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

Abonnementen 
HuppelDePup wordt gratis toegestuurd aan de 
leden van de NGV afdeling Groningen. 
Overige leden van de NGV kunnen zich abonne
ren middels een bijkomend of gezlnslldmaat
schap (à € 8,50 per afdeling/lidmaatschap) van 
de afdeling Groningen. Dit kunt u aanvragen bij 
de landelijke ledenadministratie: NGV, Postbus 
97 6, l 000 AZ. Amsterdam. Voor nadere Informa
tie kunt u contact opnemen met de afdellngsse
cretarls. 
Andere belangstellenden kunnen een los abon
nement nemen op HuppelDePup door overma
king van€ 8.50 op girorekening 556 30 62 t.n.v. 
NGV afdeling Groningen te Hornhuizen o.v.v. 
'Abonnement HuppelDePup'. 
Opzeggen van losse abonnementen schriftelijk 
vóór l november van het lopende jaar. 

Oude nummers en jaargangen 
Losse nummers, voorzover voorradig, kosten 
€ 3,00. De jaargangen 1994 t/m 2002 (met In
dex) kosten € 8,50 per jaargang, drie jaargan
gen kosten€ 20,00, vijf€ 27,50 en elke volgende 
jaargang € 4,50. 
Deze kunnen verkregen worden door het ver
schuldigde bedrag over te maken op de hierbo
ven genoemde girorekening o.v.v. de gewenste 
nummers/jaargangen. 
Tevens worden ze (met korting) aangeboden tij
dens de afdelingsbijeenkomsten. 

Schrijvers-exemplaren 
Schrijvers van artikelen kunnen auteursexempla
ren verkrijgen tegen een gereduceerd tarief, mits 
vooraf aangevraagd. 
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Kopij voor HuppelDePup 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk begin 
november 2003 toesturen aan het redactie
adres: Snelllusstraat 28, 9727 JN Groningen of 
vla e-mail hJehartog@wanadoo.nl. 

Enige spelregels 
• Het spreekt vanzelf dat kopij grotendeels be

trekking 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 in
zender 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 In
houd van de stukken die zijn voorzien van een 
naam. De redactie behoudt zich het recht voor 
artikelen te weigeren, te redigeren, In te korten 
en enigszins aan te passen evt. In samenspraak 
met de schrijver van het artikel. 
Eerder en elders gepubliceerde artikelen wor
den niet geplaatst. Artikelen worden opgeno
men in volgorde van ontvangst en/of belangrijk
heid, een en ander ter beoordeling van de re
dactie. 

Advertenties 
Indien u een advertentie wilt laten opnemen in 
de volgende HuppelDePup, wordt u uitgeno
digd te informeren naar de zeer Interessante 
advertentie-tarieven. De penningmeester mevr. 
G.J. Kaman-Broekhulzen (tel.: 0595-487074) zal 
u graag alle benodigde informatie verstrekken. 
Leden met niet-commerciële advertenties [bv.: 
te koop aangeboden) krijgen korting. 

http://www.ngvgronlngen.nl 
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Voorwoord 
De redactie 

Er gaat niets boven Groningen is een welbekende slogan. Voor 
wat betreft het ledental van de NGV is dat nog niet helemaal het 
geval, maar we gaan de goede kant op. 
Bij het totale aantal leden (in vergelijking met inwoneraantal, dit getal tussen haak
jes) staat Amsterdam met 643 leden (op 751.288 inwoners) op de eerste plaats, 
Rotterdam is tweede met 627 (592.673), Utrecht heeft 599 leden (233.667) en 
Groningen staat op de vierde plaats met 554 (555.607). Groningen doet het daar
bij behoorlijk goed, alleen Utrecht heeft een bijzonder hoog aantal leden in verhou
ding tot het inwoneraantal. Aan top staan we, de NGV Groningen, wel met het aan
tal bijkomende leden: 116, gevolgd door Fryslan (Friesland) met 89 en Drenthe met 
71. 
Nico de Oude, ledenspecialist, heeft daar een onderzoekje naar gedaan. Zijn con
clusie: "Hier liggen de drie noordelijk provincies aan kop - vermoedelijk een gevolg 
van de grote emigratie in het verleden. De enige reden die ik kan zien voor het grote 
aantal bijkomende leden is dat het afdelingsblad veel genealogische informatie 
biedt die waardevol wordt gevonden. We besteden in HDP slechts een beperkt 
aantal bladzijden aan aankondigingen/verslagen van bestuursvergaderingen en 
soortgelijke organisatorische zaken. De nadruk ligt op de genealogie en dat maakt 
HDP waardevol, zoals blijkt uit de cijfers". Einde citaat De Oude. 
Wij, als redactie, doen ons best. Natuurlijk met hulp van u en uw bijdragen. 
Tot slot: De scherpe opmerker (niemand meldde het ons) heeft geconstateerd dat in 
HDP nr. 2 een Allem@@l digit@@l nummer 8 staat, evenals in de HDP nr. 1 van 
dit jaar. Uiteraard is die in het laatste nummer een zetfoutje en moet dat 9 zijn. Ver
andert u het zelf even? 
Besluiten we met u ook met deze HDP veel leesplezier te wensen. 

Collectie Kroon R. Ploeger, secretaris 
De afdelingsbibliotheek heeft in zijn bestaan niet of nauwelijks belangstelling ge
trokken. Het bestuur heeft daarom het besluit genomen deze op te heffen en onder 
te brengen in de bibliotheek van het Verenigingscentrum (VC) te Weesp. Onder
brenging in het VC heeft inmiddels plaatsgevonden, met uitzondering van de col
lectie Kroon. 
De collectie Kroon omvat een verzameling genealogische gegevens omtrent RK
families, bijeengebracht door mw. Th.A. Kroon. Na haar overlijden is de collectie 
door testamentaire schenking in het bezit gekomen van de afdeling. 
De belangrijkste onderdelen van de collectie zijn: 
- een zeer groot aantal familieadvertenties, alfabetisch gerangschikt en opgeno-

men in een twaalftal ordners, 
- DTB-gegevens van families uit Oost-Groningen. 
Daarnaast is er een kwartierstaat Kroon en een genealogie Kroon. 
Omdat de gegevens Groninger families betreffen is ervoor gekozen om de collectie 
niet in het VC onder te brengen. Om de verzameling voor belangstellenden toch ge
makkelijk toegankelijk te maken, heeft het bestuur gezocht naar een passende loca
tie voor onderbrenging ervan in de eigen regio. 
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Met dank aan de directie is de verzameling ondergebracht in de bibliotheek van het 
Veenkoloniaal Museum te Veendam. Genealogische onderzoekers en andere 
belangstellenden kunnen vanaf heden gedurende de openingstijden van het Mu
seum inzage krijgen in de collectie. 
Voor de herkenbaarheid van de collectie is een korte levensschets van mw. Kroon 
toegevoegd. 

Afdelingsprogramma in najaar 2003 
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 10 september 2003 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : Genealogisch onderzoek in Duitsland 
Spreker : dhr. J. Kaldenbach 
Genealogisch onderzoek in het jonge Duitsland levert meer problemen op dan in 
Nederland. Een archiefwet ontbreekt er. De privacywetgeving (Datenschutz v.a. 
1875) is er echter zeer streng. Historische kennis over de lappendeken van vroegere 
graafschappen, hertogdommen, bisdommen, vrije steden en koninkrijken is daar
om onontbeerlijk om nu te begrijpen waar vroeger de archieven werden gedepo
neerd. Met praktijkvoorbeelden en veel meegebrachte literatuur - die u tijdens de 
pauze kunt inzien - zal de spreker proberen meer inzicht in de (on)mogelijkheden 
van onderzoek te geven. Eventuele vragen kunt u vooraf indienen via e-mail 
jos.kaldenbach@tiscali.nl. Ze worden tijdens de lezing beantwoord. 

Woensdag 8 oktober 2003 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : Wat biedt de bibliotheek in Salt Lake City aan ons in Nederland? 
Spreker : dhr. D.H. Gout 
De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen (Mormonen) verza
melt sinds 1894 genealogische gegevens. In de lezing zal worden uitgelegd waarom 
de kerk deze verzamelt. De verzameling omvat thans meer dan 350 miljoen namen 
op microfilms. Een deel van de gegevens is via het internet toegankelijk. Het groot
ste deel staat op microfilms. In de lezing wordt uitgelegd hoe u deze gegevens kunt 
raadplegen zonder naar Salt Lake City te hoeven reizen. 

Zaterdag 18 oktober 2003 
Bezoek aan het Verenigingscentrum in Weesp. 
Na aankomst en een kopje koffie volgt een rondleiding langs de vele verzamelingen 
die het Verenigingscentrum (VC) herbergt. Daarna kunt uzelf rondsnuffelen naar 
gegevens voor uw onderzoek. Wat zou u denken van een verzameling met zo'n 
17 miljoen familieadvertenties uit het hele land? Misschien bent u op zoek naar bid
prentjes, heraldische informatie of wilt u de bibliotheek gebruiken? 
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Het bezoek begint om kwart over tien en dat betekent de trein van 7 .38 uur vanaf 
het hoofdstation in Groningen met aankomst in Weesp om 10.10 uur. Met de auto 
is de afstand 170 km en de rit neemt iets minder dan 2 uur. Parkeren kan in de na
bijheid van het VC. Voor de lunch kunt u brood meenemen of broodjes in het na
bijgelegen winkelcentrum kopen. 
Voor deze interessante en spannende dag kunt u zich tot 10 oktober schriftelijk, per 
e-mail of telefonisch opgeven bij dhr. N.T. de Oude (adresgegevens binnenzijde 
achterkaft HDP). Maximaal 25 personen kunnen deelnemen: wie het eerst komt, 
het eerst maalt. 

Zaterdag 1 november 2003 
Aanvang : 10.00 uur (zaal open 9.30 uur) 
Thema : Afdelings-Leden-Vergadering 
Agenda 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Notulen van de Afdelings-Leden-Vergadering van 29 maart 2003. 
4. Begroting 2004. 
5. Verslag extra Algemene Vergadering d.d. 13 september 2003. 
6. Voorbereiding Algemene Vergadering d.d. 29 november 2003. 
7. Rapport Commissie Positionering Afdelingen (CPA). 
8. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag. 
9. Sluiting. 
De agendastukken worden op de Afdelings-Leden-Vergadering ter inzage gelegd. U 
kunt zich echter ook op deze vergadering voorbereiden door de stukken reeds van 
te voren telefonisch of schriftelijk bij de secretaris ad interim aan te vragen. 

Woensdag 26 november 2003 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : Nederlandse emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika. 
Spreker : mevr. dr. A. Galema 
Duizenden Nederlanders zijn in de 1 ge eeuw de oceaan overgestoken om een 
nieuw leven in de Verenigde Staten te beginnen. Deze emigratie heeft grote gevol
gen gehad voor direct betrokkenen en voor de ontvangende gebieden en de regio's 
waaruit mensen vertrokken, 
Naast de algemene historische aspecten krijgt de landverhuizing vanuit Noord
Nederland speciale aandacht: wat waren de achtergrondfactoren, de motivatie, 
reisomstandigheden en de nederzettingscultuur? 

Agenda 
2003 Jaar van de boerderij. Nadere info: HDP 2003 nr. 2, pagina 37. 
24 sept. Lezing door Albert Buursma voor de vereniging Stad & Lande in het 

gebouw van de Groninger Archieven over de Armenzorg, 20.00 uur. 
Voor info zie: HDP 2002 nr. 3, pag. 67 en HDP 2003 nr. 2, pag. 46 e.v. 

11 okt. 1 Oe Friese Genealogische Contactdag, in Tresoar, locatie Provinci-
ale bibliotheek, Boterhoek 1 te Leeuwarden. Van 10-16 uur. 

8 nov. Dag van de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven. 
Organisatie: Stad & Lande en het Huis van de Groninger Cultuur. 
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Genealogisch voorstellen 
Nico de Oude en Antonia Veldhuis 

Nieuwe leden 

Pieter Kloostennan, 52 jaar, uit Zuidlaren, van beroep marktonderzoeker, doet 
sinds 1992 aan genealogie. Hij doet onderzoek naar de Groningse families Veen
stra en de Vries, de Friese families Kloosterman en van Kammen en de Gelderse fa
milies Roenhorst en Massen. De voortgang van zijn onderzoeken kunt u vinden op 
zijn site: http://home.wanadoo.nVpieterkloosterman/. 
Zijn e-mail adres is: pieterkloosterman@wanadoo.nl. 

Dhr. en mevr. Ritsema-Wouters (lidnrs. 129770/1) uit Schipborg doen onderzoek 
naar de families Baron (Leek, Smallingerland), De Haan (Trimunt, gem. Marum en 
omgeving), Hendriks (Oldekerk, Tolbert), Ligthart (Leek), Pleiter (Groningen, Pei
ze) en Van Olst. Hun hobby's zijn toneel, natuur, tuin, wandelen en fotograferen. Zij 
doen sinds drie maanden aan genealogisch onderzoek. 
Hun e-mailadres is maryritsema@tomaatnet.nl. 

Dhr. B.C. Ligteneigen (lidnr. 129772) doet onderzoek naar zijn familienaam in 
Delft en eigenlijk heel Nederland. Andere hobby's zijn de vijver en anderen helpen 
bij problemen (voornamelijk luisteren). Hij komt met zijn onderzoek niet verder dan 
1775-1800: Frederik Liegteneijger te Delft. Hij doet sinds enige maanden aan ge
nealogisch onderzoek en vraagt zich af hoe hij verder kan komen. 

