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Voorwoord 
Eilko van der Laan 

Dit is alweer het tweede nummer van 2007. Het weer is prachtig, 
nog even en de zomer breekt aan. Een tijd van opruimen, veran-
deren en vooruit kijken. Zo is ook de redactie bezig. In een apart artikeltje in dit num
mer pakken we de naam van ons blad aan. U kunt ons daarbij helpen met uw 
suggesties. 
En als we vooruit kijken, dan kunnen we volgend jaar rekenen op een prachtjaar. In 
een schrijven van de hand van Gert Zuidema wordt u op de hoogte gebracht van het 
verschijnen van het derde Groninger Kwartierstatenboek! Er is een redactie gevormd 
en ook daarbij zijn uw inzendingen van groot belang. Op onze website is een formu
lier te downloaden om uw kwartieren te kunnen invullen. 
Tevens organiseert de afdeling Groningen, zoals in het vorige nummer is vermeld, in 
mei 2008 de Genealogische Dag in de stad Groningen. Natuurlijk gaan we hier nog 
niet alles verklappen, maar het wordt een prachtdag op een prachtlocatie .... Binnen 
de afdeling wordt er druk vergaderd en gewerkt aan het vormgeven van deze dag. 
Kortom, u kunt het komende jaar nog veel van ons verwachten! En voelt u het al een 
beetje kriebelen, dan kunt u zich als vrijwilliger opgeven bij de secretaris van het or
ganisatiecomité, ocgd200&'@tiscali.nl. 

Genealogische Dag 2008 · Gert Zuidema 

De werkgroep, die als Organisatiecomité GD 2008 (OCGD 2008) door het leven 
gaat, heeft in overleg met het bestuur als datum 24 mei 2008 gekozen en als locatie 
de Der Aa-kerk in de binnenstad van Groningen. Dan kunt u dit alvast noteren en te 
zijner tijd overnemen in de agenda voor 2008. 
De stad en de Ommelanden zullen onderwerpen zijn voor de lezingen, gerelateerd 
aan een thema waar ze samen en afzonderlijk nauw bij betrokken waren en waarin 
allerlei familierelaties ook een rol spelen. 
Voorjaar 2008 zal er een speciaal Groningen-nummer van Gens Nostra uitkomen. In 
dit nummer van HDP staat een oproep voor het inzenden van artikelen naar de re
dactie. 
Op de Genealogische Dag 2001 in Stadskanaal kon een tweede Groninger Kwartier
statenboek worden gepresenteerd en er wordt nu gewerkt aan een derde die we op 
24 mei 2008 willen presenteren. Zie de oproep op onze website en in dit nummer. 
Omdat het eerste Groninger Kwartierstatenboek al een tijd is uitverkocht, hebben we 
in overleg met en met toestemming van de beide redacteuren het plan om dit boek 
op cd-rom uit te brengen inclusief de in deel 2 opgenomen en later ingezonden cor
recties en aanvullingen. 
Een Genealogische Dag zonder informatiemarkt, excursies en een afsluitend diner is 
niet compleet. Ook daar wordt al hard aan gewerkt. 
Secretaris is dhr. Eilko F van der Laan, bestuurs- en redactielid (zie binnenkant om
slag) en de penningmeesteresse is, evenals in 2001, Annet Kaman te Hornhuizen. 
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Oproep voor het inzenden van kwartierstaten 
In 1988 verscheen het eerste Groninger Kwartierstatenboek onder redactie van Red
mer Alma en Frits Ebbens. Dit boek is reeds lang uitverkocht. Het tweede verscheen 
in 2001 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de NGV afd. Groningen en 
werd aangeboden op de Genealogische Dag van de NGV in Stadskanaal. 
De afdeling Groningen organiseert op 24 mei 2008 weer een Genealogische Dag, nu 
in de stad Groningen. Samen met Redmer Alma willen we op die dag een derde 
Groninger Kwartierstatenboek uitbrengen. 
Er zijn voor het tweede boek kwartierstaten ingezonden die toen niet konden worden 
geplaatst, maar die wel in aanmerking komen voor het derde boek. Daarnaast is er 
behoefte aan nieuwe kwartierstaten, zodat we weer ongeveer 300 kwartierstaten 
kunnen publiceren. Aanvullingen en correcties op eerder ingezonden maar nog niet 
gepubliceerde kwartierstaten zijn welkom. Hetzelfde geldt voor de in deel 1 en 2 ge
publiceerde kwartierstaten, voor zover ze al niet eerder zijn ingezonden. 
Er zijn een aantal spelregels en criteria voor in te zenden kwartierstaten, t.w.: 
1. De proband (kwartierdrager) moet vóór 1910 geboren zijn. 
2. De kwartierstaat moet voor meer dan de helft uit in Groningen geboren perso

nen bestaan. 
3. De kwartieren van een staat moeten voor tenminste driekwart ingevuld zijn. 
4. De periode vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand moet zo volledig moge

lijk zijn ingevuld, gecontroleerd aan de hand van de bronnen. 
5. Zo veel mogelijk vermelding van het hoofdberoep en woonplaats. 
6. Duidelijk vermelden of het om de doopdatum of de werkelijke geboortedatum 

gaat bij geboorten vóór de invoering van de Burgerlijke Stand! 
7. Eerst vermelding van de plaats, dan de datum van de gebeurtenis en deze weer

geven met symbolen die op de website van de NGV afd. Groningen bij het mo
del zullen worden toegelicht. 

8. Kwartierstaten die de eerder gepubliceerde of aanwezige staten te veel overlap-
pen, worden niet opgenomen. 

Wij verzoeken om invulling van de gegevens op het model van de kwartierstaat zoals 
die met een uitgebreide toelichting is opgenomen op de website van de NGV afd. 
Groningen www.ngygroningen.nl. U kunt deze downloaden en na invulling zenden 
naar het e-mailadres grkws3(qigMail.t0!'¾ Er is ook een ingevulde kwartierstaat als 
voorbeeld geplaatst. 
Het is noodzakelijk dat u in alle gevallen uw volledige naam, adres, woonplaats en 
e-mailadres vermeldt zodat wij met u contact kunnen opnemen. 
Als u de kwartierstaat ook in lijstvorm hebt, stellen wij toezending daarvan op prijs. 
Indien digitale inzending beslist niet mogelijk is, dan zijn kwartierstaten in grafische
en lijstvorm op papier, b.v. met behulp van een genealogisch computerprogramma, 
eveneens welkom. Uw inzendingen dienen uiterlijk 31 augustus 2007 bij ons 
binnen te zijn. Hoe eerder hoe liever, wilt u de kans op opneming vergroten. Het 
adres is: Gert Zuidema, Zilverlaan 30, 9743 RK Groningen, tel. 050-5776363. 
Op de website zal een regelmatig bijgewerkte lijst worden gepubliceerd van de kwar
tierstaten die na beoordeling en controle, in het boek worden opgenomen onder ver
melding van de proband en het geboortejaar. In het begin van 2008 zal worden be
kendgemaakt hoe u kunt intekenen op het boek en wat de prijs zal zijn. 

Namens de redactie van het 3e Groninger Kwartierstatenboek, Gert Zuidema 
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Oproep voor deelname aan het themanummer in 2008 
De redactie van Gens Nostra wil in 2008, kort voor de Genealogische Dag op 24 
mei 2008 in Groningen, een bijzonder nummer van Gens Nostra uitgeven en geeft 
de leden graag de gelegenheid om daar aan mee te doen. Te denken valt aan nieuwe 
genealogische bijdragen met een raakvlak met de stad Groningen en omgeving, 
maar eventueel ook met de provincie Groningen en omgeving. Voorwaarde is dat de 
bijdrage niet eerder gepubliceerd is. 
De redactie roept de leden op om voor het themanummer een bijdrage in te zenden 
naar Postbus 26, 1380 AA Weesp, onder vermelding van "Groningen". Inzen
den is mogelijk tot uiterlijk 21 oktober 2007. E-mailadres: info@ngv.nl, t.a.v. redactie 
Gens Nostra. 
Op uw verzoek zendt de redactie u graag de richtlijnen voor publiceren, die ook zijn 
te raadplegen op de website van de NGV via internet onder www.ngv.nl. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra 

Afdelingsprogramma najaar 2007 
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. 
Toegang is gratis. 

Woensdag 26 september 2007 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
Thema : Boeven in de familie 
Spreker : dhr. J. Oldenhuis, publieksadviseur/educatief medewerker Groninger 

Archieven 
Over ons voorgeslacht willen we graag alles weten wat er te vinden valt. Het is zelfs 
boeiend om na te gaan of iemand van onze voorouders ooit voor een strafbaar feit 
voor de rechtbank is gedaagd. Het woord 'boef is wellicht wat overdreven want tal
loze mensen kwamen met justitie in aanraking omdat de ruzie om een meisje uit de 
hand liep en een kwajongensstreek leidde tot een onbedoeld effect. In periode met 
veel armoede werden er veel tuin- en veldvruchten ontvreemd en verdwenen er 's 
nachts schapen uit de weide die clandestien werden geslacht. Maar boeven waren er 
zeker. Sommige onverlaten teisterden de omgeving en wisselden eigen woning nogal 
eens met het cachot. 
De rechtbanken uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw hebben om
vangrijke archieven nagelaten met trieste en soms boeiende verhalen over de crimi
naliteit in die tijd. 

De spreker zal kleine en grote vergrijpen uit die dagen behandelen en verschillende 
strafzaken aan de orde stellen. 
In de pauze gaan we in de studiezaal stukken bekijken van verschillende rechtbanken 
en na de pauze zullen we aan de hand van een beamer-presentatie zien hoe wij de 
veroordeelden in deze archieven kunnen opsporen. 
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Woensdag 17 oktober 2007 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open 19.30) 
Thema : Munt en handel van Middeleeuwen tot koning Willem I in Groningen en 

Ommelanden 
Spreker : dhr. K. Boele, voorzitter van de numismatische kring Groningen 
Verscholen in de nevelen der historie is naast de Groninger jager en landman ook de 
eerste Groninger handelsman opgestaan. Na eeuwenlang ruilen tussen producenten 
in het noorden van wat we nu kennen als het noorden van Nederland werd er vanaf 
de bronstijd ook handel gedreven door kooplieden. Het waren opkopers van de 
oogst maar ook leveranciers van levensmiddelen, kleding en snuisterijen. Vanaf de 
eerste eeuw voor Christus kwamen met de Romeinen munten als betaalmiddel naar 
onze streken. Het zou echter nog tot aan de vroege Middeleeuwen duren voordat 
muntgeld definitief de slag met ruilhandel had gewonnen. 
In Groningen waren het de Utrechtse bisschop Bernold en de leenheer van Selwerd 
die de eerste muntjes in Stad en Ommelanden lieten vervaardigen. Groten en pen
ningen naar buitenlands voorbeeld. 
Later volgden echt Groningse munten als kromstaarten, jagers en vliegers. 
Als amateur genealogen en historici komt u ongetwijfeld in bestanden van de archie
ven van tijd tot tijd verschillende muntsoorten tegen, waarvan u mogelijk de waarde 
en de betekenis beter wilt leren kennen. 

Met een powerpoint presentatie zal de spreker een inleiding verzorgen over dit boei
ende onderwerp. 
Een goede introductie op dit onderwerp is de digitale catalogus van Groninger mun
ten en penningen die u vindt via www.groningermuseum.nl (collecties munten en 
penningen) of direct op www.numismatischekringgroningen.nl/catalogus.html. 

Mocht u in het bezit zifh van oude munten uit genoemde ·periode ·dan wordt u ver
zocht deze mee te nemen om te laten zien en nader te bespreken. 

Noteert u ook alvast de volgende data: 
Dinsdag 30 oktober om 19.30 uur is de Afdelings-Leden-Vergadering. 
Zaterdag 10 november om 13.30 uur is er een lezing over "Onderzoek naar pan
den in de stad Groningen. 
Meer hierover in de volgende HOP 

Agenda 
9 mei Lezing 'Calvinisering en sociale disciplinering' naar aanleiding van het 

boek '(On)gepast gedrag. Ruim 200 jaar calvinisering en sociale disci
plinering in de classis Oldambt en Westerwolde (1600-1800)'. De lezing 
wordt georganiseerd door Stad & Lande en gehouden door de schrijver 
van het boek dhr. G. Luth. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: gratis. Plaats: 
Groninger Archieven. 

26 mei Landelijke Genealogische Dag van de NGV van 10-16 uur te Helmond in 
het Bavaria-House Event Center, Steenweg 19 met lezingen en genealogi
sche markt. Voor nadere info zie http://kempenenpeelland.ngv.nl. 

13 okt. Dag van de Groninger Geschiedenis van 11-17 uur in het gebouw van de 

24 mei 
2008 
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Groninger Archieven. Thema is "Wonen in Nederland". 
Landelijke Genealogische Dag van de NGV te Groningen. Lees elders in 
dit nummer over de voorbereidingen. 
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Van de bestuurstafel, B + B (Bestuur en Beleid) 
Gert Zuidema, afdelingsafgevaardigde 

Algemeen 
Op 28 april j.l., een zonnige zaterdag. kwamen ongeveer 60 afge
vaardigden en belangstellenden bij elkaar in het Beatrixgebouw 
van de Jaarbeurs in Utrecht om de agenda van de voorjaars Alge
mene Vergadering (AV) af te werken. 
Op de agenda stonden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, bestuurs
verkiezing en de Beleidsintenties 2007-2011, de derde in zijn soort in drie jaar. 
Bij de opening werd de heer R.E Vulsma herdacht, die een belangrijke inbreng had 
door zijn kennis van de organisatie van de NGV en zijn deskundigheid op genealo
gisch gebied. 

Notulen en verslagen 
Notulen van vergaderingen komen over het algemeen niet in aanmerking voor lite
raire prijzen en hoewel het verslag van de vorige vergadering zeer uitgebreid was, zal 
ook die niet in de prijzen vallen. Voorgesteld werd de notulen van deze vergade
ringen een samenvatting te laten zijn van het besprokene en geen bijna woordelijk 
verslag. 
Zo lang de notulen waren, zo kort was het jaarverslag over 2006 maar daaruit bleek 
dat er veel was gedaan en gebeurd binnen de vereniging en naar buiten. 
Het financiële verslag gaf een batig saldo over 2006 aan van ruim€ 28.000 waarvan 
een groot deel te danken was aan de positieve resultaten van de afdeling Computer 
Genealogie en in het bijzonder de opbrengst van het programma GensData Pro. De 
bestemming van dit resultaat lokte nogal wat discussie uit omdat het Hoofdbestuur 
wil reserveren voor een Fonds Automatisering en de afdeling Computer Genealogie 
zelf wil beschikken over hun positieve saldo. Na stemming hierover bleek de meer
derheid vóór het bestuursstandpunt te zijn. De gedachte hierachter is dat de geldmid
delen van de afdelingen van de NGV als geheel zijn. 
Het verslag van de kascommissie werd voorgelezen en omdat het oordeel over de 
gevoerde administratie positief was, werd op hun voorstel de penningmeester 
gedéchargeerd voor het gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde financi
ële beleid. Het voorstel om het niet gebruikte deel van de reservering voor het 
60-jarig jubileum zo nodig te gebruiken voor een eventueel tekort op de organisatie 
van de landelijke Genealogische Dag (b.v. in Groningen in 2008), werd door de pen
ningmeester niet gesteund. 

