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

Abonnementen 
HuppelDePup wordt gratis toegestuurd aan de 
leden van de NGV afdeling Groningen. 
Overige leden van de NGV kunr.en 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 
26, 1380 AA te Weesp. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de afdelingssecretaris. 
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 Groningen o.v.v. 
'Abonnement HuppelDePup'. 
Opzeggen van losse abonnementen schriftelijk 
vóór 1 november van het lopende jaar. 

Oude nummers en jaargangen 
Losse nummers 2003 t/m 2006 kosten € 3,00 en 
volledige jaargangen € 8,50, Inclusief porto. 
Losse nummers van eerdere jaargangen, voor 
zover voorradig, kosten € 1, 00 per stuk en volledi
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exclusief porto. 
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Schrijvers-exemplaren 
Schrijvers van artikelen kunnen auteursexempla
ren verkrijgen tegen een gereduceerd tarief, mits 
vooraf aangevraagd. 
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Voorwoord 
Antonia Veldhuis 

Vanaf de start van dit blad in 1994 maakte Thijs IJzerman deel 
uit van de redactie. Thijs is niet meer. Hij overleed op woensdag 
12 juli jl. in Groningen, zie in memoriam op de volgende bladzijde. 
Zo'n 35-36 redactievergaderingen - hij vergat er incidenteel wel eens één wegens 
drukke werkzaamheden - zijn er geweest. Naast besprekingen over de inhoud van 
het blad was er menig discussie over de naam ervan en over de kleur van de voor
plaat. Thijs hield niet van lila en roze, ik wel. Het "Groningse voorouders" op de 
voorplaat deugde ook niet, aldus Thijs. Het werd "Groninger voorouders". Hij ver
zorgde jaren de vragenrubriek en B&B, waarin hij uitgebreid vertelde over de verga
deringen waar hij heen geweest was. En waar hij ook vaak aan het woord was. Re
gelmatig zeiden mensen tegen me: ';Ja, maar jullie hebben IJzerman". Nu niet meer. 
We moeten het verder zonder hem doen. Het zal wel lukken, maar we zullen hem 
missen! 1 

Elders in dit blad ook een extra lange Allem@@l digit@@l met schrijftips en links 
voor het Noorden. De kopij-oproep was bedoeld als aanzet tot het artikel, maar in
derdaad: er kan best iets bij. Dus STUUR! 2 

In de rubriek Hobby uit hobby is deze keer Harm Selling aan het woord. Hij maakt 
digitale bronbewerkingen van o.a. Winschoten, is Winschotenkenner en rege
laar/scheidsrechter van de Groninger discussiegroep op internet. Van zijn hand is ook 
het artikel over de moord. 
De rubriek B&B zal overgenomen worden door Gert Zuidema, de Vragenrubriek 
door Johan Waterborg. Deze keer helaas geen Genealogisch voorstellen. Hierin 
staan voornamelijk nieuwe leden, maar uiteraard mag iedereen die iets wil vertellen 
of aandacht op zijn/haar onderzoek of persoon wil vestigen dit doen. Een mailtje aan 
ons is voldoende. Tot slot wil ik nog wijzen op de mogelijkheid om uw foto op de 
voorplaat van 2007 te krijgen. Samen met nog 11 anderen. Een foto van een per
soon of personen, gemaakt voor 1945 en liefst staand. En uiteraard moet er een link 
met Groningen zijn. Plaatsing in volgorde van binnenkomst. Mailen naar 
menne@home.nl. 

1 We dachten dat het leuk was als eerbetoon aan Thijs in dit nummer een laatste artikel 
van zijn hand te plaatsen. Helaas is Thijs eerder overleden dan hij had gehoopt. 
Het lukte ons niet in zijn computer en tussen zijn aantekeningen zo snel iets te vinden, 
maar we hopen in een volgend nummer toch iets van zijn hand te plaatsen. 

2 STUUR uw kwartierstaat (proband/beginner liefst voor 1900), genealogie of parenteel. 
Of mogelijk heeft u een leuke vondst gedaan in een archief, bezocht u eens een ver ar
chief of weet u een leuke onbekende bron. Algemene artikelen over een boerderij, huis, 
schip, favoriete voorouders e.d. zijn ook welkom. Heeft u materiaal, maar niet de kennis 
dit te verwerken: we helpen u graag. 

Bij de voorplaat Zaken die u bij genealogie kunt tegenkomen 
Idee en uitvoering Antonia Veldhuis 

Boven Onder 
• Handtekeningen en handmerken • plaatje beroepen Luiken 
• zegel Groningen • kleding 
• schilderij (oorlog Brazilië 1649) • zeekaart Groningen 
• handschrift • foto (moeder en oom ontwerpster, in 1919) 

september 2006, jaargang 13 nr. 3 HuppelDePup 65 



In memoriam Thijs IJzerman 
Joop van Campen, voorzitter 

Tot ons leedwezen maken we u bekend dat de plaatsvervangend voorzitter, tevens 
afdelingsafgevaardigde, MATTHEUS JOHANNES IJZERMAN (THIJS) IJZERMAN 
op 12 juli jl. te Groningen ria een moedig gedragen ziekte, toch nog onverwacht is 
overleden. Hij werd 52 jaar oud. 

In september 2005 informeerde Thijs 
ons dat bij hem aangezichtskanker was 
geconstateerd. 
Na een uitgebreide bestraling van de 
tumor werd in het najaar vastgesteld dat 
deze behandeling geen effect had gesor
teerd. Een ingrijpende operatie die 
volgde evenmin. Dit voorjaar kreeg Thijs 
te horen dat men bij het UMC Gro
ningen niets meer voor hem kon doen. 
Een contra-expertise gaf dezelfde uit
komst. 
Thijs besefte dat hij in zijn laatste levens
fase was gekomen. Hij ging echter niet 
bij de pakken neerzitten, maar pro
beerde zo goed en kwaad als het ging 
zijn 'normale leven' voort te zetten. 
Hij bleef bestuurlijk actief in de NGV en 

andere verenigingen. In de studiezaal van het Regionaal Historisch Centrum Gro
ninger Archieven probeerde hij toegezegde onderzoeken voor anderen af te ronden. 
In het besef van de ernst van de situatie en de verdiensten van Thijs voor de NGV 
namen we contact op met de voorzitter van de NGV, de heer Bert Trap. Binnen een 
etmaal reageerde het hoofdbestuur unaniem positief op ons voorstel Thijs de zilveren 
erespeld van de NGV uit te reiken. Op vrijdag 31 maart jl. spelde de voorzitter hem 
in aanwezigheid van circa 50 gasten het zilveren kleinood op. Op zijn laatste be
stuursvergadering in april ontving Thijs een prachtig fotoalbum van deze bijeen
komst. Hij was er zeer verguld mee. 

Thijs werd in 1981 lid van de NGV. Tien jaar later trad hij toe tot het bestuur van 
onze afdeling. Achtereenvolgens werd hij penningmeester, plv. voorzitter en afde
lingsafgevaardigde. Als bestuurslid was Thijs met name afdelingsafgevaardigde. Hij 
legde in de rubriek van de bestuurstafel B+ B d.w.z. Bestuur en Beleid verantwoor
ding af in ons afdelingsblad, hield u regelmatig op de hoogte van hetgeen zich in de 
NGV afspeelde en van wat hij als afdelingsafgevaardigde te berde bracht. 

Thijs schreef zoals hij dacht en situaties beleefde. Kritisch positief, zo mogelijk met 
een eigen standpunt. Soms kreeg hij reacties op zijn artikelen. Leden belden op of 
spraken hem aan dat ze zijn stukjes met plezier lazen en vonden dat hij vooral zo 
door moest gaan. Maar soms waren de reacties minder positief. Zijn verweer was dat 
hij stukjes schreef als afgevaardigde en niet als bestuurslid. Hij scheidde deze functies 
duidelijk. Legde consequent de concepttekst voor aan medebestuursleden en redac
tie. Maar uiteindelijk bepaalde hij zelf wat de definitieve versie werd. Hij vond dat hij 
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als afgevaardigde verantwoordelijk was voor zijn tekst en niet het bestuur. Af en toe 
botsten we wel eens als hij te vasthoudend was en moeilijk te overtuigen en te bewe
gen zijn tekst aan te passen. Maar terugkijkend moeten we zeggen, dat hij meestal 
zijn speelruimte als afgevaardigde op de juiste wijze heeft ingevuld. 

Op landelijke NGV vergaderingen mengde Thijs zich actief in discussies over uiteen
lopende zaken. Onze verenigingsvoorzitter complimenteerde hem bij de uitreiking 
van de erespeld met de woorden dat hij met verve en overtuiging de mening van de 
afdeling Groningen vertolkte en dat hij altijd sprak voor de zaak en niet voor de 
tribune. 

We verliezen in Thijs een bestuurslid, tevens afgevaardigde, met grote dossierkennis 
van NGV-zaken, die zeer betrokken was bij het wel en wee van onze vereniging. 
Aan onze samenwerking is helaas een abrupt einde gekomen. We zullen hem mis
sen, maar in onze herinnering blijft hij voortleven als een goed collega en 
medebestuurder. 

Van de bestuurstafel, B + B (Bestuur en Beleid) 
Gert Zuidema, plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde 

Samen met Thijs IJzerman ben ik op 6 mei jl. naar de Algemene 
Vergadering (AV) van de NGV in Utrecht geweest en normaal 
maakte hij daarna een verslag voor HOP. Door zijn ziekte, zieken
huisopname en daarna zijn plotseling overlijden, heeft hij dit ver-
slag niet meer kunnen maken en heb ik deze taak overgenomen. 

In zijn openingswoord maakte de voorzitter bekend dat de NGV nu gecertificeerd is 
door de "Mormonen" om in het verenigingscentrum in Weesp informatie te verstrek
ken uit de omvangrijke bestanden waarover zij beschikken. Dit is alleen bedoeld 
voor leden van de NGV. 

Afdeling Computer Genealogie 
Een belangrijk onderdeel van deze vergadering was de behandeling van het beroep 
dat door de afgetreden bestuursleden van de afdeling Computer Genealogie (CG) 
was ingesteld tegen hun royement als lid van de NGV. 
De statuten vermelden dat elke afdeling in zo'n geval met tenminste een 2/3 meer
derheid een bindend mandaat aan de afdelingsafgevaardigde moet meegeven. 
Omdat vooraf niet duidelijk was op welke argumenten het royement was gebaseerd, 
hadden veel afdelingen geen duidelijke keuze kunnen maken, ook de onze niet en 
daarom werd niet aan de statutaire voorwaarden voldaan. Het gevolg was dat er 
door deze afdelingen geen geldige stem kon worden uitgebracht en er per saldo geen 
meerderheid was voor het royement en de betreffende leden daarom lid blijven van 
de NGV. De heer Aalsma, die als hoofdbestuurslid aftredend was, maar zich herkies
baar had gesteld, trok zich na deze uitslag meteen terug en verliet de vergadering. 
Bestuur 
De jaarverslagen over 2005 van secretaris en penningmeester werden beide goedge
keurd; omdat de kascommissie na controle een positief oordeel uitbracht over de ad
ministratie en het gevoerde beheer, werden penningmeester en bestuur gedéchar
geerd respectievelijk voor het beheer en het beleid. 
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De aftredende ie penningmeester, M.J. de Lange, en ze penningmeester, H.R. Elen
baas, werden herbenoemd. Van de voorgestelde nieuwe hoofdbestuursleden werd 
de heer Krooswijk benoemd, maar de heer Van Venetiën niet, o.a. omdat de vooraf 
verstrekte informatie over zijn functies niet helemaal volledig was. 

Beleidsnota 2006-2008 
Het lukte ondanks alles om de Beleidsnota 2006-2008 ook nog te bespreken waar
onder het heikele punt van het stemrecht van de "bijkomende leden" van functionele 
en gewone afdelingen. Volgens de statuten bestaan zulke leden niet en formeel kun
nen ze dus geen stemrecht hebben, maar ze hebben het nu wel en velen zijn van me
ning dat het zo moet blijven. De afdeling CG heeft er alleen al 3.000 die tevens lid 
zijn van andere afdelingen en waarvoor op zijn minst twee keer een stem kan worden 
uitgebracht. Ondanks "brainstormen" hierover van het hoofdbestuur, had men hier
voor geen pasklare oplossing en zoals gebruikelijk in ons land wordt er dan een com
missie gevormd, ditmaal onder de schuilnaam van een werkgroep waarin ook een lid 
van onze afdeling. 
Zij zal proberen met een voorstel over het stemrecht te komen dat statutair verant
woord moet zijn en praktisch uitvoerbaar. 
De Beleidsnota borduurt verder op voorgaande nota's en Thijs IJzerman vroeg 
daarom wat er van eerdere voorstellen is gerealiseerd of wat de stand van zaken is. In 
de huidige nota staan namelijk diverse onderdelen met precies dezelfde tekst als in 
de vorige. 

