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STADSKANAAL
GENEALOGISCHE DAG 2001

Groningen. Stad en Ommelanden. Ik stam nog uit de tijd van het stampen van rijtjes. Alle
plaatsen langs de spoorlij n van Roodeschool naar Maastricht. Uithuizen - Usquert - Warffum.
Bij Wijhe en Olst, al ver naar het zuiden, raak ik de kluts kwijt, maar ik geloof nog steeds, dat
er een rechtstreekse, openbaar-vervoer-verbinding tussen Roodeschool en Maastricht bestaat.
Hoogezand - Sappemeer - Zuidbroek - Scheemda. De Bosatlas. Wolters Groningen-Batavia.
Dat werd later Djakarta, tot ook dat verdween. De Slag bij Heiligerlee, waar ze klokken zijn
gaan gieten en het Bourtanger moeras, een naam vol spanning voor een jongetje uit het we-
sten. The Hound of the Baskervilles.

Kloppen de beelden, die ik over Groningen in mijn hoofd heb? Ik ben er toch afgelopen
zomer nog geweest? Ik pak een fotoboek over Het Noorden (twee hoofdletters) uit mijn kast.
Een stoere stadspoort in Bourtange, straatjes geplaveid met veldkeien. Bloeiend koolzaad in (

de omgeving van Middelstum, dat ook weer zo'n stoere poort heeft. De kerk van Spijk midden ,
in het dorp. Als het bulls eye van een dartbord. Degelijke huizen er rondomheen. Campings \
en jachthavens. Scheepsbouw. Weiden. Koeien weerspiegeld in brede vaarten. Visserij. De ^
duinen van Schiermonnikoog. Recreatie. Groningen-stad. Terrassen vol gezellige mensen.
Hier puilt de slagroom uit het glas, zou Toon Hermans zingen. 'Het kon minder' zegt de
Groninger. Het stadskanaal. Strak en zakelijk. Geen onnodige opsmuk. Doe maar gewoon, dan
doe je al gek genoeg.

Stadskanaal, de gemeente, heeft een eigen website. Mooie plaatjes en veel wetenswaardigs
over de geschiedenis. Een rijke geschiedenis, die teruggaat tot de Steentijd. De ontwikkeling
van de buurtschappen Ter Maars, Hofte, Wessinghuizen en andere. De aanleg van het stadska-
naal. Nooit geweten, dat daarmee al in 1766 een begin werd gemaakt. De veenkoloniën. Dat
is dus ook Drenthe. De imposante boerderij villa's zoals de website ze noemt, langs het stads-
kanaal. Het klopt allemaal met het beeld, dat ik van Groningen heb: stoer, stug en onverzette-
lijk. En mooi. Er gaat niets boven Groningen!

Stadskanaal. Moderne, dynamische gemeente. Meer dan 33.000 inwoners. In de Staatsalma-
nak tel ik 23 kerkdorpen of buurtschappen. Er zijn 1271 bedrijven en op zaterdag is er een
drukbezochte markt. Gezellig. Daar, in die gemeente, houden wij onze Genealogische dag,
waarvoor de afdeling Groningen van de NGV een aantrekkelijk programma heeft samenge-
steld. Dat geldt zowel voor de lezingen als de excursies. Alle reden dus om op 19 mei naar
Stadskanaal te komen. Het Hoofdbestuur nodigt u graag uit aan de Genealogische dag deel
te nemen. Ik zal u er graag ontmoeten.

H.J. Trap
voorzitter NGV
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BURGEMEESTERS ONSTWEDDE

Abel Boels, burgemeester 1812-1827, (verin. ged. Onstwedde 7-10-1757, overl. ald. 5-11-1828)
Harm Karskens, burgemeester 1827-1845
Mr. Frederik Roessingh, burgemeester 1845-1860, geb. Nienhuis io-8-i8i7,overl. Doetinchem
18-12-1891

Tonnis Klaas Land, burgemeester 1860-1869
Izaak Herman Reynders, burgemeester 1869-1917, geb. Appingedam 28-11-1838, ovcrl. Stadska-
naal 27-8-1925
Klaas van Sevcnhoven, burgemeester 1917-192$, overl. Bussum 29-8-1937
Pieter Bergmeijer, burgemeester 1929-1939, geb. Amsterdam 11-11-1874, overl. Groningen 4-2-
1940

Karel Gerrits, burgemeester 1939-1943 en 1945-1952, overl. Meppel 26-11-1955
A.D.A.R.E.A. Fransema, burgemeester 1943-1945
Sieto Robert Knottnerus, burgemeester 1-9-1952 - 31-12-1968, geb. Midwolda 9-9-1913

BURGEMEESTERS STADSKANAAL

Sieto Robert Knottnerus, burgemeester 1-1-1969 -1976, geb. Midwolda 9-9-1913
Auke Antonie Beckeringh van Rhijn, burgemeester 1977-1985, geb. Sneek 26-4-1920
Frederik (Frits) Brink, burgemeester 1985-1992, geb. Haren 14-2-1946
Dr. Hendrik Rebel, burgemeester 1992 -1-5-1996, geb. Huizen (NH) 29-7-1937
Jurrien Jaap Stavast, wnd. burgemeester 1996-1998, burgemeester sept. 1998-heden, geb. Groningen
7-7-1944

Samengesteld door Arie Jan Stasse m.m.v. D. Wessels en R. F. Vulsma

ROESSINGH VAN RHIJN

KNOTTNERUS
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OVER BRONNEN VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS
IN DE OOST-GRONINGER VEENKOLONIËN

DOOR J. F. OLDENHUIS EN J. VAN KEULEN1

De Veenkoloniën in Oost-Groningen zijn een gebied met een eigen geschiedenis, een geschie-
denis die al uit de naam blijkt. Dit artikel gaat dan ook over de specifieke bronnen, die een
gevolg zijn van die heel eigen geschiedenis. Een groot deel van de bronnen vloeit voort uit de
rol van de stad Groningen als eigenaar van de jurisdictie en als grootgrondbezitter. De nadruk
ligt in het volgende op die laatste rol, omdat vooral daarvan stukken over het hele gebied
bewaard zijn gebleven. De behandelde bronnen behoren tot de collectie van de Groninger
Archieven.

Onder de jurisdictie van de stad Groningen
Het gebied dat wij nu aanduiden als de Oost-Groninger Veenkoloniën, viel vóór 1811 onder de
jurisdictie van de stad. Dat wil niet zeggen, dat het stadsrecht in Oost-Groningen gold, maar
wel dat het stadsbestuur in die gebieden het bestuurlijke gezag had. Vóór 1811 bestonden er
in de hele provincie Groningen, met uitzondering van de stad Groningen en van Appingedam,
geen algemene lokale besturen, vergelijkbaar met de latere gemeentebesturen. Die taken
werden verdeeld over verschillende organisaties, zoals kerken, waterschappen en plaatselijke
gerechten, welke laatsten ook nog de notarisfunctie vervulden. In de Veenkoloniën speelden
functionarissen van de stad een grote rol.

De Veenkoloniën waren bestuurlijk geen afgegrensd gebied. Zij behoorden rechterlijk onder
de rechtsgebieden Selwerd en Sappemeer, Oldambt en Westerwolde. In die drie gebieden had
de stad Groningen de jurisdictie, een taak die werd uitgevoerd door verschillende regionale
stadsfunctionarissen en, wat betreft de notarisfunctie, door de betreffende predikanten. Daar
gold dan het streekrecht (Oldambster landrecht of landrecht van Westerwolde). Daarnaast
werden ook bepaalde bestuurlijke zaken door of uit naam van het stadsbestuur geregeld.

Wat heeft dat nu voor gevolgen voor het bronnenmateriaal? Dat er over de Veenkoloniën
meer (en oudere) stukken bewaard zijn dan over andere delen van de provincie en dat veel
stukken zich in het archief van de stad Groningen bevinden (en nu dus bij de Groninger Ar-
chieven zijn).

Eén van de voorschriften van het stadsbestuur voor haar jurisdicties was de verplichting tot
protocollatie, dus het registreren van opgemaakte akten (met de volledige teksten). In de stad
zelf moesten akten al geprotocolleerd worden vanaf 1613, en voor de stadsjurisdicties werden
ook vóór 1750 al regels opgesteld (per gebied op verschillende tijdstippen). Voor de rest van
de provincie werd dat pas in 1750 verplicht gesteld.

Daarom vinden we voor plaatsen in de'Veenkoloniën in de zogenaamde oud-rechterlijke
archieven veel oudere stukken dan in vergelijkbare archieven van andere gebieden. Zo begin-
nen de stukken uit Veendam al in 1657 en bevatten de rechterlijke archieven van het Oldambt
over de periode 1700-1811 zo'n 5000 boedelinventarissen. Overigens verschillen die stukken
wel naar gehanteerd landrecht, maar niet naar soort en inhoud. Het betreft dus dezelfde stuk-
ken als elders: huwelijkscontracten, akten van koop en verkoop, enz.

Deze stukken bevinden zich dus in de archieven van de rechtsgebieden Selwerd en Sappe-
meer, Oldambten en Westerwolde (beschreven in de toegangnummers 730,731 en 732). Deels
zijn ze per plaats nader onderverdeeld, deels alleen per rechtsgebied. Deze gebieden zijn dan
ook groter dan elders in de provincie. Het oud-rechterlijk archief van de stad zelf bevat ook
gegevens over Veenkolonialen. Het stadsbestuur trad in de stad op als rechterlijk college, met
als taak onder meer zaken betreffende tussen 'stadjers' en niet-stadjers. Vele stedelingen had-
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den in Oost-Groningen grond als belegging gekocht. Zo is er een serie van zestig delen met
rekeningen van de stadsrentmeester als ontvanger der koopschatten en consignatiepenningen
betreffende de praeferentie-oordelen (bij afwikkeling van schulden) over de periode 1728-1810.
Dergelijke stukken vormen dus een aanvulling op de rechterlijke archieven van de streek zelf.

