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Voorwoord 
Eilko van der Laan 

Het jaar vordert en de vakantie is - helaas - voorbij. Hopelijk 
hebt u kans gezien de gegevens te vinden, waarnaar u al zo lang 
zocht, maar de tijd ervoor niet eerder vond. We vragen ons af, hoe onze voorouders 
leefden, wat voor stem ze hadden, wat ze aten en hoe ze een inkomen vergaarden. 
Alleen als we blijven zoeken en steeds kleine stukjes van die puzzel vinden, zullen 
onze voorouders uiteindelijk niet meer zoveel geheimen voor ons hebben. Ze zijn 
dan opnieuw voor ons gaan leven. 
Hebt u nog oude foto's in uw bezit die de omslag van onze volgende nummers kun
nen sieren? Zendt u deze dan naar Antonia Veldhuis. De opnamen dienen van vóór 
1945 te zijn. Dit kunnen foto's zijn van mensen, maar ook van huizen, auto's, sche
pen en alle (werk-)omstandigheden waar historische opnamen van zijn. 

Naamsverandering 
Weemoed is er bij de redactie wegens dit derde nummer van 2007. De laatste afleve
ring met de naam HuppelDePup. Immers, de naam gaat veranderen. Hebt u nog een 
leuke, te gekke, toepasselijke of dé perfecte naam in gedachten? Deel die met ons. 
Inzenden van uw idee kan nog tot 1 oktober aanstaande. Daarna gaat de redactie 
van de ontvangen namen een schifting maken en zal uiteindelijk het bestuur een defi
nitieve keuze maken. 

Nu rest ons u allen een goede herfst toe te wensen met veel tijd voor en plezier in het 
zoeken in archieven, het surfen op genealogische pagina's op internet en het nazoe
ken van gegevens in eerder verschenen publicaties. Als u toch op internet vertoeft, 
breng eens een (nieuw) bezoek aan onze website. We hebben sinds 19 augustus een 
nieuw adres: http://groningen.ngv.nl. Er is veel 'leesvoer' te vinden en wij houden 
u van alle nieuws op de hoogte. 

Genealogische Dag 2008 
en 3e Groninger Kwartierstatenboek Gert Zuidema 

Er zijn nog een aantal maanden te gaan voordat het dringen wordt om op 24 mei 
2008 de A-kerk binnen te komen (hopen we), maar de werkgroep is tussen de va
kanties door volop bezig. Het onderwerp voor die dag, de sprekers voor de lezingen, 
eten en drinken, informatiestands voor de genealogische en historische markt, excur
sies en workshops, hadden, hebben en houden onze aandacht. Als u dit leest zijn de 
uitnodigingen al naar allerlei organisaties gestuurd om deel te nemen aan de infor
matiemarkt of op een andere manier zich te presenteren. 
Een evenement organiseren is één ding, financieren een ander ding. In vergelijking 
met eerdere genealogische dagen willen we een redelijke deelnemersprijs, veel bie
den en toch niet voor een "dubbeltje op de eerste rang zitten". De A-kerk is een 
pracht-locatie, bijna eerste rang, maar met de bijbehorende faciliteiten niet gratis. 
Subsidies liggen niet voor het opscheppen en goed gevulde bankrekeningen hebben 
we ook niet. Om niet met een groot tekort te eindigen zijn we bezig wat "creatieve" 
oplossingen te bedenken, hoewel het er wel op neer zal komen dat er hier en daar 
wat bijdragen bij elkaar gesprokkeld moeten worden. Eén toezegging van een spon
sor is er al en we hopen op meer. 
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Op 24 mei willen we een cd-rom uitbrengen met daarop de inhoud van het uitver
kochte eerste Groninger Kwartierstatenboek inclusief de in deel 2 opgenomen en 
later binnengekomen aanvullingen en wijzigingen. Het RHC Groninger Archieven 
heeft hiervoor hulp en medewerking toegezegd, waarvoor wij ze zeer dankbaar zijn. 

De oproepen om kwartierstaten met Groninger voorouders in te sturen voor een 
derde Groninger Kwartierstatenboek hebben zoveel inzendingen opgeleverd, dat we 
met de al eerder ontvangen staten, in ieder geval 300 staten kunnen publiceren. Niet 
alle 63 vakken zijn altijd gevuld, maar het betekent wel dat meer dan 15.000 namen 
worden opgenomen. Voor de genealogen van nu en in de toekomst een mooie bron 
van informatie samen met de beide eerder gepubliceerde boeken. 

Al dit werk wordt gedaan door een in verhouding vrij kleine groep van vrijwilligers. 
Een aantal mensen heeft zich al opgegeven om op de dag zelf te helpen alles goed te 
laten verlopen maar er kunnen nog wel een paar bij. Als u wilt meehelpen, graag. U 
kunt zich daarvoor opgeven bij de secretaris van onze werkgroep, de heer Eilko van 
der Laan; zijn gegevens staan aan de binnenkant van het omslag. 

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 periodes 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 hun 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 uur) 
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 amateurgenealoog en -historicus 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.nVcatalogus.html. 

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

Dinsdag 30 oktober 2007 
Aanvang : 19.30 uur (vanaf 19.15 uur verzamelen in de hal) 
Thema : Afdelings-Leden-Vergadering 
Agenda 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Mededelingen 
3. Notulen Afdelings-Leden-Vergadering van 3 april 2007 
4. Begroting 2008 
5. Algemene Vergadering (AV): terugblik op de AV van 28 april 2007, 

voorbereiding op de AV van 24 november 2007 
6. Wat verder ter tafel komt 
7. Rondvraag en Sluiting 
De agendastukken worden op de Afdelings-Leden-Vergadering ter inzage gelegd. U 
kunt zich ook op deze vergadering voorbereiden door de stukken van te voren telefo
nisch, schriftelijk of per e-mail aan te vragen bij de secretaris dhr. R. Ploeger, e-mail: 
ruploeger@kpnplanet.nl. 

Zaterdag 10 november 
Aanvang : 13.30 uur (archief zaterdag open vanaf 10.00 uur) 
Thema : Onderzoek naar panden en hun bewoners in de stad Groningen 
Sprekers : mevr. M.J.A. Vooijs, dhr. P. Riem en dhr. H. Brouwer 
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Het thema van deze zaterdagmiddag bestaat uit drie delen. 
Voor de pauze kunt u kennis nemen van de recente geschiedenis en haar bewoners 
van het Blauwe Dorp. Tijdens de pauze krijgt u tekst en uitleg over relevante archief
bronnen voor de geschiedenis van panden in de gemeente Groningen, hun eigena
ren en bewoners. 
Na de pauze gaan we ver terug in de geschiedenis met het onderwerp "Vooran over 
Ebbingenpoorten brugge, een bewoningsgeschiedenis van 1621 tot heden". 

Een nadere toelichting: 

Onderzoek naar de bewoners van het Blauwe Dorp. 
Mw. M.J.A. Vooijs, historicus. 
Het Blauwe Dorp, een deel van de Oosterparkwijk, is door de gemeente Groningen 
in 1919-1920 gebouwd en werd de eerste jaren ook door de gemeente Groningen 
beheerd. 
Voor het onderzoek naar de bewoners van het Blauwe Dorp ging zij eerst kijken in de 
oude adresboeken van de stad, een doorlopende reeks vanaf het einde van de 1 ge 
eeuw. Hierin staan de namen van bewoners van de stad met hun beroep en adres. 
Tevens zijn ook de bewoners van het Blauwe Dorp daarin te vinden. 
Meer gegevens over de bewoners zijn te vinden in de Dossiers van het Bureau Ge
meentewerken. Lijsten met niet alleen de namen, adressen en beroepen, maar ook 
de inkomens van de bewoners, de huur die ze betaalden en het aantal kinderen. Ver
der bevatten deze dossiers brieven met allerlei verzoeken van bewoners en antwoor
den daarop van gemeenteambtenaren. Deze brieven bieden niet alleen een kijkje in 
het leven in het Blauwe Dorp in de jaren 1920, maar vertellen ook iets over de hou
ding van de ambtenaren tegenover de bewoners. 

Archiefbronnen bij onderzoek naar panden en bewoners in de gemeente 
Groningen. Dhr. P. Riem, senior publieksadviseur Groninger Archieven. 
Ter inzage liggen voor u relevante archiefstukken die voor genoemde lezingen wer
den gebruikt. Tevens krijgt u daarop een korte toelichting. De publicatie "Onderzoek 
naar panden" wordt u uitgereikt. 

Vooran over Ebbingenpoorten brugge, een bewoningsgeschiedenis van 
1621 - heden. Dhr. H. Brouwer, amateurgenealoog en -historicus 
De fraaie gevel van het huis op de hoek van de Nieuwe Ebbingestraat en de Spilslui
zen vertelt dat het huis is gebouwd in 1621. Achter deze gevel heeft zich sinds dit jaar 
heel wat afgespeeld. Velen hebben dit huis 'mijn huis' genoemd. Het huis stond er al 
toen Bommen Berend de stad bestookte. De bewoners hebben de strijd tussen patri
otten en prinsgezinden meegemaakt en hebben vrijwel zeker inkwartiering gehad van 
Franse soldaten. Op 16 april 1945 scheelde het maar een haar of het pand was voor
goed uit onze stad verdwenen. Wie zijn de mensen geweest die dit hoekhuis 'mijn 
huis' hebben genoemd? Wie heeft het laten bouwen? Wat was hun positie in het 
maatschappelijk verkeer? Wat deden ze voor de kost? Wie waren hun buren? Onder
zoek in de Groninger archieven heeft als resultaat de antwoorden op deze vragen op
geleverd. Het is gelukt om een volledige lijst van eigenaren samen te stellen. In de le
zing zal de spreker aandacht besteden aan de meest interessante details van zijn 
onderzoek dat uiteindelijk resulteerde in de uitgave van het boek: "Vooran over 
Ebbingepoorten Brugge (Profiel Bedum, 2004). 
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Agenda 
13 okt. 21 • Dag van de Groninger Geschiedenis van 11-17 uur in het gebouw 

van de Groninger Archieven. Thema is "Wonen in Nederland". 
Gevarieerd programma met lezingen, historische woningtaxaties, wonen 
in een gasthuis, rondleidingen, zitting archiefrechter, informatie- en boe
kenmarkt en de Groninger Geschiedenisquiz. 
Zie verder: www.groningerarchieven.nl via Nieuwg en dan Agenda. 

5 nov. "Wonen in Middeleeuws Groningen". Lezing in de Groninger Archieven 
door Gert Kortekaas en Klaas Helfrich. Aanvang 20.00 uur. 

24mei 
2008 

Landelijke Genealogische Dag van de NGV te Groningen. Lees elders in 
dit nummer over de voorbereidingen. 

Genealogisch voorstellen 
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. 