Nieuwe webmaster 
Zoals vrijwel iedereen inmiddels weet, is de computer en internet voor genealogie 
onmisbaar en het is belangrijk dat de omvang en de kwaliteit van de informatie die 
de NGV via de eigen website en andere kanalen kan bieden, zo interessant is, dat het 
voor niet-leden aantrekkelijk is om lid te worden. Er is gelukkig weer een nieuwe 
webmaster en het beleid ten aanzien van de website heeft de aandacht van het 
Hoofdbestuur. 

Genealogische Dag 2008 
Hoewel onze afdeling op een eerdere AV had aangeboden om de Genealogische 
Dag in 2008 te organiseren, was dit in de Beleidsnota open gelaten. We hebben ons 
aanbod herhaald en het is nu vastgelegd. 

Het was een AV waarop we met gemengde gevoelens kunnen terugzien maar een 
belangrijk positief punt was dat de afdeling CG weer een nieuw bestuur heeft en dat 
het aantal "leden" niet is gedaald maar zelfs gestegen. 

Het was bewonderenswaardig dat Thijs IJzerrnan ondanks zijn ziekte en de onge
makken daarvan, beslist deze vergadering wilde meemaken en daar op verschillende 
manieren zijn inbreng had. De NGV en onze afdeling in het bijzonder zal hem, met 
de kennis en ervaring die hij had, erg missen. 

Toevalsvondst: Scheldwoorden 
In de HJK (toegang 136, inv. nr. 870) kun je nog een paar scheldwoorden vinden: 
Op 26-2-1639 was er sprake van dat een Nanne Berents in den Dam zijn dochtertje 
zou hebben nageroepen "du schuppen een ooge" en naar haar gespuugd en ook zijn 
vrouw gescholden "du stucke vleesch, du swarte hoer, du luisebusch". 
Gevonden door Klaas Bijsterveld, Groningen. 
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Afdelingsprogramma najaar 2006 
Joop van Campen en Nico de Oude 

Alle afdelingsbijeenkomsten in deze periode vinden plaats in de 
Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen, in het 
verlengde van het Hoofdstation tusseT'\ het Emmaviaduct en het 
Hoornsediep; vijf minuten lopen vanaf bus- en NS-station. 

Woensdag 20 september 2006 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : De gilden in de stad Groningen 
Spreker : dhr. J. Oldenhuis, publieksadviseur en educatief medewerker van het 

Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven 
Er zijn een aantal rijke en vooraanstaande gilden geweest zoals het brouwersgilde, de 
goud- en zilversmeden en het koopman- en kramergilde. Daarnaast waren er tal van 
andere gilden. Sommige gilden hebben prachtige, met zilver beslagen boeken nage
laten. Van die pronkstukken zullen er enkelen te zien zijn tijdens de lezing. 
Van het grootste belang voor u is echter hoe de bewaard gebleven stukken kunnen 
dienen als genealogische bronnen. Daar zal de spreker tijdens de lezing aandacht 
aan besteden en enkele families ten tonele voeren die generaties lang een belangrijke 
plaats binnen een gilde hebben bekleed. Ook krijgt de plaats van de gilden als orga
nisatie binnen de stad de nodige aandacht. 

Woensdag 18 oktober 2006 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : Bronnen voor ondernemende voorouders in de 19e en 2()sle eeuw 
Spreker : dhr. A. Beuse, hoofd studiezaal van het RHC Groninger Archieven 
In deze lezing zal duidelijk worden gemaakt welke bronnen van belang zijn om iets te 
weten te komen over mensen die een bedrijf hebben gehad. De hoofdmoot zal wor
den gevormd door de behandeling van de hinderwetvergunningen en het Handels
register. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan andere bronnen zoals pa
tentregisters en rechtbankarchieven. De behandelde periode wordt gevormd door de 
negentiende en de twintigste eeuw. Naast een beschrijving van de behandelde bron
nen zal aan de hand van zoekvoorbeelden het praktische nut ervan worden aange
toond. Bovendien zal duidelijk worden gemaakt bij welke instellingen de verschil
lende bronnen zijn te vinden. 

Dinsdag 14 november 2006 
Aanvang : 19.30 uur (vanaf 19.15 uur verzamelen in de hal) 
Thema : Afdelings-Leden-Vergadering 
Agenda 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Mededelingen 
3. Notulen Afdelings-Leden-Vergadering van 4 april 2006 
4. Begroting 2007 
5. Algemene Vergadering (AV): 

terugblik op de AV van 6 mei 2006, 
voorbereiding op de AV van 25 november 2006 

6. Wat verder ter tafel komt 
7. Rondvraag 

september 2006, jaargang 13 nr. 3 HuppelDePup 69 



8. Sluiting 
De agendastukken worden op de Afdelings-Leden-Vergadering ter inzage gelegd. U 
kunt zich ook op deze vergadering voorbereiden door de stukken van te voren telefo
nisch, schriftelijk of per e-mail aan te vragen bij de secretaris dhr. R. Ploeger. 
NB Het e-mailadres van de heer Ploeger is gewijzigd: ruploeger@kpnplanet.nl. 

Woensdag 15 november 2006 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : In alle staten ... ? Persoonsgegevens in de archieven van de Staten van 

Stad en Ommelanden in de 17e en 18e eeuw. 
Spreker : mevr. J. van Keulen, hoofd Publieksactiviteiten bij het RHC Groninger 

Archieven 
Vóór 1798 kende ons gewest twee gebiedsdelen: de stad Groningen en de Omme
landen. Zij vormden ook het bestuur in de Staten van Stad en Lande. De lezing gaat 
over de organisatie en werkwijze van deze Staten en over de indeling van de be
waard gebleven archieven. Daarna worden vervolgens de mogelijkheden en onmo
gelijkheden besproken om gegevens over personen in deze archieven te zoeken en te 
vinden. Of anders gezegd: de zin en onzin van speuren naar familieleden in deze 
archieven. 

Agenda 
23 sept. De 5• Mernedag van 10 tot 17 uur te Zoutkamp. In de Hervormde kerk, 

het aangrenzende jeugdgebouw en in het Visserijmuseum. Met archieven
markt, en verder om 13.30 uur een lezing door de heer J. Oldenhuis, om 
10.30 en 15 uur een rondleiding, en om 12 en 16 uur vertoning van 
oude films. 

14 okt. Open archievendag te Veendam i.s.m. Het Veenkoloniaal Museum. 
Voor nadere info zie o.a. www.groningerarchieven.nl. 

14 okt. t/m 22 okt: landelijke "Week van de geschiedenis". Het thema is "Ge
loof en bijgeloof". Voor programma zie www.groningerforum.nl of 
www.archievendag.nl. 
In het kader van deze week wordt op 

21 okt. van 11 tot 17 uur de "Dag van de Groninger Geschiedenis" gehou
den in en om het gebouw van de Groninger Archieven. Op het program
ma staan: lezingen, theater, film, muziek, geschiedenisquiz etc. 

4 nov. 11 • Friese genealogische contactdag van 10 tot 16 uur in het Tre
soar, Boterhoek 1 te Leeuwarden. Thema: "Geloof en bijgeloof". Inlich
tingen bij ngvfriesland@chello.nl. 

Toevalsvondst: Opsluiten krankzinnige 
Omgaan met agressieve mensen, daar deed men vroeger niet moeilijk over, gewoon 
opsluiten in een kast! Het volgende vond ik in RA III a 16, d.d. 24-1-1614. 

"D'heren borg. und raet hebben Jan Crabbe up sijn vorsoeck geaccordieret om sijn 
huisfrowen broeder crancksinnich sijnde, soelange in bewaeringe up de poorte 
t'laeten brengen, dat sijn kaste daerinne hij voermaels geseten, gereparieret, d'wijle 
hij hem und sijn huisfrowe gewondet, und sick gans moetwillich anstellet." 
Gevonden door Klaas Bijsterveld, Groningen 
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, 
Partners in opmaak & repro 

zwart/wit laserprints 
full color laserprints 
zwart/wit kopieën 

kleurkopieën 
inbinden & afwerken 

grootformaat kopie & print 
full color posters 
lamineren tot AO 

faxservice 
Internet 

computeropmaak (DTP) 
kantoorartikelen 

transferdruk (opdruk op 
t-shirts, mokken en andere materialen) 

gratis haal- en brengservice voor bedrijven en instellingen 

Kerklaan 49-51 Groningen, 050-5714666 
kerklaan@copyright.nl 

Verl. Bremenweg 8 Groningen, 050-3188034 
zuidoost@copyright.nl 

Kanaalstraat 15a Roden, 050-5016519 
roden@copyright.nl 

m.i.v. 18 sept Verl Hereweg 45 Groningen 
050-5275555 - helpman@copyright.nl 



Naamslijsten 
Willem G. Doornbos 

XII 
Marktlieden te Warffum 1704, 1706 en 1727 1 

-1704-

Deese naevolgende personen hebben gestaen op de merckt tot Warffum den 16 junii 
1704 als volght. 

Geert Evers van Loppersom 
Lammicghien Roelefs Warffum 
Harmen Harmens Bafloo 
Jantijn Hindricks tot Wee 
Grietijn Hindricks tot Gron. 
Cataleijna Jans tot Gron. 
Aeltijn Martens tot Delffzijl 
Anna Meijnders tot Delffzijl 
Bremer Geeske tot Gron. 
Claes Jurjens tot Warffum 
Sybilla Martens tot Leewaerden 
Jantijn Laurens tot Delffzijl 
Jan Claesen tot Gron. 
Joest Roda tot Winsum 
Jacob Jacobs in Den Dam 
Jan Bartolmewes tot Gron. 
Jan Sas tot Eenrum 
Renske Meijns Lieck 

Jacob Jacobs in Den Dam 2 

Teunijke Hindricks tot Winsom 
Geert Hindricks wed. tot Warffum 
Jan Harmens tot Delffzijl 
Claes Willems tot Gron. 
Geele Pieters tot Winsum 
Lijsebet Folkers tot Leewaerden 
Marija Jans tot Groningen 
Huibert Dercks tot Delffzijl 
Jacobus Stroom tot Leewaerden 
Jan Dercks op Den Hoorn 
Jan Meertens tot Eenrum 
Jan Sas Eenrum 
Hindrick Pieters Eenrum 
Hindrick Oostercamp Gron. 
Roelijna Roelefs Warffum 
Jan Jansens wed. tot Gron. 

Deesen aldus an de heer redger Van Bolhuis overgegeeven den 17 junij 1704. 
(was getekent) 
Jan Allershoff 
Wedman tot Warffum 3 

-1706-

Naemen derselver soo als op den 8 nov. 1706 op de merckt tot Warffum hebben ge
staen als volght. 

Groningen 
mr. Roelf Hoedemaker 
mr. Jan Hoedemaker 
N. Mees, tingieter 
vrouw Haecks 
mr. Joest Mesmaeker tot Winsum 
Claes Cryns 
mr. Melle dochter 

mr. Boldewijn, mustmaeker 
Boeckhout 
adidem Boeckhout 
Willem van der Meulen 
Jacob Koeckbacker 
Jacob Gautier 
Msr. Warfemius 
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Geertruit Mustmakers 
Msr. Janninck 

Jan Fransman 
De hoedemaeker van Uithuisen 

Desen, aldus an de heer redger overgegeven den 10 november 1706 
(was getekent) 
Allershoff, wedman tot Warffum. 4 

-1727 -

Abel Eppo van Bolhuis, wegens de Hooch Welgebr. heer 0. T. v. Alberda, heer van 
Scheltkema Nyensteyn &c. &c., redger tot Warffum. 
Ordonneert door desen de wedman van Warffum om an alle merktluiden en cramers 
van wat neringe off hanteringe deselve mogen zijn, an te seggen, om sich niet te on
derstaan, op anstaande herfst off enige volgende herfsten sich weder tot Warffum te 
vervoegen om waaren mercksgewyse aldaer uit te veylen, strijdich tegens decisien 
van haar Hooch Mogende off dat diegene soo daer op bevonden wert op het alderri
gureuste sal werden gebreukt. 
Waarvoor anstonts haare waren niet alleen arrestabel sullen zijn, maar direct in het 
rechthuis werden gebracht, om verkoft te worden, voorbehoudens nochtans het ge
richte sijn actie verder soo uit die goederen de volle breuke niet sal betaelt kannen 
worden. Actum den 3 novembris 1727. 
A.E. v. Bolhuis, redger 
Nadat door de roderoede de merktluiden zijn tesamen geroepen, is desen publyck 
tusschen de cramen opgelesen op maendach den 3 novembris 1727 des morgens 
om acht uiren. 

