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HuppelDePup 
wordt uitgegeven door de NGV [Nederiandse 
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 gezinslidmaat
schap [à€ 8,50 per afdeling/lidmaatschap) van 
de afdeling Groningen. Dit kunt u aanvragen bij 
de landelijke ledenadministratie: NGV, Postbus 
97 6, 1000 AZ. Amsterdam. Voor nadere informa
tie kunt u contact opnemen met de afdelingsse
cretaris. 
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 1 november van het lopende jaar. 

Oude nummers en jaargangen 
Losse nummers, voorzover voorradig, kosten 
€ 3,00. De jaargangen 1994 t/m 2003 [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 
Juli 2004 toesturen aan het redactieadres: Snel
llusstraat 28, 9727 JN Groningen of via e-mail 
hjehartog@wanadoo.nl. 

Enige spelregels 
• Het spreekt vanzelf dat kopij grotendeels be

trekking dient te hebben op Groningen. 
• Bij voorkeur Insturen via e-mail, op floppy [met 

een afdruk) 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 overieg 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. 
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Voorwoord 
De redactie 

Als u dit blad leest zijn onze afdelingsactiviteiten weer voorbij. De 
laatste lezingenavonden - een cyclus in samenwerking met de 
Groninger Archieven en Stad en Lande - waren een groot succes. De voorberei
dingen voor de nieuwe serie zijn alweer in een ver gevorderd stadium. 
Het bestuur heeft intussen versterking gekregen van Gerrit Zuidema en zit nu weer op 
zes leden; zijn adres etc. vindt u achterin dit blad. In "Genealogisch voorstellen" van 
het volgende nummer van HOP leest u meer over hem. Toch willen we weer graag op 
ons oude aantal van 7 bestuursleden komen, dus is er nog wel een plaatsje voor u vrij. 
Lijkt het u wat, praat dan eens met onze vootzitter. 
Mocht u in de voor u liggende vakantie vreemde archieven bezoeken en nieuwe voor
ouders vinden, of een leuke of onverwachte vondst, maak er dan eens een artikeltje 
over. Voor HOP uiteraard! 
In dit nummer weer de vaste rubrieken, een gezinsstaat samengesteld met behulp van 
GenLias, een lijst van inwoners in stad Groningen in 1798 en enige interessante arti
kelen. 
Wij wensen u veel leesplezier. 

Van de secretaris 
l . Aanbieding GN en afdelingsbladen. 
Onze afdeling beschikt over complete / incomplete jaargangen Gens Nostra vanaf 
1969 tot 1999. Het bestuur biedt deze te koop aan: 
- losse nummers à 10 eurocent per nummer, 
- complete jaargang à 1 euro. 
Voorts zonder kosten beschikbaar: afdelingsbladen van andere NGV-afdelingen, 
waaronder Gens Data. Eventuele verzendkosten worden wél in rekening gebracht. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris (voor adres zie achterin 
dit blad). 

2. Cursus bouw van een website. 
Het bestuur kreeg van een van de leden de vraag voorgelegd of het mogelijk zou zijn 
om via de afdeling een cursus te organiseren voor de bouw van een eigen (individu
ele) website. Uit ondetzoek blijkt dat hiervoor meerdere mogelijkheden zijn. 
Van belang is nu te weten hoe groot de belangstelling voor een dergelijke cursus is. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris (adres zie achterin dit blad). 

3. Voorlichtingsbijeenkomsten voor beginnende onderzoekers najaar 2004. 
Bij voldoende belangstelling organiseren wij i.s.m. de Groninger Archieven ook ko
mend najaar weer een (paar) voorlichtingsbijeenkomst(en). Aan de orde komen: de 
algemene gang van zaken rond ondetzoek en raadpleging van stukken, en het ge
bruik van allerlei materiaal en catalogi, zoals de bibliotheekcatalogus. Speciale aan
dacht is er voor materiaal voor familieondetzoek. Middels opdrachten en met begelei
ding 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. Hartog, 
adres zie achterin dit nummer, of via e-mail hjehartog@wanadoo.nl). 
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Afdelingsprogramma najaar 2004 
Nico de Oude en Joop van Campen 

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 15 september 2004 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : De cultuur van dood en begraven 
Spreker : R. Wobbes 
Het verhaal van de cultuur van dood en begraven in deze contreien begint bij de 
hunebedden, de grafheuvels en de wierdenvondsten. De in het vroege christendom 
ontstane gewoonte, in en rond de kerk te begraven, hield stand tot in de vorige eeuw 
en heeft ons veel fraaie en curieuze zaken nagelaten, zoals sarcofagen, epitafen, graf
monumenten, zerken en rouwborden. 
De begraafplaatsen, die vanaf het begin van de vorige eeuw werden aangelegd, zijn 
in veel gevallen fraai aangelegd en zijn onmisbare elementen in het landschap, ook 
vanwege de plantengroei en de dieren die er hun woonplaats hebben. Nergens in Ne
derland vindt men zo rijk gedecoreerde grafstenen met veel symboliek en met vrome, 
schalkse, maar altijd ontroerende teksten. 
Voor de kennis van de historie van streek en provincie zijn de graftekens onmisbaar. 
Voor genealogen zijn het vaak ijkpunten, terwijl de vormen, gebruikte materialen en 
decoratie voor de in cultuurhistorie geïnteresseerde van belang zijn. Kennis nemen 
van de cultuur van dood en begraven blijkt steeds weer een aangename en nuttige 
bezigheid, al blijft waar wat eens een grafdelver zei: Zo lang de dood bestaat is men 
zijn leven niet zeker. 

Woensdag 13 oktober 2004 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : Nederlanders in de krijgsmacht van Napoleon (1810-1813) vinden 
Spreker : drs. J.A. Paasman 
In de periode 1810-1813, toen wij deel uitmaakten van het Franse keizerrijk, hebben 
ongeveer 35.000 Nederlanders gediend in een onderdeel van de Franse krijgsmacht. 
Geschat wordt dat daarvan 28.000 dienden in het Franse leger en de marine. Wij 
kunnen ervan uitgaan dat minstens 70% niet is teruggekomen. Van de regimenten die 
deelnamen aan de Veldtocht van 1812 naar Rusland en die hoofdzakelijk uit Neder
landers bestonden, zijn 14.500 gesneuveld of vermist. In Franse militaire hospitalen 
overleden ruim 4.500 Nederlanders. Hoeveel Nederlanders in andere veldslagen van 
Napoleon sneuvelden of vermist werden is niet bekend. Het is geen uitzondering als 
bij genealogisch onderzoek iemand geboren in de jaren 1788 tot en met 1813 niet ge
vonden kan worden. Dat zijn nu juist de jaren van de opgeroepen dienstplichtigen in 
de periode 1810-1813. Beginnende in Overijssel en later in Friesland heb ik naar 
deze dienstplichtigen een breed opgezet onderzoek ingesteld. Helaas zijn uit deze pe
riode vele bronnen niet meer aanwezig. Als de lotingslijsten al bewaard zijn gebleven 
mag men van geluk spreken. Er zijn gelukkig nog andere bronnen die voor genealo
gisch onderzoek van belang kunnen zijn. 
In mijn lezing volg ik een loteling van zijn oproep tot zijn overlijden in een Frans mili
tair hospitaal. Compleet met alle bescheiden die bij de indienstneming werden ge-
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bruikt. Bovendien is van deze loteling een ontroerende brief bewaard gebleven, ge
schreven in het hospitaal van Boulogne. Deze brief geeft een duidelijk beeld van de 
gemoedstoestand van de loteling. Andere bewaard gebleven brieven geven eenzelfde 
indruk. 

Woensdag 10 november 2004 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30) 
Thema : De website www.dewoonomgeving.nl 
Sprekers : de heren Albert Beuse en Jaap-Jan Hoogstins, beiden medewerkers van 

de Groninger Archieven 
De toelichting op deze lezing vindt u in het septembernummer van HOP. 

Woensdag 8 december 2004 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30) 
Thema : Op miljoenenjacht via genealogie. 
Spreker : drs. Albert Buursma, historicus en freelance publicist te Groningen 
In 1866 stierf de zeer rijke grootgrondbezitter en rentenier Oeno van Teijens te Beet
sterzwaag als laatste telg van een vervenersgeslacht. Zijn overlijden betekende de ge
boorte van een erfeniskwestie, die meer dan een eeuw de gemoederen bezig hield. 
Vele afstammelingen - vooral van moederszijde - stelden "geslachtregisters" op in de 
hoop via bewijs van verwantschap iets van het vermogen te erven. Ook in Groningen 
waren meerdere families en zelfs familiegroepen actief. Het betreft onder meer de fa
milies Ten Brinke, Geertsema, Harms, Middel, Pompstra, Pruim en Tienstra. 
Genealogie vormde een belangrijk onderdeel van hun activiteiten in de jacht op de 
Van Teijens-erfenis. In deze lezing speciale aandacht voor de Groninger aspecten van 
deze miljoenenerfenis. 

Agenda 
5 juni 51 • Genealogische Dag van de NGV te Alkmaar in het kader van 750 

jaar Alkmaar Stad. Theater De Vest, Canadaplein 2; 10-17 uur. Nadere 
informatie: 072-5154716. Zie ook Gens Nostra maart 2004. 

4 sept. Vooroudermarkt te Hoogeveen. Vanaf 10 uur in De Tamboer. Georga
niseerd door NGV Drenthe, Drentse Historische Vereniging en Drents 
Archief. Veel activiteiten van diverse signatuur; groot aanbod op genea
logisch en historisch gebied. 

Oproep van de Knipseldienst Frans Renssen 

Nog steeds zijn nieuwe knippers van harte welkom. Vooral uit het gebied van de 
Veenkoloniën (behalve Veendam) en de Eemsmond. Advertenties uit bladen uit het 
Duitse grensgebied (Emsland en Ostfriesland) zou ik ook graag willen krijgen. 
Naast familieadvertenties zijn familieberichtgevingen (de zgn. Fuire Parts), alsmede 
jubilea, toekennen van lintjes, 50- en 60-jarige huwelijksmeldingen e.d., ook uit ker
kelijke bladen en vakbladen, zeer gewenst. 
Willen de knippers, die nog een voorraad uitgeknipte advertenties thuis hebben, con
tact met mij opnemen? Adres etc. achterin dit blad. 
Alvast bedankt voor uw moeite. 
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Genealogisch voorstellen 
Nico de Oude en Antonia Veldhuis 

In deze rubriek komen nieuwe leden aan het woord die zich voorstellen, 
vertellen aan welke namen ze werken en wat hun andere hobbies zijn. 
Sinds 2000 waren daar ook de trouwe leden, die op de enquête van 2000 aangaven dat ze 
in "Genealogisch voorstellen" wilden. We zijn er door heen. Iedereen die namen opgaf heb
ben we gehad. Deze keer dus alleen nieuwe leden. Vulde u geen namen in op de enquête, of 
leverde u die niet in en wilt u zich ook voorstellen: 
Een mailtje (briefje of telefoontje) naar antonia.veldhuis@hetnet; voor adres zie omslag, en u 
staat hier een volgende keer. 

Mevrouw K.H. Beintema-Meijer (lidnr. 120082) doet sinds 1993 aan genealogisch 
onderzoek. Dit betreft de families Beintema, Dijkstra, Alberda en Van Kleffens in Fries
land. Verder: in Groningen Meijer, Bolhuis, Westerdijk en Noordhof, Massee in Zee
land en Hissink in Kampen en omgeving. Daarnaast is zij een fervent liefhebster van 
kantklossen en tuinieren. Mevrouw Beintema komt. oorspronkelijk uit Groningen en 
woont nu sinds 40 jaar in Leeuwarden. Zij is secretaris van de NGV-afdeling Fries
land. 

De heer K.M. Duursma {lidnr. 126632) beoefent sinds 7 jaar genealogie en doet on
derzoek naar de familienamen Duursma en Verdwaald (wereldwijd maar met name in 
(Noord-)Nederland), Baron en Klomp (Noord-Holland). Daarbij is de centrale vraag 
of alle Duursma's verwant zijn en, zo nee, waarom ze dan tóch Duursma heten. Hij 
heeft een webstek (users.bart.nV-menco) waarmee hij probeert zo veel mogelijk 
Duursma's in kaart te brengen en gemeenschappelijke voorouders te vinden. Bij 
clubs van Het Net heeft hij de club 'Alle Duursma's nog aan toe' opgericht. 

Mevr. C.A. van der Wal-Wubs (lidnr. 130035) doet onderzoek naar de familiena
men Mulder (Hoogezand, Sappemeer) en Blijham (Hoogezand, Sappemeer, Veen
dam). Zij beschikt over de "Genealogie van het Onstwedder geslacht Wubs" en is 
bereid daaruit informatie te zoeken voor genealogen. Tot haar andere hobbies beho
ren paardrijden, geschiedenis, tekenen, postzegels verzamelen, tuinieren en natuur. 

Dhr. R. Carels (lidnr. 128574) doet sinds 16 jaar onderzoek naar Karel (Arnhem, 
Oosterbeek), Kaal- in alle spellingsvarianten - (Gelderland, Liemers), Daniëls (Adorp, 
Stadskanaal, Gasselte), Kruize (Bellingwolde) en Drenth (Wildervank). 
Hij is ook begonnen met zijn kwartierstaat. Namen, vooral uit Groningen, zijn Brom
mer, Eertwijn-Zeven, Jukwerk, Sinning, Alberts, Genkes, Hoffenkamp, Heeres, Kool
hof en Kruiter. 

Toevalsvondsten: De een haar dood is de ander zijn doop 
Den 18 julij (1669] heeft Evert Hammens sijn kint laten doopen nae 't versterf van 
sijn huisvrouwe Anje, die Mennonijts gesint was en het dopen des kint hadde belet; 
het kint is gedoopt 4 jaer oudt zijnde en genaemt Jurriaen. 
Bron: Doopboek Noordbroek; ingezonden door Antonia Veldhuis. 

36 HuppelDePup mei 2004, jaargang 11 nr. 2 



Van de bestuurstafel. B + B (Bestuur en Beleid) 
Thijs IJzerman, afdelingsafgevaardigde 

Algemene Vergadering 24 april 2004 
Zaterdag 24 april jl. vond de (voorjaars) Algemene Vergadering (AV) 
plaan.. De vergadering verliep vrij vlot in een plezierige en onn.pan
nen sfeer, waarbij een kwinkslag niet vermeden werd. Rond half 
twee opende de voorzitter dhr. Trap de vergadering. Bij de mededelingen had de voor
zitter het volgende te melden: 
• Aan de heer B.M. van der Meulen, oud-lid van het hoofdbestuur, afgevaardigde en 

bestuurslid van de afd. Friesland is onlangs de gouden speld van de NGV uitgereikt. 
Mede namens het bestuur wil ik hem daarmee van harte feliciteren. 

• In het juni-nummer van Gens Nostra (GN) zal een kwartierstaat van Mabel Wisse 
Smit opgenomen worden. 

• Het hoofdbestuur (HB) heeft zich nog eens gebogen over de mogelijkheid om ook 
niet-leden toe te laten tot het verenigingscentrum (VC) maar is tot het besluit geko
men dat dit niet wenselijk is. 

• Het VC zal binnenkort gaan functioneren als een filiaal van de kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laan.te Dagen, beter bekend als de Mormonen. Dat 
betekent dat u op het VC ook microfilm en -fiches met genealogische gegevens kunt 
inzien die door de Mormonen zijn samengesteld. Het is geen probleem als wij die 
uin.luitend toegankelijk houden voor NGV-Jeden. (Zie over de Mormonen ook el
ders in dit nummer van HuppelDePup). 

• Het ledental van de NGV vertoont weer een licht stijgende lijn. We zitten weer rond 
de 11.000 leden. 