De gerechten en stedelijke functionarissen in Oost-Groningen combineerden taken, die
tegenwoordig worden uitgeoefend door rechtbanken en notarissen. Zelfs vervulden ze taken
op het gebied van het algemeen bestuur. Die stukken vinden we dan ook in de oud-rechterlijke
archieven, in de inventarissen beschreven onder het kopje 'Openbaar bestuur'. Om een idee
te geven: er zijn stukken over beroeping van predikanten, benoeming van kerkvoogden en
schoolmeesters, stukken betreffende armenzorg, onderhoud van wegen, en lijsten van bela-
stingplichtigen. Hiervoor is echter geen algemene regel te geven: uit de inventaris blijkt wat
er over welk gebied uit welke periode is en of er namen in worden genoemd.

Een deel van dergelijke stukken over algemene regionale en lokale aangelegenheden is ook
te vinden in het archief van het Stadsbestuur zelf. Maar ook daarvoor geldt, dat geen algemene

De Groningse Veenkoloniën in 1/S1
(deel van de kaart van T. Beckering)
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regels te geven zijn. Het was maar net wat zich voordeed, en waar de stad zich mee bemoeide.
In ieder geval zijn die stukken een belangrijke bron voor de algemene geschiedenis van dit
gebied vóór 1811, maar vaak staan daar geen namen in, of alleen van enkele betrokkenen. De
serie stadsrekeningen met bijlagen bevat veel namen, maar daarin zoeken loont alleen de
moeite als er aanleiding voor lijkt of uit andere stukken een aanknopingspunt naar voren is
gekomen

Op grondbezit van de stad Groningen
Als een gebied wordt aangeduid als een kolonie, betekent dat, dat er ook kolonisatoren waren.
Voor een deel waren dat particulieren, al of niet verenigd in ondernemingen, zogenaamde
compagnieën. Maar de belangrijkste ondernemer was toch wel de stad. De stad Groningen
heeft vanaf het begin van de zeventiende eeuw de venen in het oosten van de provincie laten
exploiteren. Ze heeft naast het winnen van turf gezorgd voor het vruchtbaar maken van de
vrijgekomen dalgrond met behulp van stadsvuil. Hierdoor kreeg de stad een groot bezit aan
grond die een gedegen administratie vereiste. Deze administratie is grotendeels bewaard
gebleven en bevindt zich in het archief van het Veenkantoor (vanaf 1636, beschreven in toe-
gangnummer 1468) en in het archief van de secretarie van het stadsbestuur van Groningen en
de onderhorige jurisdicties (kortweg aangeduid als archief van het bestuur van de stad, 1594-
1816, beschreven in toegangnummer 1534).

Vooral het archief van het Veenkantoor, dat het beheer van de stadsbezittingen voerde, heeft
voor familieonderzoek veel te bieden. De administratie werd gevoerd door drie afdelingen,
'kantoren' genaamd, te weten Sappemeer, Pekela en Stadskanaal, een taakverdeling die nog
blijkt uit de nagelaten stukken. Van belang zijn vooral de (veen)rekeningen, de atlassen en
meetboeken en de staatboeken.

(Veen)rekeningen (1660-1848)

Een grote serie omvat de rekeningen van de land- en heemhuren van Sappemeer, beginnend
in 1699. Hierbij waren tot en met 1741 de rekeningen van Pekela inbegrepen. Vanaf 1742 vor-
men deze laatsten een aparte reeks. De beide series lopen door tot en met 1847, dus ruim voor-
bij het tijdstip van invoering der burgerlijke stand. Daarnaast zijn er de rekeningen van
Boven-Wildervank, alias Stadskanaal, die lopen van 1771 tot en met 1848. De inkomsten en
uitgaven uit de startfase van het Stadskanaal heten 'Generaale Rekening van de veenen in de
Wildervank'; zij zijn van de hand van A.J. de Sitter en betreffen de periode 1764-1770.

Vooraan in de rekeningen zijn de zogeheten 'Turfschulden' opgenomen voor Sappemeer en
Pekela. Daarin staan per deelgebied en lotnummer de namen van de veenmeiers. Een voor-
beeld uit 1711: 'Borger Compagnie Westerkolomne, nr. 1' werd in dat jaar gebruikt door Denk
Meijnerts.

De gehanteerde plaatsaanduiding en nummering correspondeert met de beroemde kaart-
boeken, die resp. in 1691 en 1702 werden vervaardigd. Die van 1691 is van jannes Tideman en
staat bekend als het 'Caartboek van Sappemeer'. M. Schroor geeft in zijn standaardwerk: Stad-
staat Groningen, een overzichtskaart met deelgebieden en nummering. Dit boek bevat ook
enige voorbeeldpagina's uit het 'Caartboek'. De atlas van Arnoldus Tideman ('Caartboek van de
Pekel A') dateert uit 1702.

De atlassen vormen een goed beginpunt en geografisch ijkpunt voor een onderzoek naar en
het plaatsen van de bewoners van het stedelijke veenkoloniale gebied.
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Atlassen en M.eeiboektn{i€si-i8€z)
Veel uitgebreider dan de rekeningen zijn de zogeheten 'Meetboeken'. Zij werden vervaardigd
ten behoeve van de inning van de landhuren van de zogenaamde groene of aangemaakte
landen (de tot dalgronden ontgonnen uitgeveende landerijen) en uiteraard ook voor het innen
van heffingen (8e en 2oe penning, etc).

De genoemde atlassen van Sappemeer en Pekela vormen in feite het beginpunt van de meet-
boeken. Deze meetboeken bestrijken voor wat betreft Sappemeer in acht delen de periode 1691-
1853. Als aanvulling kan het register van nieuw aangelegde landen en hemen te Sappemeer
1761-1781 dienen. In de meetboeken staan de stadsmeiers met de oppervlakte van het door hen
gebruikte land aangetekend. Omdat het stadsbestuur er naar streefde eens in de tien jaar de
oppervlakte van het ontgonnen land vast te stellen, worden steeds de oude en nieuwe opper-
vlakte bij de meiers vermeld. Hierdoor kunnen dus ook de voortgang van de ontginning en
de bevolkingsontwikkeling gevolgd worden. Aan de hand van de nummers van de lotten, die
corresponderen met die in de atlassen, is een groot deel van de 'hoofdbewoners' in de Veenko-
loniën terug te vinden. De Pekelder meetboeken beginnen in 1702 en omvatten tot en met 1829
elf deeltjes. Er zijn ook uitgebreide vervolgen op de meetboeken van resp. Sappemeer over
1831-1853 en 1861-1862 en van Pekela uit 1849. Van zowel Pekela als Stadskanaal zijn er recente-
re kaartboeken. Dat van Pekela dateert uit 1849, Stadskanaal werd door G. Borgesius in 1835 in
een concept-kaartboek gekarteerd. Deze kaartboeken zijn lang niet zo fraai uitgevoerd als de
atlassen van omstreeks 1700, maar even informatief. De percelen staan er per lot ingetekend
met hun oppervlakten en gebruikers.

Staatboeken(i/oo-i83i)
Naast de rekeningen en kaartboeken, atlassen en meetboeken zijn er de zogeheten 'Staatboe-
ken van land- en heemhuren'. Ze zijn voor zowel Sappemeer als Pekela opgesteld en bevatten
elk 14 delen die de periode 1700-1831 bestrijken. Ook van de Boven-Wildervank (= Stadskanaal)
bleven staatboeken bewaard. Een ouder werk met onder andere de huis- en heemhuren van
dit jongste verveningsgebied van de Stad bestrijkt de jaren 1767-1795.

Het archief van het Veenkantoor bevat dan ook een schat aan namen van stadsmeiers (boe-
ren, verveners e.a.), met name vanaf het einde van de zeventiende eeuw. De namen zijn goed
te verbinden aan de plek waar men woonde. Deze stukken bevatten geen verwijzingen naar
familiebanden, leeftijd, burgerlijke staat, e.d., maar in samenhang met bij voorbeeld de DTB-
boeken, lidmatenregistraties en oud-rechterlijke stukken zijn ze uiterst waardevol.

Het archief bevat veel meer stukken dan de bovengenoemden, allereerst over het beheer van
bezittingen. Verder vinden we in dit archief ook weer algemene stukken over zaken van open-
baar bestuur, zoals benoeming van predikanten en schoolmeesters, onderhoud van wegen,
kanalen en sluizen en tolheffingen.

Veenkoloniale families
De naam 'Veenkoloniën' geeft al een aanwijzing voor de geschiedenis: het betreft een kolonie
en er is verveend. Hier moet dus sprake zijn van kolonisten en immigratie voor de ontginning
en vervening: de Veenkoloniale families komen allen van elders. Uit de periode voor de start
van de bevolkingstellingen bestaan er helaas geen bevolkingsoverzichten. Het beste middel
om een beeld van de bevolkingsontwikkeling te krijgen zijn de hierboven genoemde stukken
van het Veenkantoor. Omdat eigenlijk alle grond van de stad was, komen daarin althans bijna
alle hoofdbewoners voor. En deze registratie werd in ieder geval elke tien jaar vernieuwd.