En zijn onderstaende coopluiden op de merckt geweest, uit Groningen. 

Coekebackers 
Luitien Everts, in Botteringestraet, 2 cramen 
Jacob Pieters, in Bruggestraet, 2 cramen 
Luitien Jans, an de Cremerrijp, 2 cramen 
Coekeslijters uit Groningen 
Grietien Stoffers, bij Sunte Meertenskerkhoff, 1 craam 
Renske en Trijntien, in de Beulsganck, 2 cramen 
Jantyn Jans weduwe, in de Jonkerenstraat, 1 craam 
Swaantien Hindriks, in Nieye Ebbingestraat, 1 craam 
Lysbet Zylkamp, in Ebbingestraat, 1 tentie 
Van Uithuisen 
Anye Valks, 1 koekecraam, 1 craam 
Hoedemakers uit Groningen 
olderman Ludolph, in Oosterstraat, 1 craam 
Jan Termunt, in Olde Ebbingestraat, 1 craam 
Wilke Symens, in Bruggestraat, 1 craam 
Lucas West weduwe, in Oosterstraat, 1 craam 
Silvercremers uit Groningen 
Warffemus, an het Markt, 1 craam 
Jan Papink, an't Markt, 1 craam 
Messecramen uit Groningen 
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Peter Folkers, Tusschen de beyde Markten, 1 craam 
Friderich Fleck, bij Damsterdiep, 1 craam 
Kantecraam uit Groningen 
Helena Harsema, Kijk en't latstraat, 1 craam 
Soetewaren uit Groningen 
Peter Engels, in Visscherstraat, 1 tavel 
Hosekoper 
Harm Meyer, in Ebbingestraat, 1 tavel 
Poppecraam 
Jurjen Bartolomeus, voor Oosterpoorte, 1 craam 
Mutsecraam 
Jannes Witkamp, op de hoek van Volteringestraat, 1 craam 
Kistemaker 
Tymen Harkes, in Oosterstraat 

Aldus gedaan op den 3 novembris 1727 
(was getekent) 
Sebastiaen Broier, wedman tot Warffum.5 

Noten: 
1 GrA, Hunsingo 820 (oud LI*). 
2 Doorgehaald. 
3 In dorso: Namen der mercktluiden tot Warffum. 
4 In dorso: Naemen, derselver soo als op den 8 november 1706 tot Warffum op de 

merckt hebben gestaen. 
5 In dorso: Ansegginge an de merktluiden tot Warffum, den 3 novembris 1727. 

Van Hilgen van Hilgen 
Petronella J.C. Elema, Groningen 

De familienaam Van Hilgen lijkt uniek te zijn voor Nederland en treedt alleen op bij 
het hier volgende geslacht uit Grootegast en Doezum (zonder het voorvoegsel "van" 
komt de naam veel vaker voor). In eerste instantie bestond deze familie uitsluitend 
uit een vader, Wijer Hanzen (1775-1843) en zijn twee zoons. Omdat beide laatstge
noemden wel volwassen werden, maar op hun 25e resp. 3Qe jaar ongehuwd overle
den, leek er daarmee een einde aan de familienaam te komen. 
Maar twee-en-een-half jaar na het overlijden van de laatste won, op maandag 3 au
gustus 1835, verscheen de landbouwer Wijer Hansen van Hilgen ten gemeentehuize 
van Grootegast. Hij vermeldde "wedunaar zonder kinderen" te zijn, en gaf aan de 
geboorte, twee dagen eerder, van ene Willem van Hilgen, te Doezum no. 42 uit 
Wiebke Wijbes Spoelstra, zonder beroep. In één moeite door verklaarde hij bij de be
valling aanwezig te zijn geweest, het kind te wettigen, en het voor het zijne te erken
nen. Het jongetje heette sindsdien Willem van Hilgen Spoelstra - want die wettiging 
had klaarblijkelijk geen invloed op de achternaam! Een huwelijk met Wiebke Spoel
stra volgde op redelijk korte termijn: binnen een half jaar. En vanaf dat moment 
heette de zoon Willem van Hilgen van Hilgen .... 
Hij kwam inderdaad steevast als zodanig voor. En toen hij later zelf trouwde, zijn kin
deren ook. Voor het merendeel althans: er was op dat moment een wat onbestemde 
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situatie ontstaan, waarbij Van Hilgen in de ene gemeente als "dubbele naam" werd 
beschouwd, maar in de andere niet. Zo droeg Dirk van Hilgen van Hilgen (gen. VI) 
die naam wel in de gemeente Oldehove, tijdens zijn eerste huwelijk, maar niet in de 
gemeente Ulrum (tijdens zijn tweede huwelijk). 
Vermoedelijk heeft deze verdubbeling het nog wel een kleine eeuw uitgehouden, 
maar in het Groningse deel van het Nederlands Repertorium van Familienamen 
(naar de registratie van 1947) zag ik toch geen Van Hilgen-in-het-kwadraat meer ver
meld. In elk van de gemeenten Groningen, Leens en Ulrum woonde toen nog één 
Van Hilgen; die in Ulrum valt zelfs nog te identificeren (hij overleed in 1950). 

Vreemd genoeg (zowel Wijer Hansens als zijn eerste vrouw waren doopleden in de 
gemeente Grootegast en Doezum) kon ik geen doop vermeld vinden van kinderen 
uit dat huwelijk, dat toch elf jaar heeft geduurd. De geboortejaren van hun twee 
zoons zijn geschat aan de hand van de leeftijdsopgave bij hun overlijden. De diaco
nieregisters van Grootegast resp. Doezum vermelden wel inkomsten bij begrafenis
sen, maar niet bij huwelijken en dopen. 

Genealogie 
De eerste generaties in stamreeksvorm; naar de verdere afstamming is niet uitput
tend gezocht: 

I. Hans Fokkes, van Doezum, tr. Grootegast 8-4-1708 met Thietjen [bij de 
doop: Teete] Roelfs, ged. Grootegast 27-5-1683, dr. van Roeleff Jansens en 
Ancke Jilljes. 

Hij kan een zoon zijn van Foeke Gauckes, tr. Grootegast 16-3-1679 Roelefke Han
sens, van Niebert. Deze Foeke was schoolmeester in Doezum; hij (her)trouwde Groo
tegast 3-7-1692 met Simke Men nes en kreeg tussen 1693 en 1699 uit dat huwelijk 
vier kinderen: Menne, Roelefke (naar de eerste vrouw?), Foeke en Focko. Doopin
schrijvingen van kinderen uit het huwelijk met Roelefke Hansens trof ik echter niet 
aan. 

II. Wijer [bij de doop: Wier] Hanssen, ged. Grootegast 1-9-1709, tr. (afkomstig 
van Doezum) Grootegast 13-6-1736 met Zijtske Jilljes, ged. Doezum 5-1-
1710, dr. van Jillje Naalkes en Fenna Hindriks. 

De oudste kinderen van dit echtpaar waren Roelfke (1737), Swaantje (1739) en 
Thietje (1744). Om die reden schrijf ik Wijer Hanssen toe aan de ouders Hans Fokkes 
en Thietje Roelefs (en deze Hans Fokkes mogelijk als zoon van Roelfke Hanssen). Dit 
ondanks het bestaan van een echtpaar Hans Wijers en (huwelijk Grootegast 5-4-
1697) Brechte Meertens, dat in dezelfde periode te Grootegast kinderen kreeg; ik 
zag een Ettien (1705) en een Meerten (1710), maar er zijn allicht meerdere geweest. 

III. Hans Weijers, ged. Grootegast 16-4-1747, begr. Grootegast (in de bekken 
f 2.8.0) 10-12-1789, tr. Doezum 6-9-1772 met Anke Fokkes, ged. Grootegast 
12-7-1747, over!. Grootegast (in de bekken f 2.4.1) in het jaar 1790, dr. van 
Fokke Jans en Aaltje IJmes. 

1\1. Wijer Hanzens van Hilgen, ged. Grootegast 24-9-1775, landbouwer, ook 
vermeld als dagloner, over!. Doezum (gem. Grootegast, oud 67 jr.) 7-3-1843, tr. 
( 1) Grootegast 10-7-1796 met Aagtje Willems, ged. Doezum 9-7-1773, dr. 
van Willem Wijtzes en Grietje Sikkes, over!. Doezum (no. 36, oud ongeveer 34 
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jr., nalatende man en 2 kinderen) 23-5-1807, tr. (2) Grootegast 11-1-1836 met 
Wiebke Wijbes Spoelstra, ged. Doezum 4-3-1804, over!. Doezum (gem. 
Grootegast) 15-9-1857, dr. van Wiebo Riemers Spoelstra en Tjeetske Arjens. 

Wijer Hanzens trouwde als twintigjarige met de iets oudere Aagtje Willems en kreeg 
minimaal twee zoons, van wie ik vreemd genoeg de dopen niet aantrof in Groot
egast/Doezum, terwijl er toch geen aanwijzingen zijn dat het echtpaar elders heeft 
gewoond. Zij stierf jong, nog geen elf jaar na het huwelijk, en Wijer bleef verder we
duwnaar. 
Pas na dertig jaar trad hij opnieuw in het huwelijk! Hij was toen vermoedelijk juist 60 
jaar, maar er werd een doopattest voor de man overgelegd, gedateerd Grootegast 
12-12-1773. Waarschijnlijk was dat een vergissing; want op 24-9-1775 werd uit de
zelfde ouders opnieuw een Wijer Hansen gedoopt. Dat zal de onderhavige wel zijn ge
weest; die datering spoort ook beter met de leeftijdsvermelding bij het overlijden. 

Uit het eerste huwelijk (doop niet gevonden Grootegast en Doezum): 
1 Willem Wyerts van Hilgen, geb. ca. 1797, boerenknecht, over!. De 

Waard (gem. Grijpskerk, no. 11, oud 25 jr.) 15-12-1822. 
2 Fokke Wijers van Hilgen, geb. Doezum ca. 1802, over!. Niehove (gem. 

Oldehove, oud 30 jr.) 11-2-1833. 
Uit het tweede huwelijk: 
3 Willem van Hilgen van Hilgen, geb. Doezum (huis no. 22) 1-8-1835, 

volgt V. 

V. Willem van Hilgen van Hllgen, geb. Doezum 1-8-1835, over!. Kommerzijl 
(oud 50 jr.) 21-7-1886, tr. Grootegast 20-5-1865 met Grietje Molenstra, geb. 
Kommerzijl (gem. Grijpskerk) 23-6-1845, over!. Meppel 30-6-1931, dr. van 
Dirk Jans Molenstra en Grietje Klaassens Oostra; zij hertr. Oldehove 30-3-1897 
met de schipper Willem Altes Kuperus, die zij eveneens overleefde. 

76 

De man ondertekende bij zijn huwelijk in 1865 als "W. van Hilgen van Hilgen". Bij de 
aangifte van de kinderen was het doorgaans "W. v. H. v. Hilgen". 

Uit dit huwelijk: 
1 Dirk van Hilgen van Hllgen, geb. Oldehove 3-3-1866, volgt VI. 
2 Weijer van Hilgen van Hllgen, geb. Doezum (gem. Grootegast, aangifte 

door de geneesheer) 14-8-1867, over!. Kommerzijl (oud 17 jr.) 30-1-1885. 
3 Klaas van Hilgen van Hilgen, geb. Niehove 7-12-1869, over!. Oldehove 

(oud 27 jr.) 8-3-1897. 
4 Grietje van Hilgen van Hilgen, geb. Grootegast (onder vemelding dat de 

ouders te Lutjegast wonen) 11-3-1872, over!. Grootegast (oud 6 mnd.) 
22-9-1872. 

5 Jantje van Hilgen van Hilgen, geb. Grootegast 22-1-1874, over!. Zuidla
ren (oud 31 jr., woonachtig te Zuidhorn) 8-1-1906, tr. Grijpskerk 30-5-1895 
met Jannes Spoelstra. 

6 Harmke van Hilgen van Hilgen, geb. Grootegast 2-3-1876, over!. Groo
tegast (oud 10 mnd.) 12-1-1877. 

7 Harmke van Hilgen van Hilgen, geb. Lutjegast (gem. Grootegast) 12-11-
1877, over!. Niezijl (gem. Grijpskerk) 12-2-1883. 