Mijn naam is Evert de Jonge (e-mail: evert55jonge@hetnet.nl), 55 jaar, van ge
boorte een Veluwenaar, maar met een Drentse vader (Valthermond) en een Gro
ningse moeder (Oude Pekela) en driekwart Grunningse kwartieren. Enkele namen: 
Hut, Hidding, Spelde, Panneman, de Jonge, Boender, Schut, Slagter, Harms, Frans. 
Kortom, een echte noorderling! Ik doe al aardig wat jaartjes onderzoek en vond aller
lei wetenswaardigheden, maar zolang ik niet gepensioneerd ben kom ik maar zelden 
en dus te weinig in het Groningse archief. Tijdgebrek! Gelukkig zijn er anderen actief 
in het transcriberen van lokale bronnen, zodat ik de laatste jaren veel aanwllingen 
heb gevonden over mijn Ommelander, Veenkoloniale en Westerwolder voorouders. 
Een klein deel van mijn voorouders komt uit Achtkarspelen (o.a. Oldenburger, Van 
der Meer) en Gaasterland, terwijl enkele voorouders te vinden waren in Drenthe 
(Gasselte), Salland en de Noord-Veluwe (fam. Van der Goot: uit Nijkerk naar 
Gaasterland). 
Lokale en gewestelijke geschiedenis is mijn grootste passie. Onder andere doe ik on
derzoek naar de regionale bestuurders op de Veluwe, lokale geschiedenis van Apel
doorn, enz. waarbij de nadruk ligt op de periode 1400-1795. En omdat ik ook nog 
een verdwaalde Schotse voorouder heb ga ik graag op vakantie in Groot-Brittannië. 

De heer C.S.B. Verheul uit Scheemda (genealogie013@kpnplanet.nl) schreef: 
Sinds 1995 doe ik onderzoek naar mijn eigen familie en sinds 2001 ook naar de fa
milie van mijn vrouw. Onze voorouders komen uit het hele land, maar het grootste 
gedeelte lijkt toch uit het noorden van het land te komen. Enkele namen waarin ik 
geïnteresseerd ben zijn Verheul, Plomp (beiden Zuid-Holland), Janssen (Gelder
land/Limburg), Coolen (Gelderland), Tabak, van den Bosch, Folkertsma, Ophuis 
(allen Friesland), van Oosten, Lindeman, Bos, Vriezema (Drenthe/Groningen), Stui
ver (Drenthe/Groningen/Friesland), Bischop en Nendorff (beiden Drenthe). 
Hulp is natuurlijk altijd welkom en als anderen vragen hebben ben ik per e-mail 
bereikbaar. 
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Veenkoloniaal Museum 
Museumplein 5, Veendam, tel 0598 364224 

www.veenkoloniaalmuseum.nl 



De heer Bos schreef: "Mijn naam is Wim Bos. Ik ben geboren in 1941 in de stad Gro
ningen, ben getrouwd, heb twee kinderen en drie kleinkinderen. Sinds 1970 woon ik 
in de stad Appingedam. Hier heb ik gewerkt als schoolleider van drie verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs. In 1977 ben ik begonnen met genealogie. In die 
begintijd was dat nog niet zo intensief als tegenwoordig. Ik had toen ook nog geen 
computer tot mijn beschikking. Het begin van mijn onderzoek was uiteraard naar 
mijn eigen familie Bos. Daarna kwamen andere families, al of niet verwant, aan de 
orde. Ik maak nog steeds gebruik van HAZA/DATA, versie 7.2 plus om mijn data in 
op te slaan. De laatste jaren ben ik op verschillende manieren met stamboomderzoek 
bezig. Ik heb een groot aantal lezingen over genealogie gegeven voor stichtingen, 
verenigingen en organisaties, waaronder een aantal workshops. Ook heb ik presenta
ties voor onderzochte families verzorgd. Samen met de heer P. Riem van de Gro
ninger Archieven heb ik alle cursussen 'Beginnen met familieonderzoek' in de pro
vincie Groningen gegeven. Daarnaast doe ik opdrachten voor derden. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal boekwerken en publicaties, die in eigen beheer of via een 
uitgeverij zijn uitgegeven. Op mijn website staat overige genealogische informatie. 
Op dit moment ben ik met twee opdrachten voor genealogisch onderzoek bezig: 
1. het onderzoek naar de families Bisschop Boele en Edens; dit is de familie van mijn 
schoonzoon drs. E.H. Bisschop Boele; 
2. een onderzoek naar de families Engelage en Markenstein uit Delfzijl". 

De heer G.S. Wiersema uit Eindhoven (wier0133@planet.nl) werkt aan de namen 
Wiersema, Weersuma en Wyrsema uit de Ommelanden. Hij doet sinds twee jaar 
onderzoek. 

Naamslijsten 
Willem G. Doornbos 

XV 
Boetes voor schouwbare objekten in Niebert, Nuis, Marum en Noordwijk, 

1757 1 

Den 17 junij 1757 
Hebben de zijl- en boerregteren van de vier caspelen Nibert, Nuis, Marum en Norde
wijk een schouwengen gedaan van har leijdijk. Dese navolgende bruckbaer 
bevonden. 

Sijwert Lubes 
Jenne Cornelis 
Wolter Sijgers 
Terck Anderrijs 
Jan Wijbes 
Sijger Wolters 
GoukeJans 
Eijtse Gerlfs 
Knelles Wijllems 
Eijt Lijbes 
Kaerst Wijltens 

0- 5-0 
0- 3-0 
0- 5-0 
0- 5-0 
0- 5-0 
0- 6-0 
0- 6-0 
0-12-0 
0-12-0 
0-12-0 
0-12-0 
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Wijllem Kaersts 
Egbartus Alserda 
Pieter Wyijgels 
Poppe Wijtses 
Teckes Jeurens 
Wijger Boij 

0-12-0 
0-12-0 
0-12-0 
0-12-0 
0-12-0 

en Wijtse Poppes 
en Jacob Jannes 

0-12-0 Met haer drie in de mande 

Pieter Wyijgels van een 
gaet in de leyijdijk bevonden 3-12-0 

Dese breuckzedel an de dienaer Gaedie Mertes Dijk overgeven om de breuck in te 
vorderen en op te beuren en van elke post twe stuver en buyijten de vier caspelen 
vier stuver loeptgeldt op te beuren. Aldus van ons ondergeschreven zijl- en boerrege
ren in Nijbert den 1 7 junij 175 7. 

Wopke Wijtses 
Tijeert Jacokops 
Meinne Egiberts 
Tieert IJbema 
Hindrick Esges 
Dit is Albert + Gertes self gest<le handtmarck 
In mij prezent Gaedie Martens Dijk 

1 GrA, De Grijs Alserda, toegang 522, inv.nr. 144, 17 juni 1757 

Hobby uit hobby. 
Herman de Wit en 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

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

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

Ik ben 48, woon in Maarssenbroek en ben in mijn 
werk vooral bezig met ontwikkeling van personeel 
in arbeidsorganisaties, waarbij je bijvoorbeeld moet 
denken aan loopbaanvraagstukken, coaching en teamontwikkeling. 

• Hoelang doe je aan genealogie, hoe is die hobby ontstaan. 
Zoals bij menig ander was een discussie tijdens een verjaardag in 1978 de aanleiding 
om eens te gaan schrijven naar het gemeentehuis van mijn woonplaats om te zien 
welke informatie ik zou krijgen over het gezin van mijn overleden grootouders. Vanaf 
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het begin doet mijn broer mee aan dit gepuzzel en al snel waren we beiden, bij tijd en 
wijle zelfs erg fanatiek, serieus met onderzoek bezig. 

• Hoe is je "hobby uit hobby" ontstaan en wat houdt die precies in. 
Eigenlijk is eerst de pc, later ook het internet als een logisch hulpmiddel bij de genea
logie gekomen. De aanleiding om zelf wat op het internet te gaan doen, anders dan 
de geijkte genealogie en kwartierstaat ontstaan uit eigen onderzoek, had te maken 
met enkele bronbewerkingen die ik op de pc had staan. Ik wilde deze op het internet 
zetten omdat ik het zonde vond om dat bij mij 'in de la te laten liggen', terwijl ande
ren er ook wat aan konden hebben. Zo ontstond het idee om zelf ook 'even' te gaan 
zoeken naar andere internetpublicaties, maar dat bleek razend lastig, ondanks het feit 
dat ik toen bijna iedereen kende die op het internet bezig was met genealogie. Die 
zoektocht naar andere bewerkingen was zo tijdrovend, dat ik besloot om de resulta
ten daarvan meteen ook maar op het internet te plaatsen. Zo ontstond heel natuurlijk 
een pagina met verwijzingen naar bronbewerkingen, waaruit enkele maanden later 
de website Digitale Bronbewerkringen Nederland en België is ontstaan. De site had 
en heeft een tweeledig doel: allereerst is het de wegwijzer die probeert alle beschik
bare (digitale) bewerkingen van genealogische archiefbronnen in kaart te brengen. 
Daarnaast probeer ik al vanaf het begin anderen 'zo ver te krijgen' dat ook zij hun be
werkingen op het internet plaatsen of anderszins ter beschikking stellen. 
Gedurende de daarop volgende jaren ben ik samen met Hein Vera verdere activitei
ten gestart op het internet, van waaruit al snel het domein Geneaknowhow.net is ont
staan - zie http://geneaknowhow.net/ - ook nu weer een voortzetting van de idee die 
al vanaf het begin post vatte: Het gaan ondersteunen van genealogen en andere on
derzoekers bij hun onderzoek. 

• Wat is er zo leuk aan. 
Tsja, het leuke eraan is niet allemaal makkelijk onder één noemer te vangen. Het be
langrijkste daarbij is dat het vele werk duidelijk aan een behoefte voldoet. Dat nemen 
we waar uit de bezoekersaantallen - circa 1 miljoen per jaar - en de reacties van 
zowel de 'amateur' -onderzoeker als ook de professionele organisaties op dit terrein. 

• Hoeveel tijd neemt deze hobby intussen in beslag. 
Het werk ten behoeve van de activiteiten op het internet beslaat gemiddeld circa 10 
uur per week. 

• Wat is het leukste, meest bijzondere dat Je hierbij tegengekomen bent? 
Dat zijn meerdere zaken, maar laat ik er hier één noemen: veel mensen blijken - net 
als ikzelf - bereid om hulp te bieden als het gaat om anderen te helpen bij hun onder
zoek. Dat zorgt er o.a. voor dat de website Digitale Bronbewerkingen aardig 
up-to-date kan blijven, want dat is voor iemand alleen nooit meer mogelijk om alle
maal bij te houden. Veel mensen zijn zo attent om bronbewerkingen te melden als ze 
nog niet op de website staan. Dat is een kleine moeite en hard nodig. Menig bezoeker 
realiseert zich dit vermoedelijk niet en verwacht dat alles 'vanzelf wel op die website 
te vinden zal zijn, maar helaas, niks gaat vanzelf ... 

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

Aan de genealogie zelf, dus het archiefonderzoek, kom ik de laatste jaren door de tijd 
die het internet kost veel minder toe dan voorheen. Een andere hobby heeft met mu
ziek te maken: ik verzamel van alles over de Noorse zangeres Silje Nergaard. Over 
haar muziek heb ik trouwens ook een website gemaakt .... http://silje.nl/. 
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• Wat kunnen de lezers voor jou betekenen en andersom? 
Geneaknowhow.net is inmiddels een stichting i.o. Zo kunnen we de continuïteit en 
kwaliteit voor de toekomst waarborgen, want tot nu toe deden Hein Vera en ik alles 
samen en dat is veel te kwetsbaar. Bovendien was het daardoor niet mogelijk om 
nieuwe activiteiten te ondernemen. 
De lezers kunnen ook het nodige doen. Op dit moment al kan er steun worden gebo
den door het melden van nieuwe bronbewerkingen die nog niet op Digitale Bronbe
werkingen staan, ik noemde het al. Daarnaast kan men meedoen met Van Papier 
Naar Digitaal - http://geneaknowhow.net/vpncl/ - , een initiatief dat door Hans den 
Braber en mij is genomen in 2005, dat inmiddels een vast onderdeel van Genea
knowhow.net is geworden. Hulp kan bestaan uit het fotograferen van archiefmateri
aal of uit het maken van transcripties van bij dit project aanwezig materiaal. 
In de nabije toekomst zal Geneaknowhow.net uitgroeien naar een soort 'virtuele 
werkgemeenschap' waar een kleine vaste kern van mensen zorgt voor onderhoud, 
coördinatie en bestuur. Geregeld zal een beroep worden gedaan op de bezoekers als 
specifieke hulp wordt gevraagd voor projecten. 
Geneaknowhow.net, waar ik deel van uit zal blijven maken, zal in de toekomst niet 
alleen behouden wat er al op het domein te vinden is, maar zal ook nieuwe know
how toevoegen en andere activiteiten ontwikkelen, allemaal ten bate van de lezers en 
anderen die geïnteresseerd zijn in genealogie en lokaalhistorisch onderzoek.. 