Dhr. G. Kleinbergen (lidnr. 129724) was project-coördinator en doet sinds zijn 
vervroegde pensionering in november 2002 aan genealogie. Hij zoekt naar Klein
bergen in Groningen, Ploeger in Appingedam, Snel en VISSer, beide in Huizen 
(N.H.). Andere hobby's zijn het samen met zijn zoon restaureren van een klassieker: 
Triumph TR250, en de renovatie van het huis van zijn dochter. 

Mevr. M. Rademaker (lidnr. 129540) te Nieuw-Buinen zoekt naar de families Ra
demaker en Oltmans (Oost-Groningen en Duitsland), FietjeMetje (Groningen, 
Drenthe en Duitsland), Lantinga (Friesland en Groningen), Muggeridge (Friesland 
en Londen), Luchjenbroers (Drenthe), Supèr (Oost-Groningen), Tolner en Schuur. 
E-mailadres: heijo.wubs@tip.nl. Genealogische informatie over de familie Ret
jeMetje kunt u vinden op hun website http://go.to/vietiefietie. 

Mevr. M.C. Wening (lidnr. 129795) doet onderzoek naar Wening, Bouman en 
Buurma (Groningen), Breas en Schipper (Zeeland). Andere hobby's zijn compute
ren (internetten, websites maken) en lezen. Adres van haar genealogische homepa
ge, die constant wordt aangevuld, is: www21.brinkster.com/wenningen. 

Dhr. H.R. Bieding (lidnr. 129821) doet sinds tien jaar met tussenpauzes onder
zoek naar Bierling (Groningen), waarover hij een artikel wil schrijven. Maakt ge
bruik van de genealogieprogramma's Aldfaer en GensDataPro. Andere hobby's: is 
op zoek naar iemand die als hobby heeft webpages te maken. Ideeën heeft hij wel, 
maar geen kennis hierover. Zoekt iemand die het leuk vindt om hem te helpen. 
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Roel Roggema, geboren 1942, (roel.roggema@hccnet.nl) was tot 1 februari 2000 
werkzaam als projectleider landinrichting van het Kadaster. Sinds januari 2002 is hij 
bezig met familieonderzoek. Zijn basis was een velletje uit een schrijfblok van zijn 
vader met enkele summiere gegevens. Hij doet onderzoek naar Roggema en Hom
mes (moederskant), beide vooral in de gemeente Slochteren. 
Alle tot nu gevonden Roggema's stammen af van Aries Derks Roggema (1742-
1820), met als oudste voorouder Derck Claessen (x 1668 Nieuwolda). Hij heeft 
van hem bijna 900 afstammelingen in de computer, hierin o.a. de namen van der 
Kamp en Kloppenborg. 
De oudste gevonden voorouder in de Hommeslijn is Boewe Simens geboren ca. 
1710 in Godlinze. Van hem heeft hij bijna 400 afstammelingen, namen hier o.a. 
Dam, Hofstee en Prins. 
Zijn doel is om van Aries Derks Roggema alle afstammelingen op papier te krijgen, 
in de Hommes-tak probeert hij eerst maar eens de generatie van zijn opa Hindrik 
Hommes te completeren. 

Trouwe leden stellen zich voor. 

H.M. Luursema uit Noordwijk (Gr.) is ambtenaar, doet 15 jaar (niet fanatiek) aan 
genealogie, wide geen andere hobby's in en werkt aan Luursema (Appingedam), 
Swinderen, Mandties, Van den Bosch, Cadee, Van Drongelen en Vonk. Bij de laat
ste namen staat Groningen vermeld. 

Jan Louwes uit Krimpen a/d IJssel (j.louwes@hccnet.nl) stuurde n.a.v. de enquête 
een kort en krachtig mailtje, waarbij hij de antwoorden in twee regels verwerkte. Hij 
is gepensioneerd, spaart jokers van speelkaarten en werkt aan Louwes. 

G. van der Velde uit Nunspeet (lidnr. 111696) was IT-consulent, doet 30 jaar aan 
genealogie met namen Van der Velde (Fr.), Nijdam (Fr. en Gr.), Radema en Wie
ringa uit Groningen, De Kleine en Diender uit Overijssel en Wynia/Wijnja/Wienia. 
Andere hobby's: fotografie ( + PC-consult MKB & Part). 

T. Penninga uit Ten Post (t.pennjnga@hccnet.nl) is technisch functionaris, doet vijf 
jaar aan genealogie en werkt aan Penninga. Andere hobby's zijn modeltreinen, fila
telie en dichten. Ook hij heeft een homepage. 

G.G.I. Koster-Westervaarder uit Winschoten doet sinds acht jaar onderzoek 
naar Westervaarder, Doornbos, Dorenbosch, Frey, Runhard en Runhart. Ook mo
lens en lezen hebben haar interesse. 

D.W. de Grooth uit Hartheim (D) (wdegrooth@compuserve.com) is officier Ko
ninklijke Luchtmacht, elf jaar genealoog en werkt aan De Grooth (Pekela), Smith 
(Oostwold, Midwolda) en Cerfontain. Hij vindt het jammer dat hij zo'n 1000 km. 
van Groningen woont, zodat hij de lezingen niet kan bezoeken. 

Jans Brands uit Leeuwarden (jbrands@planet.nl) is oud-boekhouder en doet 28 
jaar aan genealogie. Namen: Brands, Van Huizen, Bouwman, Schuitema, Drenth, 
Bults, Feenstra, Poelman, Raatjes en Warntjes. Andere hobby's: geschiedenis en (al 
18 jaar) thuiswerker voor de Vrienden van Archieven in Friesland (indexeren van 
o.a. doop-, trouw- en begraafboeken en vele andere bronnen). 
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Van de bestuurstafel 
B + B (Bestuur en Beleid) 
Thijs IJzerman, afdelingsafgevaardigde 

Nieuws over het Verenigingscentrum. 
Zoals bekend, is het Verenigingscentrum (VC) al enige jaren in 
Weesp gevestigd. Dit pand wordt door de NGV gehuurd. In prin-
cipe was het pand in Weesp als tijdelijke huisvesting bedoeld. In opdracht van het 
hoofbestuur (HB) is er een huisvestingscommissie op zoek naar een definitieve ves
tiging, waarbij het de bedoeling is dat er een pand gekocht wordt. Deze commissie 
heeft de afgelopen jaren ettelijke panden bekeken, maar geen van allen voldeden 
aan de eisen. 

Aankoop huidige VC. 
Het HB heeft nu overeenstemming bereikt met de eigenaar/verhuurder van het 
pand in Weesp om het pand aan te kopen voor€ 462.500,- k.k" Op het eerste ge
zicht wekt deze overeenkomst enige verwondering. In het verleden is tenminste de 
indruk gewekt dat het pand in Weesp eigenlijk te klein zou zijn. Volgens het hoofd
bestuur is daar geen sprake van en kan door herinrichting en eventueel intern ver
bouwen het beschikbare oppervlak veel efficiënter gebruikt worden. Verder is er 
nog een mogelijkheid om een buitengang bij de beschikbare ruimte te trekken en/of 
een verdieping op de zijvleugel te zetten. In het recente verleden is ook door het HB 
gezegd dat de vloerbelasting van de 1 e verdieping zijn maximum heeft bereikt. Het 
HB stelt nu dat de vloerbelasting in opdracht van het vorige HB is onderzocht en in 
orde is bevonden, doch dat is niet hetzelfde. 

Financiering 
De aankoop wordt gefinancierd door € 224.500 uit eigen middelen, een lening à 
1 % ad€ 35.000 van de Stichting Sedes Nostra en een hypotheek van de Rabobank 
Weesp ad € 240.000 à 4,5%. Volgens het HB wordt in 2003 ten opzichte van de 
jaarlijkse huurprijs (2003: € 46.830) een besparing van€ 12.270 bereikt. In 2004 
zou de besparing€ 14.448,- bedragen. 

Extra Algemene Vergadering 
Deze ontwikkeling is uiteraard onderwerp van bespreking geweest binnen het afde
lingsbestuur. Het bestuur staat positief tegenover de voorgenomen aankoop. In ver
band met deze aankoop heeft het HB voor 13 september a.s. een extra Algemene 
Vergadering (AV) uitgeschreven. Het afdelingsbestuur heeft gemeend om hiervoor 
geen extra afdelingsledenvergadering (ALV) te organiseren. De opkomst op de ALV 
is in het algemeen zeer gering (het bestuur en de redactie vormen ongeveer de helft 
van de aanwezigen) en bovendien heeft de ALV mij als afgevaardigde een dermate 
ruim mandaat gegeven dat het bestuur van mening is dat de aankoop van het VC 
binnen dit mandaat past. Bovendien is de tijd om een ALV te organiseren bijzonder 
kort. 

Alternatieve locaties 
Naast het pand in Weesp zijn er nog enkele ander alternatieve locaties bekeken: 
• Het gebouw De Bazel' (voormalig hoofdkantoor van de Ned. Handelsmij, later 

ABN) in Amsterdam. Het is de bedoeling dat het gemeentearchief Amsterdam 
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hier op termijn in gehuisvest zal worden. De komende vijf jaar zal het pand nog 
gebruikt worden door het Rijksmuseum. De huurprijzen voor de NGV zouden 
tussen€ 150 en€ 250 per m2 bedragen (excl. servicekosten en BlW). De NGV 
heeft thans 560 m2. Dit zou fors hogere huurlasten met zich meebrengen. 

• Erfgoedcentrum Lelystad. Hierin worden een zevental archieven en musea on
dergebracht. Op zich was dit de meest kansrijke locatie. De NGV wil echter een 
eigen studiezaal en ruimte om buiten de openingstijden bestanden te bewerken 
e.d. Dat zou wel tot de mogelijkheden behoren, doch dit zou een forse stijging 
van de huurprijs met zich meebrengen tot€ 70.000,-. 

• Utrecht. Het voornemen was dat het Utrechts Archief zou verhuizen van de 
Alexander Numankade naar de binnenstad van Utrecht. De NGV zou dan even
tueel vrijkomende ruimte kunnen huren. De verhuizing is echter afgeblazen 
waardoor het Utrechts Archief vooralsnog op de huidige locatie blijft. 

Zoals al gemeld, heeft het afdelingsbestuur gemeend om geen extra ALV bijeen te 
roepen. Uiteraard zullen het bestuur en de afgevaardigde verantwoording afleggen 
op de eerstvolgende reguliere ALV in november (zie elders in dit nummer van Hup
pelDePup). Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u 
mij altijd bellen, schrijven of e-mailen (telefoonnummer en adres zie binnenzijde 
achterpagina). 

Mailinglist 

Naast andere vormen van communicatie heeft ook e-mail zich inmiddels een ruime 
plaats verworven in het communicatieve vlak. Het bestuur van uw afdeling is dan 
ook van mening, dat deze mogelijkheid passend is om u op de hoogte te houden 
van (laatste) verenigingsnieuws, te herinneren aan lezingavonden, etc. 
Daarvoor is het nodig om een mailinglist op te zetten. 
Beschikt u over een e-mail adres en wilt u graag op deze lijst worden geplaatst, dan 
verzoeken wij u uw e-mail adres op te geven aan de webmaster van onze afdeling 
annet@kaman.nl. 
Indien u niet op een mailinglist wilt worden geplaatst, blijft de mogelijkheid om u te 
abonneren op de Nieuwsbrief via onze afdelingswebsite www.ngvqroningen.nl. 

Voorlichtingsbijeenkomsten voor beginnende onderzoekers najaar 2003 
Bij voldoende belangstelling organiseren wij i.s.m. de Groninger Archieven ook ko
mend najaar weer een (paar) voorlichtingsbijeenkomst(en) en wel op de maandag
middagen 6 oktober en 17 november. Aan de orde komen: de algemene gang van 
zaken rond onderzoek en raadpleging van stukken, en het gebruik van allerlei ma
teriaal en catalogi, zoals de bibliotheekcatalogus. Speciale aandacht is er voor ma
teriaal voor familieonderzoek. Middels opdrachten en met begeleiding leert u snel 
de weg te vinden in dit materiaal. Deelname is gratis. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de redactie van dit blad (H.J.E. Har
tog, adres zie achterin dit nummer, of via e-mail hjehartog@wanadoo.nl). 
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Zomaar een onderzoekje 
Antonia Veldhuis 

Waarom ik dit artikeltje schrijf? 
Misschien om aan te tonen dat je de hoop nooit moet opgeven. 
Misschien om te vertellen dat een toevalstreffer als een sneeuwbal kan werken. 
Misschien om aan te geven op hoeveel verschillende plaatsen je gegevens kunt vin
den en dat contact met andere genealogen daarbij erg nuttig kan zijn. 