8 lefke van Hilgen van Hilgen, geb. Lutjegast (gem. Grootegast) 
24-6-1879, over!. Groningen (in het Academisch Ziekenhuis, woonachtig te 
Sloten, oud 38 jr.) 9-7-1917, tr. met Wiebe de Vries. 

9 Jacob van Hilgen van Hilgen, geb. Kommerzijl (gem. Oldehove) 28-5-
1883, arbeider, over!. Oldehove (oud 38 jr.) 23-4-1922, tr. Marum 27-5-

HuppelDePup september 2006, jaargang l 3 nr. 3 



1905 met Jeltje Steneker, geb. Noordwijk (gem. Marum) 13-5-1883, dr. van 
Willem Steneker en Antje Terpstra. 

Jeltje werd geboren met de naam Terpstra. Bij het huwelijk van haar ouders op 
10-11-1883 werd zij gewettigd. Bij dit huwelijk werd één kind gewettigd (moge
lijk zijn er meer geweest): 

a Antje Steneker [na 1905: Van Hilgen), geb. Marum 29-11-1903. 
l0Willemina van Hilgen van Hilgen, geb. Kommerzijl (gem. Oldehove, 

postuum) 22-12-1886, over!. Doorwerth (woonachtig te Sloten) 25-3-1916, 
tr. Sloten 20-8-1905 met Hantje Visser. 

VI. Dirk van Hilgen van Hilgen, geb. Oldehove 3-3-1866, dienstknecht, daglo
ner, later barbier (1933), over!. Zoutkamp (gem. Ulrum), oud 84 jr.) 23-6-1950, 
tr. (1) Oldehove 9-5-1891 met Pietje Knoop, geb. Zevenhuizen (gem. Leek) 
25-12-1854, over!. Kommerzijl (oud 36 jr.) 1-8-1891, dr. van Neeltje Knoop, tr. 
(2) Ulrum 11-6-1892 met Aafke Beukema, geb. Vierhuizen 25-10-1860, 
over!. Zoutkamp 9-1-1922, dr. van Jacob Beukema en Remke Bottema, eerder 
gehuwd met Evert Bol, tr. (3) met Bontje Spinder, geb. Oldehove 4-2-1879, 
over!. Ulrum (oud 67 jr.) 26-3-1945, dr. van Marten Spinder en Janke Kamstra; 
zij was gescheiden echtgenote van Tjeerd van der Zwaag. 

In 1891 (te Oldehove) tekende Dirk als "D. van Hilgen van Hilgen", in 1892 (te Ulrum) 
als "D. van H. van Hilgen". Bij de aangifte van de drie dochters te Ulrum gebruikte hij 
de verdubbeling niet meer. 

Uit het eerste huwelijk: 
1 Willem van Hilgen van Hilgen, geb. Kommerzijl 3-5-1891 ('s middags 5 

uur, tweeling), over!. Kommerzijl (oud 9 dg.) 2-6-1891. 
2 Neeltje van Hilgen van Hilgen, geb. Kommerzijl 3-5-1891 ('s middags 6 

uur, tweeling), over!. Kommerzijl (oud 8 dg.) 1-6-1891. 
Uit het tweede huwelijk: 
3 Grietje van Hilgen, geb. Zoutkamp (gem. Ulrum) 30-3-1893, tr. Leens 

1-8-1912 Derk Achterhof. 
4 Alberdina van Hilgen, geb. Zoutkamp (gem. Ulrum) 6-6-1897, over!. 

Zoutkamp (gem. Ulrum) oud 36 jr.) 21-7-1933, tr. met Gerrit Gaasterland. 
5 Klazina van Hilgen, geb. Zoutkamp (gem. Ulrum) 9-12-1900. 
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Hobby uit hobby. 
Harm Selling en ... 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

In deze rubriek vertellen lezers over hun hobby. En dat is 
deze keer niet de genealogie, maar een bezigheid die 
daaruit is ontstaan en intussen minstens evenveel tijd in 
beslag neemt. Ik heb de vragen gemaild, de antwoorden 
liet ik zo veel mogelijk onveranderd. Wilt u ook in deze ru
briek, mail of schrijf mij: antonia.veldhuis@hetnet.nl. 

• Vertel wat over jezelf. Leeftijd, woonplaats, 
beroep, partner, alles wat je kwijt wilt. 

Mijn naam is Harm Selling. Ik ben geboren op 20 april 1967 in Amsterdam, zoon van 
Gerard Selling (1943) en Heika Strating (1946). Na de HAVO heb ik de opleiding "Bi
bliotheek en Documentaire Informatie" gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam). 
Sinds m'n opleiding ben ik inmiddels 15 jaar werkzaam in de bibliotheek van de Hoge
school van Amsterdam, waar ik nu coördinator ben van de afdeling Bibliotheektech
niek, de afdeling belast met het bestellen en catalogiseren van het bibliotheekmateri
aal. Ik woon sinds kort op IJburg, een nieuwbouwwijk in Amsterdam. Ik ben vrijgezel 
en heb geen kinderen. 
• Hoelang doe je aan genealogie, hoe Is die hobby ontstaan. 
In 1979, als 6e klas leerling, ben ik met genealogisch onderzoek begonnen. Ik bezocht 
het gemeentearchief Amsterdam destijds met een ander doel, maar werd door de ar
chivaris gewezen op de mogelijkheid om je stamboom te onderzoeken. 
Zo kwam ik als 12-jarige voor het eerst in het archief en van het een kwam het ander. Ik 
begon met de familie Selling (Amsterdam), vervolgde met het Amsterdamse deel van 
de kwartierstaat. Vanaf m'n lSe kocht ik zoals zoveel jongeren in de vakanties een tie
nertoerkaart. Maar terwijl leeftijdgenoten naar de Efteling of Ponypark Slagharen toer
den, ging ik naar het rijksarchief in de St. Jansstraat in Groningen. Zo zocht ik ook de 
Groningse kant van de kwartierstaat uit en de families Strating, Fledderman, Van Len
ning en Clobus. 
• Hoe lsje "hobby uit hobby" ontstaan en wat houdt die precies In. 
Door de digitalisering kwam ik al in een vrij vroeg stadium in contact met anderen, 
eerst via de genealogische bulletin boards, later via internet. Dat stelde me in staat in
formatie met anderen uit te wisselen en contact te leggen met mede-onderzoekers. Met 
een aantal mensen bouwde ik een hecht en langdurig contact op. Toen ik in 1996 de 
eerste versie van mijn homepage online zette, raakte het contact met anderen in een 
stroomversnelling. In toenemende mate kreeg ik ook vragen toegestuurd van bezoe
kers. Ik hield me toen al lang niet meer slechts met m'n eigen familie bezig, maar verza
melde veel gegevens uit Oost-Groningen en stelde bronbewerkingen samen. Een paar 
jaar later ben ik begonnen met een totale bevolkingsreconstructie van Winschoten. 
• Wat Is er zo leuk aan. 
Ik ben een echte verzamelaar. Zo verzamel ik oude Nederlandse grammofoonplaten 
(singles), oude Nederlandse films o.a. uit de jaren 30, alles op het gebied van cabaret, 
cd's en dvd's. 
Op genealogisch en historisch gebied verzamel ik boeken over o.a. de provincie Gro
ningen en Amsterdam en heb een collectie boeken met betrekking tot Winschoten. 
Het gaat me daarbij vooral om volledigheid. 
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Genealogisch onderzoek zie ik ook als onderdeel van deze verzamelwoede. In tegen
telling tot andere onderzoekers, vind ik het verzamelen van complete gezinnen in de 
19<' eeuw leuker dan het bijeenzoeken van schaarse gegevens uit de 17• eeuw. In m'n 
bevolkingsreconstructie van Winschoten ligt de nadruk dan ook op de 18•, 19• en ge
deeltelijk de 20• eeuw. 
• Hoeveel tijd neemt deze hobby intussen in beslag en wat vindt je part-

ner daarvan. 
Deze hobby slokt een heel groot deel van m'n vrije tijd op. Ik dwing mezelf op vrije za
terdagen de stad in te gaan en zo nu en dan naar familie of vrienden te gaan, anders 
gaat al m'n vrije tijd in deze hobby zitten. 
En m'n partner ... met deze hobby is het heerlijk om vrijgezel te zijn, al heeft dat ook 
minder leuke kanten. 
• Wat is het leukste, meest bijzondere dat je hierbij tegengekomen bent? 
Via verre familieleden ben ik aan fotds gekomen van verschillende betovergrootou
ders. Dat vind ik heel leuk en bijzonder. Het per ongeluk stuiten op gegevens waar je al 
jaren naar zoekt, is ook fantastisch. 
Wat betreft m'n bevolkingsreconstructie van Winschoten geeft het verzamelen van 
krantenberichten uit de Winschoter Courant en het Dagblad v/h Noorden leuke ach
tergrondinformatie. 
• Werk je digitaal, waar staat je computer. 
Sinds m'n jeugd werk ik al digitaal. In de jaren 80 had ik een Commodore 64 waarin ik 
zelf via wat programmeerwerk de familie Selling had ingevoerd. Vervolgens kocht ik 
een Pentium 286, waarop ik de eerste versie van Gens Data installeerde. Ik ben sinds 
die tijd met de ontwikkeling van de computers meegegaan en werk nu met een Pen
tium 4 en een dito laptop. Gens Data beviel me niet goed, waarop ik ben overgestapt 
op Haza-Data en werk met volle tevredenheid nog met de dos-versie. 
Inmiddels onderhoud ik twee homepages en telt mijn grootste Haza-bestand bijna 
100.000 personen. 
• Kom je nog toe aan genealogie en andere hobby's. Wat zijn die andere 

hobby's. 
Via profielsites als Hyves, Cu2, Schoolbank, etc., maar ook via zoekacties in Google, 
kun je veel hedendaagse familieleden traceren en benaderen. Dat zijn vaak jongeren, 
maar door die jongeren te benaderen kom je ook vaak bij de ouders of grootouders te
recht. Op die manier vul ik de gegevens van de familie Strating, m'n moeders familie, 
regelmatig aan. 
Andere hobby's heb ik niet echt. Ik heb jarenlang aan stijldansen gedaan, maar dat is 
geëindigd doordat de dansschoolhouder z'n dansschool sloot. Ook ben ik ruim 20 jaar 
lang lid geweest van een tafeltennisvereniging, maar dat is geëindigd door een me
ningsverschil met de club. Het tafeltennissen wil ik weer oppakken bij een andere 
club .. 
• Wat kunnen de lezers voor jou betekenen en andersom? 
In gegevens van Winschoten ben ik zeer geïnteresseerd en daarmee kan ik anderen be
hulpzaam zijn. Ook voor andere vragen met betrekking tot Oost-Groningen kan men 
bij me terecht. 
• Zit je nog met een brandende vraag betreffende genealogie of de hobby 

waarover Je vertelde? 
Een opmerking ... aarzel niet om mijn webpagina's www.genealogiegroningen.nl en 
www.genealogiewinschoten.nl te bezoeken en vragen in het bijzonder met betrekking 
tot Winschoten te stellen. 
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De ·sluipmoord' op Antje Heikens in 1915 te Winschoten 
Harm Selling, Amsterdam 

Hoewel je het zo onderhand zou gaan geloven, is zinloos geweld niet iets van de laat
ste jaren. Ook aan het begin van de 2Qe eeuw kwam het voor. Zo werd Winschoten 
eind 1915 opgeschrikt door een wrede en laffe moord op een 24-jarige 
handwerkonderwijzeres. 

Het slachtoffer, Antje Heikens, geboren in Winschoten op 22 sep
tember 1891 als dochter van Geuko Heikens en Lammechiena 
Brader, was de jongste dochter uit een algemeen gerespecteerd 
gezin, wonende in de Boschstraat 15 in Winschoten. Haar vader 
had een aannemersbedrijf .1 

Antje had twee zusters, Aaltje Engelina (31), Engelina Aaltje (30) 
en drie broers, Geert (28), Jan (27) en Herman (25), een voet
baller in het succesvolle team van de Winschoter Voetbal Vereni
ging (WVV). 
Antje zelf was actief lid van de gymnastiekvereniging "Allebé", 
waarvan nog een aantal groepsfoto's bewaard zijn gebleven. 
Antje was werkzaam als handwerkonderwijzeres te Winschoten. 

Detail van een groepsfoto van Gymnastiekvereniging ''Allebé" 2 

-
~ . 