Doden Den Ham en Fransum 
Menne Glas, Groningen 

Van de gecombineerde gemeente van Den Ham en Fransum begint de ons overgele
verde registratie in 1684, bij de aanvang van de dienst van dominee Joannes Meijer. 
Hij, en zijn opvolgers, schreven de dopen, huwelijken en lidmaten chronologisch in 
één boek. Daarbij werden tot aan 1716 ook overlijdens geregistreerd, maar zo te zien 
niet allemaal. Naarmate de jaren vorderen worden de inschrijvingen minder fre
quent. Wat het criterium is geweest om een overlijden te registreren, is mij onbekend. 
De DTB's van Den Ham/Fransum zijn volledig gedigitaliseerd. Dopen zijn toeganke
lijk via de website van het RHC 1, huwelijken zullen dat naar verwachting binnenkort 
zijn, de lidmaten zijn op de Ledematensite 2 te vinden, resteren de overlijdens, en 
daarvan treft u onderstaand een transcriptie aan. Getracht is de transcriptie letterlijk 
te doen, enkel de tussen vierkante haken [ ] geplaatste tekst is redactioneel, terwijl 
ook de interpunctie('.' i.p.v.':', afsluitende'.' na zin) hedendaags is. Daarnaast is 
elke registratie met een moderne datum begonnen, zijn plaats- en eigennamen met 
een hoofdletter geschreven, en zijn de laatsten vet weergegeven. 

9 feb. 1684 is Gelte het soontien van Baucke Harmens op het Hamster 
kerckhoff begraven. 

11 feb. 1684 is Abeltien Jullens wed. van wijlen Jannis Jacobs op het Ham
ster kerckhoff begraven, nae dat sij den 24•n Janni gerustet waere. 

27 feb. 1684 is Geeske het dochtertien van Baucke Harmens op het Hamster 
kerckhoff begraven. 

28 feb. 1684 zijnde donderdach, is Claes Sjourts schipper en voerman op het 
Hamster kerckhoff begraven. 
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7 juli 1684 

23 sep. 1684 
25 sep. 1684 

1 okt. 1684 

19 dec. 1684 
5jan. 1685 

23 feb. 1685 

24 feb. 1685 

7 april 1685 
14 april 1685 

13junil685 

31 aug. 1685 

29 sep. 1685 

3 nov. 1685 

8 april 1687 

19 april 1687 

8juni 1688 

9juni 1688 

4 dec. 1688 

21 dec. 1688 

25juni1689 

15 aug. 1689 
28 aug. 1689 
2 sep. 1689 

6jan. 1690 

14 feb. 1690 

24 april 1690 

is Lammetien de huijsvrouwe van Jan Cornelis op het Hamster 
kerckhoff begraven. 
is Jan Cornelis op het Hamster kerckhoff begraven. 
is Harmen Cornelis kerckvooght tot Fransum, aldaer op het 
kerckhoff begraven. 
is de overleden huijsvrouw van Crijn Abberinge tot Fransum, al
daer op het kerckhoff begraven. 
is moij Marretien op het Fransumer kerckhoff begraven. 
zijnde maendach is Hindrick het soontien van Derck Abels Cre
mer op Den Ham op het Hamster kerckhoff begraven. 
is Meester Pieter Jansen Smith in der tijdt ouderlingh op Den 
Ham aldaer op het kerckhoff begraven. 
is Moij Marretien moeder van Jan Uffkens op het Fransumer 
kerckhoff begraven. 
is Garment op Nijenhuijs op het Fransumer kerckhoff begraven. 
is Claes het soontien van Jacob Peters op het Fransumer 
kerckhoff begraven. 
is Geert Thijssen het dochtertien genaemt Teetjen op het Ham
ster kerckhoff begraven. 
is Abel het soontien van Roeleff Hindrix op het Hamster 
kerckhoff begraven. 
is Marretien Jurriens overleden huijsvrouw van Cornelis Jans 
op het Voorwerck tot Fransum op het Fransumer kerckhoff begra
ven. 
is Aeltien Lamans alhijr op het Hamster kerckhoff begraven nae 
dat sij den 2()en Octob. zijnde sondagh achter middagh in mijn graft 
verdroncken waer. 
is Onno het overleden soontien van Jan Willems en Aeltien 
Onnens op het Fransumer kerckhoff begraven. 
is Cornelis het overleden soontien van Schepper Evert Jans en 
Menje Everts op Fransumer kerckhoff begraven. 
is het soontien van Peter Jans Cuijper op Den Ham, genaemt Jan 
Peters op het Hamster kerckhoff begraven. 
is Berent Tijmens tot Fransum op het Fransumer kerckhoff begra
ven. 
sijnde dingsdach is Geert Thijssen op het Hamster kerckhoff be
graven. 
is het soontien van Luijtien Jansen op Den Ham op het Hamster 
kerckhoff begraven. 
is Jacob Daniels Carspelman tot Fransum op 't Fransumer 
kerckhoff begraven. 
is Remke Reijnder opgemelt3 op Fransumer kerckhoff begraven. 
is Jantien Watsens op 't Hamster kerckhoff begraven. 
is Jan Onnens in der tijt Diacon op Den Ham op t' Hamster 
kerckhoff begraven. 
sijnde maendach, is Derck Abels Cremer op Den Ham op t' 
Hamster kerckhoff begraven. 
is Jantien Reijnders huijsvrou van Geert Onnens op Piloerse
ma opt' Hamster kerckhoff begraven. 
is Schepper Abel lwema op t Hamster kerckhoff begraven. 
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24 nov. 1691 

26 nov. 1691 
12 feb. 1692 

24 feb. 1692 

14 maart 1692 

2ljuni 1692 

28juni 1692 

6 juli 1692 

15 aug. 1692 
20 mei 1693 
6juni 1693 
7juni1693 

12juni 1693 

3ljan. 1695 

12 feb. 1695 

12 feb. 1695 

2 april 1695 

5 april 1695 

7 mei 1695 

30juni 1696 
16 feb. 1698 

12 mei 1698 

7juni 1698 

25 okt. 1698 

30 aug. 1700 

5 juli 1701 

80 

is Mennie huisvrouw van Evert Jans tot Fransum op 't Fransumer 
kerckhoff begraven. 
is Pijr Goosens op t' Hamster kerckhoff begraven. 
is Lisabeth Frericx huisvrouw van Jan Mennens op 't Hamster 
kerckhoff begraven. 
is Wickien Mentes huisvrouw van Peter Arents op Den Ham 
nae dat se 14 weecken en 3 dagen met den selven in den houwe
lijcken staet hadde geleeft uit dese werelt gescheijden en den Mar
tij daer aen volgende alhijr op t' Hamster kerckhoff begraven. 
is Abelje dochter van Julie Brongers en Welmoet Jansen op 't 
Hamster kerckhoff begraven. 
is Willem Harmens uijt de Osseweijde op 't Hamster kerckhoff 
begraven. 
is Arent Hamminck tot Nijenhuis op 't Fransumer kerckhoff be
graven. 
is Wobbetien Folckers huijsvrouw van Jacob Wichers op Den 
Ham met haer dochtertien op 't Hamster kerckhoff begraven. 
is Egbert Clasen weever op 't Hamster kerckhoff begraven. 
is Frerick Wijbes op 't Fransumer kerckhoff begraven. 
is Jan Willems op 't Fransumer kerckhoff begraven. 
is Jantien de huisvrouw van Jochum Peters op 't Fransumer 
kerckhoff begraven. 
is Evert Jans van 't Fransumer voorwerck op het Fransumer 
kerckhoff begraven. 
is Wijtske Geltes wed. van Baucke Harmens op 't Hamster 
kerckhoff begraven. 
is Brechtie Sijbrants huisvrouw van Hindert Jans op het Ham
ster kerckhoff begraven. 
is Claas Bemardi de knecht van Moij Dewertien in de Ossewei
de op het Hamster kerckhoff begraven. 
is Ebeltien Rijpkes huisvrouw van Peter Jacobs tot Fransum op 
het Fransummer kerckhof begraven. 
is Annetien Cornelis huisvrouw van Harmen Lammerts op het 
Hamster kerckhof begraven. 
is Diewer Temmens in die Osseweide op het Hamster kerckhoff 
begraven. 
is Peter Elses van Nijehuijs in de Fransumer kercke begraven. 
is begraven Jacob Ubels soontjen van welkers doop even gemelt 
is 4. 

op Den Ham begraven Berentjen Tierts huijsvr. van Rikkert 
Alberts in de Osseweijde. 
is op Den Ham begraven de dochter van Griete Rompkes ge
naamt Fretje. 
is de Eerw. Geleerde en Godtsalige D. Ajoldus de Vrese in sijn le
ven Bedienaar des Goddelijken woorts op Den Ham en Fransum in 
den Heere ontslapen en den 8 Novemb. in de kerke van Den Ham 
begraven. 
begraven op het Hamster kerckhof het zoontjen van Meerten 
Arens. 
het selve 5 begraeven op het Hamster kerkhof. 
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14 sept. 1701 begraven op het Hamster kerckhoff het dogtertjen van Jacob 
Wichers en Auckjen Herents Egtel. van Den Ham, genaemt 
Dietje. 

20 feb. 1702 begraven op het Hamst. kerck-hof Trijnje Comellis weduwe van 
Jan Tijmens woonagtigh in sijn tijdt op Den Ham. 

19 maart 1702 begraeven het soontjen van Gerke Eeckes en Aeltje Tonnis op 
het kerckhof tot Fransum, genaemt geweest Eecke. 

16 juni 1702 begraeven op Fransumer Kerckhof Gerke Eeckes woonagtig ge

3 okt. 1702 
weest tot Fransum. 
begraeven de huisvrouwe van Jacob Wichers genaemt Auke. 
begraeven op t Hamster Kerck-hof Harm Lammerts. 26 maart 1703 

4 feb. 1706 is de E. Schepper Cornellis Temmes op t Hamster Kerckhof be
graeven, na dat hij den 23 Januarij op de Waart in den Heere was 
gerust. 

juni 1712 Jakob Ubels Ouderling der gem. van Den Ham overleden. 
28 dec. 1712 is dezer werelt overleden de Eerzame Jongman Onne Jans zoon 

van wijlen Jan Willems en Aaltien Onnes te Fransum, dewelke 
in zijn uitterste begeert heeft dat de Diakonij van Fransum bij zijn 
versterven trekken zou de somme van 500 Car. gl. welke zijne be
geerte de bedroefde moeder aanstonts voldaan heeft. 

16 jan. 1716 is deser werelt overleden de eersame Aaltien Onnens huisvrou 
van Geert Jacobs te Fransum, dewelke bij uiterste wille begeert 
heeft, dat de diaconie van Den Ham en Fransum elk bij haar ver
sterven sou trekken, de somma van 150 Car. Guld. 