Voor mijn vervolgartikel op mijn genealogie Smael in Gruoninga 1998 heb ik het 
voorwoord al gedeeltelijk klaar. Een van de daarin genoemde personen, Harmen 
Smale, is in 1637 als oom getuige bij het huwelijk van Catharina Eppen in Gronin
gen. Omdat ik de hoop op het vinden van haar ouders al had opgegeven, had ik 
dat met mijn vooruitziende blik alvast verwerkt met de zin: van de ouders van Ca
tharina Eppen ontbreekt nog elk spoor. En dat was ook zo, tot voor kort. 
Bij het zoeken naar een naam op de CD's van Gens Nostra en de Nederlandsche 
Leeuw (naar de harde schijf van mijn computer gekopieerd, zodat ik ze tegelijk kan 
doorzoeken) viel mijn blik op Catheryna Smael. Bij het zoeken naar Smael, Smale 
enz. had ik daar overheen gelezen. Na haar overlijden trouwt haar weduwnaar in 
Utrecht met Annichgen van Dompselaer. De naam van Catharina haar echtgenoot 
is ..... Henricus Eppen alias Eppius. Bingo! 
Grappig was dat ik de betreffende bladzijde in kopie in mijn Smael-map had, om
dat een zus van Annichgen, Swaentje van Dompselaer, in 1625 trouwt met Christi
aen Lienens, weduwnaar van Roelefjen Smael. 
En toen kwam het onderzoek naar Henricus Eppen in een stroomversnelling. In de 
serie Groninger bronnen en toegangen vond ik hem in het lidmatenregister van de 
stad Groningen. Roemeling kon me vertellen waar hij gestudeerd en (deels) ge
werkt had en zoeken op internet op "Henricus Eppen" leverde twee bladzijden uit 
de Biographisches Lexikon /ür Ostfriesland op met gegevens. Mijn Haagse en Duit
se contacten zorgden voor uitbreiding van gegevens uit Aurich en Emden, de beide 
woonplaatsen van Henricus en zijn gezin. 
Dat leverde al met al de volgende levensbeschrijving op: 

Henricus (Hinrich) Eppen/Eppius, zn. van George 0urist, woont 24-2-1578 te 
Emden, dan genoemd "hochgelert u[nd] ersame Lizentiat"), geb. te Emden rond 
1574, overl. 4-4-1636 (onbekend waar), jurist en dichter. 

Bezoekt scholen In Emden en Bremen, studeert In Heldelberg (Ingeschreven 7 juli 1600, 
komend van Ost Friesland), Marburg (l 602-1604, Rechtswlssenschaften), en Orleans 
( l 61 l doctorstitel verkregen door rede over jurisprudentie). 
In 1597 praeceptor (onderwijzer) Fraterhuls te Groningen, lidmaat te Groningen 
23-2-1598, 1598 docent aan de Latijnse School te Groningen. 
Van 16 l l tot 1636 Hofgerlchtsassessor te Aurlch. 
In 1633 Vlerzlger In Emden. 

Tr. (1) met Caterine Smalen, overl. vóór 1618, weduwe van Johan Smale uit 
Groningen, daarvoor van Cornelis Jans Iserkremer uit Emden. 
Tr. (2) Utrecht 30-8-1618 met Annichgen van Dompselaer, dr. van Hendrick 
Joosten van Dompselaer (essayeur bij de munt te Utrecht, muntmeester te Utrecht) 
en Alidt Holi, overl. tussen 30-6-1625 en 1630, weduwe van Jacob van de Voort, 
med. doctor in Utrecht. 
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Tr. (3) Emden (Rathaus) 20-3-1630, (kerk) 2-5-1630 met Ebba Fewen, dr. van 
hopman Brunder Fewen. 
Hij had een zoon George en een dochter Catharina, onbekend uit welk huwelijk. 

Zoon George Epplus studeert In Groningen (Inschrijving 24 juni l 639 als George Epplus, 
Embda-Frlslus), Is 1651-1655 Hofgerlchtsvlzesekretär, 1654-1661 Ambtmann In Aurlch 
en van 1662 tot zijn ove~ljden In 1681 Kanzlerverwalter In Esens. 
Dochter Catharina Eppen wordt lldmate In de stad Groningen In december 163 7, 
trouwt aldaar 16-9-1637 met Arnoldus Zandt, lidmaat Groningen september 1634 (ko
mend van Lelden), solllclteur, archldlaken Hervormde Kerk Groningen. Zijn ouders zijn 
nog onbekend. Hij heeft een broer Edzardus en zuster Sara. 

Met dank aan O.D.J. Roemeling, Toos Stijl-Piersma en Hermann Fisscher. 
Zie voor de familie Dompselaer de Neder/andsche Leeuw 1971, kolom 79 e.v. door 
L.J. Malherbe. Voor Zandt zie Gruoninga oktober 1956 door A. Hoft en "Verwal
tungsgeschichte von Ostfriesland". 

Kwartierstaat van 'opa' Wiersema 
Michèl de Jong, Sneek 

Voorwoord 
Belofte maakt schuld; in mijn 'genealogisch voorstellen' in HDP 2001-3 zeg ik expli
ciet dat ik van plan ben regelmatig over mijn onderzoeksresultaten te schrijven. Nu, 
ruim een jaar later (ach, eens per jaar is ook regelmatig), moet ik dat ook eens waar
maken en derhalve begin ik met een kwartierstaat. Ik heb expres mijzelf niet als pro
band gekozen, vanwege mijn leeftijd (bouwjaar 1984), waardoor de eerste drie ge
neraties vrijwel geen waarde zouden hebben, en mijn Haarlemse grootmoeder. 
Derhalve heb ik mijn grootvader aan moederskant tot proband gebombardeerd. 
Niet alleen omdat vrijwel al zijn mij bekende voorouders uit de provincie Gronin
gen komen, maar ook als een soort eerbetoon aan 'oop'. Een bijzondere vermel
ding moet uitgaan naar dhr. drs. Roelof Dolfin te Groningen, volle neef van mijn 
opa, die mij een gigantisch deel van de voorouders van mijn overgrootmoeder le
verde (zie voor hem ook HDP 2001-3 en 2002-1). Trouwens, als u aanvullingen of 
vragen heeft, schroom niet om u tot mij te wenden. 
Dus opa, daar ga je dan: 

1. Jakob Jans Wiersema, geb. Groningen 5-11-1932, vrachtwagenchauffeur, 
over!. Groningen 22-11-1993, tr. Groningen 14-6-1958 met Johanna Jurri
na Wilhelmina Noeken, geb. Groningen 8-5-1936, modinette, dr. van 
Geert Noeken (1908-1980) en Henderike Jantina Westenbrink (1910-1962). 

2. Harke Wiersema, geb. Ezinge 9-1-1907, boerenknecht, grondwerker, 
bouwvakarbeider, over!. Groningen 16-11-1960, tr. Haren 15-3-1929 met 

3. Lammechien Dolfln, geb. Groningen 8-12-1903, over!. Groningen 
20-8-1997. 

4. Roelf Wiersema, geb. Ezinge 2-1-1871, dagloner, landbouwer, woont 1939 
te Groningen, tr. (1) Ezinge 15-5-1897 met Antje Auwema, geb. Garnwerd 
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26-5-1867, overl. Aduarderzijl 1-2-1899, wed. van Reinder Smit en dr. van 
Geert Auwema en Auktje Alberts Bos, tr. (2) Ezinge 13-5-1899 met Jetske 
Roorda, geb. Kollum 28-5-1876, over!. Groningen 3-10-1900, dr. van Jurjen 
Roorda en Jeltje Wiersma, tr. (3) Ezinge 17-5-1902 met 

5. Antje Gisolf, geb. Oldehove 10-2-1875, dienstmeid, overl. Noorddijk 28-
11-1926. 

6. Roelof Dolfin, geb. Groningen 17-6-1864, veehouder, over!. Haren 9-6-
1904, tr. Haren 11-6-1898 met 

7. Margrieta van Bergen, geb. Helpman 3-4-1868, veehoudster, winkelierster, 
over!. Haren 12-4-1927. 

8. Jakob Jans Wiersema, geb. Oldehove 4-8-1837, dagloner, over!. Ezinge 
10-6-1908, tr. (1) Ezinge 14-5-1864 met Welke Weites, geb. Ezinge 15-3-
1840, over!. Ezinge 6-9-1868, dr. van Arend Hermannus Weites en Aaltje 
Vledder, tr. (2) Ezinge 14-5-1870 met 

9. Allerdina Kremer, geb. Feerwerd 3-5-1847, dienstmeid, koopvrouw, over!. 
Ezinge 25-10-1903. 

10. Henderikus Gisolf, geb. Oldehove 29-5-1843, dagloner, over!. Oldehove 
6-3-1898, tr. (2) Oldehove 21-2-1891 met Trijntje Malda, geb. Wanswerd 
20-6-1855, over!. Groningen 14-5-1921, dr. van Sytze Liepkes Malda en 
Antje Pieters Graanstra; hij tr. (1) Ezinge 19-5-1870 met 

ll. Mettje Deemter, geb. Feerwerd 7-6-1847, over!. Oldehove 16-7-1890. 
12. Amel Dolfin, geb. Noorderhogebrug 26-9-1835, bakker, logementhouder 

'de Nieuwe David' aan de Heereweg te Groningen, over!. Groningen 23-7-
1894, tr. Haren 12-4-1862 met 

13. Lammechien Meijer, geb. Haren 18-1-1829, veehoudster, over!. Gronin
gen 21-3-1903. 

14. Albert van Bergen, geb. Eelde 25-8-1834, landbouwer, over!. Helpman 
23-11-1916, tr. Haren 18-4-1867 met 

15. Alina Poelma, geb. Helpman 2-1-1833, over!. Haren 31-1-1927. 

16. Harke Jakobs Wiersema, geb. Niehove 24-5-1802, kuipersknecht, wagen
makersknecht, over!. Oldehove 18-2-1855, tr. Oldehove 14-5-1828 met 

17. Elske Mekkes Slinger, geb. Oldehove 6-4-1809, over!. Oldehove 14-2-
1847. 

18. Roelf Jakobs Kremer, geb. Grootegast 14-3-1821, dagloner, over!. Garn
werd 3-8-1852, tr. Ezinge 20-6-1844 met 

19. Jantje Alderts Hoeksema, geb. op zee bij Ameland 25-8-1823, dagloon
ster, over!. Feerwerd 18-4-1875, tr. (2) Ezinge 21-7-1859 met Pieter Smit, 
geb. Appingedam 11-7-1814, over!. vóór 1875, zn. van Hindrik Pieters Smit 
en Trijntje Jacobs. 

20. Wiebe Henderikus Gisolf, geb. Groningen 27-7-1820, boerenknecht, 
over!. Saaksum 14-6-1859, tr. Oldehove 17-7-1843 met 

21. Janna Hiddes de Groot, geb. Oldehove 27-12-1818, dienstmaagd, over!. 
Ezinge 25-4-1861. 

22. Frans Jans Deemter, geb. Ezinge 22-11-1813, overl. Aduarderzijl 23-1-
1898, tr. Ezinge 20-3-1847 met 

23. Geertje Geerts Klamer, geb. Oldekerk 22-2-1821, overl.Aduarderzijl 7-6-
1887. 
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24. Aldert Heddes Dolfin, geb. Garmerwolde 13-7-1806, bakker, veehouder, 
over!. Groningen 9-2-1889, tr. (2) Groningen 20-8-1843 met Anja Amels, 
geb. Engelbert 6-8-1820, over!. Noorderhogebrug 25-1-1844, dr. van Amel 
Harms Amels en Jantje Aaldriks van Bruggen, tr. (3) Groningen 18-4-1847 
met Hinderika Arends Groeneveld, geb. Scheemda 1-4-1812, over!. Gro
ningen 21-7-1891, dr. van Arend Hindriks Groeneveld en Everdina Hindriks; 
hij tr. (1) Ten Boer 31-3-1833 met 

25. Hillena Amels Amels, geb. Garmerwolde 9-10-1813, over!. Noorderhoge
brug 26-2-1842. 

26. Roelf Meijer, geb. Haren 14-10-1787, landbouwer op Dilgt onder Haren, 
over!. Haren 3-3-1870, tr. Haren 20-12-1810 met 

27. Allerdina Hemsing, geb. Peize 31-5-1789, over!. Haren 28-2-1835. 
28. Jan Alberts van Bergen, geb. Eelde 6-4-1801, over!. Eelde 8-11-1877, tr. 

Eelde 20-10-1826 met 
29. Margaretha Rabbens, ged. Eelde 17-1-1802, over!. Helpman 19-4-1884. 
30. Lammert Jans Poelma, ged. Noordwijk (Marum) 1-6-1789, landbouwer, 

over!. Helpman 2-3-1870, tr. Haren 7-11-1821 met 
31. Aaltje Lammerts Bazuin, geb. Helpman, ged. Groningen 25-1-1797, 

over!. Helpman 20-9-1861. 

32. Jakob Jans (Wiersema), van Oldehove, (doopsgezind) landbouwer, begr. 
Niehove 4-7-1803, tr. (huwelijkscontract (he.) Oldehove 3-12-1783, ondertr. 
Den Ham 21-12-1783) met 

33. Peepke Hindriks (van) Hollenga, ged. Wierum 31-8-1766, landbouwer
sche, over!. Niehove 16-7-1814, tr. (2) Niehove 23-9-1804 (he. 6-9-1804) 
met Jurjen Kornelis Hofman, ged. Aduard 18-10-1778, landbouwer. 

34. Mekke Jans Slinger, geb./ged. Oldehove 16/25-9-1774, timmermansbaas, 
over!. Oldehove 16-4-1826, tr. Oldehove 25-11-1804 met 

35. Rienje Klaassens Eenema (Ennuma), ged. Oldehove 5-9-1784, over!. 
Oldehove 2-1-1843, tr. (2) Oldehove 6-1-1831 met Gerrit Jakobs Veltinga 
(Veldsema), geb./ged. Fransum 29/31-3-1799. 