Op zondagavond 12 december 1915 3, omstreeks 21 uur, brengt Antje een courant 
naar het postkantoor in de Burgemeester Venemastraat. Op de terugweg ontmoet ze 
in de Wilhelminastraat een haar onbekende jongen, klein van gestalte, die haar met 
een mes door haar kleding heen in in haar onderbuik steekt. 

Het meisje blijft even stil staan, geeft een gil en blijkt ernstig gewond. Ze heeft nog de 
kracht om, hevig bloedend, de woning van haar ouders te bereiken en zakt voor de 
deur ineen. Een buurvrouw, mejuffrouw van den Berg, was op het gillen van Antje 
afgekomen en verleende eerste hulp. Twee toevallig passerende jonge vrouwen, Wil
helmina Krone (26) en Dieverdina Boerhave (23), hadden gezien hoe Antje hevig 

,.. 

bloedend en in paniek naar huis was gesneld, maar zijn geen getuige geweest van -; 
het misdrijf. Antje's moeder kwam naar buiten en vroeg om met spoed Dr. Wartena 
te halen, die telefonisch werd gewaarschuwd. Dr. Wartena was snel ter plaatse even-
als zijn collega Dr. Van Olm. Samen hebben ze de wond verbonden. De wond 
bloedde op dat moment niet hevig, maar gezien de grote hoeveelheid bloed in de 
Wilhelminastraat en dwars over de Boschstraat en de met bloed doordrenkte kle-
ding, moet ze erg veel bloed zijn verloren. 

De toestand van Antje bleek ernstiger dan zich aanvankelijk liet aanzien. Dr. Wartena 
en Van Olm kwamen tot de conclusie dat er hulp nodig was. Antje kon in deze toe
stand niet worden vervoerd. Hendrik Dresselhuis (34) vertrok per auto naar Gro
ningen om medische hulp te halen. Rond half een arriveerde Dr. Takkenberg, een 
chirurg uit Groningen. Antje werd onmiddellijk door de drie doctoren ter plekke on
derzocht en geopereerd. Ze bleek een wond van 9 cm. diepte in haar liesstreek te 
hebben, waarbij de ader vanuit haar linkerdij was doorboord. 
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Ondanks de moeite van de artsen ging de toestand van Antje gestadig achteruit en 
omstreeks half drie overleed ze. 

Een detail van de platte
grond van Winschoten, 
waarop de Wilhelminastraat 
wordt afgebeeld. 4 

De inspecteur van politie, Nicolaas Verkaik, ging met zijn politieteam voortvarend 
aan het werk om de dader op te sporen. 
Al snel werd de 14-jarige J.K. 6, arbeider op de Strokartonfabriek Reiderland, als ver
dachte aangewezen. Hij was afkomstig uit een gezin dat niet erg best bekend stond. 
Zijn moeder werd verpleegd in een krankzinnigengesticht. De verdachte en zijn 
broers maakten zich regelmatig schuldig aan verschillende vormen van crimineel 
gedrag. 
De jongen bleef aanvankelijk hardnekkig ontkennen iets met de moord te maken te 
hebben, wat het onderzoek bemoeilijkte. Toch had hij alle schijn tegen zich: 
Hij was op de avond van de moord rond half 10 thuisgekomen, klaagde over hoofd
pijn en kon niet in slaap komen. Toen om 1 uur 's nachts zijn broer thuis kwam, sliep 
hij nog steeds niet. 
Er werd bloed aangetroffen aan de verdachte's ondergoed. Hij verklaarde de vlek
ken uit het feit dat hij z'n broek drie weken had gedragen, maar dit werd door zijn 
zusters tijdens een verhoor tegengesproken, die beweerden dat hij de broek de dag 
zelf had aangetrokken. 
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De Bosch
straat situatie 
1898 met aan 
de linkerkant 
het woonhuis 
van Hei kens, 
rechts (ter 
hoogte van 
het groepje 
mensen) de 
Wilhelmina
straat. 5 

Drie schoolmeisjes, de dochters van de heren Springelkamp, Smit en Roos verklaar
den op zondagavond rond 21 uur in de Boschstraat te zijn lastig gevallen en te zijn 
achtervolgd door een jongen, voor wie ze op de vlucht zijn geslagen. Een van de 
meisjes is daarbij gestompt. Tijdens een confrontatie herkenden ze J .K. als dader. 
Er werden door inspecteur Verkaik enige zaken met bloedsporen in de ouderlijke wo
ning van de verdachte, in beslag genomen, waaronder een gordijntje bij een wasbak, 
waar J.K. blijkbaar zijn handen heeft gewassen. 

Op dinsdag 14 december vond lijkschouwing plaats in het werkhuis te Winschoten. 
Uit de droogheid en bleekheid van diverse lichaamsdelen constateerden de lijk
schouwers dat de doodsoorzaak "verbloeding" (het verlies van een grote hoeveel
heid bloed) moet zijn geweest. Er werd een beschadiging van de linkerdijader gecon
stateerd, wat gezien de aard van de wond veroorzaakt zou moeten zijn door een 
scherp snijdend voorwerp dat met grote kracht door de kleren heen in het lichaam 
moet zijn gestoken. Er werden geen orgaanafwijkingen geconstateerd die de dood 
zouden hebben versneld. 
In het werkhuis wordt de verdachte dezelfde dag geconfronteerd met het lijk van de 
jonge vrouw, maar hij vertoonde geen enkele emotie. 

Op donderdag 16 december 1915, 's middags om 14 uur, 
vond onder zeer grote belangstelling de uitvaart en de te
raardebestelling van Antje plaats. Een grote hoeveelheid 
bloemen dekte de baar. Een grote menigte had zich ver
zameld rond de Boschstraat en de Wilhelminastraat, 
welke straten door de politie moesten worden afgezet 
vanwege de enorme toeloop. In de huizen van de buren 
en ook elders waar de stoet passeerde waren de gordij
nen ten teken van rouw dichtgetrokken. 

Toen de stoet op de begraafplaats aan de Hofstraat aan
kwam, wachtte ook daar een enorme menigte. Aan het 
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graf werd niet gesproken. Een van Antje's broers dankte voor de bewezen eer. 
Antje's graf is heden ten dage nog steeds aanwezig. Zij ligt begraven naast haar ou
ders, die overleden in 1923, respectievelijk 1933. 7 

Op 7 april 1916 vond de openbare terechtzitting plaats voor de Arrondissements
bank te Winschoten 3• Een groot aantal getuigen gaf een verklaring: Wilhelmina 
Krone en Dieverdina Boerhave, als getuigen, hoofdinspecteur Nicolaas Verkaik, Dr. 
Jentje Wartena als deskundige en behandelend arts, Christiaan Lich, bekende van 
de verdachte, die J.K. vlak na de moord nog was tegengekomen in de Kleine Bosch
straat voor de winkel van Behrends en hem nog heeft geroepen met zijn bijnaam 
"Piecold', de verdachte's broer L.K., wiens mes bleek te zijn gebruikt bij de moord, 
Hessel Bloksma, welke het moordwapen een dag na de moord nog had geleend van 
L.K. om een potlood mee te slijpen, Dr. Nicolaas Schoorl, als deskundige en Dr. M.J. 
Roesingh, als arts en deskundige, welke samen met Dr. Wartena de lijkschouwing 
heeft verricht. 
Uit onderzoek was vast komen te staan dat de verdachte op de avond van de moord 
zijn ouderlijke woning had verlaten, waarbij hij een mes uit de jaszak van zijn oudere 
broer, die op dat moment afwezig was, bij zich stak. Hij ging vervolgens de straat op. 
Na enige tijd rondgezworven te hebben tevergeefs op zoek naar zijn jongere broer en 
zijn vriend opende hij omstreeks 21 uur in de Langestraat het mes en stak het in de 
rechter buitenzak van zijn overjas. Hij liep de Kleine Boschstraat in, vervolgens de 
Boschstraat en sloeg linksaf de Wilhelminastraat in met de bedoeling op die manier 
naar het spoorwegstation te lopen. In tegengestelde richting zag hij een hem onbe
kend meisje "als dame gekleed" aanlopen. Vlak bij haar aangekomen haalde hij het 
mes te voorschijn en stak haar in haar onderbuik of boven in haar been. Na nog 
even omgezien te hebben, liep hij door via de Wilhelminastraat, Visschersdijk en de 
Langestraat, heeft nog even stil gestaan in de Kleine Boschstraat bij de winkel van 
Behrends en is toen naar huis teruggekeerd. 
De verdachte werd schuldig bevonden aan zware mishandeling den dood ten ge
volge hebbende, waarbij zijn minderjarigheid in overweging werd genomen. Het 
vonnis luidde ter beschikking stelling van de Regeering en een gevangenisstraf van 
een jaar. Bij K.B. d.d. 6 januari 1926, no. 55, is de gevangenisstraf van een jaar 
kwijtgescholden. 

Noten: 
1 Zie voor meer informatie over aannemersbedrijf Heikens te Winschoten: Winschoter her

inneringen: kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940, door Dick Zwiers. -Scheem
da: Actief, 1987. -ISBN 90-71121-12-7. -pag. 96-99. 

2 Foto afkomstig uit: Kent u ze nog ... de Winschoters, door T. Potjewijd. -4e dr. -Zaltbom
mel: Europese Bibliotheek, 1987. 

3 Informatie over het misdrijf afkomstig uit de Provinciale Groninger Courant en uit het von
nis van de rechtbank (Toegang 882, inv.nr. 526, Arrondissementsrechtbank Winscho
ten). 

4 Plattegrond afkomstig uit een Officieel Adressenboek Winschoten 1957-1959. 
5. Afkomstig uit: Winschoten veranderd gezicht, door Jaap Bouwman. - Groningen: Tech

nipress, 1983. 
6 Volledige naam van de dader is bekend, maar gekozen is voor het gebruik van initialen 

omdat kinderen van de dader, die mogelijk in het geheel niet van het misdrijf, gepleegd 
door hun vader, op de hoogte zijn, nog in leven zijn. 

7 Met dank aan dhr. Poortman, beheerder van de begraafplaats te Winschoten, voor de 
foto van het graf. 
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Allem@@I digit@@I (negentien) 
Antonia Veldhuis, Veenwouden (gecontroleerd door Bert Kranenborg) 

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

Voor het eerst in zijn 13-jarig bestaan heeft HOP niet echt verschrikkelijk veel voor
raad. We redden het nog, maar het zou fijn zijn wat extra kopij te hebben. Met name 
i.v.m. de spreiding over de gebieden in de provincie. En daar gaan we nu met zijn 
allen even iets aan doen! Ik geef wat schrijftips, hoeft u alleen nog maar de tekst te 
schrijven. Redactie en bestuur zijn altijd genegen u hierbij te helpen. 
Waarschijnlijk moet u in het artikel bronnen gebruiken. Dat zijn verwijzingen naar 
waar het gevonden is en/of van wie iets gekregen of overgenomen is. Een klein num
mer bij een woord verwijst dan naar tekst onderaan de bladzijde of aan het eind van 
het artikel. Hoe doen we dat? U gaat op de plaats staan waar u de verwijzing wilt 
hebben. Dan drukt u tegelijk de toetsen Ctrl-Alt-F in, waarop de cursor naar de 
onderkant van de bladzijde springt. Daar komt in een kleiner lettertype een cijfer te 
staan, dat correspondeert met wat u bovenin krijgt. Tekst bronvermelding typen en 
weer terug en verder gaan met waar u was. Er kunnen altijd noten tussengevoegd 
worden, de computer nummert zelf om en door. 
Een plaatje erbij is ook altijd leuk. Dit werkt als volgt: Invoegen, Figuur, Uit be
stand en daarna de locatie en afbeelding aanklikken. (Ongetwijfeld is hier een snel
toets voor, alleen kan ik die even niet vinden.) (In andere Word-versies staat er i.p.v. 
figuur: Afbeelding.) Formaat is te veranderen door Opmaak, Figuur te kiezen. In 
het scherm dat nu verschijnt kunt u o.a. de grootte en indeling (tekst voor of om 
plaatje) aangeven. Een bladzijde in HDP is ongeveer 480 woorden. Wilt u weten 
hoeveel u hebt, dan doet u: tekst blokken (Ctrl-A), E?ftra, Woorden tellen. 
Nu nog even het artikel controleren. Als de spellingscontrole is ingesteld komt onder 
de foute woorden een rood kronkellijntje. Op dit woord gaan staan en op de rechter
muisknop drukken geven suggesties voor het goede woord. Aanklikken verandert 
het fout geschrevene. Steeds hetzelfde woord is niet leuk, dus soms moet u iets ver
vangen door synoniemen. Shlft-F7 geeft een blok met links het woord dat u ge
bruikte, rechts suggesties ter vervanging. 
Mocht u hierna nog problemen hebben: in HOP staat Kinnen wie joe helpen? Daar 
kunt u altijd uw vragen stellen. Nog een laatste tip: begin meteen met schrijven. Door 
alle internetsites hieronder komt u er anders misschien voorlopig niet aan toe. En dat 
zou spijtig zijn. Want u wilt toch ook wel uw bijdrage gedrukt zien? Dus: stuur kwar
tierstaat, genealogie en/of algemeen artikel! 