Aankoop Verenigingscentrum 
Het VC is nog steeds niet officieel aangekocht. Op de AV van november 2003 waarop 
tot aankoop werd besloten is aangedrongen op een bodemonderzoek. Het duurde 
even vooràat dit onderzoek was verricht. De uitkomst was dat er sprake was van een 
homogene verontreiniging, die niet afwijkt van andere plaan.en in Weesp. Als gevolg 
hiervan is de koopprijs uiteindelijk met€ 30.000 is verlaagd. Verder was er nog enige 
verwarring bij de verkopende partij over wie er bevoegd was de verkoopacte te teke
nen. Overigens heeft de penningmeester door dit uin.tel € 40.000 weten te besparen 
omdat er vanaf het moment van het tekenen van het voorlopig koopcontract geen 
huur meer betaald is. Vanuit de vergadering kwamen er voorstellen voor de besteding 
van deze€ 70.000 maar het HB hield de boot af. Op 5 mei a.s. zal de acte voor de no
taris in het VC gepasseerd worden. De verlaagde verkooprijs heeft ook gevolgen voor 
de af te sluiten hypotheek. Deze is met een zelfde bedrag verlaagd en bedraagt nu 
€210.000. 

Verenigingsarchief 
Naar aanleiding van het jaarverslag is door mij gevraagd naar de archieven van de 
vereniging. Er was indertijd een verenigingsarchivaris, maar deze is met zijn werk nooit 
echt begonnen. Gelukkig is er momenteel nog iemand die zich over de archieven be
kommert. Ik heb gevraagd of het geïnventariseerd is, of dat daar ooit aan begonnen is, 
waar dit archief zich bevindt en of het toegankelijk is voor NGV-leden. De secretaris, 
dhr. Van der Horst, antwoordde dat hij weliswaar verantwoordelijk is voor de archie
ven van de vereniging maar dat hij prioriteiten moet stellen en dat de verenigings
archieven bij hem tot dusver geen hoge prioriteit hebben gehad. Er is geen inventaris 
en daar is ook nooit aan begonnen. Men heeft geen goed overzicht wat het vereni
gingsarchief eigenlijk bevat. Er worden van tijd tot tijd wel stukken aan toegevoegd die 
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van nietjes worden ontdaan en in zuurvrij papier opgeborgen worden. Het archief be
vindt zich overigens op het VC in Weesp en is toegankelijk voor NGV-leden. De secre
taris heeft geïnformeerd wat de mogelijkheden zouden zijn om het archief onder te 
brengen bij een officiële archiefinstelling maar vanwege de kosten is daar van afgezien. 
Vanuit de vergadering werd voorgesteld dat ik de zorg van het verenigingsarchief dan 
maar op mij zou nemen maar dat is naar mijn mening meer een zaak voor een daar
voor opgeleid persoon, bijvoorbeeld iemand die werkt of heeft gewerkt als archivaris. 
Hoewel ik begrip heb voor de prioriteiten van de secretaris, vind ik toch dat wij het als 
vereniging, waarvan de leden het voor hun hobby moeten hebben van archieven, niet 
kunnen maken onze eigen archieven zo te verwaarlozen. In 2006 hopen wij het 60-
jarig bestaan van de NGV te vieren en wellicht zou het een idee zijn om tegen die tijd 
een publicatie te laten verschijnen over 60 jaar NGV. Daarvoor zullen dan wel de 
NGV- archieven geraadpleegd moeten worden ... 

Financieel jaarverslag 
Het jaar 2003 is wederom afgesloten met een batig saldo (€ 41.014) ondanks achter
blijvende contributie-inkomsten. Het batig saldo komt vooral doordat de uitgaven 
achterbleven bij de ramingen. Dat kan een tweetal oorzaken hebben: de uitgaven zijn 
bewust ruim geraamd zonder dat men precies wist of dit ook uitgegeven zou gaan wor
den, of men was wel van plan dit uit te geven maar de uitgaven zijn uiteindelijk niet 
gedaan. In het eerste geval zou de penningmeester de ramingen kunnen verlagen. De 
tweede oorzaak vind ik ernstiger: dat zou betekenen dat men bepaalde voornemens 
niet uitvoert, bijvoorbeeld op het gebied van publiciteit. De penningmeester, dhr. De 
Lange, was van mening dat het niet de bedoeling kan zijn dat de vereniging 'winst' 
maakt. De geraamde bedragen kunnen uitgegeven worden. De penningmeester houdt 
in deze de vinger aan de pols. 

Samenstelling hoofdbestuur 
De heren Van der Horst en Van Louvezijn waren herkiesbaar en werden ook herkozen. 
Als nieuwe leden werden gekozen de heren M.E.M. Aalsma uit Zaandam en de heer 
H.R. Elenbaas uit Hilversum. De functies van 2• secretaris en 2• penningmeester wor
den nog binnen het hoofdbestuur verdeeld. Vanuit de vergadering werd nog aange
drongen op vrouwelijke bestuursleden. Het HB deelt deze voorkeur maar heeft tot 
dusver geen dames kunnen vinden die het HB willen versterken. 

Gelijke rechten voor vrienden CBG en leden NGV 
In de rondvraag vroeg de heer Te Meij van de afd. Computergenealogie aandacht 
voor het feit dat het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) voor ruim de helft ge
subsidieerd wordt door het rijk. Dhr. Te Meij vond dit ten opzichte van de NGV niet 
redelijk, aangezien het CBG zo ook betaald wordt door leden van de NGV terwijl de 
NGV geen cent krijgt. Hij pleitte er dan ook voor om de leden van de NGV gelijke 
rechten te geven ten opzichte van het CBG, d.w.z. dat de leden van de NGV dezelfde 
rechten hebben als de vrienden van het CBG. Er werd door het HB en vanuit de ver
gadering op gewezen dat veel leden van de NGV ook vriend zijn van het CBG. Wan
neer je het idee van dhr. Te Meij zou uitvoeren dan zouden veel leden van de NGV of 
vrienden van het CBG voor een van de organisaties kunnen bedanken, waardoor het 
nog maar de vraag is of de NGV en het CBG de dienstverlening op het huidige niveau 
zouden kunnen handhaven. Doorredenerend zou dat op den duur een gedwongen 
samengaan van NGV en CBG tot gevolg kunnen hebben. Daarbij moet bedacht 
worden dat het CBG 'niet op de NGV zit te wachten' en dat het CBG veel meer een 
beherende taak heeft. Het HB gaf te kennen niet veel te zien in de ideeën van dhr. Te 
Meij maar zegde desondanks toe er nog eens over te zullen denken. 
Rond 15.40 uur kon de vergadering gesloten worden. 
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Onbekende bron: Protocollen van criminele zaken 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

Laat ik voorop stellen dat ik (uiteraard) niet voor de misdaad/misdadigers ben. Mijn 
criminele verleden gaat dan ook niet verder dan twee (?) snelheidsbekeuringen en het 
stelen van een krop sla in 1972. Het laatste was niet opzettelijk, ik had hem onder 
mijn arm bij het afrekenen. 
Maar waar zouden wij, genealogen, zijn zonder mensen die een misstap begingen? 
Een aardig archief in Groningen waarin men deze categorie kan vinden is RA III ii, 
toegang 1534: Het Protocol van criminele zaken, lopend van 1475-1527 en 
1616-1811. Hierin o.a. plaatsing in het tuchthuis, verzoeken om vrijlating hieruit, ver
banningen en doodstraffen. Er is een klapper op, die te vinden is in kast 14-2 onder 
nummer 181. 
Uit mijn kwartierstaat haalde ik drie personen die in dit archief voorkomen, deze 
neem ik als voorbeeld van wat u kunt vinden. 

Ene Anneke Udens (alias Anna Oudens) had in 1643 een verhouding met kapitein 
Tiddo Huninga, telg uit het bekende geslacht Huninga, die op dat moment gehuwd 
was met Lamme Entens. Maandenlang wordt er in de consistorie van stad Groningen 
over geschreven. Mij was bekend dat ze "in het bannissement" had gezeten (Statenar
chief), maar na een tijdje liep het spoor dood. Tot ik deze bron ontdekte en in de klap
per onder RA III ii 2 zocht en vond: folio 125vo en 146. Aanvragen van het originele 
boek en opslaan van pagina 125vo levert op: 
"D'Heeren Borgmesteren ende Raedt gelettet op de genomene informatien van de 
persone van Anneke Udens uijt Oostvrieslandt". Er staat verder te lezen dat ze sinds 
1643 gevangen gezeten heeft wegens "hoererije ende ehebreuk" en daarna uit de 
provincie verbannen is. Ze is nu Groningen weer binnengekomen en verdient volgens 
Burg. en Raad aan de kaak te worden gesteld.1 Op voorspraak van vrienden veran
dert dit in eeuwige verbanning uit de stad. Het vonnis is gedateerd op 24 juli 1650. 
Folio 146 noemt op 30 oktober 1654 het "oncuisen en godloos !event" van Jan Ro
bers ter Brugge en echtgenote Ancke (of Aucke) Udens. Ze worden verbannen uit 
Groningen en moeten tussen nu en woensdag zijn vertrokken, bij terugkomen volgt 
lijfstraf. Hun behuizinge moet een jaar en zes maanden "toegenagelt" blijven. 
Mogelijk is dit dezelfde persoon, bewijs heb ik niet. Overigens komt Tiddo er gemak
kelijker af met een geldstraf van 280 gulden. Over Tiddo (broer van mijn kwartier
nummer 1787, Sebo Huninga) is een artikel in de maak (aangeleverd bij Gruoninga); 
hij had een turbulent leven. Over Anneke vond ik verder niets. 

Lodewijck Senchorst had ik ook gewoon in de index kunnen vinden, maar ik kwam 
hem op het spoor door het lezen van het artikel Seksuele escapades van stadsbestuur
der door Meindert Schroor in Stad en Lande 2002 nr. 3. Bij mij stond deze zwager 
van mijn kwartiernummer 3850 te boek als korporaal. Hierin vond ik dat hij kroeg
baas van De Drie Steemen was. En wat voor een. Hij gaf op zondag 7 december 
1628 "gelegenheid" aan raadsheer Lulofs, geassisteerd met de dames Mense en 
Anneke. Het leverde hem en zijn echtgenote op 3 januari 1629 verbanning uit Stad 
en Lande op (RA III ii 2, fol. 38). Tegelijk worden ook de dames Mense Jans (16 jaar, 
dochter van Jan Timmerman) en Anneke Hendericx (alias Swarte Anneke) geordon
neerd te vertrekken. Stadsgedeputeerde Johannes Luloffs wordt uit zijn ambt gezet en 
krijgt een boete. Lodewijck is waarschijnlijk in Groningen gebleven, dan wel later te
ruggekeerd, want hij tekent op 24 oktober 1649 een akte in Winschoten, waaruit blijkt 
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dat hij op dat moment in Westerlee woont (info Piet Bos, die over Lodewijck en zijn 
echtgenote Trijne Jans (dochter van schoenmaker Johan Hindricks & Berntje) in Gru
oninga 1999 schreef. Op het moment van verschijnen wist Piet nog niet van het wilde 
kroegleven van.het echtpaar Senchorst). 

Met mijn derde voorbeeld liep het slechter af. Louwert Fockens (oomzegger van mijn 
kwartiernummer 7149, kerkvoogd en landbouwer te Westerlee), de op 21 februari 
1630 gedoopte zoon van Edzo Fockens & Tjabbechien Luppens, gehuwd met lckjen 
Haijckens, gaf (te veel) hulp aan de vijand, wat hem de doodstraf opleverde. Het von
nis in RA ii 2, op fol. 242-244, beslaat vier bladzijden, uitgetypt (kleine letter) was dat 
een A4-tje. Ik vond het geheel vrij ingewikkeld en geef u een paar letterlijke citaten: 
"Mercurij den 20 julij 1672. 
Alsoo uit de genomene informatien daer op gevolgde examinatien ende eijgen con
fessie van Louwert Fockens wonende tot Hilligerlee ... [en zich) verder heeft ingelaten 
om met gemelten Schulenborgh onder een verdeckte namen van Johanna Hermd
singks te corresponderen, vervolgens te formeren ende practiseren een secredte on
derhandelinge ende verdrach waer door het gehiele Oldampt van de gehoorsaem
heijt ende gebiedt van hare hoge overicheijt t' ontrecken ende verraderlijck onder het 
gewelt ende de heerschap ie van den Bisschop van Munster te brengen ... 
[En) ... hoe wel hij selffs onder tortuir ontkende eenige complicer ofte consorten in 
desen te hebben ofte gehadt te hebben, maer alles alleen door anradinge van voor
noemde Schulenborgh ende heer Rave Bisschoplijcke Munstersche raadt gedaen, dat 
hij oock an jedr van deselve twee caros paerden hadde belooft te vereeren ... 
Alle het welcke zijnde een enorme ende detestabel crimen van proditie ende verraedt, 
die in een welgestelde republijcque anderen tot een affschouwelijck exempel behoort 
worden gestraft ... om door den scherprichter op het Brede Marckt ter plaetsen alwaer 
men gewoon is justitie te doen, gebracht, ende met den sweerde geexecuteert te wor
den, dat de doodt daer op volge." 
Kort gezegd komt het neer op hoogverraad. De voltrekking van het vonnis is in Gro
ningen op 27 juli 1672.2 

Drie jaar na zijn onthoofding trouwt, Westerlee 27 juni 1675, de weduwe lckjen 
Haijckens met Egbert Luitiens van Roon, luitenant in de Bourtange. Drie van de vier 
kinderen, Tjabbetjen, Haijcko en Eeltien, staan in de Nederlandsche Leeuw niet ver
der uitgewerkt. Dochter Hemmetje trouwt later met de predikant Wigboldus Hoorn. 
Meer over Louwert Fockens kunt u lezen in: 
Nieuwe Groninger encyclopedie kolom 353, genoemd onder zijn broer Foeke Foc
kens (van Hoysum) en in De Nederlandsche Leeuw 1989, Oldambster Geslachten 
van O.D.J. Roemeling, kolom 353 en 354. 

Succes met deze "nieuwe" bron. Ik hoop dat u een voorouder vindt. 

1 Volgens "Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal" is een kaak een "houten 
of stenen verhevenheid, waarop vroeger misdadigers te pronk of ten toon werden 
gesteld"; nu wordt het alleen nog figuurlijk gebruikt en betekent het zoiets als "een 
persoon of zaak in haar verkeerdheid of belachelijkheid openlijk ten toon steilen / aan 
bespotting prijsgeven/ hekelen". 

2 Volgens Lies Ast-Boiten in Stad en Lande jrg. 9 nr. 3, blz. 10 en O.D.J. Roemeling in de 
Nederlandse Leeuw 1989, blz. 353 en 354. In Gruoninga 2001, blz. 107 in het artikel 
"Begrafenissen in de Nieuwe- of Noorderkerk in 1672" door MeindertSchroor staat "den 
dito (11juli) Louwert Fouckens in kerck [begraven] 1-16-0". 
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Harmannus Schmaal Mulder 
Harm Selling, Amsterdam (inleiding en nawoord Antonia Veldhuis) 

Naar het overlijden van Harmannus Smaal, waarvan een dubbele doopinschrijving 
in HDP 2003 nr. 3 stond (bladzijde 96: doop 14 en 28 december 1800), had ik tever
geefs op de naam Smaal gezocht. De vader was Jan Alberts, de moeder Meiske 
ldzarda. Harm Selling, die voor GenLias de huwelijken van Winschoten digitali
seerde, stelde de volgende gezinsstaat samen. Het gezin blijkt de naam Mulder aange
nomen te hebben (ik had wel op Jan Alberts gezocht); ook Harmannus leeft verder 
onder die naam. Schmaal wordt daarvoor gezet.1 

Gezinsstaat Mulder (Harmannus Schmaal Mulder) 

Jan Alberts Mulder, korenmolenaar, geb. Meeden 3-8-1765, ged. ald. 11-8-1765, 
overl. Winschoten 4-1-1834, zn. van Albert Jans en Geeske Hindriks, tr. Winschoten 
11-2-1794 (h.c. Winschoten 21-3-1794) Meische Jans ldzarda, ged. Winschoten 
15-11-1772, begr. ald. 17-8-1802, dr. van Jan Nicolaus Idzarda en Harmanna 
Schmaal. 

h.c. 21-3-1794 Winschoten: 
Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Karel Willems, stiefvader, Albert 
Alberts, volle broer, Otte Karels, halfbroer, Conraad Wijpkes en Temke Karels, aan
getrouwde halfbroer en halfzuster. 
Aan de zijde van de bruid worden genoemd: J.N. ldzerda en Harmanna Schmaal, va
der en moeder, Engelina ldzerda, zuster, Elzijn Schmaal, huisvrouw van H.W. Janeke, 
volle moei, A. Nanninga, aangetrouwde oom, Johannes Tuinkers en Grietje Harkes, 
volle neef en aangetrouwde nicht, Nicolaas Janeke, neef, Anna Nanninga, Magdale
na en Anna Janeke, nichten. 

