van familienamen in 1812 en over de verwikkelingen rond de 
aanneming. 

Woensdag 6 februari 2002 
Aanvang : 20.00 uur (hal open 19.30 uur) 
Thema : Hoe schreven de Groningers over hun eigen geschiedenis? Van Emo 

van Huizinge (±1175-1237) tot en met Ubbo Emmius (1547-1625). 
Spreker : de heer A.J. Rinzema 
In de provincie Groningen hebben al vele duizenden jaren mensen gewoond. Het 
grootste deel van de Groninger geschiedenis kennen wij echter alleen door archeo
logische vondsten of door wat buitenstaanders over deze gebieden schreven. Pas 
na 1200 begonnen inwoners van Groningen zelf over hun heden en verleden te 
schrijven. In deze lezing zullen we bekijken hoe de Groninger geschiedschrijvers 
van ca. 1200 tot ca. 1600 te werk gingen. Wie waren zij, hoe verzamelden zij hun 
materiaal en welk beeld geven zij van hun heden en verleden? Hierbij zullen met 
name de politieke ontwikkelingen en de houding van de naburige gewesten aan de 
orde komen. 

Woensdag 6 maart 2002 
Aanvang : 20.00 uur (hal open 19.30 uur) 
Thema : Zeevaarders uit de 178 en 188 eeuw 
Spreker : de heer P.C. van Royen 
Weinig weten we tot op heden van de zeevarenden die in de 16e, 17e en 18e eeuw 
alle uithoeken van Europa hebben bezeild. Wie waren de mensen die jaarlijks in 
groten getale naar de Oostzee togen om graan, hout, vlas en teer te halen, naar 
Frankrijk om de nieuwe wijn op tijd in de Republiek te krijgen, naar Spanje, Portu
gal, het Middellandse-Zeegebied of het koude Archangel? De bemanningen van de 
VOC, daarover weten we veel, de Admiraliteiten idem dito, maar de grijze realiteit 
van de dagelijkse vrachtvaart is voor velen nog in nevelen gehuld. Aan de hand van 
de discussie over de plaats die de vrachtvaart in Europese wateren innam als bron 
van werkgelegenheid in de Republiek zal dr. Paul van Royen proberen dichter bij de 
kern en aard van de ware Nederlandse zeeman te komen. 
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Zaterdag 13 april 2002 
Aanvang : 10.00 uur (zaal open 9.30 uur). Einde: 13.00 uur 
Thema : Afdelings-Leden-Vergadering en daarna een lezing 
Agenda 
1. Opening 
2. Notulen van de Afdelings-Leden-Vergadering van 17 februari 2001 
3. Jaarverslag van de secretaris 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
7. Verslag van de afdelingsafgevaardigde/Contactdienst/CALS/DIP/Knipseldienst 
8. Bestuursverkiezing. Kandidaatstelling(en) dien(t)en, uiterlijk eén week voor de 

vergadering schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden, te geschieden 
bij de secretaris. 

9. Sluiting 
De agendastukken worden op de morgen van de Afdelings-Leden-Vergadering ter 
inzage gelegd. U kunt zich echter ook op deze vergadering voorbereiden door de 
stukken telefonisch of schriftelijk bij de secretaris, dhr. E. Landzaat, Boeg 106, 9733 
ER te Groningen, aan te vragen. U zult geen aparte uitnodiging voor deze vergade
ring ontvangen. 
Minilezing Goud- en ziluersmedengilde 
Na afloop van de vergadering zal onze voorzitter de heer J. van Campen een korte 
lezing houden. In deze minilezing komen achtereenvolgens aan de orde de organi
satie en bepalingen van het goud- en zilversmedengilde. Beknopt zal het hierbij ge
bruikte bronnenmateriaal uit de Groninger Archieven worden behandeld. 

Zaterdag 20 april 2002 
Aanvang : 13.30 uur (hal is open) Einde: 17.00 uur 
Thema : Manifestatie Beroepen 
Vele genealogen hebben voorouders, die moeilijk te vinden zijn omdat ze vanwege 
hun beroep "onderweg" waren. U kunt hierbij denken aan binnenvaartschippers, 
zeevarenden en militairen. Soms vertrokken ze om economische, godsdienstige of 
andere motieven naar het buitenland. Dat was bijvoorbeeld het geval met agrariërs, 
die met name in de 19e eeuw naar Noord-Amerika vertrokken. 
Op deze manifestatie in samenwerking met de Groninger Archieven kunt u kennis 
nemen van allerlei bronnen die betrekking hebben op beroepen van o.a. deze mo
biele voorouders. Verder worden er minilezingen en/of audiovisuele presentaties 
gegeven over diverse aspecten met betrekking tot uiteenlopende beroepen en groe
pen. Ook wordt gedemonstreerd hoe u ze op Internet kunt vinden. In de hal en stu
diezaal van de Groninger Archieven informeren verenigingen en particulieren u 
over hun bestanden en onderzoeksresultaten. 
Nadere informatie volgt in de media en op de websites van de organisatoren. 

Vrijdag 17 mei 2002 
Excursie : Af delingsexcursie naar Oost-Friesland 
Op vrijdag 17 mei 2002 houden wij onze afdelingsexcursie. We willen dit jaar weer 
eens over de grens gaan, op bezoek bij onze oosterburen. Gekozen is voor de vrij
dag, aangezien, wanneer we een archief willen bezoeken, we dit op vrijdag moeten 
doen. We vertrekken om 9.00 uur per bus uit Groningen en onderweg zullen we 
nog een gelegenheid bieden om in Oost-Groningen op te stappen. 
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Het exacte programma is nog niet bekend, maar we zullen o.a. een bezoek brengen 
aan onze zustervereniging de 'Upstallboom Gesellschaft' in Aurich. Verder staan 
Leer en/of Emden nog op het programma. De kosten (incl. lunchpakket) zullen 
ongeveer f 40,- ( + € 18,-) bedragen. 
U kunt zich alvast opgeven tijdens een van onze afdelingsbijeenkomsten of op an
dere wijze bij Thijs !Jzerman (adres, telefoonnummer en e-mailadres: zie achterin 
bij bestuur). Ook voor nadere inlichtingen kunt u bij hem terecht. 

Agenda 

t/m 
13 jan. 

Varende Voorvaderen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brug
straat 24 te Groningen, tel. 050-3122202. Museumvoorwerpen vertellen 
hun eigen genealogische verhaal en illustreren tevens het leven van onze 
voorvaderen. Diverse scheepslijsten, scheepsjournaals en stuurmansdi
ploma's herbergen een schat aan informatie voor de genealoog. 
Op 23, 27 en 30 december en op 6 januari om 15.00 uur rondleidingen 
onder leiding van de heer Westers, conservator van het Kapiteinshuis te 
Pekela. (Hiervoor telefonisch aanmelden bij het scheepvaartmuseum.) 

Genealogisch voorstellen 
Eddy Landzaat en Antonia Veldhuis 

W.H.J. (Wil) Kruizinga; lidmaatschapsnummer 128765 
Hij is 59 jaar, politieambtenaar en woont in Almelo. Sinds zes jaar doet hij onder
zoek naar zijn eigen familie met als doel dit te zijner tijd te presenteren in familie
kring. Het onderzoek richt zich met name op de familie Kruizenga, die voor 1900 
aangetroffen wordt in Stedum, Oosterwijtwerd, Uithuizen, 't Zandt, Zeerijp, Sloch
teren, Garrelsweer en Wirdum. Zijn e-mailadres is Wil.Kruizinga@l2move.nl 

Trouwe leden stellen zich voor 
Niet alle enquêtes waren altijd even duidelijk te lezen. Vandaar mogelijk (een) fou~e(s). Als 
dat het geval Is wilt u dit dan doorgeven voor correctie in het volgende nummer. 

H. Heidstra uit Utrecht (heidstra.utr@worldonline.nl) werkt aan de namen Heid
stra, Westerhof, Muller, Feijen, Wilkens, Clason, Veldman, Arkes, Bolwijn en Heres. 
Hij is gepensioneerd woninginrichter en heeft als hobby's computeren, philatelie en 
sportvissen. Hij doet acht jaar aan genealogie. 

Jac. Deen uit Groningen (jac.deen(wwanadoo.nl) is ook gepensioneerd en doet 
15 jaar aan genealogie. Zijn namen: Deen, Bekkering, Teune en Reitsema. Hobby: 
blaasmuziek. 

Eildert H. Delger uit Hattem (e.h.delger@wxs.nl) is geboren in Winschoten. Hij 
werkte op het stadhuis in Hattem als techn. hoofdambtenaar Grondzaken, maar is 
sinds oktober jl. met de FPU. Hij werkt sinds 10 jaar aan Delger (wil dat in boek
vorm uitgeven) en heeft als hobby's: wijn maken, athletiek (duurloop), zwemmen, 
fietsen, caravannen, reizen, tuinieren en lezen. 
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De 85-jarige J. Roskes uit Oss is gepensioneerd rijksambtenaar en beoefent ruim 
20 jaar de genealogie, samen met zijn vrouw. Ze werken aan de namen Rosker, 
Dirksen, Jeukens, Lensen, Swaders en Hilge. Ze reisden graag per caravan. 

F. de Jong uit Hellevoetsluis (fdejong@worldonline.nl) is groepsleerkracht bij het 
basisonderwijs. Namen: De Jong en De Haan (Opsterland en Ooststellingwerf), 
Giezen en Eitens (Westerkwartier, Noordenveld), Stavast, Kruizinga, Ottens, Roze
ma en Huberts. Verder doet hij aan fotografie, geschiedenis, computeren en vindt 
ons afdelingsblad het best van allemaal. 

Anje Bousema-Valkema uit Hoevelaken is gepensioneerd en doet al 40 jaar aan 
genealogie. Ze gaf in 1998 een parenteel van Valck Wolters (ruim 9000 namen) uit 
en helpt veel familieleden uit de USA aan gegevens. Binnenkort begint ze met het 
voorgeslacht van haar moeder met namen van Dijk en Huistra. Haar echtgenoot 
doet de families Stuit en Beekhuis. Hobby's: lezen, wandelen, genieten van archi
tectuur en het verzorgen van de kleinkinderen. 

Gerard Jan Dethmers uit Roermond (gerard(àlgjdethmers.demon.nl) is inkoop
manager en doet 20 jaar aan genealogie. Namen zijn De Groot (Nieuwe Pekela), 
Lott (Jemgum, Weener) en van Sitteren (Oldersum, Weener). Andere hobby's zijn 
het verzamelen van boeken, squashen en pianospelen. 

H. Kalk uit Muntendam (h.kalk(àlcastel.nl) is sales engineer. Hij doet zeven jaar 
aan genealogie en werkt aan de namen Kalk en Calck. Andere hobby's: Groninger 
geschiedenis, wandelen en fietsen. 

J. Tiggelaar uit Assen (jantiggelaar@freeler.nl, homepage: http://members.tri
pod.lycos.nl/-JanTiggelaar/INDEX.HTM) doet ongeveer 18 jaar aan genealogie. 
Hij werkt aan Tiggelaar, Tichelaar en andere schrijfvormen (behalve Tigelaar) en 
Koning (voornamelijk prov. Groningen), Rozema en (in mindere mate) aan Van der 
Laan en Van Gennip. Hij is technisch onderwijsassistent natuurkunde en doet in de 
vrije tijd aan een "beetje computeren". 

W. Molema uit Santpoort-Noord (SB099044@wolmail.nl) doet 15 jaar aan gene
alogie, is gepensioneerd werktuigbouwkundige en werkt aan de namen Molema, 
Beertema, Mulder, Molanus, Graalman (Gr. en Ostfrl.), van der Woude (Gr. en Frl.), 
Koning en Faber (Frl.). Hij verzamelt verder postzegels en doet aan tuinieren. 

R.C.M. van Glansbeek uit Paterswolde (r.glansbeek@drenthe.nl) gaf als beroep 
secretaris bisdom Groningen op, doet 35 jaar aan genealogie, met grote tussenpo
zen. Namen: Van Glansbeek, Börger, Klapdoor, Van Montfort, Kremer en Plus. 

Theo Klein uit Delft (theo.klein@wanadoo.nl) is hovenier, twee jaar bezig als ge
nealoog en werkt aan Klein. Hij houdt verder van muziek. 