Als u regelmatig computerbladen leest en/of op sites van computerverenigingen kijkt 
dan zullen veel internetsites u waarschijnlijk wel bekend zijn. Toch leek het me han
dig het Noorden weer eens even een overzicht te geven en te noemen wat u digitaal 
kunt doorzoeken. Met de klok mee is daar eerst 

Fryslên 
Dit heette vroeger Friesland en heeft nog twee archieven. Streekarchieven uiteraard 
niet meegerekend. Het Historisch Centrum voor onderzoek voor Leeuwarden en 
omgeving en Tresoar voor de provinciale gegevens. 
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Zoeken in Fryslêm 
www.tresoar.nl is het adres voor zoeken in de provincie 
Fryslän. Via Voorouders (2e item in kolom links, onder 
zoekscherm), krijgt u een lijst met bestanden waarin u 
kunt zoeken. Dit zijn o.a.: Uit9ebreid zoeken in 9eboorte-, 
huwelijks- en overlijdengakten na lrtl en DTB. Verder Dopen 

iJ.& 
TR3S0AR 

(nog ongecontroleerde versie), Quaclappen (namen eisers Hof 1527-1620), Quotisatie
cohieren 1744 (belastingjaar met opgave van bijna alle Friese gezinshoofden, met be
roep en te betalen bedrag) en Notarieel Archief. Aanvullingen van het notarieel vinden 
één maal per maand plaats, momenteel zijn er 488.278 aktes ingevoerd. Familiena
men lrtl geeft van de meeste gemeenten de personen die de familienaam aannamen 
met beroep, plaats, namen en leeftijden van de kinderen. Het grootste deel van 
Fryslän is bewaard gebleven. Uistorisch Gig Fryslin is de perceelsregistratie van de 
jaren 1700 en 1832: databasegegevens gekoppeld aan een kaart. Klikken op de 
kaart geeft plaats met gegevens van gevraagde personen. Ook zoeken op naam mo
gelijk. Uet adresboek van 1q2g spreekt voor zichzelf. 
Onder Uulpbronnen (iets onderzoekbestanden) DTBL-inventaris (database van alle 
bronnen die in de DTB zijn opgenomen, Namenthesaurus (welke spellingsvarianten 
horen bij welke naam), Friese plaatsen (waar ligt wat) en Beroependatabase geeft oude 
beroepsnamen. Onder Links (links onder op de homepage, onder Voorouders) nog 
meer zoekmogelijkheden zoals de Friese testamenten voor 1550 ( teksten van 212 testa
menten) en Archief- en Documentatiecentrum voor rk-Friesland. 
Http://iong.tresoar.nl is een bijzonder mooi vormgegeven site voor scholieren en on
derwijsgevenden. Op de homepage o.a.: Educatieve bronnen 1, In de ban van het boek, 
Tresoar op toernu, Wonen in de 20e uuw en een scholierenquiz. Onderaan elk onder
werp Bekijk ... > > geeft meer info. Links verbindt door met interessante websites 
voor de jeugd. En voor volwassenen. 

Gegevens voor Leeuwarden en Leeuwarderadeel 
y,,ww.historischcentrumleeuwarden.nl geeft onder Gene
alo9ie (in gele balk onder naam) als 1 e item Genealo9ische 
databases. Onder Primaire bronnen na lrtl staan de ge
boorte-, huwelijk- en overlijdensakten van beide 
gemeenten. 
Voor lrtl kunt u o.a. zoeken op dopen (1603-1813), huwelijken (1594-1812), stads
begraafboeken (1687-1805, met hiaat, aanvulling hierop vanaf 1550), lidmaten 
vanaf 1581. Verder o.a. lijst burgers Leeuwarden uit 1492, burgerboek (vanaf 1530), 
besteding wezen in Old Burger Weeshuis vanaf 1619 en aangifte vaar- en voerbewij
zen 1694, boedelinventarissen, grafschriften Westerkerk en register op 
Placcaatboeken. 

Zoeken in Groningen 
Http:llwww.groningerarchieven.nl geeft via Onderzoeks
mo9elijkheden ( onder foto) mogelijkheid tot het zoeken 
in Inventarissen, doopinschrijvingen van voor 1811, af
beeldingen (scans) van overlijdensakten 1933-1952 en 

· geboorteakten 1883-1892. Ook gedigitaliseerd zijn de huwelijksakten van de 
provincie. 
Op www.menneglas.nVledematen staat intussen een groot deel van de lidmatenlijs
ten van de provincie Groningen. In de linkerkolom de verdeling in Westerkwartier, 
Hunsingo, Fivelingo, Oldambt, Westerwolde, Gorecht en kerspels overig. Boven de 
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lijst met plaatsen die na aanklikken opent staat hoever het transcriberen is. Naam in
vullen in het scherm boven Zoeken op de homepage geeft een lijst met plaatsen 
waarin die voorkomt. Op de openingspagina tevens zoektip. U kunt ook lijsten be
werken. Info zie homepage. 

Zoeken in Drenthe 
Www.drenlia:;.nl inklikken geeft een balk met lnfor11ta
tie, Zoeken na lfll, Zoeken 1600-lfll, Zoeken voor 1600 en 
Nieuws:. 
Bij Zoeken na lfll kunt u zoeken in de bestanden van 
Burgerlijke ~and, Notariële Akten, gucces:s:ie11te11tories: en ook Alle be~anden. 
En geeft Zoeken 1600-lfll de kerkregisters dopen en trouwen. 
Bij Zoeken voor 1600 kunt u zoeken in het Oorkondenboek (Carta90) 1040-1600. Dit is 
nog in opbouw. 
Op de homepage van Hans Homan Free (zie http://home.hetnet.nl/-homan
free/CDroms.htrn) staan genealogische CD-roms van Drenthe die bij de maker te 
koop zijn. Diverse bladen zoals Ons: Waardeef/gpint Arwten en de (Nieuwe) Drents:e Volk
s:al11tanak (1&'87-2001). Verder gchultenprotocollen en E~oel ( 1703-1723 en 1687-1702 
gereed). 

Tegelijk Groningen, Fryslên en Drenthe doorzoeken: 
De burgerlijke stand van de drie provincies is uiteraard ook te doorzoeken via 
www.genlias.nl. Voor zover ze ingevoerd zijn. Tip van Menne Glas: zoek in digitale 
bestanden zo minimaal mogelijk ter voorkoming van fout ingevoerde namen. Voor
beeld: als je dopen van kinderen van vader ·~an Brader" en moeder "Susanna He
ringa" zoekt, dan kun je in plaats van de namen van deze ouders beter intypen dat 
de voornaam van de vader met een "j" moet beginnen, de achternaam met "br", en 
de achternaam van de moeder met "he" en verder niets! 
Kies in GenLias altijd voor "alle rollen" en altijd bij Zoek11tethode voor na11ten "Begint 
met". Ingevulde velden dienen drie letters te bevatten! 
Hebt u zelf geen tijd of zin om steeds bij te houden wat er aan nieuwe namen is bijge
komen? Bij www.genliasmonitor.nl kunt u gratis tot maximaal 40 namen opgeven 
waaraan u onderzoek doet. Na aanmelden krijgt u een mail met de vermeldingen die 
in GenLias zitten, daarna krijgt u regelmatig mails met updates. 

In het grafschriftenproject in opbouw www.graftombe.nl zitten al veel gegevens van 
de drie noordelijke provincies. Intussen ook van andere provincies, maar daar heb
ben we het nu even niet over. Graftombe heeft tot doel zoveel mogelijk begraafplaat
sen en kerkhoven te digitaliseren en op internet beschikbaar te stellen. Op dit mo
ment zitten er 505. 702 namen in. Links op de homepage de te volgen stappen voor 
zoeken in de database. Aanklikken van de provincie geeft de gemeentes, daarna de 
kerkhoven en begraafplaatsen en tot slot de namen. Er is mogelijkheid fotds te be
stellen: gratis en snel. Er kan ook op naam worden gezocht op de homepage, onder 
Grafto11tbe.nl. 

Natuurlijk bezoekt u regelmatig de site van Herman de Wit http:ljgeneaknowhow.net 
/digi/bronnen.htrnl waarop hij per provincie (linker kolom) bijhoudt welke digitale 
bestanden er beschikbaar zijn gekomen. Onder NIEUW de recent bijgekomen bestan
den. Op deze site ook links naar woordenboeken, cursussen, buitenland en nog veel 
meer. 
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Nieuw: Het Verhaal van Groningen 
In maart 2006 ging de Groninger site www.verhaalvangroningen.nl de lucht in. Het 
Verhaal van Groningen biedt verhalen van en over Groningen, die de rijkdom en de 
dynamiek tonen van deze regio. Onder de openingsbalk Uet Verhaal van Groningen een 
onderverdeling in Vertellingen, Personen, Objecten, Monumenten, Locaties, Instellingen en 
Forum. Hetgeen voor zichzelf spreekt. Rechts op de site een Verhalenkaart en Tijdrei
zen. Al deze items geven in de toekomst toegang tot verhalen over Groningen en de 
Groningers. 
Deze website is een initiatief van de provincie Groningen en is een samenwerkings
verband van alle erfgoedsectoren in de provincie 
Een soortgelijk initiatief ging in Fryslan ter ziele, maar de mensen achter Het Verhaal 
hebben goede hoop dat deze site een succes wordt. Vragen of een verhaal laten 
adopteren? 2 Via Contact (boven de balk met titel) kunt u hier terecht. 

Waarschijnlijk kunt het met de tips, links en sites in deze lange Allem@@l digit@@l 
wel uitzingen tot de volgende HOP. Verveelt u zich toch: schrijf een artikel voor HOP. 
Hebt uzelf leuke homepages gezien: mail me! En ja, complimentjes zijn welkom. 

Noten: 
1 Educatieve bronnen lijkt wel wat op het Verhaal van Groningen (of omgekeerd?). Aanklik

ken Bekijk Educatieve bronnen > geeft pagina met Informatie over deze site. Eronder 
plaatjes met periode, die (aanklikken) titels geven. Deze verwijzen weer naar verhaaltjes 
met aktes of afbeeldingen. 
Ik heb hem vastgezet als Favoriet (Favorieten in balk bovenin scherm, Toevoegen aan Fa
vorieten). 

2 Ook ik schreef een artikel voor deze site. Henk Hartog deed hiervoor een deel van het on
derzoekwerk. Het is een bewerking van het Jeneverkind (zie HOP 2003 nr. 3). 

Bij de foto van ... Harm Selling 

M'n favoriete foto ... Ik heb er meerdere. 

Maar bijgaande foto uit ca. 1913 vind ik 
wel heel leuk. Het zijn m'n overgrootou
ders Strating-Fledderman met hun oud
ste drie kinderen, waaronder m'n 
grootvader. 
Het was een schippersgezin, officieel wo
nende in Groningen-stad, maar met het 
schip de hele provincie doortrekkend. 
Op één na heb ik alle mensen op deze 
foto gekend ... m'n overgrootmoeder 
Nijske Fledderman (1888-1980), m'n 
grootvader Harm Strating (1911-1991) 
en m'n oudtantes Klara Strating 
(1909-2002) en Nantje Strating 
(1908-1974). 
Mijn overgrootvader Eildert Warntje 
Strating overleed in 1950 en kan ik dus 
niet gekend hebben. 
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Advertentie e-bay 
Kees van Straten, Ulrum 

De hiernaast geplaatste advertentie kwam ik tegen op de veilingsite e-bay (zoeken 
op Ulrum): 

"Signalement/opsporingsbevel verzonden van Appingedam naar Ulrum (Groningen) 
op 16 november 1843, voorzien van het poststempel ''APPINGEDAM" op de achter
zijde. Distributiekantoor Appingedam ressorteerde onder postkantoor Groningen. 
Dit signalement werd op 18 november vanuit Ulrum doorgestuurd naar Leens en ver
volgens op 19 november naar Kloosterburen." 
In februari 2006 werd er € 40 voor geboden. Hoeveel het uiteindelijke opleverde is 
onbekend. 