Bestuursverkiezing 
De heer S.J. Lems werd bij acclamatie als nieuw bestuurslid benoemd en eveneens 
bij acclamatie de heren R.K. Vennik als voorzitter en M.J. Krooswijk als secretaris. De 
nieuwe voorzitter bedankte de beide afgetreden bestuursleden Trap en Wessling voor 
hun inzet in de afgelopen jaren. De vorig najaar gekozen heer J. Boeren volgt de heer 
Van Louvezijn op als vice-voorzitter. 

Beleidsintenties 2007-2011 

Na de pauze werden de voorstellen van de vorig jaar ingestelde ·'stemcommissie" en 
het Beleidsplan 2007-2011 besproken. De commissie stelde een statutenwijziging 
voor met daarin verwerking van een aantal wijzigingen van het stemmen door 
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Veenkoloniaal Museum 
Museumplein 5, Veendam, tel 0598 364224 

www.veenkoloniaalmuseum.nl 



regionale en functionele afdelingen namens hun leden c.q. ''bijkomende leden". In 
de Beleidsintenties bleek echter een voorstel opgenomen te zijn waarin het Hoofdbe
stuur. zonder dit eerst met de commissie te hebben overlegd, een ander standpunt 
innam. Dit was in de twee voorafgaande beleidsnota's ook al ongeveer zo verwoord 
en had o.a. geleid tot de problemen met het vorige bestuur van de afdeling Compu
ter Genealogie. 
Na een uitvoerige discussie werd besloten om na overleg met de stemcommissie tot 
een voorstel tot wijziging van de statuten te komen in de najaarsvergadering. Vrijwel 
geen enkele afdeling had een mandaat aan de afdelingsafgevaardigden gegeven om 
vóór of tegen één van beide voorstellen te zijn. Het was eerst ook niet de bedoeling 
dat er gestemd zou worden over de Beleidsintenties en de voorstellen van de stem
commissie waren aangeduid als een bijlage. 

Daarna werden de diverse onderdelen besproken. Er was kritiek op het feit dat in 
2005, 2006 en 2007 uitgebreide stukken werden geproduceerd die veel tijd kosten 
om te schrijven, te lezen en te bespreken, maar dat niet werd vermeld welke punten 
uit de voorgaande nota waren afgewerkt. Veel formuleringen waren vaag, vrijblij
vend of constaterend. Uiteindelijk bleek niets van een inbreng van de Sesam 
Academie. 
Op 24 november 2007 zullen we horen hoe het verder gaat. 

Genealogisch voorstellen 
Nico de Oude, Johan Waterborg 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. 
Wilt u zich ook voorstellen: Mailtje, briefje of telefoontje naar antonia.veldhuis@hetnet.nl 
(voor adres en telefoonnummer: zie omslag) en u staat hier een volgende keer. 

De heer J.B. de Vries (janbarenddevries(wgmail.com) doet onderzoek naar de fa
milie van Gennep/Gennip. De familie is vooral te vinden in de Provincie Groningen. 
Stamhouder is Johan Weszling van Gennep, geboren ca 1540. Verder heeft hij on
derzoek gedaan naar de familie Lijbering (stad Groningen). Benes (Hoogezand), Van 
der Loeff (landelijk) en de Vries (stad Groningen, Zuidwolde en Kantens). In zijn boe
kenkast bevinden zich de genealogieën van Lettinga, Westera en Boonstra. Stel uw 
vragen dan kan hij altijd even bladeren! Hij mailt verder: "Eigenlijk doe ik dit al mijn 
leven lang, al kwam er - werkzaam in de psychiatrie - bij tijden helaas weinig van. 
Nu dus gepensioneerd. Daarnaast zoek ik wel eens wat op voor leden van de Genea
logieclub van Seniorweb. 
Mijn andere hobby's zijn: lid van een oratoriumvereniging, cultuurgeschiedenis en 
niet te vergeten mijn twee labradors". 

Wij ontvingen het volgende mailtje van de heer Wijkens: 
Mijn naam is Peter Wijkens (e-mail: pwijkens~1>kpnplanet.nl) en ik ben geboren en 
getogen in Zuid-Limburg. Mijn voorouders kwamen voor driekwart uit Groningen en 
voor een kwart uit Zeeuws Vlaanderen. Zelf ben ik in het midden gaan wonen, ik 
woon al meer dan dertig jaar in Utrecht. Een paar jaar geleden ben ik begonnen met 
uit te zoeken wie mijn voorouders waren en ik breng op dinsdag regelmatig een dag 
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in het Groninger Archief door. De Zeeuwse Archieven zijn voor mij nog onontgonnen 
terrein. 
Mijn Groningse voorouders kwamen uit de Veenkoloniën en wat verder terug voor 
een deel uit het Oldambt. Verschillende voorouders zijn (in de 18" eeuw) via de oost
grens naar binnen komen wandelen of varen. Namen waarin ik geïnteresseerd ben 
zijn van vaders kant: Wijkens, Homfeld, Van der Wal en Knip. Van moeders kant: 
Slim, Lukkien, Hamminga en Lukje. 
Naast binnen zitten in een archief ben ik graag buiten. Ik wandel regelmatig en tijdens 
het zomerseizoen maak ik op de fiets toertochten door het mooie gebied van de 
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Daarnaast speel ik een avond per week bij een 
bridgeclub. 
Hoewel ik gezien de afstand tot mijn woonplaats waarschijnlijk weinig op Groningse 
NGV-clubactiviteiten te vinden zal zijn hoop ik op dinsdagen in het archief Groningse 
NGV-leden te leren kennen. 

Mevrouw G. Klok-Herder (email: gerberk(a)home.nl) doet onderzoek naar de fami
lie van haar echtgenoot: Klok uit Siddeburen en Slochteren, met als oudste voorou
der Jan Hindriks, geb. 1774 in het graafschap Lippe; Brust uit Noordbroek en 
Scheemda, afstammeling van Klaas Dolfijns, geb. 23-6-1791 in Noordbroek; 
Immel/Emmel uit Groningen, afstammeling van Johannes Immel, geb. ca 1771, 
over!. 12-2-1813. In Groningen: Mulder uit Groningen, afstammeling van Hinderke 
Mulder, geb. Groningen 20-8-1833 en Rustemeijer uit Groningen, afstammeling van 
Berendina Rustemeijer, geb. Groningen 20-5-1838. 
Zij doet sinds vier jaar aan genealogisch onderzoek. Ze heeft zelf veel in Friesland 
naar haar eigen familie onderzoek gedaan en wil eventueel ook wel eens voor ie
mand in het Tresoar zoeken. 

De heer Klatter doet hoofdzakelijk onderzoek om het geslacht Klatter in kaart te 
brengen. Hij zoekt ook naar de betekenis en oorsprong van de naam Klatter. Voor 
wie hem daarbij wil helpen: zijn e-mail adres is Flip.Klatter(ii1home.nl . 

Naam HuppelDePup gaat verdwijnen 
Nu we alweer voor het veertiende jaar dit blad uitbrengen, is er binnen de redactie de 
wens ontstaan, na zovele jaargangen, de naam van HuppelDePup te veranderen. 
We vinden de geuzennaam, die ons afdelingsblad nu draagt, niet meer passen bij de 
uitstraling en inhoud. We hebben het afdelingsbestuur gepolst en groen licht gekre
gen voor het volgende: 
De naam HuppelDePup zal met ingang van nummer 1, jaargang 15 zijn vervallen. 
Graag doen we een beroep op iedere betrokken lezer en abonnee haar of zijn sug
gestie voor een passende naam aan het redactieadres te sturen. Na de schifting door 
de redactie zal het bestuur van de afdeling uiteindelijk de nieuwe naam kiezen. 
In het verleden is de naam van ons blad eerder ter sprake gekomen. Nadrukkelijk 
roepen we de inzenders van weleer op ook nu hun voorstel (opnieuw) onder de aan
dacht te brengen. 
Wij hopen dat u met ons mee wilt denken om voor HuppelDePup een toepasselijke 
naam te bedenken. 

De redactie 
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Naamslijsten 
Willem G. Doornbos 

XIV 
Ontsnapte gevangen uit het Provinciaal tuchthuis, l 792 

Ook in oud drukwerk - een vaak veronachtzaamde bron - komen naamslijsten voor. 
Hier een plano met daarop een groep gedetineerden die in 1 792 en masse 
uitbraken. 

Alzo verscheidene misdadigers ten Provinciale Tuchthuise gebannen met name/ 
Jaren 

Pieter Cornelis 
Harm Jans Doornbos 
Claas Clasen 
Geert Harms 
Date Hindriks 
Einte Johannes Pyl 
Andries Thiessen 
Ritse Sybrands 
Conraad Bos 
Ailt Derks 
Harbert Meyer 
Jan Pieters 
Roelf Reers 
Derk Sunderman 
Jan Roelfs Nieland 
Jan Mesken 
Hindrik Oosterveld 
Jan Gerrits Rippema 

oud 40 
39 
38 
35 
65 
61 
28 
38 
26 
24 
25 
36 
33 
42 
31 
31 
54 
19 

Teunis Hindriks 26 
Popke Hindriks 47 
Eitje Hindriks 21 
Geert Brouwer 34 
Sebe Jacobs 31 
Jan Egberts Stelling 52 
Johannes van der Borke 20 
Jan Hindriks Slot 31 
Reurt Freriks 20 
Rykman Rykmans 53 
Fredrik Harms 41 
Levy Meyer Jode 27 
Jan Hengst 40 
Jacob Jans Schutte na gissing 45 
Levy Isacs Jode 23 
Gerrit Berents Pyper 53 
Teunis Tjeerts Collenberg 36 

Zig niet hebben ontzien in de !aast verlopene nagt op een geweldadige wijze uit 
hunne gevangenis uit te breeken en te ontvlugten; en daar door de straffe / waar toe 
door de respective Gerigten zijn gecondemneert, zo mogelijk te ontgaan. 

ZO IS HET, dat Wy by dezen beloven een praemie van vijf en twintig guldens / voor 
ieder van de ontkomene personen bovengemeld i aan die geene te betalen / die de
zelve in deze Provincie, Westwoldingerland of elders buiten dezelve / geduurende 
den afloop van dit jaar/ weten te ontdekken / zodanig i dat in handen van de Justitie 
geraken; zullende des aanbrengers naam / dies begerende/ worden geheim gehou
den. 1 

Noot 
1 GrA, Rood na reductie (rnr, toegang 1605), inv.nr. 313, 29 juni 1792 
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Een Vriend van Openbaarheid .... 
Over het huwelijk Van Bolhuis Lieftinck-Cappenberg (1865) 
Petronella J.C. Elema, Groningen 

In de Provinciale Groninger Courant van 14 september 1865 (no. 110) vond Willem 
G. Doornbos te Groningen een advertentie in de vorm van een ingezonden brief, on
dertekend door iemand die zich "Een Vriend van Openbaarheid" noemde en dus 
anoniem bleef. Inhoudelijk gezien bevatte deze mededeling kritiek op de krant, die 
van de normale opzet van zijn rubrieken was afgeweken. Praktisch gezien was het 
pure kwaadaardigheid. waarbij een wat ongebruikelijk bruidspaar voor de massa te 
kijk werd gezet. Ik vraag mij af, hoe zij zich gevoeld hebben! 
In de letterlijke weergave van deze publicatie stond er: 

Eene uitzondering op den regel. 

De Groninger Courant van den 10 dezer lezende, vond ik daarin tot mijne ver
wondering onder de HUWELIJKS-AFKONDIGINGEN de namen van G. van 
BOLHUIS LIEFTINCK en E.J. CAPPENBERG, en dat wel met weglating 
van den o u d e r d o m van beide Personen en verder zonder bijvoeging, dat 
eerstgenoemde Weduwen aar is. 
Mij dunkt, dat dit nog al eene in het oogvallende uitzondering is op den regel, 
zooals die in de hierboven genoemde Courant gevolgd wordt. 
\Velke zouden daar toch de reden van zijn? 
Is het misschien te wijten aan onachtzaamheid of vergetelheid van dengene, die 
met de bezorging of de plaatsing van zulke berigten belast is? 
Of kan het ook soms zijn, dat de Oom als b r u i d e g o m en de Nicht als 
b r u id liever wenschen, dat hun beider ouderdom voor het Publiek onbekend 
blijft, uithoofde van het groot onderscheid, (omstreeks 40 jaren,) dat 
daarin tusschen hen bestaat? 
Ommelanden den 1.3 September 1865. 
Een Vriend van Openbaarheid. 

De zo onverwacht in het zonnetje gezette bruidegom was Gerhardus van Bolhuis 
Lieftinck, ged. Zweelo 23-5-1801, een zoon van de predikant Franciscus Lieftinck en 
Eta Geertruida van Bolhuis. Hij kwam voor als winkelier (1826, 1850), als koopman 
(1830-'36. 1851-'52), als tabaksverkoper (1840) en als tabaksfabrikant (1860, 
1870). 
Hij was te Groningen 3-5-1826 gehuwd met Marta Kamerling. ged. Groningen 
11-9-1796 en dochter van de zaagmolenaar Harm Kamerlingh en Frouke Fokkes. 
De vrouw was een jaar of vijf ouder dan haar bruidegom. Zij waren klaarblijkelijk 
welgesteld. Het woonadres was Poelestraat D 83 en er was altijd inwonend perso
neel, deels winkelbediendes, deels dienstbodes. 
De eerste vijf jaar van het huwelijk kwamen er geen kinderen. De eerstgeboren zoon 
stierf als zuigeling, de drie latere kinderen ontgroeiden de kinderschoenen: 
1 Gerhardus van Bolhuis Lieftinck, geb. Groningen 14-6-1831, over!. ald. 

(oud 2 mnd.) 15-8-1831. 
2 Frouke Lieftinck, geb. Groningen 8-9-1832. 
3 Gerhardus van Bolhuis Lieftinck, geb. Groningen 27-5-1834. 
4 Eta Geertruida Lieftinck, geb. Groningen 25-4-1836. 
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Kort na 1850 sloeg het onheil toe. Op 28-10-1851 stierf de jongste dochter, toen 15 
jaar oud; op 23-7-1852 haar zuster Frouke, op 19-jarige leeftijd. Gerhardus van 
Bolhuis Lieftinck junior werd volwassen, maar overleed op 10-7-1864, dertig jaar 
oud; zijn moeder overleefde hem maar een half jaar en stierf op 2-2-1865. Gerhar
dus senior bleef alleen achter met het inwonende dienstpersoneel. 