Noten: 
1 Op moment van schrijven via: http:j/www.groningerarchieven.nVcontent.php (selecteer Doopin

schrijvingen in het vakje 'Zoeken naar'. 
2 http://www.MenneGlas.nl/ledematen 
3 7 aug. 1789 gedoopt het soontien van Willem Jacobs en Remke Relnders echtel. op Fransu

mer voorwerck en is genaemt Reijnder 
4 Den 30 januarij op Den Ham gedoopt Jacob Ubels soontjen genaamt Nannlnk 
5 Den 26 dito [juni 1701] gedoopt het soontjen van Jacob Wichers en Auckjen Berents Egtel. op 

Den Ham, en genaemt Jacob 
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BOEKHANDEL GODERT \\ \LTER 

Oude Ebbingestraat 53 
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Tel 050-312 25 23 
Fax 050-318 66 30 

De specialist in het Noorden voor Groningana 
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Lucas Calmes en zijn huwelijksleven 
Antonia Veldhuis, deel onderzoek Henk Hartog. 

Voor mijn artikel in wording Defloratie en fornicatie nam ik onder andere de acta 
consistorii 1 van Groningen door. Hierbij stuitte ik ook op een alleraardigstezaak 
- voor ons dan, het betreffende paar vond de situatie ongetwijfeld niet zo leuk. Op 16 
februari 1661 wordt in deze kerkenraadhandelingen Roelofjen de huisvrouw van lui
tenant Lucas Calmes genoemd met een verwijzing naar de vergadering van 6 de
cember 1654. 

Het verhaal 
Opzoeken van die datum en verder bladeren op de namen levert het volgende ver
haal op. 
Op 26 november 1654 wordt er geklaagd over de droevige en ergerlijke huishouding 
van de vaandrig Lucas Cailmes en zijn huisvrouw Roelffjen Antonij. Tevens over 
haar onverdraaglijke bejegeningen tegen haar man. "Nadien dit quaet door minder 
trappen en aengewende middelen niet en heeft connen geremedieert worden", vindt 
men het nodig dat zij beide ontboden worden en de verzoening verzocht zal worden. 
Op 6 december 1654 komt de edele vaandrig Lucas Calmes klagen over zijn droe
vige toestand en de "quade bejegeninge" van zijn echtgenote. Hij verzoekt dat deze 
vergadering hem met goede raad wil assisteren om zo voortaan in vrede met zijn 
huisvrouw te kunnen leven. Of eventueel uit elkaar te gaan en te mogen worden 
gescheiden. 
Daarna verschijnt ook echtgenote Roelffjen, die klaagt over haar man en alles wat 
tegen haar "ingebracht was versakende". 
De vergadering heeft over deze zaak beraadslaagd en komt tot de conclusie dat ze tot 
verzoening moeten worden vermaand. Dat het verzoek tot scheiding hier niet kan 
plaats vinden. Praeses R. D. Piccardus en de edele luitenant Warmolt Roelffs moeten 
proberen beide echtelieden te verzoenen en een manier vinden, opdat ze voortaan in 
"eenich[eijt]" kunnen leven. 

Na de stilte 
Dan is het jaren stil rond het echtpaar. In 1661 wordt er weer over hen geschreven. 
Op 16 februari 1661 wil Roelofjen een verzoening na een scheiding van zeven jaar. 
Ze wil weer met Lucas samenwonen. De luitenant laat aan de kerkenraad weten dat 
hij ertegen was dat zijn echtgenote in 1654 vertrok, ondanks het feit dat ze hem altijd 
wreed behandelde en achter zijn rug laster over hem vertelde. Eigenlijk zou hij niet 
weten hoe hij in vrede met haar zou kunnen leven. Het verzoek van Roelofjen komt 
ook wel erg onverwacht en hij moet er over nadenken. Het edele Consistorii geeft 
hem deze tijd en zal daarna ter gelegenheid verdere middelen zoeken om zo mogelijk 
de verzoening tot stand te brengen. 
Op 25 mei 1661 verzoekt Roelofjen, omdat haar man onverzoenlijk is, dat zij tot het 
heilig avondmaal mag worden toegelaten. Eerst zal men haar man ontbieden, dan 
volgt de beslissing. 
Op 20 juli 1662 verklaart de luitenant met weemoed dat hij graag het eerwaarde 
consistorie zou gehoorszamen, maar dat hij onmogelijk zijn huisvrouw Roelofjen 
terug kan nemen en weer met haar kan leven. Ze is zelf van hem weggegaan en heeft 
hem verlaten. Ze is al erg veel jaren van hem weg, terwijl ze zonder ophouden 
kwaadspreekt over hem. Er is geen hoop om in vrede met haar te kunnen leven. 
Voor haar vertrek is ze al verscheidene keren met hem verzoend en telkens weer in 
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onenigheid vervallen door haar grote wreedheid. 
Hij verzoekt dat men hem daarmee in zijne "oude dagen niet wilde beswaren", maar 
liever hem van haar te ontslaan. Omdat de kerk er lange tijd van alles aan heeft ge
daan (met alle middelen die de kerk ten dienste staan) en verzoening tussen deze 
beide lieden ten enenmale wanhopig is, zegt men dat men de zaak "Godt moet beve
len". Indien een van de partijen iets anders wil, dan moet de zaak maar naar de Hoge 
Raad. En dan blijft het weer een paar jaar stil. 

Lucas en Roeloffien 
Lucas Calmes roermaker in Heerstraat (p.q. Hindrick Jans bij de Wage) tr. (1) Gro
ningen MK 16-2-1612 met Swane Hindricks (p.q. Hind. Jansen), dr. van Hindrick 
Jansen (dienaar olderman). Swane is overleden in 1612 of 1613; 
Hij tr. (2) als weduwnaar Groningen (procl. 21-8) 12-9-1613 met lke Hindricks dr. 
van Hindrick Jans, kerkvoogd te Loppersum. Ike is overleden tussen 1621 en 1629. 
Na haar overlijden is er op 2 december 1629 2 een afkoop tussen Lucas en zijn vier 
minderjarige kinderen Hindrick, Jan, Abel en Lubbert. Lucas moet ze tot hun 18e 
jaar onderhouden in kost en kleren en "alles Jives nootdrufft". In gezondheid en bij 
ziekte. Lucas moet ze laten leren lezen, schrijven en een vak laten leren. Mocht hij 
voor zijn nieuwe echtgenote overlijden, dan is de stiefmoeder van onderhoud ontsla
gen. De kinderen krijgen 2100 gulden als ze meerderjarig worden. 
Hij tr. (3) Groningen (otr. 19-9) MK 18-10-1629 met Trijntijn Jansen (p.q. Jakop 
Roloffs) en tr. (4) als vaandrig te Groningen (otr. 19-2-1653) 16-3-1653 met Roelef
fien Hindrix, wed. Jan Peters. 

Roelffijen Hindricks,van Eenster tr. (1) (p.q. Evert Geerts) te Groningen (otr. 
4-6-1631) MK 26-6-1631 met Roeleff Anthonij. 
tr. (2)(p.q. mr. Conraed Roelefs, goede bekende) te Groningen (otr. 15-12-1649) 
15-1-1650 met Jan Pieters. 

Lucas Calmes is vóór 1592 geboren als zoon van de roermaker Hindrick Calmes 
(met echtgenote Abele lidmaat te Groningen vóór 1598). Hij is roermaker in de Hee
restraat (1612, 1621), de straat waar hij later ook steeds woont. In september 1618 
wordt hij (bussemaker) lidmaat, in juni 1621 wordt Ytkien, zijn huisvrouwe lid. Hij 
wordt gildelid op 26 november 1625. En wordt 12 mei 1643 ouderling. In 1659 
woont hij nog steeds in de Heerestraat, aan de oostzijde 3. 

Hij is in of vlak voor 1665 overleden. Hij is dan luitenant. 
Van 1625 tot 1635 is hij voogd over de drie kinderen van stadsdiener Jacob Willems 
en Aeltien Papinga. Voormond is Jacob Roelefs snider. In 1625 verzoekt hij samen 
met Brunger Pieters, als voormonderen, insperinge van het huwelijk van de 21-jarige 
Jacob Allerts met Geertruit Egberts. 4 

In 1630 krijgt Lucas Calmits een breuk 5 van 75 gulden voor "beslapinge sijnes 
dienstmagets". Hij betaalt deze voor beide. Ook dit feit wordt breed uitgemeten in de 
kerkenraad. Het start op 10 maart 1630 als men beslist dat Lucas Calmus van het 
avondmaal zal worden uitgesloten. Hij heeft in zijn "Weduwestant siin maget besla
pen". Op 12 mei 1630 wordt de beslissing genomen dat Lucas in de volgende verga
dering zal worden ontboden. Dat gebeurt op 19 mei. Hem wordt zijn "onechte bisla
pinge" voorgehouden met zijn dienstmeid Grietien Jansen, 
Hij bekent zijn zonde, vraagt vergiffenis en belooft dat hij zich voortaan voorzichtiger 
zal gedragen. Besluit: Hij wordt weer toegelaten tot des Heeren tafel, mits dat men 
"met bedeckten name der gemeente voorstellen, siin sonde, berouw ende beloffte 
van beterschap". In marge: naam bedect voorgestelt 
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Roeleffien is overleden na 1665, het jaar waarin zij op 8 maart onderwerp van ge
sprek is tussen de kerkeraadsleden. 
Op 26 februari 1665 verzoekt de weduwe van de luitenant Calmes, die tot nu toe 
van 't heilige avondmaal afgehouden was om de onenigheid en scheiding van haar 
en haar man, weer toegelaten te worden. Men oordeelt dat zij zelf in de volgende ver
gadering zal moeten verschijnen opdat haar "gemoedt" over de kwestie met haar 
overleden man wat nader gepeild wordt. Dat doet ze op 8 maart 1665. Ze verklaart 
geen haat of bitterheid tegen de overledenen in haar hart te hebben en is daarom op 
haar verzoek tot des Heren avondmaal toegelaten. 

Gezin Lucas Calmes - lcke Hendricks 
Uit Lucas zijn 1 e, 3e en 4e huwelijk heb ik geen kinderen gevonden. Kinderen uit het 
2e huwelijk van Lucas Calmes en lcke Hendriks 6: 

1. Hindrick Calmes, korvemaker (9 febr. 1650), roermaker (21 januari 1654), 
verzoekt om na de dood van zijn vader, de vaandrig Lucas Calmes, de provinci
ale bediening van het schoonmaken van het (wapen)magazijn te mogen doen. 
In december 1642 komt een Hindrick Calmes met attestatie van Rouan en 
wordt lidmaat van de kerk (mei 1655). Hij woont in 1659 in de Heerstraat, is 
grootburger van Groningen (1666). Op 19 juni 1671 zweert luitenant Calmes 
aan als voogd over het kind van Jan Collen en Aeltien, op 31 juli 1673 is hij 
voogd over het kind van Daniel Moses bij Eva Moses. Hij overlijdt als hopman, 
geweermaker en schoonmaker voor 23 september 1680. 
Hij woont in 1659: Van 't Koldegat in Heerstraat tot Pelserstraat aan de Markt. 
Hij trouwt met Adriaentje Jansen. Kinderen uit dit huwelijk: 
- Abel, doop Groningen AK 6 febr. 1646 
- ltjen, doop Groningen 9 april 1648 
- Johannes, doop Groningen AK 23 april 1651. Predikant te Oosternieland 

vanaf 27 april 1680 en vanaf 30 maart 1691 te Stedum. Hij is in Stedum te
vens schoolmeester. Aldaar overleden op 11 januari 1715. 