Groningers in Amersfoort 
Anje Bousema-Valkema, Hoevelaken 

Huwelijken kerkboek Amersfoort: 
Gerrit Lievens van Faen in Vrieslant en Mechtelt Hendrickx dr van Amersfoort op 
26-5-1605, getuigschrift gegeven den 8 junij 1605 om des anderen daechs wesende 
sondach tot Doorn getrout te mogen worden 
N.B. met Faen in Vrieslant moet bedoeld zijn Faen in het Westerkwartier van Groningen. 

Testament 
Otto van Bladel, out-schepen en lakencoper, borger en inwoner deser stad, vermaakt 
al zijn bezittingen, niets uitgezonderd aan: 
• de 2 kinderen van zaliger Cornelis van Bladel, zijn overleden broer voor ¼ part, 
• idem aan de 4 kinderen van zaliger Aertgen van Bladel, zijn overleden zuster, ¼ 

part 
• idem de 3 kinderen van zaliger Heyltgen van Bladel ¼ part 
• idem Mayken van Bladel, zijn testateurs suster, wonende tot Groningen insgelijcx 

¼part. 
• prelegateerde nog deselve Mayken Bladel een margen lants die hij testateur met 

haar gemeen hebbende is, gelegen omtrent 's Hertogenbosch, indien Mayken zijn 
testateurs dood beleeft en anders niet. 

• indien Mayken van Bladel vóór hem testateur ware overleden, soo sullen sijns tes
tateurs voorn. suster Maykens kinderen, mitsgaders de kinderen van Cornelis van 
Bladel, van Aertgen van Bladel en van Heyltgen van Bladel alle hooft voor hooft 
in capita als deylbaar zijn testateurs voors. nalatenschap erven en deylen. 

Als executeurs worden nog genoemd zijn zwager Thobias de Mulder van Gorichem, 
en zijn neven Jacob van Bladel te Amsterdam en Cornelis van Ingen te Amersfoort 
(zoon van de notaris). 
N.B.Bovenstaande akte heb ik in zijn geheel getranscribeerd, maar hier alleen even 
de familienamen eruit gehaald. Mocht er belangstelling voor zijn dan wil ik het wel 
toesturen, over ongeveer een half jaar staat het op internet. 

Bron: 
Archief Amersfoort Notaris Johan van Ingen AT 002a003, folio 398-400, d.d. 18-5-1636 
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Veenkoloniaal Museum 
Museumplein 5, Veendam, tel 0598 364224 

www.veenkoloniaahnuseum.nl 



Reacties Olingius (zie HOP 2003 nr. 2, pagina 51 e.v.) 

Op het artikel (noodroep) van de heer Wolf in de vorige HDP over de familie Olingi
us zijn een paar reacties binnengekomen. Allereerst van de heer R.J. van Wijk te 
Haren, die schrijft: 

"Hierbij enkele aanvullingen op de 'frustraties vnn een hobbyist' door dhr. Jan Wolf, 
aanvullingen die misschien nieuwe aanknopingspunten bieden? 
Johannes Olingius, die trouwt in Groningen op 20-10-1683, en dan van Steenwijk 
afkomstig heet, heeft in Groningen bij zijn vrouw Anna Margrieta Looff (Loeff) - zij is 
gedoopt Martinikerk (MK) Groningen 30-3-1662 als dochter van Lenart Loeff en 
Jantjen Abrahams de Groeve - twee kinderen: 
a. Abraham Olingius, ged. Groningen MK 1-8-1684 
b. Helena Olingius, ged. Groningen Nieuwe Kerk 7-3-1686 
Meerdere kinderen heb ik niet gevonden; is het gezin daarna naar Steenwijk gegaan? 

NB 1: In 1674 is een dr. J.C. Olinius (zonder g, wat ongetwijfeld een schrijffout is) 
voogd en getuige bij een huwelijkscontract (RA III ij, 8-1-1674); zijn voornamen zijn 
niet genoemd (misschien Johannes?). De namen van de bruid en bruidegom heb ik 
helaas niet genoteerd. (Het he werd gesloten tussen Albert Geerds, borger deser 
stede, en Sijbelke Nantkes, dogter van wijlen Nantko Aeijlckens tot Uijthuijsen, red.) 
Hij is aangezworen als doctor Olingius op 6-12-1672 als sibbevoogd over Nanneke 
Aylckes kinderen bij Hijme Nombdes. 
NB 2 Ipo Cornelis wordt op 2-2-1686 en Jannes ter Brugge op 10-2-1686 aange
zworen als voogden over de kinderen van Hendrick Berums en Elisabeth Olingius. 

Beide gegevens zijn uit de voogdijstellingen in de stad Groningen 1639-1672 en 
1673-1700. 
Mijn interesse voor Olingius kwam voort uit het huwelijk van Jantien Olingius te 
Sneek op 31 mei 1807 met Yde Everts Spoelstra, voorouders van een vriend. 
Moge mijn bijdrage een defrusterende werking hebben!" 

Op 8 juni 1681 komt Joannes Olingius, j.m. ende chijrurgijns geselle met attestatie 
van Groningen naar Delfzijl. (red.) 

Nieuwe boeken: 
Verschenen of nog te verschijnen 
Eilko van der Laan, Groningen; eilko@tiscali.nl 

Nieuw verschenen: 
Kolonisten, kanalen en kroegen. H. van Veen. 
ISBN 9073777291; gebonden, zonder rug, geïllustreerd, 180 pagina's; € 15,00. 
In dit zeer fraai vormgegeven boek zijn verhalen verzameld over de Veenkoloniën, 
de bewoners en hun leven. 

Thuis in de wereld. Ervaringen van Nederlands emigranten. 
N. Schouw-Zaat. 
Uitgeverij Profiel, Bedum; ISBN 9052943710; ingenaaid, gei1lustreerd, 160 pagina's; 
€ 16,50. 

september 2006, jaargang 13 nr. 3 HuppelDePup 91 



Het avontuur van Groningen. Reisgids voor kinderen van acht jaar en 
ouder. M. van Rooijen. 
Uitgeverij Passage, Groningen; gebonden, geillustreerd, 82 pagina's;€ 14,90. 
Aan de hand van verhalen van kinderen in verschillende tijden ontstaat een goed 
beeld voor de jeugd van de geschiedenis van Groningen. Leuk idee! 

Grenzeloos varen. Vaargids voor de Eems Dollard Regio. D. Zeldenrust. 
Uitgeverij Passage, Groningen; gebonden, geïllustreerd met foto's, 96 pagina's, 
€ 14,90. 

Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 
1589-1594. J. van den Broek. 
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV, Assen; ISBN 9023242343; 256 pagina's; 
€ 29,50. Deel 2 in de Groninger Bronnen Reeks, uitgegeven door de Stichting Gro
ninger Historische Publicaties. 
Het dagboek van de hervormingsgezinde stadssecretaris J. Julsing, die de span
nende gebeurtenissen in de vijf jaren tot de Reductie en zijn eigen gedachten daar
over heeft genoteerd. Groningen stond in deze tijd aan de kant van Spanje. De uit
gave is een complete vertaling van de aantekeningen van Johan Julsing. 

lllustre school/ lllustrious school. Het Academiegebouw, historisch hart 
van academisch Groningen (2-talig). 
Uitgave van de Rijksuniversiteit Groningen; ISBN 9077922202; ingenaaid, geillus
treerd, 64 pagina's,€ 19,50. 

Winschoten in foto's. Er is veel verdwenen. E. Brehen. 
ISBN 9090201971; gebonden, ge"illustreerd, 160 pagina's, oblong;€ 18,50. 
Fotoboek met de bekende nostalgische foto's van vroeger. 

Boerderijen Gemeente Ten Boer en Overschild 1595 - 2005. P.W. Pastoor. 
Uitgeverij Profiel, Bedum; ISBN 9052943575; gebonden met stofomslag, gei11us
treerd, 976 pagina's; € 97,50. 
Met dit lijvig boek (bijna 4,5 kilogram) is een helder en toegankelijk boek verschenen 
over de boerderijen in de gemeente Ten Boer en Overschild. In vroeger tijden wer
den hier 4 kloosters gesticht. Twee Benedictijner kloosters te Ten Boer en Thesinge, 
een Cisterciënzer klooster bij St. Annen en bij Wittewierum ten slotte een klooster 
van de Praemonstratenzer of Norbertijner orde. De eigendommen van de kloosters 
waren aanzienlijk. Bij de redactie van het boek was er de wens een zo nauwkeurig 
mogelijke kartering van de kloosterplaatsen te maken. Alle meiers sinds de Reductie 
tot aan de invoering van het Kadaster in 1830 zijn, voor zover mogelijk, met behulp 
van diverse bronnen uitgezocht. Bij iedere beschrijving is een minuutplan vermeld 
om de situatie en ligging zo duidelijk mogelijk te schetsen. Dit alles is in het hoofdstuk 
Monnikenwerk terug te vinden. Daaraan voorafgaand hebben een aantal gastschrij
vers verhandelingen geschreven over ondermeer De Vroege Bewoning, Merkwaar
dig Heidenschap en Het Eemskanaal. Deze inleidingen geven een duidelijk beeld 
van het ontstaan van dit deel van de provincie Groningen. Duidelijke kaarten en af
beeldingen, ondersteunen het verhaal. 
Het overgrote deel van het boek is uiteraard ingeruimd voor de beschrijving van de 
boerderijen in het gebied. Met kleurbanden en kaarten in kleur is een bepaald bedrijf 
snel terug te vinden in de tekst. Er staan veel foto's, meestal in kleur, bij, zodat ook in 
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beelden de verandering in de tijd is te volgen. Minuutplannen van 1830 geven de si
tuatie van toen weer. 
Het boek is een waar kijkfestijn. Ook molens, waterwegen en andere interessante on
derwerpen zijn terug te vinden. Het boek wordt afgesloten met een keurig register. 
Kritische notèn zijn er ook. Jammer dat de historie van de boerderijen, die geen 
kloosterplaats waren, pas rond 1830 aanvangt. En tenslotte, de prijs van dit boek is 
zonder meer fors te noemen. 

Gruoninga 49e jaargang, 2004 
Begin dit jaar verscheen de 49e jaargang van Gruoninga. Wederom ruim 200 bladzij
den vol met genealogische informatie. 
De volgende families komen hierin aan bod: Büchli en Büchli Fest, Bras, Hagel (allen 
beschreven door P.J.C. Elema), Widmarius (door K.H. van Straten), het nageslacht 
van Reert Menkes (door P. Bos) en de voorouders van Wytske Cornelis (door U.M. 
Ubbens). Daarnaast nog enkele bijzonderen vondsten over een zilveren lepel uit 
1784 (J.P.A. Wortelboer) en over de man die nooit overleed (door P. Beishuizen). 
Ook in dit nummer weer een aantal lijsten, de meeste van de hand van Redmer 
Alma, zoals Landgebruikers te Scheemda (1598), het Schotregister van het Winsu
mer- en Schaphalsterzijlvest (1553) en het Staatboek van Ommelanders meiers 
(1595-1803); dit laatste samen met Menne Glas. Van de hand van dezelfde Menne 
Glas en Henk Hartog zijn transcripties van gedoopten te Warffum 1661-1664 en 
overledenen te Huizinge 1767-1811. 

Gruoninga soe Jaargang, 2005 
Eind augustus verscheen de 240 bladzijden tellende 50e 0ubileum-)uitgave van het 
jaarboek Gruoninga. Bij dit jubileum wordt in de eerste bladzijden stilgestaan. 
Daarna komen 32 bijdragen van auteurs, die ooit in Gruoninga publiceerden en 
voor een groot deel nog steeds publiceren. Zij verhalen in een aantal bladzijden over 
de herkomst van hun voorna(a)m(en). 
De genealogieën, die hierna volgen, behandelen de families De Raad (P. Bos en wij
len J.Th. Tjadens) en Schut (P.J.C. Elema). Ook in de artikelen van A. Veldhuis 
(Waar de Buck uithangt) en van P.J.C. Elema (Een honderdjarige in de familie?) 
speelt familie-onderzoek de hoofdrol. 
Een lacune (1809-1811) in het doopboek van Eenrum werd door Fred Reenders 
dankzij een contradoopboek opgevuld. En Otto Nienhuis bespreekt een onbekende 
inventarisatie van A. Pathuis van inscripties en wapenafbeeldingen op gevelstenen 
en schouwen. 
Tenslotte deed Redmer Alma een uitgebreid onderzoek naar de meiers en eigenaren 
van land en de edele heerden in de Ruigewaard aan de hand van dijkrollen uit 1658, 
1732 en 1766. 