Al snel werd er voor die eenzaamheid een oplossing gevonden en wel in familiever
band. Slechts vijf maanden na het overlijden van Marta Kamerling kwam er een Ko
ninklijk Besluit af (no. 71, d.d. 14-7-1865) waarin Gerhardus toestemming kreeg om 
met zijn nicht te huwen' 
De beoogde bruid, Eva Johanna Cappenberg, was geboren in Ter Apel (gem. Vlagt
wedde) op 23-9-1840 als dochter van de predikant Everhardus Arnoldus Cappen
berg en Maria Alegonda Lieftinck. Haar moeder was een zuster van haar bruidegom 

Vader Cappenberg was geboren te Veldhausen in Duitsland, als zoon van Petn1s Ni
kolaas Cappenberg en Marchien Haag, en leefde toen nog (hij zou op 21-8-1873 te 
Haren overlijden). Maria Alegonda Lieftinck, Eva's moeder en Gerhardus' jongere 
zuster, was eveneens te Zweelo geboren - op 12-4-1804 - en stierf Groningen 
9-11-1882. Beide ouders zullen zeker bij de totstandkoming van dit huwelijk betrok
ken zijn geweest. De Vriend van Openbaarheid had dus geen ongelijk in zijn com
mentaren, maar de betrokkenen zullen hem ongetwijfeld hartgrondig hebben ver
wenst. Was de anonymus misschien een afgewezen aanbidder van de jonge bruid? 
Het omstreden huwelijk vond niettemin doorgang en heeft nog ruim zestien jaar ge
duurd; kinderen zijn er niet meer uit geboren. Zou het een platonische verbintenis 
zijn geweest? 
Aanvankelijk bleef het echtpaar in de Poelestraat D 83 wonen. Vermoedelijk begin 
1877 zijn ze verhuisd naar de naburige woning, D 84; op 30-3-1877 trok een Freerk 
Braak met zijn gezin in D 83. · · 

Gerhardus van Bolhuis Lieftinck overleed 7-5-1882, bijna 81 jaar oud. Eva Johanna 
Cappenberg bleef 2½ jaar weduwe. Op 19-11-1884 hertrouwde zij met de houthan
delaar Hemmo Wilhelmus Hemmes, geboren Delfzijl 12-7-1827 als zoon van Nico
laas Henrikus Hemmes en Sieke Klasen Spithorst en dus 13 jaar ouder dan zijn 
vrouw. Hij was eerder gehuwd geweest (Delfzijl 9-7-1850) met Anna Jansonius, een 
dochter van Jan Louis Jansonius en Lijftien Frikkes Nanning, die al op 14-6-1870 te 
Siddeburen was overleden. Drie jaar later, op 22-4-1873, verhuisde het gezin naar 
de Heerestraat R 518 in Groningen. Er waren de volgende kinderen: 
a Nicolaas Henricus Hemmes, geb. Siddeburen 14-11-1851, over!. Groningen 

19-5-1877. 
b Jan Louis Hemmes, geb. Siddeburen 25-12-1853, tr. Groningen 26-4-1882 

Henderika van Wattum, dr. van Warner van Wattum en Marchien Drewes. 
c Klaas Hemmes, geb. Siddeburen 22-5-1857, over!. ald. (4 jaar oud) 

21-12-1861. 
d Lijffien Hemmes, geb. Siddeburen 14-6-1861. 
e Sieke Hemmes, geb. Siddeburen 8-2-1864. 
f Klaziena Hemmes, geb. Siddeburen 28-8-1867. 
g Margaretha Lubbiena Hemmes, geb. Siddeburen 11-1-1870, over!. Farm

sum (oud 16 mnd.) 2-6-1871. Haar vader woonde toen nog in Siddeburen; ver
moedelijk was de baby na het vroegtijdige overlijden van de moeder in 
Farmsum uitbesteed. 
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Kort na 1850 sloeg het onheil toe. Op 28-10-1851 stierf de jongste dochter, toen 15 
jaar oud; op 23-7-1852 haar zuster Frouke, op 19-jarige leeftijd. Gerhardus van 
Bolhuis Lieftinck junior werd volwassen, maar overleed op 10-7-1864, dertig jaar 
oud; zijn moeder overleefde hem maar een half jaar en stierf op 2-2-1865. Gerhar
dus senior bleef alleen achter met het inwonende dienstpersoneel. 

Al snel werd er voor die eenzaamheid een oplossing gevonden en wel in familiever
band. Slechts vijf maanden na het overlijden van Marta Kamerling kwam er een Ko
ninklijk Besluit af (no. 71, d.d. 14-7-1865) waarin Gerhardus toestemming kreeg om 
met zijn nicht te huwen! 
De beoogde bruid, Eva Johanna Cappenberg, was geboren in Ter Apel (gem. Vlagt
wedde) op 23-9-1840 als dochter van de predikant Everhardus Arnoldus Cappen
berg en Maria Alegonda Lieftinck. Haar moeder was een zuster van haar bruidegom 

Vader Cappenberg was geboren te Veldhausen in Duitsland, als zoon van Petrus Ni
kolaas Cappenberg en Marchien Haag, en leefde toen nog (hij zou op 21-8-1873 te 
Haren overlijden). Maria Alegonda Lieftinck, Eva's moeder en Gerhardus' jongere 
zuster, was eveneens te Zweelo geboren - op 12-4-1804 - en stierf Groningen 
9-11-1882. Beide ouders zullen zeker bij de totstandkoming van dit huwelijk betrok
ken zijn geweest. De Vriend van Openbaarheid had dus geen ongelijk in zijn com
mentaren, maar de betrokkenen zullen hem ongetwijfeld hartgrondig hebben ver
wenst. Was de anonymus misschien een afgewezen aanbidder van de jonge bruid? 
Het omstreden huwelijk vond niettemin doorgang en heeft nog ruim zestien jaar ge
duurd; kinderen zijn er niet meer uit geboren. Zou het een platonische verbintenis 
zijn geweest? 
Aanvankelijk bleef het echtpaar in de Poelestraat D 83 wonen. Vermoedelijk begin 
1877 zijn ze verhuisd naar de naburige woning, D 84; op 30-3-1877 trok een Freerk 
Braak met zijn gezin in D 83. · · 

Gerhardus van Bolhuis Lieftinck overleed 7-5-1882, bijna 81 jaar oud. Eva Johanna 
Cappenberg bleef 2½ jaar weduwe. Op 19-11-1884 hertrouwde zij met de houthan
delaar Hemmo Wilhelmus Hemmes, geboren Delfzijl 12-7-1827 als zoon van Nico
laas Henrikus Hemmes en Sieke Klasen Spithorst en dus 13 jaar ouder dan zijn 
vrouw. Hij was eerder gehuwd geweest (Delfzijl 9-7-1850) met Anna Jansonius, een 
dochter van Jan Louis Jansonius en Lijftien Frikkes Nanning, die al op 14-6-1870 te 
Siddeburen was overleden. Drie jaar later, op 22-4-1873, verhuisde het gezin naar 
de Heerestraat R 518 in Groningen. Er waren de volgende kinderen: 
a Nicolaas Henricus Hemmes, geb. Siddeburen 14-11-1851, over!. Groningen 

19-5-1877. 
b Jan Louis Hemmes, geb. Siddeburen 25-12-1853, tr. Groningen 26-4-1882 

Henderika van Wattum, dr. van Warner van Wattum en Marchien Drewes. 
c Klaas Hemmes, geb. Siddeburen 22-5-1857, over!. ald. (4 jaar oud) 

21-12-1861. 
d Lijffien Hemmes, geb. Siddeburen 14-6-1861. 
e Sieke Hemmes, geb. Siddeburen 8-2-1864. 
f Klaziena Hemmes, geb. Siddeburen 28-8-1867. 
g Margaretha Lubbiena Hemmes, geb. Siddeburen 11-1-1870, overl. Farm

sum (oud 16 mnd.) 2-6-1871. Haar vader woonde toen nog in Siddeburen; ver
moedelijk was de baby na het vroegtijdige overlijden van de moeder in 
Farmsum uitbesteed. 
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Toen Eva Johanna Cappenberg in 1884 met deze huisvader trouwde, waren er van 
diens zeven kinderen al drie overleden en één zoon gehuwd. Zij kwam terecht in een 
gezin met drie dochters tussen de 17 en de 23 jaar oud. Of er al snel frictie ontstond 
tussen stiefmoeder en stiefdochters? Nog vóór 1890 waren de drie meisjes vertrok
ken: zij woonden aanvankelijk aan het Damsterdiep P 721a, verhuisden nadien naar 
de Lodewijkstraat IJ 1073 (later no. Sa). 

Bij de volkstelling van 1890 woonde het echtpaar Hemmes-Cappenberg tezamen in 
de Heerestraat R 518, tien jaar later in de Heerestraat R 114 (waarschijnlijk - van
wege de hernummering van 1899 - in hetzelfde huis). De vrouw, toch royaal jonger 
dan haar echtgenoot, stierf als eerste: zij overleed op 61-jarige leeftijd, op 12-5-1902. 
Hemmo Wilhelmus Hemmes overleefde haar nog vijf jaar en stierf Groningen 
19-5-1907, en daarna trokken de drie dochters in de woning aan de Heerestraat. In 
1921 woonden zij Heerestraat 108, op 26-5-1925 verhuisden zij naar de Modder
manlaan 4. 
Van deze drie oude vrijsters stierf de jongste het eerst: Klaziena overleed op 
17-1-1933, Sieke twee jaar later op 14-5-1935. Lijffien Hemmes maakte de eerste 
oorlogsjaren nog mee en overleed op 4-4-1941, 79 jaar oud. 

Onbekende bron: 
Kleine tuinders in Slochteren rond 1940 
Ron van Maanen 

Inleiding .. 
Onderzoek naar dè stamboom van de eigen familie behoort zich niet alleen te beper
ken tot de feitelijke gegevens als geboorten, overlijdens en huwelijken. Het verhaal er 
om heen is minstens zo interessant. Nu zijn er genoeg bronnen die daarvoor geschikt 
maar onbekend bij het grote publiek zijn. Mijn bijdrage gaat over zo'n bron. 

Economische crisis 
ln de jaren dertig van de twintigste eeuw verkeerde de wereld in een economische 
crisis. Dit had vanzelfsprekend grote gevolgen voor de Nederlandse land- en tuin
bouw die voor een deel steunt op de export. Exportbelemmerende maatregelen door 
buitenlandse overheden, overproductie en achterblijvende afzet in eigen land 
dwongen de Nederlandse rijksoverheid tot ingrijpen. Het gevolg was een ingrijpende 
crisiswetgeving waarbij bedrijfstakken als de bloembollensector gesaneerd werden. 
Door het afgeven van teeltvergunningen werd de productie verkleind. Het gevolg 
was wel dat met name de kleine boeren en tuinders financieel dermate achteruit
gingen dat het water hen aan de lippen kwam te staan. Dit werd uiteindelijk door de 
regering erkend en vanaf eind jaren dertig konden kleine boeren en later ook de 
kleine tuinders op geldelijke steun rekenen. Bij toeval zijn voor een deel van de ge
meenten de aanvragen om steun bewaard gebleven. 

Steunverlening 
Er werden bij de steunverlening drie categorieën onderscheiden. Afhankelijk van de 
bedrijfsinkomsten waren dit: minder dan f 4,00, tussen de f 4,00 en de f 7,00 en 
tenslotte boven de f 7,00. Bij het berekenen van de eventuele steun werden eerst de 
theoretische netto inkomsten van het bedrijf vastgesteld. Hierbij werd per product de 
in gebruik zijnde oppervlakte x een vooraf vastgestelde factor vermenigvuldigd. De 
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omrekeningsfactor bestond uit een bedrag per are. Aldus krijg je onder meer de vol
gende bedragen per are: aardappelen 2 cent, krokussen 5 cent, nateelt groenten 2½ 
cent en tenslotte narcissen en tulpen 12 cent. De zo verkregen bedragen werden bij 
elkaar opgeteld en vormden de inkomsten. Vervolgens ging men uit van basis
inkomsten (f 9,00), aangevuld met een bedrag per inwonend gezinslid, waarbij de 
eerste twee gezinsleden niet meetelden en waar in 1940 een duurtetoeslag nog bo
venop kwam. Van het dan verkregen bedrag werden de bedrijfsinkomsten, eventuele 
neveninkomsten en inkomsten niet afkomstig uit arbeid (bijvoorbeeld rente) afge
trokken. Het positieve verschil werd als steun uitgekeerd. Als de genoemde inkom
sten bij de kwekers inderdaad betrekking hebben op netto inkomsten per week dan 
geeft dat een indicatie van hoe slecht deze mensen het gehad moeten hebben. 

Een voorbeeld van zo'n berekening is die van Alje Bats: 
3 are groente drieteelt intensief à 10 cent per are f 0,30 
32 are groente tweeteelt intensief à 8 cent per are f 2,56 
10 are groente eenteelt intensief à 5 cent per are f 0,50 
3 are fruitteelt intensief à 7 cent per are f 0 ,21 
5 are platglas groenteteelt à 30 cent per are f 1,50 
1 are zandaardappelen f 0,02 
totaal f 5,09 = categorie B 

Basisbedrag f 9.00 
Aanvulling gezinsleden boven de 2 f 0,00 namelijk geen f 9,00 
minus f 5,09 inkomen 
resteert aan feitelijke steun f 3,91 

In principe werd er geteeld, gekweekt of verbouwd op de volle grond. 

Misschien dat onderstaande lijst lezers stimuleert tot het doen van verder onderzoek. 

Willem Balkema. tuinder met als nevenberoep groenteventer, woonde Siddeburen 
(kooi) A 701, netto weekinkomsten f 2,94½. Het bedrijf had een totale oppervlakte 
van 88,5 are, bestaande uit 28 are groenten, 6,5 are fruit. 30 are late aardappelen en 
16 are kunstweide (gras). 

Alje Bats, tuinder, woonde Harkstede G 196, netto weekinkomsten f 5,09 Het be
drijf had een totale oppervlakte van 56 are, bestaande uit 3 are drieteelt van diverse 
groenten. 32 are tweeteelt van kool x bonen en stokbonen x stamslabonen, 10 are 
aardbeien met als nateelt winterrijen, 300 ramen=501 m2 onverwarmd platglas voor 
groenteteelt. 3 are fruitteelt en 1 are zandaardappelen. Was tot 30 mei 1938 tevens 
venter in groenten en aardappelen. 

Hendrik Blaauw, kweker met als nevenberoep landarbeider, woonde Slochterveld 
D 371, netto weekinkomsten f 4,44 Het bedrijf had een totale oppervlakte van 
80,25 are, bestaande uit 30 are tweeteelt groenten te weten pronkers x nateelt, stam
doppers x nateelt en pronkers x bieten, 16 are eenteelt groenten te weten sluitkool, 
rabarber, peen. stamslabonen en vroege aardappelen, 135 ramen= 225 m2 onver
warmd platglas voor groenteteelt, 20 are zandaardappelen. 9 are bruine bonen, 2 are 
voederbieten en 1 are koolrapen. Het ging hier om een groot gezin met in 1940 tien 
inwonende minderjarige kinderen. 

Johannes Blaauw, tuinder met als nevenberoep landarbeider. woonde Kolham 
E 365. netto weekinkomsten f 5.84½. Het bedrijf had een totale oppervlakte van 
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75,16 are, bestaande uit 58 are groenten, 250 ramen=416 m2 onverwarmd platglas 
voor groenteteelt, 12 are aardappelen en 1 are bruine bonen. 

Pieter Bos, kweker, woonde Wilderhof A 600, netto weekinkomsten f 3,10112. Het 
bedrijf had een totale oppervlakte van 68 are, bestaande uit 14 are groenten, 15 are 
fruit, 16 are hakvruchten (14 are aardappelen en 2 are voederbieten), 18 are peul
vruchten (bruine bonen) en verder 76 kippen, 2 schapen en 1 geit. 

Roelof van Dijken, geboren 17-1-1878. kweker met als nevenberoep landarbeider, 
woonde Schildwolde C 391, netto weekinkomsten f 3,91. Het bedrijf had een totale 
oppervlakte van 67 are, bestaande uit 35 are groenten, 32 ramen=53 m2 onver
warmd platglas voor groenteteelt en 13 are hakvruchten. 

Roelof Folkersma, kweker met als nevenberoep veehouder, woonde Slochteren 
D 136, netto weekinkomsten f 7,75. Het bedrijf had een totale oppervlakte van 
228,5 are. bestaande uit 105 are grasland, 20 are voederbieten, 5 are bruine bonen, 
5 are aardappelen en 60 ramen= 100 m2 onverwarmd platglas voor groenteteelt. 
41,5 are groenten te weten peen, bonen, rabarber en aardbeien, 28 are tweeteelt te 
weten vroege aardappelen x nateelt van veevoedergewassen en 23 are vroege aard
appelen x nateelt, peen x nateelt etc. 