2. Jan (Johannes) Calmes 7, student te Groningen 23 febr. 1638, candidaat 
(classis Loppersum) 2 okt. 1643, toegelaten als predikant te Nuis en Niebert 29 
april 1644, bevestigd te Visvliet op 24 febr. 1650, aldaar overleden op 4 maart 
1662. 
Hij trouwt in Middelbert op 31 juli 1642 met Marritie Joesten, van Groningen, 
overleden februari 1689. Uit dit huwelijk: 
- Ytje (lckjen), doop Groningen AK 18 aug. 1642. 

3. Abel Calmes, overleden na 8 december 1629, verder onbekend. 
4. Lubbert Calmes, na 29 nov. 1665. Lidmaat dec. 1648 in Heerestraat. 

- Lucas, doop Groningen MK 10 mei 1654, onechte zoon bij Renske Tjakes. 
RA 111 a 54, 9-10-1654: Renske Tiackes contra Lucas Cal mes. Renske vindt dat 
zijn zoon Lubbert volgens kerkenorder met haar moet trouwen. Op 17 oktober 
zegt zij, dat er trouwbeloften waren. Lucas weet niet waar zijn zoon is. Burge
meesters en raad staan haar verzoek toe. Op 22 november nogmaals hetzelfde 
verzoek van Renske. B&R verwijzen naar uitspraak van 17 oktober. 

Verantwoording 
Alle gegevens werden gevonden in de GroningerArchieven. De medewerkers daar 
waren wederom zeer behulpzaam bij het verstrekken van gegevens en het beant
woorden van vragen. Hiervoor ook mijn dank, met name aan Albert Beuse en de 
mensen die boeken uit de depots haalden. 
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De gegevens over lidmaten haalde ik uit Lidmatenboek van de gereformeerde kerk 
van de stad Groningen 1594-1660 door W.G. Doornbos, PJ.C. Elema en D. F. Kui
ken. De index hierop (Register op het lidmatenboek van de gereformeerde kerk van 
de stad Groningen 1594-1660) is gemaakt door W.G. Doornbos en A. Veldhuis. De 
voogdenbenoemingen kwamen uit het boek Voogdijaanstellingen fn de stad Gro
ningen 1639-1672 door W.G. Doornbos en D. F. Kuiken en Voogdijaanstellingen in 
de stad Groningen 1672-1700 door W.G. Doornbos, PJ.C. Elema, H.J.E. Hartog, 
D.F. Kuiken en R. van der Leij. 

Achter het conflict met zijn ex-huisvrouw bleek veel meer vast te zitten dan ik had ge
hoopt. Ongetwijfeld kunnen op dit artikeltje nog aanvullingen worden gevonden. 

Noten 
1 Archief Hervormde Kerk Groningen, Acta Consistorii, toeg. 1517, inv.nrs. 1 en 2. 
2 Rechterlijk Archief 111 x 8 , fol. 287. · 
3 De Burgervaande/en van de stad Groningen door W.G. Doornbos en D.F. Kuiken. 
4 Acta Consistorii, toeg. 1517, inv.nr. 2. 
5 Toeg. 1534, RA 111 rr, Rekeningen van de stadsadvocaat-fiscaal 1624-1811. 
6 Kinderen voor een deel overgenomen uit de Nederlandsche Leeuw 1975 blz. 261, artikel van 

O.D.J. Roemeling als antwoord op een vraag (blz. 203) van jhr. mr. R.C.C. de Savornin Lohman. 
Volgens het boek "Aldershof(f) is mijn naam", geschreven door W. Aldershof, is er uit het 1e hu
welijk een zoon Johan, die met NN Aldershof trouwt. Bronvermelding ontbreekt. 

7 Gegevens deels uit Sinds de reductie in Stad en Lande van Groningen van W. Duinkerken. 

Bij de foto van ... Herman de Wit 
Het wapen uit een 18e eeuws Zuidafrikaans manuscript dat ik al vroeg in het onder
zoek naar een geslacht (de) Roth onder ogen kreeg. Naar deze familie doe ik al vele 
jaren onderzoek en ooit moet dat nog eens leiden tot een uitvoerige publicatie. Over 
deze kleine familie valt namelijk erg veel te vertellen ... 
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Nieuws van de archieven 
redactie Henk Hartog 

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

Nieuwe genealogieën in de studiezaal (toegang l 95 7) 

' . .~ v.... . .. . ~ : . , , ; ., 
:- 111 :;.,; 

24203 Kappelhof. Genealogie Kappelhof: uitgegeven ter nagedachtenis aan peet
oom Bernardus Karel Antonius Kappelhof, 1982, 58 pag. 
24204 Dijksterhuis. Het geslacht - Heere Jans - Dijksterhuis, versie I - Bersma 
Heert, samengesteld door Tonnis Dijksterhuis. 2006. 
Met lijst: De 18 verschillende families Dijksterhuis. 
24205 Dijksterhuis. Het onderzoek naar de 17 verschillende families Dijksterhuis, 
door Tonnis Oijksterhuis, 2006, ca. 30 pag. 
24206 Van Maar. Genealogie Van Maar, door Klaas Heine van Maar, 4 delen, ill. 
24218 Hovinge / Eisses. Van Hovinge tot Eisses: van Feerwerd naar Haren en 
Amerika, samengest. Willem Eisses, Jan Eisses en Jan Offereins, 2007, 116 pag. , ill. 

Geschiedenis van het huis Akerkstraat 20 en zijn bewoners 1 

M.J.A Vooijs, Groningen 

Cultuurhistorische waarde van het huis 

In de Akerkstraat, gelegen in het histo
rische centrum van de stad Gro
ningen, is in juli 2005 een beeldbepa
lend pand gesloopt, Akerkstraat 20. 
Het gaat hier om een pand gelegen 
naast het Armhuiszittend Convent, 
ook wel het Lamme Huininge Gast
huis genoemd. 
Akerkstraat 20 zag er op het eerste ge
zicht niet uit als een belangrijk histo
risch pand. Het huis was niet alleen 
van buiten, maar ook inwendig her
haaldelijk veranderd: van de indeling 
en het interieur van de oorspronkelijke 
benedenverdieping was niets meer 
over. Aan het casco kon je echter zien 
dat het hier om een oud pand ging: 
het was een tweebeukig gebouw, een 
dubbel dwarspand met de langste 
zijde aan de straat en met een opval
lend steil, dubbel zadeldak. [Afb. 1] 

Zoals altijd bij de sloop van historische 
panden in Groningen vond er voor de 
sloop een bouwhistorisch onderzoek 
plaats. 1. Huis Akerkstraat 20. Foto: Taco Tel. 
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Een citaat uit de Waardestelling van de Bouwhistorische verkenning: 
"Het l 7de-/18de-eeuwse pand Akerkstraat 20 heeft hoge monumentwaarden, van
wege de herkenbare en gave tweebeukige hoofdopzet met een dubbel zadeldak en 
het casco van gevels, muren, balklagen en (steile) kappen. Het pand is tevens van ty
pologisch belang, aangezien tweebeukige dwarshuizen van deze ouderdom in Gro
ningen betrekkelijk zeldzaam zijn. De 17de-eeuwse gevelsteen heeft hoge cultuurhis
torische waarden, zowel vanwege de uitvoering als vanwege de karakteristieke tekst 
(afweer van onheil van de bewoners)." 2 

De dakconstructie dateerde uit de 18de eeuw. De begane grond stamde vermoedelijk 
uit de 1 7<le eeuw. De vondst van tegeltjes uit die tijd bevestigt dat. Niet zeker is dat de 
gevelsteen uit de achtermuur oorspronkelijk bij dit huis hoort. Misschien is hij afkom
stig van het ernaast gelegen Armehuiszittend Gasthuis, dat in 1621 werd opgericht. 3 

Archiefonderzoek naar het huis en zijn bewoners 
Nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van dit historische pand en zijn vroegere be
woners leidde tot een archiefonderzoek in de Groninger Archieven waardoor meer 
gegevens over het huis en zijn bewoners zijn ontdekt. 

Het onderzoek begon met de kaart van Egbert Haubois uit omstreeks 1643. [Afb. 2] 

2. De Lamme Huiningestraat op een fragment van de kaart 
van Egbert Haubois van omstreeks 1643. 
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Op deze kaart zie je op de plaats van het onlangs gesloopte pand een éénbeukig huis 
met de brede kant van het huis langs de Lammehuiningestraat, zoals de Akerkstraat 
toen heette. 4 Achter het huis stond een uitbouw, je ziet daar ook een tuin of erf en 
aan de zuidzijde een gang. Op de minuutkaart van 1821 staat op deze plek een gro
ter huis met een erf en nog steeds ligt dan aan de zuidzijde een gang. 5 [Afb. 3] Het is 
duidelijk dat het huis tussen 1643 en 1830 vergroot is. 

3. De Lamme Huiningestraat op een fragment van de 
Minuutkaart van 1821. 

Alegonda Clara Gockinga 
In 1830 wordt als eigenares vermeld Alegonda Clara Gockinga. 6 De familie Goc
kinga is een bekende Groninger familie: Alegonda Clara (1753-1830) was een doch
ter van Hendrik Gockinga (1710-1791), raadsheer en admiraliteit te Harlingen, en 
kleindochter van Scato Gockinga, burgemeester van de stad Groningen. Haar moe
der was Alagonda Veltman (1716-1766). 
Er is een familiearchief van de familie Gockinga aanwezig in de Groninger Archie
ven. Hierin bevinden zich stukken die verband houden met het overlijden van Ale
gonda Clara in 1830. Ook is daar een stuk aanwezig dat betrekking heeft op het 
overlijden van haar broer die bij haar inwoonde, de luitenant-kolonel Otto Georg 
Gockinga. Hij overleed in 1825. Uit de lijst van zijn meubels, goud en zilver, die per 
kamer zijn beschreven, werd de toenmalige indeling van het huis duidelijk. Het blijkt 
dat hij woonde in een grote voorkamer, twee bovenkamers met elk drie ramen aan 
de straat en een achterkamer. 7 Waarschijnlijk had de voorgevel toen al, in het begin 
van de 18de eeuw, op de eerste verdieping de zeven smalle hoge ramen, die je kunt 
zien op een bouwtekening uit 1941. 8 [Afb. 4] 
In de stukken in het Gockinga-archief is sprake van notaris H. Trip. In zijn archief be
vindt zich de verkoopacte van het huis van juffer Alegonda Clara Gockinga, een be
huizing in de Lamme Huiningestraat. De verkoop vond plaats in januari 1831. Er 
stond ook een verwijzing vermeld naar de aankoop van een huis, 'swetten ten Noor
den het Arme Huiszittende Gasthuis', in 1783. 9 Zij heeft het huis dus bijna 50 jaar in 
haar bezit gehad. 
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Afb. 4. 
De voorgevel vóór 1941. 