De andere beschikbare bronnen voor de bevolking zijn de voor elk gebied gebruikelijke:
DTB-boeken en lidmatenlijsten in kerkarchieven en eventueel lijsten in archieven van kerspe-
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len en zijlvesten. De waarde van deze bronnen is net zo afhankelijk van toeval als elders: wie
de administratie deed en hoeveel bewaard gebleven is.

In een ontginningsgebied is vaak precies aan te geven, wanneer een kerk en de kerkelijke
gemeente zijn gesticht. Soms is een kerkelijke gemeente een afsplitsing van een al bestaande;
dan is duidelijk waar eerdere vermeldingen over gezochte personen te vinden zijn. Helaas
bevatten de kerkboeken weinig of geen aanwijzingen waar de mensen vandaan komen. Het
DTB-boek begint gewoon en dan wonen de mensen er al. Het oudste DTB-boek van Veendam
bevat een 'register van oude communicanten', eindigend met de opmerking: 'Deese bovenge-
schreven communicanen zijn boven Muntendam of in Veendam int oprichten van de gemeen-
te aldaer gevonden, hebbende merendeels gecommuniceert tot Suijdtbroeck'. Daarna begint
een uitgebreide lijst van 'angewonnen communicanten', waarin slechts in een enkel geval een
plaats van herkomst 'wordt vermeld. Er zij n veel genealogieën over afzonderlijke veenkolonia-
le families gepubliceerd. Door beschrijving van afzonderlijke families naast elkaar te leggen,
wordt het misschien in de toekomst mogelijk iets te zeggen over de herkomst van de bevol-
king. Een deel volgt het (veen) werk, een deel komt uit de stad, en naar het lijkt vooral vanaf
de 18e eeuw, kwamen mensen uit het huidige Duitsland.

Het stadsbestuur vaardigde enige malen voorschriften uit om vreemdelingen te registreren
en deed bij predikanten wel navraag naar katholieken. Als daarop gereageerd werd, bevatten
die antwoorden dus namen en soms meer gegevens, maar dan gaat het dus om toevallige en
zeer plaatselijke bronnen, waarvan we nu ook niet meer weten hoe actief en systematisch de
gegevens toen zijn verzameld. De rol van de stad lijkt tweeslachtig. Zo is de katholieke schuil-
kerk in Kleinemeer gesticht in 1705, met hulp van burgers uit de stad Groningen en het stads-
bestuur zou in de Veenkoloniën toleranter zijn geweest met het oog op de economische ont-
wikkeling.

Uit afzonderlijke familiegeschiedenissen is op te maken, dat men ook binnen het veenkolo-
niale gebied trok (vooral als het beroep gebonden was aan de vervening) en dat binnen families
veel verschillende beroepen werden uitgeoefend. De Veenkoloniale scheepvaart gaf veel men-
sen werk, en er ontstonden in het verlengde van de landbouw ook industrieën als aardappel-
meel en strokarton. De daarvan bij de G roninger Archieven aanwezige bedrij fsarchieven bevat-
ten echter weinig namen en vaak alleen verzamelgegevens over personeel. Gegevens over de
beroepsstructuur van het gebied zijn duidelijk terug te vinden in de archieven van de besturen
van gemeenten in dit gebied (dus vanaf 1811). Zo heeft Hoogezand een lijst van scheepskapi-
teins en de gemeente Pekela beschikt over monsterrollen, registers van monstering van
scheepspersoneel over de 19e eeuw, met klappers; een monsterrol is een arbeidsovereenkomst
tussen de schipper en zij n bemanningsleden en deze werden opgemaakt door de burgemeester
als waterschout. De gemeente Veendam heeft ook patentregisters, (1806-1893), jaarlijkse toe-
stemmingen tot uitoefening van broodwinning, met hoogte van te betalen belasting, maar
deze bevatten geen boeren of zeelieden. Uiteraard bevatten alle archieven incidentele vermel-
dingen van beroepen, maar geen tellingen of overzichten met namen. De rijke geschiedenis
van de Veenkoloniën levert wat dat aangaat weinig extra bronnen op; deze geschiedenis blijkt
vooral uit de verhalen van afzonderlijke families.

Afronding
Na 1811 zijn de bronnen voor de geschiedenis van de Veenkoloniën dezelfde als voor elk ander
gebied in de provincie: gemeentearchieven en archieven van particulieren. Over de vervenin-
gen als ondernemingen zijn geen aparte archieven bewaard en de bij de Groninger Archieven
berustende archieven van de vele Veenkoloniale bedrijven bieden nauwelijks namen.
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Het enige bijzondere materiaal betreft de administratie die de stad hield van haar bezit in
Oost-Groningen. Deze stukken bevinden zich in het archief van het Veenkantoor. Namen
komen dan vooral voor in de stukken over grondverpachting.

Vóór 1811 vormen dat archief van het Veenkantoor en het archief van het Stadsbestuur een
belangrijke specifieke bron. In het eerste geval gaat het om de administratie van het grondbe-
zit en enige taken op bestuurlijk terrein. Dan bieden de staatboeken en pachtregistraties een
beeld van de bevolkingsontwikkeling. In het archief van het stadsbestuur vinden we wel spo-
ren van de bemoeienis van de stad met Oost-Groningen, maar die stukken bevatten niet altijd
veel namen. Deze stukken leveren vooral gegevens als de onderzoeker een aanknopingspunt
heeft. Het materiaal is te divers en wisselend om zo maar te gaan zoeken.

De oud-rechterlijke archieven van de stad en de stadsjurisdicties bevatten dus veel meer en
oudere stukken dan die van de rest van de provincie en laten zien, dat bestuur en rechtspraak
nog niet echt gescheiden waren.

- Het gebied van de huidige gemeente Hoogezand-Sappemeer behoorde tot het rechtsgebied Selwerd
en Sappemeer; dat van de huidige gemeenteVeendam en de vroegere gemeente Nieuwe Pekela tot het
Oldambt, en dat van Stadskanaal en de vroegere gemeente Oude Pekela tot Westerwolde.

- Wie meer wil weten over de relatie tussen stad Groningen en de Veenkoloniën, leze: M. Schroot,
Stadstaat Groningen, Groningen, REGIO-Projekt Uitgevers, 2000. Het boek De Atlas der Stadslanden
(Groningen, REGIO Projekt Uitgevers 1997) geeft een prachtig beeld van de atlassen van rond 1700
en hun waarde voor de onderzoeker. P. Brood, Het oude Groninger recht in hoofdlijnen (Groningen, REGI-
O Projekt Uitgevers/Groninger Archieven, 1999), biedt een helder en leesbaar overzicht van het oude
Groninger recht en de rechterlijke instellingen.

Kort overzicht van genoemde bronnen:
1. Archief van het bestuur van de stad Groningen, 1594-1816. Toegangnr. 1605
2. Archief van de stedelijke rechterlijke colleges, 1594-1811. Toegangnr. 1534; vooral w.
3. Archief van de rentmeester van de stadsbezittingen (Veenkantoor), 1634-1966. Toegangnr. 1468

De volgende inventarisnrs. van dit archief zijn besproken: 120-132 en 153: rekeningen land- en heem-
huren Sappemeer; 138: staatboeken Sappemeer; 340 en 343 (rekeningen land- en heemhuren Stadska-
naal); 150: meetboeken Sappemeer; 222-230: rekeningen land- en heemhuren Pekela; 259: staatboek
van land- en heemhuren Pekela; 263: kaartboek Pekela, 265: meetboeken Pekela; 359-362: staatboeken
Stadskanaal; 857-858 en 975: vervolgen meetboeken Sappemeer en Pekela.
Daarnaast zijn er stukken die zeer lokale informatie met veel namen bevatten. Enkele voorbeelden:
Inv. nr. 231: Rekeningen van plaats- en heemstedengeld van Boven- en Beneden Pekela (Nieuwe en
Oude Pekela), 1784-1825. Inv.nr. 135: 'Schoolregister' van Kleinemeer, i738-i74o(vermoedelijk werden
deze registers aangelegd om schoolgelden te innen van ingezetenen). Inv. nr. 232: 'Schoolregister' van
Pekela, 1725. Inv. nr. 304: Register van de verhuur van zitplaatsen in de hervormde kerk te Nieuwe
Pekela, 1784. Inv. nr. 305: Kohieren pastoorsbezetting (predikant) te Nieuwe Pekela, 1721-1809. Inv.nr.
307: Lidmaten van de r.-k. kerk te Nieuwe Pekela en Westerwolde, 1767-1797. Inv.nr. 362: Register
van namen van stadsmeijers te Stadskanaasl, z.j. Inv.nr. 345-346: Rekeningen van de breuken betaald
in de rechtstoel van Sappemeer, 1636-1801. Dergelijke stukken kunnen dus ook aangetroffen worden
in de archieven van gerechten uit dat gebied.

4. Archieven van de plaatselijke gerechten in het Oldambt, 1596-1811. Toegangnr. 731.
5. Archieven van de plaatselijke gerechten in Westerwolde en Bellingwolde, 1621-1811. Toegangnr. 732.
6. Archieven van de plaatselijke gerechten in Selwerd en Sappemeer, 1592-1803 (1811). Toegangnr. 730.

Noor
1. De auteurs zijn medewerkers van de Groninger Archieven; zij zijn veel dank verschuldigd aan drs.