Uit dit huwelijk: 
1. Albert Jans Mulder, molenaarsknecht, ged. Winschoten 20-2-1795, tr. Gro

ningen 9-6-1844 Jantje Berends Christiaans, geb. Wildervank 11-4-1804, dr. 
van Berend Harms Christiaans en Trientje Jakobs. 

2. Jan Nijkolaas Mulder, korenmolenaar, ged. Winschoten 22-10-1797, tr. Win
schoten 30-5-1832 Anna Hindericus Smit, ged. Winschoten 2-8-1801, dr. van 
Hindericus Hindriks Smit en Aaltje Harms Mellema. 

3. Harmannus Schmaal Mulder, molenaar, ged. Winschoten 14-12-1800 (doop 
opnieuw vermeld op 28-12-1800), tr. Groningen 22-11-1835 Geertje Gosens 
Kampenga, geb. Thesinge 2-10-1803, dr. van Gosen Jans Kampenga en Geer
tje Geerts. 

Jan Alberts Mulder tr. (2) Winschoten 25-11-1804 (h.c. Winschoten 22-11-1804) 
Grietje Aites, afkomstig uit Sappemeer, dr. van Aite Daniels en NN. 
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h.c. Winschoten 22 november 1804 
Bruidegom, wednr. van Meiske J. ldzerda: Karel Willems, stiefvader, Harmanna 
Schmaal, wed. van Jan ldzerda, schoonmoeder, Albert A. Borgman en Engelina J. 
ldserda, schoonzuster en zwager, Conraad Wijpkes en Temke Carels, halfzuster, 
Wijpke Conraads, wed. van Wijpke Berents, aangetrouwde halve moei, Hillechien en 
Anna Ga reis, halfzusters, Albert A. Borgman, Con raad Wijpkes en Eike Brouwer, voor
standers over bruidegoms voorkinderen. 
Bruid: Aite Daniels, vader, Daniel Aites, volle broer, Wijpke Conraads, wed. van Wijpke 
Berends, volle moei, Conraad Wijpkes en Temke Carels, volle neef en aangetrouwde 
nicht 
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Uit dit huwelijk: 
4. Frouke Jans Mulder, geb. Winschoten 26-9-1805, ged. ald. 6-10-1805, onge

huwd overleden ald. 20-2-1832. 
5. Geessien Jans Mulder, geb. Winschoten 14-8-1807, ged. ald. 23-8-1807, tr. 

Groningen 30-4-1837 Melchior Sleutelaar, horlogemaker, ged. Groningen 
19-2-1800, zn. van Joseph Sleutelaar en Bregje Bakker. 

6. Alberdina Jans Mulder, geb. Winschoten 8-9-1811, ged. ald. 22-9-1811. 

Had ik dit gezin ook kunnen vinden in het "papieren tijdvak"? Misschien, maar een 
achternaam wist ik niet. Digitaal zoeken geeft wat meer mogelijkheden. Dat is ook de 
reden dat we de overlijdens niet aanvulden. Het digitaliseren daarvan is in volle gang 
en men hoopt ze binnen niet al te lange tijd gereed te hebben. 

Noot 
1 Zie voor S(ch)maal ook Gruoninga 1999. 

Uit het Archief van Amersfoort 
A.G. Bousema-Valkema, Hoevelaken 

Compareerden den E: heer Nicolaes Mojaert, borger deser stadt voor sijn selver en als 
gemachtigde van heer Franciscus Mojaert sijn broeder, jegenwoordigh uitlandigh, jof
fer Catharina Mojaert, wed: van d'heer Sampson Spiegel, ende joffer Maria Koedijck, 
wed: wijlen d'heer doctor Cornelia Mojaert, sulcx als moeder en momberse van haere 
onmundige kinderen hij haer van de voorn: haer man saliger behouden, in dien qua
liteit mede kinderen ende erfgenamen van d'heer Cornelia Mojaert ende joffer Maria 
van Hulten, haerlieder ouders saliger en verclaerden de comparanten te constitueren 
en machtig te maken, gelijck sij doen in crachte deses d'heer Lucas Dillingh wonende 
tot Groeningen, omme uut haer comparantes naeme te accorderen ende transigeren 
over soodanige actie, als de erfgenamen van heer Cornelis Mojaert saliger op Siriacus 
Tissinck te praetenderen hebben, voorts penningen te ontfangen ende volgens het te 
maken accoort ende hehoorlijcke quijtinge te doen met ratificatie van 't geene alrede 
bij de voorn: geconstitueerde inde voors: saecke mocht gedaen sijn ende voorts alles 
te doen en laten geschieden wes sij comparanten alle praesent sijnde souden comen 
ofte mogen doen, alwaer 't: daertoe speciaelder laste als in dese wierde requireert be
lovende alles de rato onder verbund ende submissie als nae rechten, versoeckende 
hiervan acte, die is dese. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Amersfoort voorn1 ter 
praesentie van Albert Henricks van Minny [tekent Aelbert Heindricks] ende Willem 
Brunck [tekent Brinck], borgers deser stad als getuijgen hiertoe versocht die dese ne
vens de comparanten ende mij notario mede onderschreven hebben op den 26: Ja
nuarij 1686. 
[Was getekend:] 
Nicolas Moijaert, C. Moijaert, wed. Spiegels, Maria wed. Mooijaert, Aelbert Hein
dricks; Willem Brinck en notaris A. van Brinckesteijn. 

Bron: 
Archief Amersfoort; Actes notaris A. van Brinckesteijn AT 015a005, folio 9•0 
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Naamslijsten 
Willem G. Doornbos, Groningen 

V 
De burgeren en leden van het constitutioneel gezelschap 

van de stad Groningen, 1 juni 1798 1 

In de Franse tijd zijn tientallen 'verkiezings'lijsten opgesteld. Her en der komt men 
deze lijsten in de archivalia tegen: concepten in diverse stadia, als eindproduct, ge
schreven of gedrukt. Alvorens deze lijsten te publiceren moet eerst een selectie wor
den gemaakt, waarbij mijns inziens het eindproduct als uitgangspunt moet dienen, 
met daarbij in het notenapparaat de diverse voorafgaande stadia. 

S. Sickens 
J. Janszon VM 
J.A. Ellenberger 
Jacob Saaxuma 
C. Steenhuisen 
Jan Huysinga 
N. Timans 
J. Oostendorp 
D. Numan 
L. Pijper 
G. van Prooijen 
H. Hollander 
R. Reisingh 
L. Bresters 
A. Seemerink 
W. Trapman 
B. Kuitert Czoon 
Oetse Douwes 
J. Lamot 
L. Klumper 
A. Boomgaart 
M. Luider 
J. Fokkens 
T. van Dalen 
J. van der Veen 
S. Mennes 
Th. Buissing 
H.E. Lusthuis 
B. Pauwels 
N. Weender 
J. van Zuylen 
A. Emmes 
E. Seemerink 
J. Seemerink 
Jan Sybolts 
A.J. Buissink 
K. Beerta 
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Dirk Zanting 
Jan Wilkens Hindkzoon 
Klaas Hoving 
C. Mellen 
Cornelis van Kampen 
G. Bleesma 
C. Huisman 
S. Staal 
D.Hoff 
M. Sijgers 
H.G. Wiegman 
B. van Zeedijk 
H.J. Perkaan 
A. van der Laan 
Jan Roosingh 
J. Karssens 
E Helmers 
M.V.A. Werff 
C. Struiwig 
H. Laffers 
Jacob Blouw 
G. Stoll 
J. Scholtens 
P. Timans 
J. Lofvers junior 
J.A. Scharpenborgh 
C. Visser 
P. Lentz 
H. Freerks 
C.S. van Bolhuis 
H. Keun, musikant 
J. Galjaar 
Joh. Schuiten 
H. Schuiter junior 
H. Keun 
H. Spanjer 
V.H. Buirma 
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J.H. Smit 
J. Tikker 
Derk J. Tickker 
E Lich 
Pyter E. Ketelaar 
B. Peerlkamp 
H. Tombrink 
W. Luppes 
D. Runeman 
R. Dijkens 
W.A. Wijndels 
B.B. Roukes 
A. Ensinck 
G. Winsemius 
J. van Meggelen 
H. Lenting 
W. Wilphorst 
A. Crook 
A. van Dalen 
J. Brands 
A.K. Klinkert 
R.D. Vris 
C.E de Mulder 
0. Erelman 
A. Doesburgh 
H. Staal 
M. Reneman 
E. van der Borgh 
R. Reinders 
J. Reisingh 
D. ter Wolbeek 
H.Doll 
Berent Kuitert oud 
B. Kuitert junior 
J. van Schaik 
J. Mulder 
J. Bentum 
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J. Klinkert 
E.W. Crajenborg 
B. van Bolhuis 
T. Camphoff 
P. Cremer 
P.S. Mulder 
B. Hansens 
B. Schipvaart 
W. Rosing 
R. Houwing 
N. Folkers 
Harm Bloem 
A. van Bergen 
K. van der Borgh 
W. ter Luin 
Roelef Dalman 
J.G. Bolt 
K. Bronsema 

T. Wilkens 
H. Bakhuis 
J.H. Poll 
Jan van der Schans 
Hindrik Marrink 
Mense Saan 
H. Meijer 
H. van Dijken 
W. Booghorst 
J. Hemmes junior 
P. van Convent 
Adam Eckard 
J. Munting 
E. Reinders 
B.W. van der Wal 
Pieter Blink 
J. de Fries 
J. Folkeringa 

J. Onnes 
J. Setter 
Klaas J. Nienhuizen 
H.E. van Bolhuis 
J. Draper Gzoon 
J. de Mulder 
N. van Laatten 
G. Roukes 
S.G. Bruning 
A. Hoving 
E.Beerta 
H.D. Cremer 
J.T. Smit 
P. Timans 
J. Brink 
H. Siccama 
E. van Elst 

1 Groninger Archieven (GrA), Rood na reductie 321, rekestboek, deel 78, 5 juni 1798 

Parkeeroverlast anno 1661 
Alsoo d'h:heeren Borgemren ende Raedt dagelijcx remarqueren, dat de wagens soo 
voor Peter Tibouts behuisinge omtrent d'Oosterstrate staen de passage aldaer grote
lijcx incommoderen ende beletten, hebben verstaen ende goet gewnden voorsr: Ti
bout bij desen t'ordonneren, dat deselve na desen giene wagens 't sij bij derselver 
aencompste ofte afvaert telckens langer als een uir voor sijn behuisinge sa! mogen 
houden, maer deselve al te saem moeten laten wech nemen ende doen vertrecken. 
Sullende desen gedachten Tibout door de dienaer in 't pant worden geïnsinueert om 
sich hijr na incompstich te reguleren. 
Bron: Prothocol civiele zaken van de stad Groningen, RA III a 64, d.d. 20 maart 1661 

Witwaspraktijken? 
Op de requeste van Berent Geerts Trap omme octroij te hebben voor sekere jaren 
aengaende 't maken van witt wasch alhijr. 
D'h:heeren Borgemesteren ende Raadt accorderen den remonstrant tijn jaren octroij 
in desen versocht, mits dat dieswege van deselve aen de stadt jaerlijx tot octroijgelt 
tijn car: gl: sal worden betaelt. 
Bron: Prothocol civiele zaken van de stad Groningen, RA 111 a 72, d.d. 14 december 1667 

Obscene vertoningen 
Op de requeste van Elisabeth Dircx ten einde sij in 't anstaende merckt in een tente 
een vertoninge mach laten besien, alsmede een jonge reus. 
D'h:heeren Borgemesteren ende Raadt accorderen de remonstrnte haer versoeck in 
desen geduirende het anstaende merckt, soo met den 1 en maij ancompstich sijn an
vangh sal nemen, sullende sick van obschene vertoningen onthouden ende in alle se
dicheit gedragen. 
Bron: Prothocol civiele zaken van de stad Groningen, RA 111 a 76, d.d. 12 april 1671 
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Ziervogel (maar eigenlijk Haykens) 
Petronella J.C. Elema, Groningen 

In de Provinciale Groninger Courant, no. 21, dinsdag 17-2-1857, trof ik de volgende 
advertentie aan: 

Finsterwolde den 12 Februari} 1857. 
Heden overleed na eene ziekte van eenige dagen mijn waarde echtgenoot 
J. Ziervogel, oud 41 jaren; slechts ruim een jaar mogt ik met hem in een ge
noeg/ijken echt verkeeren. Hij was mij dierbaar, en wordt, door mij, mijnen 
zoon en vele vrienden en bekenden diep betreurd. 
Fendiena Haijkens. 

Het leek me een aardige familienaam om uit te zoeken! Maar helaas: om het goed te 
doen had ik naar Zeeland moeten afreizen, want de weinige vermeldingen van deze 
naam hier in Groningen betroffen uitsluitend deze herbergier, Izaäk Ziervogel. Het 
was dus import en hij had bovendien geen kinderen gekregen. Een tweetal vermel
dingen van nabije naamgenoten betroffen de provincie Drenthe, en dan met name de 
kolonie Veenhuizen: daar bivakkeerde op zeker moment de arbeider Abraham Sier
vogel, geb. Breskens 31-12-1796 (hij werd op 3-12-1861 uit Middelburg "opgezon
den") en een David Siervogel- misschien zelfs lzaäk's vader? - geb. te Breskens hetzij 
7-3-1785 (overlijdensakte), hetzij juni 1787 (archief Veenhuizen), arbeider, over!. 
Veenhuizen (gem. Norg) 26-2-1832. Deze laatste was Luthers. 
Toch vatte ik zijn naaste relaties nog even samen. Daarbij ging ik uit van de echtge
note, want die was wèl Gronings. Ze bleek een respectabele stamreeks van school
meesters te hebben, waarover ook al eens gepubliceerd was: een kwartierstaat Hay
kens, van de hand van Drs. K.A. Reuvers, in Gruoninga 23 (1978) blz. 25-40. Ik heb 
dus niet getracht het wiel opnieuw uit te vinden, maar begin de hier volgende stam
reeks met Jannes Haijckens (no. 16 in de kwartierstaat) omdat ik, uit de huwelijkse 
bijlagen van zijn kleindochter, een enkele aanvulling op de gegevens hem aangaande 
kan verstrekken. No. 8 in genoemde kwartierstaat is de in 1791 geboren Jakob; no. II. 
in deze stamreeks daarentegen is diens oudere broer Egbert. 

1. Jannes Haijkens, ged. Termunten 4-11-1742, schoolmeester te Oostwold 
(Old.), begr. Oostwold 6-6-1799, zn. van Sywert Haykens en Weije Brongers, 
tr. (1) Oostwold (Old.) 30-11-1766 Aaltje Runsing, van Groningen, dr. van 
Roelf Runsing en Aaltje van der Lip, tr. (2) Oostwold (Old.) 29-6-1777 Fenje 
Pieters (ook: Fenje Pieters Reinders), ged. Midwolda 11-8-1753, over!. 
Aduard (huis no. 22, oud 83 jr.) 3-10-1836, dr. van Pieter Jacobs en Sybrig 
[ook: Syben) Egberts. 

HC: GrA, RA 0ldambt, inv. no. 7210, oud nr. V hh 2, 28-11-1766. 
HC: GrA, RA 0ldambt, inv. no. 7210, oud nr. V hh 2, 29-6-1777. 

Il. Egbert Jannes Haijkens [ook: Egbert Jannes Reinders), geb./ged. Oost
wold 25-12-1781/1-1-l 782, koopman te Niekerk (1829), over!. Sebaldeburen 
(als Egbert Reinders, gem. Grootegast, oud 52 jr.) 6-1-1834, tr. (1) Scheemda 
14-5-1809 Nijssien [bij de doop: Niesjen] Sijbolts [de] Haan, ged. 
Scheemda 16-10-1785, over!. Nieuwolda (oud bijna 42 jr., nalatende haar man 
en vijf minderjarige kinderen) 12-9-1827, dr. van Sibolt Harms Haan, herber
gier te Scheemda, en Swaantje Alberts, tr. (2) Oldekerk 27-4-1829 ( onder de 
nàam Egbert Jannes Reinders) Tietje Jans Wiersma, ged. Visvliet 5-7-1778, 
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over!. Lutjegast (gem. Grootegast) 22-8-1854, dr. van Jan Nitters en Wijbrech 
Cornelius, eerder gehuwd met Reurt Derks Wiersema. 