W.J. Zevenboom uit Blokker (wimzevenboom@GMX.net) is vestigingsleider bij 
een groothandel in glas en is 27 jaar genealoog. Namen: Hekman, Kruizinga, 
Scheltens, van der Veen, Damhof, Dijk (Appingedam), Hamster, Hut (Meedhui
zen), Meijer (Weiwerd) en Nieuwenhuis/Nienhuis uit Holwierde. Hij zwemt en leest 
graag. 
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Van de bestuurstafel 
B + B (Bestuur en Beleid) 
Thijs IJzerman, afdellngsafgevaardlgde 

Reacties op vorige artikel 
Naar aanleiding van mijn vorige stukje kreeg ik een drietal reacties, o.a. van een 
HB-lid en een oud-HB-lid, die allemaal betrekking hadden op het laatste deel, nl. 
dat mij verhalen bereikten dat leden van het vorige hoofdbestuur (HB) stukken niet 
hadden overgedragen of wilden overdragen aan hun opvolgers. Uit deze reacties is 
mij gebleken dat het op zijn minst allemaal erg meevalt, dan wel dat de verhalen 
nergens op berustten. Ik ben daar bijzonder blij om. Mij werd min of meer verweten 
op geruchten in te gaan. Ik had de verhalen moeten verifiëren. Nu bestonden mijn 
bronnen o.a. uit twee HB-leden, dus niet de eerste de besten. Als zij mij zoiets ver
tellen, wat valt er dan nog te verifiëren? Bovendien vond ik het dermate ernstig, dat 
ik er toch aandacht aan besteedde. Hoe dan ook, het blijkt een storm of misschien 
een rimpeling in een glas water geweest te zijn. 

Algemene Vergadering (AV) 24 november 2001 te Amersfoort 
Het was te merken dat de voorzitter, dhr. Trap, in het verleden burgemeester ge
weest is, hij leidde de vergadering als was het een raadsvergadering. De vergade
ring verliep daardoor vrij gedisciplineerd, maar dat leidde de afgevaardigde van de 
afd. IJssellanden, dhr. Arink, wel tot de verzuchting dat hij de "Poolse Landdagen" 
van vroeger toch wel wat miste. Ik vraag mij af of dat een groot gemis is, enige ver
gaderdiscipline is toch wenselijk. Desondanks kon toch niet de hele agenda afge
werkt worden, de behandeling van de Beleidsnota is uitgesteld tot de voorjaars-AV 
in 2002. Ik vraag mij af of het HB niet besefte dat een agenda met de punten statu
tenwijziging, Beleidsnota en begroting 2002 wel erg veel was voor een vergadering 
van ongeveer 3 uur, inclusief een theepauze. Wellicht dat een vergadering de vol
gende keer over de ochtend en de middag gespreid kan worden of dat er eerder 
wordt begonnen. De voorzitter zou uit ervaring moeten weten dat begrotingsverga
deringen van gemeenteraden vaak over een dag of twee avonden worden uitge
smeerd. Nu is de NGV geen gemeente en de AV geen gemeenteraad en het HB 
geen college van B&W (hoewel de vergelijking volgens mij zo slecht nog niet is), 
maar dit was toch wat te veel voor één middag. 
De statutenwijziging nam veel tijd in beslag. Allereerst kwam de vraag aan de orde 
of er nu wel besloten moest worden tot statutenwijziging dan wel dat dit uitgesteld 
moest worden tot een later tijdstip en meegenomen moest worden bij een algehele 
herziening. Het kwam daarbij al vrij snel tot een scherpe aanvaring tussen de voor
zitter, dhr. Trap en dhr. v.d. Meulen, afgevaardigde van de afd. Friesland en 
oud-HB-lid. Even leek het er op dat we weer een HB-crisis zouden beleven, maar 
gelukkig kwam het niet zover. Blijkens de reacties uit de zaal werd het optreden van 
dhr. v.d. Meulen in dit verband niet erg gewaardeerd. Ik vraag mij dan ook af of het 
wel zo gelukkig is dat oud-HB-leden meteen na hun aftreden weer actief worden als 
afdelingsafgevaardigde. In dit soort situaties laad je al gauw de verdenking op je dat 
je je gram wilt halen. Met andere woorden, je hebt gauw de schijn tegen. De afge
vaardigde van de afd. Friesland meldde dat zijn afdelingen de statutenwijziging niet 
had kunnen behandelen en dat hij dus geen mandaat had voor dit punt. Deson
danks stemde hij wel mee in plaats van blanco te stemmen of zich van stemming te 
onthouden. Andere afgevaardigden, waaronder ook ikzelf, betoogden dat we in de 
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AV van april jl. hadden ingestemd met een statutenwijziging die we dit najaar zou
den behandelen en dat uitstel daarmee in strijd is. Daarmee zou ook het spreiden 
van de behandeling van de begroting en rekening over najaars- en voorjaars-AV 
van de baan zijn en dat is nu juist een belangrijke wijziging ten opzichte van de hui
dige situatie. In de oude situatie werden begroting én rekening in het voorjaar be
handeld, wanneer er al een derde van het begrotingsjaar verstreken was. Sommige 
afgevaardigden gaven aan de Gecombineerde Vergadering (GV) in januari te mis
sen, vooral omdat men daar informatie kon krijgen en vragen kon stellen over de te 
behandelen punten op de AV in april. Die informatie was dan beschikbaar vóór de 
afdelingsledenvergaderingen. Daar valt wat voor te zeggen, maar de GV en de AV 
waren volgens mij teveel elkaars doublure en ik geef toch de voorkeur aan de nieu
we situatie. Over dit punt, waarbij ook een verduidelijking van het mandaat van de 
afgevaardigden, kwam het tot een stemming. De benodigde tweederde meerder
heid werd ruim gehaald. De andere punten zoals aanpassing van de doelstelling, de 
samenstelling van de AV en de wijze van verandering van het Huishoudelijk Regle
ment werden zonder stemming aangenomen. Ook de voorgestelde statutenwijzi
gingscommissie werd aanvaard. Ik wil hierbij nog wel opmerken dat het mij wat 
vreemd overkomt dat, als het HB kandidaten vraagt voor een commissie en er zich 
leden melden, men die vervolgens moet afwijzen omdat de commissie al vol is met 
reeds aangezochte kandidaten. Het zal overigens nog wel twee à drie jaar duren 
voordat de commissie haar werkzaamheden voltooid heeft. 

Zoals al gemeld, aan de Beleidsnota kwamen we door tijdgebrek niet meer toe. Bij 
de begroting 2002 gaven vrijwel alle afdelingen aan niet gelukkig te zijn met de 
door de 1 e penningmeester voorgestelde bezuinigingen. De penningmeester had 
opdracht gekregen van het HB om een sluitende begroting te presenteren waard
oor hij met grote tegenzin (niet zijn 'favoriete bezigheid') onder andere in de begro
tingen van de afdelingen moest snijden. De meeste afdelingen moeten ten opzichte 
van 2001 in meer of mindere mate inleveren, enkelen gaan er op vooruit. De 1 e 

penningmeester, dhr. Den Hertog, verklaarde bij het opstellen van de begroting niet 
gelet te hebben op de afdelingsbegrotingen van 2001. Toch maakt het een wat 
vreemde indruk dat sommige afdelingen een flinke verhoging krijgen ten opzichte 
van 2001 terwijl er bij andere afdelingen sprake is van een (forse) achteruitgang. De 
communicatie tussen de penningmeester en de afdelingspenningmeesters verdient 
ook verbetering. De afdelingspenningmeesters moesten uit de stukken voor de AV 
opmaken (die zij alleen krijgen als ze afgevaardigde zijn) dat er op hun begroting 
was gekort. Mijns inziens had het voor de hand gelegen hen dit vooraf te melden. 
De 1 e penningmeester verdedigde zich met de opmerking dat de AV uiteindelijk de 
begroting van de vereniging vaststelt, waar de begrotingen van de afdelingen deel 
van uitmaken en dat na een besluit van de AV de begroting definitief is. Daar kan 
tegenover gesteld worden dat de afdelingsledenvergaderingen een begroting 
moeten vaststellen voorafgaande aan de AV en dat dat op deze manier een wassen 
neus wordt. Gezien de reacties in de AV kan de communicatie tussen de heer Den 
Hertog en de af delingen wel wat beter. 
Het HB stelde verder nog voor om het lidmaatschap per 1 juni resp. 1 januari in te 
laten gaan, ongeacht wanneer men zich aan zou melden als lid. Dit was wel een 
heel onvriendelijk voorstel, je zou dan maanden moeten wachten totdat je iets 
hoort van de NGV. Dit voorstel kwam ter vervanging van de huidige methode van 
een lidmaatschap dat per maand kan ingaan maar wat administratief veel werk met 
zich meebrengt. Door onze afdeling was hier een amendement op ingediend 
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waardoor het lidmaatschap met terugwerkende kracht per 1 januari dan wel per 1 
juni zou ingaan en als men tussen 1 december en 1 januari lid zou worden, het lid
maatschap inging per 1 januari. Bij aanmelding tussen 1 juni en 1 december zou 
dan de halve contributie verschuldigd zijn. Tot mijn grote verbazing bleek de pen
ningmeester het ingediende voorstel in te trekken en wilde hij het huidige systeem 
handhaven omdat er te weinig steun zou zijn voor wijziging daarvan. Ik zou ver
wacht hebben dat ons amendement als zijnde een vereenvoudiging van het huidige 
systeem verwelkomd zou worden, maar het tegendeel bleek het geval. Uit informe
le contacten met andere afgevaardigden bleek dat men sympathiek stond tegen
over ons amendement, maar gezien de handelwijze van de penningmeester restte 
mij niets anders dan het amendement in te trekken. Wellicht dat we het nog eens in
dienen als initiatiefvoorstel, want het huidige systeem is inderdaad (te) ingewikkeld. 

Onderscheiding 
De scheidende directeur van het Verenigingscentrum, dhr. Bothof, werd zeer te
recht onderscheiden met de zilveren NGV-speld voor zijn vele verdiensten voor de 
NGV. Mevr. Greveling die de ledenadministratie en de dienst bestellingen bestiert, 
werd ook nog even in het zonnetje gezet, en terecht. Zij verricht in stilte zeer veel en 
heel belangrijk werk. 

Familieberichten uit het Nieuwsblad van het Noorden 
Onlangs is de afdeling Groningen in het bezit gekomen van een vijftal cd's met fa
milieberichten uit het Nieuwsblad van het Noorden. Dit is het resultaat van 17 
maanden noeste arbeid van ons medelid de heer Fokke de Jong uit Hellevoetssluis. 
Wij zijn hem daarvoor dank verschuldigd. 
Daar de afdeling er niets voor voelt deze cd's in een kast te leggen en geleidelijk aan 
te vergeten, is er besloten over te gaan tot een experiment. Dit houdt in dat via 
e-mail kopieën van de gescande familieadvertenties aangevraagd kunnen worden. 
Indien de genoemde naam of namen aanwezig zijn op de cd's, krijgt u via e-mail 
uw scan toegestuurd. Op dit moment kunnen wij scans van advertenties leveren uit 
het Nieuwsblad van het Noorden verschenen in de periode 4 mei 2000 tot en met 
23 oktober 2001. 
Hoe kunt u aanvragen? 
U stuurt een e-mail met daarin in ieder geval de achternaam, en liefst ook roep
naam, voornamen, overlijdensdatum en overlijdensplaats, naar onze secretaris dhr. 
E. Landzaat (eddylandzaat@home.nl). Hij zorgt er dan voor dat u zo spoedig mo
gelijk de scan in uw bezit heeft. 
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Waar komt de naam Amel in de familie Dolfin vandaan (Il) 
Roelof Dolfln, Groningen 

Vervolg van HOP 2001 nr. 3, blz. 82 t/m 84. 

Va. Amel Harms Amels (zn. van IVd), ged. Noorddijk 16-10-1791, landbou
wer in Roodehaan nr. A16 bij Engelbert tot januari 1840, tr.(l) Noorddijk 
27-2-1813 Jantje Aaldriks van Bruggen, geb. Garmerwolde 26-2-1792, 
over!. Engelbert 23-9-1826, dr. van Aalderik Tjapkes van Bruggen, landbou
wer, en Grietjen Tjaarts. Uit dit huwelijk: 
1. Hillena Amels Amels, volgt Vla. 
2. Grietje Amels Amels, geb. Engelbert 11-11-1818, over!. Engelbert 30-8-

1833. 
3. Anja Amels Amels, geb. Engelbert 6-8-1820, over!. Noorderhogebrug 

25-1-1844, tr. Groningen 20-8-1843 Aldert Heddes Dolfin (zie ook bij 
Vla.) 

Amel Harms Amels, tr. (2) Noorddijk 29-3-1828 Roelfien Jans Timmer 
Hooiveld, ged. Borger 16-1-1785, dr. van Jan Timmer en Hindrikje Roelofs 

Vb. Martje Harms Amels (dr. van IVd), ged. Noorddijk 23-2-1794, over!. 
Noorddijk 22-5-1844, tr. Noorddijk 13-6-1812 Roelf Tiemens Dolfien, 
geb./ged. Engelbert 4/9-4-1787, arbeider en tuinder te Noorddijk aan de Bo
venstreek 24 Uaar 1850), over!. Noorddijk 24-8-1865, zn. van Tijmen Roelfs 
Dolfing, landbouwer op de "Rohaan" Engelbert, en Hindrikje Hijlkes Niestijl. 