M. Schroor, die uitgebreid onderzoek deed en doet in het archief van het Veenkantoor en die de
auteurs ruimhartig liet profiteren van zijn kennis.
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GENEALOGIE
BOUWMAN, ZUIDERWEG EN HAARLEMMER
drie families in de Groninger Veenkoloniën met één stamvader

DOOR P. Bos EN J.H. BOON

Inleiding
In 1983 plaatste mevrouw M. Zuiderweg-Meyll1 een vraag in Gens Nostra *naar afstammelingen
van Koert Hindriks (in onderstaande genealogie: II) in Veendam met de naam Zuiderweg of (pa-
troniem?) Koerts. De eerste auteur van dit artikel reageerde daar op, omdat hij via zijn groot-
moeder Meintje Bouwman (Va-5) van hem afstamt. Het bleek toen dat de afstammelingen in
mannelijke lijn van één zoon van Koert Hindriks allen Zuiderweg heetten en die van een andere
zoon allen Bouwman. De heer R. Zuiderweg3 in Musselkanaal herinnerde zich dat zijn oom
hem had verteld, dat er drie broers uit Ladbergen in Duitsland naar Nederland waren geko-
men, waarvan er twee de genoemde namen hadden en een derde zou Haarlemmer heten, maar
niemand wist hoe dat precies zat. Contacten tussen Veendam en Haarlem waren in de 18e eeuw
vrij onwaarschijnlijk. Op goed geluk werden in het archief vervolgens de oudste personen met
de naam Haarlemmer in de burgerlijke stand opgezocht, en inderdaad bleken die óók af te
stammen van Koert Hindriks. Er waren dus geen drie broers met verschillende namen uit Lad-
bergen gekomen, maar slechts één persoon, waarvan zijn drie zonen in 1811 verschillende
familienamen hebben aangenomen.

De heer Zuiderweg bezat een boek getiteld Tausendjahre Ladbergen 4 en de eerste auteur vroeg
hem dat ter leen. En daarin bleek de naam Haarlammert enkele keren voor te komen, o.a. in een
lijst van militairen, die in de eerste wereldoorlog gesneuveld waren. Maar ook werd er een

Kaart van een deel van Duitsland; Ladbergen ligt ongeveer in het midden
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Kerk in Ladbergen (D)

boerderij in vermeld met de naam Haerlambert, die reeds in 1577 bestond. Toen rees het ver-"
moeden dat Koert Hindriks wel eens op die boerderij kon zijn geboren, of dat zijn vader naar
die boerderij was genoemd, zoals ook in oostelijk Nederland velen hun naam aan een boerderij
hebben ontleend. Dus werd de tocht naar Ladbergen (nabij Munster) ondernomen om dit na
te gaan. En inderdaad bleek Koert Hindriks in Ladbergen te zijn gedoopt als zoon van een
Ha(a)rlammert.

De namen van de drie families zijn dus eenvoudig verklaarbaar: de eerste noemde zich
Bouwman naar het beroep (boer), de tweede Zuiderweg naar de plaats van herkomst (Zuidwen-
ding) en de derde naar de aloude stamboerderij. Koert Hindriks zelf voerde geen familienaam,
dat hoorde in Veendam niet, dat zou men destijds in Veendam te opschepperig hebben gevon-
den. Hij behielp zich, evenals aanvankelijk zijn kinderen, met een patroniem. Met de taal zal
hij geen moeite hebben gehad, want het dialect in Ladbergen lijkt blijkens een hoofdstuk in
bovengenoemd boek, vrij veel op het Gronings.

De drie families woonden aanvankelijk alle in Zuidwending en in Ommelanderwijk. Beide
plaatsen liggen ten oosten van Veendam, elk aan weerszijden een kanaal, dat gegraven werd
ten behoeve van de ontginning van het veen en de afvoer van turf. Veendam zelf ligt aan twee
noord-zuid lopende parallelle kanalen en vanaf de oostelijke van die twee werden vanaf 1650
de Zuidwending (eerst Zijd-wending geheten) en vanaf 1653 de Ommelander Wijk oostwaards
gegraven. Dit geschiedde dooreen aantal Ommelanderondernemers, nadat zij de venen aldaar
in 1649 hadden gekocht van de eigenaars in het kerspel Meeden. De bewoners van Zuidwen-
ding en Ommelanderwijk behoorden kerkelijk bij Veendam en beide plaatsen vallen later ook
onder de burgerlijke Gemeente Veendam.
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In de onderstaande genealogie geven wij van een plaats alleen aan onder welke gemeente
deze valt, wanneer deze onder meer dan één gemeente valt (zoals Borgercompagnie en Stads-
kanaal), of wanneer deze naar onze mening vrij onbekend is.

Deze genealogie is voor een aanzienlijk deel opgesteld door de heer A.D. Zuiderweg en
echtgenote te Nijmegens en de heren R. Zuiderweg te Musselkanaal,6 dr. A. Zuiderweg te
Stadskanaal7 en prof. dr. F. Zuiderweg te Bussum8, die wij daarvoor zeer dankbaar zijn9.

Genealogie
I. Henrich]ohann Haarlammert, geb. Ladbergen 1667/1674, landbouwer te Ladbergen, overl. ald.
1731/1745» tr. ca. 1707 Ehebein Kempers, geb. apr. 1683, overl. Ladbergen 9-10-1738 (als 'Johan
Haarlerres Frau, frei, alt 55 Jahre und 6 Monate').

De spelling van de familienaam varieert; varianten zijn Hahrlammert, Harlammert, Harlammers, Harla-
mert(s).

Bij de doop van de kinderen doet zich de eigenaardigheid voor, dat de vader nu eens als Henrich (bij
de kinderen 1, 5 en 7), dan weer als Johann werd vermeld, terwijl dit, naar ons door 'kenners' en ook
vanuit Ladbergen verzekerd werd, toch één en dezelfde persoon is. Dit verschijnsel doet zich, naar
de eerste auteur gebleken is, regelmatig voor in duitse genealogieën. De keuze hangt vermoedelijk
af van de omstandigheden, bij voorbeeld van degene, die bij de doop vernoemd wordt. Eén van beide
doopnamen (vaak de tweede) wordt als roepnaam gebruikt, en de andere is er voornamelijk ter ere
van de vernoemde persoon. Dit geeft ons hier een moeilijkheid, want zonder verdere gegevens is de
keuze van de 'echte' voornaam niet goed mogelijk. Omdat de zoon Cord in Veendam het patroniem
Hindricks heeft, kiezen wij voor Henrick johann Haarlammert als naam van de vader.

'Gevattern' (doopgetuigen) bij de doop waren: Gerdt Hahrlammert, Henrich Elszhowe vor dem Broc-
ke, Anna Kuck (1707), Elisabeth Harlammers, Annajacob Elszhowe, Jacob Kemper (1709), Catharina Kempers,
ElscheRickermans,HenrichHarlammer(ijii),CatharinaTellmans,StinekeKempers,Henrich]acobs(i7i^),Cordt
Kuck, Johan Werlemans, Elsabein Tellmans (1715), Christine Harlammers, Anna Kempers, Johan Schortemejer
(1717), Herman Kuck, Herman Jacobs, Eneke Harlammers (1719).

De oude boerderij Haarlammert te Ladbergen (D), geboortehuis van Koert Hindriks (II, 1715-1794)
tekening door R. Zuiderweg te Musselkanaal
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Voor het overlijden van de hier opgevoerde stamvader zijn er twee mogelijkheden: Johan Haerlam-
mert, overl. Ladbergen 2 januari 1731 ('alt 57 Jahre, eigen, in Haerlammers Heuer') en Henrich Haerlam-
mers overl. Ladbergen 27 oktober 1745 ('geboren am 10-6-1667'). Wij hebben een lichte voorkeur voor
de eerste.

Overleden zijn in Ladbergen verder nog: Christina Haarlammer 19 aprili729 (49 J-), Liesabeth Haarlam-

merts 28 oktober 1754 (geb. 1677).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Ladbergen:

1. Gerd Henrich, ged. 26-10-1707.

2. Anna Elisabeth, ged. 16-10-1709.
3. Catharina Elsabein, ged. 10-5-1711.
4. Catharina Christine, ged. 29-1-1714-
5. Cord Henrich, volgt II (als Koert Hindriks).

6. Anna Christina, ged. 3-10-1717, overl. Ladbergen 9-3-1736 (als 'Anna Christina Haerlam-
mers, frei, 18 Jahre und 6 Monathe').

7. Herman Christian, ged. 23-4-1719.

II. Koert Hindriks, ged. Ladbergen 11-9-1715 (als: Cord Henrich), landbouwer te Ommelanderwijk
onder Veendam, overl. Ommelanderwijk 23-10-1794, tr. (1) (als 'Koert Hindriks, van Ladber-
gen') Veendam aug. 1747 Marrigjen Hindriks, wed. Willem Hindriks, van Tecklenburg, wonend
op de Ommelanderwijk, met wie zij Wildervank 16-12-1742 gehuwd was, dr. van Hindrik
Harmens en Geesjen Pieters, tr. (2) Nieuwe Pekela 18-11-1753 Grietje Alberts, ged. Nieuwe Pekela
15-8-1728, overl. vóór 4-5-1792, dr. van Albert Seijns en Tiesje Berents.

De inschrijving van het huwelijk van Koert Hindriks en Marrigjen Hindriks
in het trouwboek van Veendam (aug. 1747)

Marrigje Hindriks had uit haar huwelijk met Willem Hindriks een dochter Ceesje, gedoopt Veendam 15
maart 1744.

Aan Koert Hindriks en Marrigjen Hindriks wordt 16 december 174810 te Veendam verkocht en verhuurd
door Geuchyn Jacobs Sap een schuur 'nevens de plaetze, zijnde een hof met bomen, land, veen en dal-
len', gelegen aan de Omlanderwijk in Veendam. De belendingen zijn: ten noorden het diep, ten
oosten en ten zuiden de heer Pelkwijk ('zijnde de ie blokplaats waarvoor dat verkogte eindigt'), ten
westen PieterHaijes. De koopprijs is 935 gld., waarvan jaarlijks 100 gld. af te betalen met 5% rente over
het restant bij wijze van huur; verder wordt 2 gld. pacht per deimt betaald, met 'de vierde turf.