HC: GrA, RA 0ldambt, oud nr. V z 14, 13-5-1809. 
De tweede vrouw kwam voor als Wiersma, Wiersema, Wierdsema en misschien ook 
nog wel in andere spellingen; volgens haar overlijdensakte was zij geboren in Burum, 
maar bij haar doop in Visvliet staat dat niet vermeld. In 1829 gebruikte Egbert bij zijn 
tweede huwelijk de familienaam Reinders en ook zijn overlijdensakte volgde deze 
keuze. Zijn moeder gaf bij dezelfde gelegenheid toestemming tot het huwelijk en on
dertekende als Fenje Pieters Reinders. Bij het huwelijk van Vendina in 1838 was 
daarom een verklaring noodzakelijk dat Egbert Jan nes Haykens zich ook wel had ge
noemd Egbert Jan nes Reinders. 

III. Vendina Egberts Haijkens, geb. Nieuwolda 9-1-1812, logementhoudersche 
of kasteleinse te Finsterwolde (1855), over!. Groningen (Gelkingestr. E 69, oud 
56 jr.) 16-1-1868, dr. van Egbert Jannes Haijkens en Nijssien Siebolts de Haan, 
tr. (1) Finsterwolde 16-2-1838 Reinder Sijntjes van der Veen, geb./ged. Fin
sterwolde 30-11/8-12-1805, verwer, over!. Finsterwolde 17-1-1847, zn. van 
Sientje Reinders van der Veen en Pieterke Jacobs Huttinga, tr. (2) Finsterwolde 
21-9-1855 Izaäk Ziervogel, geb. Schoondijke (Zeeland) 24-9-1815, rijkscom
mies te Nieuwolda (1855), herbergier te Finsterwolde (1857), over!. Finsterwol
de (oud 41 jr.) 12-2-1857, zn. van David Ziervogel en Pieternella Dircks. 

Vendina's geboortedatum is ontleend aan de bijlagen bij haar eerste huwelijk. Die 
geboorteakte is ontleend aan de registers van de burgerlijke stand bewaard ter Grif
fie der Rechtbank van eerste aanleg te Winschoten. In de op de GrA berustende BS 
heb ik de geboorte niet aangetroffen. 

IV. Sientje van der Veen, geb. Finsterwolde 22-2-1838, kruidenier te Finsterwol
de (1857), koopman te Hoogezand (1862), klerk te Groningen (1869), over!. 
Groningen (oud 68 jr.) 4-1-1907, tr. (1) Groningen 29-5-1862 Eddina Gui
bal, geb. Groningen 28-8-1839, over!. Groningen 1-7-1866, dr. van Jan Gui
bal, broodbakker, en Jacomina Jacobs Boelens, tr. (2) Groningen 26-6-1869 
Geertruida Johanna Elizabeth ldema, geb. Wirdum (gem. Loppersum) 
7-8-1840, over!. Groningen (oud 50 jr.) 25-4-1891, dr. van Everhardus Idema 
en Geertruida Johanna Elizabeth Jullens. 
Uit dit huwelijk kinderen. 
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Samenvatting lezing over de bibliotheek in Solt Lake City. 
Joop van Campen 

Op woensdag 8 oktober 2003 hield de heer Gout een lezing, getiteld 'Wat biedt de bi
bliotheek in Salt Lake City aan ons in Nederland". 

Relatie geloof - familiegeschiedenis 
In zijn inleiding vertelde hij waarom de leden van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen zich bezig houden met genealogie en familiegeschiedenis. 

Zij geloven dat gezinsleden verenigd kunnen worden in hun heiligste van alle relaties 
- als man en vrouw, en als ouders en kinderen - op een wijze die niet eindigt bij de 
dood. In hun tempel in Zoetermeer, worden huwelijken gesloten en familiebanden 
'verzegeld'. Die huwelijken kunnen in dit leven en in de eeuwigheid blijven bestaan. 
Bovendien worden kinderen verzegeld aan hun ouders, waardoor men de kans krijgt 
om een eeuwig gezin te worden. Hierbij behoudt een ieder de vrijheid om deze verze
geling al dan niet te aanvaarden, nu en ook na de dood. 
Zij geloven dat het leven op aarde deel uitmaakt van een eeuwig bestaan. Bij de dood 
verlaat onze geest het lichaam en gaat naar een geestenwereld, waar zij verder kun
nen leren en vooruitgang maken. Ook voor de overleden voorouders vinden plechtig
heden plaats. Zij hebben in de geestenwereld ook de vrijheid om deze verzegeling al 
dan niet te aanvaarden. Onder geen beding worden voorouders postuum lid gemaakt 
van de kerk. Als de voorouders de verzegeling niet willen aanvaarden dan is deze nie
tig en is het alsof deze nooit heeft plaatsgevonden. Voor deze plechtigheden is een 
identificatie (b.v. middels genealogisch onderzoek) van voorouders verplicht. 

Geschiedenis 
November 1894 werd de Genealogical Society of Utah opgericht met als doel: 
• promotie van familiegeschiedenis d.m.v. onderwijs in bronnen en methodiek van 

genealogisch onderzoek; 
• bouw van genealogische bibliotheken en centra voor familiegeschiedenis; 
• verzamelen van informatie door het verfilmen van archiefbestanden. 
In 1934 wordt de Family History Library (FHL) gesticht. Hier vindt men films van 
Burgerlijke Stand, DTB-boeken en biografieën. 
Vanaf 1945 tot op heden worden archiefbestanden verfilmd. Eerst in West-Europa, 
vanaf 1950 in andere delen van de wereld en na de val van de muur in Oost-Europa. 
Momenteel bevat de collectie circa 3,5 miljoen microfilms. Een film bevat ongeveer 
1000 afbeeldingen. Omgerekend komt dat neer op plusminus 7 miljard pagina's aan 
bronmateriaal. Maandelijks groeit de collectie met w'n 4000 nieuwe films. 

Hoe krijgt u toegang tot deze informatie? 
Door een van de ruim 3000 Family History Centres (FHC) te bezoeken. In Nederland 
zijn 15 FHC's. Eén daarvan is gevestigd aan de Paterswoldseweg 531, 9728 AR Gro
ningen, tel. 050-5566575. De beheerder is de heer Jurrien Weening. U kunt hem bel
len voor nadere informatie of om een afspraak te maken. Hij kan u ook vertellen welk 
centrum het dichtst bij uw woonplaats ligt. 
In een FHC kunt u films bestellen en ter plekke bekijken en gegevens overnemen. 
Tussen bestellen en ontvangen ligt 1 tot 6 weken (onder voorbehoud). Als non-profit 
organisatie berekent men per film iets meer dan 5 euro. De film blijft drie maanden ter 
beschikking, verlenging is mogelijk. 
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Ieder FHC biedt in principe dezelfde mogelijkheden; de openingstijden variëren per 
centrum. 

Wat heeft een FHC u te bieden? 
Er zijn diverse grote bestanden met familiehistorische gegevens beschikbaar. Deze 
staan op cd-rom. Die verzameling bestanden heet Family Search. 
Een van de bestanden, Ancestral File of het voorouderlijk archief, is een verza
meling van door leden en niet-leden van de kerk ingezonden genealogieën, gezins
bladen en kwartierstaten met kinderen. De gegevens betreffen grotendeels overleden 
personen. Het bestand bevat miljoenen namen die in familiestambomen zijn onder
gebracht. 
Een ander bestand in Family Search heet International Genealogical Index 
(IGI), waarin geboorte-, doop- en huwelijksdata en -plaatsen, ontleend aan kwar
tierstaten, alfabetisch gerangschikt zijn op achternaam. Ze zijn ingezonden door leden 
van de kerk en de index bevat ruim 400 miljoen namen van de vroege 16e eeuw tot 
begin 2oe eeuw. 
USA Social Security Death Index. Een bestand met namen van mensen die in de 
USA tussen 1937 en 1997 ingeschreven en overleden zijn. 
Scottish Church Records. Dopen en huwelijken van 10 miljoen namen uit de pe
riode 1500 tot 1854, uit kerkboeken bijeengebracht en alfabetisch op achternaam ge
rangschikt. 
Index op geboorten, doop en huwelijken in de Verenigde Staten en Canada 
1631-1888, Australië 1788-1905, Groot-Brittannië 1538-1888. 
Volkstelling Groot-Brittannië 1851; alleen de graafschappen Devon, Norfolk en 
Warwick. 
Plaatsnamenindex. Dit is een index van alle gefilmde DTB-boeken, burgerlijke 
standen, etc. van steden en dorpen over de gehele wereld. Aan de hand van deze in
dex kunt u films of fiches bestellen, die de Family History Library (FHL) in Salt Lake 
City (Utah, U.S.A.) bezit of die aanwezig zijn in het Europese filiaal te Frankfort 
(Duitsland). 
U kunt ook deelnemen aan samenwerkings-e-mail lijsten (thans zijn er circa 150.000) 
of uw genealogische website aanmelden. 
Een medewerk(st)er van het centrum voor familiegeschiedenis kan u assisteren bij het 
zoeken naar familiegeschiedenissen, biografieën, genealogieën en andere gegevens
verzamelingen in de catalogus van de FHL. 

Ancestral file is een poort naar uw verwanten. 
U bent uitgenodigd om de gegevens die u van uw voorouders verzamelt ook in te 
leveren, zodat ze kunnen worden opgenomen in het Ancestral File. Als u dat doet, 
kuntu 
• uw onderzoek coördineren met anderen die aan dezelfde familietakken werken. 
• tijdverslindend en duur dubbel werk reduceren. 
• uw familiegegevens beschikbaar stellen aan verwanten en onderzoekers in meer 

dan 2800 centra in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Oceanië waar Fami
ly Search beschikbaar is. 

• bijdragen tot de uitbouw van de hulpbronnen die aan u ter beschikking zijn gesteld. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van gegevens voor het Ancestral File. 
Vraag een centrummedewerk(st)er om meer informatie. 
Bezoekt u ook eens de website: www.familysearch.org. 
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Als deel 36 in de serie Groninger Bronnen en Toegangen zal verschijnen: 

NAAMLIJST VAN DE LATIJNSE SCHOOL 
(later het stedelijk gymnasium) 

VAN DE STAD GRONINGEN, 1771-1890 

door Willem G. Doornbos 
inleiding van Johan de Haan 

Op deze scholen, die verspreid waren over de Republiek, werden leerlingen voor
bereid op een universitaire studie. Vooral het Latijn vormde een wezenlijk onderdeel 
van de opleiding. Zowel in Appingedam als de stad Groningen was een Latijnse 
school gevestigd. De naamslijst van de Damster Latijnse school wordt bewerkt door 
de heer J. Ensink ( de auteur van de Academische Rouw). De Groninger tegenhanger 
daarvan wordt nu aangeboden. 
De jong-volwassenen die deze opleiding volgden waren voornamelijk afkomstig uit 
de provincies Groningen, Drente en Friesland. Dat wil niet zeggen dat dit de maxi
male actieradius van deze school was. Ook leerlingen uit andere provincies (zoals 
bijvoorbeeld Noord-Holland, Limburg, Gelderland) komen voor. Zelfs uit het bui
tenland zijn inschrijvingen bekend, o.a. uit Kopenhagen en Oost-Friesland. 
Deze bron geeft de datum van inschrijving, de volledige namen van de leerlingen, de 
leeftijd en geboorteplaats. Na 1847 worden in veel gevallen de studieresultaten van 
de betrokken leerling vermeld. Eervol ontslag, ongeschiktheid voor studie, lui van 
aard, zonder een spoor na te laten verdwenen, wegens vertrek naar een andere stad 
het gymnasium verlaten, wegens ziekte de studie beëindigd, vertrokken om arts te 
worden, vertrokken omdat een andere Latijnse School makkelijker is, etc. Vanaf dit 
tijdstip kunnen van jaar tot jaar de vorderingen van de leerling worden gevolgd. Een 
groot deel van deze leerlingen heeft later geen academische studie gevolgd. Het zal 
velen verbazen dat hun voorouders of familieleden een betere middelbare opleiding 
(vaak van enkele jaren) hebben genoten dan verwacht. 
Deze uitgave zal ca. 250 pagina's omvatten. De tekst is ontsloten door een index op 
achternamen en plaatsnamen. Voorafgaand aan de eigenlijke uitgave is een korte 
inleiding opgenomen over de geschiedenis van de Latijnse school. Kortom: weder
om een bronnenuitgave die niet in uw Groningana-kast mag ontbreken. 

Intekenen kan tot 15 juli 2004. U kunt dit boek bestellen door 20 Euro over te maken 
op ABN/AMRO-rekeningnr. 46.83.14.741 t.n.v. STICHTING STIEP, Groningen. 
Ook hier: inclusief verzendkosten. Na verschijning zal de prijs 27,36 Euro bedragen. 

Als deel 37 in de serie Groninger Bronnen en Toegangen zal 
verschijnen: 

REKENING VAN DE STAD GRONINGEN 
1540/1541 

door D.F Kuiken en Willem G. Doornbos 
inleiding van E.O. van der Werff 

Ruim honderd jaar geleden zijn door Dr. P.J. Blok in zijn Rekeningen 
der stad Groningen uit de 16de eeuw ('s-Gravenhage 1896) drie 
stadsrekeningen van de Martinistad uitgegeven. Sindsdien heeft 
geen enkele historiclls zich meer aan een dergelijke bronnenpublica
tie gewaagd. In de editie Blok zijn de rekeningen uit 1526/27, 
1535/36 en 1548 opgenomen. In de serie GRONINGER BRONNEN EN 
TOEGANGEN zullen nu de resterende vroege rekeningen, die tussen 
1535/36 en 1548, worden gepubliceerd. 
In een stadsrekening worden de inkomsten en uitgaven van een stad 
verantwoord. De inkomsten komen uit huizen, kamers, landerijen, 
verpachtingen (van de visserij in de grachten e.d.), verkopingen, 
verleningen van burgerrecht, belastingheffingen (allerlei soorten 
accijns op vette waren, koren, laken, etc.). Ook de uitgaven zijn een 
rijke bron. Aan werklui werden opdrachten verstrekt, waardoor wij 
grip krijgen op de talloze middenstanders die in de zestiende eeuw 
actief waren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inleiding 
van het bovengenoemd werk van Blok. 

De uitgave zal ca. 300 pagina's omvatten. In het vierde deel zal de 
index op de dan verschenen stadsrekeningen worden opgenomen. 
Het eerste deel zal, voorafgaande aan het tekstgedeelte, een inleiding 
van de regionaal zeer bekende historicus en mediëvist Egbert van 
der Wertf bevatten. 

Intekenen is tot 1 juli 2004 mogelijk. U kunt dit boek bestellen door 
31 Euro over te maken op ABN/AMRO-rekeningnr. 46.83.14.741 
t.n.v. STICHTING STIEP, Groningen. 
Ook hier: inclusief verzendkosten. Na verschijnen zal het boek in 
prijs worden verhoogd. 



Als deel 22 in de serie Groninger Bronnen en 
Toegangen zal verschijnen: 

ONDERTROUWBOEK VAN DE 
GEREFORMEERDE KERK 

VAN DE STAD GRONINGEN, 
1611-1623 

door D.F. Kuiken en H. Hartog 

Als derde in een serie van vier delen verschijnt dit 
vervolg, behelzende de ondertrouwboeken van de 
stad Groningen over de periode 1611-1623. Deze 
bron was tot nu toe slechts gedeeltelijk toegankelijk 
gemaakt. Het boek bevat de letterlijke tekst van de 
ondertrouwinschrijving, met de namen van de brui
degom en bruid, datum van ondertrouw en (indien 
vermeld) trouw, alsmede, heel belangrijk: de getui
gen met daarbij vaak de bijbehorende familierela
tie( s ). De hier aangeboden uitgave omvat ruim 550 
pagina's, dat wil zeggen, nog iets dikker dan beide 
voorgaande delen samen! Deel vier - wordt in de 
toekomst aangeboden - zal de index bevatten. 