De familie lsing 10 

Vóór 1783 waren eigenaars en bewoners de jufferen Juliana lsinck en Sibina Jo
hanna lsinck, die in dat jaar waren overleden, dochters van professor Adam Mensa 
lsinck en Margaretha Sibenius. 
Over Adam Menso Ising en zijn vrouw Margaretha Sibenius is veel te vinden. Ze 
waren getuige bij huwelijken van verwanten, o.a. van een Menso Alting en van Lucas 
Trip, de latere burgemeester, die in 1737 trouwde met Beerta Sibenius. Ze erfden 
land en huizen in Groningen en Oost-Friesland, maar leenden desondanks veel en 
vaak geld, vooral Margaretha Sibenius na de dood van haar man in 1727. 11 Zij kon 
niet altijd op tijd aan haar financiële verplichtingen voldoen: volgens een uitspraak 
van 15 november 1729 mocht Hopman Andree een bed met toebehoren en een kast 
te gelde maken, als de weduwe lsings haar schuld niet betaalde. 12 

Professor Ising was een achterkleinzoon van de beroemde Mensa Alting, zijn vrouw 
Margaretha Sibenius was een achterkleindochter van dezelfde Alting. Het gaat hier 
om de Menso Alting die na 1566, zoals zoveel Nederlanders, naar Emden vluchtte. 
Hij werd daar predikant in de Grote Kerk en kreeg invloed op het bestuur van de 
stad. Na de verovering van Groningen door Maurits en Willem Lodewijk in 1594 
keerde hij terug naar Groningen en preekte tijdens de eerste dienst in de gerefor
meerd geworden Martinikerk. Ook had hij invloed op de protestantisering van Gro
ningen. Zo adviseerde hij Willem Lodewijk bij de organisatie van de kerk en advi
seerde hij ook bij de oprichting van de universiteit en de Latijnse school. Menso 
Alting was degene die Ubbo Emmius aanbeval als eerste rector van de Latijnse 
school en later als eerste rector magnificus van de universiteit. 
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Terug naar zijn achterkleinzoon, Adam Mensa !sing. Hij was afkomstig uit Kleef. Hij 
had in Groningen gestudeerd en zich daarna als advocaat weer in Kleef gevestigd. 
Door zijn oom, de burgemeester Mensa Alting, werd hij in 1699 uitgenodigd om in 
Groningen professor te worden. 13 Deze Mensa Alting was niet alleen burgemeester 
van Groningen, maar had als curator ook invloed aan de Universiteit, die toen de 
Academie van Stad en Lande heette. 

Adam Mensa lsing werd benoemd tot hoogleraar in de welsprekendheid en de ge
schiedenis. Hij stond bekend om zijn fraaie Latijn. In de gedichtenverzameling van 
burgemeester Lucas Trip bevinden zich Latijnse gedichten van zijn hand. Ook een 
aanwijzing voor zijn bekwaamheid was, dat hij zes maal rector magnificus van de 
Academie was en vanaf 1716 bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek. 14 De 
universiteit toen was overigens niet te vergelijken met de universiteit van nu. Een 
aantal van 50 eerstejaars voor de hele Academie was normaal. In het totaal zullen er 
ongeveer 300 studenten zijn geweest in die tijd. De salarissen varieerden omstreeks 
1716 van 1000 gulden tot 1500 gulden per jaar met vrije woning. 15 

Adam Mensa lsing en Margaretha Sibenius kregen elf kinderen, waarvan er vier al 
vroeg overleden. Ze woonden lange tijd in de Haddingestraat. Eén zoon en vijf doch
ters hebben in het huis in de Lammehuiningestraat gewoond. De zoon heette Sebo 
Andreas !sing. Zijn beroep was praeceptor, leraar aan de Latijnse school in het voor
malige Broerklooster, de school die in de plaats kwam van de rooms-katholieke St. 
Maartensschool, en de voorloper van het latere Praediniusgymnasium. Hij werd 
aangesteld in 1741 voor een salaris van 500 carolus guldens per jaar met 60 gulden 
voor huishuur en bovendien nog turfgeld. 16 In datzelfde jaar kocht hij het huis in de 
Lammehuiningestraat voor 2625 carolus gulden. 17 Hij stierf als vrijgezel in 1767. Vijf 
zusters - vier ongetrouwd en één weduwe - woonden op hetzelfde adres. 18 Na het 
overlijden van de twee laatst overgebleven zusters, Juliana en Sibina Johanna lsing, 
kocht Alegonda Clara Gockinga het huis. 

Vergroting van het pand 
Teruggaande in de tijd vond ik nog meer bewoners, nog een praeceptor en een ad
vocaat, Gerhard Vechter, die het huis kocht aan het eind van de 17de eeuw. 
Opvallend was dat de prijs van het huis lange tijd ongeveer hetzelfde bleef. Behalve 
tussen 1714 en 1741. Gerhard Vechter verkocht het huis in 1714 aan Bastiaan Den
tinck voor 1200 carolus gulden. 19 Dentincks dochter verkocht het huis in 1741 aan 
Sebo Andreas lsing voor 2625 carolus gulden 20, voor bijna dezelfde prijs die Ale
gonda Clara Gockinga betaalde in 1 783 en ook de prijs die het huis opbracht na 
haar dood in 1831. Vermoedelijk is het huis tussen 1714 en 1741 vergroot. Helaas 
zijn er geen afbeeldingen van het huis uit die tijd bekend, behalve het schilderij van 
Hendrik van Teggel uit 1762 waarop een deel van de uitbreiding aan de achterkant 
van Akerkstraat 20 zichtbaar is. 21 

Door dit onderzoek is er nu meer bekend over de bouwgeschiedenis van het huis in 
de periode tussen 1700 en 1830. De bewoners in deze periode (althans de manne
lijke bewoners) bleken voor het merendeel hoog opgeleid te zijn. Een aantal bewo
ners ( de lsings en de Gockinga' s) maakten deel uit van belangrijke families in de stad. 
In deze tijd had de Lammehuiningestraat zeker niet de slechte naam die de straat 
later in de 19de eeuw kreeg, zozeer zelfs dat bewoners het gemeentebestuur verzoch
ten om de naam te veranderen in Akerkstraat. 22 
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Noten 
1 Met dank aan Johan de Haan die met dit onderzoek begonnen is. 
2 Bouwhistorische verkenning van Akerkstraat 20 door J.A. van der Hoeve, Taco Tel en H. Wierts; 

gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afd. Bouw-, Woningtoezicht en monumenten. 
3 Op de gevelsteen staat de tekst: Och Godt laet dy Bevoelen sin dit Huis vnd die dar Woenen in. 

A0 1621 
4 De straat was genoemd naar de vrome Lamme Hueginghe of Huinge, die in een groot huis op 

de hoek van de Lamme Huiningestraat (aan de oostzijde) en het A-kerkhof woonde. Mr. J.A. 
Feith, Wandelingen door het oude Groningen, Groningen, z.j., p. 76 

5 De minuutkaart van omstreeks 1830 vormt de basis van ons huidige kadaster. Alle bestaande 
huizen werden daar ingetekend. In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) werden al deze 
huizen met hun eigenaar vermeld. 
Deze OAT is te raadplegen via de website www.dewoonomgeving.nl. 

6 OAT sectie K De Havens, nummer 338 
7 Toegang 516 (Inventaris van het familie-archief Gockinga), inv. nr. 23 
8 Groninger archieven 
9 RA 111 x 138f 

10 Ook vond ik de spelling lsinck en lsink 
11 RA 111 ij 
12 RA 111 n 
13 Burgemeester Menso Alting (1636-1712) was een kleinzoon van de eerder genoemde Embder 

predikant Menso Alting. 
14 Academische Rouw, p, 774 e.v. 
15 Zie W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen ter gelegenheid van haar vijf-

de halve eeuwfeest, 1864; W.B.S. Boeles, Levensschetsen der Groninger hoogleraren, p. 58 
16 Toegang 1446, inv.nr. 1 
17 RA 111 x, 138 f 
18 Breukdodenboeken 
19 RA 111 x50v 
20 RA 111 x 199 v 
21 Taco Tel en Egge Knol, Een gezicht op de Turftorenstraat in 1762, Stad en Lande, jrg. 16 (2007), 

nr. 1, p. 25-32. 
22 In de 19de eeuw kreeg deze straat een slechte naam door 'de huizen van ontucht'. Mr. JA 

Feith, Wandelingen door Groningen, p. 76 

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: i11fo@11gv.nl, t.a.v. re
dactie 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.ngy.nl. 

LE van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra 
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Zegge(n) en schrijve(n) 
Koos Gräper, Borgercompagnie 

Aan de hand van het volgend voorbeeld 1 moge duidelijk worden hoe belangrijk het 
kan zijn te controleren of dat wat men hoort overeenkomt met wat er geschreven 
staat. 

Zo'n 15 jaar geleden werd mij gevraagd of ik wel wist dat Karel Hotse de zoon van 
een wederzijdse kennis was. Karel, die algemeen bekend stond onder de bijnaam 
"Kwibus", was aan lager wal geraakt en zwierf als nogal excentrieke figuur door de 
stad, en probeerde met behulp van drank en drugs zijn leven te veraangenamen, zo 
luidde het verhaal. Ik antwoordde destijds dat ik daar niets van geloofde, temeer 
daar ik de ouders van Karel goed kende en ik deed het verhaal/gerucht af als totale 
onzin. 
Niet alleen ik hoorde het gerucht, maar het circuleerde ook onder een groot aantal 
mensen die de familie van Karel goed of minder goed kenden. Er viel zelfs een zekere 
mate van leedvermaak te bespeuren, misschien zelfs een heimelijk genoegen om het 
spannende verhaal. 

Korte tijd geleden kwam in een compleet andere setting Kwibus onverwachts weer 
ter sprake, en ik herinnerde mij het gesprek van 15 jaar geleden. Mij werd nu van 
meerdere kanten duidelijk gemaakt dat Kwibus wel degelijk de zoon was van Ir. Jan 
Hotse, en dat Kwibus een paar jaar geleden overleden was. 
Zoekend in de kranten uit het vermoedelijke overlijdensjaar vond ik inderdaad een 
paar rouwadvertenties, en zelfs (omdat hij zdn opvallende figuur was geweest in de 
stad) een soort van In Memoriam, waarin zowel een geboortedatum als ook de voor
letters van Karel Hotse en zijn bijnaam Kwibus vermeld stonden. Hiermee werd nog 
meer voeding gegeven aan de gedachte dat het ouderlijk gezin van Karel ooit gecon
fronteerd moet zijn geweest met een familietragedie. Toch bleef ik mijn nieuwsgierige 
twijfels over de juistheid van het hele verhaal houden. 

Middels enig speurwerk en gebruikmakend van spellingsvarianten van de achter
naam ontdekte ik, en wel aan de hand van betrouwbare, dat wil zeggen CBG-infor
matie, dat waar alle berichtgeving, zowel mondeling als schriftelijk (de kranten), over 
Karel Hotse/Kwibus voor 99% inhoudelijk correct kan zijn geweest, het juist die ene 
overblijvende procent was die het essentiële verschil bleek te maken. Het werd mij 
duidelijk dat de echte naam van Kwibus niet Karel Hot~e was, maar Karel Ho~e 
(wiens vader ook de academische titel van Ir. had, waarmee de verwarring destijds 
nadrukkelijk versterkt werd). In de mondelinge overdracht van deze naam is er 
meestal nauwelijks of geen verschil te horen tussen de "s" en de "z", een onderscheid 
dat in de spelling natuurlijk wel zichtbaar is. Daarmee was alle mythevorming en rod
del en achterklap over de familie Hotse met letterlijk één pennestreek uit de wereld. 

De moraal van dit voorval is dat hearsay gevaarlijk misleidend en schadelijk kan zijn, 
en dat berichten en mededelingen (zowel mondelinge als schriftelijke) altijd op hun 
feitelijke juistheid getoetst moeten worden, en zeker door genealogen. Met andere 
woorden: "what you hear is not always what you (should) see ... !" 