36. Jacob Jans Kremer, ged. Oldekerk 11-7-1790, kastelein te Niebert, over!. 
Niekerk 8-4-1842, tr. Grootegast 27-6-1812 met 

37. IJnje (Einje) Wiebes Hazenberg, geb./ged. Grootegast 7/18-1-1795, 
over!. Niezijl 23-9-1884. 

38. Allert Pieters Hoeksema, geb./ged. Hornhuizen 20-7/7-8-1796, binnen
schipper, over!. Vierhuizen 18-12-1881, tr. (2) Groningen 19-11-1829 met 
Katrina Berends Hoving, geb./ged. Uithuizen 18/22-2-1789, over!. Stads
kanaal (gem. Wildervank) 7-12-1876; hij tr. (1) Ulrum 4-6-1820 met 

39. Aaltje Pieters Frik, geb. Zoutkamp 29-7-1798, ged. Vierhuizen 19-8-1798, 
over!. Zoutkamp 12-8-1826. 

40. Henderikus Gisolf, ged. Groningen 8-8-1798, wolkammer, kamerbehan
ger, over!. Niezijl 1-1-1825, tr. Groningen 21-11-1819 met 

41. Antje Keimpes Schuitema, ged. Niezijl 6-1-1793, wolkamster, over!. Nie
zijl 3-5-1828. 

42. Hidde Jans de Groot, ged. Niehove 26-10-1788, arbeider, over!. Oldeho
ve 25-9-1859, tr. (2) Oldehove 29-1-1831 met Etjen Ewolts Zuidema, 
geb./ged. Zuidhorn 31-3/7-4-1791, over!. Oldehove 28-7-1841, tr. (3) Olde
hove 2-11-1846 met Pieterke Jannes Lodewijks, geb./ged. Ezinge 4/16-4-
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1797, hij tr. (1) Niehove 13-5-1810 met 
43. Trijntje Hendriks de Vries, ged. Leens 7-3-1784, arbeidster, overl. Saak

sum 23-4-1830. 
44. Jan Geerts Deemter, geb. Ezinge 14-11-1773, overl. Feerwerd 8-6-1827, 

tr. Ezinge 24-11-1799 met 
45. Mettje Pieters Kalk, geb. Feerwerd ca. 1777 (dr. van Pieter Alberts Kalk en 

Trientje), overl. Feerwerd 20-3-1854. 
46. Geert Lukas Klamer, ged. Anloo 20-7-1783, arbeider, veldwachter, schip

per, overl. Niekerk 16-5-1851, tr. (2) Oldekerk 28-12-1842 met Geeske 
Cornelis Bijzitter, geb./ged. Donkerbroek 20/22-10-1791; hij tr. (1) Nie
kerk 17-5-1807 met 

47. Bouwina Geertruida Willems Olthoff, ged. Lutjegast 12-10-1788, overl. 
Faan 23-8-1835. 

48. Hedde Tiemens Dolfln, geb. Lellens 1-4-1781, watermolenaar, arbeider, 
dagloner, overl. Ten Boer 3-8-1858, tr. Garmerwolde 17-2-1806 met 

49. Bouke Alderts Postma, ged. Loppersum 12-10-1777, over!. Garmerwolde 
30-10-1849. 

50. Amel Hanns Amels, ged. Noorddijk 16-10-1791, landbouwer, overl. Gro
ningen 25-4-1862, tr. (2) Noorddijk 29-3-1828 met Roelflen Jans Timmer 
Hooiveld, ged. Borger 16-1-1785, dr. van Jan Timmer en Hindrikje Roelofs; 
hij tr. (1) Noorddijk 27-2-1813 met 

51. Jantje Aaldriks van Bruggen, geb. Garmerwolde 26-2-1792, over!. Engel
bert 23-9-1826. 

52. Jan Egberts Meijer, ged. Haren 4-7-1745, landbouwer op Dilgt te Haren, 
over!. Haren 26-7-1816, tr. Haren 4-7-1773 met 

53. Fennechien Egberts Folgers, geb. Glimmen, ged. Noordlaren 21-11-
1745, overl. Haren 24-12-1818. 

54. Jan Hemslng, geb. Peize ca. 1756, overl. Den Ham 13-2-1814, tr. (2) Den 
Ham 8-6-1794 met Geertje Jans Datema, tr. (1) met 

55. Hendrikjen Wuffen, ged. Zuidlaren 15-5-1768, over!. Peize vóór 1794. 
56. Albert Coenraads van Bergen, ged. Eelde 2-7-1772, beurtschipper Eel

de-Groningen vice versa, over!. Eelde 3-2-1830, tr. Norg 1-6-1794 met 
57. Mettien Jans Tonnis, ged. Norg 13-12-1773, overl. Eelde 14-12-1822. 
58. Rabbe Jans Rabbens, geb. Paterswolde, ged. Eelde 3-4-1757, arbeider, 

overl. Paterswolde 16-9-1812, tr. Eelde 22-4-1798 met 
59. Swaantien Jans, geb. Tynaarlo, ged. Vries 30-4-1769, over!. Eelde 12-11-

1839. 
60. Jan Wessels Poelma, geb. ca. 1747, overl. Noordwijk (Marum) 20-8-1821, 

tr. ca. 1780 met 
61. Aaltje Hindriks, ged. Marum 22-5-1757, overl. Marum 15-6-1824. 
62. Lambert Arents Bazuin, geb. Helpman, ged. Groningen 15-6-1763, land

bouwer, overl. Helpman 1-12-1827, tr. Groningen 25-5-1792 met 
63. Aaltje Jans Stel, ged. Haren 11-5-1760, overl. Helpman, begr. Haren 

21-1-1797. 

Ver van huis 
Hendrik Bartholomeus (van Zwolle) en Mary Jans (van Groningen) bedelaars, va
der gaande op krukken, laten te Kimswerd op 21-1-1714 dochter Jantje dopen. 
Ingezonden door Tineke Slof, Leeuwarden 
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Lidmatenlijst lutherse Kerk Sappemeer 1 7 40 
Marchien van Zandwljk-Hillebrands, transcriptie Henk Hertog 

Naam Register 
van alle Ledematen Resorterende 
van de Luterse Kerke tot Sapmeer 

mitsgaders 
Een aanwijsinge der Dorpen, en 

Compagnien, in welke sij woonagtig zijn. 

H. Wisscher, Pastor 

1. Sapmeer 

1. Anna Margaretha Oijemans, ejus 
uxor [ = diens vrouw) 

2. Philip Berents, een tassche vaarder 
dese Broeder heeft een van onse 
weeskinderen in zijn huijs geno
men, en Edelmoedig het selve een
ige jaren, ex propriis gemainctineert 
[ = op zijn eigen (kosten) onder
houden) 

3. Karssen Gerds, een arbeijder, zijn
de koster en voorsanger in onse 
Gemeente 

4. Engeltje Teunis, een arme weduwe 
5. Margareta Peters, een arbeijders 

wijf 

2. het KlelJne Meer 

6. Dirk Jurgens, een tassche vaarder 
7. Teelke Hanssen, een arbeijders wijf 

3. Agter St. Martenshoek 

7. de hovenier van Mevrouw Trip op 
Jagtwijk 

4. Borger Compagnie 

8. Trijntje Jurgens, een arbeijders wijf 
9. Hindrik Klaassen, een tassche vaar

der 
10. Trijntje Hendriks, ejus conjux [ = 

diens echtgenote) 
11. Willem, bij de wandeling genoemt 

Witkop 

12. Grietje Willems, ejus uxor 
13. Gerrit Janssen, een arbeijder 
14. Anna Jans, een arbeijders wijf 
15. Teunis Jans, een veenboer, ouder

ling 
16. Klaas Jurgens, een veenboer, ou

derling 
17. Jurgen Hindriks, een arm tassche 

vaarder 
18. Imke Jans, ejus uxor 

5. Friesse Compagnie 

19. Aldrik Hendriks, een arbeijder 
20. Geesje Hendriks, ejus uxor 
21. George Schalk, een arme matte

maker 
22. Marij Anthonij, ejus uxor 
23. Trijntje Jans, een tassche vaarders 

wijf 
24. Grietje Koerts, een arbeijders wijf 
25. Jan Hermens, een arbeijder, Dia

conus 
26. Trijntje Hermens, ejus uxor 
27. Jantje Hondert Gulden, een oude 

armewedue 
28. J: P: Raspe, gecommitteerde van 

de pagters 
29. Aaltje Obermans, ejus uxor 
30. Christiaan v. Rinfels, soldaat 

6. Kiel Compagnie 

31. Hendrik Arends, oud arbeijder 
32. Elsken Obermans, ejus uxor 
33. Jurjen Stemmer, een arbeijder 
34. Jan Arends, een tassche vaarder 
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35. Fennigje Arends, ejus uxor 
36. Aaltjen Arends, een meijd 

7. Nieuw Compagnie 

37. Marij Hendriks Wallenhorst, wedu-
we 

38. Liebe Hendriks, een meijd 
39. Herman Lutmers, een boer 
40. Trijntje Klaassen, ejus uxor 
41. Stijntje Klaassen, een oude wedu-

we 
42. Leonard Spreen, chirurgus 
43. Jan Spreen, een arm arbeijder 
44. Wamer Jans, een schipper, Diaco

nus 
45. Geertruij Hendriks, ejus uxor 

8. In de Jurisdictie van 't Gorecht, 
Kropswolde 

46. Hendrik Jans, boer en arbeijder 
47. Koert Jans, hovenier bij de h1 Bor

gemeester van Iddekinge 

9. Omlanden, onder de Jurisdictie 
van de Heer Plccart van Slogter, 

Colham 

48. Johanna Luetjens, boerinne, een 
mattemakers wijf, dese heeft ook 
een van onse weeskinderen in het 
huijs genomen en eenige jaren 
edelmoedig gemaintineert 

49. Stijntje Ulriks, een oude weduwe 

10. Slogter 

50. Annetje Smits, oude weduwe 
51. Gert Jans, een huijsdecker, Diaco

nus 
52. Andreas Gemeijn, timmerman 
53. Geesje Gemeijns, ejus uxor 

11 . Schlerwolde 

54. Jan de Smit 
55. Christianus v. Oldenborg, een smits 

knegt 

12. Beijde Old'Ampten - Veendijk 

56. Jan van Bremen, een boeren 
knegt 

13. Noordbroek 

57. Jan bij de wandeling genoemt 
Moesker, een arbeijder 

58. Jan Schoenmaker, een vlasbereij
der 

59. Leentje Schoemakers, ejus uxor 
60. Wilhelmus Helwig, medicinae 

practicus & chirurgus, boekhou
der, & ejus uxor 

61. Ufke Jans, een arbeijder 

14. SulJdbroek 

62. Herman Arents, een arm arbeijder 
63. Thomas Schröder, kistemaker 
64. Thomas Hindriks, schorsteenveger 

15. 't Hemrik of Trips Compagnie 

65. Jan bij de wandeling genoemt 
Hollander, arbeijder 

66. Jurgen Jurgens, een tasschevaar
der 

6 7. Margrieta Wessels, ejus uxor 
68. Jan Fredrik Bok, een scherenslij

per 
69. Eise Marij Schults, ejus uxor 

NB Hierbij gerekent de Pastor, Teelke 
Hans, en Boekhouders zijn wijf, 
zijnde 72 Ledematen 

Bron: 
Gemeentearchief Amsterdam, 
Brievendossiers van de lutherse 
gemeente te Amsterdam. 

Il Een andere lijst uit 1782 staat 
binnenkort op onze website. 
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Theoheeren resp. Heeren (afkomstig uit Emden) 
Petronella J.C. Elema 

Echt compleet is de hier volgende genealogie nu ook weer niet, maar een groot
schalig onderzoek in Emder bronnen paste niet in de planning. De Groninger ver
meldingen van dit geslacht, hier met een predikant vertegenwoordigd, heb ik wel 
zoveel mogelijk aangevuld. Deze Cornelius stierf jong, slechts twee dochters nala
tend, en dat zal het einde van het geslacht in ons gewest hebben betekend. Het 
vreemde is, dat Theo of Teye een voornaam lijkt te zijn en Heeren de achternaam -
in Weiwerd werd genoemde predikant ook gewoon als Heeren aangeduid. Maar 
zijn dochters heetten nadien, net als hun oom, Theoheeren! 
Tot mijn verrassing bleek (na de aanvankelijke afsluiting van het onderzoek) dat 
één der nazaten naar Indië was gegaan: hij moet een oom van bovengenoemde 
predikant zijn geweest, maar honderd procent zeker is dat niet. 
Ook deze Willem Theo Heeren, een medisch doctor, had (zoals gezegd) enige tijd in 
Groningen gewoond. De ontdekking dat hij naar Indië was vertrokken was het be
gin van de tweede fase van het onderzoek, bereidwillig en deskundig verricht door 
de heer N.E Tinga te Gouda. Hij wist in het CBG en op het ARA een aanzienlijk 
aantal gegevens over deze tak bijeen te krijgen. De verwerking en opstelling ervan 
is van mij, maar het onderzoek dienaangaande was geheel in zijn handen. Ik ben 
hem dus veel dank verschuldigd. 

Ia. Mr. Tejo Heren, schoolmeester te Wirdum in Oostfriesland (1723), postuum 
vermeld als koopman te Emden, begr. Emden [18-4)-1738, tr. Emden (bur
gerlijk) 21-10-1723 Cornelia Meijenborg, overl. 1736, dr. van Cornelis 
Meijenborg. 

De Emder huwellJkslnschrl]vlng luidde: TeJo Heeren schulmelster zu Wirdum und 
Cornelia Meljenborgs, Cornelis Meljenborg burgerhauptman und Hauptcommls
sar dleser stadt ehellchte Tochter. Testes Hermanus Wulffram an selte des brauti
gams und an selte der braut 1hr Vater. und 1hr ohelm ( = oom] GerrlJt MelJenborg. 
Het overtljdensreglster van Emden vermeldt op 18-4-1738: Mr. Teo Heeren an't 
Oude Markt. kist van Dex(el) f 13.0.p, 6 handgr., 8 schr., Klet f 18.1 7 .0, een oude 
sedel kiste. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 
- Comelius Heeren, volgt lla. 
- dochter, begr. Emden kort voor 6-6-1736. 