Hoewel Roelf Tiemens Dolflen rechtstreeks afstamt van Tymen Dolflng, die In 
1729 van Orvelte naar Engelbert verhuisde, heeft hij In 1812 de naam Dolfien 
behouden! Blijkbaar werd toen de naam Dolflng al steeds zo uitgesproken of 
gebruikt. Dat doet me denken aan sommige oudere Groningers, die "Dolfie" 
tegen mijn vader zelden. In leder geval staat er In de "Acte van Aangave" van 9 
januari 1 81 2 aan de gemeente Noorddijk dat Hlndrikje Hlelkes de naam Dolffien 
(inderdaad met 2 effen) voor haar kinderen liet behouden. 

Uit dit huwelijk: 
1. Hendrikje Dolfing, volgt Vlb. 
2. Hillegien Dolfien, volgt Vlc. 
3. Tryntje Dolfien, volgt Vid. 
4. Frouwke Dolfien, volgt Vle. 
5. Anneggien Dolfien, volgt Vlf. 
6. Janna Dolfien, volgt Vlg. 
7. Tiemina Dolfijn, volgt Vlh. 

Vla. Hillena Amels Amels (dr. van Va), geb./ged.Garmerwolde 9/31-10-1813, 
over!. Noorderhogebrug 26-2-1842, tr. Ten Boer 31-3-1833 Aldert Heddes 
Dolfin, geb./ged. Garmerwolde 13/27-7-1806, bakker/veehouder, over!. 
Groningen 9-2-1889, zn. van Hedde Tiemens Dolfin, landbouwer, en Bouke 
Alderts Postma. Uit dit huwelijk: 
1. Hidde Dolfin, geb.Garmerwolde 21-7-1833, bakker te Appingedam en la

ter landbouwer in Jukwerd., over!. Siddeburen 23-5-1911, tr. Winsum 
23-4-1863 Zwaantje Siegers, geb. Obergum 10-2-1840, over!. Jukwerd 
22-4-1908, dr. van Sieger Klaas Siegers, koopman te Obergum, en Grietje 
Hendriks Hazekamp. 
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, 
2. Amel Dolfin, geb. Noorderhogebrug 26-9-1835, bakker, logementhouder 

van de "Nieuwe David" buiten de Heerepoort te Groningen (1867-1875) 
en later veehouder, over!. Groningen 23-7-1894, tr. Haren 12-4-1862 
Lammechien Meijer, geb. Haren 18-1-1829, veehoudster, over!. Gronin
gen 21-3-1903, dr. van Roelf Meijer, landbouwer op het Dilgt te Haren, 
en Allerdina Hemsing. 

3. Tiemen Dolfin, geb. Noorderhogebrug 5-3-1837, smid in Eenum, later 
bakker te Appingedam, overl. Tjarnsweer 8-2-1924, tr. 't Zandt 1-6-1861 
Kornelia Kruizinga, geb. Loppersum 25-10-1838, overl. Tjarnsweer 11-5-
1922, dr. van Fokko Derks Kruizinga en Geesien Kornelis Smith. 

4. Jan Dolfin, geb. Noorderhogebrug 13-3-1839, overl. Noorderhogebrug 
16-4-1842. 

5. Barteld Dolfin, geb. Noorderhogebrug 29-8-1841, bakkersknecht. Barteld 
is om economische redenen naar Chicago USA geëmigreerd op 11 mei 
1866. 

Vlb. Hendrikje Dolfing (dr. van Vb), geb. Noorddijk 2-8-1812, overl. Harkstede 
14-8-1861. Kind (in onecht): 
1. Martje Dolfijn, geb. Noorddijk 13-11-1835, over!. Engelbert 23-1-1907, tr. 

Noorddijk 23-4-1859 Derk Bosch, geb. Engelbert 26-1-1832, landbou
wer, over!. Engelbert 4-4-1878, zn. van Klaas Harms Bosch, landbouwer, 
en Aaltje Wolters van Bolt. 

Hendrikje Dolfing, tr. (1) Slochteren 29-4-1843 Hijlke Jelles Niestijl, ged. 
Harkstede 27-2-1803, koemelker Achter de Muur K 78 te Groningen, over!. 
Harkstede 28-9-1848, zn. van Jelle Hijlkes en Freekien Klaasens Oomkes. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jelle Niestijl, geb. Groningen 6-11-1845. 
2. Freerkien Niestijl, geb. Groningen 14-10-1847. 
Hendrikje Dolfing, tr. (2) Slochteren 16-11-1850 Cornelis Pieters Wayer, 
geb. Engelbert 18-7-1819, landbouwer in Harkstede, zn. van Pieter Abra
hams Wayer, landbouwer te Engelbert, en Hinderkien Jacobs Wolthuis. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hindrikje Wayer, geb. Harkstede 9-7-1851. 
2. Roelf Wayer, geb. Harkstede 9-7-1851. 
3. Hillechien Wayer, geb. Harkstede 25-2-1855, over!. Harkstede 12-6-1855. 
4. Pieter Wayer, geb. Harkstede 3-6-1856. 

Vlc. Hilleggien Dolfien (dr. van Vb), geb. Noorddijk 31-12-1816, overl. Gar
merwolde 5-2-1904, tr. Noorddijk 12-4-1845 Abraham Wayer, geb. Engel
bert 2- 10-1817, dagloner in 1845, zn. van Pieter Abrahams Wayer, land
bouwer te Engelbert, en Hinderkien Jacobs Wolthuis. Uit dit huwelijk: 
1. Roelfien Wayer, geb. Garmerwolde 4-6-1845. 

Vid. Tryntje Dolfien (dr. van Vb), geb. Noorddijk 19-5-1820, overl. Groningen 
30-3-1909, tr. Ten Boer 17-6-1852 Lammert Modderman, geb. Garmer
wolde 6-9-1812, timmerman te Ten Boer B 57, zn. van Jan Lammerts Mod
der en Hilje Klasen Woldendorp, overl. Ten Boer 18-3-1865. Uit dit huwelijk: 
1. Martje Modderman, geb. Ten Boer 27-3-1853. 
2. Jan Modderman, geb. Ten Boer 6-2-1854, overl. Ten Boer 6-2-1854. 
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3. Jan Modderman, geb. Garmerwolde 16-3-1855. 
4. Roelof Modderman, geb. Garmerwolde 16-9-1857. 
5. Martje Modderman, geb. Garmerwolde 16-4-1861, over!. Groningen 26-

5-1943 en is gehuwd geweest met Thies Belhuis, geb. Ten Boer 7-10-
1857. 

Vle. Frouwke Dolfien (dr. van Vb), geb. Noorddijk 24-6-1822, over!. Noorddijk 
14-5-1844, tr. Noorddijk 5-8-1842 Harmannus Kip, geb. Groningen 
22-4-1815, onderwijzer te Noorddijk, zn. van Klaas Kip, koopman te 
Groningen, en Egberta Eggens. Uit dit huwelijk: 
1. Frouwkje Kip, geb. Noorddijk 11-5-1844. 

Vlf. Anneggien Dolfien (dr. van Vb), geb. Noorddijk 20-6-1824, over!. Noord
dijk 15-10-1868, tr. Noorddijk 29-5-1852 Thomas Jans Dijk, geb. Wester
broek 1822, arbeider te Noorddijk, zn. van Jan Pieters Dijk, arbeider te 
Kolham, en Berentje Jans Bos, over!. Noorddijk 10-6-1900. Uit dit huwelijk: 
1. Roelf Dijk, geb. Noorddijk 29-1-1854. 
2. Jan Dijk, geb. Noorddijk 2-5-1857. 
3. Berendina Dijk, geb. Noorddijk 2-5-1863. 
4. Martje Dijk, geb. Noorddijk 9-9-1866. 

Vlg. Janna Dolfien (dr. van Vb), geb. Noorddijk 16-4-1829, over!. Groningen 
5-7-1865, tr. (1) Noorddijk 1-11-1850 Klaas Reinder ter Stege, geb./ged. 
Euvelgunne/Middelbert 17/24-8-1800, landbouwer, zn. van Reinder ter 
Steeg en Geesje Claassens, zich noemende Boerma, over!. Euvelgunne) 
12-12-1858. Uit dit huwelijk: 
1. Geziena ter Steeg, geb. Euvelgunne 24-8-1852. 
Janna Dolfien, tr. (2) Groningen 30-10-1859 Jannes Schut, geb. Noordla
ren 12-9-1824, veehouder te Groningen (Wijk C Achter de Muur 67), zn. 
van Albert Jans Schut, arbeider te Noordlaren, en Geesje Alberts. (Beide in 
1859 reeds overleden.) Uit dit huwelijk: 
1. Albert Schut, geb. Groningen 23-10-1860, over!. Groningen 24-12-1861. 
2. Alberdina Schut, geb. Groningen 8-12-1862. 

Vlh. Tiemina Dolfijn (dr. van Vb), geb. Noorddijk 23-11-1833, over!. Noorddijk 
11-9-1868, tr. Noorddijk 7-5-1864 Gerrit Schoonveld, geb. Ten Boer 
3-5-1831, landbouwer te Noorddijk, zn. van Tjapke Arends Schoonveld en 
Jeichien Kornelis Hamstra. Uit dit huwelijk: 
1. Roelf Schoonveld, geb. Noorddijk 19-3-1865. 
2. Jantje Schoonveld, geb. Noorddijk 22-2-1867. 
3. Martje Schoonveld, geb. Noorddijk 9-6-1868. 

Ik vond ze toevallig - Hoe vind u ze? 
1779, 23 meert Een Vondling begr. nalt. d'Moeder Asse Berents. 
1786, 14 aug. Gemene Vrou en haar kind begr. nalt. haar man Aijso Sierks. 
Bron: Begraafboek Nieuwolda. Ingezonden door Antonla Veldhuls 
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Korte parenteel van Cornelis Jans, ca. 1600 te Noordbroek 
P. Bos, Vuurvlinder 3, 8016 HR Zwolle 

I. Cornelis Jans, tr. ca. 1590 Anna, beide over!. vóór 16-2-1620. 
Zij verkopen 28-3-1614 te Noordbroek aan hun zoon Phlllppus Cornelis en diens 
vrouw hun huls met 20 koeien en land tussen de hoolweg en het meer voor 1 00 
emder gulden. 

Uit dit huwelijk: 
1. Philippus Cornelis, volgt Ila. 
2. Arian, tr. vóór 28-3-1614 Job Abrahams, wonend in Oostfriesland. Hij 

wordt 2-4-1606 reeds in Noordbroek genoemd, blijkt 4-4-1614 aldaar 
land te bezitten en doet 12-4-1622 afstand van de erfenis van Arians ou
ders. 

3. Jan Cornelis, volgt lib. 

Ila. Philippus Cornelis, over!. na 5-12-1641, tr. he. Noordbroek 28-3-1614 
Mapke Tyabbens, over!. tussen 27-12-1633 en 9-1-1640, dr. van Tyabbo 
Peters en Hemke. 

Hun ouders geven hen bij 't huwelijk resp. 1000 daalder en 1000 emder gulden 
mee. In 1620 erft hij van zijn ouders 8 akkers land op de Korengast, tussen de 
hooiweg en het Noordbroekstermeer. 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Philips, volgt IIIa. 
2. Anneke Philips, tr. he Noordbroek 5-12-1641 Wybe Nannes, zn. van 

Geert Nannes en Engele. Waar zij woonden heb ik niet gevonden. (Wybe 
heeft een broer Nanno Nannens). 

lib. Jan Cornelis, tr. he Noordbroek 16-2-1620 Lupke Remkes, dr. van 
Rempko Sypkens. Beiden zijn vóór 13-11-1630 overleden. 

Jan erft 24-1-1620 van zijn ouders ca. 30 scharen land onder Noordbroek in de 
Veenkampen en nog enkele kampen, plus 600 gld. afkomstig van zijn grootvader. 

Uit dit huweljk: 
1. Anneke Jans, tr. Hiltie Scheltens, zie de Genealogie Scheltens , versche

nen in Gens Nostra (september 2001, pag. 488) 
2. Meencke Jans, volgt lllb. 

Illa. Cornelis Philips, rekenmeester, tr. procl. Weiwerd 26-1-1649 Ykje lpens, 
geb. 20-1-1621, over!. 14-11-1686, wed. van Amso Eeuwes, met wie zij in 
1642 te Weiwerd gehuwd was. 
Uit dit huwelijk zijn in Weiwerd vijf kinderen gedoopt, w.o. lpe Wildriks op 
28-5-1665 (zie onder). 