Aaldrik Haaijer, kweker, woonde Nieuweweg B 185 met het bedrijf in Slochteren, 
in 1941 woonadres Kolham E 5 77, netto weekinkomsten? Het bedrijf had een totale 
oppervlakte van 104 are, bestaande uit 75 are groenten en 300 ramen=500m2 on
verwarmd platglas voor groenteteelt. 

Ties lwema, kweker met als nevenberoep venter, woonde Harkstede G 243, netto 
weekinkomsten f 7,55. Het bedrijf had een totale oppervlakte van 200 are, be
staande uit 52 are groenten, 60 rainen=100m2 onverwarmd platglas voor groente
teelt, 112 are grasland met veebezetting, had 2 melkkoeien, 2 drachtige vaarzen, 91 
kippen en 2 mestvarkens. 

Hendrik Knip, landarbeider met als nevenberoep kweker, woonde Slochterveld 
D 327, netto weekinkomsten f 2,92. Het bedrijf had een totale oppervlakte van 53 
are, bestaande uit 44 are groenten, 8 are late aardappelen en 1 are boomteelt. 

Geert Koper, kweker met als nevenberoep landarbeider, woonde Siddeburen 
A 567, netto weekinkomsten f 5,78½. Het bedrijf had een totale oppervlakte van 
152, 17 are, bestaande uit 1011~ are groenten, 100 ramen= 167m2 onverwarmd plat
glas voor groenteteelt, 15 are fruit, 60 are aardappelen en hakvruchten, 20 are gra
nen, 45 are grasland en 100 kippen. 

Cornelis Nijveen, kweker, woonde Scharmer F 35, postbestelling Harkstede, netto 
weekinkomsten f 4,87. Het bedrijf had een totale oppervlakte van 95 are, bestaande 
uit 24 are groenten, 45 are fruit en 26 are aardappelen en hakvruchten. 

Bron 
Directie Landbouw 1882-1957 inv.nr. 263 (Nationaal Archief te 's-Gravenhage). 
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Hobby uit hobby. 
Harry Brouwer 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 watje kwijt wilt. 

Op 11 januari 1946 ben ik geboren in Bedum, waar 
ik ben ingeschreven in de burgerlijke stand als Harm 
Brouwer. Zoals het toen meer dan nu gebruik was, 
genoemd naar mijn grootvader van vaderskant die trouwens Harmen heette. Ik moet 
het door een of andere administratieve fout zonder 'en' doen. Op mijn 14de verhuis
den we naar de stad Groningen. lk voel me dan ook meer stadjer dan Bedumer. Na 
de kweekschool te hebben gedaan. kwam ik terecht in het onderwijs. Het grootste 
deel van mijn werkzaam leven heb ik doorgebracht in het onderwijs aan doven. 
Sinds 1978 werkte ik op Effatha, het instituut voor Doven in Zoetermeer en sinds 
1998 op het instituut Guyot te Haren. Hier werkte ik tot 1 februari 2007 als stafmede
werker communicatie. In deze functie hield ik me voornamelijk bezig met het organi
seren van gebarentaalcursussen en gaf deze cursussen ook. Alweer 33 jaar woon ik 
samen met Ed Woortman. sinds 1998 op de wettelijke basis van geregistreerd 
partnerschap. 

• Hoelang doe je aan genealogie, hoe is die hobby ontstaan. 
Destijds in Bedum kwam ir. H.I. da Costa dagelijks bij ons over de vloer. Hij was een 
achterkleinzoon van de bekende dichter Izaäk da Costa en werkte als ingenieur op de 
Bedumer machinefabriek. Ik speelde vaak bij hem thuis en zag daar een prachtig ge
calligrafeerde stamboom aan de muur hangen. Wat de meeste indruk op mij als kind 
maakte was een ingelijste charter met het majesteitszegel van koning Willem III. Da 
Costa gaf mij een reclamefolder van een verzekeringsmaatschappij, waarop de tekst: 
'Ken uw stamboom'. Aan de binnenkant stond een kwartierstaat. Da Costa heeft me 
uitgelegd hoe een kwartierstaat ingevuld diende te worden en sindsdien ben ik bezig 
met genealogie. Het foldertje heb ik trouwens nog altijd. Mijn eerste kennismaking 
met het archief was in Leeuwarden. destijds gevestigd in de Kanselarij . Toen het 
spoor naar Groningen voerde, kwam dat heel goed uit. Begin 1960 was het nog erg 
rustig op het archief. In de leeszaal van het gemeentearchief zaten destijds niet meer 
dan een man of vier. vijf. 

• Hoe is je "hobby uit hobby" ontstaan en wat houdt die precies in. 
Toen de tijd kwam dat ik niet veel nieuws meer vond over mijn eigen familie (klaar 
ben je natuurlijk nooit) had ik zin om eens iets anders te doen dan familieonderzoek. 
Ik kwam in gesprek met de eigenaar van de sigarenwinkel Minke. Hij was erg geïnte
resseerd in de geschiedenis van zijn pand (hoek Nieuwe Ebbingestraat- Spilsluizen) . 
Ik had toen de euvele moed toe te zeggen: dat zoek ik wel even uit. Vervolgens ben 
ik jaren bezig geweest met het zoeken naar gegevens over dit pand. Er zijn verschil
lende boekjes verschenen over panden in Groningen. maar meestal gaat het vooral 
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over de bouwgeschiedenis. De bewoners worden vaak in een paar zinnen aang
eduid. Ik wilde juist deze bewoners centraal stellen in mijn onderzoek. Het is me ge
lukt een volledige bewonerslijst samen te stellen zonder hiaten vanaf de eerste bewo
ners in 1621 tot heden. Het is me zelfs gelukt via de stadsrekeningen de bouwer van 
het pand te traceren. Ik woonde tot 1998 in Leiden en kwam slechts een keer of vier 
per jaar op het archief. Toen ik in Groningen kwam wonen, kon ik wekelijks naar de 
bron. Na ongeveer 10 jaar onderzoek, kwam ik op het idee een en ander op schrift te 
stellen met als doel een boekje uit te geven. Het manuscript vond Martin Scholma 
van Profiel zo de moeite waard, dat hij na een vluchtig doorbladeren mij meedeelde: 
"Dat gaan we uitgeven." Er ligt nu een boekje in de winkel met als titel: "Vooran over 
Ebbingenpoorten brugge". 

• Wat is er zo leuk aan. 
Het leuke is dat je niet alleen met de burgerlijke stand en DTB-archieven bezig bent. 
maar ook heel andere hoeken van het archief leert kennen. Het is ongelooflijk wat je 
zoal kunt vinden in de archieven van het kadaster, de oude rechterlijke archieven, de 
familiearchieven en helemaal prachtig materiaal zijn de stadsrekeningen. Ook het 
zoeken naar beeldmateriaal is spannend. Alleen al het aantal ansichtkaarten van 
'mijn' pand is enorm. Uiteindelijk ben je zo niet met één, maar met tien families 
bezig. 

• Hoeveel tijd neemt deze hobby intussen in beslag. 
Archiefbezoek deed ik meestal op vrijdagmorgen en soms ook op zaterdagmorgen. 
Nooit veel langer dan een uur of drie. Het uitwerken van de gevonden gegevens is 
zeer tijdrovend. Ik ontdekte dat het schrijven van een boek een heel andere bezigheid 
is dan het maken van aantekeningen. Steeds het spanningsveld tussen de uitbundige 
hoeveelheid gevonden gegevens die alleen voor de onderzoeker interessant is en het 
maken van een- leesbare tekst vóor de gemiddelde lezer, die niet op alle details zit te 
wachten. Het antwoord op deze vraag moet zijn: heel veel tijd. 

• Wat is het leukste, meest bijzondere dat je hierbij tegengekomen bent? 
Een prachtig verhaal over de chirurgijn Durandes Bontjes die in 1758 het hoekhuis 
kocht. Samen met een bevriend echtpaar heeft hij een koopman overvallen en be
roofd. Het arme slachtoffer was door de vrouw van het stel haar huis binnengelokt 
met de bedoeling hem te verleiden. Als het zover was, zou zij een teken geven met 
het gordijn waarop haar man en de chirurgijn naar binnen zouden stormen om de 
koopman op heterdaad te betrappen. Daarna zouden ze hem geld afhandig maken, 
maar helaas: de koopman tastte niet toe, maar werd toch overvallen. Het liep niet 
goed af met de daders. Het echtpaar werd gegeseld en verbannen. Durandes Bontjes 
ontliep de geseling, maar werd ook voor eeuwig verbannen. Hij vestigde zich met 
vrouw en kinderen in Meppel. Hij kreeg in 1 790 gratie van stadhouder Willem V 

• Werk je digitaal, waar staat Je computer. 
Ik vraag me altijd af hoe ik vroeger zonder computer werkte. Ik zou niet meer zonder 
kunnen. Mijn computer staat op mijn werkkamer. Naast de pc staat een scanner, ook 
een geweldig apparaat. Op het archief maak ik veel digitale foto's die ik thuis opsla en 
bewerk. 

• Kom je nog toe aan genealogie en andere hobby's. Wat zijn die andere 
hobby's. 

Ik doe niet veel meer aan genealogie wat betreft mijn eigen familie. Wel voor een 
andere liefhebberij, namelijk de Heerlijkheid Harssens. Volgens mijn partner "dat 
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stuk weiland onder de rook van Adorp". Uiteraard kijk ik er wat anders tegenaan. Ik 
ben lid van het Huis van de Heren van Harssens. een clubje van mensen die zich be
zighoudt met het promoten van Harssens. Met dit doel is er een heuse stichting in het 
leven geroepen. Deze beheert de destijds door dhr. J.J. Stienstra uit de nalatenschap 
van mr. Ekke Fransema gekochte delen van heerlijke rechten van o.a. Adorp en 
Harssens. Doel van de stichting is zoveel mogelijk bekendheid geven aan Harssens, 
waar eens twee borgen hebben gestaan. Ik heb op mij genomen onderzoek te doen 
naar Harssens. Ongelofelijk hoeveel er te vinden is over een toch echt piepklein 
dorpje. Door dit onderzoek verzeil je weer in heel andere archieven: de huisarchie
ven van de Groninger borgen. Uiteraard ben ik van plan hier ook ooit eens een 
boekje over te schrijven. 

• Wat kunnen de lezers voor Jou betekenen en andersom? 
Ik zou het prachtig vinden als iemand nog ergens een foto zou hebben van de restau
ratie van het hoekhuis. Direct na de oorlog is het pand grondig gerestaureerd. Ik heb 
het bestek van de restauratie gevonden, maar geen foto's. Uiteraard ben ik bereid 
vragen van lezers te beantwoorden. Ik heb gegevens verzameld over de familie's 
Brouwer, Theodorie, Wolthuis (Scheemda) en Slachter (Winschoten). Heel bijzonder 
is, dat er hier sprake is van één vader met drie zonen en toch vier familienamen! 

• Zit je nog met een brandende vraag betreffende genealogie of de hobby 
waarover je vertelde? 

Ik heb geen brandende vraag, maar wel een wens. Ik ben begin jaren zeventig lid ge
weest van een werkgroep die onder leiding van de toenmalige rijksarchivaris De Vey 
Mestdagh het notulenboek van Pieter van Zijl, syndicus van de Ommelanden, heeft 
getranscribeerd. Hiermee zijn we een jaar bezig geweest. Het jaar daarop hebben we 
het geheel geannoteerd. Het was de bedoeling om het resultaat uit te geven door de 
Stichting Vrienden van het Rijksarchief. Dit is helaas nooit gebeurd. Mijn idee is om 
op dezelfde manier, dus in samenwerking met professionals en amateurs bijvoor
beeld een jaar stadsrekeningen als onderwerp van studie en publicatie te nemen. 

Een Krewerds takje lwema 
Menne Glas. Groningen 

Dankzij voetnoot 1486 in het recent verschenen Boelens-boek 1, en mede met de 
hulp van de GGG 2 is een bijzonder takje Iwema boven tafel gekomen. Bijzonder, 
omdat de personen zich in de tweede helft van de 17e eeuw niet in het Westerkwar
tier, maar in Krewerd en omstreken bevinden, en bijzonder omdat de familienaam 
Iwema meermalen via Sijbrich-vrouwen wordt doorgegeven. 
Gemelde voetnoot noemt een groep personen, die in 1739/40 aanspraak maakt op 
de erfenis van de in 1738 kinderloos overleden weduwnaar Jacob Iwema. De erfenis 
is dan al verdeeld onder de verwanten van Jacobs moeder Lljske Jacobs. Nu pro
beert de familie van zijn vader Jannes Iwema alsnog haar deel te krijgen, overigens 
naar het lijkt zonder resultaat. Deze vaderlijke familie blijkt voor een deel te bestaan 
uit nakomelingen van Jan Berents en Sijbrich lwema, de laatste waarschijnlijk een 
oudtante van Jacob Iwema. De groep wordt op 21 nov. 1739 3 opgesomd, onder an
dere komen voor: 

a) namens Sibrigh Berents Iwema de gecommitteerde raad Pieter Geerts 
b) namens Sibrigh Jacobs lwema: 
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bl) Berent Remkes noie uxor (namens zijn vrouw Diewerke Willems, dochter 
van Sibrigh) 

b2) Jacob Willems (zoon van Sibrigh) 
b3) Erfgenamen van Occo Willems (zoon van Sibrigh). 

Jan Herents, over!. vóór 1670, tr. Sijbrich lwema, over!. in of na 1670. 
Sijbrich zag ik als een dochter van Harmen lwema, kleindochter van Abel lwema en 
Siewke Jacobs, dit vanwege een huwelijk gesloten in Grijpskerk op 23 okt. 1625 tus
sen Jan Berents en Sijbrigh Harmens. Door een discussie met Gert Schansker heb ik 
dit standpunt verlaten: het is (te?) krap qua leeftijden, Harmen wordt niet vernoemd, 
en Sijbrich is nergens in relatie tot Harmen lwema gevonden, over wie toch heel wat 
bekend is, onder andere de (een?) verdeling van zijn nagelaten goederen. Momen
teel vermoed ik dat Sijbrich een dochter is van Abel lwema en Siewke Jacobs: qua 
leeftijden kan dat prima, en dan zijn beide ouders van Sijbrich netjes vernoemd. Sij
brichs broer Driewes lwema, grootvader van erflater Jacob lwema, heeft ook een 
dochter Sijbrich, vast geen toeval. 
Jan en Sijbrich zijn provinciemeiers op 100 juk land voor de reductie onder het Warf
fum er klooster behorend, welk landgebruik ze per resolutie van 16 april 1631 4 over
nemen van Lambert Jacobs bij de Delt. Het land draagt Jan Berents provinciemeier 
bij de Delt tot Warffum op 3 mei 1654 5 over aan het echtpaar Claes Peters en Rijc
kien Luirts. Jan Berents en Sijbrich lwema hebben ondertussen een provincieboer
derij met 68½ grazen land bij Krewerd gekocht, op 23 mei 1654 6 worden zij aldaar 
als opvolgers van Peter Jansen te Krewerd als meiers ingeboekt. De boerderij ligt ten 
noorden van Krewerd aan de zuidkant van de Feldwerderweg, en heet tegenwoordig 
zeer toepasselijk 'het Noorden'. Het Bierumer Boerderijen boek behandelt deze boer
derij onder nummer H.07, zie aldaar voor details. 
Onder Krewerd wordt Jan Berens weduwe genoemd in een belastinglijst van het eer
ste halfjaar van 1670 7• Volgens mijn interpretatie van die lijst wordt ze aangeslagen 
voor 5 volwassenen, geen kinderen, en zo'n 15 koeien, Dat laatste is ongeveer ge
middeld. 