Uit het begraafboek haalde Ik de Inschrijving: Een eiken kiste 5 voet voor Tee Heren 
dogter an't Olde Markt. 4 handgr" 6 schr., klet. f 6.14.0. 

Ib. Dr. Willem TheoHeeren, volgens Indische bronnen afkomstig van "Wir
dum" (Ofr.), onderkoopman (1743), winkelier en dispencier van Tematen 
(1743), medisch doctor (1745), fiscaal van Semarang, resident van "Qualla
damak" [Damak] (1749), overl. (vermoedelijk te Qualladamak) 25-12-1749, 
tr. Emden (burgerlijk) 7-9-1735 Anna Hesseling, lidmaat Groningen (op att. 
van Emden) dec. 1736, dr. van Georg Hessling prediger zu Grimersum; mo
gelijk hertrouwde zij met Johannes Gabriel Relotius, predikant te Batavia. 

80 

BIJ het huwelijk heette de man WIiiem TelJo Heeren; getuigen waren Teljo Heeren 
des brautlgams bruder, dr. Frettag, Major Hessllng en J. van Dalen. De vader van 
de bruid was toen al overleden. 
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Dit echtpaar kocht begin l 7 40 voor f 3800 (GrA. RA III x 121, fol. 40, 12-2-1740) 
van Wilhelmus Huislnga en Ernstlna Wilhelmina Placius een huls ten N. in de Poele
straat door Poelepoort, op vrij eigen grond, zwetten ten N. hopman P. van Ham, ten 
0. Rengenler Jans met een mande poort, ten Z. de straat, en ten 0. Bernardus 
Ankom. Zij verkochten het een jaar later weer aan Jacob Engelma voor f 3475 
(GrA. RA III x 122, fol. 244vo, 26-1- l 7 41 ), 

Later datzelfde jaar vertrok het gezin naar Oost-Indië: de medisch doctor W. Theo
heeren werd omstreeks februari l 7 41 gemachtigd om een conventuale van het 
Armhulszlttend Convent te vertegenwoordigen bij een proces aldaar. Eind l 7 44, 
toen de desbetreffende vrouw was overleden en de voogden van het AHZ Con
vent de procedure overnamen, werd gerekesteerd dat "geen antwoord van op
gemelten dr. Theoheeren hebbende bekomen, nu bedugt zijn dat de 
gevolmagtlgde mogte zijn overleden, of op Batavia niet present ... • en kregen zij 
toestemming van het stadsbestuur om Iemand anders te machtigen (GrA. rnr 321, 
rekestboek dl. 40, l 0-12- l 7 44). Of hij nu bulten Batavia vertoefde Is één ding, 
maar overleden was Willem niet. In de verschlllende Indische collecties aanwezig 
op het CBG komen hij en zijn gezin vaak voor. 

Op een veel latere lijst bleek dat de familie Theoheeren was uitgekomen op het 
schip Huls den Eu/t. Dat was groot 850 ton en In 1731 gebouwd voor de kamer 
Amsterdam. De reis die de familie Theoheeren meemaakte begon op 28-5- l 7 41 
van Texel onder kapitein Christiaan Boord en deed op 4-7- l 7 41 St. Jago aan (een 
der Kaapverdische eilanden, een gebruikelijke stop voor VOC-schepen In ver
band met het Innemen van voedsel en water). Van 4-11 tot 3- l 2- l 7 41 lag het 
schip bij Kaap de Goede Hoop (waar zich nog dertien personen Inscheepten), op 
25-2- l 7 42 kwam het In Batavia aan. De reis duurde dus nagenoeg negen maan
den. Van de 154 zeelieden, 82 soldaten en 7 passagiers stleNen onderweg niet 
minder dan 78, waaronder één passagier. In vergelijking met andere schepen 
was dat erg veel, terwijl er bovendien In Kaap de Goede Hoop nog 33 zieken van 
boord waren gegaan en 46 gezonde manschappen zich Inscheepten. 

Zouden die passagiers bestaan hebben uit het hele gezin Theoheeren? Dan Is er 
misschien onderweg een kind gestoNen. Maar het Is niet zeker, want Willem zelf 
was geen passagier maar bemanningslid. Hij was uitgevaren als ·onderkoopman 
In dienst van de voc· en In belangrijkheid de tweede man aan boord. HIJ regelde 
o.a. de verkoop van de bezittingen van onderweg gestoNen soldaten en zeelie
den. HIJ schrijft zijn naam dan als "lek WIiiem TheoHeeren" en tekent als Wm T Hee
ren. Ook maakte hij bijvoorbeeld testamenten op. 

Op de generale personeelslijst van de VOC per 30-6- l 7 43 kwam Willem voor on
der Batavia, op de lijst "pennlsten buyten emplooy" waaNoor hij toch nog de hem 
toegezegde gage van f 40 per maand kreegl Op 24-11- l 7 43 werd hij benoemd 
tot winkelier en dlspencler van Termaten, maar deze benoeming werd op dezelf
de dag nog teruggedraaid. Per 29- l 2- l 7 44 werd hij echter tot fiscaal van Sema
rang benoemd en per 27-9-1749 tot resident van Qualladamak. In deze plaats 
waren In l 7 49 "ten comptolre" van de VOC 29 personen bekend, waarvan onge
veer de helft militairen: de eerste op de lijst was Willem Theoheeren van "Wier
dum", onderkoopman, voor nog steeds dezelfde f 40. Daarbij stond dat hij in 
l 7 42 In Indië was aangekomen, en de naam van het schip: een hoogst noodza
kelijk gegeven voor verder onderzoek. 

Uit zijn conduitestaat blijkt dat hij geen geld naar het vaderland liet sturen. Dat was 
ook niet nodig, want hij had zijn gezin bij zich. Ook nam hij nooit iets op: klaarblijke
lijk kon hij zichzelf en zijn groeiend gezin onderhouden met privé-inkomsten, mo-
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gelijk als arts of als koopman. Toen hij eind 1 7 49 stierf stonden alle verdiensten 
(bijna 4000 gulden) nog open bij de VOC; zij betaalden het aan de weduwe toe
komende deel op 28-8-1753 aan Anna Hesseling uit, en dat aan de kinderen op 
20-6-1755. 

Op 9-8-1752 was Anna Hesseling (reeds weduwe) getuige bij een doop van een 
kind Beynon (haar zoon George zal, vele jaren later, nog met een meisje Beynon 
trouwen). Het gezamenlijke testament dateert van 18-8-1 7 49 (slechts enkele 
maanden voor het overlijden van de man) en werd opgemaakt te Batavia. De op 
dat moment in leven zijnde kinderen werden allen genoemd: Swaantje, George, 
Theodorus, Johannes WIiheimus, Henderlcus Regnerus, en Heva Theodora WIihei
mina. 

Ik vermoed dat zij nadien nog hertrouwd Is geweest met de predikant te Batavia, 
Johannes Gabrlel Relotlus, want toen deze op 29-7-1 7 71 zijn testament liet opma
ken legateerde hij weliswaar aan zijn broeder Marcus Relotlus (predikant te Aalsum 
In Oostfrtesland) f 1 000, maar stelde hij tot universele erfgenamen zijn aanbehuw
de zoon en dogter met noemen George Theoheere, tweede oppercoopman 
deeses casteels, en Eva Theodora WIiheimina Theoheere, huljsvrouw van Adam 
Lanolj, onderkoopman en tweede pakhuljsmeester tot Colombo, leder voor de 
gerechte helft. Vermoedelijk waren dit toen de enige nog In leven zijnde kinderen 
Theoheeren. 

Uit dit huwelijk: 
1. Zwaantien Theoheeren, ged. Groningen A.K. 15-7-1736 (in Oosterstr.), 

begr. Batavia (Hollandse Kerk, kelder Z.O.Z. no. 33, van t.o.v. Vr. 
d'Ablaing) 29-3-1753. 

Swaantje Theoheeren stierf, als oudste dochter van wijlen de onderkoopman 
WIiiem Theoheeren, in Batavia ten huize van haar moeder Anna Hesseling, Tij
gersgracht WZ. 

2. Georgius [later: George] Theoheeren, ged. Groningen A.K. 
12-11-1738 (in Poelstraat), volgt lib. 

3. Theodorus Theoheeren, ged. Groningen Gr.K. 10-5-1740 (in Poel
straate), begr. Batavia (Hollandse Kerk) 7-4-1753, nagelaten zoon van 
wijlen Willem Theoheeren. 

4. Johannes Wilhelmus Theoheeren, ged. Batavia (Hollandse Kerk) 
2-7-1743 (get. ds. Henricus Dreyer en zijn huisvrouw Maria Margaretha 
Comans), mogelijk dezelfde als Jan Theoheeren, begr. Batavia (Hollandse 
Kerk) 16-4-1753, nagelaten zoontje van wijlen Willem Theoheeren. 

5. doodgeboren kind, begraven Batavia (Hollandse Kerk) 30-12-1744. 
6. Eva Theodora Willemina Theoheeren, bij haar huwelijk van Soeraba

ja, over!. Colombo (na 1796?), kreeg 25-7-1769 toestemming om te trou
wen, otr. Batavia 5-8-1769 A. de Lannoy. Uit dit huwelijk kinderen. 

7. Henricus Regnerus Theoheeren, assistent (niet bekend waar), begr. 
Batavia (Hollandse Kerk) 1-9-1768. 

Ila. Comelius Heeren, geb. Emden 1724-'25 (doop niet gevonden), predikant 
te Weiwerd vanaf 2-8-1750, over!. Weiwerd (Comelius Heeren, gelieft leeraar 
dezer gemeente, oud ruim 34 jaar) 3-5-1759, tr. Weiwerd 2-5-1751 Marga
retha Abbring, geb. Ezinge 9-10-1728, over!. Groningen 21-7-1818, dr. van 
Georgius Abbring, predikant, en Margaretha Hoisingius. 
Uit dit huwelijk: 
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1. Margaretha Cathrina Theoheeren, geb./ged. Weiwerd 31-5/3-6-1753, 
over!. Obergum 11-7-1813, tr. Obergum 6-3-1782 Ludovicus Kniphuizen, 
ged. Groningen 12-11-1755, predikant te Obergum & Maarhuizen vanaf 
30-4-1780, over!. Obergum 6-10-1826, zn. van Jakob Kniphuizen, koop
man, en Hinderika Kolthoff. 

De huwelijkse voorwaarden tussen Ludovicus Kniphuizen, predikant te Ober
gum, zn. van de koopman Jacob Kniphulsen en Hlnderica Kolthoff, en Marga
retha Catharina Theöheeren, dr. van wijlen Cornellus Theöheeren, predikant te 
Weywert, en Margareta Abbering, vonden plaats eind Januari 1 782 (GrA. RA III ij, 
31-1-1782). Aan bruldegomszljde Harmannus Rosema en Catharina Alberdlna 
Knlphulsen zwager en zuster, de koopman Hlndrik Jan Kniphuisen broeder, de 
ouderling Eitjo Kniphuisen en Tltia Elijes volle oom en aangetr. moel. Aan bruids
ziJde: Margareta Abbering moeder, Cornelia Magdalena Theoheeren zuster, 
Abraham Pootholt en Enna Margareta Abbering aangetr. oom en volle moei, 
Catharina Abberlng wed. ds. Petrejus moei. 

2. Cornelia Magdalena Theöheeren, ged. Weiwerd 14-12-1755, over!. 
Obergum (oud 51 jr. 9 mnd.) 12-9-1807. 

Obergum 8 sept. 1807 overleden en op 12 sept. 1807 door den predikant 
L. Knijphuizen aangetekend het overlijden zijner geliefde schoonzuster, Corne
lia Magdalena Theöheeren, zij stierf oud 51 J. 9 m., ongehuuwd, de aanteke
ning geschiede in naam harer moeder, Mejuffrouw Margaretha Abblng [sic) 
wedw. Corn. Theöheeren, hier woonende, en de overledene bij HaarEdele. 

Ub.George Theoheeren, ged. Groningen A.K. 12-11-1738, 2e opperkoopman 
van het kasteel van Batavia (1771, 1773), opperkoopman Kasteel (1780), 
''naar Nederland verlost" 8-4-1784, otr. Batavia 30-1-1773 Maria Barbera 
Beynon, geb. Amsterdam 6-7-1749, begr. Batavia 24-4-1780, dr. van Jan 
Daniël Beynon en Johanna Maria Olivier; zij tr. 1. Makassar 29-7-1764 Fre
derik Willem Hendrik van Blijdenbergh, van Calcar, onderkoopman 
0.1.C. en Fiscaal te Makassar, "sabandhaer" (oude Indische benaming voor 
het hoofd van een haven), over!. Makassar 9-5-1772. 

George was aanvankelijk boekhouder. Hij trad al In 1750 In dienst bij de VOC als 
"ads[plrant?], tenminste als het Jaartal juist Is; het zou ook 1760 geweest kunnen 
zijn. Hij werd eerste factuurhouder te Batavia 29-1-1 7 62, jaarnaal-extendeerder 
25-8-1764, koopman en factuurhouder 29-5-1770, negotie-boekhouder 2-4-
1771, 2eopperkoopman 3-5-1771, bevestigd als koopman en factuurhouder 11-
7-1772, 2e opperkoopman van het kasteel 1-7-1773 en 1e opperkoopman van 
het kasteel 10-6-1777. In 1755 werd hij ·onder de coppen ter Negotie Comptoif' 
te Batavia vermeld. 
Met behoud van functie, gage en bagage werd hij "naar Nederland verlost· 
8-4-1784. Toen had hij er ook ruim 22 "officiële" tropenjaren opzitten en de facto 
nog meer, want hij Is uiteraard In 1 7 41 met zijn ouders meegekomen naar Indië. 