Intekenen is tot 15 juli 2004 mogelijk. U kunt dit 
boek bestellen door 30 Euro over te maken op ABN/ 
AMRO-rekening nr. 46.83.14.741 t.n.v. 
STICHTING STIEP, Groningen. 
Ook hier: inclusief verzendkosten. Na verschijning 
zal de prijs 40,22 Euro bedragen. 

De voorafgaande delen zijn nog verkrijgbaar: 
Ondertrouw boek van de stad Groningen 1595-1603 
(Groningen 2001) voor 25,20 Euro 
Ondertrouwboek van de stad Groningen 1603-1611 
(Groningen 2002) voor 30,21 Euro 

Als deel 27 in de serie Groninger Bronnen en 
Toegangen zal verschijnen: 

INLEIDING OP DE 
LID MA TENLIJST VAN DE 

GEREFORMEERDE KERK VAN 
DE STAD GRONINGEN 1594-1660 

door W.K. van <kr Veen 

Als voormalig hoofd van de studiezaal van het 
gemeentearchief van de stad Groningen behoe
ven de historische kwaliteiten van deze auteur 
geen nadere omschrijving. Kort en bondig wordt 
de gehele gang van zaken rondom de verwerving 
van het kerkelijk lidmaatschap ( en nog veel meer) 
van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 
beschreven. Ook een kritische noot op de eerder 
gepubliceerde bronnenuitgave ontbreekt niet. 
Een zeer verhelderende inleiding op het ontstaan 
van de vroeg-zeventiende eeuwse lidmatenlijs
ten. 

Intekenen is tot l juli 2004 mogelijk. U kunt dit 
boek bestellen door 11,50 Euro over te maken op 
ABN/AMRO-rekeningnr. 46.83.14.741 t.n.v. 
STICHTING STIEP, Groningen. 
Ook hier: inclusief verzendkosten. Na verschij
nen zal het boek in prijs worden verhoogd. 

Als deel 32 in de serieGroninger Bronnen en 
Toegangen zal verschijnen: 

GEBRUIKERS VAN DE 
UNIVERSITEITS

BIBLIOTHEEK 
GRONINGEN, 1669-1789 

door Willem G. Doornbos 

Vrijwel vanaf de stichting van de Groninger 
Universiteit in 1614 was dit instituut in het 
bezit van een boekencollectie. In de eeuwen 
daarna groeide het boekenbezit uit tot de hui
dige collectie van ca. 2.500.000 boeken. 
Aanvankelijk was deze collectie slechts door 
een enkeling te raadplegen. In de loop van de 
zeventiende eeuw veranderde dit. Vanaf 
1669 is er een lijst aangelegd van degenen 
die gerechtigd waren om gebruik te maken 
van deze Groninger boekenschat. Over een 
periode van ruim l 00 jaar hebben ca. 1500 
personen toegang gehad tot deze biblio
theek. 

Deze uitgave omvat ca. 65 pagina's en is 
toegankelijk gemaakt met een index op de 
namen en een plaatsnamenlijst. 

Intekenen is tot l juli 2004 mogelijk. U kunt 
dit boek bestellen door l O Euro over te 
maken op ABN/ AMRO-rekening nr. 
46.83.14.741 t.n.v. STICHTING STIEP, 
Groningen. 
Ook hier: inclusief verzendkosten. Na ver
schijnen zal het boek in prijs worden ver
hoogd. 



Wonderbaarlijk gered in 1805; een treurig einde in 1852. 
Henk Hartog, Groningen 

Als je wat dieper de archieven induikt, stuitje soms op (naar de normen van onze tijd) 
wonderlijke verhalen. Dat tijdgenoten bepaalde feiten ook al opmerkelijk vonden, 
blijkt wel uit het volgende verhaal dat mr. Scato Gockinga, drost van het Gorecht en 
Sappemeer, voor het nageslacht vastlegde.1 

... uit deezen schijndood als het ware hebben opgewekt ... 
Mr. Scato Gockinga Drost der Jurisdictie van het Gorecht en Sappemeer in het De
partement van Stad en Lande van Groningen, certificere hier mede dat Elsje Roelfs, 
Albert Heilen, Luitje van der Veen en Pieter van der Veen eene door eerstgenoemde 
met haar merk, als niet kunnende schrijven, en door de drie laatstgenoemden met 
hunne naamsvertekening bevestigde verklaring in dato Foxhol onder Cropswolde 
den 22 April 1805 (een dorp in deze jurisdictie) bij mij hebben ingediend houdende 

"De ondergetekenden verklaaren kragt deezes dat het zoontje van Lambertus Rein
ders Sonderman en Elzijn Roelfs, oud plus minus twee jaren tot Foxhol op den 19 
April 1805 's middags ongeveer om 2 uuren door gemelde Elzijn Roelfs uit het water 
is genomen en van haar zelve zo wel als van de bijkomenden voor dood is gehouden 
geworden, aangezien het zelfde kind uitwendig geene levenstekenen, hoe ook ge
naamd vertoonde, zijnde het hoofd en aangezicht blaauw en opgezet en geene adem
haling of polslag merkbaar, en dus reeds van de Moeder als ten eenemale hoopeloos 
wierde opgegeven; 
dat voorts Willem Woestman, meester smit te Foxholl, gemelde schijnbare doode tot 
zich heeft getrokken, opgenomen en met hem op den arm geruimen tijd vrugtloos 
heeft heen en weer gewandeld in de vrije lucht; 
dat hij naderhand dezelve in zijn huis bij het vuur in eene gematigde en gepaste 
warmte heeft gebragt en met behulp van Aaltje Lammerts meede van Foxholl den 
schijndooden jongen van zijne aanhebbende klederen heeft ontdaan, dat verders het 
lichaam en hoofd in eene geschikte richting in den schoot van Aaltje Lammerts ge
plaats zijnde zij beiden Willem Woestman en Aaltje Lammerts met de hoogstmoge
lijke naarstigheid en zorgvuldigheid de schijndooden met de handen als ook met doe
ken en brandewijn nat gemaakt aanhoudend hebben gewreven zo over het gehele 
lichaam als vooral langs den ruggegraat en onder de voetzolen en verder door ge
paste beweeging, zagte voor en agter overbuiging van de borst en het lichaam alles 
hebben toegebragt 't geen menschenliefde en pligt in deeze zoort van gevallen vor
dert, om namelijk een schijndoode, is het mogelijk, tot het leven te herroepen. 
Dat dit dan ook aan hunnen onvermoeiden vlijt, schoon lang vergeefsch gewerkt te 
hebben, en zij reeds herhaalde reizen door de bijzijnden geraden waren om maar alle 
verdere moeite te spaaren, dewijl het toch niets meer helpen kon, naa verloop van 
wel 3 quartier uurs is gelukt, beginnende als toen het kind eerst met een kleine snik de 
ademhaling te hervatten, waarop zij door den hoop aangemoedigd hunnen arbeid 
verdubbelden, en alzo van langzamerhand het kind, dat bij het uur dood scheen te 
zijn, uit deezen schijndood als het ware hebben opgewekt en aan de ouderen terug 
gegeven." 

Alwaarom des verzogt niet heb willen afzijn dit hun getuigenis, als van menschen 
staande ter goeder naam en faam en overzulks een volledig geloof van het door hun 
verklaarde overwaardig alle mogelijke kracht en waarde bij te zetten. 
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Actum onder mijn Pitzier op 't Hogezand den 25 April 1800 en vijf. 
Get[ekend] S. Gockinga, Drost. 

Wie was het gereanimeerde kind? 
Als je zdn verhaal gelezen hebt, dan wil je meer weten over het gereanimeerde kind. 
Hoe is het hem verder vergaan? Is hij getrouwd geweest? Zo ja, had hij kinderen? En 
zijn er dan misschien mensen die van hem afstammen en die tot op heden wel niet 
vermoed zullen hebben, dat hun bestaan heeft afgehangen van een succesvolle reani
matie in 1805. 
Nader onderzoek leerde mij al snel, dat het bij het gereanimeerde kind ging om Rei
ner( us) Zonderman, in 1803 geboren te Foxhol en vervolgens op 20 juni van dat jaar 
in de RK kerk van Kleinemeer ten doop gehouden. Hij trouwde in 1826 en kreeg acht 
kinderen en meer dan twintig kleinkinderen. De kans is dus groot dat er een flink aan
tal nakomelingen van hem in leven zijn. Een daarvan bleek ik al langer te kennen: een 
achterkleindochter van Siera Zonderman (zie hieronder) komt namelijk regelmatig op 
het archief in Groningen . 

.. . barstte een geweldig onweder los ... 
Maar hiermee is het verhaal nog niet af. Een aantal vaste bezoekers van de Groninger 
Archieven vertelde ik bovenstaand verhaal. En een paar weken later liet een van hen, 
mr. J.P.A. Wortelboer, mij een korte notitie zien, die hij ooit had gemaakt van een be
richt in de Provinciale Groninger Courant van 22 juni 1852.2 Ik zocht het op en .... (u 
bent vast even verbaasd als ik was) daar stond het volgende te lezen: 

- In den avond van den 17 dezer barstte een geweldig 
onweder los boven de gemeente Hoogezand, met het on
gelukkig gevolg, dat de bliksem is geslagen in den Krops
wolder watermolen, staande ten zuiden van het Winschoter
diep, tusschen Martenshoek en Foxhol, die geheel is af
gebrand en waardoor eene schade van ruim f 4000-00 is 
veroorzaakt; zijnde de molen niet tegen brandschade ver
zekerd. 

Even voor het opkomen van het onweder hadden zich 
twee personen in dien molen begeven, om tegen den regen 
te schuilen, zijnde REINERUS ZONDERMAN, visscher, wo
nende te Foxhol, en HARMANNUS HOMAN, voor het oogen
blik bij ZONDERMAN in dienst, die beiden door den bliksem 
zijn getroffen, tengevolge waarvan de eerstgenoemde aan 
het hoofd geheel misvormd dood uit den molen is gehaald 
en de ander, mede aan het hoofd gewond, dadelijk onder 
geneeskundige behandeling is gesteld en van zijne wonden 
misschien zal herstellen. - ZONDERMAN laat eene vrouw 
en 5 kinderen na. 

De genealogische gegevens van het gereanimeerde kind Zonderman 

Lambertus Reinders [Zonderman], van Kalkwijk, geb. ca. 1751, visser te Foxhol, 
over!. Foxhol 3-4-1827 (oud 75 jaar), ws. zn. van Reinder Harms Sunderman en 
Geertruid Berents Lampers, tr. Sappemeer 16-10-1785 (idem RKK!einemeer 15-10-
1785 Lambertus Reinders et Elsje Roelefs, Zapmeer) Elsijn Roelfs [Nieland], van 
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Sappemeer, geb. ca. 1754, over!. Foxhol 29-11-1832 (oud 78 jaar). 
Kinderen uit dit huwelijk (RK-gedoopt te Kleinemeer) 

1. Reinerus alias Reindert, ged. 1-9-1786, geb. Calkwijk 
2. Roelef alias Rudolphus, ged. 24-11-1788, geb. Calkwijk 
3. Gertrudis, ged. 21-10-1791, geb. Kalkwijk 
4. Maria, ged. 13-10-1798, geb. Foxol 
5. Reinerus, ged. 20-6-1803, geb. Foxhol. Dit is ongetwijfeld het gereanimeerde 

kind; hieronder volgt zijn gezinsstaat. 

Reinerus Zonderman, geb. Foxhol, ged. Kleinemeer (RK) 20-6-1803, visser, over!. 
Foxhol 17-6-1852, tr. Slochteren 16-9-1826 met Trijntje Harms Wieringa, geb./ 
ged. Engelbert 22/28-3-1802, over!. Kropswolde 11-10-1881, dr. van Harm Hindriks 
(Wieringa) [over!. Engelbert 21-7-1823, 62 jr.] en Siertje Eeuwkes [over!. Engelbert 
13-6-1814, 55 jr.]. 
Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Lambertus, geb. Foxhol 25-8-1826 (dus nog voor het huwelijk; vader Reine
rus Lambertus Zonderman geeft het kind wel als zijn kind aan), over!. Foxhol 
23-4-1845. 

2. Siera, geb. Foxhol 22-5-1828, over!. Foxhol 20-11-1868; tr. Hoogezand 1-12-
1853 met Jafen Grasmeijer, geb. Zuidbroek 24-4-1825, arbeider, over!. Fox
hol 25-3-1870, z.v. Roelf Hindriks Grasmeijer en Fennechien Roelfs Stutvoet. 

Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Foxhol: 
Roelf 15-2-1853 (geboren als RoelfZonderman), Lambertus 21-8-1854, Lambertus 
10-2-1856, Catharina 16-4-1859, Hendrik en Fennegina 11-1-1861, Elsien 19-1-
1863, Derk 29-1-1865, Derkie 13-4-1866, Reina 6-10-1868. 

3. Rudolf (Roelf), geb. Foxhol 16-11-1829, over!. Foxhol 31-3-1875; tr. Hooge
zand 21-5-1853 met Grietje Creemer, geb. Martenshoek 21-1-1826, over!. 
Foxhol 15-5-1911, dr. van Comelius Creemer en Hindrikje de Vries. 

Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Foxhol: 
Cornelis 14-1-1854, Hinderika 23-7-1855, Reinerus 4-9-1857, Cornelis 10-7-1861, 
Gatharina 15-10-1863, Angenis 5-7-1866, Lambertus 24-1-1869. 

4. Elisabeth (Elsien), geb. Foxhol 12-2-1832, over!. Foxhol 26-1-1864; tr. Hoo
gezand 14-8-1856 met Jan Swart, geb. Kalkwijk 7-6-1831, olieslagersknecht 
(1856), zn. van Harmannus Jans Swart en Johanna Hinderikus Kamphuis. 

5. Aaltje, geb. Foxhol 1-3-1834, over!. Foxhol 4-10-1836. 
6. Anna, geb. Foxhol 4-7-1836, over!. Foxhol 24-4-1855. 
7. Aaltje, geb. Foxhol 7-1-1839, over!. Martenshoek 6-7-1909; tr. Hoogezand 4-

7-1863 met Wlcher Swart, geb. Kropswolde 29-10-1835, arbeider, over!. 
Martenshoek 20-7-1896, zn. van Harmannus Joannes Swart en Joanna Kamp
huis. 

Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Foxhol en Kropswolde (vanaf 1874): 
Harmannus 18-3-1865, Reinder 4-12-1867, Johannes 13-7-1871, Roelf 17-11-
1874, Roelf 31-7-1876, Henderikus 22-7-1879, Gerardus Lubbartus 22-10-1883. 

8. Catharina, geb. Foxhol 31-12-1841, koopvrouw, over!. Hoogezand 19-1-
1893, ongehuwd. 

1. GrA, Rechterlijke archieven van Selwerd en Sappemeer (Toegang 730), Bevelschriften 
(oude titel: Prothocol van ordinatoiren en decreten), inv.nr. 1728, d.d. 25-4-1805. 

2. Provinciale Groninger Courant, d.d. 22-6-1852; hetzelfde bericht, maar dan iets 
ingekort, is ook te vinden in de Groninger Courant. 
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Bulthuis uit Hornhuizen 
Menne Glas, Groningen 

Tot voor kort waren mijn vroegst bekende voorouders in mannelijke lijn Pieter Jeltes x 
Maijke Mennes en zijn ouders Jelte Pieters x Frouke Jans; zij leefden rond 1700 in 
Ulrum en omgeving. Vandaar dat een deel van mijn onderzoek zich richt op naamge
noten in deze streek in de hoop verwantschap te kunnen ontdekken. Helaas tot nu toe 
zonder al te veel succes. Eén van de onderzochte naamgenoten is Pieter Jeltes, voor
vader van een Bulthuis-familie. 
In het Groninger Kwartierstatenboek 2 (staat 285) wordt Pieter Jeltes met zijn beide 
echtgenotes vermeld, en wel met Bouke Tjeerts als vader van zichzelf en zijn tweede 
vrouw Trijntje Harms. De aldaar genoemde Trijntje Harms is niet de werkelijke 
tweede vrouw van Pieter Jeltes. In staat 115 komt Trijntje Harms voor met haar 
tweede echtgenoot Berent Pieters. Deze Berent Pieters is een andere dan haar echte 
man. Opvallend is dat in het Wierenga-boek 1 dezelfde Berent Pieters voorkomt als 
tweede echtgenoot van Trijntje Harms. Mogelijk is als bron de Bulthuis Genealogie 2 

gebruikt, waar deze vergissing voor Berent ook gemaakt is. Ten onrechte worden in 
het Beukema-boek 3 Pieter Jeltes en Bauke Tjeerds beschouwd als ouders van Jan 
Pieters Bronkema. 