Koert Hindriks en Marrigjen Hindriks op de Omlanderwijk bekennen 2 februari 1750" 305 gld. en 15
st. schuldig te zijn aan aan Leenden Roelfs en Lammechien Mepsche wegens geleverd hout, pannen en
steen voor de bouw van het nieuwe huis, dat de debiteuren tegenwoordig bewonen.

Na het overlijden van Marrigjen Hindriks worden op 18 december 1753 Derk Pieters Bom als voormond,
Harm Jacobs enjan Hindriks Kien als voogden aangesteld12 over de kinderen van Koert Hindriks enMarreg-
jen. Pieter Hindriks wordt 6 september 1757 voormond in plaats van Derk Pieters, die overleden is13'.

Koert Hindriks krijgt pas in juni 1772 zijn kerkelijke attestatie vanuit Ladbergen.
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Op 4 mei 179114 'compareerde persoonlijk Koert Hindriks wegens zig zelve en als hebbende aan zig
bekomen de nalatenschap van wijlen zijn Ehevrouw Margjen Hindriks, dewelke verklaarden verkogt
te hebben aan Jan Koerts, mede comparerende en dezen koop accepterende een behuisinge schuur
en tuin benevens een plaatse Land en Dallen,ls en al het gene daar aan aard en nagelvast is, zijnde
pagtgrond, doende van ieder deimt 2 gld: pagt, staande en gelegen aan de Omlander Compagnie
onder Veendam, hebbende tot naaster swetten ten N. 't hooftdiep, ten O. Pieter Jakobs Roosjen, ten
Z. Pieter Hendriks en ten W. Pieter Hajes.

't Is verkogt met lusten en lasten er opgelegt of nog te leggen, in voegen bij de verkoper en wijlen
zijn ehevrouw, is bezeten en in de aankomst briev de dato den 16 dec: 1748 Veendammer Prothocol
ingelijft staat vermeld, waar na de koper zig zal moeten reguleren, moetende de pagt over het geheel
ter summa 52 gld: jaarlijks aan de E. Geugjen Ottes Sap en Jesel Hindriks betaald worden, voor de
eerste maal tot kopers last te verschijnen op den 1 maij 1792 en zo vervolgens op den zelfden ver-
schijndag ieder jaar. Zulks is verkogt voor de summa vierduisend twehondert gld: (4200 gld) welke
gehele koopschat bij provisie er over zal blijven staan, en koper daarvan huur in plaats van rente
betalen, naar 4 pro cento jaarlijks, voor de eerste maal te verschijnen op den 1 maij 1792 en zo vervol-
gens ieder jaar op gelijken verschijndag, tot aflossing toe. Zullende wederzijds, elk jaar een vierendeel
jaars voor de verschij ndag opsegbaar zijn, en koper geen regt van eigendom op het verkogte hebben,
bevorens de eerste met de laatste penning van t koopschat en huur zal wesen voldaan. Voorts verklaar-
de verkoper van gemeld koopschat mits dezen aan de E. Geugjen Ottes Sap en Jesel Hindriks ehel:
en de E. Remmelt Remmelts en Margijn Ottes Sap ehel: de eerste en laaste mede comparerende en
zulks accepteren te cederen een moutant van drieduisend gld: (3000 gld.) als hebbende zij aan de
verkoper in vermindering van voorschreven koopschat op heden betaald agthondert drie en twintig
gld:, en reets over het verkogte ten laste van verkoper en wijlen zijn eerste en twede ehevrouwen
Margjen Hindriks en Grietje Alberts, te pretenderen gehad een summa tweeduisend eenhondert en
sevenseventig gld, en daar voor het gereserveerd eigendom over het verkogte ingevolge versegeling
bovengemeld, welke verzegeling in zijn volle kragt zal verblijven.

Betuigende koper in deze cessie genoegen te nemen en dezelve te homologeren, en dies s volgens
de cessionarissen de jaarlijksche huur van het koopschat, invoegen voorschreven te zullen voldoen,
en hunregt van gereserveerd eigendom, zo lang niet zullen zijn voldaan, respecteren.

'Voor de vrije wagting en waring van t verkogte voor alle actiën en aanspraak, zo voor dato dezes
op het verkogte mogten zijn geweest, uitgezonden het geen in meergemelde verzegeling is geexpri-
meert.

Als mede voor de validiteit der cessie verhij potiseerde verkoper alle zij ne hebbende en toekomende
goederen, gelijk de koper voor de kosten en schadlose voldoening, van t koopschat, diens huren, en
verdere nakominge dezes, insgelijks alle zijne goederen verbind, als naar rechten, beide onder renun-
ciatie aan alle regts exceptien, hier tegen enigsins strijdig.

Eindelijk compareerden de E. Niesjen Koerts en Elisabeth Coerts mede caverende voor haren broe-
der Albert Koerts, te samen als kinderen en erfgenamen van wijlen haren moeder Grietje Alberts in
leven verkopers ehevrouw, welke verklaarden, in dezen koop en cessie ten vollen genoegen te nemen,
dezelve te homologeren, en zig daar tegen nimmer uit hoofde van enig regt te zullen opponeren.

Aldus ter verzegeling belijet en van comparanten nevens getuigen, als de E. Albert A. Hasewinkel
en Lammert Gij zes vertekend.'

Er wordt 25 mei 1792 een boedelscheiding en afkoop ingegaan16, en wel als volgt: 'Compareerden
persoonlijk Koert Hindriks ter ener Niesjen Koerts geadsisteert door haren eheman Freerk Alberts,
Albert Koerts, Hindrik H. Houwink caverende voor zijne ehevrouw Elisabeth Koerts en Jakob Koerts
ter andere zijde, welke verklaarden onderling ene stedevaste en onwederroepelijke scheiding deling
uit een afkoop te hebben ingegaan, in voegen als volgt, dat na opgemaakte, goedgekeurde en verte-
kende staat en inventaris, van den gehelen boedel losse en vaste goederen, zo daar eerst contrahent,
met wijlen zijn ehevrouw Grietje Alberts heeft bezeten en gepossideert, zijnde thands in de profijte-
lijke staat groot bevonden de summa vijfduisend hondert en veertig gld. (5140-0-0) en in de schadelij-
ke staat drieduisend hondert vijfenveertig gld. negen st. seven pi. (3145-9-7), bedragende na aftrek
van de schadelijke staat thands nog de meerder profijtelijke staat een summa 1994-0-1 zijnde de vaste
goederen reets gecedeert en overgedragen volgens verzegeling in dato 4 maij 1791 Veendammer
Prothocol geinsereert aan de E. Jan Koerts bovengemeld, en de losse mobilia levendige have kragt
dezen aan dezelve, alles voor boven gemeld moutant overgedragen.
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Welk accoord scheiding en deling is geschied in deze voegen, dat de vader zo lange hij leeft, in t
volle posses van de meerder profijtelijke staat zal verblijven, om hetzelve te mogen verminderen of
verteren, dog wanneer dezelve koomt te o verl ij den, zullen de goederen die als dan nog overig mogten
zijn, egaal worden verdeeld, te weten dat de erfgenamen van wijlen Grietje Alberts, zijnde Neesjen
Koerts geadsisteert door haren eheman Freerk Alberts, Albert Koerts, Hindrik H. Houwing occupe-
rende voor zijn ehevrouw Elisabeth Koerts en Jan Koerts voor deszelfs aandeel wegens moederlijke
goederen, zullen genieten, de halfscheid van het overgeblevene en wegens vaderlijke goederen mede
egaal verdelen de andere halfscheid met de E. Jakob Koerts en Hindrik Koerts, welke beide laatste
reets hunne moederlijke afkoopspenningen hebben genoten.

Mede is bij dezen geconditioneert dat de E. Jan Koerts zijn vader Koert Hindriks bovengemeld, zal
onderhouden in behoorlijke kost en drank, zullende daarvoor genieten alle weken of wekelijks 2 gld.
Zullende beginnen te lopen van Maij 1791, en zo vervolgens jaarlijks of wekelijks, blijvende het meer-
der moutant ter summa 1994 = 10 = 1 onder Jan Koerts berustende, jaarlijks naar 4 pro cento, mede
van maij 1791 afgerekend, en zo vervolgens jaarlijks, tot volle betalinge toe.

Stellende debiteur voor vrij kost en schadelose betaling, van gemeld capitaal met diens renten ten
onderpande, alle zijn reets hebbende en toekomende, losse en vaste goederen hoe en waar ook gele-
gen. Als naar rechte, renunceerende wederzijdsche contrahenten van alle regtsexceptien, als van
ongetelden gelde en anderen dezen contrarierende.

Aldus ter verzegeling belijet en van comparanten nevens getuigen, als de E. Jannes Hindriks en
Willem Jans vertekend.'