Aangenomen dochter: 
a. J.M. Knop, begr. Batavia (Hollandse Kerk) 3-5-1778. 

Uit het huwelijk: 
1. pasgeboren kind, begr. Batavia (Hollandse Kerk) 19-4-1774. 
2. pasgeboren kind, begr. Batavia (Hollandse Kerk) 21-7-1775. 
3. pasgeboren kind, begr. Batavia (Hollandse Kerk) 25-1-1780. 
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Naamslijsten 
Willem G. Doornbos 

111 
Gildebroeders van de schuitenschippersgilde Groningen, 1 726 

Op de requeste van de olderman en heuvelingen indertijdt geadsisteert met het 
grootste gedielte der ledematen van de schuitenschippergilde, hoe dat wel genegen 
waaren nae het voorbeelt van eenige andere gilden voor de noodtlijdende een wil
lekeur op te reghten, waarvan het project bij desen gevoeght, dewijl nu sulckx pri
vata authoritate geschiedt zijnde van geen efficaciteit soude weesen, dewijl daaron
der eenige articulen sijn wegens 't prefereren van crediteren als anders, versoghten 
dieswegen dat haar ed. mog. gem. willekeur gelieven te corroboreren en approbe
ren. 
Gehoordt het rapport van de praesiderende borgemester Wolthers en sijn edtl. as
sessoren hebben de h.heeren borgemeesteren ende raadt nevensgaande conventie 
cum exhibita geteickendt, geapprobeerd en remonstranten versoeck in voegen ge
daan geaccordeert.1 

[Volgt de willekeur] 

En hebben desen onderteickendt 

Egbert Reinders, als olderman in der 
tijdt 
Jan Egberts, als heuveling 
Tidde Jans, als heuvelingh 

Jan Oorsingh 
Hindrick Athes 
Egbert Geerts 
Jan Weikes 
Jan Isebrandts 
WeikeAthes 
Frerick Rooleffs 
Luigien Jans 
Jacob Alberts 
Wolter Berents 
Jan Jacobs 
Hindrik Jans Jongman 
Jannes Alberts 
Geert Hindricks 
Doye Clasens 
Jan Roelefs 
Jan Willems Vonk 
Berent Wolters 
Gerloff Jacobs 
Jacob Jansen 
Pieter Jansen 

Egbert Joggems 
Jannes Alberts 
Lammert Hoff 
Albert Jans 
Febo Frericks 
Jan Hindricks 
Geert Sickens 
Drieuwes Harmens 
Hindrick Dercks 
Reinder Egberts 
Jacob Reinders 
DerckJans 
Roebert Jans 
Heike Jans 
Anderies Jans 

Gildebroers 

Geert Hindricks 
Rembt Jaspers 
olderman Frerick Frericks 
Harm Gerrits 
Pieter Neeringh 
Luigien Berents 
Andel Egberts 
Frerick Reinders 
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Koobe Egberts 
Harmen Christiaans 
Roeleff Gerrits 
Jan Harmens 
Cornelis Roelefs 
Hindrick Fransens 
Berent Egberts 
Egbert Gerrits Hoff 
Harmen Abels 
Lammert Claasen de olde 
Lammert Claasen de jonge 
Harmen Geerts 
Jan Geerts 

Cornelis Geerts 
Gerrit Pieters 
Derck Jans Wint 
Harmen Sickens 
Jan Egberts Muis 
Egbert Heins 
Drewes Drewes 
Willem Geerts 
Ties Pieters 
Albert Nysen 
Albert Geerts 
Lucas Jans 
Hindrick Jans Neeringh 

1 Groninger Archieven, rnr 321, rekestboek, deel 28, 19 maart 1726 

Ver van huis 
Dat Evert Jans, zoon van Jan Evert en Annege Hommes uit de Kijl, te Boodegraven 
geboren den 28 junij 1793, te Kloosterveen den 11 augustus 1793 gedoopt is, en 
zulks met het Register der gedoopten alhier overeenstemt, getuige door deezen, 
Kloosterveen, d: 17 maij 1804 
[was getekend] J.A. Erkenswijk, Pred: te Kloosterveen 

Volgens vertoonde attestatie blijkt, dat het kind van Jan Everts en Annegien Hom
mes van Windeweer den 6 May 1798 te Genemuiden gedoopt is en den naam 
heeft ontvangen van IJda. Welke attestatie door de Kerken Raad en ondergeteken
de gesien is. 
[w.g.] L. van Hulten, Pred: te Windeweer en Lula 
Bron: DTB Windeweer; ingezonden door de heer E. Bakker te Sappemeer 

ADVERTENTIE 

B O E K H A N D E L G O D E R T \V A L T E R 

Oude Ebbingestraat 53 
9712 HC Groningen Email:gwalter@noord.bart.nl 

Tel 050-312 25 23 
Fax 050-318 66 30 
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Het jeneverkind 
Henk Hartog en Antonia Veldhuis 

De kans dat u het kind van Christiaan Hoppe als rechtstreekse voorouder had is ni
hil, maar mogelijk is het kind het jong overleden broertje/zusje ervan. Waarschijnlijk 
weet u, na het lezen van dit artikel, meer over "het kind" dan u ooit over uw voor
vader/voormoeder te weten komt. 
Het begon met onderstaand briefje, dat ik vond bij het doorbladeren van Rechter
lijk Archief III Il, jaren 17 41 en 17 42: 

Groningen den 2 october 1741 
Christjaan Hoppe gehaalt van 
Willem A. Hesselink 
een dennen kist plank voor 
f 0-16-0 

Erbij was een papiertje met de specificatie van de begraafkosten met de tekst: 
Voor onkosten van het kind(t) van Kristian Hoppe wegens doodkosten 
1 oort jannever voor afleggen 
1 vattin bier en 1 oort jannever doe het in de kist legt is 
vor het maken vor het kistin 
vor het hembtin en heneklet 
voor het graft 
1 oor jannever voor de barve 
voorhetdodelaeken 
somma 

/ , ... ,. / 

7 -'C"Ci ~ ~-~/. ~-~~< '-°'-'/...'- ,;; ~ ~ 
-··--·- ·-···· ---- .. ··-

- (, __ ,J 

0- 3-0 
1- 1-0 
0-12-0 
1- 4-0 
0-12-0 
0- 3-0 
0-14-0 
4- 9-0 
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Op de specificatie viel me het gebruik van jenever op, wat echter - is mij verteld -
heel gewoon was bij begraven. Het kreeg echter iets lugubers - wat nog werd ver
sterkt door de achternaam van de familie - bij het vernemen van de doodsoorzaak 
van het kind. 
Hoewel ik in eerste instantie voor de aardigheid een foto had gemaakt van de hier
boven vermelde papiertjes, moest het pak papier waarin ik het vond nogmaals wor
den doorgenomen om te vernemen waarom deze in het protocol van door de 
stads-advocaat-fiscaal bij burgemeesteren en raad ingediende processtukken zaten. 
Dat leverde de volgende getuigenverklaringen op, die ons iets wijzer maken: 

Getuigenverklaringen, allen op 3 oktober 1741: 
Jeneverstoker Jan Huntelman verklaart "dat wanneer 't kindt in de gang 't on
geluck hadde gekreegen niet in de stadt te sijn geweest". Op de vraag of hij zijn 
meid ooit had gewaarschuwd (ingevolge kluft-sententie) geen water of emmers aan 
de overzijde van de gang te zetten, zegt hij "niet te weten dat [hij] sijn meidt daar 
oidt voor gewaarschuiwt heeft". 

Maria Obschers, 21 jaar, dienstmaagd van Jan Huntelman, vertelt dat op betref
fende zaterdag het "koemelkers meijsje an haar meesters huis was gekoomen om 
dranck te haaien". Maria had haar emmer volgepompt, hem aan de overkant van 
het gangetje gezet, en was daarop in huis gegaan. Van een verbod om emmers in 
de gang te zetten wist ze niets. 

Aaltijn Weite, in haar twaalfde jaar, verklaart dat ze "gepasseerde saterdag van 
haar ouders was gesonden om dranck te haaien van jenever stooker Jan Huntel
man". De dienstmeid had de emmer vol gepompt en aan de overzijde van het 
gangetje gezet, waarna "een klein kindt uit een kamer in 't selve gangje gekomen 
[was] om de handen daarin te wassen". Toen ze hem dit verbood viel hij in de em
mer, de moeder was daarop toegeschoten en had het kind gered. 

Op de achterkant van deze verhoren staat: 
"Een kindt verbrandt in een emmer met dranck" 

Nu weten we (ongeveer) wat er is gebeurd: "het kind" wordt gered op zaterdag 30 
september en is vlak daarop overleden, want het wordt maandag de 2e oktober be
graven. Waarschijnlijk dus bezweken aan brandwonden. 
De overheid zet vraagtekens bij de dood van het kind en start een onderzoek. 

Behalve genoemde briefjes en getuigenverklaringen zit er in RA III Il niets. Ook na
men we, tevergeefs, RA III a 130 (volle gerecht), RA III E 115 (Nedergericht), RA III 
ii (criminele sententies) en de index van RA III tt (boetes e.d.) door. Niets. Toch ke
ken we nog even in RA III tt 3 zelf en daar vonden we op 6 october 17 41 het volgen
de stukje (de naam is bij het maken van de index vergeten): 

Ter vergadering sijnde gelesen de genomene informatien door de Stads Advt Fis
caal waaruit consteerde dat de meid van eenen stooker (Jan Huntelman) een em
mer vol heete drank buiten de agterdeur an de oversyde van de gang ten zuiden 
van het Zuiderdiep voor de deur van eenen Christiaan Hoppe soldaat hadde geset, 
waarop het kind van de soldaat voornoemt uit de deur komende, daarin is geval
len, hetwelk wel door de moeder is gered, nogtans den anderen dag is overleden. 
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En geblijkende dat gemelden Jan Huntelman tegens klufts sententie, waar bij hem 
was verboden eenig goed over de geut, soo midden door de gang loopt, te setten, is 
angegaan en gemelde sententie tijdlijx heeft overtreden, ook sijn meid niet heeft 
verboden eenig goed over de geut te setten of haar voor meergesegde sententie ge
waarschuuwt. Soo is 't dat de H: Heeren Borgemeesteren ende Raad gemelden Jan 
Huntelman bij desen gelasten om de funeralia van het verongelukte kind te refun
deren als mede de kosten hier over angewend te voldoen; wordende ten dien einde 
de Heeren Raadsheeren van het Neder Gerigte versogt en gecommitteert om sulx 
te begroten en de kosten te reguleren. 

Behalve de beschrijving van het ongeluk lezen we hierin dat Jan Huntelman voor 
de begrafeniskosten van het verongelukte kind moet betalen, alsmede voor de kos
ten van het onderzoek, een bedrag van totaal 24-5-0. Specificatie hiervan (in RA III 
11, deel 76) "gefundeert in een extract uit het creminele acteboek der Stadt Gro
ningen": 
het voornoemde extract uit het acte boek cost 
examineren van dien 
den oct: heeft de stadts advt in 't raadhuis binnen gestaan en ordre 

bekomen tot het nemen der informatie 
voor het innemen der informatie van Jan Hunteman 
adidem van Aaltje Weete 
adidem van Maria Obscheers 
den 6 oct: heeft de stadts advt wederom binnen gestaan en raport 

gedaan van de genomene informatien 
voor het clufts oordeel tusschen Comellis Jans en Jan Huntelman bet: 
examineren van dien 
de weescamers dienaar competeert voor het citeren van omstande 

getuigen 
voor doots onkosten bet: volgens rekening [zie boven: 0-16-0 + 4-9-0] 
nog wegens extra moite en besoignes desen angaande voorgevallen 
voor de procu[reu]r 
voor het opmaken 

Kijken we tot slot nog even naar de familie van "het kind". 

Gezinsstaat Christiaan Hoppe 

0-18-0 
1- 8-0 

1- 4-0 
1-16-0 
1-16-0 
1-16-0 

1- 4-0 
0- 6-0 
1- 4-0 

0-18-0 
5- 5-0 
2-16-0 
2-10-0 
1- 4-0 

Christiaan Hoppe, soldaat in de compagnie van capitain Tschamer, van Lunen
borg, ondertr. Groningen 9-4-1735, tr. Groningen NK 28-4-1735 Annegien Boe
lens, van Groningen [mogelijk gedoopt te Groningen Grote Kerk 20-9-1709 als 
Anna Catharina Boelens, dochter van lpe Boelens en Engel Roelfs], p.q. Simon Ise
brants als neef. 
Kinderen uit dit eerste huwelijk: 
1. Christian Bohl, ged. Groningen Lutherse Kerk 22-1-1736 
2. Filippus [Hop], geb./ged. Groningen Lutherse Kerk 17/23-2-1738 

Dit is hoogstwaarschijnlijk het kind dat na het in de jenever vallen over
leed, ook omdat er later een kind wordt geboren met zijn naam. Verder 
lijkt zusje Dina ons op het moment van het ongeluk rijkelijk jong om 
naar een emmer te Jopen en de handjes erin te wassen. 