Pieter Jeltes, ged. Hornhuizen 10-2-1726, over!. 1789, landbouwer op de Zuide
maheerd te Hornhuizen 4, zoon van Jelte Popkes en Lijsabeth Tjapkes, tr. (1) Horn
huizen 3-4-1747 Bouke Tjeerts, ged. Ulrum 15-7-1725 5, dochter van Tjeert Tewes 
en Remke Jans; tr. (2) Hornhuizen 13-4-1783 Trijntje Harms, ged. Zandeweer 
6-12-1761, over!. Uithuizen 1-2-1805 6, dochter van Harm Hajes en Jantien Clasen; 
Trijntje Harms tr. (2) Hornhuizen 16-5-1790 Berent Pieters, geb./ged. Pieterbu
ren 1/8-11-1761, over!. Hornhuizen maart-juli 1795 7, schoenmaker 8, zoon van Pie
ter Jans en Auke Folkerts. 

Peter Jeltes en Bouke 1]eerts worden in 1748 genoemd als de opvolgers van Pieter 
C/asen en Wl/lemke Lubberts op de boerderij, dan groot 26 jukken 4• Ze komen sa
men in diverse aktes voor, onder meer als zwager en zuster van de bruidegom bij het 
huwelijkscontract 9 op 18 oktober 1754 van Tiewes 1]eerts en Sara Everts, en als 
oom en aangetrouwde moei van de bruid bij het huwelijkscontract op 3 oktober 1764 
van Kornel/is Jans en E/ijsabeth Jans.10 

Na het overlijden van Bouke 1]eerts wordt op 27 februari 1783 een boedelinventa
ris 11 opgemaakt, waarin onder meer "de behuislnge en plaatse met de beklem
minge van 43jukken Landt en que/der". Per saldo erft elk der vijf kinderen f202, =. 

Het huwelijkscontract 12 van Pieter Jeltes en Trijntje Harms vermeldt voor de bruide
gom Elisabeth Pieters als dochter, Remke Pieters en Pieter Thomas als dochter en 
zwager, Harm Jeltes als broer en sibbe voogd over des bruidegoms minderjarige 
voorkinderen, Jan Jans als voormond en Garmt Clasen als vreemde voogd. Voor de 
bruid: Jantjen Clasen als moeder, Hi/je Harms als zuster en Heije Harms, halfbroer. 

Pieter Je/tes zal in 1789 zijn overleden. Pieter Jeltes en Trijnje Harms lenen op 30 
april 1788 1200 cgl. tegen 4% van Cornellis Jans en Elisabeth Jans te Pieterburen.13 

Op 2 jan. 1790 verzoekt en verkrijgt (nadat het Gerecht advies heeft ingewonnen) 
zijn weduwe Trijnje Harms als legitima tutrix liberorum machtiging om de Plaats te 
verkopen. 14 Op 30 januari 1790 zweren aan Pieter Jans als voormond, Heije Harms 
als sibbe en Pieter Rieuwerts als vreemde voogd.15 Een geschil tussen Trijnje Jans, 
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en Pieter Thomas noie uxoris mede caverende voor Edze Jans noie uxoris, voorts 
Wibbe Meertens noie uxoris benevens Jelte Pieters en Jan Pieters als voorkinderen 
over het niet ingeboekt zijn van Trijn]e Harms als meijersche wordt op 10 april 1790 
door een commissie van het Gerecht van Hornhuizen opgelost.16 

Op 3 april 1790 wordt de boedelinventaris opgemaakt.17 Deze begint met: "Voor 
eerst de behulzlnge en P/aatze met de beklemminge van twee en dertig juk binnen
dijks Land en que/der doende Sjaars aan diverse eijgenaars In genere tot hui re 176 
Gld 10 st"'' met de uitgezaaide winterboud schutten wringen balkhoud de mis karn 
moolen Dorschblok Eenden en Gansen, verkogt aan Jan Pieters en Hindrikjen Wil
lems Bakker ehelieden voor f 6500, =." De twee kinderen van Pieter uit zijn tweede 
huwelijk met Trijnlje, waarvan "Pieter Jeltes de 10 Februariijongst sesjaren is oud 
geweest en Harm Pieters den 10 April naastkomende vier jaren oud word", zullen op 
hun 18• jaar elk de "halfscheid" ontvangen van 920 cgl. 14 st. 6 dt, zijnde 2/7 deel 
van de aan de kinderen toekomende helft van de gehele erfenis. Het overige 5/7 
deel gaat naar de kinderen van Pieter Je/tes en Bouke 7]eerds. 

Het huwelijkscontract18 van Berent Pieters weduwnaar van Trijnje Jans uit Pieterbu
ren met Trijnje Harms vermeldt voor de bruidegom: Adam Pieters als broer en sibbe
voogd over zijn voorkind, Renljen Jans Kadijk en Bette Willems als curatoren over 
bruidegoms broer Daniel Pieters, Albert Jans, voormond en Renljen Jans Kadijk, 
vreemde voogd over bruidegoms voorkind, alsmede voor de bruid: Janlje C/asen als 
moeder en legitima tutrix over des bruids twee minderjarige broeders C/aas en Jan 
Harms, Hiije Harms en Jan Rienders als zuster en zwager, Haije Harms als halfbroer, 
Peter Jans als voormond, Haje Harms als sibbe en Pieter Rieuwerts als vreemde 
voogd over des bruids voorkinderen. 

Na het overlijden van Berent Pieters wordt op 17 maart 1796 een derde boedelinven
taris19 opgemaakt, alsmede een afkoopakte. De erfenis van de twee pupillen, "Jan in 
6e en Johannes Berends int 3ejaar", bedraagt f. 2549=13=. 

Uit het huwelijk van Pieter Jeltes en Bouke Tjeerds: 
1. Lijzabet Pieters, ged. Hornhuizen 30-12-1747, tr. Hornhuizen dec. 1772 

Edse Jans, ged. Vierhuizen 28-11-1744, over!. Ulrum 25-9-1808, schipper, zn. 
van Jan Alberts en Swaentje Rengers. 

2. Remke Pieters, ged. Hornhuizen 26-5-1749. 
3. Jelte Pieters, ged. Hornhuizen 7-2-1751. 
4. Remke Pieters, ged. Hornhuizen 26-12-1753, tr. (otr. Hornhuizen 28-4-1782) 

Pieterburen Pieter Thomas, ged. Leens 2-3-1738, over!. Pieterburen 10-10-
1826, schoenmaker en landbouwer, zn. van Thomas Tjallings en Trijntje Peters. 

5. Jelte Pieters, ged. Hornhuizen 4-4-1756. 
6. Anje Pieters, ged. Hornhuizen 14-10-1759, tr. Hornhuizen 18-4-1782 Wibbe 

Meertens, ged. Hornhuizen 28-9-1760, over!. Hornhuizen 25-8-1811, zn. van 
Meerten Franssen en Grietje Wibbes. 

7. Jelte Pieters Bulthuis, ged. Hornhuizen 9-6-1762, over!. Ulrum 29-12-1821, 
dagloner, tr. Hornhuizen 23-10-1785 Geertruid Wibbes, geb. Hornhuizen 
1764/5 20, over!. Ulrum 29-8-1823 (58 jaar), dr. van Wibbe Siegers en Jaike 
Kornelis. 

8. Jan Pieters Bulthuis, ged. Hornhuizen sept. 1765, over!. Hornhuizen 
(voor!) 21 20-11-1798 22 , tr. Hornhuizen 12-12-1789 23 Hindrikje Willems 
Bakker, geb. Mensingeweer 12-4-1773 24, over!. Hornhuizen 21-6-1844, dr. 
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van Willem Arents Bakker en Marchijn Roelfs. (Hindrikje tr. (2) Hornhuizen 
6-1- 1799 25 Arent Meertens Bouman, broer van Wibbe Meertens). 

Uit het huwelijk van Pieter Jeltes en Trijntje Hanns: 
1. Pieter Jeltes Bulthuis, ged. Hornhuizen 11-2-1784, over!. Uithuizen 28-8-

1858, koopman, tr. Uithuizen 20-12-1807 Grietje Ebes Zuiderveld, ged. 
Middelstum 30-1-1785, over!. Uithuizen 31-3-1855, dr. van Ebo Kornelis Zui
dervelt en Grietje Klasen. 

2. Hann Pieters Bulthuis, ged. Hornhuizen 30-4-1786, dagloner, over!. Us
quert 23-6-1857, tr. Uithuizen 22-1-1809 Auke Jacobs van der Berg, geb. 
Uithuizen 13-3-1788, over!. Uithuizen 14-12-1855, dr. van Jacob Bennes en 
Grietje Hindriks. 

Uit het huwelijk van Berent Pieters en Trijntje Harms: 
1. Jan Herents Bulthuis, geb./ged. Hornhuizen 24-3/3-4-1791, over!. Holwier

de 19-4-1850, dagloner, tr. Huizinge 11-11-1810 Aafke Tjarks Medema, 
geb. Usquert 11-10-1789, over!. Loppersum 9-5-1833, dr. van Tjark Ebels Me
dema en Elizabeth Sijmens Elema. 

2. Johannes Herents Bulthuis, geb./ged. Hornhuizen 9/26-1-1794, over!. Men
singeweer 2-9-1854, koopman en kastelein, tr. Eenrum 20-5-1817 Trijntje 
Oewes van Duinen, geb. Kloosterburen 8-1-1799, over!. Mensingeweer 10-9-
1869, herbergierse, dr. van Oewe Pieters van Duinen en Trijnje Reintjes Vos. 

Noten: 
1 Zie blz. 391 in: Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts; 

Arie Brouwer, Henny Mulderij-Wierenga, Siert Wierenga, 1989. 
2 Zie blz. 32 in: Genealogie Bulthuis; W.Tsj. Vleer, 1954. 
3 Zie blz. 122 in: Vier eeuwen Boijkema, Beukema, Buikema; J.O. Beukema en R.J. 

Beukema, 1998. 
4 Zie: Gedenkboek Nijverheid 1991, deel 2, Boerderijen in de Marne en hun bewoners. 
5 Doopboek deels "Japans papier", maar een halve 'B' is herkenbaar. 
6 Zie huwelijksbijlagen Johannes Berends Bulthuis x Trijntje Oewes van Duinen. 
7 RA Hunsingo, inv.nr. 215; in maart 1795 gedaagde, op 17 juli de weduwe. 
8 Gedoopt Pieterburen 17 augustus 1788 Auke, dochter van Berend Schoenmaker en 

Trijnje Jans. 
9 RA Hunsingo, inv.nr. 10, fol. 133. 

10 Ibid., inv.nr. 329. 
11 RA Hunsingo, inv.nr. 217. 
12 Ibid., inv.nr. 220, fol. 148, 22 april 1783. 
13 Ibid., fol. 184vo. 
14 Ibid., inv.nr. 215. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid., inv.nr. 217. 
18 Ibid., inv.nr. 221, fol. 1, 28 april 1790. 
19 Ibid., inv.nr. 217. 
20 Geen doop gevonden; evenmin doop broers of zusters en huwelijk ouders. 

Doopsgezind? 
21 RA Hunsingo, inv.nr. 216: authorisatie afkoop voogden en weduwe 10-11-1798. 
22 Overlijdensakte in huwelijksbijlagen Martje Jans Bulthuis en Jelte Rijpkes Beukema. 
23 RA Hunsingo, inv.nr. 775; huwelijkscontract 11 november 1789. 
24 Niet in doopboek; datum Bevolking Kloosterburen 1811-1850. 
25 RA Hunsingo, inv.nr. 222; huwelijkscontract 31 december 1798. 
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De herkomst van Wibrandus Hartzma 
Johan Waterborg, Ten Boer 

In de Huppeldepup van september 1997 werd in de rubriek "mijn favoriete voorou
der" door Bert Kranenborg de Eenrumer predikant Wibrandus Hartzma behandeld. 
Deze Wibrandus is de stamvader van een familie Hartsema/Hartzema en komt in vele 
Groninger kwartierstaten voor. Bij zijn inschrijving als student geeft Wibrandus aan uit 
Westerwolde te komen. Dit is geruime tijd onvoldoende geweest om zijn voorgeslacht 
vast te stellen. Met een beetje broodnodig geluk is het er toch van gekomen. 

Op 7 december 1745 wordt te Groningen het huwelijkscontract opgesteld tussen 
Luigjen Wichers en Trijntje Harsema. Voor de bruid verschijnt onder meer Johannes 
Martinus Harssema in de hoedanigheid van halve neef. Trijntje Harsema was een 
dochter van Harmannus Harsema en Catharina Medendorp, kleindochter van Derck 
Hertsema, collector te Uithuizen, en van Elsien Treccius. Johannes Martinus Hars
sema was een zoon van Wibrandus en zijn tweede vrouw Catharina Maria Menning. 
Derck en Wibrandus zijn dus verwant, maar hoe precies? 

Gezien de vernoemingen moest er gezocht worden naar een echtpaar Harmannus 
Wijbrands dan wel Derks x Helena/Heiltje. Bij het doornemen van het familieboek 
Hopma1 viel mijn oog op het echtpaar Harmannus Dercks en Heyeltien Siurtsema. 
Dat leek de moeite van het controleren waard en dat was het ook. Harmannus Dercks 
trouwt in 1624 met Heyeltien Siurtzema (ook: Siurtzma, Sjourtsema, Siurtzema, 
Sjoersema etc.). Harmannus is controleur der convooien en licenten te Bourtange en 
dat verklaart Wibrandus' mededeling dat hij uit Westerwolde afkomstig is. Volgens de 
genealogie Hopma zou Harmannus Dercks een zoon zijn van Eilerdt Derks en l..yse
beth Sywerts, maar daarvoor heb ik nog geen bewijzen gevonden. 

Heyeltjen Siurtsema dient in september 1673 haar attestatie te Groningen in als 
"wed. Hartzema van Uithuizen". Zij zal in Uithuizen bij haar zoon Derck ingewoond 
hebben, Dercks huwelijk wordt geproclameerd op 28 september 1673. Misschien 
wilde Heyeltjen haar zoon en schoondochter niet voor de voeten lopen en verhuisde 
zij daarom naar de stad. 

Wijbrandus is vernoemd naar zijn moeders vader; Wijhe Siourts. 2 Alleen in de lijkrede 
van Wijbes kleinzoon Vibrandus Siurtzma3 wordt Wijhe Siourts als Vibrandus Si
urtzma genoemd. 

Harmannus' schoonmoeder stamde uit het geslacht Eelts, in de zeventiende eeuw be
horen leden van deze familie tot de Groninger adel. Volgens Redmer Alma zal Aeffijn 
Eelts een dochter zijn geweest van Wolter Eelts en Heile Canter. Deze Wolter was een 
jongere broer van de bekende Johannes Eelts (ca. 1528-1588), persona personatus 
en pastoor van de Martinikerk.4 De kwartierstaat van Johannes Eelts (en dus ook van 
Wolter) is te vinden in het Groninger Kwartierstatenboek deel II nr. 81. 