Illb. Meencke Jans, tr. (1) he Noordbroek 9-1-1640 Hewo Jochums, over!. 
tussen 24-10-1645 en 19-4-1646, zn. van Jochum Tonckens en Abele Wil
driks, tr. (2) procl. Scheemda 13-12-1646 Phebo (ook: Phmbus) Temmen, 
redger, zn. van Temmo Cornelis en Haycke Doedes en broer van Cornelius 
Themmen, predikant te Weiwerd. Phebo hertr. Scheemda procl. 6-4-1651 
Annechien Jochums, wed. van Hittio Wypkens, waaruit kinderen te Scheem
da zijn gedoopt. 
Uit het eerste huwelijk: 
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1. Cornelius Themmen, gerichtsdienaar van het Cleij-Oldambt, tr. Weiwerd 
2-4-1676 (he Termunten 29-3-1676) Geertien Abels, wed. van Hidde 
Mennes. 

Eén van de tien kinderen van de andere Cornelius Themmen, de predikant 
van Weiwerd, en Anna Eppens, namelijk Themmo Themmen, trouwt in 
1713 met Janna Jullens, een kleindr. van IIIb-1; een ander kind, Hayke 
Themmen, tr. Weiwerd 19-6-1687 bovengenoemde lpe Wildriks. 

Voor de genealogie Themmen, zie Ommelander Geslachten Il, pag. 1331. 

Onechte kinderen uit de doopboeken van Zuidbroek 
(en een vondeling) 
Fred H. Boer, Amsterdam 

Vroeg of laat krijgt elke genealoog er mee te maken dat er bij de geboorte of doop 
van een kind alleen de moeder is gegeven. Bij het transcriberen van de doopboe
ken van Zuidbroek en Muntendam is er zelfs een hele sectie van 1743 tot en met 
1794 met de "in onegt geteelde" kinderen. Dat wil echter niet altijd zeggen dat de 
vader niet bekend is. In sommige gevallen was de vader al gehuwd. Het is voor de 
genealoog interessant om te weten wie de echte vader is, of wie als vader werd ge
noemd. Daarom heb ik deze lijst van Zuidbroek/Muntendam samengesteld met 
aanvulling van de ontbrekende jaren met het verzoek aan een ieder om eens in zijn 
of haar gegevens te kijken of er uit een onbekende bron een vadervermelding is ge
geven. Dit is niet om een vader in het onderzoek aan te nemen, maar om een even
tuele discussie tussen onderzoekers met dezelfde voorouder(s) los te maken. Bij het 
versturen gaarne vermelden welke bron het betreft, en een (post- of email-)adres 
aan fhboer@hetnet.nl, waarmee een ieder zich eventueel in verbinding kan stellen. 

Al het transcribeerwerk met betrekking tot het doopboek van Zuidbroek (1701-
1811) is gedaan door Geert W. Spelde, wat een garantie is voor nauwkeurigheid. 
Tenzij anders vermeld is de geboorteplaats steeds Zuidbroek. (red.) 

17- 8-1704 Grietje, dr. van Trijntjen Lodewijcks, dr. van Lodewijck Jans [geb. 
12-8, in onechte overgewonnen] 

23- 1-1707 Maria, dr. van Jantje Jans [geb. 10-12-1706] 
19- 2-1708 Cornelisje, dr. van Cunne Claessen [geb. Uiterbuiren] 
10- 1-1712 Roelf, zn. van Geeske Jans, dr. van Jan Roelfs [geb. 3-1] 
20- 8-1713 Geertjen, dv. Aeckte Christiaans [voor eenige tijd geboren] 
20- 6-1717 Aaltjen, dr. van Grietje Wigbolts, weduwe Hindric Jacobs Zuidbroek 
23- 4-1719 Jan Wijmmers, zn. van Teetje Juickes [geb. 26-3 Borger Compag-

nie, in onechte overgewonnen, soo sij seght bij eenen Wijmmer 
Jans] 

28- 1-1720 Martjen Peters, dr. van Trijntjen Willems [geb. 30-11-1719 Munten
dam, soo sij had in onechte overgewonnen soo sij segt bij eenen 
Peter Nannes] 
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28- 3-1727 Evert, zn. van Grietje Jans, dr. van Jan Mekkes [geb. 23-2] 
12- 2-1730 Klaasje, dr. van Geeske Jans, weduwe Eilert Jans [30-12-1729 

Muntendam] 
25- 6-1730 Jan, zn. van Stijntje Wichers [geb. 25-4 Borger Compagnie] 
25- 2-1731 Harm, zn. van Mette Hindriks [geb. 4-1] 

6- 1-1732 Haijo, zn. van Geertjen, onegte dogter van Aachte Christiaans [geb. 
11-12-1731] 

11- 6-1734 Maria, dr. van Anna Hindriks, dr. van Hindrik Kaaps en Maria 
Jochums [geb. 23-5 voorbij de klap te Zuidbroek in onechte ver
wekt (so sij segt) in Frieslant van eenen haar ontmoetende Persoon 
die haar gewelddadig aantastede] 

8-11-1739 Klaas, zn. van Hillichjen Alberts, dr. van Albert Berents op 
Uiterbuiren [geb. 13-9 Eexta] 

1- 7-1742 Aaltjen, dr. van Anna Galtjes in onegt geteelt waarvan na haar zeg
gen vader zou zijn Jan Tijmens 

19-11-1745 Elske, dr. van Hillichjen Alberts, dr. van Albert Berents [geb. maart 
1745] 

20-10-1754 Stijntje, dr. van Geesje Jans 
20- 4-1766 Grietje, dr. van Atte Hindriks [geb. 2-3] 
12- 2-1769 Harm, zn. van Trijntje Hiddes [geb. 8-1 Trips Compagnie] 
27- 5-1770 Trientje, dr. van Trientje Stoffers van de Meden 

"Zuidbroek, Op begeerte van het Hoog Edel Gerigte van den 
Oldamte een dogtertje van Trientje Stoffers van de Meden, zijnde in 
onegt van haar ontfangen, terwijl zij hier te Zuidbroek, om diefstal, 
waarover zij in het tugthuis gebannen, en wegens geveinsde Zwang
erschap uit het tugthuis weder gehaald was, in het huis van den 
Schrik, in boeien gekluisterd zat, en van haar geboren terwijl zij, an
dermaal in het tugthuis gebannen, en om haar wezenlijke zwanger
schap daaruit gehaald zijnde, bij den Schrik te Noordbroek in 
boeien zat. Dit ongelukkig kind van het Hoog Edel Gerigte opgeno
men, en aan de gemeentens van het Oldamt overgegeven zijnde, 
met toezegginge van zorg te dragen, dat het in de !ere van de her
formde kerke opgevoed warde, is als een kind der gemeentens van 
den Oldamte, gedoopt en op bevel van het Hooge Gerigte ge
noemd .... Trientje." 

12- 6-1772 Heiltje, dr. van Grietjen Jans [geb. 24-4] 
14- 2-1773 Jacob, zn. van Berendje Jans [geb. 2-12-1772 Muntendam] 
30- 1-177 4 Hindrik, zn. van Elsje Jans [geb. 5-11-1773 Muntendam] 
16- 3-1775 Jan, zn. van Grietje Jans [geb. 20-1 Muntendam] 

9- 7-1775 Martje, dr. van Jantjen Hindriks [geb. 15-6 Muntendam] 
6- 3-1777 Lijzebeth, dr. van Jantje Hindriks [geb. 5-2 Muntendam] 

26-10-1777 Fenje, dr. van Aaltje Hindriks [geb. 3-10 Muntendam] 
8- 2-1778 Riena, dr. van Grietje Jans [geb. 5-1] 

11- 7-1784 Pieter, zn. van Tietjen Pieters [geb. 26-5] 
20- 3-1785 Everd Kiers, zn. van Trijntje Pieters [geb. 3-2] 
31- 1-1790 Onna Lichtenvoort, zn. van Hilligien Klaasens [geb. 25-12-1789] 
15- 1-1792 Jan, zn. van Jantje Jans [geb. december 1791] 
20- 2-1792 Tjakjen, dr. van Annigien Wolters, weduwe van Jacob Tjasses [geb. 

4-2] 
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30- 9-1792 Riene, dr. van Meindertje Jans [geb. 11-9] 
11-11-1792 Wupke, dr. van Stijntje Harms [geb. 23-10] 
20- 7-1794 Poppe, zn. van Meindertje Jans [geb. 25-6] 

7- 9-1794 Jan, zn. van Jantje Hindriks [geb. 14-7) 
26-10-1794 Aaltje, dr. van Esse Jans [geb. 2-2) 
19- 3-1797 Jan, zn. van Rixte Jans [geb. 10-2) 
21- 5-1797 Jacobtje, dr. van Geesien Jacobs Friesen [geb. 4-2-1796] 

- -1798 Jan Berends, zn. van Dile Jans [geb. 28-12-1797] 
16- 5-1799 Moerke Hindriks Boer, dr. van Anje Hindriks [geb. 10-5 Uiterburen) 
2-11-1800 Arent, zn. van Harmke Geerts [geb. 2-10) 

17- 1-1802 Aagtje, dr. van Japikje Ailderts [geb. 1-12-1801 Muntendam) 
- -1803 Hindrik Evert Udes zn. van Muije Alberts [geb. 11-9-1803 Munten-

dam] 
29- 7-1804 Jan, zn. van Anna Remkes [geb. 4-6) 
31- 3-1805 Willem, zn. van Eijse Friesses [geb. Muntendam] 
11- 8-1805 Willemtje, dr. van Martje Roelfs [geb. 17-7 Muntendam) 

9- 3-1806 Hindrikje, dr. van Derkje Berends [geb. 16-1) 
17- 1-1808 Harm Janssen, zn. van weduwe Grietje Berends [geb. 20-12-1807 

Muntendam) 
28- 2-1808 Stientje, dr. van Jantje Jans [geb. 5-2) 
18- 4-1808 Berendina, dr. van Rikste Haijes [geb. 16-3) 
18- 4-1808 Korneliske, dr. van Rikste Haijes [geb. 1801 Groningen) 
29- 1-1809 Tjakke Jans Leewe, zn. van Atte Tjakkes [geb. 23-12-1808 Munten-

dam] 
16- 7-1809 Hindrik Jans, zn. van Jantje Hindriks [geb. 16-6-1802) 
16- 7-1809 Albert Alberts, zn. van Jantje Hindriks [geb. 25-2-1806] 
26- 8-1810 Jan Hindrik Prins, zn. van Barta Ludolfs [geb. 21-7 Muntendam) 
20- 1-1811 Annechien Hindriks, dr. van Engeltje Geerts [geb. 5-12-1810 Mun-

tendam) 

en de vondeling is 
15- 2-1807 Jan Muntedam, een zoon van N.N., gevonden in Muntendam. 

' 
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Breukeldach, gehouden op ... Een fascinerende bron. 
Antonla Veldhuls 

U dacht dat straf krijgen voor het doodtrappen van iemand iets van deze tijd was? 
U dacht dat men vroeger ongestraft werkjes op zondag kon doen en/of (te) veel 
drank schenken bij een begravenis? 
U dacht dat onderzoeksgegevens van personen uit Bellingwolde van voor 1700 erg 
moeilijk te vinden waren? 
Drie maal nee dus. Hoewel ik dat in eerste instantie ook dacht, tot ik de breuken 
van Bellingwolde en(de) Blijham onder ogen kreeg. Voor u stopt met lezen, 
soortgelijke breuken zijn er ook van de beide Oldambten, Selwerd en Sappemeer, 
Westerwolde en de stad Groningen. De strekking is meestal gelijk. 
De rekeningen van het gerecht van Bellingwolde en Blijham, lopend van 1567 tot 
1807 (met enige hiaten), geven een schat aan informatie en is af en toe zelfs grap
pig om te lezen. Wat dacht u van: Hero Heres heeft soldaat Tebbo Jans in de neus 
gebeten (1642, kosten 10-0-0), Jan Bregenbeek heeft een arme vrouw die in zijn 
huis overleden was niet goed bewaard en die is door de zwijnen beschadigd (in 
1640, breuk 38-10-0), Harbert Cohnes heeft per ongeluk de dienstmaagd gescho
ten (45-0-0), Ocke Cijnckens heeft op zijn zoons bruiloft (dronken) naakt gelopen 
(2-10-0) en in 1646 gebruikte Coene Harmens trotse woorden tegen de rechter. 

Voor mijn genealogie van de familie Graver uit Bellingwolde (artikel in wording -
aanvullingen zijn welkom) haalde ik tussen 1600 en 1700 een 40-tal vermeldingen 
met die naam uit deze rekeningen. Mogelijk komen ze ook nog enige keren voor 
onder patroniem, maar daar dat algemene namen zijn heb ik die niet verwerkt. Ik 
vond enige kinderen, bewijs van familierelaties en kon van een paar personen het 
overlijdensjaar vaststellen. Ik ben me ervan bewust dat ik extreem veel geluk heb 
dat ze zo vaak voorkomen, maar soms is een enkele vondst al voldoende om een 
onderzoek weer op gang te helpen. 