3. Dina, geb./ged. Groningen Lutherse Kerk 7/9-10-1740 
4. Anna Sijke, ged. Groningen AK 24-4-1743 (adres: Zuiderdiep) 
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Christiaan Hoppe, soldaat in de kompaneij gardes van sijn hoogheit prins van 
Oranien en Nassau, van de stat lunenborgh, ondertr. Groningen 5-6-1745 Anni
gien Fockens, ged. Veendam 2-4-1719 [als dochter van Focco Reinders en Elsje 
Berends], p.q. Reinder Fockens als broer [Symen Ysebrants als neef verklaart op
siender over brudegoms 2 kinder en geen goederen besit] 
Kinderen uit dit tweede huwelijk: 
5. Tjakjen [Hop], ged. Groningen AK 12-3-1746 (adres: Zuiderdiep} 
6. Trijntien [Hop], ged. Groningen AK 1-4-1750 (adres: bij Harder[inge]str:} 
7. Philippus [Hop], ged. Groningen AK 28-3-1751 (adres: Zuiderdiep} 
8. Engelina [Hop], ged. Groningen AK 23-12-1753 (adres: an 't Zuiderdiep} 
Christiaan Hoppe trouwt waarschijnlijk voor de der keer (als Christiaan Hop
man} te Groningen (Nieuwe Kerk} 30-10-1760 met Antje Jacobs van Lopper
sum, p.q. Reint Arents. Eerder, op 10 september 1760, laat deze Antje Jacobs in de 
Akerk in Groningen haar (onechte} dochtertje Trijntje Hop dopen, ze woont ach
ter de Wal. Op 20 juli 1768 trouwt Antje Jacobs als weduwe van Christiaan Hoppe 
van Loppersum in Groningen (Akerk) met Jan Jansen van Groningen. 

Het lukte ons niet verdere gegevens van het gezin Hoppe te vinden op de Gronin
ger Archieven, ook niet na 1811. Wel vonden we een Christiaan Hoppe, die als we
duwnaar van Anna Outvorst, op 12 februari 1790 in Amsterdam in ondertrouw 
gaat met Catharina Wigleven, dochter van Rtus Frederik Wigleven (orgelbouwer en 
horlogemaker} en Elisabeth Raad in Gens Nostra 1965 (blz. 353}. Deze Christiaan 
bleek afkomstig van Kwakenburg, luthers en oud 39 jaar op 5 april 1776 te zijn ge
trouwd met Anna [info Harm Selling]. Maar dat kon niet dezelfde zijn als de in de 
tekst onder 2. genoemde, omdat die vóór 1768 overlijdt. 
Om het nog wat ingewikkelder te maken gaat er op 13 april 1729 een Christiaan 
Hoppe met echtgenote Jantien Hoekstra in het Geertruids Gasthuis te Groningen, 
tegen betaling van 1000 gulden. Volgens de rekeningen van dat gasthuis is Jantien 
in 1753 overleden; Christiaan overlijdt op 8 februari 1761 (begraven 12 februari, 
graf nummer 205A in de Martinikerk}. Hij zou geboren zijn rond 1672, zij circa 
1674. Dit is waarschijnlijk het echtpaar dat in september (zij, komend van Coevor
den} en december (hij, in Peperstraat} lidmaat wordt van de Hervormde kerk. 

Voor dit artikel gebruikten we: 
Rechterlijk Archief III Il (kleine "el-el"}, toegang 1534, deel 76. 
luthers dopen stad Groningen (v.a. 1685, in ladenkast na "gewoon" huwelijken} 
Hervormd dopen stad (ladenkast archief, vanaf 1640} 
Huwelijksinschrijvingen stad Groningen (idem, vanaf 1594, met hiaten} 

Barve = hekwerkje waar kist op stond 
Funeralia = begrafeniskosten 
Heneklet (spreek uit hene kleed) = heen, weg kleed = doodskleed 
p.q. = pro quo (bij mannen) en pro qua (bij vrouwen) = voor welke, in wiens 
plaats. Bij ondertrouw hoefde men niet zelf te verschijnen, maar kon men een ver
tegenwoordiger sturen. 
Refunderen = teruggeven 
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Het Veenkoloniaal Museum in Veendam . . 
het meest verrassende museum van de regio ! 

U ontmoet er de turfsteker, neemt plaats in de roef van een 
binnenschip, staat oog in oog met een zeeman en kunt zelfs een 
echte scheepsjager tegen het lijf lopen. Voordat u het weet neemt u 
samen met 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 arrangementen. 

Het Veenkoloniaal Museum is bovendien de uitgever van de 
Veenkoloniale Volksalmanak. Al vanaf€ 17,50 ploft deze jaarlijks 
op uw deurmat. Bovendien ontvangt u voor dit bedrag twee keer het 
magazine 'Omzien naar het Museum' met daarin opgenomen de 
museumkalender, en heeft u het hele jaar, samen met uw partner, 
vrij toegang tot het museum. 

Voor meer informatie: 0598 616393 

VEENKOLONIAAL MUSEUM 

"r ..... ---·- -- ... ~ .. -....... 

1,2: 

Winkler Prinsstraat 5 - 9641 AD Veendam 
tel 0598 616393 - fax 0598 616590 

e-mail: veenkol@veenkoloniaalmuseum.nl 
www.veenkoloniaalmuseum.nl 

"r ----------------

:DS: 



Nieuws van de archieven 
Redactie Henk Hortog 

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

Nieuwe genealogieën in de studiezaal (toegang 1957) 
21366 Kruize, Bakker . ... en de naam is Kruize, maar ook Bakker. Stamouders 
van beide families zijn Anthony Jans en Janna Lubberts (17e eeuw). 
21370 Beute. Beute, een groot geslacht afkomstig uit de kop van Overijssel. Stam
vader is Harmen Beute, die zich kort na 1700 in Wanneperveen vestigde. Veel na
zaten in het Westerkwartier en het aangrenzende gebied in Friesland en Drenthe. 
21373 Hut. Genealogie Hut: Marum en de Oost-Groningers. Dl. II tak E t/m M. , 
Nakomelingen van Egbert Lammerts en Sytske Geerts, die ca. 1568 te Marum 
trouwden. Met takken in Muntendam, Veendam en Winschoten. 
21377 Stutvoet, Van Velzen, Boon. Kwartierstaten en genealogieën families 
Stutvoet, Van Velzen en Boon. De genealogie Stutvoet begint met Frerick Hindricks 
uit Lünenbergerland, die in 1700 te Veendam trouwde met Fenna Jansen uit het 
Osnabrugse. 
21378 Menninga, De Wilde. Kwartierstaat en genealogieën familie Menninga -
De Wilde. Stamouders van de familie Menninga zijn Harmen Ruierds en Sijtske 
Sipkes, die ca. 1700 leefden in het Friese Anjum. De familie De Wilde stamt af van 
Jan Claassen en Anje Hemmes, die vanaf 1731 kinderen laten dopen te Uitwierde. 
21379 Rozendal. Tussen Termunter Ee en Eems: een Rozendal stamboom. Nako
melingen van Engelke Engelkes, geboren ca. 1710 te Loga (Dld.). Zie ook HDP 
2003 nr. 1, blz. 27. 
21406 Gjaltema. Genealogie Gjaltema: ik, jij, wij allemaal. Afstammelingen van 
de in 1674 te Leek getrouwde Albert Egberts en Geertie Tiercks. 
21426 Roelfsema. Kwartierstaat Roelfsema: kinderen Siebrigje, Henderika en 
Henderik. 
21453/1-3 Doopsgezinden Oldambt. Doopsgezinde families in het Oldambt, 
(1520-1811). Dit uit drie delen bestaande werk van de heer S.H. Abels te Eexter
zandvoort omvat ruim 1800 bladzijden en beschrijft alfabetisch de doopsgezinden 
in het Oldambt. Met bronvermeldingen en familieverbanden. In een apart deeltje 
wordt nader ingegaan op de historie van de doopsgezinden in het Oldambt. 
21471 Polman. 1902-2002: achter de spiegel. Betreft Albert Polman (1902-
1959), huisarts te Hoogkerk en later buitengewoon hoogleraar te Groningen, en 
zijn vrouw Meiltje Willemina Bakker (1902-1973). 
21476 Sietzema, Politiek. Kwartierstaat Sietzema-Politiek. Kwartieren van de 
kinderen van Oene Sietzema en Henriëtte Aleida Politiek. Veelal Friese voorouders. 
21485 Lienesch. Lienesch: genealogie van een familie. Naamvariaties: Lines, Le
nos, Leenes, Lenes en Lienos. 175 blz. incl. index. 
21518 Miedendorp. Familiegeschiedenis van Miedendorp. Stamvader is Willem 
Cornelius Miedendorp, bakker te Meeden, die daar in 1722 trouwt met Anje Lub
berts; 61 blz. incl. index. 
21528 Ubbens. Stamreeks Ubbens. Stamreeks begint met Heino Berends en 
Hemke; hun zoon Doedo Ubbens trouwt in 1703 te Groningen. 
21567 Olsder/Bos. Nazaten van Jan Geerts: overzicht van (een deel van) de ge
slachten O/sder/Bos uit het Groningse O/dambt. Nakomelingen van Jan Geerts, 
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geb. te Midwolda ca. 1690. Samengesteld door G.K.O. Bos te Vollenhove. 
21568 Versol. De nakomelingen van Jan Alberts en Eitje Lodewijks: genealogie 
van de familie Verso/, wagenmakers te Ezinge, 22 blz. incl. index. 

Ryksargyf Frysldn heet nu Tresoar 
Door het samengaan van het Ryksargyf Fryslan met Het Frysk Letterkundich 
Museum en de Buma Bibliotheek onder de naam TRESOAR zijn de openingstij
den van het archief veranderd. Deze zijn nu: maandag 13-17 uur, dinsdag en 
woensdag 9-21 uur, donderdag en vrijdag 9-17 uur en zaterdag 9-13 uur. In de 
maanden juli en augustus vervallen de zaterdagmorgen en de avondopeningen. 
Website www.tresoar.nl. Oant sjen yn Ljouwert! 

Allem@@I digit@@I (1 O) 
Antonia Veldhuis 

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

In mijn vorige allem@@l digit@@l schreef ik over de link Varkevisser. Toen ik ie
mand vroeg of hij hem al had geprobeerd, zei hij dat hij hem allang kende. Ik vroeg 
hem toen, en hierbij u dus ook, heb je een leuke homepage: geef dit door! 

Stel, u bent lid van bv. De Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden en u wilt een boek 
over een bepaald onderwerp, maar hebt even geen zin of tijd om er heen te gaan 
en te zien of ze daar iets over hebben. U typt dan bovenin www.tresoar.nl waardoor 
u op de gemeenschappelijke pagina komt met Tresoar (het voormalige Ryksargyf). 
U klikt op de pagina die daarna verschijnt tikt u het Nederlandse vlaggetje WllkoM 
aan (kan ook het Friese, maar dit is wel zo gemakkelijk). Op de pagina die dan 
wordt opgeroepen staat links als keuzemogelijkheid o.a. Coft.c:tia\Catalogus. Daar 
aanklikken geeft een bladzijde met de diverse mogelijkheden. Voor het boven
genoemde geval moet u algaMana catalogus hebben, met diverse zoekmogelijkheden. 
Het gevonden boek kunt u meteen bestellen. Via een kaart of formulier is het ook 
mogelijk ca. 20.000 prentbriefkaarten te bekijken. Na aantikken van de kleine foto 
verschijnt meer info en een vergroting. 