1 De namen zijn vanwege privacy-redenen gefingeerd 
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Onbekende bron: computer, geïnspireerd door een lezing 
Antonia Veldhuis, gecontroleerd door Bert Kranenborg 

Al 21 maal schreef ik de rubriek Allem@@l digit@@l voor dit blad, waarin de laat
ste jaren voornamelijk sites en tips voor de doorsnee internetter. In het voorjaar orga
niseerde de Groninger Archieven een cursus zoeken op internet, waarvoor een hon
derdtal aanmeldingen waren. Dit tot grote verbazing van de organisatie. De cursus 
werd gegeven in groepen van 20, cursusleider was de heer Wim Bos uit Appinge
dam. Ik mocht tijdens de cursus een keer assisteren. 
Het niveau van deze zoekers bleek divers, met toch een vrij groot aantal echte star
ters. Voor deze mensen is dit artikel. En voor hen die nog kort op internet zijn of hun 
kennis even willen opfrissen. 

De heer Bos vertelde dat de computer voor drie doelen voor de genealoog te gebrui
ken is. 
1) zoeken/surfen op internet. 
2) het gebruik van stamboomprogramma's en 
3) correspondentie per e-mail. 
Ik wil daar nog een 4e aan toevoegen: gemaakte digitale fotds (van archiefstukken) 
bewerken. Foto op uw scherm plaatsen, wordprogramma verkleinen en tekst foto 
hierin uittikken. 
Mogelijkheid 5, tekstverwerker, mag bekend worden geacht. 

' ,·-><' 

Internet werkt met adressen. Bovenin de balk tikt u het adres, u geeft <Enter> en de 
site opent zich. Hoever het inladen is kunt u onderin het scherm zien. Links onderin 
komt bezig met openen te staan, ernaast een vakje met groene balkjes. Bekende adres
sen zijn o.a. www.ngv.nl (onze eigen vereniging), http://groningen.ngv.nl (onze afde
ling), www.genlias.nl (zoeken in aktes van de burgerlijke stand na 1811) en 
www.cbg.nl (Centraal Bureau voor Genealogie). Als het internetadres niet bekend is 
moet er worden gezocht. Ik doe dat vaak op de zoekmachine van Google. Tik in de 
adresbalk: www.google.nl en geef <Enter>. Op de openingssite verschijnt Google, 
met eronder Uet Internet, Afbeeldingen, Discussiegroepen, Nieuws. 
In het vak eronder tikt u de zoekterm in en klikt u Uet Internet aan. Een aardige optie 
is altijd: zoeken naar je eigen naam of die van een voorouder. Als u die intikt tussen 
" ", dan ziet de zoekmachine dit als één woord en voorkom je dat er tig sites worden 
geopend met de woorden ver uit elkaar. Voorbeeld: Pietertje Kuiper (mijn overgroot
moeder) intikken levert 37.000 treffers. "Pietertje Kuiper" geeft 93 sites. Toch nog te-

·p1ete(1Je k 1J1per" heed1e11 

. Google zoe~ er, ii 
-~_..,.,,...,..,,.,.,.«.->X-x,wm.'ó-:O»>S<>:W#-".''/F;;,,..,,;;;_.;cp .!-] 

veel om allemaal te openen. Ik weet dat haar echtgenoot Heerlien heette, dus tik ik 
dat erachter. Er staat nu dus: "Pietertje Kuiper" Heerlien. Nu slechts drie. Inderdaad 
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komt ze in beide gevallen voor. 
Ik probeerde ook nog de zoekterm met toevoeging van haar woonplaats: "Pietertje 
Kuiper" Hoogezand. Dit leverde 6 sites op. Het is dus soms gewoon een kwestie van 
proberen en beperken door het toevoegen van woorden. Heeft u de site geopend 
(aanklikken van het onderstreepte kopje) dan kunt u de naam vinden door het zoek
scherm te openen. Tegelijk de Ctrl-toets en de f-toets ingedrukt houden geeft deze. 
Zoals toevoegen van woorden het aantal sites vermindert, zo doet ook het uitsluiten 
van woorden dit. Om even bij mijn voorbeeld te blijven, ik wil geen Pietertjes uit Zee
land. Ik tik dus in "Pietertje Kuiper" -Zeeland. Ik wil geen Pietertje die naaister is. 
Wordt: "Pietertje Kuiper" -naaister. 
Misschien is er ook nog een afbeelding van het gezochte. Eventueel te vinden onder 
Afbeeldingen. 

De meningen over gebruik van gevonden gegevens zijn verdeeld: ik vind het altijd 
netjes de bron te vermelden, dus dat doe ik ook met die ik op internet vind. En be
langrijk: controleer zo mogelijk (in ieder geval steekproefsgewijs) het gevondene. 
Als u wilt weten of het doopboek van Amsterdam digitaal is, dan tikt u in het zoek
vak: doopboek Amsterdam. Dit geeft meteen de treffer van de digitale bewerking. Soms 
moet je het woord digitaal erbij voegen, soms er nog zoeken achter zetten. Herman de 
Wit is sinds 1997 bezig met de inventarisatie van gedigitaliseerde bronnen. Zijn adres 
is www.geneaknowhow.net. Per provincie houdt hij bij wat er digitaal op internet of 
op CD verschenen is. Elders in dit nummer vindt u een interview met hem. 
Wilt u terugkeren naar een eerder geopende site, dan voldoet drukken op het groene 
pijltje links bovenin het scherm of aanklikken van het woord Vorige ernaast. Het 
zwarte pijltje daarnaast laat de sites die u opende zien. 
Tot slot: bijna elke site heeft wel Links. Dit zijn doorverbindingen naar andere 
pagina's. Hierop drukken opent die. Om te voorkomen dat u verdwaalt in de 
11.400.000 sites {die er zijn na intikken van het woord genealogie) kunt u pagina's die 
u vaker wilt zien vastzetten. U doet dit via Favorieten (4e woord bovenin balk), Toevoe
gen aan Favorieten. 
Ziet u een internetadres dat u leuk lijkt: noteren. En verder is het gewoon een kwestie 
van: proberen. Heeft u vragen: Mail me. Succes! 

Allem@@I digit@@I (twee-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. 

U kijkt natuurlijk regelmatig op www.geneaknowhow.net/digVbronnen om te zien 
welke digitale bestanden er beschikbaar zijn. En onder NIEUW (links boven) op deze 
site wat er recent bij gekomen is. Vraagt u zich ook wel eens af wie de mensen zijn die 
er zoveel tijd in steken om ons op de hoogte te houden? In dit nummer van HOP 
kunt u lezen over Herman de Wit, die samen met Hein Vera dit project in 1997 
startte. 

In een vorige Digit@@l schreef ik al eens over de VOC-site waarop u gegevens van 
opvarenden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie kunt zoeken. Ik zocht toen 
op plaats herkomst en wide Groningen in. Het adres is veranderd en is nu: 
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http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl. Zoeken via Uitgebreid zoeken, links op het 
scherm. Intussen bedacht ik dat Groningen toen ook wel als Grunningen en Groe
ningen geschreven zou kunnen zijn. Dus heb ik nogmaals gezocht en nu een wildcard 
gebruikt. Gr*ningen leverde inderdaad aanmerkelijk meer treffers op. Er wordt intus
sen ook nog steeds aangevuld, dus af en toe zoeken loont mogelijk wel. Ook eens ge
zocht, met bovenstaande zoekterm, op vermoord onder Einde dienstverband plaats. Dit 
leverde tot 1 792 de volgende Groningers op die tijdens hun dienstverband werden 
vermoord: Jurriaan Pietersz (1715) , Jan Zeeman (1737), Jan Boer (1753), Jurijaen 
Jurijaensz (1709) , Andreas Aldrix (1790), Pieter Derminitsz (1761) en Caspaer Hu
bertz (1754). In dezelfde periode liepen 65 Groningers weg bij de VOC, werden er 
73 vermist en 29 vergingen met hun schip. Het aantal Groningers dat het leven liet in 
dienst van de VOC loopt in de honderden. 

Er lagen nog enige tips voor internetsites, hieronder die van Joop van Campen, die 
de homepages www.boekopcd.nl en www.onserfgoed.com doorgaf. Bij de eerste link 
kunt u via Boek op CD catalogus (3e item in linkerbalk) zien welke boeken hier digitaal te 
koop zijn. De genealogische boeken staan als vierde. Ook u kunt boeken inleveren, 
die (indien ze voor een breed publiek de moeite waard zijn} digitaal bewerkt kunnen 
worden. De tweede link is de pagina van de heer Lups, waar onder Computernieuws 
en Boeken CD' s en boeken staan die voor de genealoog interessant zijn. Te vinden 
onder de blokjes rechts van het Ons Erfgoed-logo. 

De molendatabase 

Welkom bij de Molendatabase! 

De Molendatabase is dé verzamefing van werkende en 
verdwenen molens 1n Nederland en 8elg1é Alle gegevens 
en foto's zijn samengebracht door vele honderden 
molenfiefhebbers voor iedereen met een interesse in 
wind- en watermolens . Een tekst- en fotoredactie 
onderhoudt de database op dagelijkse basis. 
Op dit moment telt de database 9238 molens! 

Database van verdwenen molens in Nederland 
6716 molens 

Nederlandse molendatabase 
1191 molens 

Belgische molendîltabase 
1331 molens 

'Ç} 
• • j ~

,· 
. - H,:1.:.. ..... ,' n ~ . :·. · v" • 

© 1999 - 2006 Lees de copyright notices per database. 

Uit het blad van de afdeling Delfland van de NGV haalde ik uit de rubriek SHIFf 
ef-zeven van A.PJ. Käyser-van der Zee (die het weer overnam uit het blad Aqua 
Vitae) de site www.molendatabase.nl over bestaande en verdwenen molens in Ne
derland en Europa. Diverse mogelijkheden tot zoeken in de bestanden: Nederland 
bestaand (1191 molens), verdwenen molens in Nederland (6719) en molens in Bel
gië (1331). Zoekmogelijkheid per plaats, provincie, naam of jaar. 
De verzameling is bijeengebracht door molenliefhebbers en wordt nog steeds aange
vuld. Op de link naar verdwenen molens in Nederland ook de mogelijkheid te zien 
waar de vervallen of verdwenen molens staan/stonden en statistieken. 
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www.neha.nl (Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, tip overgenomen uit de 
Stichtse Heraut), is een engelstalige bladzijde op een Nederlandse site waar u via Di
gitale brotu1ett en Value of the guifder (rechts op de pagina, onder het schermpje Zoeken 
website) een omrekenprogramma vindt dat vanaf het jaar 1450 bedragen van toen 
omrekent naar wat het ongeveer in guldens was of in euro is. Bedrag en jaar invullen, 
drukken op cafGufate en de gulden- of eurowaarde verschijnt. Onder prijzett ett f ot1et1 
staat een prijslijst uit 1636 uit de Amsterdamse Courant. 

Mevrouw H.J. Enting wees me op www.noordnl.nl, een pagina met stads-en dorps
gezichten van Noord-Nederland die in het blad Het Noorden in Woord en Beeld, 
Eigen Erf in Woord en Beeld en Fan Fryske Groun te zien waren in de periode 1925 
t/m 1940. Met behulp van het 4-cijferige getal van de foto kunt u in een tabel vinden 
uit welk blad de afbeelding kwam. I.v.m. de ruimte zijn de foto's op een lage resolutie 
ingescand, duidelijke exemplaren zijn te bestellen. Via Naar de foto's (linksboven) 
komt u op een pagina waar u kunt kiezen uit Drenthe, Friesland, Groningen, Overijs
sel en Van alles wat. Bij aanklikken krijgt u een alfabetische lijst met plaatsen in die 
gebieden. Na openen van een afbeelding kunt u via Previous en Next terug en verder 
bladeren. 