Uit het eerste huwelijk:

1. Hindrik, volgt lila (familie Bouwman).
2. Jacob, volgt Ill-b (familie Zuiderweg).

Uit het tweede huwelijk:

3. Niessien Koerts Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 29-6-1755, overl. Omme-
landerwijk 24-5-1831, otr. (1) (als Niesjen Koerts) Veendam 4-12-1774 Jakob Harms Zeven,
ged. Veendam 29-1-1750, overl. vóór 26-12-1784, zn. van Harm Alberts en Diewertj e Jacobs
Seven; otr. (2) Veendam 23-12-1787 Freerk Alberts Kremer, ged. Veendam 5-12-1754, schipper,
overl. vóór 4-5-1831, zn. van Albert Freriks en Roelfjen Klaassen.
Bij het eerste huwelijk worden huwelijkse voorwaarden opgesteld. In het contract van 21 december
177417 getuigen aan de zijde van de bruidegom: Harm Alberts en Diewerjakobs vader en moeder, Albert
Harms broeder, Harm Egberts Panjer en Geertruid Harms zwager en zuster, RoelfRemmelts en Lysabeth
Harms toekomstigezwagei enzuster,JanBenesenLyzabethJacobs,HarkeHarkesenAlbertjeJakobs, Hans
Jakobs Goed en Aaltjejakobs,]ohannes a Besten en Hindrikjen Alberts aangetrouwde ooms en 'moeijs'
(tantes). En aan de zijde van de bruid: Koert Hindriks en Grietje Alberts vader en moeder, Albert Koerts
broeder, Hindrik Koerts en Jakob Koerts halfbroeders, Lijzabeth Koerts zuster.

Jakob Harms Seven en Niesje Koerts kopen op 16 januari 177518 van Gerrit Lubberts enjakobjen van
Benhum een 'tjalkschuite met desselfs opgoed' voor 1775 gld. Zij verklaren tevens van Lummigjen
Roelfs, weduwe van Remmelt Hindriks, de somma van 400 gld. ontvangen en op rente genomen te
hebben. Harm Alberts en Koert Hindriks laten zich mede namens hun vrouwen in als zelfschuldige
borgen. Vermoedelijk hebben zij er later nog 750 gld. bij geleend van hen.

In het contract van 18 januari 178819 bij het tweede huwelijk verschijnen aan de zijde van de
bruidegom: Roeljjen Klaasen moeder, Klaas Alberts en Hindrikjen Geerts, echtelieden, en Jan Alberts
broeders en aangetrouwde zuster, Hilligjen Alberts, Annigjen Alberts en Albertje Alberts zusters; en aan
bruidszijde: Koert Hindriks en Grietje Alberts vader en moeder, Albert Koerts en Jan Koerts broeders,
Lijzabeth Koerts zuster, Hindrik Koerts en Annigjen Tiessen echtelieden. Jakob Koerts en Wemeitje Alberts,
echtelieden, halfbroeders en aangetrouwde halfzusters, Hindrik Jans Ruiten oom en Okjen Alberts
'moeij' (tante), Geugjen Ottes Sap als voogd over bruids kinderen.

Niesjen Koerts, geadsisteert van haar eheman Frerik Alberts, verkoopt op 28 januari 178820 aan
Hindrik Harms en Lummigjen Hendriks een tjalkschuit, 'met deszelfs opgoed, koksgereedschap en
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boot', zoals door verkoperse is bevaren, voor 3350 gld., waarvoor de kopers geheel worden gequi-
teerd. De kopers nemen een schuld van 1150 gld. over van Niesjens schoonouders Harm Alberts en
Diewertje Jacobs wegens de aankoop van de schuit door Harm Alberts en Niesjen; Pieter Haijes en Jantje
Arents stellen zich daarvoor borg.

4. Albert, IIIc (familie Haarlemmer).
5. LijzabethKoerts, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 1-3-1761, overl. Ommelanderwijk4-

8-1837, tr. Veendam 10-6-1791 HindrikHindriksHouwink, ged. Veendam 16-4-1751, landbou-
wer, overl. Veendam 1-9-1811, wedr. van GeertruidKornellis, zn. van Hindrik Hindriks Hou-
wing en Wiltjen Jans.

6. Jan, volgt Illd (familie Haarlemmer).

Wij beschrijven hierna eerst de familie Bouwman, daarna de familie Zuiderweg en ten slotte de
familie Haarlemmer.

Familie Bouwman

lila. Hindrik Koerts Bouwman, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 3-11-1748, landbouwer te
Zuidwending, overl. Zuidwending 23-12-1830, otr. Veendam 27-12-1778 Annigjen Tiessens Groot-
en, ged. Veendam 9-4-1751, overl. Zuidwending 16-11-1819, dr. van Ties Jans (Grooten) en Egber-
tje Jans.

Uit dit huwelijk:

1. Egbertjen HindriksBouwman, geb. Zuidwending, ged. Veendam 24-10-1779, tr. Veendam 5-3-
1809 Pieter Poppes Tamminga (haar halfneef) geb. Zuidwending, ged. Veendam 8-1-1775,
wonend te Zuidwending (in 1830: huis nr. 956), zn. van Popke Tammes en Engeltje Hin-
driks.

2. GrietjeHindriksBouwman, geb./ged. Zuidwending/Veendam 1/9-12-1781, overl. na 17-4-1848,
tr. Veendam 3-2-1812 Jan Roelfs Stuut, geb./ged. Veendam 23/29-10-1780, landbouwer en
kastelein in Zuidwending (huis nr. 1002), overl. Zuidwending 22-6-1831, zn. van Roelf
Willems Stuut en Trijntje Christiaans Beuker.

3. Koert, volgt IVa.
4. Ties, volgt IVb
5. Jacob, volgt IVc.
6. Jan, geb. Zuidwending, ged. Veendam 3-4-1791.

IVa. Koert Hindriks (Bouwman), geb. Zuidwending, ged. Veendam 18-1-1784, overl./begr. Zuid-
wending/Veendam 10/14-6-1810, tr. Veendam 20-3-1808 Jantje Hindriks Zwaan, geb. Zuidwen-
ding, ged. Veendam 20-7-1777, overl. Zuidwending 12-9-1828, dr. van Hindrik Harms Zwaan
en Aaltjen Lammerts.

Uit dit huwelijk:

1. Annechien Koerts Bouwman, geb./ged. Zuid wending/Veendam 29-12-1808/22-1-1809, arbeid-
ster, overl. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 30-12-1840, tr. Onstwedde 18-11-1836 Dethmer
Hindriks Aising, ged. Vlagtwedde 28-8-1791, arbeider, wedr. van Harmke Luikens (met wie
hij tr. Onstwedde 29-11-1822), zn. van Hindrik Jacobs Aising en Jantien Wubbes Hiskes.
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IVb. Ties Hindriks Bouwman, geb./ged. Veendam 14/25-9-1785, arbeider te Zuidwending (eerst
in huis nr. 969, vanaf ca. 1817 huis nr. 963), overl. Zuidwending 17-4-1854, tr. Veendam 29-3-
1813 (als Bouman) Grietje Klaassens Pottjewijd, geb./ged. Veendam 22-12-1788/4-1-1789, overl.
Zuidwending 7-11-1881, dr. van Klaas Jans Pottjewijt en Martje Hindriks Kemper.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Tiessens Bouwman, geb. Zuidwending 7-7-1813, overl. Wildervank 19-10-1874, tr. Wil-
dervank 26-5-1834 Jan Hindriks Pienink, geb. Wildervank 21-4-1813, boerenknecht, overl.
ald. (als Piening) 11-6-1866, zn. van Hindrik Friderks Pienink en Jantje Pieters Roossien.

2. Martje Tiessens Bouwman, geb. Zuidwending 16-8-1815, overl. ald. 28-4-1820.
3. Grietje Tiessens Bouwman, geb. Zuid wending 8-2-1818, dienstmeid (1847), overl. Ommelan-

derwijk 18-8-1881, tr. Wildervank 15-5-1847 Harm Jans Schoonbeek, geb. Nieuwe Pekela 27-10-
1816, boerenknecht, overl. Wildervank 28-5-1879, zn. van Jan Hindriks Schoonbeek en
Elsjen Harms Eerkes.

4. Martje Tiessens Bouwman, geb. Zuidwending 7-1-1821, overl. ald. 16-1-1824.
5. Klaas Tiessens Bouwman, geb. Zuidwending 7-1-1824, zeeman.
6. Martje Tiessens Bouwman, geb. Zuidwending 4-11-1826, overl. Nieuwe Pekela 12-7-1912, tr.

(1) Veendam 14-5-1853 Gerrit Bais, geb. Zuidwending 5-2-1829, boerenknecht, koopman
(1875), overl. ald. 10-3-1875, zn. van Tonke Hindriks Bais en Metje Douwes Prins; tr. (2)
Veendam 30-8-1877 Geert Onstwedder, geb. Nieuwe Pekela 10-3-1822, arbeider, overl. Nieu-
we Pekela 17-2-1909, zn. van Hiske Geerts Onstwedder en Geertje Harms Timmer.

7. HindrikTiessensBouwman, geb. Zuidwending 23-3-1830, zeeman, overl. Zuidwending3o-3-
1858.

IVc. Jacob Hindriks Bouwman, geb./ged. Zuidwending/Veendam 4/15-7-1787, landbouwer te
Zuidwending (wijk K, huis 978), overl. Zuidwending 11-6-1863, tr- Veendam 23-5-1824 Antje
Arents Veninga, ged. Veendam 25-2-1798, overl. Zuidwending 13-4-1856, dr. van Arent Everts
Veninga en Meintje Jans Grooten.

Het signalement van Jacob Hindriks Bouwman bij zijn inschrijving voor de militie luidt: lengte 1 el, 7
palm, 7 duim, 2 streep (dus ruim 1,77 m), voorhoofd gedekt, ogen blaauw, neus groot, mond ordinair
(d.w.z. gewoon), kin rond, haar bruin, wenkbrouwen idem, merkbare teekenen: geene. Bij de loting
in 1814 trok hij nr. 1296, 'hetwelk tot heden (7 mei 1824) niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen
dienst heeft verpligt'.