Kinderen (volgorde deels onbekend): 
1. Berent Jansen lwema, volgt 11.1 
2. Sieuwke Janssen, volgt II.2 
3. Dewer Jans, volgt 11.3 
4. Lisebetjen Jansen lwema, ged. Warffum 15-3-1635, belijdenis Krewerd 

25-9-1664, over!. Krewerd voorjaar 1669 8• 

5. Grietje Jansen lwema, ged. Warffum 15-3-1635, belijdenis Appingedam 
31-8-1660. over!. vóór sept. 1673, tr. Krewerd 27-5-1660 Lue Sijrts, van 
Appingedam, belijdenis Appingedam 4-10-1644; Lui Sierts otr. (3• pr.) 2• 
Appingedam 5-10-1673 Hielcke Frerix. 

Bij hun huwelijksinschrijving in Krewerd staat geschreven: Lue Zijrts burger in
den Dam ende Grietjen Jansen lwema woonachtich tot Crewert. In het Damster 
bewonersboek 9 komt op een lijst van 1654 10 Luij Sijerts baecker voor, en in 
1661 Lui Sierts (a). Op de belastinglijst van 1670 11 wordt in Appingedam Luirt 
Sijrts aangeslagen voor 3 volwassenen en 1 kind. Dit kind zal de op 7 sept. gebo
ren en 8 sept. 1669 te Appingedam gedoopte Sijrt zijn, als ouders zijn genoteerd 
Luij Sijrts ende Geertien; van hem geen huwelijk of kinderen gevonden. In de 
Acta van Appingedam 12 komt Luije Sijrts meermalen voor. bijvoorbeeld bevesti
ging als diaken op 26 jan. 1662, als afgaand ouderling op 1 jan. 1670, gekozen 
ouderling 1 jan. 1671. 
Bij zijn tweede huwelijk wordt Luije luitenant genoemd, zijn echtgenote is wedu
we van de Damster burgermeester (en in 1654 backer!i Uwe Cornelis. 
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6. Abel lwema, ged. Warffum 22-10-1637. 
Abel is gedoopt als Abel lmminga. Als Abel lwema getuigt hij in 1681 in het huwe
lijkscontract van Julie Lamberts. Hij zal kinderen hebben, want in 1702 wordt Be
rent Jans aangeslagen als voormond over de kinderen van Abel Jans (zie bij 
Berend). Tot op heden heb ik van echtgenote en nageslacht geen nadere gege
vens kunnen vinden. 

7. Jacob Jansen lwema, ged. Warffum 25-6-1643, belijdenis Krewerd 10-
12-1676. 

Evenals Abel lwema en Berent Janssen is Jacob Janssen oom in het huwelijks
contract in 1681 van Julie Lamberts. Samen met zijn broer Berent Jans wordt hij 
vermeld op de lijst van lidmaten te Krewerd opgemaakt in de zomer van 1684, 
ook samen met zijn broer BerentJans wordt hij genoemd als oom van de bruid bij 
het huwelijkscontract op 6 april 1692 te Farmsum van Sibrig Jacobs en Willem 
Ockes. 

ll.1 Berent Jansen lwema, tr. (1) vóór juni 1666 Lisebetjen; Berend tr. (2) Kre-
werd 3-5-1674 Geertien Peters. van Krewerd. 

Berent Jans communiceert voor de eerste maal op het avondmaal gehouden op 29 
sep. 1661 te Krewerd. Voluit als Berent Jansen lwema komt hij voor met zijn vrouw Li
sebetjen op de lidmatenlijst van Krewerd opgesteld op 3 juni 1666 door pastoor Ja
cobus Henningius. Op de lijst van zomer 1684 staan vermeld Berent Jans en zijn 
vrouw, alsmede zijn broer Jacob Jans. Op 30 juni 1694 blijkt Berent Jans ouderling te 
Krewerd te zijn, ook in 1701 is sprake van ouderling Berent Jans. Van Geertje Peters 
heb ik geen lidmaten-registratie gevonden, wonderlijk genoeg. 
Op 19 okt. 1680 13 wordt geregistreerd dat BerentJansen en zijn vrouw Geertien mei
ers zijn op de 70 grazen provincieland te Krewerd zoals zijn vader heeft gebruikt. De 
boerderij blijft in de familie: opvolgers zijn volgens het boerderijenboek in 1701 Jan 
Jacobs en vrouw Elske, zie 11.3.2. 
Berent Janssen is oom van Julie Lamberts, als die in 1681 een huwelijkscontract af
sluit. En Berent Jans is getuige als oom van Sibrig Jacobs, als ze in 1682 haar huwe
lijkscontract sluit. 
Voor de 400° penning wordt op 13 aug. 1702 14 Berent Jans te Krewerd aangeslagen 
voor 1500 gl., tevens wordt hij als voormond over Abel lwema's kinderen aangesla
gen voor 500 gl. 

Kind van Berent en Geertje: 
1. Sibrigh Berents lwema, ged. Krewerd 29-8-1675. belijdenis Krewerd 

maart 1694, tr. Ie Krewerd 3-5-1696 Peter Harms, van Leermens, belijde
nis Krewerd 16-9-1694; Peter tr. 1 • Krewerd 1686 Etje Jacobs, van Arwert, 
over!. mei 1690 15, dr. van Jacob Willems x Grietje Halsema; Sibrigh tr. 2• 
Krewerd 27-8-1713 Pieter Geerts, van Opwierde. 

Peter Harms boert met beide vrouwen op de ouderlijke boerderij van zijn eerste 
vrouw, de zogenoemde kerkeboerderij te Krewerd.16 Voor gegevens betreffende 
hem en vooral de familie van zijn eerste vrouw verwijs ik naar O.J. Nienhuis' arti
kel over Langeland.17 

Na het overlijden van Peter continueert Sibrigh met haar tweede man op de boer
derij, Pieter Geerts wordt tot en met 1750 als meier genoemd, waarna de boer
derij in handen komt van het echtpaar Bouke Harms en Hindrikjen Jans. 
Zowel Pieter Harms (1691-1711) als Pieter Geerts (1719-1745) zijn landdag
comparant 18 voor Krewerd. Pieter Geerts komt voor in de groep aansprekers in 
1739: de gecommitteerde raadt Pieter Geerts noie ux. Sibrigh lwema. 
Van Sibrigh zijn 2 kinderen bij haar eerste man, en 4 kinderen bij haar tweede 
man bekend, met daaruit nageslacht. 
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11.2 Sieuwke Jansen, van Warffum, over!. vóór 1667(?), tr. Warffum 2-4-1648 

52 

Lambert Julles, van Usquert, schrijver. 
De heer A. Kroeske attendeerde me op Sieuwke, met haar man Lambert voorko
mend als schoonfamilie in zijn Kruizinga-genealogie.19 

Lambert Julles komt voor op de vroegste lidmatenlijst van Middelstum opgemaakt 
op 28 april 1667, zijn vrouw niet. waaruit met enige reserve valt te concluderen dat 
zij dan zal zijn overleden. 
In het familiearchief van Bolhuis bevindt zich een Ges/agt Register, in 1766 20 opge
steld door Jan van Belhuis, weergevend het nageslacht van Lammert Ju/lens Schrij
ver getr. an Sijverdina Jans. De gegevens onderstaand komen daarmee overeen. 

Kinderen: 
1. Julie Lamberts, belijdenis Middelstum 11-9-1687, over!. 1721/22, land

bouwer. tr. 1 • he. Groningen 20-1-1681 Marretien Jansen Cruisinga, dr. 
van Jan Rembts Cruisinge en Reinou Siccama; Julie tr. 2• eind 1699 Wob
bigjen Eewes, dr. van Foeke Eeuwes en Maijke Alles. 

Het huwelijkscontract gesloten te Groningen op 20 jan. 1681 21 tussen Julie 
Lamberts zoon van wijlen Lambert Julles en Sieucke Janssen en zijn bruid de 
jonge dochter Marretien Janssen Cruisinga, dochter van wijlen Jan Rembts Crui
singe en Reinou Siccama vermeldt aan zijn zijde de redger Michael van Bolhuijs 
zwager, Berent Janssen, Abel lwema en Jacob Janssen omen, en Jacob Janssen 
moeienman. Voor haar zijn daar Cornelis Jansen broer, Berent lwema en Derk 
Hardenbergh zwagers. 
Wobbigjen Eewes wordt als vrouw van Julie Lammers lidmaat te Middelstum op 
10 dec. 1699, met attestatie van Leermens. 
Voor verdere gegevens verwijs ik naar genoemde genealogie Kruizinga. Ook de 
genealogie Eeuwes 22 geeft diverse details. Het Ges/agt Register vermeldt uit het 
tweede huwelijk twee zonen: Lammert Julles en Fokke Ewes, beide ongetrouwd 
overleden. 

2. Sijbrigje Lamberts, ged. Middelstum 8-7-1655, belijdenis Middelstum 7-3-
1675, over!. Warffum 26-12-1678 23 , tr. Kantens 13-9-1674 24 Michiel van 
Bolhuis, ged. Groningen 6-10-1644, belijdenis Middelstum 14-12-1673, 
over!. Warffum 21-5-1704 25 , rechter, zoon van Abel Eppes van Bo/huis en 
Jantien Michiels. 

Het huwelijkscontract van dit echtpaar gesloten op 27 juli 167 4 26 vermeldt voor 
hem Eppo van Bolhuis als broer, Eijse Peters als oom, Abraham Frijlink en Folkert 
Michiels als neven. Voor haar getuigen Jacob Jans als voormond, Berent Jans als 
sibbe voogd en Geert Alberts als vreemde voogd, Julie Lamberts als broer, Jacob 
Jans en Dewertje Jans als oom en moei. 
Het echtpaar wordt op 4 juli 1675 lidmaat te Warffum, met attestatie van Middel
stum, en daar blijven zij de rest van hun leven wonen. Kinderen heeft dit echt
paar niet gehad. 
Voor meer informatie over dit echtpaar zij de lezer verwezen naar het register 
Bolhuis. 

3. Jan Lamberts, ged. Middelstum 17-10-1658, brouwer, tr. tweede helft 
1685 Cornelia Zandt. 

Cornelia Zandt, vrouw van Jan Lamberts Brouwer, wordt met attestatie van Warf
fum op 4 dec. 1685 lidmaat te Scheemda. In Warffum wordt zij op 19 juli 1685 
lidmaat met attestatie van Eenrum, helaas begint de registratie in Eenrum pas in 
1686. 
Het Geslagt Register noemt twee kinderen: Siverdina Lammers die in 1728 met 
Andries Wesche trouwt (daaruit in elk geval een zoon Lammert) en Peter Lam
mers. 
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4. Epke Lamberts, ged. Middelstum 19-10-1662, otr. Warffum 12-8-1683 
Edze Broeils, geb. 1659 28, belijdenis Warffum 12-4-1691, over!. 1703 29, 

landbouwer op Hoysum, zoon van Steven Broei/s en Ae/tien Fockes. 
Het huwelijkscontract van Edzo Broijls en Epke Lamberts is op 7 aug. 1683 30 ge
sloten, waarbij voor hem getuigden Aeltien Fockens weduwe Broijls moeder, Jan 
Derckx en Anske Broijls zwager en zuster, en Conradus Wachlo predikant in de 
Oude Schans zwager. Voor haar verschenen Michael van Belhuis zwager en Julle 
Lamberts broer. 
Over dit echtpaar, haar uitgebreide nageslacht, en de familie Broeils is veel te 
vinden in Ommelander Geslachten.31 

II.3 Diewer Jans, van Krewerd, tr. Krewerd 5-4-1668 Jacob Jansen, van Eel-
werd, over!. voorjaar 1701, landbouwer te Eelwerd; Jacob tr. 1 Maijke Frix. 

Dat Dewer Jans een dochter van Jan en Sijbrich is, baseer ik op het huwelijkscontract 
in 1692 van dochter Sibrich: Berent en Jacob Jans worden als omen genoemd. Daar
naast vermeldt het huwelijkscontract in 1681 van Julle Lamberts als getuige Jacob 
Janssen moeienman. 
De registratie van lidmaten te Opwierde 32 vermeldt, dat op 6 dec. 1657 Jacob Jans 
en Maijke Frix te Eelwerd voor de eerste maal communiceren. Op de lijst opgesteld 
op 17 dec. 1671 wordt vermeld: Jacob Jans, wiens huisvrouw Diewer, door des Hee
ren genade, bij dese mijne eerste visitatie, de Gemeijnte J. Xi. is toegedaen. Op 16 
okt. 1681 wordt Jacob Jans als diaken bevestigd, het jaar daarop is er in functie een 
verschil met dominee. Vervolgens wordtJacob Jans op 13 okt. 1685 ouderling, op de 
lijsten opgesteld 8 juni 1690 en 9 juni 1695 is hij dat nog steeds. Op 12 juni 1701 
wordt Peter Jans tot ouderling bevestigd in pfaetse van Jacob Jans die verstorven 
was. 
Jacob Jans wordt voor het eerst in 1663 33 als meier op een boerderij te Eelwerd ge
nctemd, op de belastinglijst van 1670 34 wordt onder Opwierde Jacob Jans de Jonge 
aangeslagen voor 4 volwassenen, 1 kind en zo'n 12 dieren. Na zijn overlijden wordt 
hij opgevolgd door schoonzoon en dochter Willem Ockes en Sibrigh Jacobs, voor het 
eerst vermeld in 1704. Het gerefereerde boerderijenboek geeft leuke details. 

Kind van Jacob en Maijke: 
1. Jantje Jacobs, ged. Opwierde 26-12-1661, in 1692 halfzuster in huwelijks

contract van Sibrig. 
Kinderen van Jacob en Dewer: 
1. Sibrigh Jacobs lwema. ged. Opwierde 21-3-1669, belijdenis Opwierde 

8-6-1690, over!. 1726, tr. he. Farmsum 6-4-1692 Willem Ockes, ged. Wol
dendorp 9-8-1671, overl. na feb. 1736, landbouwer te Eelwerd, kerkvoogd 
te Farmsum, zoon van Ocko Willems en Eitje Derks. 

Het huwelijkscontract gesloten te Farmsum op 6 april 1692 35 van Willem Ockes 
en de jonge dochter Sibrigh Jacobs vermeldt voor de bruidegom Derk Ockes als 
broer en Harmen Willems en Anje Allerts als oom en moeij en Hindrick Berens en 
Anje Willems. Voor de bruid waren aanwezig: Jacob Jans en Dewer Jans als vader 
en moeder, Jan Jacobs als broer, Jantje Jacobs als halfzuster en Berent en Jacob 
Jans als ooms. Dorsaal wordt vermeld: huwelijkscontract van Willem Ockes Smit. 
Op de lidmatenlijst opgemaakt in 1721 te Farmsum komen voor de kerkvoogd 
Willem Ockes en zijn vrouw Sijbreght Jacobs, bij haar is het overlijden in het jaar 
1726 aangetekend. Willem Okkes kerkvoogd komt tevens voor op de lijst te 
Farmsum van feb. 1736, met aantekening 'obiit', helaas zonder jaartal. In elk ge
val na 18 aug. 17 42 36, op welke dag hij getuigt in het huwelijkscontract van zijn 
dochter Diewerke Willems. 
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2. Jan Jacobs, belijdenis Opwierde 4-6-1696, over!. vóór 1720, tr. Opwierde 
29-3-1700 Elske Jans, van Tuikwerd: Jan tr. 2• (otr. Veendam 15 juli) Kre
werd 17-7-1709 Gees jen Jans, van Veendam, dr. van Jan Wolters en Sip
ke Peters: Geeske tr. 2• Veendam 18-2-1720 Hindrik Claassen. 