Afbeeldingen zijn ook te vinden via de zoekmachine van Google. Bovenin intikken 
www.google.nl, boven het zoekscherm staat Afbuldingan (te vinden naast het woord 
lntunat, waar u meestal zoekt). 
Als u daarop klikt wordt het woord blauw en kunt u intikken waarvan u een plaatje 
wilt zien. Tikt u bijvoorbeeld Martinitoren Groningen in, dan geeft dat zo'n 30 ver
wijzingen naar homepages met een plaatje van de gevraagde toren. Aanklikken 
van het plaatje geeft een vergroting, met daaronder de bijbehorende homepage. 
Via het rechts van Afbaaldingan genoemde Gids\Maatsc:happij\Ganaalogia komt u op 
o.a.: adat, faMilial>aric:htan, haraldialc, hulpMiddalan (beginners, bibliotheken, doorzoe
ken database) en ind8"n. Daar ook weer doorverwijzingen naar diverse pagina's, 
die ook weer doorlinken. Kortom, een pagina waarmee u weer uren zoet bent. 
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Nog een aardige optie bij Google is zijn geheugen. U zoekt op bv. "Keun" (ik noem 
maar een naam) en "genealogie". Dat geeft een tiental verwijzingen naar pagina's 
waarop beide woorden voorkomen. Bij een paar krijgt u, bij de poging die home
pages te openen, de mededeling: deze pagina kan niet worden geopend. Als u nu 
terugkeert via vorige (op balk linksboven) krijgt u weer het overzicht. Onder de pa
gina die u probeerde te openen staat het pad (www.xxx.yw), ernaast staat in cache 
en gelijkwaardige pagina's. U klikt nu op incach& en krijgt alsnog de pagina, die Google 
keurig in zijn geheugen had opgeslagen toen hij hem indexeerde, te zien. 
Zoekt u info over de admiraliteit, kijk dan eens op http://home.wanadoo.nl/mpagi
nae/Admiraliteit1599/adm99txt.htm. Deze homepage geeft info over de admirali
teit in Friesland, waarin veel Groningers voorkomen. Alfabetisch een verklaring van 
termen en rangen, een lijst van personeel en het resolutieboek van 1599 getranscri
beerd. Dat is ook gebeurd met dat van het jaar 1601. Te bereiken voor het aanklik
ken van de op de pagina genoemde link. Wilt u meer weten over de Admiraliteit in 
het algemeen, kijk dan op www.koninklijke-marine.nl/woordenlijst.htm. 
Wilt u een stamboomprogramma aanschaffen en weet u nog niet welk? Kijk dan 
eens op http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/gensoftvgl.htm, waar een verge
lijking wordt gegeven van de Nederlandse programma's die op de markt zijn. Of 
naar www.ufsia.ac.be/genealogy/pages/gen prog.htm, waar de links naar de start
pagina's van de meest gebruikte genealogieprogramma's staan. Bij enige zijn gratis 
probeerversies te downloaden. 
Ik besluit met mijn favoriet van dit moment (die ik dus ook heb vastgezet bij favo
rieten) www.archiefnet.nl. Deze homepage geeft de mogelijkheid om in de daarbij 
aangesloten archieven te zoeken of een naam in een bepaalde inventaris voorkomt. 
Aangesloten zijn ook Tresoar (Ryksargyf) en de Groninger Archieven. Uiteraard zijn 
nog niet alle inventarissen ingevoerd, maar toch geeft het soms een onverwachte 
vondst. 
Zoeken op Lljphart leverde elf treffers, waaronder vijf onbekende: een akte uit 
1579, een gevecht in 1705 in Franeker, een testament en twee verkopingen. Alle
maal in verschillende archieven. Er komen regelmatig nieuwe inventarissen bij, dus 
af en toe op dezelfde naam zoeken is aan te raden. 
Tot slot nog een handige tip (opgedaan bij een lezing) voor het ''noteren" van aktes 
die u hebt gevonden bij Gen Lias of Varkevisser en die u op het archief moet con
troleren. U blokt de akte, kiest lcopliren (bovenin balk), opent uw tekstverwerker en 
plakt daarin de tekst. Scheelt u schrijfwerk. 
Nogmaals: weet u leuke, interessante bronnen of heeft u ze digitaal bewerkt: mail 
het me en laat anderen er ook van profiteren. 

Rechterlijk Archief Veendam gedigitaliseerd 
Vlak voor het ter perse gaan bereikte ons het bericht dat het Rechterlijk Archief van 
Veendam (oud RA V Il), periode 1783-1811, gedigitaliseerd is door Tobias Wage
naar en Sebo Abels. Nadere info: seboabels@hotmail.com. 

CD Public Domain 
De afdeling Computergenealogie van de NGV is de uitgever van een nieuwe CD 
boordevol informatie, genaamd CD Public Domain. Deze CD-rom bevat de in
houdsopgave van de verenigingsbladen van de NGV en van de afdeling Compu
tergenealogie, Gens Nostra en Gens Data, stambomen van Karel de Grote, het 
Huis van Oranje en van Koning Albert Il van België. 
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Daarnaast is er een Brumaire omzetting van de Gregoriaanse en Republikeinse ka
lender beschikbaar, een invoerprogramma voor het Registre Civique, illustraties 
van oude ambachten (van advocaat tot zilversmid), stadsgezichten en stadskaarten 
van een aantal Hollandse steden, oude landkaarten (zowel uit Europa als uit het 
Midden-Oosten), historische verhalen (o.m. de Koloniën van Weldadigheid in 
Drenthe 1824, Hannekemaaiers door de eeuwen heen). 
De CD Public Domain is te bestellen bij de Dienst Bestellingen, Papelaan 6, 1382 
RMWeesp. 

Nieuwe boeken: 
Verschenen of nog te verschijnen 
Eilko van der Laan, eilko@wishmail.net 

Nieuwe boeken 

De Atlas van Kooper. Unieke verzameling historische kaarten van Gro
ningen. Meindert Schroor. Uitg Profiel, 2003, € 39,50. Na verschijnen is de prijs 
€ 47,50. (Zie ook HDP 2003 nr. 2, pagina 60). 
Aanvullend op dit boekwerk (van 148 pagina's, waarin ruim 70 kaarten zijn afge
drukt, vele op dubbele pagina's) is een map met vier losse kaarten uitgebracht, die 
ook in het boek ingeplakt zitten. Deze kaarten beschadigen bijna altijd bij het open
vouwen, vandaar de losse kaarten. Kopers en intekenaren kunnen deze uitgave 
gratis bij hun boekhandel halen. 

Kom, vul de glazen. Oude plattelandscafes in Groningen. Nina van den 
Broek. Uitg. Passage, ISBN 9054521015, 80 pagina's, geb. oblong,€ 17.50. 
Beschrijving van enkele tientallen oude plattelandscafe's in de provincie Gro
ningen. Sommige dorpen hadden een halve eeuw geleden, voor de komst van de 
televisie, vele cafe's, waar het sociale leven plaatsvond en waar gedane aan- en ver
kopen werden beklonken. 

Jacob Mennes Beukema. Boerenzoon zeeman kapitein landbouwer. 
A. Boerma. Uitg Peach, Groningen 2003, ISBN 907221016, 122 pagina's, geb., 
geil!.,€ 29.95. 
Maritiem auteur Boerma beschrijft in dit boek het leven van een boerenzoon, die 
op 21 jarige leeftijd naar zee ging en een kwart eeuw bleef varen (1839-1864). 
Helaas is het dagboek beperkt gebleven tot deze periode en is er daarnaast niets 
van zijn verdere leven, Beukema leefde van 1818 tot 1902, door Boerma onder
zocht. Alleen van de boerderij Heertje Haijkes Heerd (boerderij Hornhuizen 14), 
die de kapitein in 1864 koopt, is een foto opgenomen. In 1876 verkochten hij en 
zijn tweede vrouw de plaats en verhuisden naar de stad Groningen. Hier overleden 
zowel Beukema als zijn vrouw. 
Enkele gegevens uit boerderijenboek De Marne: 
Eerste huwelijk met Henderika Luitjes Torringa, dochter van Luitjen Jans Torringa 
en Geertruit Jacobs Boer, overleden in 1858. Hertrouwd met Anje Rijpkes Beuke
ma (een nicht), overleden in 1893. 
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Gruoninga 45e jaargang, 2000. 
In dit langverwachte deel van Gruoninga ondermeer een uitgebreide genealogie 
Bronts (A. Kroeske), Bakema's van Joodse afkomst (P.J.C. Elema), Hylke, Ruert en 
Andel, een familie van 17e-eeuwse patronymici in de stad Groningen (P.J.C. Ele
ma), De boerderij De Wijk in Ellershuizen en haar bewoners (P. Bos) en Hukema, 
een Groninger schippersfamilie (P.J.C. Elema). 
Daarnaast een aantal lijstjes: Onbekende huwelijksproclamaties te Garmerwolde 
(O.J. Nienhuis), Bedeelden in de stad in 1629 (W.G. Doornbos) en Overledenen 
binnen het herbergiersgilde te Groningen, 1705-1706. 
Tevens zijn er oudere jaargangen opnieuw verkrijgbaar. Hiervoor geleieve men 
contact met de administratie van Gruoninga op te nemen (Pasveerweg 34, 8934 
BX Leeuwarden, tel. 058-2802485). 

DTB-boeken RK-kerk Alfhausen (Duitsland) 
Onlangs zijn de DTB-boeken van de Rooms-Katholieke kerk St. Johann van 
Alfhausen in Duitsland (ongeveer 25 km ten noordoosten van Osnabrück) overge
typt en voor geïnteresseerden te koop. Het betreft de periode 1679-1812. De boe
ken bevatten de letterlijke afschriften van de door de pastoors ingeschreven akten. 
De tweede periode (1812-1900) wordt gescand en voonien van een alfabetisch 
naamregister. 
Rond 1800 zijn veel inwoners uit Alfhausen en omgeving weggetrokken en nazaten 
ervan leven nu o.a. in het Groningerland. 
Website www.sjsmid.nl geeft uitvoerige informatie over een en ander. 
S.J. Smid, Dorpsstraat 9, 9462 PJ Gasselte, s.j.smid@hccnet.nl. 

Genealogy is like a sex life. 
Mine is facinating, 

Yours is a bare. 
Except, of course, 

if 
Yours crosses mine. 

Ingezonden door Neil Elema 

ADVERTENTIE 

BOEKHANDEL 
van der LAAN & POST MA 

VA L G E 3, 9 9 6 5 P D L E E N S, (0 5 9 5) 5 7 1 9 9 2 

Nieuwe boeken en antiquariaat 
Verzending door heel Nederland 
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Vragen en antwoorden 
redactie Thijs IJzerman 

• Voor de spelregels van deze rubriek: zie Huppe/DePup nr. 1 van 2003 blz. 29 
• Adres: Hoendiep 117, 9743 AP Groningen; e-mail: thHs.ijzerman@planet.nl 

(~~ 
\. 

Bij het overzetten van bestanden van een oude naar een nieuwe compu
ter is er wat misgegaan. Wil iedereen die na 1 april een antwoord heeft 
opgestuurd, dit nogmaals doen? 

ANTWOORDEN 

1998/18 JAP(P)INGA 
Although I don't speak Dutch, I do know a few words and I believe the town our fa
mily carne from originally was Groningen. The text is asking a question about the 
family Jappinga. am I correct? My grandfather settled in Holland, Michigan (USA) 
in the mid-1800's when he was 4 or 5. My father, Frederick Jappinga was bom the
re in 1915. 
We believe our family name is spelled Japinga (only 1 'P') but was changed when 
my father was bom. His birth certificate had 2 'Ps' on it (Jappinga), the rest of the 
family remains with only 1 'P' (Japinga). Of course, my name is spelled with 2 'Ps' 
since my father's name was spelled this way when I was bom. 
Anyway, if you're interested in any updates of the Jappinga family in the United 
States, please fee! free to contact me. You may forward this email to any other inte
rested party. 
Jeffrey E. Jappinga 

VRAGEN 

2003/18 FREERKS 
Met stamboomonderzoek ben ik vastgelopen bij Hendrik Freerks, dagloner geb. te 
Augustinusga rond 1743, overleden op 3-7-1824 te Grootegast. Uiteraard zijn er 
wel wat meer gegevens over hem bekend, maar veel verder terug lukt niet want de 
predikant van Augustinusga van 1720-1777, ds. Johannes Couperus, is meerma
len door de classis vermaand wegens dronkenschap en het niet bijhouden van de 
kerkboeken. 
Wie helpt mij verder terug? 
Teije Penninga 

Ik vond ze toevallig - Hoe vind u ze 
14 dec. 1800 is gedoopt d'zoon van Jan Alberts en Meiske Idzerd 
en heeft ontvangen de naam van Harmannus Smaal 
28 dec. 1800 is gedoopt d'zoon van Jan Alberts en Meiske Idzarda 
en gen: Harmannus Schmaal 
Of de dubbele doop(inschrijving) hem veel heeft geholpen betwijfel ik. Na zijn 20e 
jaar vind ik hem niet meer terug. 
Bron: DTB Winschoten; ingezonden door Antonia Veldhuis 
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Bestuur van de afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging 

• Voorzitter J.W.H. van Campen De Hop 4 9301 PM Roden 
Jwh@dolfijn.nl 050-5018214 

• Vice-voorzitter M.J. IJzerman Hoendiep 11 7 9743 AP Groningen 
[Afgevaardigde] thljs. ijzerman@planet.nl 050 - 311 97 07 

• Secretaris R. Ploeger Grutto 16 9728 XJ Groningen 
ruploeger@hetnet.nl 050 - 525 15 09 

• Penningmeester G.J. Kamal"\--Broekhulzen Tammlngastraat 9 9978 PA Hornhuizen 
(Webmaster] onnet@kamon.nl 0595- 48 70 74 

• Bestuurslid N.T. de Oude Turfslngel 35 9712 KJ Groningen 
[DIP) ntdeoude@ms.nl 050 - 318 95 55 

Redactie HuppelDePup hjehortog@wanocloo.nl 
H.J.E. Hertog Snelliusstraat 28 9727 JN Groningen 050 - 525 33 33 
J.B. Kranenborg Westinghousestraat 36A 9727 GX Groningen 050-526 41 57 
E.F. van der Laan Valge 3 
A. Veldhuls Dr. A. Plesmanlaan 75 
M.J. IJzerman Hoendlep 11 7 

Contactdienst (CALS) 
T.K.J. Wagenaar Spleghelstraat l 03 

Knipseldienst 
F. Renssen 

Afdelings website 

Hoofdweg 396 

Kin'n wie joe help'n? 

Ir. A. Daae 050 - 309 22 93 

M.J. de Lange 058 - 280 24 85 

M.J. IJzerman 050- 311 97 07 

J.W.H. van Campen 050-501 82 14 

H.J.E. Hartog 050 - 525 33 33 

A. Veldhuls 0511-475898 

P. Molema 079 - 342 36 80 

R.O. Roffel 050 - 577 04 01 

T.K.J. Wagenaar 050 - 526 67 01 

E. Landzaat 050- 573 57 74 

G.W. Kuijk 050 - 403 15 97 
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9965 PD Leens 0595 - 5 7 19 92 
9269 PJ Veenwouden 0511 - 47 58 98 
97 43 AP Groningen 050 - 311 97 07 

tkjvvogenoor@hotmoll.com 
9721 JT Groningen 050-526 67 01 

renssen@wanocloo.nl 
9765 CT Paterswolde 050- 309 40 55 

www.ngvgroningen.nl 
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