Etstoel Drenthe op CD-ROM 
Op een reeks CD-ROMs zal een index verschijnen op de etstoel van Drenthe 1602-
1795, samen met afbeeldingen van de originele akten. De etstoel behandelde de 
civiele rechtspraak van Drenthe met zaken over familierecht, erfenissen, financiële 
verschillen, etc. De eerste twee delen zijn inmiddels verschenen met de periode 
1703-1723 (CD-El) en 1687-1702 (CD-E2). Voor nadere info en een aantal voor
beelden zie http://home.hetnet.nV-homanfree/CDEl.htrn. De CD is tot stand geko
men door een samenwerking van het Drents Archief, C. de Graaf en H. Homan Free. 
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Nieuws van de archieven 
redactie Henk Hartog 

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

Voorlichtingsbijeenkomsten voor beginnende onderzoekers najaar 2006 
Bij voldoende belangstelling organiseren wij i.s.m. de Groninger Archieven ook ko
mend najaar weer twee voorlichtingsbijeenkomsten, en wel op de maandagmidda
gen 9 oktober en 27 november, telkens van 13.30 tot 16.00 uur. 
Aan de orde komen: de algemene gang van zaken rond onderzoek en raadpleging 
van stukken, en het gebruik van allerlei materiaal en catalogi, zoals de bibliotheekca
talogus. Speciale aandacht is er voor materiaal voor familieonderzoek. Middels op
drachten en met begeleiding leert u snel de weg te vinden in dit materiaal. 
Deelname is gratis. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de redactie van dit blad (H.J.E. Hartog, 
adres zie achterin dit nummer, of via e-mail hjehartog@wanadoo.nl). 

Extra zaterdagopening per 1 januari 2007 
Vanaf 1 januari 2007 gaan de Groninger Archieven één keer per maand op zaterdag 
open. Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus) is de stu
diezaal dan open van 10-16 uur. De openstelling wordt zoveel mogelijk gecombi
neerd met activiteiten. Zie daarvoor onder a9enda op de site van de Groninger 
Archieven. 
Als opwarmertje zijn de Groninger Archieven ook al op de zaterdagen 14 oktober 
en 9 december van 10-16 uur geopend. 
Vanaf 1 januari 2007 sluit de studiezaal op dinsdagavond weer om 21 uur. Tot eind 
2006 is dat nog 22 uur. 

Nieuwsbrief 
Na de zomer van 2006 starten de Groninger Archieven met een nieuwsbrief voor ar
chiefbezoekers. Voor belangstellenden komt er ook een digitale versie. 

Website www.allegroningers.nl 
Vanaf najaar 2006 lanceert de RHC Groninger Archieven de nieuwe website 
www.allegroningers.nl. Een site waarop de Burgerlijke Stand en Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken en persoonsgebonden gegevens worden gepresenteerd. De basis zal 
worden gevormd door GenLias, aktes BS en DTB-gegevens. 
Daarnaast biedt de site de mogelijkheid voor de bezoeker om er zelf ook gegevens 
aan toe te voegen. 

Nieuwe genealogieën in de studiezaal (toegang 1957) 
22611 Niemeijer. Familie Niemeijer, afstammingslijst, door J.H. Niemeijer, 2005, 
120 blz. met index. De (voor een deel ook vrouwelijke) nakomelingen van Harmen 
Niemeijer, afkomstig van Greetsiel in Ostfriesland, en zijn vrouw Johanna Molanus, 
met wie hij in 1712 te Groningen trouwt, worden hier beschreven. 
23185 Camphuis. De afstammelingen van dr. Johannes Camphuis 1820-1885 en 
Fenna CatharinaNanninga 1816-1887, door J.E. Nater, 1997, 60 blz. met index. Dit 
echtpaar trouwde in 1847 te Uithuizermeeden. 
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23200 Haak. Kroniek Haak Groningen, door Gerard Haak, 2005, ca. 80 blz. met 
index. Stamvader is de wolspinner Eghbert Haeck Eghberts, die te Groningen in 
1740 trouwt met Jantien Jans en in 1743 met Aaltien Willems Bontekoe. Tevens op
genomen een aantal parentelen Haak vanaf ca. 1860. 
23203 Bakker. Nazaten van Jurjen Harms (Bakker) en Willemke Klaassens, door 
G.KO. Bos, 2005, ruim 160 blz. met index. Dit echtpaar trouwde in 1776 te Win
schoten; de bruidegom was afkomstig van Lage in Lippe-Detmold. 
23204 Gevers, Wilbrink. Groningen stad van Albertus Franciscus Gevers en Hin
derika Christina Wilbrink, door Herman Leenes, 2005, 70 blz. met index. Boek 
bevat een parenteel van Gezina Gevers en idem van Johannes Antonius Wilbrink, en 
een afstammingsreeks van Henderikus Leenes. 
23205 Wiegers. De Wiegers familie, door Tammo Bakker, 2005, ruim 250 blz. met 
summiere index, veel foto's, verhalen, illustraties, bijlagen. Parenteel van de nakome
lingen van Benno Wiegers, geboren 1832 te Westerlee en overleden in 1923 te Ter 
Apel. 
23246 Nankman. De familie Nankman, door EP. van der Kamp, 1993, 38 blz. Na
komelingen van Harmannus Antonius Nanckema (1733 Asschendorf - 1817 Gro
ningen), turfstouwer te Groningen, die daar in 1758 trouwt met Henrica Jans Hagen. 
23400 Nijborg. Familie Nijborg 1632-2006, door Henk Nieborg, Dick Nijborg en 
Jakob Nijborg, ruim 100 blz. met index. Hierin (1) een kwartierstaat van Geert Nij
borg (Kropswolde 1810), die in 1837 te Zuidlaren trouwt met Aaltje Tolner, (2) het 
nageslacht van Eppe Jans en Lutgertien Harmens, echtelieden te Kropswolde ca. 
1670, en (3) "Nijborg verhalen". 

Vragen en antwoorden 
redactie Johan Waterborg 

Na het overlijden van Thijs IJzerman, die deze rubriek vanaf het 
begin van dit blad onder zijn hoede had, is onze vragenrubriek 
overgenomen door Johan Waterborg. 

\~ 
"-,/ 

Mocht u na het vorige nummer van HDP nog (antwoord op) een vraag naar Thijs 
gestuurd hebben, en u treft die vraag of antwoord hieronder niet aan, wilt u dan de 
vraag opnieuw inzenden naar: 
Johan Waterborg, Vijverweide 27, 9791 EA Ten Boer, tel. 050 - 302 12 94, 
e-mail: waterborg@hetnet.nl. 

Voor de spelregels van deze rubriek: zie HuppelDePup nr. 1 van 2006, blz. 30. 
Of kijk op onze website www.ngvgroningen.nl onder Afdalingcblad en kijk bij Genea
logie-vragen onder uitlig. 

ANTWOORDEN 

2006/07 KLAASSEN - VLEESHOUWER - STEGMEIJER 
Derk Jans Klaassens is op 11 november 1852 's nachts om 3 uur overleden in Wol
dendorp als Derk Kamer, oud 68 jaar, van beroep arbeider, eheman van Anna Vlees
houwer. Bij zijn huwelijk met Anna verklaart de bruidegom geen schrijven te hebben 
geleerd en ondertekent de akte niet. 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 
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2006/09 JANS - MARTENS 
Bij het h.c. van Auke Jans en Gepke Martens (Winschoten 28-1-1706) waren voor 
hem getuige zijn zus Liefke Jans met echtgenoot Aijlke Memmes. Voor haar haar 
moei Gebke Harms. Mogelijk is via deze tante meer familie van Gepke te traceren. 
Bij de doop van de negen kinderen in Winschoten (1706-1724) heeft Auke de ach
ternaam Doornbus. Omdat het eerste meisje een Aeltien is, heet de moeder van 
Gepke (ook Gebke) moeder mogelijk zo. (Eerste meisje meestal naar moeder moe
der genoemd). 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

VRAGEN 

2006/011 PÄHLIG 
Johann Georg Pählig, geb. rond 1675 mogelijk in Groningen, wordt in 1709 grafelijk 
Lippische bos- en jachtmeester in Detmold (Lippe). Wie weet een aansluiting?? 
Jos Kaldenbach, Alkmaar 
(voor H.-C. Schal!, Bad Lippspringe) 

Berichten van de Knipseldienst 
F. Renssen, knipseldienst 

Hoewel het aantal knippers/knipsters helaas sterk is teruggelopen, - wij missen 
vóóral de familieadvertenties uit de lokale bladen - kan het ook voorkomen dat men 
wél regelmatig de aankondigingen uitknipt, maar er niet toe komt deze bij mij te be
zorgen. Wilt U mij dit dán s.v.p. laten weten, dan kom ik deze bij U op een, weder
zijds geschikt, tijdstip ophalen! 
Ik trof door toevallige omstandigheden bij een van onze trouwe knippers nog zo'n 
grote voorraad advertenties uit allerlei lokale kranten van de afgelopen jaren aan, 
deels geknipt in lange vertikale stroken zoals deze worden afgedrukt in de kranten, 
dat daar nog voor maanden materiaal aanwezig was om onze nationale collectie in 
Weesp te voorzien van vele nieuwe familieberichten uit de regio. Door samenwer
king, vele handen maken licht werk, komt deze collectie nu, op alfabet gesorteerd, in 
de komende maanden in ons Verenigingscentrum te Weesp voor raadpleging 
beschikbaar. 
Mocht zich dus bij U ook zdn soort situatie voor doen, wilt U dan niet nalaten mij dit 
tijdig te berichten. 
Sommige krantenuitgevers van de landelijke bladen gaan er nu toe over, door het di
gitaliseren van hun gedrukte familieadvertenties, deze onder te brengen in een speci
ale website. Hoewel dit een eerste poging is te komen tot een nationale databank 
van gepubliceerde familieberichten, van groot belang voor genealogen(!), is deze 
methode zeker niet geschikt voor de zeer vele lokale bladen, waar de gedrukte ru
briek 'familieberichten' juist een belangrijke bron vormt van binding met hun lezers. 
Daarnaast bestaat er een heel groot verschil in advertentietarieven voor familiebe
richten tussen de landelijke pers en de lokale nieuws- en advertentiebladen, waar
door vele gezinnen vanwege de kosten maar afzien van plaatsing van hun adverten
tie in deze landelijke media. Ook dit mag aanleiding zijn voor onze leden om attent te 
zijn op deze familierubrieken van de streekpublicaties in krant en verenigingsblad. 
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Bestuur van de afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging 

• Voorzitter J.W.H. van Campen Weidebloemenweg 73 9302 AC Roden 
j.w.h.vancampen@kpnplanet.nl 050- 501 82 14 

• Vice- voorzitter vacature 

• Secretaris R. Ploeger 

• Penningmeester G. Zuidema 
(afgevaardigde) 

• Bestuurslid N.T. de Oude 
(DIP) 

• Bestuurslid E.F. van der Laan 
(Web-coördinator, plv. afgevaardigde) 

Redactie HuppelDePup 
H.J.E. Hartog Snelllusstraat 28 
E.F. van der Laan Van Royenlaan 47A 

Grutto 16 
rup/oeger@kpnp/anet.nl 
Zilverlaan 30 
gertzuidema@cs.com 
Turfslngel 35 
ntdeoude@vvxs.nl 
Van Royenlaan 47A 
ei/ko@tlsca/i.nl 

9728 XJ Groningen 
050 - 525 1 5 09 
9743 RK Groningen 
050 - 577 63 63 
9712 KJ Groningen 
050 - 318 95 55 
9721 EL Groningen 
050 - 525 7 6 1 0 

hjehartog@wanadoo.nl 
9727 JN Groningen 050 - 525 33 33 
9721 EL Groningen 050 - 525 7 6 10 

A. Veldhuls Dr. A. Plesmanlaan 75 9269 PJ Veenwouden 0511 - 47 58 98 
J.A.P. Waterborg Vijverweide 27 

Contactdienst (CALS) 
T.K.J. Wagenaar Spleghelstraat 103 

Knipseldienst 
F. Renssen Hoofdweg 396 

9791 EA Ten Boer 050 - 302 12 94 

tkjwagenaar@hotmall.com 
9721 JTGroningen 050-5266701 

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

Afdelingswebsite 
M.Glas 

www.ngvgroningen.nl menne@home.nl 
06- 454 30 276 Jozef lsraëlsstraat 94 9718 GR Groningen 
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