Wat zijn breuken? Waren er vaste bedragen? 
Een breuk is een geldbedrag, te betalen voor een begaan vergrijp. Het merendeel 
van de namen is van mannen, vrouwen zult u in deze rekeningen veel minder aan
treffen. Bij een "unplicht" relatie (samenwonen) wordt vaak wel de naam van de 
vrouw genoemd. Verder bij "uitinge" (begrafenis) van haarzelf of haar man, het 
overgeven van mandaten 1) en een enkele keer bij schelden. 
De hoogte van de breuken was afhankelijk van de aard van de misdaad en viel 
grofweg in drie categorieën uiteen: licht, middelzwaar en zwaar. 
Onder lichte vergrijpen vielen: werken op zondag, toebrengen van lichte verwon
dingen, het overgeven van een mandaat, niet maken van de weg, een kan naar ie
mands hoofd gooien, in arm of hoofd snijden, bloedneus slaan, op zondag hooi 
vervoeren, beesten uit land jagen, tappen op zondag, glazen inslaan, van de weg in 
de sloot stoten, op de grond gooien, met vuisten slaan, bont en blauw slaan, slaan 
met ijzeren tang, met mes in de kinnebacke snijden, beledigen, vals beschuldigen 
en schelden. 
Scheldwoorden die ik tegenkwam waren o.a.: bedrieger, booswicht, buffel, bult, 
dief, eerdief, ehebreker, gauwdief, guit, halve schelm, hoer, hoerenzoon, hooidief, 
jode, klitze, koemelcker, korendief, landdief, lieger, "lichtveerdich mensch", "meen
eediger", moordenaar, olde schelm, paardendief, schelm, dubbele schelm, vijf dub
bele schelm, "quaet en onrechtveerdich" kerel, toversche, varken, vuige dief. 
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Een paar voorbeelden van lichte vergrijpen: 
Drinken in de herberg tijdens de kerkdienst kostte Jacob Graver (in 1624) 5 gulden, 
evenals het "voeren" (varen, rijden?) op zondag in 1653. 
Albert Jacobs heeft Claes Graver een gat in de bil gestoken, breuk 5 gulden (1641). 

Wat hogere bedragen moesten worden betaald voor het leven in "unplicht" - waar
bij later wel of niet trouwen ook weer verschil maakte - en te veel drank schenken 
bij een begrafenis (er staat dan wegens gehouden uitinge of graeve). Vaak wordt 
hierbij een familierelatie genoemd. 
Ook wat zwaarder waren: een dief herbergen, heling met geweld en een oog be
schadigen, goed voor resp. 20, 45 en 15 gulden. Ik noem nog enige: Harbert Koe
nes moet 24 gulden betalen omdat hij in 1609 Duirt Edsens diverse wonden toe
bracht. 
Het in het gerecht brengen van een brief met vervalsingen leverde op 5 juni 1626 
Claes Graver een breuk op van 22-10-0. Lupko Willems betaalde in 1630 25 gul
den omdat hij, samen met zijn broer Gebo, 5 wonden toebracht aan Berent Arents 
en hem twee ribben kneusde. In 1657 duwde Abel Ockens een mes in de rug van 
Jacob Schuirinck, wat hem op 25 gulden komt te staan. 
Overtredingen tegen de overheid en doodslag waren uiteraard zware misdaden, 
waarvoor hoge boetes moesten worden betaald. Ook zelfmoord viel onder deze ca
tegorie. Vaak kregen armere mensen lagere breuken. Had men iets gedaan en was 
men overleden? Geen nood, de breuk kwam dan gewoon voor rekening van de erf
genamen. Vechtpartijen leverden vaak voor beide partijen boetes op. Zo wordt 
Derck Hindricks cremer 2-10-0 armer omdat hij Claes Graver een dief noemt, 
waarop die Derck een blauw oog slaat wat hem 1-10-0 kost. (Rechtdag 
23-10-1633). 
Een geval van een in de aanhef en hierboven genoemd zwaar vergrijp vindt plaats 
op 18 september 1621, genoemd op de breukdag van 25 oktober 1622. Titko 
Memmes en Johan Graver, dronken zijnde, hebben Gert Harmens zo erg geslagen 
dat hij aan zijn verwondingen is overleden. 
Titko krijgt een boete van 200 gulden, Graver hoeft (vanwege zijn armoede) slechts 
80 gulden te betalen. Hij mag het in twee termijnen voldoen. 

Heeft u genoemde Titko Memmes onder uw voorouders dan boft u. Hij komt tus
sen 1621 en 163912 maal in de rekeningen voor, wat hem ruim 222 gulden aan 
breuken kost. Een maal is hij slachtoffer: Breukdag 3 oktober 1621: familie van de 
door hem vermoorde grijpen hem en willen hem "dy beek opsniden". Dat kost hen 
trouwens 40 gulden. In 1628 haalt hij samen met Hero Fockens turf tijdens de 
preek. In 1629 slaat hij Claes Graver twee blauwe ogen en een bloedneus. In 1630 
scheldt hij Johan Bregenbeeke en in 1633 Heie Fockens. Op breukdag 30 juni 
1638 krijgt hij breuk, omdat hij Eltjo Sibolts een gat in het hoofd geslagen heeft. 
Tussendoor worden hem diverse mandaten overgegeven. Zijn laatste vermelding is 
op 12 mei 1639: de erfgenamen krijgen 5 gulden breuk wegens bier schenken bij 
Titko's begravenis. Waarmee we zijn overlijden m.b.v. deze bron ook meteen onge
veer hebben: 1638/1639. 
De breuk van 200 gulden heeft hij hoogstwaarschijnlijk betaald, want in 1628 is zijn 
toestand "sober". 

Genoemde breuken van Bellingwolde en Blijham zijn bewerkt en verschijnen in ja
nuari 2002 in boekvorm, uiteraard met index. Zie ook pagina 27 in dit blad. 
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Andere reeksen van de jaarlijkse ontvangsten van breuken zijn te vinden in het 
oude secretarie-archief van de stad Groningen (toegang 1605) en wel in de inven
tarisnummers 338 (Wold-Oldambt, vanaf 1626 t/m 1797), 343 (gericht van Sel
werd, vanaf 1623 t/m 1801), 345 (Sappemeer, van 1636 t/m 1801) en 348 
(Klei-Oldambt, van 1623 t/m 1799). Voor de stad Groningen zelf dient men te zoe
ken in het rechterlijk archief van de stad: RA III rr (toegang 1534, stedelijke rechts
colleges; deze lopen van 1624 t/m 1811). Voor al deze bronnen geldt, dat in de eer
ste delen de breuken uitgebreider werden genoteerd dan in de latere. In de 18e 
eeuw worden er soms jaren achtereen geen breuken wegens delicten geïnd. 
Een aantal opmerkelijke voorvallen uit deze delen willen we u niet onthouden. 

Jan Hindrix wegens sijn vrouw Aeltien Jochums van een suspect gedragh met een 
ander manspersoon 400-0-0 [Sappemeer 1721] 
D'Hre Monster Commissaris Hindrik Trip op zijn order eenen Bartelt Bartels op de 
Heerweg deerlijk heeft laaten slagen dat swaar gewondt is geworden 110-0-0 
[Sappemeer 1726] 

30 Julij heefft de pastoer Gerardus Lolingius an de wedman Wilcke Jans geclaeget 
dat die maijoor Willem Ridder te Waegenborgen hem met een bartisaenstock op 
het hoofft geslaegen, dat die bartisaen in stucken gebroeken was en hem gequetset, 
dat hem pastoer het veil bij het oor hadde deel gehangen, en dat hie Ridder die pas
toer well veermael voer een schelm gescholden, en die pastoersche voer een pa
penhoer, en dat solck schelden op die voorn: pastoer van die maijoersche oock 
waer geschiet en dat die maijoersche oock met die bartisaen well tweemael nae die 
pastoer gesteeken, en die pastoer op die heerwech met dreck en mudder in sijn 
aengesicht gesmeeten, is van die boeckholder niet uitvondich gemaeket memoria 
[Klei-Oldambt 1631] 

Anno 1665 in Junio bekent geworden dat Claes Drijst soon bij nacht tijt moetwille 
an de pastorije tot Wagenborgen hadde gepleegt, ende een doode hondt met een 
katte op de schorstien aldaer gebracht, daer an verbroocken deductis expensis 
80-0-0 [Klei-Oldambt 1665] 

Ontfangen van gewesenen Raetsheer Hillebrant Gruijs wegen begangene ehbreuck 
ende falsiteijt, volgens condemnatie vanden 4 Febrii 1629 de somme van vijff hon
dert t'sestich dalers. [RA III rr, 1628] 
Ontfangen van Hermanno Feijkens wegen begangen neder-slagh tot een extraordi
naire straffe, volgens condemnatoire sententie van den xxvien Januar 1633, de helf
te van viermael veertich golden guldens, maekende in car: guldens twee hondert 
ende veertich. [RA III rr, 1632] 

In de 17e eeuw krijgt een aantal keren een groot aantal katholieken (bv. in 1631 en 
1632) en Uco-Wallisten (bv. in 1639 en 1642) in de stad een boete opgelegd we
gens "sich te hebben laten vinden in verbodene vergaderinge". [RA III rr] 

1 ) Noot: Niet betalen van schulden of niet leveren van goederen kon lelden tot het 
overgeven van een mandaat, een bevelschrift. De breuk daarvoor lag meestal rond de 5 
gulden. Bij niet betalen van dat bedrag werd het verhoogd. 
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Lijst van namen van personen die in de breuken van Bellingwolde en 
Blijham "korting" kregen wegens "hunne soberheid" of armoede, met 
het jaar waarin ze genoemd werden: 

Tonnis Backer 
Imel Borchers 
Jan Breegenbeek 

( tevens wordt genoemd zijn 
simpelheid) 

Habbo Broirs 
Harmen Commis 
Derck Cremer 

(Bellingwolde) 
Albert Jans Cuper 
Johan Cuper 
Berent Dobber 
Johan Engelkens 
Hendrick Engels 
Habbo Frerix 
Wiart Garrelts 

(wed. van Gert Muller) 
Johan Geerts wijf 
Gise Gisens 
Claes Graver 
Jan Graver 
Ocke Haies 
Cijbe Harmens 
Coort Harmens 
Etsko Harmens 
Hindrik Harmens 
Karstken Harmens 

(soldaat) 

1629 
1622 
1640 

1572 
1634 
1640 

1628 
1621 
1633 
1631 
1626 
1631 
1623 

1622 
1624 
1626 
1622 
1629 
1627 
1630 
1632 
1621 
1628 

Alert Heuwes 
Derck Hindrix cremer 
Geert Hindrix 
Carsken Hoyer 
Albert Huising 
Evert Jans 
Addo Lippens 
Albert Lueckens 
Titke Memmes 
Haicke Meppens 
Toncke Nannes 
Doe Olferts 
Anne Prengersis 
Derck Schoemaecker 
Elbrich Schoenmaker 
Rique Sebens 
Aleff Smit 

(Blijham) 
Sijbo Tiapkes 
Doe Ulff erts 
Taecke Wibrants cuper 
Siben Wiertsema 
Ebel Willems 
Ebel Willems weduwe 

(Menste) 
Broor Wiltes 
Johan Wubbes 

1568 
1633 
1626 
1613 
1621 
1622 
1575 
1622 
1628 
1631 
1626 
1621 
1626 
1621 
1621 
1575 
1631 

1621 
1626 
1633 
1628 
1621 
1630 

1630 
1629 

Kapiteins en stuurlieden der koopvaardij, leden van de 
vrijmetselarij loge La Flamboyante te Dordrecht in de 19e 
eeuw. 
Mevr. H.W.G. van Blokland-Vlsser, Papendrecht 

Bij mijn onderzoek naar leden van de vrijmetselarij van Loge La flamboyante trof ik 
nogal wat kapiteins en stuurlieden van de koopvaardij aan, die lid waren van deze 
loge. Deze loge had als enige in Nederland eigen schepen varen naar Oost-Indië en 
andere bestemmingen. Deze vijf schepen waren het fregat Broedertrouw, het fregat 
Delta, het fregat Osiris, de bark Jan Schouten en de bark Grootmeester nationaal. 
Op hun reizen hadden de kapiteins en stuurlieden een internationaal bewijs van lid
maatschap bij zich, gesteld in Engels en Frans een zgn. Maçonniek paspoort, waar
mee zij overal in de wereld op hun reizen in de havensteden, als daar een Loge was, 
naar toe konden gaan. 
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De volgende Groningers werden gevonden: 