In het kort: 

Harmannus Dercks (Hartzema), controleur der convooien en licenten te Bour
tange, tr. (1) (ondertr. Groningen 10-7-1624) metBawijen Knotte (getuige was Lui
tenant Johan Knotte als broer), mogelijk dochter van Albert Knotte en Joest ten Ham. 
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Zij was weduwe van Martino Schonero, convooimeester te Bourtange. 
Hij tr. (2) (ondertr. Groningen 23-1-1636 met Heyeltien Siurtzema, aangenomen 
als lidmaat te Groningen in maart 1633 "Heiltien Sioursma jongedochter in Volkinge
strate", en nogmaals aangenomen als lidmaat aldaar in september 1673 "Heijltjen 
Siurtzema wed. Hartzema" van Uithuizen, overleden na september 1673, dochter 
van Wibrandus Siurtzma (Wijhe Suerts) en Ave Eelts (Aeffijn). 
Uit dit huwelijk: 
l. Wijbrandus (Wibrandt), predikant, afkomstig uit Westerwolde, geb. rond 

1652, overl. Eenrum 3-9-1727, ongeveer 75 jaar oud, tr. (1) Groningen 
7-9-1682 (ondertr. aldaar 19-8-1682) met Magdalena Trommius, geb. Haren 
28-1-1663, overl. Eenrum 18-4-1692, 29 jaar oud, dochter van Abraham 
Trommius en Hillegonda Martinus. Hij tr. (2) Groningen 1-8-1699 (ondertr. al
daar 15-7-1699) met Catharina Maria Menning, afkomstig uit Frankenthal 
(Dld.). 

2. Derck (Hertsema), collector, tr. (procl. Uithuizermeeden 28-9-1673) met 
Elsien Treccius, dochter van Peter Jacobs en Grietien Treccius. 

Lidmatenlijst Zuidbroek 1701: Derck Harssema en Elsjen Treccins te Muntendam. 
3. Lammichje, afkomstig uit Bourtange, tr. Termunten 22-12-1675 (huwelijks

contract aldaar 20-12-1675) met Wolter van Diest, chercher van de convooi
en te Termunten. 

Noten: 
1 Groningen 1930, pag. 9. 
2 Academische Rouw, Groningen 2002, pag. 93. 
3 Academische Rouw, pag. 123. Deze Wibrandus was een zoon van Suffridus Siurtzma en 

Johanna Heekmans en derhalve neef van Wijbrandus Hartzma. 
4 Zie o.a. Groninger Volksalmanak 1970/1971, pag. 16 e.v. 

Dat scheelt een stuk 
Antonia Veldhuis 

Crimineele sententie tegen den soldaat Johan Kiers, 
geboortig van Gees bij Oosterhesselen, beschuldigd 
van onderscheidene oplichterijen en afpersingen, ge
pleegd in het landschap Drente. 

Zijn vonnis, doodstraf met den strop, is op de interces
sie [ = bemiddeling, tussenkomst] van eenige vrienden 
veranderd in executie met het zwaard. 

Bron: 
Resoluties Gedeputeerde Staten, klapper l , 
datum 5 augustus 1626 

mei 2004, jaargang 11 nr. 2 HuppelDePup 59 



Veenkoloniaal Museum Veendam ... 
het meest verrassende museum van de regio ! 

~ Tussen Sappem. i 

~ Waterweg 21-5-tJ' .. . , 
~ Goud Gezien, sierad) 

sterd,m,;·11-3-04 t/m 7-6-04 
.4 
tgio:,i1-04 

Op uw verzoek verzorgen wij bij uw vereniging of club 
lezingen met als them~: 

··/ <·?<>·:>/<:: 

~ vervening ' . .... > 

~ de landbouw:'i. laáiji 
~ het verhaal'VRJI binll'ÎtîV .}l~Zeev 
~ het levell ~, p ~pit~insvr:,-t-.en ai 

Voor meer informatie: 0598 364224 
Winkler Prinsstraat 5 - 9641 AD Veendam 

info@veenkoloniaalmuseum.nl 

-~ lnternets hon. · 



Eikerman in Groningen 
Petronella J.C. Elema, Groningen 

In ander verband was ik de naam Eikerman tegengekomen en zo keek ik ook even 
naar deze personen. Ze bleken tot één korte - helaas, want uitgestorven - genealogie 
te behoren. Voor zover ik kan zien behelst het onderstaande een compleet overzicht. 

1. Johann Friedrich Conrad [Frederik] Eikennan, geb./ged. Haustenbeck 
(vorstendom Lippe) 3-10/7-10-1792, dagloner, over!. Pieterburen (oud 50 jr.) 
29-10-1842, zn. van Johann Hermann Eikerman en Anna Louiza N., tr. Een
rum 28-2-1825 met Fokje Rijkels Fockens, ged. Pieterburen 6-5-1804, dag
lonerse, over!. Pieterburen (oud 43 jr.) 4-12-1847, dr. van Rijkel Fokkens en Fo
caline Jans. 

Pieterburen ligt in de gemeente Eenrum. Er was mogelijk ziekte in de familie toen Fre
derik Eikerman in 1842 stierf: zijn schoonzuster Gepke Rijkels Fokkens, dienstmeid 
te Pieterburen en oud 46 jr., overleed enkele dagen later, op 2-11-1842. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Jan Harm Eikennan, geb. Pieterburen 31-10-1824, bij het huwelijk ge

wettigd, volgt Il. 
2. Fokkelina Eikennan, geb. Pieterburen 24-11-1828, over!. Pieterburen 

(oud 1 jr.) 3-7-1830. 
3. Gepke Eikennan, geb. Pieterburen 15-12-1833, over!. Pieterburen (oud 

22 jr., zonder beroep) 20-7-1856. 
4. Marten Eikennan, geb. Pieterburen 13-9-1838, over!. Pieterburen (oud 

15 jr.) 31-7-1853. 
5. Ida Eikennan, geb. Pieterburen 13-9-1838, over!. Pieterburen (oud ruim 

2 jr.) 29-5-1841. 
6. Freerk Eikennan, geb. Pieterburen 24-9-1841, over!. Pieterburen (oud 

81 jr., ongehuwd) 2-7-1923. 

Il. Jan Harm Eikerman, geb. Pieterburen 31-10-1824, dagloner, over!. Baflo 
(oud 54 jr.) 9-1-1877, tr. (1) Eenrum 21-5-1855 met Anje Huizinga, geb. 
Eenrum 24-3-1824, over!. Baflo 8-4-1859, dr. van Garmt Hendriks Huizinga 
en Trientje Derks Crins, tr. (2) Baflo 17-10-1859 met Helena Kloekgieter [la
ter: Klokgieter], geb. Tinallinge (gem. Baflo) 11-1-1821, dagloonster, over!. 
Tinallinge (oud 80 jr.) 26-3-1901, dr. van Geert Kloekgieter [ = Klokgieter] en 
Anje Thomas Blaauw. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Trientje Eikennan, geb. Westernieland (gem. Eenrum) 4-6-1855, over!. 

Baflo (oud 4 jr.) 7-10-1859. 
2. Foktje Eikennan, geb. Baflo 1-12-1858, over!. Baflo (oud 10 weken) 

7-2-1859. 

Toevalsvondsten 
[Gedoopt] noch het kindt van Hindrik Wijndels geprocreëert bij Grietje Jans met 
d'welcke hij tegens wille en danck van sijne ouderen en sonder wettige trouw in ge
meenschap leeft, is genoemt Trijne. 
Bron: DTB Beerta, d.d. 26 mei 1689; ingezonden door Antonia Veldhuis 
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Allem@@I digit@@I (twaalf) 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

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

Otto Nienhuis gaf de tip www.dewoonomgeving.nl: van geheel Nederland de kadas
terplans van 1832 en de bijbehorende OAT's (aanwijzende tafels) met namen van ei
genaren van de percelen in die tijd. Via een kaart zouden die op te roepen zijn. Ik 
houd me aanbevolen voor een uitleg voor dit blad, het is mij niet duidelijk geworden 
hoe deze pagina werkt. 

Internet haalt wat ver is dichtbij. Een andere manier om dat te doen is door een film te 
bestellen bij de Mormonen. Die hebben - zoals u waarschijnlijk bekend is - veel mate
riaal verfilmd, wat vooral handig is met plaatsen waarvoor u ver zou moeten reizen. 
Hierbij kunt u denken aan doop-, trouw- en begraafboeken of burgerboeken. U kunt 
die voor€ 5,50 bestellen en ze in Het Centrum voor familiegeschiedenis ( de kerk) be
kijken. Ze blijven drie maanden voor u beschikbaar. Gemakkelijk en een veilig idee 
dat er materiaal brandvrij opgeslagen is in Salt Lake City. 
Voor Groningen kunt u daarvoor contact opnemen met J.J. Weening, tel. 050-
5566575. Voor Friesland is dat D. Kniest in Heerenveen, tel. 0513-843017. 
www.lds.org geeft informatie over de mormonen, zoeken kan via Family History 
(links, 9e op lijst), cearch for ancestorc ( uce exact cpellin9 aanvinken sluit allerlei naams
viarianten uit), via www.familysearch.org kunt u rechtstreeks zoeken. 

Voor de mensen die niet graag op www.genlias.nl zochten omdat het in het verleden 
nogal ingewikkeld was (ik had op een gegeven moment zo'n vijf wachtwoorden) is er 
goed nieuws. Na het intikken van het adres kan nu volstaan worden met klikken op 
zoeken in Genliac databace (rechtsboven), waarna u meteen kunt zoeken. Wilt u àe ge
boorte-, huwelijks- of overlijdensgegevens van uw Drentse voorouders na 1811, dan 
kunt u zoeken via www.drenlias.nl. zoeken aantikken (derde woord op blauwe balk 
bovenin), naam invoeren en daarna op zoeken linksonder drukken geeft gevonden 
vermeldingen. Op het onderstreepte item staan geeft eronder meteen alle info van de 
akte. Werkt dus voor Drenthe sneller dan GenLias. 

De NGV heeft sinds kort voor haar leden de optie om in hun bidprentjescollectie te 
zoeken. Dit kan op het adres www.ngv.nl, via di9itale collectiec (middelste rij, onder
aan), waarna u kunt inloggen met uw lidnummer als naam en uw postcode als wacht
woord. Na het typen van de gezochte naam krijgt u direct boven in beeld het aantal 
gevonden records. 

De in de vorige HOP genoemde link www.summitsoftware.com/Ostfriesen/ wil nogal 
eens een storing geven i.p.v. de verwachte welkomspagina. Bij een tweede of derde 
poging lukt het vaak wel. En goed intypen: een verkeerde letter, of het vergeten van 
een punt, geeft al een "error". 
htpp://biggislist.genealogy.net geeft 11 doorverwijzingen naar Duitse pagina's met di
gitale bestanden: o.a. Algemeine Seiten (81), Datenbanken (76), Privé-homepages 
(1733 stuks, alfabetisch per achternaam), Zoekmachines (40), Archieven (147), 
"Erfahrungsaustuch" (85), Regionaal (567), Verenigingen (75), ·~uswanderung" 
(45), Software (123) en Heraldiek (19), die allen ook weer doorverwijzingen geven en 

62 HuppelDePup mei 2004, jaargang 11 nr. 2 



ook weer onderverdeeld zijn. Ik keek voor u even op Datenbanken en kwam via Genea
logie en Deuts:ch bij een lange lijst digitale vermeldingen (alfabetisch, op de eerste vijf 
na). Ik probeerde o.a.: Online Ortsfamilienbucher ( 4e vermelding, met kaart), Bremer 
Testamentbucher ( 11 e vermelding, jammer dat ik nog geen voorouders in Bremen 
heb) en Familenforscher Datenbank fur Jedermann. Archive geeft een onderverdeling 
in Algemene archieven, staats-, familie-, universiteits- en kerkelijke archieven. 
Gewoon proberen, goed voor uren zoeken. En mogelijk iets vinden. Ziet u een pagina 
waarvan u denkt dat hij nuttig kan zijn: vastzetten in favorieten ( 4e item op de bovenste 
balk), toevoegen en OK geven. Eventueel voorafgegaan door het aanvinken van off line 
bes:chikbaar maken, wat de mogelijkheid geeft om te kijken zonder dat de telefoonnota 
oploopt. 

http://top.archiefplein.nl/websitepubliek is de proefversie van Toegang Op Personen 
(TOP). Hier kunt u tegelijk verschillende databases met genealogische gegevens raad
plegen, de resultaten worden per aanbieder weergegeven. In de balk bovenin staat 
het totaal, eronder de instellingen waarin u zoekt met erachter het aantal ontvangen 
en gevonden items. Een vinkje geeft aan dat het onderwerp gereed is een gele balk 
links geeft het percentage aan dat binnen is. De "i" rechts geeft informatie zoals bij
voorbeeld het tijdelijk onbereikbaar zijn van een systeem. Op het vergrootglas staan 
geeft specificaties. GenLias toont deze per (maximaal) 100, door op het rode num
mer/datum te staan opent GenLias met de gegevens van de akte. Op dit moment kunt 
u tegelijk zoeken in de catalogus van het CBG, GenLias, Regionale Historische Cen
tra Bergen op Zoom, Eindhoven en Tilburg, Het Zeeuws Archief, Archiefdienst 
Amersfoort, Rijksarchief Noord-Brabant en gemeentearchieven Delft, Rotterdam en 
Leiden. De ctrl toets ingedrukt houden geeft de mogelijkheid meerdere opties te se
lecteren. Na het intypen van de gezochte naam kan het even duren voor alles door
zocht is, maar ik vind hem de moeite van het opzoeken waard en heb hem toege
voegd aan mijn favorieten. 

Voor de mensen met Drentse voorouders: maart 2004 is er een CD ROM verschenen 
met daarop de complete jaargangen van de Drentsche Volksalmanak van 
1837-1851, 1868 en de Nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1883-2001. Een 
unieke collectie van verhalen en artikelen over de Drentse Prehistorie, Historie, Cul
tuur, Genealogie, Volksverhalen en gebruiken. In totaal beslaat de CD circa 32.000 
pagina's en meer dan 2000 artikelen en bijdragen! De CD is voorzien van een index. 
Met behulp van de index kunnen de jaargangen snel op een zoekterm doorzocht wor
den. Info op http://home.hetnet.nl/-homanfree/. 

Heeft u ook interessante internetadressen, mail ze me en laat er ook anderen van pro
fiteren. Mailen mag ook als u tips heeft en/of (deze) "Allem@@I digit@@l" leuk en/of 
nuttig vindt: ik ben gek op fanmail. 

Wie van de drie? 
Uw voormoeder is Geertje Jans en is geboren in 1726 in Wedde. 
Zij zou dan in het lV-programma "Wie van de drie" kunnen. 
Mijn naam is Geertje Jans; ik ben gedoopt op 19 mei; mijn vader is Jan Hindriks. 
Mijn naam is Geertje Jans; ik ben gedoopt op 19 mei; mijn vader is Jan Berents. 
Mijn naam is Geertje Jans; ik ben gedoopt op 30 mei; mijn vader is Jan Egberts. 
De moeders worden niet genoemd. Wie is uw echte Geertjen Jans? 
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Nieuws van de archieven 
redactie Henk Hartog 

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

Indicering doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) vóór 1811. 
Om de toegankelijkheid van de doop-, trouw- en begraafboeken van vóór 1811 te 
verbeteren is een begin gemaakt met het invoeren van de gegevens in de computer. 
Inmiddels werken hieraan een aantal vrijwilligers, zowel op het archief als thuis. De in
voer en controle van de gegevens vraagt wel enige kennis van het lezen van oud 
schrift. Heeft u belangstelling om mee te helpen, of wilt u meer informatie over dit 
project, neem dan contact op met de projectleider bij de Groninger Archieven de heer 
B. Schut, tel. 050-5992000. 