Uit dit huwelijk:

1. Meintjejacobs Bouwman, geb. Zuidwending 8-4-1825, overl. Stadskanaal (gemeente Wilder-
vank) 23-2-1896, tr. Wildervank 29-2-1856 Harmjakobs Prummel, geb. Wildervank, Ooster-
diep 26-2-1822, timmerman, vervener en landbouwer, overl. Wildervank 3-7-1889, land-
bouwer, wedr. van Stijntjejans Nieboer (met wie hij tr. Veendam 2-6-1849), zn. van Jacob
Geerts Prummel en Harmke Harms Gringhuis.

2. HindrikJakobsBouwman,geb. Zuidwending6-10-1826,boerenknecht, overl. ald. 25-6-1849.
3. Arent Jakobs Bouwman, geb. Zuidwending 26-8-1828, boerenknecht, overl. ald. 3-3-1849.
4. Jan, volgt Va.
5. Evert, volgt Vb.
6. Annechien Bouwman, geb. Zuidwending 16-2-1835, overl. Wildervank 26-12-1913, tr. Veen-

dam 13-5-1866 Roelof Salomons, geb. Gasselte 15-4-1837, landbouwer te Gasselternijveen-
schemond, overl. Wildervank 3-12-1913, zn. van Salomon Klaassens Salomons en Roelfien
Harms Hamming.
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7- Jan Bouwman, geb. Zuidwending 13-12-1837, landbouwer, overl. ald. 2-11-1862.
8. Koert, volgt Vc.

Va. Jan Bouwman, geb. Zuidwending 3-8-1830, landbouwer eerst te Ommelanderwijk, vanaf ca.
1864 te Zuidwending, overl. Veendam, Zuidwending3-6-1900, tr. Veendam 30-3-1859 Gecrdina
de Raad, geb. Ommelanderwijk 19-5-1831, overl. Zuidwending 8-4-1895, dr. van Klaas Abrahams
Raad en Roelfje Kornelis Kroeze.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Bouwman, geb. Ommelanderwijk 2-9-1860, overl. Zuidwending 30-1-1866.
2. Roelfien Bouwman, geb. Ommelanderwijk 19-6-1863, overl. Veendam 9-2-1907, tr. Veendam

21-3-1888 Eildert Abel Wolda, geb. Veendam (Oosterdiep) 22-3-1863, boekhouder (1888),
directeur aardappelmeelfabriek, overl. Veendam 17-7-1945, zn. van Hendrik Wolda en
Fennechien Lemminga. Hij hertr. Nieuwe Pekela 21-1-1909 Jantje Bouwman (Vb-3).

3. Antje Bouwman, geb. Zuidwending 31-5-1865, overl. ald. 29-12-1891.
4. Klaassien Bouwman, geb. Zuidwending 10-3-1868, overl. Nieuwe Pekela 18-11-1949, tr. Veen-

dam 19-5-1892 Fokko Westerman, geb. Nieuwe Pekela 21-6-1864, koopman (1884) en land-
bouwer te Nieuwe Pekela, overl. Nieuwe Pekela 21-5-1938, zn. van Jurjen Westerman en
Halke Beumee.

5. MeintjeBouwman, geb. Zuidwending 23-10-1869, overl. Zwolle 11-11-1953, tr. Veendam 11-5-
1894Jurjen Kroon, geb. Sappemeer 10-4-1863, landbouwer aan de Jagerswijk te Sappemeer,
overl. Sappemeer 10-1-1933, zn. van Pieter Bebing Kroon en Hinderkje Doornbos.

ÏERLOOFD: ' •-
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itvlja; cBouivman!

;J
Verlovingskaartje en foto van Jurjen Kroon en Meintje Bouwman (Va-5), nov. 1892

6. Jacob Bouwman, geb. Zuidwending 2-10-1871, tot 24-1-1902 inwonend bij zijn ouders in
Zuidwending, daarna te Wagenborgen (huis D 216, Hoofdweg 108), overl. Wagenborgen
18-7-1953, tr. Termunten 6-4-1898 MartjeEngels, geb. Wagenborgen 7-7-1871, overl. Appin-
gedam 15-5-1959, dr. van Tonnis Engels en Doetje Zomerman. Zij vertrekt als weduwe
naar Appingedam 10-9-1957.
Een karakterbeschrijving van de familie Bouwman-Engels werd gegeven door een kleinzoon21: Het
gezin Bouwman-Engels was een eenvoudig, oppassend en zuinig landbouwersgezin, met als be-
langrijk ideaal omhoog te klimmen op de maatschappelijke ladder. Dit probeerden ze vooral te
verwezenlijken door het vermogen te laten groeien, niet door handel of iets dergelijks, maar door
hard te werken. Hun kinderen werden ook in dit ideaal opgevoed en hebben (zij het met varianten)
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dit ideaal hooggehouden.)acob Bouwman was roman tisch-sentimenteel, ook in godsdienstige bele-
ving, in het dagelijkse leven wat doordrammerig. Zijn slechtziende en later vrijwel blinde vrouw
heeft sterk op hem gesteund. De kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn allen kerkelijk meele-
vend, Gereformeerd (synodaal) op één gezin na dat Vrijgemaakt Gereformeerd is, en één gezin dat
Ned.-Hervormd is. Politiek staat ze over het algemeen rechts in het CDA. De agrarische inslag is
over het algemeen, ook bij de niet-boer-kleinkinderen en achterkleinkinderen nog sterk aanwezig.
In het maatschappelijke leven gaan ze over het algemeen door als betrouwbaar.
Grietje Bouwman, geb. Zuidwending 25-8-1875, overl. Winschoten 24-6-1947, tr. Veendam
9-5-1898 Derk de Grooth, geb. Muntendam 9-8-1875, overl. Winschoten 10-9-1934, zn. van
Jan de Grooth en Aaltje Ensing.

Drie dochters van Jan Bouwman, v.l.n.r. Klaassien Bouwman (Va-4),
Grietje Bouwman (Va-/) en Heintje Bouwman (Va-5)
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Boerderij van EvertBouwman (Vb, 1832-1882) te /iuii\i LH<:IHO, bouwjaar 1866;

destijds was dit nr. 578, thans is het nr. 38;

de boerderij van Jan Bouwman (Va, 1830-1900) stond hier naast

(met dank aan de heer M.J. de Lange te Leeuwarden)

Vb- Evert Bouwman, geb. Zuidwending 9-12-1832, landbouwer te Zuidwending (huis nr. 978),
overl. ald. 28-4-1882, tr. Nieuwe Pekcla 14-7-1864 Marchien Nieboer, geb. Nieuwe Pekela 10-11-
1835, overl. ald. 11-10-1925, dr. van Willem Jans Nieboer en Jantje Jans de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1. Antje'Bouwman, geb. Veendam, Zuidwending 14-5-1865, overl. NieuwWeerdinge 27-3-1926,
tr. Veendam 4-2-1885 Roelof Harms van der Veen, geb. Gasselternijveen 15-4-1857, kustvaar-
der, overl. Nieuw Weerdinge 9-7-1926, zn. van Harm Klasens van der Veen en Tricntje
Salomons Salomons.

2. Willem Bouwman, geb. Veendam 14-1-1868, geref. predikant te Lutjegast f1895), Ezinge
(1898), Hallum (1901), Leiden 1916, overl. VGravenhage 16-7-1958, tr. (1) Nieuwe Pekela 2-
12-1895 Hebbelina de Groot, geb. Nieuwe Pekela 10-2-1872, overl. Leiden 12-1-1935, dr. van
Eertwijn de Groot en Dorothea Koster; tr. (2} Leiden 3-6-1936 Hermina Jansen, geb. Heteren
5-4-1886, overl. Arnhem 23-7-1960, dr. van Arnoldus Jansen en Metje Reijnen, wed. van
HendrikusJokannes Kelderman, met wie zij Renkum 21-4-1910 gehuwd was.

3. Jantje Bouwman, geb. Zuidwending 6-6-1869, overl. Veendam, Oosterdiep, 14-10-1957, tr.
Nieuwe Pekcla 21-1-1909 EildertAbel Wolda, geb. Veendam, Oosterdiep 22-3-1863, boekhou-
der (188S), directeur aardappelmeelfabriek, wedr. van Roelfien Bouwman f Va-2), overl. Veen-
dam, Oosterdiep, 17-7-1945. zn. van Hendrik Wolda en Fennechien Lemminga.

4. Annechien Bouwman, geb. Veendam 23-10-1871, overl. Nieuwe Pekela 9-11-1935, tr. Nieuwe
Pekela 5-6-1895 Elzo Huizing, geb. Nieuwe Tekela 9-8-1868, koopman (1895} en manufactu-
rier (1929), overl. Nieuwe Pekela 28-6-1929, zn. van Elzo Okkes Huising en Antje Nieboer.
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Vc. Koert Bouwman, geb. Zuidwending 23-12-1840, arbeider, winkelier te Stadskanaal (1891),
overl. Stadskanaal (gemeente Wildervank) 24-10-1899, tr. Veendam 15-5-1875 HillechienHeuving,
geb. Veendam 19-12-1850, dr. van Arend Alberts Heuving en Catharina Bonnes Rozeveld.

Uit dit huwelijk:

1. Antje Bouwman, geb. Veendam, Oosterdiep 11-11-1875, overl. Wildervank 4-10-1962, tr.
Wildervank 23-11-1899 Dirk Klein, geb. Wildervank 1-11-1872, koopman, overl. Groningen
4-11-1934, zn. van Albert Rohlfs Klein en Grietje Bakker.