Jan Jacobs is broer in het huwelijkscontract van Sibrig in 1692. 
Jan Jacobs en Elske volgen in 1701 (zijn oom) Berent Jansen en Geertien op als 
meiers van de boerderij 'Het Noorden' 37 te Krewerd. 
Uit Jan en Geesje nageslacht, met name een dochter Sijbrig lwema, gedoopt 
Veendam 9 okt. 1718, die op 1 feb. 1739 in Veendam met Hindrik Berents 
trouwt. 

3. Mettje Jacobs, ged. Opwierde 1 jan 1674. 

Noten 
1 J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis: Boelens (2006) 
2 Groningse Genealogie Groep: http://groups.yahoo.com/group/groningen-genea/ogy/ 
3 HJK 967 fol. 506 (en elders), met dank aan Joop Boelens/Otto Nienhuis 
4 OA 726 
5 OA 726 
6 OA 726 
7 OA 1059, met dank aan Gert Schansker 
8 Aangetekend op lidmatenlijst, zie www.menneglas.nl/lidmaten 
9 W.G. Doornbos: Bewonerslijsten van de stad Appingedam (Groningen 2001) 

10 HJK 1161, lastige handtekening, dezelfde beter leesbare handtekening bij belijdenis okt. 1644 
11 OA 1059 
12 HG Appingedam inv.nr. 2 
13 OA 726 
14 RnR 1027, met dank aan Jacob Boerema 
15 DTB Krewerd: overlijden aangetekend bij het huwelijk in 1686 
16 Boerderijenboek Bierum K.06 
17 O.J. Nienhuis: De oudste generaties Lange/and (Bo/huis en Mulder) in Gruoninga 1985, o.a . 

111.2.1 
18 Studiezaal RHC, index landdagcomparanten 
19 A. Kroeske, Genealogie Kruizinga ('tak Wege') in Gruoninga 1993, blz. 14 
20 FA van Belhuis inv.nr. 49 
21 FA van Belhuis inv.nr. 45 
22 P.J.C. Elema: Eeuwes en Bottema in Gruoninga 1999 
23 GDW 3947 
24 Register Belhuis 
25 GDW 3949 
26 FA van Bolhuis inv.nr. 9 (2x) en inv.nr. 10 (afschrift) 
27 J. Bolhuis en P.J.C. Elema: Van het Bo/huis te Eekwerd; Leiden 1986 (fotokopie) 
28 K.J. Ritzema van lkema: Ommelander Geslachten; blz. 44: volgens hemzelf 24 jaar bij huwelijk, 

in 1659 geboorte opgetekend. 
29 K.J. Ritzema van lkema: Ommelander Geslachten; blz. 45 
30 FA van Belhuis inv.nr. 46 
31 K.J. Ritzema van lkema: Ommelander Geslachten; onder meer 11.1.8, blz. 38 tm. 47. 
32 Lidmatensite: www.menneglas.nl/lidmaten; met dank aan P.J.C. Elema 
33 Gegevens ontleend aan: J. E. Emmelkamp: Boerderijen en Molens in Appingedam, E5, blz. 442 
34 OA 1059 
35 RA Farmsum akte 90, met dank aan Dirk Beerta 
36 W.G. Doornbos: Huwe/ijkscontractenboek Five/ingo 1613-1810 deel/; blz. 245 
37 Boerderijenboek Bierum H07 
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Kwartierstaat van Willem Boerhave Beekman 
Thijs IJzerman t 

In de nalatenschap van Thijs !Jzerman vonden we (met dank aan Gerrit Kuijk) deze 
kwartierstaat. Het is de kwartierstaat van zijn grootvader van moederszijde. De hier 
onder nummer 12 vermelde Klaas Boerhave was (vooralsnog) de enige bekende 
voorouder van Thijs die uit de provincie Groningen afkomstig was. 
Een aardige bijkomstigheid in de kwartieren van Thijs was dat zijn ouders op de
zelfde dag (en in hetzelfde jaar) geboren waren: op 25 juni 1923 zijn vader te Amster
dam en zijn moeder te Den Haag. Zie daarvoor uitgebreider HOP 1995, blz. 14. 
Hier en daar heeft de redactie (Antonia Velthuis, Henk Hartog en Johan Waterborg) 
zijn gegevens nog wat kunnen aanvullen. Waarvoor tevens dank aan Piet Bos te 
Zwolle, die daar voor ons onderzoek deed. 
Na kwartiernummer 31 hebben we alleen de Groninger kwartieren verder gevolgd. 

1. Willem Boerhave Beekman, geb. Assen 18-4-1891, houthandelaar, direc
teur Nederlandse Houtacademie, hoofdredacteur Vakblad voor de Meubelin
dustrie, over!. 's-Gravenhage 3-1-1970; tr. Zuidlaren 3-5-1922 met Niesje 
Jong, geb. Ransdorp 14-3-1890, over!. 's-Gravenhage 27-5-1973, dochter van 
Jacob Jong en Niesje Grim. 

2. Jan Beekman, geb. Zwolle 23-6-1864, winkelier, rentmeester psychiatrische 
inrichting Dennenoord te Zuidlaren, koopman, sigarenhandelaar, lid Provinciale 
Staten van Drenthe, over!. Zuidlaren 10-9-1948; tr. (2) met Neeltje Groen
huijzen, geb. Hilversum 29-5-1877, overl. Hilversum 27-7-1967; tr. (1) Assen 
27-10-1886 met 

3. Margien Boerhave, geb. Assen 7-7-1864, overl. Zuidlaren 23-8-1920. 

4. Hendrik Jan Beekman, geb. Zwolle 23-1-1841, modelmaker, overl. Assen 
22-6-1894, begraven aldaar; tr. Zwolle 2-4-1863 met 

5. Cornelia Doom, geb. Zwolle 28-1-1834, over!. Zuidlaren 24-1-1909, begra
ven te Assen. 

6. Jan Boerhave, geb. Assen 2-3-1832, bakker, vervener, landbouwer, over!. 
26-12-1917; tr. (2) te Assen 26-2-1868 met Margaretha Hagen, geb. Haar
lem 14-12-1845, over!. in het jaar 1922, dochter van Johannes Petrus Hagen 
en Geerdien Dieters; Jan tr. (1) Assen 2-4-1856 met 

7. Aaltje Dieters, geb. Assen 26-8-1836, over!. Assen 28-1-1867. 

8. Jan Beekman, geb. Zwolle 12-5-1803, koopman, timmerman, uitdrager, 
over!. Zwolle 31-12-1880; tr. Zwolle 3-9-1829 met 

9. Lidia Feenstra, ged. Deventer 22-1-1800, overleden vóór 11-11-1869. 
10. Willem Doorn, geb. in Zwollerkerspel ca. 1785, poortwachter, winkelier, overl. 

Zwolle 24-3-1859, oud 73 jaar; tr. Zwolle 6-12-1807 met 
11. Antonia ten Rouwelaar (Rauwelaar / Rouweler). geb. Zwolle ca. 1790, 

overl. Zwolle 8-5-1849, oud 58 jaar. 
12. Klaas Boerhave, geb./ged. Meeden 17/25-12-1791, molenaar, veeneigenaar, 

overl. Assen 8-12-1852; tr. Assen 17-5-1831 met 
13. Willemtien Davids. geb. Vries 28-1-1792, over!. Assen 23-12-1873; zij tr. (1) 

te Assen 20-5-1820 met Egbert Stoker, geb. Assen 8-3-1778, overl. Assen 
11-10-1826, zoon van Jan Hendrik Stoker en Jan tien Wolters; hij was wed uw-
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naar van Aaltien Alberts Zwarts. 
14. Reinder Dieters, geb. Assen 28-10-1809, koopman, horlogemaker, over!. 

Assen 19-2-1876; tr. Assen 7-2-1836 met 
15. Margien Strabbing, geb. Assen 27-7-1804, over!. Assen 24-4-1888. 

16. Antony Beekman, geb. Zwolle, ged. aldaar 3-10-1774, scheepstimmermans
knecht, tapper, scheepstimmerman, kastelein, cabaretier, herbergier, ov!. Zwolle 
30-8-1842, zoon van Derk Jan Beekman en Margrieta Rouwenhorst; tr. Zwolle 
(otr. aldaar 17-10-1800) op 9-11-1800 met 

17. Hendrikje Kolkmans. 
18. Johannes Feenstra, sergeant onder het 3• bataillon van het 2• regiment, begr. 

's-Hertogenbosch (Janskerkhof) 7-6-1807; tr. met 
19. Ida Bisthorst, over!. Groningen rond 1809 (mogelijk over!. Groningen 18-9-

1808: ''de weduwe Jan Feenstra, oud 50 jaar, bij Stientilpoorte in de Wagte, 
militer''; aangever is Wijnand Zerzjand). 

20. Piet Doorn, waarschijnlijk te Zwollerkerspel; tr. met 
21. Alberdina Bosch. 
22. Jan ter Rouwelaar, waarschijnlijk te Zwolle: tr. met 
23. Aaltje Smit. 
24. Hindrik Freerks Boerhaven, ged. Loppersum 10-2-1755, grutter, landge

bruiker. over!. Meeden 24-4-1818; tr. Groningen 1-7-1784 met 
25. Sieke Claassens Stuivinga, geb. Uithuizermeeden 6-3-1761, over!. Meeden 

11-2-1822. 
26. Jan Davids, ged. Vries 18-10-1767, landbouwer, burgemeester van Vries, 

over!. Vries 18-12-1843, zoon van Hendrik Hendriks Davids en Willemtje Jans; 
tr. (2) met Geessien Jans Baving, geb. Vries 20-2-1765, over!. Vries 25-12-
1830, dochter van Ja_n Willéms en Geessien Jans: tr. (1) Vries 8-5-1793 met 

27. Aaltien Jans, geb. Zeegse 14-8-1776, ged. Vries 18-8-1776, begr. aldaar 
20-4-1798, dochter van Jan Oosting en Egbertien Alberts. 

28. Gerrit Hendriks Dieters, ged. Assen 14-12-1777, barbier, over!. Assen 25-
11-1840. zoon van Hendrik Gerrits Dieters en Aaltie Roelofs; tr. Assen 8-11-
1807 met 

29. Grietje Reinders ter Linden, geb. Steenwijk in het jaar 1777, over!. Assen 
8-7-1851. 

30. Hendrik Hendriks Strabbing, geb. Erm (op Strabbing), ged. Sleen 10-10-
1773, zaagmolenaar, over!. Assen 3-12-1850, zoon van Hendrick op Strabbing 
en Lammigien: tr. Assen 17-12-1797 met 

31. Aaltien Harms Smit. geb./ged. Assen 2/25-10-1772, over!. Smilde 6-5-1833. 
dochter van Harm Aalders en Marigje Alberts. 

Vanaf hier zijn alleen de Groninger kwartieren verder gevolgd. 

48. Frerik Jacobs, ged. Loppersum 25-7-1724, begr. Loppersum 16-4-1767: tr. 
(2) Loppersum 24-3-1762 met Renske Jans, weduwe van Wiert Cornelis, van 
Katmis; Renske hertrouwt (otr. Loppersum 7-7-1771) met Kornelis Jans; Frerik 
tr. (1) Stitswerd 9-5-1745 met 

49. Elijsabeth (Lisabeth) Hindriks, ged. Middelstum 8-2-1722. bij huwelijk van 
Stitswerd, begr. Loppersum 13-10-1761. 

Kinderen gedoopt te Loppersum: Jakob en Hindrik 21-8-1745; Jakob 11-9-1746; 
Hindrik 14-12-1749; Auke 29-10-1752; Hindrik 10-2-1755; Aafke 25-9-1757, en uit 
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zijn 2e huwelijk Freerk 27-2-1763. 
Op 19-6-1759, 12-8-1760 en 13-10-1761 worden kinderen begraven te Loppersum. 
Op laatstgenoemde datum meldt het diaconieboek: "Op de begraffenisse van Freek 
Jacob vrou en kint in de becken bevonden somma 1-2-8". 

50. Claes Geerts Stoevinga, ged. Uithuizermeeden 25-12-1732, molenaar, 
begr. Uithuizermeeden 9-1-1771; tr. Uithuizermeeden 25-1-1761 (huwelijks
contract (he) Huizinge 7-1-1761) met 

51. Maria de Baar, ged. Sebaldeburen 28-10-1736, begr. Uithuizermeeden 
24-5-1773; zij tr. (2) Uithuizermeeden 28-2-1772 (he Uithuizermeeden 
25-3-1772) met Peter Cornelis, van Uithuizermeeden. 

Kinderen gedoopt te Uithuizermeeden: Sijke 12-3-1762; Cornelius 24-4-1763; Cor
nelius 5-8-1764; Geert Claesen 26-1-1766; Henricus 15-3-1767; Geert Claesen 
30-7-1769; Niclaes 18-11-1770, en uit haar 2• huwelijk Lewina Peters 19-3-1773 
(begr. 1-10-1773). 
Bij het huwelijkscontract in 1761 zijn van de kant van Claes Geerts Stuivinga aanwe
zig: Geert Klasen Stuivinga, als vader, en Rein uwe Cornelius als stiefmoeder; N. Stui
vinga als broeder; Tonnis Pieters en Ida Balsters, als zwager en halfzuster; Willem 
Clasen Stuivinga als oom. En van de kant van Maria de Baar: ds. C, de Baar als vader; 
Klaas Willems Vreborg als neef en Lowina de Baar als zuster. 

96. Jacob Freerks, voerman, begr. Loppersum 25-5-1759; tr. (2) (otr. Lopper
sum 15-3-1727) met Tjake Jans, weduwe van IJte Arents, begr. Loppersum 
23-3-1759; tr. (1) Loppersum 27-11-1715 met 

97. Aafke Pieters. 
Kinderen: Maria, ged. Warffum 4-10-1716; Freerk, ged. Loppersum 25-7-1724. 
Op 15-4-1761 zweert Frerik Jacobs te Loppersum aan als voormond over de vijf kin
deren van wijlen Maria Jacobs bij Claas Waldriks. Maria trouwde in 1741 en kreeg bij 
Claas Waldriks zes kinderen: Waldrik, Aafke, Jakob (2x), Jantjen en Lubge. 

98. Hindrik Jans, van Garsthuizen; tr. (procl. Garsthuizen 13-6-1716) met 
99. Auke Cornellis, van Middelstum. 

Kinderen gedoopt te Middelstum: Lisabeth 8-2-1722; Teetje 9-1-1724; Cornelis 
22-7-1725; Grietje 13-10-1726; Jan, ged. Stitswerd 30-1-1729. 

100. Geert Claesen Stuvinga, van Uithuizermeeden, pelmolenaar, vele jaren ou
derling, begr. Uithuizermeeden 21-3-1783; tr. (2) Uithuizermeeden 29-7-1759 
met Reinuwe Cornellis, van Uithuizermeeden, wed. van Thomas Jans en 
dochter van Knellis Willems en Ida Tonnis; tr. (1) (otr. Uithuizermeeden 8-10-
1730) met 

101. Sieke (ged. als Seicke) Klaaszens, ged. Uithuizermeeden 9-8-1696, begr. 
Uithuizermeeden 30-3-1756; tr. (1) Uithuizermeeden 10-8-1721 met Balster 
Hindriks, van Uithuizermeeden. 