Daniel Bakker, geb. Veendam 14-7-1822, lid Loge 1865, in 1865 vlag D 32, in 
1852 1 e stuurman op het fregat Broedertrouw, in 1868 gezagvoerder op de brik 
Marie Coralie 
Harm Harms de Boer, geb. Veendam 24-7-1817, over!. 1861, vermist met zijn 
schip de bark Eva Johanna na vertrek uit Batavia, lid Loge 1852, in 1858 vlag 
D 77, in 1844 1e stuurman op het fregat Bernhard Baron van Saksen-Coburg, in 
1852 gezagvoerder op de bark Eva Johanna 
Jacob Bouten, geb. Veendam 3-6-1816, lid Loge, in 1847 vlag D 18, in 1835 
stuurman op het kofschip Merwestroom (gezagvoerder Dirk Hendriks Hazewinkel), 
in 1844 gezagvoerder op de bark Jan van Hoorn, in 1855 op de medium/clip
per/fregat Kosmopoliet 1, in 1865 op de medium/clipper/fregat Kosmopoliet 2, in 
1874 reder van het stoomschip Martinus en Henriette en Ridder van de Eikenkroon 
Nanne Harms Brouwer, geb. Nieuwe Pekela 25-1-1798, lid Loge 1839, in 1842 
vlag D 55, in 1839 1 e stuurman op de bark Pidura, in 1840 gezagvoerder op de 
bark Pictura, in 1845 en 1848 op het fregat Broedertrouw, in 1857 op het schip 
Hermina Nipperius 
Willem Balthazar Derks, geb. Winschoten 4-1-1807, over!. Dordrecht 30-5-
1885, lid Loge 1842, in 1839 vlag D 40, in 1836 1 e stuurman op fregat Jacob Cats, 
in 1845 en 1850 op het fregat [sis, in 1852 en 1856 op het fregat Stadt Thiel, in 
1861 reder van het stoomschip Stad Dordrecht 
Evert Groeneveld Cadee, geb. Winschoten 3-10-1808, over!. aan boord van zijn 
schip de bark Vereniging, lid Loge 1842, in 1839 vlag D 33, in 1835 2e stuurman op 
het fregat Stad Dordrecht, in 1838 gezagvoerder op het fregat Louise Prinses der 
Nederlanden, in 1845 op het fregat Koningin der Nederlanden, in 1858 op de bark 
Vereniging 
Jacob Hendriks Hazewinkel, geb. Veendam 6-9-1792, over!. 1846 te ??, lid 
Loge 1837, in 1837 vlag D 3/9 en vlag A 188/291, in 1819 1e stuurman op galjoot 
De Hersteller (reder Jan Schouten), in 1822 gezagvoerder op het kofschip Maria, in 
1828 op de brik Dankbaarheid (reder Jan Schouten; eerste schip vanuit Dordrecht 
naar Batavia met 17 man aan boord), in 1837 op het fregat Broedertrouw, in 1841 
op het fregat Osiris 
Wibo Wiertz Kleindijk, geb. Delfzijl 28-6-1815, lid Loge 1845, in 1850 vlag D 
51, in 1844 gezagvoerder op de schoener Mercurius 
Folkert Hendriks Meppeler, geb. Groningen 25-10-1828, lid Loge 1856, in 
1851 vlag D 69, in 1853 1e stuurman op de bark Jan Schouten, in 1861 gezagvoer
der op de bark Jacob Martinus, in 1867 op de bark Louise Kroonprinses van Zwe
den 
Jan Harmz Mugge, geb. Pekela 24-4-1795, over!. 1861 als passagier aan boord 
van de bark Eva Johanna, vergaan na vertrek uit Batavia, lid Loge 1843, in 1830 
vlag D 28, in 1824 stuurman op het kofschip Maria, in 1840 gezagvoerder op de 
bark De Zwijger, in 1854 op het fregat Biesbosch 
Jacob Hendrik Stuit, geb. Veendam 25-9-1819, lid Loge 1852, in 1850 vlag 
D 11, in 1844 le stuurman op het kofschip Merwestroom, in 1850 gezagvoerder op 
het stoomschip Stad Dordrecht, in 1874 op het stoomschip Martinus en Henriette 
Bartel Pieters van Wijland, geb. Appingedam 13-3-1806, over!. Dordrecht 
1866, lid Loge 1833, in 1842 vlag D 8, in 1836 1 e stuurman op het fregat Generaal 
Baron van Geen, in 1842 gezagvoerder op het fregat Baron van Geen, in 1850 en 
1864 op het fregat Ida Wilhelmina 
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Het Veenkoloniaal Museuni in Veendan1 .. 
het nieest verrasse11de niuseum van de regio ! 

U ontlnoet er de turfsteker, nee1nt plaats in de roef van een 
binnenschip, staat oog in oog 1net een zee1nan en kunt zelfs een 
echte scheepsjager tegen het lijf lopen. Voordat u het weet nee1nt u 
sainen 1net hem plaats in een oergezellig, ouderwets café. 

Het Veenkoloniaal Museum is dé plaats voor een succesvolle 
start van uw familiereünie of personeelsuitje. 

Op uw verzoek verzorgen wij dagvullende arrange1nenten. 

Het Veenkoloniaal Museu1n is bovendien de uitgever van de 
Veenkoloniale Volksalmanak. Al vanaf/ 35,- ploft deze jaarlijks 
op uw deunnat. Bovendien ontvangt u voor dit bedrag twee keer het 
1nagazine '01nzien naar het Museu1n' 1net daarin opgenomen de 
1nusemnkalender, en heeft u het hele jaar, samen met uw partner, 
vrij toegang tot het museu1n. 

Voor meer informatie: 0598 616393 

VEENKOLONIAAL MUSEUM 
Winkler Prinsstraat 5 - 9641 AD Veenda1n 

tel 0598 616393 - fax 0598 616590 
e-1nail: veenkol@veenkol oniaal 1nuseum. nl 

www.veenkoloniaahnusemn.nl 



Bronvermelding: 
Lidmatenboek 1812-1910 uit het archief van Loge La Flamboyante, te vinden in het 
gemeentearchief Dordrecht. 
Boekjes van Het Zeemanscollege "Tot nut van handel en zeevaart" te Dordrecht (vanaf 
1817). Archief nr. 93, gemeentearchief Dordrecht. 
Archief van de waterschout. Archief nr. 12, nr. 12 monsterrollen, gemeentearchief Dor
drecht. 
Archief rederij Blusse van Oud Alblas 1829-1890. Archief nr. 124, gemeentearchief 
Dordrecht. 

Voorlopige lijst van kapiteins uit Groningen die lid waren van het Zeemanscollege 
onder de zinspreuk Tot nut van handel en zeevaart te Dordrecht in de 19e eeuw. 

Vlag Jaar Naam 
D 34 1865 Daniel Bakker 
D 11 1830 Genus E. Boer 
D 77 1835 Harm Harmz de Boer 
D 34 1841 F.A. Begeman Sietses 
D 2 1870 Andreas George Bouten 
D 18 1847 Jacob Bouten 
D 55 1842 Nanne Harms Brouwer 
D 40 1839 Willem Balthazar Derks 
D 16 1847 H. Diepenbroek 
D 30 1830 C.J. van Driesten 
D 54 1842 J.J. Duintjer 
D 7 1830 Folkert Hendriks Eddes 
D 47 1850 Hendrik Eddes 
D 33 1839 Evert Groeneveld Cadee 
D 4 1858 B. de Groot 
D 21 1837 W.K. de Groot 
D 93 1856 R. Harms Lutje 
D 36 1833 Dirk Hendks Hazewinkel 
D 3 en D 9en 
D 24 1837 Jacob Hendks Hazewinkel 
D 50 1841 Pieter Hendks Hazewinkel 
D 66 1855 Pieter P. Hoogland 
D 51 1850 Wibo Wierts Kleindijk 
D 2 en 

Geboren te 
Veendam 
Groningen 
Veendam 
Slochteren 
Veendam 
Veendam 
Nw. Pekela 
Winschoten 
Pekela 
Groningen 
Groningen 
Bellingwolde 
Groningen 
Winschoten 
Pekela 
Pekela 
Groningen 
Veendam 

Veendam 
Veendam 
Zoutkamp 
Delfzijl 

D 8 1830 Jan Jacques Kortrijk Groningen 
D 2 1836 Reindert Joh' Kranenburg Sappemeer 
D 69 1851 Folkert Hendriks Meppeler Groningen 
D 4 1839 Hendrik Meppeler Groningen 
D 44 1837 Douwe Jans Mik Wildervank 
D 10 1839 E. Harms Mugge Pekela 
D 28 1830 Jan Harms Mugge Pekela 
D 22 1830 Jan (van) Noort (Noord) Vriescheloo 
D 35 1830 Klaas Parrel Veendam 
D 80 1854 Eppo J. Sap Veendam 
D 27 1841 P.H. Schabe(r)ling Pekela 
D 35 1833 Klaas Schinkel Winschoten 
D 5 1835 B.H. Schuring Pekela 
D 8 1830 Jacob Strobius (Strobuur) Groningen 
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Datum Overleden te 
14- 7-1822 21- 2-1873 Dord 

24- 7-1817 1861 zee 
1807 
1818 

3- 6-1816 14- 2-1894 Hees 
25- 1-1798 
4- 1-1807 30- 5-1885 Dord 

1785 16- 7-1866 Dord 

3-10-1808 24-10-1858 zee 

1807 

6- 9-1792 1- 1-1846 ?? 
1-12-1804 

1812 11-1-1889 Dord 
28- 6-1815 

1797 
1800 

25-10-1828 
1804 28- 3-1857 zee 
1797 

25- 2-1803 6- 8-1879 Kra! 
24- 4-1795 1861 zee 

1798 
1783 
1820 

13-10-1799 4-12-1870 OP 
1786 

1790 6- 4-1836 Oord 
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D 11 1850 Jacob Hendrik Stuit 
D 55 1855 Arie A. van Wijk 
D 8 1842 Bartel Pieters van Wijland 

Veendam 25- 9-1819 
Groningen 1814 
Appingedam 13- 3-1806 30-12-1866 Dord 

NB: bij plaats van overlijden lees: Dord[recht], Kral[ingen], O[ude] P[ekela] 

Aanvullende gegevens over een of meerdere van de hierboven genoemde kapiteins 
en stuurlieden (ook fotds) zijn van harte welkom bij de auteur; adres: Frans Hals
straat 18, 3351 VE Papendrecht, tel. 078-6153618. 

Allem@@I digit@@I 
Antonia Veldhuis 

In deze rubriek komen Interessante homepages en nieuwe digitale 
bestanden aan bod. Tips kunt u mallen aan antonla.veldhuis@hetnet.nl. 

Een nieuwe digitale bronbewerking is het overlijden en begraven te Noordbroek 
1806-1811. Niet alleen namen, maar ook verrassend veel andere genealogische 
gegevens staan hierin genoteerd. De bewerker hiervan is Fred H. Boer (kenner van 
Noordbroek en Zuidbroek, e-mail fhboer@hetnet.nl), die ook het doopboek van 
Zuidbroek bewerkte. In de vorige HDP vergaten wij dit te vermelden, waarvoor 
onze excuses. Noordbroek is te downloaden, Zuidbroek is bij hem te koop. Zijn ho
mepage is http://www.homepages.hetnet.nV-duifjes2/index.htm1. 
Wilt u weten hoeveel naamgenoten van u in Nederland telefoon hebben, ga dan 
naar www.belles.nl. Na het intikken van de naam verschijnt snel het aantal. Hoe het 
printen gaat, heb ik nog niet kunnen ontdekken. Voor mijn naam (meer dan 1000 
vermeldingen) was het trouwens niet echt interessant. 
Al eens eerder noemden we http://genealogie.pagina.nl met o.a. de rubrieken aller
lei, archieven, beginners, begraafplaatsen, boeken en tijdschriften, bidprentjes, car
tografie, emigranten, familienamen zoeken, familieverenigingen, genealogische 
programma's, heraldiek, heem- en oudheidkunde, homepages, links, nationale mi
litie, prikbord, topografie, websites maken. Elk onderdeel is weer onderverdeeld, 
totaal ruim 250 verwijzingen. Via de link 'familienamen zoeken', 'algemeen', 'meer 
namen' kom je op namen.pagina.nl met echt alles op dit gebied. Namen Benelux, 
familienamen zoeken, naamswijziging, plaatsnamen (met info over grootte en lig
ging, met kaartje), registers (o.a. bureau Veritas, Lloyds, Schepenkadaster), 
scheepsnamen, wetgeving. Ook d'Olle Grieze ontbreekt niet. 
Via scheepsnamen/historische vaartuigen kom je op een pagina met o.a. het Veen
koloniale Museum en het Fries Scheepvaartmuseum. Op de laatste veel algemene 
info over schepen, scheepsvoorwerpen, pleziervaart, beurtvaart enz. 
Via 'collecties' open je maritiem digitaal: het collectie-zoeksysteem van de maritie
me musea. Zoeken op mijn naam leverde mij o.a. een paar oude lijsten van 
schaatswedstrijden op uit de 1 ge eeuw en een kaart met mijn naam er op uit dezelf
de periode. 
De NGV afd. Zuid-Limburg heeft haar bidprentjesbestand (meer dan 100.000 
stuks) uitgebracht op CD. Hierop ook veel Noorderlingen die in het begin van de 
vorige eeuw in de mijnen kwamen werken. Info: A.J. Griens in Landgraaf. (tel. 
045-5319529). 
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Archieven in Groningen op internet Jack de Vries 