Nieuwe genealogieën in de studiezaal (toegang 1957) 
21641 Van der Land. Genealogie van der Land: voorkomend in Kollumerland, 
Groningen en Rotterdam. De stamouders Lucas Lippes en Henke Klazes woonden 
midden 18e eeuw in Burum. Via de stad Groningen verspreidt de familie zich over 
heel Nederland. 
21642 Kooijker, Schut(te). Van Kooijker tot Schut(te), II: 300 jaar geschiedenis van 
een Gronings-Drentse familie en genealogie. Uitgebreide aanwlling op in 2000 ver
schenen deel I; 144 blz., met register. 
21644 Westerhof, Beun. Genealogie Westerhof-Beun: Dl. 1. Hierin o.a. een aantal 
parentelen van voorouders van de samenstellers, zoals van de nakomelingen van 
Siete Klasens Westerhoff (geb. 1753) en Sietske Luitjes (geb. 1763) te Zevenhuizen; 
55 blz. met register. 
21659 Wisman. Eindelijk duidelijkheid ... of nog niet? Dl. III: genealogie van de fa
milie Wisman en een aantal zijtakken. Beschrijft de geschiedenis van deze familie 
vanaf 1750. Met genealogische overzichten, akten en familiefoto's; 432 blz., met re
gister. 
21663 Van der Ploeg. Genealogie van een Groninger familie Van der Ploeg (1710-
2003). Stamvader is Harm Luilfs, waarschijnlijk rond 1710 geboren te Zeerijp, en ge
trouwd met Freeke Jacobs. Het boek bevat een groot aantal foto's en andere docu
menten; 132 blz., met register. 
21684 Walma. Genealogie van de familie Walma: nakomelingen van Albert Hin
dricks en Aeltjen Harmens, doopsgezinde landbouwers te Nieuw-Scheemda in de 
eerste helft van de 18e eeuw. 
21740 Schmidt, Middel, Apol & Siinninghe: familieverbanden in het Groninger 
land. Stamvader is Andreas Georg Schmidt, rond 1800 wonende te Minden (Dld.). 
21775 Toorn, Tooren: 4 eeuwen familiegeschiedenis. Nakomelingen van Jan Engel
berts en Aeltien Jacobs te Groningen; 72 pagina's. 
21785 Rinkema/Renkema. De nazaten van Hindrik Gerrits Rinkema (deel 1): Begin 
1800 landbouwer op de Renkemaheerd in Marum. Parenteel van ruim 300 blz. 
21793 Volckmann. De familie Volckmann, de Nederlandse tak en haar wortels. 
21800 Bouwsema. De Bouwsema's uit Fivelingo. Nakomelingen van Eppe Joesten 
en Anje te Garmerwolde; ruim 300 blz., met index. 
Hoekstra. Hoekstra family history: ancestors, descendants of Reinder Hoekstra, 
1876-1929. Bevat ook aantekeningen over de familie Kamminga. 
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Nieuwe boeken: 
Verschenen of nog te verschijnen 
Eilko van der Laan, eilko@wishmail.net 

Nieuwe boeken 

Veenkoloniale volksalmanak, Jaarboek voor de geschiedenis van de Gro
ninger Veenkoloniën. Jaar 16, 2004. Uitg. Veenkoloniaal Museum, ISBN 
9073777267, ingenaaid, 158 pagina's, geill., € 9,00. 
Ondermeer met de volgende onderwerpen: 
Harmonicaprent van een Veendammer echtpaar uit 1854, A. Westers 
Noodbombardementen in de Veenkoloniën, L.Schrik 
W.J. de Groot. Kastelein van "De Wildeman" te Veendam, T. Tepper 
Groninger schippers en Zuid-Amerika, H. Zijlstra 

Schansenspoor. Restanten van de Tachtigjarige oorlog in het Westerkwar
tier. Red. R. van lterson e.a., uitg. Bronsema Leek. ISBN 9070573229, 36 pagina's, 
geil!., € 4,00. 

Turf op de grens. Wandel-, fiets- en kanoroutes in het Zuidelijk Wester
kwartier, Noordwest-Noorderveld en het stukje Friesland dat aan deze ge
bieden grenst. G. Hadders. ISBN 9070573210, ing., 152 pagina's, gei11., € 9,95. 
Routes met veel historische informatie over deze streken. 

Handel en wandel. Havens en pakhuizen in Groningen. R. Overbeek e.a., uitg. 
Studio Van Stralen. ISBN 9080175455, 36 pagina's, € 4,95. 

Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen 
1796-1945. S. van der Poel. Groninger Historische Reeks nr. 26, uitg. Van Gorcum. 
Geb., met stofomslag en leeslint, 236 pagina's,€ 17,90. 
Geschiedenis van de joodse inwoners van Groningen. In 1796 kregen de joden door 
het uitvaardigen van het Emancipatiedecreet dezelfde rechten als niet-joden. De soci
aal economische en culturele verschillen bleven echter nog lang bestaan. Door de 
modernisering kwam de traditionele joodse identiteit meer en meer onder druk te 
staan. 

"Eene zeer twistzieke natie". Aspecten van de geschiedenis van de joodse 
gemeenschap in Winschoten 1683-1943. Red. P. Brood en E. Schut, uitg. Pro
fiel. ISBN 9052943044, geb., 204 pagina's met namenregister, geil!.,€ 36,50. 
De grote joodse gemeenschap in Winschoten domineerde in de 19e eeuw de handel 
en winkelnering. Dit boek bevat drie uitgebreide studies naar deze specifieke bevol
kingsgroep. 

.. en verdold allemoal een knecht mit rood hoar. Geschiedenis van het 
wierdendorp Niehove, centrum van het Humsterland. M. Clobus, eigen uit
gave. ISBN 9090176365, geb., geil!., € 22,50. 
Mooi boek over dit karakteristiek dorp in de provincie Groningen. Veel historische fei
ten. Opgenomen zijn onder meer de namen van de kadasterkaart van 1832 van Nie
hove. 
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ANWB Topografische Atlas van Groningen 1:25.000, uitgave van de ANWB 
in samenwerking met de Topografische Dienst Kadaster. Geb.,€ 29,95. 
De kaarten zijn verkend in 2001 en 2002. 

Gruoninga 46e jaargang, 2001. 
In januari 2004 verscheen de ruim 200 bladzijden dikke 46e jaargang 2001 van dit 
·~aarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde". 
Hierin korte en lange genealogieën over de families Barcklage (door P. Bos, A. van 
der Laan en EJ. Ebbens), Bothuis (P.J.C. Elema), het predikantengeslacht Croons 
(P.J.C. Elema), Boekholt (A. van der Laan), Esbra (P.J.C. Elema), Meinema (P.J.C. 
Elema) en over de afstammelingen van Focko NN en zijn vrouw Anna Eltiens te Wes
terlee (P. Bos). 
Daarnaast verhalen over Frerick Halsema (wijlen drs. W.A. Hofman) en oude aante
keningen over de familie Doornbusch (Egge Knol). 
Opvallend zijn aantekeningen uit de rekeningen van de rentmeester van de hertog 
van Gelre uit de periode 1519-1534. Redmer Alma noteerde hieruit dopen, bruilof
ten, kledingen (intrede van een non in een klooster) en eerste missen (die een pas ge
wijde priester of nieuwe abt opdroeg) van Groningers. 
Ook schreef Redmer Alma een uitgebreid stuk over schattingen en jaartaxen in Gro
ningen uit de periode 1498--1516. 
Tenslotte nog een aantal lijsten, zoals een dijkrol van Vliedorp uit 1542 en 1568 (R.H. 
Alma), zijlregister van Tjamsweersterhamrik uit 1598 (R.H. Alma), een register van 
Borgham, onder Zuidwolde (R.H. Alma), dijkrol van Zuurdijk uit 1577 en ca. 1630 
(R.H. Alma), en begrafenissen in de kerk of op het kerkhof van de Nieuwe of Noor
derkerk te Groningen uit 1672 (M. Schroor). 
Voor meer informatie gelieve men contact op te nemen met de administratie van 
Gruoninga, Pasveerweg 34, 8934 BX Leeuwarden, tel. 058--2802485. 

Vooraankondigingen 

Op 8 mei verschijnt: 
Oranje Nassau en Groningen. 8. Hofman, In Boekvorm Uitgevers. ISBN 
9077548041, geb., 120 pagina's, gei11., € 14,00. 
Het nieuwste deel in de serie Groningen van alle tijden. De foto's van 30 april zijn in 
dit boek meegedrukt. 

In de eerste helft van 2005 wordt het boek 'De historie van boerderijen en mo
lens in de gemeente Appingedam' in full color gepubliceerd. Het is een zeer ge
detailleerde beschrijving van ongeveer 135 boerderijen en 10 molens. Het boek 
wordt circa 500 pagina's dik en bevat ruim 250 foto's, meest in kleur. Verder opgeno
men zijn kaarten, waaronder de oudste kadastrale kaarten, bronvermeldingen tot 
1810 en bijlagen. Ook zijn er een aantal artikelen van gastschrijvers. 
Het register zal 14.000 à 15.000 namen bevatten. Belangstellenden kunnen meer in
formatie over deze aanstaande uitgave vinden op www.boerderijen-en-molenboek.nl 
of telefonisch contact opnemen met J. Dijkema, 0596-623565, J.H. Knol, 0596-
601256, of J.E. Emmelkamp, 050-5266993 en/of 5267326 

In de serie Groninger Bronnen en Toegangen zullen binnenkort vijf nieuwe delen 
verschijnen. Meer informatie in de advertenties middenin dit blad (pagina's 50/51). 
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Vragen en antwoorden 
redactie Thijs IJzerman 

• Voor de spelregels van deze rubriek: zie Huppe/DePup nr. l van 2004, blz. 30 
• Adres: Hoendiep 117, 9743 AP Groningen; e-mail: thijs.ijzerman@planet.nl. 

ANTWOORDEN 

1999/14 BAKKER 
Antje Jans Kremer is geboren op 14 januari 1781 te Zuidhorn als dochter van Hiltje 
Jacobs en Jan Hendriks/Hindriks Kremer, inderdaad koopman te Zuidhorn. Dit paar 
trouwt te Zuidhorn op 12-11-1775. Minte/Mente Klazens Reitsema is waarschijnlijk 
geboren in Niekerk, gemeente Grootegast rond 1780. Allen zijn voorouders van mij. 
Reinder van Til 

2002/26 VEENSTRA 
Andries Veenstra, geb. 5-11-1865, tr. 14-5-1891 met Siebrigje Tjoelker, geb. 28-8-
1868, akte nr. 180. Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wytse Veenstra, geb. 14-9-1896 te Achtkarspelen, akte 255. 
2. Wietske Veenstra, geb. 28-10-1899 te Opende, over!. 24-7-1976 (mijn oma). 
3. Gepke Veenstra, geb. 30-1-1902 te Friesland. 
4. Griet Veenstra, geb. in Groningerland. 
5. Johannes Veenstra, geb. in Groningerland. 

Griet is getrouwd met Pier van der Ploeg, ze hadden geen kinderen, en woonden 
op Blauw-Verlaat. Johannes is bij Wietske ingetrokken nadat zijn vrouw stierf. 

De ouders van Siebrigje Tjoelker zijn: Griet (Louws) Wobbes, geb. 24-3-1838, over!. 
3-7-1873, tr. 26-9-1812 met Siebren (Jilles) Tjoelker, geb. 1830, over!. 6-3-1909. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Ri~ Tjoelker, geb. 26-12-1863. 
2. Jilles Tjoelker, geb. 31-19-1865. 
3. Siebrigje Tjoelker, geb. 28-8-1868. 
4. Gepke Tjoelker, geb. 3-8-1872. 
Meia de Bruin 

VRAGEN 

2004/5 HUNINGA 
Wie heeft voor mij/ weet waar ik ze kan vinden: 
de handtekening van Bonno Huninga (ritmeester, gesneuveld in 1640 in Wunsel in 
Denemarken) en die van zijn broer Aijlko Eppes Huninga (overleden 16 sept. 1641, 
getrouwd met Bennecke Bouckens), beide zoons van Eppo Ailkes Huninga en Ette 
Engelkens. 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

2004/6 MEDENDORP 
Grietje Pieters was zeker voor 1752 gehuwd (plaats en datum niet te vinden) met de 
schoolmeester Wijbrand Jacobs Medendorp: Bedum, Kantens ( 17 45), Oosternieland 
(1750-1766). Hij zal allicht een broer zijn geweest van zijn voorganger in Oosternie
land, Klaas Jacobs Medendorp (1748-1750). Wat was hun herkomst? 
Fr. Inniger, Axel 
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2004/7 PIETER TONNIS 
Genoemde Grietje Pieters moet in 1762 in Oost-Indië hebben verbleven onder de fa
milienaam Van Klaveren. Zij had twee broers: Doewe Pieters en Tonnis Pieters. 
Hun vader, die in de buurt van Zandeweer moet hebben gewoond, was een Pieter 
Tonnis. Gezien de combinatie van vernoeming en locatie was dit wel degene die, af
komstig van Eppenhuizen, aldaar 13-12-1716 trouwde met Hylktien Douwes, van 
Menkeweer. Zijn doop is in Eppenhuizen aangetroffen (in 1695, hij moet dus jong zijn 
gehuwd, als zoon van Tonnis Ates en Martjen Willems), de hare niet in Menkeweer. 
Het is niet onmogelijk dat Peter Tonnis in 1721 te Garsthuizen hertrouwde met Stijnje 
Wolters (uit welk huwelijk een niet bij name genoemd kind), maar de enige aanwij
zing daarvoor is de nabijheid van beide dorpen en de gelijknamigheid van de man. 
Gevraagd wordt: kan iemand deze reconstructie bevestigen? Waar zijn Grietje, Tonnis 
en Doewe Pieters gedoopt? 
Fr. Inniger, Axel 

2004/8 TEN CATE 
Ik ben al geruime tijd op zoek naar een boekje en een familieblad namelijk: het boekje 
Genealogie van de Friese takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten 
C(K)ate uit Borne, samengesteld door C.L. ten Cate (Utrecht,1985) en het Familie
blad Ten Cate, passim, voor genealogie en wapens Ten Cate. Van het boekje zijn in
dertijd dertig exemplaren gemaakt, dus de kans dat ik het boekje vind is erg klein. 
Mijn belangstelling is erg groot omdat de familie van mijn moederskant in het boekje 
beschreven worden. 
Wytse Kelder, kelder-kleverwal@zonnet.nl of kelder.w@veluwe.nl 

Een aanvulling op het Beukema-boek 
Menne Glas, Groningen 

Een bij velen bekend boek is het Beukema-boek: Vier eeuwen Boijkema, Beukema, 
Buikema, verschenen in 1998, door J.O en R.J. Beukema. 
In dit boek volgen na de "hoofdfamilie" diverse nog niet verbonden families, waarvan 
de eerste een vrij omvangrijke familie uit het Westerkwartier is, genaamd "Stam a". 
Van de stamvader van deze tak staat geschreven "Helaas weten we van deze Sicco 
Boijkema alleen maar met zekerheid dat hij de vader van Luij Sikkes is". 
Van deze Sicke Boijkema vond ik nu, dat hij in 1660 met zijn vrouw Grietie Dircks met 
attestatie vanuit Oldehove lidmaat in Zuidhorn werd: 

Op den 2 septembris 1660 hebben wij wederom 
door des Heeren genade het h: Avondtmaell 
gecelebreerdt ... 
Onse Gemeente zijn op 't nieue toegevoeght op de 
belidenis des gelooffs 

vertrocken nae Aduwert 1 Hilletien Thomes jonghe dochter, en 
1664 verstorven den 4 november 2 Sicke Boijckema en 
vertrocken nae Faen 3 Grietie Dircks sijn huisvrouw met attestatie van 

Oldehove 

Bron: Kerkboek Zuidhorn, toegang 341, inv.nr. 1, blz. 81 
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BestulJr van de afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
't•c' • ' ·,,'';.' 

• Voorzitter J. W. H. van Carnpen De Hop4 9301 PM Roden 
Jwh@dolfijn.nl 050-5018214 

• Vice-voorzitter M.J. IJzerman Hoendiep 11 7 9743 AP Groningen 
(Afgevaardigde) thijs. ijzerman@planet.nl 050-3119707 

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

• Penningmeester G.J. Kaman-Broekhulzen Tammlngastraat 9 9978 PA Hornhuizen 
(Webmaster) annet@kaman.nl 0595- 48 70 74 

• Bestuurslid N.T. de Oude Turfsingel 35 9712 KJ Groningen 
(DIP) ntdeoude@wxs.nl 050 - 318 95 55 

• Bestuurslid G. Zuldema Zllve~aan 30 9743 RK Groningen 
gertzuidema@cs.com 050- 577 63 63 

Redactie HuppelDePup hjehartog@wanadoo.nl 
H.J.E. Hartog Snelllusstraat 28 9727 JN Groningen 050 - 525 33 33 
J.B. Kranenborg Westlnghousestraat 36A 9727 GX Groningen 050- 526 41 57 
E.F. van der Laan Valge 3 
A. Veldhuis Dr. A. Plesmanlaan 75 
M.J. IJzerman Hoendlep 117 

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

Knipseldienst 
F. Renssen 

Afdelings website 

Hoofdweg 396 

Kinnen wie joe helpen? 

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. Veldhuis 0511-475898 

P. Molema 079 - 342 36 80 

R.O. Roffel 050- 577 04 01 

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