Heeft u een voorouder die tussen 1906 en 1950 in het bezit was van een motor of 
auto en woonde die in Friesland, dan kunt u zoeken op www2.tresoar.nl/kentekens. 
Daar is men begonnen de mensen die in die periode een kenteken op hun naam 
hadden in te voeren. Van de 41.000 documenten met de letter B (elke provincie had 
zijn eigen letter, Friesland gebruikte de B) zijn er nu 21.506 ingevoerd. Het is de be
doeling dat lezers/zoekers afbeeldingen van voertuigen insturen en eventuele aanvul
lende info geven. Er ontstaat dan een erg uitgebreide en complete database. Er is 
zoekmogelijkheid op naam, plaats, jaar en nummer. In te vullen in het zoekscherm 
links op de site. 

Zoek ze, surf ze en tip me! 

Bij de foto: 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, v.l.n.r. Roel Westerterp, Klaas(?) Bulthuis (?), Jaap 
Borger en mijn vader Douwe Sijbren Veldhuis in de Sexbierumerstraat in 
Leeuwarden. 
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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: 

Vijf jaar onvoorwaardelijk. Het Groninger Huis van Bewaring in bezet
tingstijd. M. Brinks e.a. 
Uitg. Kleine Uil, ISBN 978 90 774 8742 6, 144 pagina's, geb., oblong,€ 16,50. 
Verhalen van en over gedetineerden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Huis van 
Bewaring. Deze gevangenis werd het onderkomen van vele 'politieke' gevangenen. 

Doodstil. Dood en begraven in Groningen. Y Botke (red). 
Uitg. Kleine Uil, ISBN 978 90 774 8741 9, geb., 168 pagina's, oblong,€ 20,00. 
Dit boek geeft een zo breed mogelijk beeld van kerkhoven, begrafenisrituelen en fu
neraire kunst in de provincie Groningen. 

Verhalen van het Groninger Ommeland. A. Steenhuis. Uitg. Contact, ISBN 978 
90 254 1285 2, pap. 208 pagina's, € 19,90. 

Groningen in beeld. Groningen in Pictures. Uitg. Passage, ISBN 978 90 545 
2123 5, geb. 96 pagina's, € 14,50. Tweetalig fotoboek. 

'Werk maakt het bestaan draaglijk'. Barend Sijmons (1853-1935). I. de 
Wilde. Uitg. Barkhuis, ISBN 978 90 779 2229 3, ing., 72 pagina's, € 12,50. 
Barend Sijmons was de eerste hoogleraar in één van de moderne talen, Duitse taal
en letterkunde. Hij beijverde zich voor aanstelling van professoren voor de Engelse 
en Franse taal. Verder vervulde hij een rol in het nationale onderwijsbeleid, werd 
voorzitter van de Onderwijsraad en zorgde ervoor dat de moderne talen in 1921 
werden erkend als academische disciplines. 

Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in 
Groningen. E. v.d. Werff e.a. Uitg. Studio Van Stralen, ISBN 978 90 779 5703 5, 
paperb., 136 pagina's,€ 11,95. 
Meer dan 150 religieuze gebouwen en instellingen worden hierin beschreven. Het 
gaat om gasthuizen, kerken, kloosters, refugia, synagogen, arm- en weeshuizen. Vele 
zijn nog in de huidige stad terug te vinden. 

Het Oosterpark. Een voetbalbolwerk 1933-2005. N. Swart en P. Zweverink. 
Uitg. Profiel, geb., 232 pagina's,€ 26,50. 
Geschiedenis van het roemruchte stadion en de voetballers die er speelden. 

Golden Raand. Landschappen in Groningen. M. Schroor en J. Meijering. 
Uitg. Stichting Het Groninger Landschap, ISBN 978 90 775 4823 3, geb., 300 
pagina's + losse kaart,€ 28,50. 

Etstoel Drenthe op CD (zie ook HDP 2006 nr. 3, pagina 93) 
In deze serie van indexen op de Etstoel van Drenthe zijn inmiddels ook de delen 3 
Uaren 1667-1686) en 4 (periode 1647-1667) verschenen. 
Voor meer info zie: www.homanfree.nl. 
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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. 
Antwoorden 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 antwoorden sturen naar: J.A.P. Waterborg, Vijverweide 27, 9791 EA Ten Boer, 
tel: 050-3021294, e-mail: waterborg@kpnplanet.nl. 

ANTWOORDEN 

2007 /08 Onechte kinderen 
Klaas Bijsterveld schreef dat Albertje Gerberts in 1657 als vader van haar op 13 mei 
gedoopte dochter Heijl aanwijst Helperich Roelfs. In het Rechterlijk Archief zijn daar 
diverse processen over te vinden. 

VRAGEN 

2007/10 Defloratie 
Voor mijn defloratie-artikel zoek ik nog de voornamen van enige mannen die iets 
deden wat niet netjes was. Dit zijn (jaar tussen haakjes): Kap. Amsteraedt (1607), 
kap. Lutenbach (1608), conrector Hovius (1616), mr. Auwema (1627), luitenant Pis
set en Wesellouw (1632), jr. Wicheringe (1629), Sangerhusen (1633), jr. Entes 
(1638), A. Muller (1641), de studenten Roothuisen en Beeckman (1646), soldaat Pij
per (1652), dr. Fossama (1654), student Basse (1667), luit. Edzema, la Barre (1673), 
redger Meinardi en syndicus Piccard (1679), assesor Zaunslifer (1680), overste Wal
rich (1685), mr. Meijnard (1694). 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

2007 /11 Baas 
Jan Jannes Baas wordt in 1679 in toeg. 1 nr. 138 met neef Wolfgangus Meijnders ge
noemd. Wolfgangus is in Groningen (NK) gedoopt op 9-6-1665 als zoon van Me
nerdt Jansen en Geesjen Claessen, el. aan de Brede Markt. Gezien het leeftijdsver
schil tussen Jan en Wolfgangus is de eerste waarschijnlijk een oom en zouden Jan en 
Menerdt broers zijn. Ze komen van Obergum. Gevraagd de ouders van Jan Jannes 
Baas. 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

2007/12 Baas 
Arijs Reenjes, van 'Garshusen' trouwt 15-1-1736 met de weduwe van Geeuwe 
Mennes, Aafke Hendriks, gedoopt 3-8-1695 te Eenrum. Het doopboek van 
Garsthuizen begint pas na de Kerstvloed. Ik vond nog een tweeling, Aefke en 
Martien, met als ouders Rinje Clasen en Martien Aris (10-3-1719). Maar geen 
doopgegevens van Arijs. De naam Arijs en Aris & Rinje en Reenjes lijken vol
doende op elkaar om ouders en zoon te zijn. Dit is ooit nog door Petronella 
Elema bevestigd. Maar hier liep mijn zoektocht vast. Totdat ik in Menne's onvol
prezen ledematenregister dook en onder Eppenhuizen keek. Lidmaten Eppen
huizen: 14-6-1711: Rinje Clasen en sijn huisvrou Martien Aris met attesta. van 
Garshuisen. Dit kon wel eens meer gegevens opleveren. Maar ik vond enkel ge
gevens van Martien Aris. Dochter van Aries Mennes en Brechtje Frericx, gedoopt 
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14-2-1679 te Loppersum. Ze huwde met ene Harmen Jacobs van Garsthuizen 
(procl. 22-2-1696 te Loppersum) en daarna met Rinje Clasen. 
In het doopboek van Eppenhuizen staan de volgende kinderen genoteerd: Bregtje 
geb. 25-4/ged. 1-5-1712; Geertien geb. 3-4/ged. 8-4-1713; Claeske geb. en ged. 
27-7-1715. Maar geen Arijs. Hij kan tussen 1716 en 1719 geboren zijn. 
En de ouders van Rinje? Ik vond het huwelijk van een echtpaar Claes Rinjes 'van de 
Meeden' en Geeske Harmens 'van Zandeweer' op 21-4-1678 te Eppenhuizen. Maar 
geen doop in het doopboek van Eppenhuizen. Hebben ze eerst elders gewoond? 
Rinje hertrouwt 9-5-1731 (procl.) met Anje Sijbels, wed. Syrt Jacobs. Anje huwt nog
maals op 22-11-1738 (procl.) met Jan Geers van Narden (OFr.) 
En dan nu mijn vragen: doopgegevens van Rinje Clasen en de relatie met zijn ou
ders; zijn het inderdaad Claes Rinjes en Geeske Harmens? 
Rinje was landbouwer (Verpondingsregister 1721, gebruiker van land). In het kohier 
Taxatiegelden 1730-1731 komt hij niet (meer) voor onder Garsthuizen. 
Wanneer werd Arijs gedoopt/geboren en waar? Zijn er huwelijkscontracten waarin 
deze mensen voorkomen? Dit zou de familierelaties kunnen verduidelijken. 
Zijn van Claes Rinjes en Geeske Harmens meer gegevens te vinden? 
Eilko van der Laan, Groningen 

Migratie in de 1 7° en 1 8° eeuw: verveners uit de Wieden naar Groningen 
Ik wil starten met een inventarisatie van alle families die vanuit het Wiedengebied 
(Giethoorn, Zuidveen, Staphorst, Rouveen, Beulake) naar Groningen trokken. Via 
bronnenonderzoek hoop ik aansluitingen te realiseren en die beschikbaar te stellen 
op internet. Graag treed ik daarom in contact met degenen die belangstellend zijn, 
gegevens over naar Groningen vertrokken families kunnen aanleveren of mee willen 
helpen. Mijn belangstelling is niet alleen genealogisch, maar ook historisch. Het ligt in 
de bedoeling tevens te publiceren over de migratie van de verveners uit het Wie
dengebied naar Groningen. 
Mijn adres: Evert de Jonge, Hanendorperweg 74, 8166 JJ Emst, tel. 0578-662208, 
email: evert55jonge@hetnet.nl. 

In het volgende nummer van ons afdelingsblad een bijdrage van de heer De Jonge 
met meer informatie hierover. 

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

Bovenste rij: 
• Jacob Carbaat (1889-

1968) en Elisabeth Mijsen 
(1890-1979), grootouders 
van Ineke Saan-Noordhof 

• Jacob Wagenaar (1871-
1948), overgroolvader van 
Tobias Wagenaar 

• Antonia Kuiper (1880-
1944), grootmoeder van 
Antonia Veldhuis. 

Middelste rij: 
• Trientje Steenge (1882-

1931 ), grootmoeder van 
Eilko van der Laan 

• Geert Hommes (1844-
1909) en Sieben Geuze 
(1848-1938), overgrootou
ders van Roel Roggema 

• Klaas Reenders ( 1843-
1931 ), betovergroolvader 
van Bert Kranenborg. 

Onderste rij: 
• Berend Noord hof ( l 911 -

2001) en Hendrik Noord
hof (1912-1994), vader en 
oom van Ineke Saan
Noordhof 

• Bouwina Beintema (1917-
2006), moeder van Antonia 
Veldhuis 

• Anje Dijkhuis (1849-1918), 
betovergrootmoeder van 
Bert Kranenborg 

Ook uw foto kan hier staan. U kunt nog steeds insturen voor volgende nummers. 
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• 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 
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(PR) 
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