Begin 2001 is een begin gemaakt met het plaatsen van de archiefinventarissen van 
de Groninger gemeenten en waterschappen op het Groningerarchiefnet. Het adres 
van deze site is www.groningerarchiefnet.nl. Ook de provincie Groningen en de 
Groninger Archieven doen mee aan dit project, dat tot stand is gekomen op initia
tief van de provinciale archiefinspectie Groningen. 
Doel van de website is om het gebruik en de bekendheid van de archieven in Gro
ningen te vergroten. De doelgroepen die hierbij bereikt zouden moeten worden zijn 
genealogen en historici (beroeps en amateur). Nog niet alle gemeenten doen mee, 
maar de verwachting is dat zij zich op termijn alsnog zullen aansluiten. Het gaat om 
Bellingwedde, Menterwolde, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Ten Boer en 
Veendam. De instellingen die wel meedoen zijn al geruime tijd bezig met het invoe
ren van hun gegevens. Een omvangrijke klus die naar verwachting in 2002 zal zijn 
afgerond. 
Wat kunt u vinden op het Groningerarchiefnet? In de eerste plaats nieuws over ar
chieven in het algemeen en die in Groningen in het bijzonder. Verder de adressen 
en contactpersonen en een kort historisch overzicht van elke deelnemer. Ook is een 
gastenboek aanwezig waarin u opmerkingen over de site kunt maken en vragen 
kunt stellen en een pagina met links naar andere websites (bv. die van het Centraal 
Bureau voor Genealogie). De kern van het Groningerarchiefnet wordt uiteraard ge
vormd door het overzicht van de aanwezige overheids en particuliere archieven en 
de aanwezige archiefinventarissen. Deze archiefinventarissen zijn per rubriek on
derverdeeld, maar ook met een geavanceerde zoekmachine kan informatie worden 
gevonden. 
Anders dan bij het identieke Friesarchiefnet (www.friesarchiefnet.nl) staan op het 
Groningerarchiefnet nog geen specifieke genealogische gegevens. Dat wil echter 
niet zeggen dat er niets voor genealogen op de site te vinden is. Integendeel, de ar
chieven van gemeenten en waterschappen maar ook van de provincie en van parti
culieren bevatten een schat aan informatie die ook voor genealogen heel interes
sant kan zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan informatie over onroerende 
goederen en belastingen. 
Kortom, het Groningerarchiefnet biedt voor u als genealoog voldoende aankno
pingspunten om uw onderzoek verder uit te breiden en te verdiepen. 

DE RECHTER 
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Nieuwe boeken: 
Verschenen of nog te verschijnen 
Ellko van der Laan 

Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad 
Groningen 1594-1660. Deel 28 in de serie Groninger Bron
nen en Toegangen, W.G. Doornbos, P.J.C. Elema, D.F. Kuiken, 406 blz., f 74,50 / 
€ 34,28. De index zal apart worden uitgegeven (als deel 29). 

Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad Groningen 1673-1798. Deel 
25 in de serie Groninger Bronnen en Toegangen, W.G. Doornbos en F.M. Veenstra, 
227 blz., f 49,50 / € 22,25. 

Versteende tichelwerken. Tichelwerken in beeld gebracht. J. Hijlkema. Fo
to's en enkele kaartjes. Uitg. Steenfabriek Hijlkema b.v., ISBN 9072672461, 
f25,00/€ 11,34. 

Mensingeweer in 1829. G.H. Spoelman. Eigen uitgave, geniet, 20 pag., f 10,00. 
Aanvulling op het boek Herinneringen van een molenaar uit Mensingeweer. 
Speelman beschrijft hierin de kadastrale gegevens van het dorp Mensingeweer in 
1829. Tevens worden vier foto's besproken en bevat het boekje enkele interessante 
verhalen uit de 1 ge eeuw. 

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde. 448 jaar
gang 1999. Gebonden, 210 pagina's. Abonnementf 35,00 / € 15,88. 
Opnieuw een deel met interessante bijdragen over Groninger families en personen. 
Behandeld worden de namen: Glasius, Glasemaker, Bottema, Eewes, S(ch)maal, 
Tonella, Jans, Donselaar en Oostrum. 

Alles wordt anders. De transformatie van Nederlands Noorden. Uitgeverij 
Uniepers, ISBN 9068252615, 160 pagina's, gei11ustreerd, f 25,00 / € 11,34. 
De visie van tien personen op het veranderende landschap van de drie Noordelijke 
provincies. 

Wind, stoom en stroom. Voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 
1800. G. Blijham. Uitg. Provincie Groningen, Dienst Ruimte en Milieu, verzorgd 
door de Geschiedeniswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen, Oblong, 64 pagi
na's, geïllustreerd, f 24,50 / € 11, 12. 
Beschrijving van de historische bedrijvigheid in de provincie met vele foto's. Dit 
boek resulteerde uit het projekt Voormalige bedrijfsterreinen in Groningen van 
1800 tot heden. 

Randland: Portret van de Friese en Groningse kuststreek. A. Kok. Uitg. 
Contact, ISBN 9025470114, 128 pagina's, f 29,90 / € 13,57. 
Aan de hand van verhalen van bewoners, boeren, natuurbeschermers, dichters, 
slikwerkers en dijkenbouwers schetst de schrijfster een beeld van de Noordelijke 
kuststreek. 
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Stemmen van Groninger dijken. A. Steenhuis. Uitg. Contact, ISBN 
9025498264, 216 pagina's, geïllustreerd, f 49,90 / € 22,64. 
Evenals "Randland", maar nu van de Groninger kuststreek, veel persoonlijke ver
halen en herinneringen van Groningers. Er is veel aandacht voor de geschiedenis 
van de streek. 

De Marne. Land van dijken en wierden. J. Russchen. Uitg. Banga Book Pro
ductions, ISBN 9076840091, 128 pagina's, vele foto's, f 38,01 / € 17,25. 
Uitgebreid fotoverslag van de dorpen in De Marne, met onderschriften. Gemeente
archivaris Russchen heeft veel aandacht besteed aan de historie van de diverse 
plaatsen. 

Breuken van het gericht van Bellingwolde en Blijham c.a. 1568-1806 
(met hiaten). M.J. Hofman i.s.m. A. Veldhuis en K. Bijsterveld. Ca. 150 pagina's, 
geb., f 40,00 / € 18,10 excl. verzending. 
Voor overtredingen aan personen en/of de overheid moest men vroeger respectie
velijk boetes en breuken betalen. Van Bellingwolde en Blijham zijn deze bewaard 
gebleven. Ze geven een fascinerend beeld van onze voorouders. Voor inlichtingen: 
M.J. Hofman, Nic.Beetsstraat 19, 9636 GJ Zuidbroek. 

De Franse Kaarten van Drenthe en de Noordelijke kust (1811-1813). H.J. 
Versfelt en M. Schroor. Uitg. Drentse Historische Vereniging, f 99,50 / € 45,15. 
Voortreffelijke uitgave van in 1970 deels herontdekte Franse militaire kaarten van 
Drenthe, aangrenzende gebieden van Groningen, Friesland en Overijssel. Later 
werden de kaarten van de kust van Friesland en Groningen eveneens teruggevon
den. De kaarten kunnen als de oudste voorlopers beschouwd worden van de Topo
grafische en Militaire Kaart van 1850 tot 1864 en zijn zeer gedetailleerd en van ver
klarende kleurenschakeringen voorzien. Uiteraard wordt er uitvoerig ingegaan op 
het ontstaan en de herontdekking van de kaarten. 

Het geslacht Toxopc1eus (1576-2000). Uitgegeven door Stichting Gerrit Alje 
Toxopeus 1852. Gebonden, 600 pagina's, rijk geïllustreerd, voorzien van een in
dex, incl. verzending/ 190,00 / € 86,22. 
0e oudste voorvader is ds. Lubbertus Toxopaeus (1567-1661) gehuwd met Geeske 
Fe(u)wen en begraven in de kerk te Larrelt, Oost-Friesland. Aan de uitgave is veel 
zorg besteed en het genealogische overzicht is voltooid en opgenomen in dit werk. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de stichting, t.a.v. Klaas Toxopeus, 
Weverssingel 14, 3811 GJ Amersfoort, tel.033-4799961,k.toxopeus@wxs.nl. 

Nog te verschijnen (voorjaar 2002): 

Boerderijen op het Hogeland. Uitg. Stichting Boerderijenboek Het Hogeland 
i.s.m. uitgeverij Profiel. Gebonden, ca. 700 pagina's, ca. 1000 foto's (de moderne 
van Hans Sas in kleur), f 165,00 / € 74,87. 
Uitvoerig boek over de tegenwoordig ca. 350 boerderijen op het Hogeland, in de 
vroegere gemeenten Warffum, Usquert, Uithuizen en Uithuizermeeden. Ook van 
randgebieden zijn nog boerderijen beschreven. 
Er is veel aandacht besteed aan details als gebruiksvoorwerpen, sluitstenen, oude 
akten, enz. Daarnaast zijn er algemene inleidingen over bijvoorbeeld kerk en adel, 
inpolderingen, ruilverkavelingen, boerenerven en de sociale verhoudingen. 
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Recensie: 

Genealogie Kloppenburg. G. Kloppenburg, R. Kloppenburg, L. Kloppenburg. 
Tweede druk van de uitgave van 1989 met veel nieuwe gegevens, aanvullingen en 
verdere bijzonderheden. Gebonden, 332 pagina's, vele reproducties van fotds, ak
ten, handschriften en dergelijke. 
Oudste generatie van de familie Kloppenburg tot nu toe is Claes Roelefs, geb. ca. 
1600 te Steenwijk en gehuwd met Beerentjen Geerts van Kallenkote. Hij is land
bouwer. Zijn zoon Roelef Claessen vertrekt naar Veendam en huwt daar in 1660 
Swaentjen Sjuierts. De vele nazaten zwermen daarna uit, naar Nieuwe Pekela, 
Stadskanaal, verder over Nederland en ook daarbuiten. Men hield zich niet zozeer 
met de vervening bezig maar meer met de binnenvaart, de landbouw en als nering
doenden. Veel aandacht is er voor de vermeldingen in akten, contracten en andere 
aantekeningen. Dit geeft een aantrekkelijk beeld van de handel en wandel van de 
voorouders. 
Het register is duidelijk en vergemakkelijkt het zoeken in het boek. Kortom een net
te en aansprekende uitgave van de genealogie Kloppenburg. 

Nieuws van de archieven 
Redactie Henk Hartog 

Groninger Archieven, Cascadeplein 4, tel. 050-5992000; 
www.groningerarchieven.nl 

Archief gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar 
De Groninger Archieven zijn gesloten van maandag 24 december 2001 tot en met 
dinsdag 1 januari 2002. 

Nieuw verschenen genealogieën 
De volgende publikaties over Groninger families zijn de afgelopen periode opgeno
men in de collectie in de studiezaal: 
G/0368 JAGE: De voorouders van Siemen Jager (1905-1992) 
G/0369 KOPP: De familie Koppius 
G/0370 WIEG: De familie Wiegers: van Westfalen naar Groningerland, tot wester
ling en emigrant: een genalogie van 1700-2000. 
G/0371 BORG: De familie Van der Borg: genealogie plus wel en wee na ca. 1800, 
dl. 1. 
G/0373 NIEN: Van Nijenoort toen, tot Nienoord heden!: een genealogie van een 
Gronings landbouwgeslacht. Familieboek Nienoord 1650-2000. 

Cursussen 
Ook komend voorjaar organiseren de Groninger Archieven weer cursussen voor 
historisch geïnteresseerden. Over de aangeboden cursussen kunnen belangstellen
den contact opnemen met de Groninger Archieven. 
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Vragen en antwoorden 
redactie Thijs IJzerman 

Deze rubriek Is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied In de 
provincie Groningen en voor algemene vragen van genealogische oord. Voor 
deze rubriek gelden enkele ·spelregels": 
• Formuleer uw vraag zo bondig mogelijk. 
• Per Inzender worden In deze rubriek niet meer don drie vragen per keer behandeld. Indien u meer don drie 

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

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

• Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u 
de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of 
floppy op te sturen. Teksten graag In WP 5.x, Word 7 of ASCII en een uitdraai of print bl]Voegen. U krijgt uw 
diskette/floppy z.s.m. terug Indien u dot wenst. 