Kinderen gedoopt te Uithuizermeeden: Claas 11-3-1731; Claas 25-12-1732; Claas 
(= Nicolaus) 19-8-1736, later predikant te Sellingen, Bellingwolde en Ditzum; en uit 
haar 1• huwelijk: Jitje 12-10-1722; Lijsabet 5-3-1724; Ida 5-4-1726. 
Geert Claesen heeft een broer Willem Clasen Stuivinga, die na 1761 (zie bij nr. 50) 
nog op 16-6-1763 tekent bij het he van ds. Nicolaus Stuivinga te Sellingen. 
Ouders zouden kunnen zijn Claas Arents en Lijsebeth Alberts te Pieterburen: zij laten 
9-10-1707 een zoon Geert dopen en 3-9-1710 een zoon Willem. In ieder geval heeft 
Geert Claesen in 1756 financiële belangen te Pieterburen. 

102. Cornelius de Baar, ged. Groningen AK 1-8-1697 (adres bij AKerk), predi
kant te Sebaldeburen 1733-1737 en te Rottum 1737 tot zijn overl. 8-1-1774; 
tr. ca. 1728 met 
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103. Liefke Eppes Hillenius, ged. Uithuizen 22-4-1703, over!. Kantens 13-5-
1797. 

Kinderen gedoopt te Uithuizen (1729), Sebaldeburen (1735. 1736) en daarna 
te Rottum: Anna 25-3-1729; Jacobus; Cornelius 23-1-1735; Maria 28-10-
1736; Henricus 27-4-1738; Louwina 22-11-1739; Tiberius 3-12-1741; Geer
truid 21-2-1745. 

202. Claes Cornellis, van Uithuizermeeden, bakker; tr. mogelijk (2) (procl. Uit
huizermeeden 11-4-1717) met Trijnje Frerix van Uithuizermeeden; tr. (1) 
(procl. Uithuizermeeden 28-9-1695) met 

203. Lisebeth Harmens, van Eenrum, belijdenis te Uithuizermeeden 
26-9-1704. 

Kinderen gedoopt te Uithuizermeeden: Seicke 9-8-1696; Hermen 29-12-1699; 
Hermen 10-7-1701; Harmen 6-12-1705. 

204. Henricus Tiberius de Baar (ook wel de Baere), van Dijlerschans, advo
caat Hoge Justitiekamer, lidmaat te Groningen dec. 1692, over!. vóór 1701; 
tr. Groningen AK 14-10-1696 met 

205. Anna Maria Coehoorn, ged. Usquert 10-8-1673, begr. Uithuizen 3-10-
1726 

206. Eppo Peters, te Uithuizen, begr. Uithuizen 25-3-1728; tr. met 
207. NN, begr. Uithuizen 30-4-1732. 

Kinderen gedoopt te Uithuizen: Trijntijn 6-6-1697; Samuel 3-3-1699; Maria 
16-5-1701; Liefke 22-4-1703; Peter 15-8-1706. 

410. Jacob Coehoorn, geb. ca. 1635, luitenant, rekenmeester, lid rekenkamer, 
begr. Uithuizen 12-3-1723, woonde daar op Dadinga-Tacuma; tr. Sappemeer 
13-10-1667 

411. Louwke Everts (ook wel Louwina Everts Nijenhuis), geb. ca. 1640, lid-
mate te Usquert 15-12-1672. 

Kinderen gedoopt te Groningen NK (1668), Usquert (1670-1673) en Uithuizen: 
Jan 30-7-1668; Maria 9-1-1670; Anna Maria 10-8-1673; Evert 23-7-1676; 
Maria 25-1-1680 (als één van een tweeling); Jacob 23-4-1682. 

820. Johan Coehoorn, geb. 1595, overl. Uithuizen in februari 1677 1; tr. met 
821. Renske Tacuma. 
822. Evert Jansen, te Nijenhuis onder Rottum: tr. met 
823. Martje Jacobs. 

1644. Jan Everts, provinciemeier van 125 grazen te Eelswerd (voorheen van 
klooster Rottum); tr. met 

1645. Scheltie Tewes. 
1646. Jacob Harmens, landbouwer op Oldorp bij Uithuizen, over!. aldaar 26-

11-1648; tr. (2) met ltjen Sierts, over!. Oldorp bij Uithuizen 10-7-1643, dr. 
van Siert Lippes en Geertruid Jacobs 2; tr. (1) met 

1647. Louke. 

Noten 
1 A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden, blz. 674, nr. 3731. 
2 Zie: J. Huizinga, Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina 

Tomas, gewoond hebbende op de tandhoeve Melkema, opgemaakt van het jaar 1555 tot en 
met 1883 (Groningen 1883). 
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In sijnen hooghen ouderdom ende lijfs gebreecklijckheijt 
Henk Hartog, Groningen 

Armoede kwam ook vroeger veel voor. En dan heb je als diaconie een mooie (en goedkope) 
regeling bedacht. maar komt een buitenstaander die regeling (overigens geheel te goeder 
trouw) verstoren. En dan moet de oude sitiuatie weer hersteld worden. 

Remonstreeren, in onderdanicheit, met behoorlijcke reverentie die arme voorstande
ren der gemeente tot Haren, dat sie, onder andere armen, die sie in dese benauwde 
tijden, met haer geringe middelen swaerlijck onderholden connen, eenen hebben, 
Jan Jansen of Lange Jan genoemt, een man bij 80 jaeren, die sijn leventlanck een 
daghhuirer gewest sijnde, numeer in sijnen hooghen ouderdom ende lijfs gebreeck
lijckheit, gantsch niet meer winnen of werven en can. Welcke goede olde man (een 
vroom ledemaet der gemeente Christi sijnde) tot sijner olden gebreecklijcken vrou
wen ende kinders, oock eens gebreecl<lijcken kindts, nootdruftige onderholdinge, 
twee koijgens op die wegh meest holdende, voormaels, van die overledene schults, 
in gebruick gekregen heeft, een velt-campgen van 3 mudde lants ongeveer, tot die 
Stadts landen gehoorende: hetwelcke hij, met sijn suire handt arbeidt soo veel te 
lande gemaect heeft, dat hij sijn beestghens (daechs op die wegh geweidet ofte ge
hoedet hebbende) des nachts daerin bergen can. 
Maer dat Jelis Jelissen (cortelijck te Haren comende te woonen ende daerom oncon
dich sijnde) in verledene uitmijninghe der Stadts landen, dit campgen, voor 10 dal. 
geheel buiten weerdije getrocken; doch die gelegentheit daervan verstaende, niet be
geert te houden, maer hem oude man, geerne gelaten heeft. ( ... ) 
Soo ist, dat pastoor met die diaconen, kennisse deses armen mans, ende sijn armen 
huijsgesindes hebbende, voor haer, mets desen intercedeeren, ende U.E. oetrnoe
dich bidden, dat die selve doch gelieven wollen, om Godes wille, des olde, gebreecl<l: 
arme luiden, het voorgesch: velt-campgen, voor die olde huir 5 daler, holden te 
laten: of ten minsten van die 10 daler daervoor het Jelis obgemelt, oncondich te 
hooch gemijnt heeft, wat te remitteren. Daeraen sal Godt, een aengenaem werck der 
liefde, dese olde arme gebreeckl: lieden groote troost, ende onser gemeente (die 
kleine middelen, ende groote armoedt heeft) een noodige verlichtinge gedaen wor
den, ende Suppl: werden sulcks, met haer daechlijcksche gebeden, voor der Stadt 
welvaert, sien te verschulden, nae behooren. 
Waerop men van U.E.E. troost: apost[ille]: is verwachtende. 

Uit: Bijlagen stadsrekening Groningen 1636, fol. 352, nr. 203, "Remissen" 
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Bij de foto van ... Harry Brouwer 

De foto van Engeltje Drewes (29-11-1834 tot 2-4-1921) die in mijn bezit kwam 
dankzij de opruimwoede van een oom op leeftijd. Hij wilde wat oude rommel, waar
onder deze foto in het fraaie biedermeier lijstje opruimen, maar vroeg gelukkig eerst 
aan de familie of iemand belangstelling had. Zo belandde deze foto bij mij. 

Engeltje, die volgens de overlevering haar naam geen eer aandeed, is de bet-over
grootmoeder van mijn partner. Haar ouders zijn Harm Drewes en Lyzabet Witkop. 
Bij het lezen van de naam Witkop ging er bij mij een lichtje branden. In het Karel de 
Grote nummer van Gens Nostra (1968) wordt de familie Witkop genoemd als nako
melingen van de grote keizer en wel via de lijn Witkop, Römeling. 
(Voor liefhebbers: eindreeks 37 / middenreeks 37 Van Dale / middenreeks 29 Vlaan
deren/ Henegouwen.) 
De aansluiting van Engeltje bij de genoemde Witkop-familie was snel gevonden. 
Het spreekt vanzelf dat Engeltje in haar fraaie lijst nu bij ons thuis te pronk staat. 
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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 2007 
Bij voldoende belangstelling organiseren wij i.s.m. de Groninger Archieven ook ko
mend najaar weer één of meer voorlichtingsbijeenkomsten. Aan de orde komen: de 
algemene gang van zaken rond onderzoek en raadpleging van stukken, en het ge
bruik van allerlei materiaal en catalogi, zoals de bibliotheekcatalogus. Speciale aan
dacht is er voor materiaal voor familieonderzoek. Middels opdrachten en met bege
leiding 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(aJwanadoo.nl). 

Zaterdagopening rest van 2007, sluiting vrijdag 18 mei en dinsdag 28 augustus 
Vanaf 1 januari 2007 zijn 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 ageHda op de site van de Groninger 
Archieven. De openingsdata voor de rest van 2007 zijn 12 mei, 9 juni, 8 septem
ber, 10 november en 8 december. Op zaterdag 13 oktober is de studiezaal niet 
voor onderzoek geopend i.v.m. de Dag van de Groninger Geschiedenis die dan in 
het gebouw plaatsvindt van 11.00-17 .00 uur. 
Het archief is gesloten op vrijdag 18 mei (na Hemelvaart) en in verband met de vie
ring van Gronings ontzet op dinsdag 28 augustus. 

Allem@@I digit@@I (één en twintig) 
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.veldhuis@hetnet.nl. 

Er bleven de vorige keer nog wat tips van lezers liggen. Een deel ervan krijgt u nu. 
N.a.v. Hobby uit hobby in de vorige HuppelDePup kreeg ik van diverse kanten de 
mededeling dat films van o.a. doop-. trouw- en begraafboeken te bestellen en in te 
zien zijn bij de Mormonen in hun kerk. Ik schreef er ook al eens over. 
Tonnis E. Musschenga schreef: ''Kijk eens rond op mijn site en serveer het aan de le
zers''. Bij deze: www.boukenhouk.ub.rug.nl. Voor de niet-Groningers: een boeken
hoek dus. Ruim 1000 titels van boeken over Groningen, Drenthe en Oost-Friesland. 
Op de rechterkant van de site links naar o.a. Stichting 't Grunneger bouk, Drentse 
Taal, Stad & Lande. Links op de pagina l-4ome, Alle titels. Nieuwe titels, ZoelceH, CoHtact. 
Doe een suggestie en LogiH. Zoekmogelijkheid op Woord uit titel, Auteur, Jaar, OrgaHisatie 
of Uitgever. Tonnis schrijft: "Ik probeer steeds de allernieuwste boeken over Gro
ningen, Drenthe en Oost-Friesland te noemen. Vaak al voor ze op de markt verschij
nen of in de bibliotheek binnenkomen. Lees ik ergens over een nieuw boek, dan voer 
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ik die gelijk in Boukenhouk in. zo mogelijk met afbeelding van de voorplaat. Mit 
groutnis en daank veur dien aandacht in Huppeldepup''. 

Joop van Campen leverde: www.doopsgezindsurhuisterveen.nl. De geschiedenis van 
de doopsgezinden. in het bijzonder die in Surhuisterveen, Friesland. Onder Met1110 Si
mons (6e item links op de site) de geschiedenis van Menno Simons en de mennisten. 
Algemene beschrijving. ook interessant voor mensen met niet-Friese voorouders. 
Vanaf 15 70 tot aan 1930 staan de namen van alle leden. voor zover bekend, op deze 
site. U vindt ze op de site door aanklikken van het bovenste lichtblauwe blok links. 

Tobias Wagenaar wees op http:i/www.knaw.nl. waar onder Publicaties diverse vakge
bieden staan. Vervolgens in linkermenu Uitgaven ptr vakgebitd aanklikken geeft lijst 
met onderwerpen. Geschiedenis geeft diverse treffers. waaronder (3e van boven) Re
pertorium van Nederlandse gemeenten 1812-2006. In 1820 waren er 1249 gemeen
ten in Nederland. in 2006 waren dat er 458. Dit werk helpt u te vinden waar wat lag. 
Te koop en te downloaden. behalve de prijs is het verschil mij niet duidelijk. 

Groningen heeft zijn Groninger Gedenkwaardigheden van A. Pathuis. Teksten wa
pens en huismerken van 1298-1814, uitgegeven in 1977. Fryslàn krijgt binnenkort 
een soortgelijk werk: Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland. In dit 
boek vindt u een verzameling van ruim zevenduizend inscripties. gevonden op gra
ven. klokken, gevelstenen. geboortelepels, ramen. Ze leveren een schat aan informa
tie over personen. Maker H. de Walle stelde het boek samen in dezelfde stijl als zijn 
Groninger voorloper. Een voorproefje van het boek is te downloaden op www.wal
mar.nl/voorproefje.doc. Meer info over het boek op htpp://www.wevervanwijnen.nl, 
tik rechts in zoekscherm de woorden ·'vroeger eeuwen'' en het boek met meer gege
vens komt tevoorschijn. 

Bijgaand plaatje trof ik aan op htpp:// 
timetales.com/, een site die ik vond v_ia 
de Genealogische Computer Vereni
ging (zijn het geen schatjes?). Hierop 
zijn foto's te zien die mensen tegenkwa
men op markten of in boekwinkels en 
waarvan niet bekend is wie het zijn. 
Links staan de opnamen klein, door er 
op te klikken ziet u ze vergroot in het 
midden van de pagina. Rechtsbovenin 
is de vinder. waar het portret is gevon
den en eventuele opmerkingen of noti
ties die op de foto staan. Alle landen 
staan nu door elkaar, ik deed de sug
gestie er een scheiding in te maken. 
Naar mijn idee wordt het dan overzich
telijker, maar het is een leuk initiatief 
van Astrid van Loo en Dick Dijkman. 
Er is een verdeling in periodes. bij
gaande meisjes staan onder pre -
1930. 
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Voor de mensen onder ons met Friese voorouders. aandacht voor Fryslàn. De site 
van Tresoar werd door de jury van Archieven.nl als beste archiefsite van Nederland 
uitgeroepen. Tresoar is een samenvoeging van de Provinciale Bibliotheek, het Ryk
sargyf en het Frysk letterkundich Museum. 
Het juryrapport omschrijft de site als een zeer rijke website met een juiste combinatie 
tussen zoekresultaat en presentatie. Zie het zelf op www.tresoar.nl. 
Het Regionaal Archief Tilburg kreeg een eervolle vermelding. 