• De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen In te korten of te herformuleren. 
• Het Is niet de bedoeling dot de redactie op zoek goot naar het antwoord; dot moet van de lezers komen. 
• U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M .J. IJzermon, 

Hoendlep 117, 9743 AP Groningen, tel./fox 050-3119707; e-mail: thHs.Uzermon@plonet.nl. Graag altijd 
voldoende porto voor antwoord bl]Voegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur Instuurt). 

Antwoorden 

1999/30 OOSTING 
Naar aanleiding van de vraag over Rhine Oosting kan ik het volgende meedelen. 
Mijn moeder was een Oosting, de enige dochter van een ongehuwde moeder. Mijn 
oma was kind uit een tweede huwelijk. Uit het eerste huwelijk vier zoons die alle 
vier naar de USA zijn vertrokken. Ik heb vrij lang gedacht dat Rhine een dochter 
was, maar het blijkt nu dus een zoon te zijn. 
Wat ik van de genealogie weet is uiterst summier, namen zijn misschien niet eens de 
officiële namen zoals in burgerlijke stand opgenomen. Ik heb nog nooit een archief 
of zo bezocht, maar deze gegevens put ik uit enkele brieven in ons familiebezit. Mijn 
oma die ik niet gekend heb woonde in 't Zandt (Gr.), straat dacht ik Oosterstreek of 
zoiets. Hopelijk kunt u met deze gegevens iets doen, als u deze gegevens verder 
kunt aanvullen, dan houd ik mij uiteraard daarvoor van harte aanbevolen. 
Pieter Harm Oosting. Vier zoons uit het 1e huwelijk emigreerden allen (in 1926?): 
1. Remmert, (Grand Rapids) 1 •vrouw sterft in 1916, hertrouwt in 1920 met Ma-

ria Suzanna (bontwerkster). Uit dit huwelijk: Grietje 
2. Jan (te Florida) 
3. Menne (in U.S.A.) 
4. Harm, (boer in Michigan) huwt in 1910 met Johanna Schoonveld, uit dit hu-

welijk: 1. Piet, 2. Rhine 
Pieter trouwt 2e (te/op ?) Jantje Pastoor, geb. ? 
5. Jan (naar Axel) 
6. Elisabeth 1879-1941, (mijn oma) 
Jan Dijkema 

2001/8 FREMONT D'ABLANCOURT 
Van de heer W. Wanders uit Den Haag werden uitvoerige reacties ontvangen die 
helaas te uitgebreid zijn om te publiceren. Jammer genoeg geven ze nog geen uit
sluitsel over de plaats van de gezochte hofstede. Belangstellenden kunnen een ko
pie opvragen bij de redactie van de rubriek. 
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Ik vermoedde dat de hofstede in de omgeving van Hoogezand zou staan/gestaan 
zou hebben. Na raadpleging van het boek "Borgen en Hofsteden in en om 
Hoogezand" van mr. N.G. Schutter ben ik daar minder zeker van. Het boek heeft 
weliswaar geen namenindex, maar van alle borgen en hofsteden die er in staan ( en 
het lijkt mij zeer compleet) is een overzicht opgenomen van alle eigenaren en 
bewoners en Fremont d'Ablancourt komt er niet in voor. 
Thijs IJzerman, Groningen 

2001/13 DE LIGNE 
Door wat verder speurwerk is het mij inmiddels gelukt mijn eigen genealogische 
vraag te beantwoorden: Frederik de Ligne is afkomstig uit Maastricht en is daar bij 
de parochie St. Jacob op 3 januari 1 773 gedoopt als Fredericus Laurentius de Lig
ne. Hij is een zoon van Fredericus de Ligne en Petronella Vos. 
Frederik de Ligne is op 2 oktober 1801 sergeant geworden en heeft, als hij op 1 ok
tober 1807 uit dienst treedt, 20 jaar gediend. Hij is dus al op zijn 14de jaar in dienst 
getreden. Eerder vermoedde ik dat hij in 1812 in Rusland zou zijn omgekomen, 
aangezien zijn legeronderdeel daar is verslagen. Gezien het feit dat hij in 1807 uit 
dienst is gegaan en tot zover niets er op wijst dat hij daar later is teruggekeerd, lijkt 
het er op dat hij om een andere reden huis en haard in Zuidhorn heeft verlaten. 
Jan Jaap Hazenberg, Wassenaar 

2001/22 HINDRIKS EN LUBBERTS 
Klaas Bijsterveld vond een broer van Geeske en Geert Lubberts: Claes, met bewijs
aktes en de mogelijke vader, Lubbert Hindriks uit Winschoten. Intussen vond Anto
nia Veldhuis in de breuken van Bellingwolde een Lubbert Hindriks en Piet Bos een 
Lubbert Hindriks in Scheemda/Westerlee. De handtekeningen van Lubbert in Win
schoten en Westerlee verschillen. Mogelijk dus twee of drie naamgenoten c.q. kan
didaten als vader van Geeske, Geert en Claes. 
Antonia Veldhuls, Veenwouden 

2001/25 FOCKES 
Klaas Bijsterveld gaf de tip dat Anna Elties mogelijk van Slochteren komt. Dit zal 
verder uitgezocht worden. 
Antonla Veldhuis, Veenwouden 

2001/28 CLANT/KLANT 
Op mijn verzoek heeft wijlen dhr. Pathuis (Rijksarchief Groningen) indertijd een on
derzoek ingesteld naar de bekende Groninger familie Clant. Deze gegevens zijn in 
handschrift aanwezig in de bibliotheek van de Groninger Archieven en van het 
CBG. Bij het onderzoek is vastgesteld dat er geen verbindingen zijn met Kampen en 
ook niet met een familie Klant in Noord-Nederland. 
R. Jonkers Nieboer, Midwolde 

VRAGEN 

2002/1 VOS/JANS 
Ik zoek de ouders en verdere voorouders van mijn Nederlandse voorouders Joan
nes Pauli Vos, tr. 1664 te Midwolda met Aefke Jans. Een zoon (mijn voorvader) was 
Peter Jannes, die op 22-4-1707 in Nieuwolda trouwde met Aafke Hillebrandts. 
Almuth Petersen-Roil, München 
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2002/2 LOURENS 
Gevraagd de namen van de ouders van Aamse Laurens uit Farmsum, wiens zoon 
Jannes Aamsen op 15-10-1643 in Farmsum gedoopt werd en op 1-11-1675 in 
Weiwerd overleed. 
Ik kan als tegenprestatie onderzoekshulp naar de familie Kromminga geven, aan
gezien ik over een omvangrijk archief over deze familie beschik. 
Almuth Petersen-Roil, München 

2002/3 HOLSCHER 
Gevraagd alle gegevens betreffende de familie Holscher, afkomstig van Wildervank 
en uitgewaaid over Nederland. 
Gea Jurjens, Sappemeer 

2002/4 KOSTER 
Gezocht: nazaten van Ties Koster, geb. 15-10-1842 te Nieuwe Pekela, zoon van 
Hindrik Koster, schipper/zeeman, geb. 21-9-1812 te Nieuwe Pekela, over!. 
13-8-1855 te Danzig en van Janne Tijssens Bakker, geb. 14-10-1814te Hoogezand 
en over!. 18-3-1840 te Amsterdam. 
E.G. ten Cate, Zwolle 

2002/5 KOKE 
Jantiena Harmanna Wolthuis, geboren 29 oktober 1901, trouwde op 22 juni 1929 
in Muntendam met Willem Koke. Graag meer informatie over Willem Koke. Verder 
wordt alle informatie over Koke in Groningen en Drenthe zeer gewaardeerd. 
Bill Koke, Auckland, Nieuw Zeeland 

2002/6 TER SPILL 
In Nederlands Patriciaat 1952, blz. 323-330, wordt melding gemaakt van een gene
alogie Ter Spill. Deze familie heeft ook in de provincie Groningen vertoefd en wel te 
Engelbert en Hoogezand. Nu ben ik op zoek naar de kinderen van Hugo Adolph ter 
Spill, ged. Den Haag 21-10-1691, trekt richting Engelbert juni 1718, over!. Hooge
zand vóór juni 17 41. Engelbert trouwde 4-4-1714 met Jantje Boelema, ged. aldaar 
2-12-1694, over!. vóór 1772, dochter van Jan Harms en Jeltje Meertens van Hel
lum. Slechts één kind vermeld, t.w. Jan Hugo ter Spill, geb. Engelbert 21-12-1717, 
over!. vóór 1758 Hoogezand. Heeft laatstgenoemde Jan Hugo ter Spill nog broers 
en/of zusters gehad en zo ja, welke? 
Maurice Siegers, Den Haag 

2002/7 (VAN) WERKUM 
Via internet ontdekte ik de naam Werkum (zonder 'van') in Polen, alwaar in de 2e 
Wereldoorlog een soldaat Zygmunt Werkum sneuvelde in dienst van het Poolse 
verzetsleger (Armia Krajowa). Is er een relatie met de Groninger familie Van Wer
kum: afstammelingen van Hillechien ten Berge (geb. Kollum, 28-2-1826, over!. 
Groningen, 25-5-1897) trouwde op 8 mei 1851 met Hendrik Nustje (geb. Beerta, 
19-7-1819 en over!. 22-12-1900 te Haren?), die bij KB van 23-4-1873 toestem
ming kreeg zijn naam te veranderen in Hendrik van Werkum. 
D.J. van Werkum, Roozendaal 
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2002/8 BOS 
Ik ben al enige tijd op zoek naar de familie Bos, waarvan ik aanvankelijk dacht dat 
zij uit Bedum kwam. Hier blijkt men echter alleen ter kerke te zijn gegaan (RK), de 
woonplaats was Zuidwolde. Dochter Bibiana Bos werd gedoopt op 19-3-1810 te 
Bedum. En daar loopt het spoor dood. Geen van de families Bos uit de provincie 
Groningen die op Internet publiceren hebben enige binding met mijn tak. 
Richard Keijzer, Hilversum 

2002/9 HINDRIKS-GARBRANDS 
Evert Hindriks (over!. vóór 1731) en Wichertjen Garbrands, (d.v. Garbrand Meer
tens en Marrejen Wijbes), doopsgezinden te Kalkwijk, gehuwd in 1710, kregen vier 
kinderen. Een daarvan was Garbrand Everts, die huwde met Maike Jans (zij her
trouwde met Hans Kneubel). Wie weet wie de andere drie kinderen van Evert en 
Wichertjen waren? 
Harm Walma, Rotterdam 

2002/10 HINDRIKS 
Wie weet wie de ouders waren van de broers/zuster: 
1. Sijbo Hindriks ( x 1694 Hebeltje Berends (d.v. Berend Olferts en Bouke Meec

kes), wonende te Schildwolde), 
2. Lupke Hindriks ( x 1 Paul Jeronimus (z.v. Jeronimus Pauls en Aaltjen Michiels), 

x2 Duirt Alberts (z.v. Albert Geerts en Ebe Duirts), wonende te Noordbroek), 
3. Evert Hindriks ( x 1710 Wichertjen Garbrands, wonende te Kalkwijk), 
4. Luirt Hindriks ( x 1708 Martje Gewes, x 1721 Aaltjen Garbrands (d.v. Gar

brand Meertens en Marrejen Wijbes), te Nieuw Scheemda en Noordbroek) 
5. Albert Hindriks ( x 1711 Trijntje Jacobs (d.v. Jacob Alberts en Martje Jans), 

x 1725 Aaltje Harm(en)s (d.v. Harmen Feijes en Anje Pieters), x 1735 Frouke 
Jurjens (d.v. Jurjen Harkes en Nanke Wigers), wonende te Nieuw Scheemda). 

Allen waren doopsgezinden. Ook eventule nadere bijzonderheden omtrent ge
noemde personen zijn welkom. 
Harm Walma, Rotterdam 

2002/11 EGBERTS/HINDRIX 
Ave Egberts tr. rond 1630 met Tonnis Hindrix en voor 1639 met hopman Tiddo 
Reents (weduwnaar van Aelheit en van Moeder). Kinderen (gegevens bekend) zijn 
Fossa, Frouwe, Hendrik en Scheltije. Zussen van Ave (ook wel Auwe) zijn Greetje 
( x Swijcko Edzens), Jantje ( x Aelko Phoebens), broers Herman ( x Moeder Sijnc
kes), Herberd en Jan. Ze erven 18 mei 1640 (RA Beerta) van Geeske Egberts, hun 
zus of mogelijk hun moeder. De moeder van Ave of Tonnis heet Scheltije. 
Gevraagd voorouders Tonnis en voorouders Ave. Ze wonen te Finsterwolde. 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

2002/12 GRAVER 
Herman Graver (x N.N.) uit Bellingwolde heeft zonen Jan (x (1) N.N., x (2) in 
1609 Buntke Swijckens), Herman (x 1621 Hemme Febes), Jacob (x rond 1630 
N.N.), Claes (x N.N.) en Peter (x N.N.). 
Van Herman zijn gegevens bekend, van Jacob de nakomelingen. 
Gevraagd de N.N.'s. 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 
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