Fryslän is trouwens aardig actief op het gebied van internet. Afgezien van veel zoek
mogelijkheden in digitale bestanden (dopen, trouwen. burgerboek, weesboek, be
graafregister e .a .) heeft de site van het Historisch Archief sinds kort ook het zg. Kleine 
Krantsje van Fenno Schoustra op het net staan. Dit tijdschrift over oud Leeuwarden 
en inwoners verscheen van 1964 tot 1997 en is een must voor alle mensen met voor
ouders uit de Friese hoofdstad. In de artikelen staan vaak wetenswaardigheden over 
personen en gebouwen tot ver voor 1900. 
www.historischcentrumleeuwarden.nl. Ga naar Stad (4e van links op gele balk) en 
dan naar Klti11e Kra11tsje (7e item van boven). Linksonderaan staat Klik hier voor 't 
KltiHt Kra11tsje. Als u dat doet brengt het u naar een pagina waarop u nogmaals 't 
Klei11e Kra11t~je (linksonder) moet aanklikken. Er is ongetwijfeld een kortere weg. maar 
die kon ik even niet vinden. Maar het is de moeite waard. Artikelen en herinneringen 
van en over oud Leeuwarden. Met zoekmogelijkheid. Foto's. kaarten en afbeel
dingen van deze plaats kunt u vinden op http://www.beeldbankleeuwarden.nl/. 

LEEU\VARDER Saturdagfe Courant. 
1 , 

-,-.....,------, \rnlr.t~ e.-.c• .,...,..~,.. ..... , .... 
De '•ersle f!n nieusl'o tyd,n9en' 

&ott~d .. , ~~ •r en u t g ..,ver Ab,,.h,-M 
Fuward 4' b,ar,gt op 29 JUii 1752 h et 
e1::rste n urrimiar ,an de Le ~',,;w•rder 
Cou,.,nt u,t. Het bescheiden krart;J• 
wordt 9edru~ t 

Bladeren 

Artikelen 

• U• •• "'t • en n,at.u:t:e tya1f'\g• 
• 8f1.,,'f.i;1 Of',:} ""V tt"I.Q4n mttf:' 

1,1iat •r, ,t,.•f 
• Geh.an~•r,.,_ kornt w•~r tot_ f11v 

• 1J.trdr119•n moat•n .1t•d• 
garandeten 

Nog een Fries nieuwtje: De Leeuwarder Courant is begonnen met alle kranten vanaf 
1752 digitaal beschikbaar te maken. De voorpagina's zijn gereed. 55.000 voorbla
den zijn te zien op http:,/xcago.com/lc250 . 
Door met de muis over de site te gaan, verschijnen de teksten vergroot. Links is de 
verdeling in perioden van 10 jaar, in de blauwe balk (onder Leeuwarder Courant) 
kunt u (pijltje rechts naast pagina) door de voorbladen bladeren. Dit kan ook via Bla
deren, rechts bovenin. Hieronder staan de belangrijkste artikelen in dat jaar. 

De onderzoekers die regelmatig op het Gronmger Archief komen kennen ongetwij
feld de informatieve folders over onderzoek naar schepen, boerderijen. panden. 
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militairen enz. Een deel van deze brochures is nu ook te downloaden op de site 
www.groningerarchieven.nl onder over Groninger Arehieven bij Brochures (2e menu, 2e 
item van rechts). 

Tobias Wagen aar en Sebo Abels hebben het Rechterlijk Archief van 165 7-1811 van 
Veendam geheel afgerond. De getranscribeerde akten van verzegelingen (testamen
ten. verkopingen, huwelijkscontracten enz.) zijn in pdf-formaat te verkrijgen bij de 
makers. (Bert verwees voor verdere info naar http://doopsgezindefarnilies.nl.) 

Tot slot nog een aardige optie in Word waar Henk Hartog me op wees: organigram. 
Een familieschema dat u in Word kunt tikken. Via Invoegen, figuur, Organigram (of 
Afbeeldingen) komt er een schema in uw document. Namen intikken in Klik hier om 
tekst toe te voegen. Dit wijst zichzelf. Onder Indeling is de vorm en grootte van het 
schema te wijzigen. Helaas werkt dit alleen in de nieuwere versies. Mocht het niet op 
deze manier werken, tik dan het woord organigram in in uw He/p(functie) en volg de 
gebruiksaanwijzing. 

Ik ben bijna door mijn tips van lezers heen. U kunt dus weer sites sturen die u tegen
kwam en die mogelijk interessant zijn voor anderen. Dus: surf ze en geef door! 

Nieuwe boeken: 
Verschenen of nog te verschijnen 
Eilko van der Laan, eilko@tiscali.nl. m.m.v. Henk Hartog 

· Nieuw verschenen of nog te verschijnen boeken: 

De canon van het Noorden. Michel Brandsma en Maarten Duijvendak. Uitg. 
Waanders, Zwolle. ISBN 9040083884, 48 blz., geill., € 9,95. 
Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit het verleden van Groningen, Fries
land en Drenthe met korte en heldere toelichtingen en vele illustraties. 

Westerwolders over vroeger. Een eeuw Westerwolde in interviews. Albert 
Buursma. Uitgave Stichting Gebroeders Hesse Fonds: ISBN 9090217734. 320 blz., 
geb., ruim 100 afbeeldingen, € 25,00. 
Westerwolders vertellen over de afgelopen 60 jaar. Het boek is geschreven als een ra
dioreportage. O.a interviews met Jan Beijering, Jaap Spanninga, Geert Sterenborg, 
Roelf Bruining en Alle Wagt. 

Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. W. Baron. Uitg. Van Gorcum, 
Groninger Historische Reeks (GHR) nr. 33; ISBN 9023242718: geb., 598 pag. 
€ 39,95. 
Schrijfster Minie Baron besteedt hierin aandacht aan het hele gebied van de gezond
heidszorg in een Nederlandse stad in de eerste zeventig jaren van de 19e eeuw. Ze 
toont aan dat de bestrijding van de inheemse volksziekten van grotere invloed was 
op het inrichten van de gezondheidszorg dan de bestrijding van de nieuwe ziekte 
cholera. Een onmisbaar boek voor iedereen die geinteresseerd is in de gezondheids
zorg in een stad (Groningen) in de periode 1800 tot 1870. 
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Een beeld van een provincie. Groningen in de Twintigste eeuw. Martin van 
Meurs. Uitg. Van Gorcum, GHR nr. 34; ISBN 9023242742; 204 pag.,€ 17,90. 
In dit boek wordt onderzocht hoe beelden de besluitvorming hebben beïnvloed. Dat 
gebeurt aan de hand van een zestal onderwerpen uit de geschiedenis van de 20e 
eeuw. Aan bod komen landbouw en economie en ruimtelijke ordening, en een vier
tal specifieke zaken: de aanleg van de Eemshaven, het Groningse gasveld, de sprei
ding van de rijksdiensten en de universiteit. 

Een huis van weldadigheid. 200 Jaar Huize Weltevreden in Harendermo
len. Bart de Vries.€ 19,95. 

Groningen een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad 
(1000-1600). Jan van den Broek. Uitg. Van Gorcum, GHR nr. 35; ISBN 
9023243236; gei11., 740 pag., € 49,50. 
Dit proefschrift bevat vier studies over de geschiedenis van de stad Groningen in de 
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Aan bod komen: (1) de houding van de 
stad ten opzichte van haar landsheren, (2) de ontwikkeling van het Gorecht, (3) het 
conflict met Emden in de zestiende eeuw, en (4) de vergeefse poging van graaf Wil
lem Lodewijk van Nassau in 1587 om vanuit Friesland de stad te veroveren. 
Jan van de Broek was vanaf 1971 werkzaam bij het Rijksarchief en was van 1977 tot 
2002 gemeentearchivaris van Groningen. 

Atlas van historische topografische kaarten van Groningen. Marcel Kuiper. 
Uitg.: 12 provinciën. 160 pag.,€ 39,00. De gehele provincie Groningen op 68 kaar
ten uit de periode 1890-1910, schaal 1:25000. 

Vragen en antwoorden 
redactie Johan Waterborg 

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in 
de provincie Groningen en voor algemene vragen van genealogische aard. 
Anfwoorden komen van de HOP-lezers, de redactie doet geen onderzoek 
naar aanleiding van gepubliceerde vragen. Voor verdere regels zie HDP 2007 nr. 1, blz. 30. 
U kunt uw vragen en anfwoorden sturen naar: J.A.P. Waterborg, Vijverweide 27, 9791 EA Ten Boer, 
tel: 050-3021294, e-mail: waterborg@kpnplanet.nl. 

ANTWOORDEN 

2007 /02 Eerkes/Prummel 
Er wordt in Wildervank wel zeker een Albertje gedoopt 25-2-1776 als dochter van 
Christiaan Eerkes en Berendje Wijchers. Derk Arents tr. Wildervank 1796 ijaar en 
maand onduidelijk) Albertje Christiaans. 
Dhr. A. van der Laan, Heiloo 

2007 /03 Zuidinga en Rademaker 
Volgens overlijdensakte nr. 58 van de gemeente Vlagtwedde overleed Hendrik Albert 
Christiaan Rademaker op 13 mei 1926 om half twee in de voormiddag. Hij was 24 
jaar oud, arbeider van beroep en geboren te Vlagtwedde als zoon van Matthijs Be
rend Rademaker (koopman) en Antje van Terwisga. Hendrik was, net als zijn ouders, 
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woonachtig te Barnflair, gem. Vlagtwedde. Hendrik Rademaker was geboren op 27 
maart 1902 te Vlagtwedde, zijn vader was toen bierbottelaar te Ter Apelkanaal. De 
grootouders waren Willem Rademaker en Jantje Jonker & Thijs Baukes van Terwisga 
en Hindrikje Kornelis Lenstra. 
Dhr. E.J. Bakker, Sappemeer 

2007 /05 Klugkist 
De ouders van Conradus Jannes zijn vrij eenvoudig te vinden, omdat er in Zuidbroek 
een h.c. 27 juli 1 780 van Conradus Jannes en Arendje Popkes is opgemaakt. Hieruit 
blijkt dat Jannes Jans en Trijntje Velting zijn ouders waren. Verder daarin o.a.: S. 
Klugkist is een volle neef van bruidegoms moeder. 
Er werden overigens kinderen gedoopt vanaf 1781 (niet vanaf 1684) zoals in de 
vraag wordt gesteld. N.B. raadpleeg ook Groninger Gedenkwaardigheden, A. Pat
huis en Sinds de reductie in Groningen etc., W. Duinkerken. 
Dhr. A. van der Laan, Heiloo 

Opmerking redactie: De familie Klugkist is een vrij bekende Groninger familie waar
over in diverse bronnen al is gepubliceerd. Naast de door de heer van der Laan ge
noemde bronnen zijn ook bijv. de Ommelander Geslachten van Ritzema van Ikema 
interessant. Op de in 1902 in Duitsland door Theodor Klugkist samengestelde 
'Stamm-Tafeln der Familie Klugkist' lijken nog wel enige aanvullingen en verbete
ringen mogelijk te zijn. Onderschat tenslotte ook internet niet als bron, zo is er bij
voorbeeld een leuke stamreeks Klugkist te vinden op http://home.hetnet.nl/-hgklug
kist/familiegeschiedenis/familiebanden.htm 

VRAGEN 

2007 /06 Wubs 
In 1980 verscheen de "Genealogie van het Onstwedder geslacht Wubs" van de hand 
van F.H. Steenhuis. Ik ben van plan een hernieuwde uitgave van dit boek te maken 
en ben daarom op zoek naar gegevens van nazaten van de familie Wubs. 
Het gaat om gegevens van na 1980 m.b.t. huwelijken, geboorten, sterfgevallen en 
emigraties. Ook zou ik graag foto's en/of familieverhalen willen verzamlen om deze 
ook in het nieuwe boek te kunnen verwerken. 
C.A. van der Wal-Wubs, Zwolle 

2007/07 Buitenechtelijke relaties 
De volgende mannen hadden in de 17e eeuw een buitenechtelijke relatie met hun 
dienstmeid. Gevraagd de namen van deze vrouwen. Tussen haakjes het jaar waarin 
het speelde, alles stad Groningen: Berent !pens (1624), Jurjen Spanhouwer (1625 en 
1633), jonker Wicheringe (1629), Coppen Jarges (1629), Menke Jacobs (1639), Jelis 
Andries (gardenier, 1642), Lucas Vechter (1648), Mathijs Michiels (1653) en jonker 
Gerhard Sissinck (1663). 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

2007/08 Onechte kinderen 
De volgende dames kregen ''in onecht" een kind, gedoopt in stad Groningen. Wie 
weet de naam van de vader van het kind? Tussen haakjes het woonadres en jaar. 
Trijntje Hindrix en Niesjen Hindrix (1642), Anna Abrams (Heerpoort 1648), Griete 
uit Scheemda (1656), Albertjen Gerberts (Damsterdiep 1657), Engele (van Hoog
kerk, 1663), Jeije Willems (Keerweer 1664), Hindrikjen Buckers (Kromme Elleboge 
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1678), Harmtjen Lamberts (Schuitemakerstraat 1686). Susanne Warners (Woert 
1689) en Evetiien Berents (Jonckwal 1691). 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

2007/09 Dercks / Wolbrichs / Jans 
Gevraagd de ouders van Sierck Dercks, in 1609 militair in het leger bij kapitein 
Hillebrand. 
Idem van Alijdt Wolbrichs, die in 1596 in stad Groningen trouwt met Harmen Jans, 
ook militair. Ze scheiden in 1609 wegens overspel van Altijdt. Mocht u die van Har
men hebben dan zijn die ook welkom. 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

Ver van huis Kees van Straten 
Den 1 April [1657] an een wijff wonende binnen Embden hebbende versegelde at
testatie van die magistraet aldaer, voor 2 Gevangens in Torkijen. met namen Jan 
Jansen en Simon Jansen sijnde vader en Sone. gegeven 2 gl. als Pastor na Hoijssum 
ware, dus 1-10-0. 

Bron: Archief Hervormde Gemeente Warffum (aanvullingen), toegang 319, doos 6, 
boek l 02, fol. 6 achterste gedeelte. 

Bij de voorplaat Foto's van vóór 1950 uit familiealbums 
Idee en uitvoering Antonia Veldhuis 

Bovenste rij 
• Douwe Si jbren Veldhuis 

(1917-1971) en zijn broer 
Jetze Atzes Veld huis (1912-
1991 ), resp. vader en oom 
van Antonia Veldhuis 

• Berent Siert Wiersema 
(1886-1978), broer van 
overgrootvader van Johan 
Waterborg 

• Aries Alberts Smit (1858-
1929) overgrootvader van 
Rudie Koetje-van der Berg 

Middelste rij 
• Pietertje Jans Kuiper 

(1857-1947) met kleinkind, 
overgrootmoeder van 
Antonia Veldhuis 

• Sietze Breidenbach 
(1902-1985) en Alma 
Freerks Jansen (1905-
1999), schoonouders van 
Roel Roggema 

• Uktje Derks Kuiper (1863-
1948), overgrootmoeder 
van Rudie Koetje-van den 
Berg 

Onderste rij 
• Tjakko Keizer (1875-1938), 

overgrootvader van Tobias 
Wagenaar 

• Trijntje Leinenga (1893-
1948), overgrootmoeder 
van Tobias Wagenaar 

• Roelef Roggema (1864-
1936) en Elisabeth de Raaf 
(1870-1917), grootouders 
van Roel Roggema 

Ook uw foto kan hier staan. U kunt nog steeds insturen voor volgende nummers van HOP. 
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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 J.A.P. Waterborg 
(DIP) 

• Bestuurslid E.F. van der Laan 
(Web-coördinator, plv. afgevaardigde) 
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A. Veldhuis Dr. A. Plesmanlaan 75 9269 PJ Veenwouden 0511 -47 58 98 
JAP. Waterborg Vijverweide 27 
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Knipseldienst 
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f. renssen@kpnplanet.nl 
9765 CT Paterswolde 050- 309 40 55 

Afdelingswebsite 
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