2. Catharina Annechiena Bouwman, geb. Veendam, Oosterdiep 8-5-1878, tr. Wildervank 10-11-
1904 Jacob Koning, sigarenmaker, geb. Nieuwe Pekela 8-5-1876, zn. van Harm Koning,
koopman, en Elizabeth Vlaskamp.

3. JacobHendrikBouwman, geb. Stadskanaal (gemeente Wildervank) 4-4-1891, overl. Winscho-
ten 6-6-1964, tr. Oude Pekela 2-4-1914 Klaassina Sterrenberg, geb. Oude Pekela 27-8-1889,
overl. Winschoten 21-2-1970, dr. van Henderikus Pieter Sterrenberg, bakker, en Klaassien
Groeneveld.

Familie Zuiderweg

Illb. Jacob Koerts Zuiderweg, geb./ged. Ommelanderwijk/Veendam 28-7/21-8-1750, landbouwer
en rentenier, overl. Veendam 10-11-1831, otr. Veendam 23-11-1777 Wemeitje Alberts Kater,
geb./ged. Nieuwe Pekela 21/29-4-1759, overl. Zuidwending 25-5-1839, dr. van Albert Jans Kater
en Hindrikjen Roelfs.

Zij verkopen 3 januari 1822 te Veendam aan Johannes Jacobs Zuiderweg(lV f) en JohannaBartels van der Werf
hun boerenbehuizing met schuur en tuin en met 18 deimt bouwland aan de zuidzijde van de Zuid-
wending, zwettende22 ten noorden aan de weg, ten oosten aan Evert Alberts Kater, ten zuiden aan Derk
Harms Teijken en ten westen aan Johannes Alberts Kater (grondpacht 2 gld. per deimt per jaar), met drie
blokplaatseen groen- en bouwland in de 'Kibbelgaaren' onder Zuidwending (getekend nrs. 1,2 en 11),
tezamen ca. 21 deimt vrije grond, en nog een kamp land van ca. 5/4 deimt, ook aan de Zuidwending,
zwettende ten noorden aan de weg, ten oosten en zuiden zanJelleArents Oudman en ten westen aan
Seijte Menses Tonkes (grondpacht 1 gld., 11 st. en 4 duiten). De koper ontvangt jaarlijks de grondpacht
van 4 gld. ten laste van een huis en tuin bij Theijs Hindriks Bouwman (IVb) in gebruik. Prijs: ƒ 5000,-.

Uit dit huwelijk, geboren en gedoopt te Veendam:

1. Margje Koerts Zuiderweg, ged. Veendam 27-2-1780, begr. ald. 4-12-1782.
2. Albert, volgt IVd.
3. Koert, volgt IVe.
4. Jannes, volgt IVf.
5. Margjenjacobs Zuiderweg, geb./ged. Veendam 26-1/5-2-1792, overl. Veendam, Oosterdiep 2-8-

1876, tr. Veendam 11-12-1818 Hindrikjans Oortjes, ged. Veendam 31-10-1779, overl. (als rente-
nier) ald. 25-5-1849, zn. van Jan Hindriks Oortjes en Grietje Daniels Loerop.

IVd. A ibertJacobsZuiderweg, geb./ged. Veendam 21/30-3-1783, landbouwer te Zuid wending (huis
nr. 1007), overl. Veendam 20-6-1869, tr. (1) Veendam 17-4-1808 Elisabeth Daniels Kotter, ged.
Veendam 22-11-1789, overl. ald. 11-3-1837, dr. van Daniel Hindriks Kotter en Trijntje Derks; tr.
(2) Veendam 17-6-1839 (zijn schoonzuster) Trijntje Daniels Kotter, wed. van Jan Manuel Hindriks
Jonker, ged. Veendam 27-12-1801, landbouwerse en rentenierster (1870), overl. Nieuwe Pekela
4-2-1883, dr. van Daniel Hindriks Kotter en Trijntje Derks.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob, volgt Vd.
2. TrijntjeAlberts Zuiderweg, geb./ged. Zuidwending/Veendam 29-4/27-5-1810, overl. Nieuwe

Pekela 13-7-1890, tr. Veendam 11-2-1839 Willetn Hindriks Groen, geb. Zuidwending 11-3-1798,
landbouwer, overl. Nieuwe Pekela 28-11-1891, zn. van Hindrik Koops Groen en Maria
(Marijke) Jurjens.

3. Daniel, volgt Ve.
4. Wemeitje Alberts Zuiderweg, geb. Zuidwending 7-9-1812 (tweeling met het vorige kind),

overl. Nieuwe Pekela 21-12-1874, tr. Veendam 2-9-1844SijeBoelesHuizing, geb./ged. Nieuwe
Pekela 23-3/1-4-1804, landbouwer te Nieuwe Pekela, zn. van Boele Messias Huising en
Jantje Dieterts.

5. Koert Alberts Zuiderweg, geb. Zuidwending 9-5-1815, overl. ald. 24-2-1817.
6. Koert, volgt Vf.
7. Derk, volgt Vg.
8. Jans, volgt Vh.
9. Aaltje Zuiderweg, geb. Zuidwending 23-9-1825, overl.ald. 23-5-1828.

10. Hindrik, volgt Vi.

Uit het tweede huwelijk:

11. AlbertZuiderweg, geb. Veendam 23-6-1840, boerenknecht (1859), landbouwer 1870 en loge-
menthouder 1890, overl. Nieuwe Pekela 4-12-1913, tr. (1) Veendam 30-4-1870 Elsien Kuiper,
geb. Oude Pekela 19-1-1838, overl. Nieuwe Pekela 5-4-1888, dr. van Berend Derks Kuiper
en IJktjen Jurjens Engelkens; tr. (2) Nieuwe Pekela 22-5-1890 Geertje Gerringa, geb. Nieuwe
Pekela 24-2-1858, overl. ald. 8-11-1934, dr. van Hinderk Gerringa en Elisabeth Mulder.

12. Hinderikus, volgt Vj.
13. Markus, volgt Vk.

Vd. Jacob Alberts Zuiderweg, geb./ged. Zuidwending/Veendam 24-1/5-2-1809, landbouwer en
commissionair 1869, overl. Veendam, Ommelanderwijk 15-10-1890, tr. Veendam 2-3-1843 Geertje
GossesBossinga, geb. Veendam 9-2-1819, overl. Ommelanderwijk 11-5-1899, dr. van Gosse Jurjens
Bossinga en Dina Hiddes Mulder.

Uit dit huwelijk:

1. Albert Zuiderweg, geb. Zuidwending 18-12-1844, koetsier (1880), verlaatsmeester (1882),
conducteur (1913), tramconducteur (1916), overl. Wildervank 17-3-1916, tr. Oude Pekela 1-7-
1880 Aaltje Wildeboer, geb. Oude Pekela 3-3-1849, overl. 1931, dr. van Egbert Geerts Wilde-
boer en Anna Jans Brons.

2. Gosse Zuiderweg, geb. Zuidwending 5-6-1846, logementhouder te Veendam (1848), tolpach-
ter te Oude Pekela (1874), tolgaarder te Blijham (1875), tolmeester te Ommelanderwijk
(1877), kastelein (1901), overl. Ommelanderwijk 28-3-1901, tr. Veendam 26-4-1873 Lammerdi-
naDoddema, geb. Noordbroek 24-3-1847, overl. Ommelanderwijk 29-6-1909, dr. van Sjabbo
Geerts Doddema en Geertje Jurjens Koning.

3. Daniel Zuiderweg, geb. Zuidwending 12-7-1848, boerenknecht (1869), overl. 22-3-1922, tr.
Veendam 29-11-1869 GrietjeBik, geb. Nieuwe Pekela 27-11-1845, overl. Emmercompascuum
29-12-1928, dr. van Stoffer Bik en Trientje Hindriks Wiekens.
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4- Engberdina Frouka Zuiderweg, geb. Zuidwending 19-1-1851, overl. Ommelanderwijk 19-6-
1916, tr. Veendam 31-1-1877 Andries Koning, geb. Veendam 8-8-1848, boerenknecht (1876),
schipper (1877), overl. Zuidwending 16-5-1885, zn. van Geert Hindriks Koning en Trijntje
Koerts Zuiderweg.

5. Elisabeth Zuiderweg, geb. Zuidwending 16-9-1853, overl. Veendam 27-7-1934, tr. Veendam
9-5-1884 Wolter Koetse, geb. Veendam 21-12-1854, kleermaker, overl. Veendam 13-11-1925,
zn. van Wolter Wolters Koetse en Aagtje Jans Muntendam.

6. HiddoZuiderweg,geb.Zuidwendingn-7-i856,koopman(i887),commissionair(i9O4,1909),
overl. Elp (gem. Westerbork) 14-9-1937, tr. Veendam 10-2-1883 Trijntje Koning, geb. Veen-
dam 14-9-1856, overl. 14-9-1932, dr. van Geert Hindriks Koning en Trijntje Koerts Zuider-
weg.

7. Catharina Danelina Zuiderweg, geb. Zuidwending 13-1-1860, overl. Stadskanaal (gemeente
Onstwedde) 31-1-1933, tr. Veendam 13-1-1906 Heinrich Christiaan Runge, geb. Nieuw Buinen
22-4-1847, glasmaker en glasblazer, wedr. van Caroline Luise Maria Kessmeijer (met wie hij
tr. Onstwedde 3-8-1872), overl. Stadskanaal, gem. Onstwedde, 29-7-1939, zn. van Karl
Herman Heinrich Runge en Al(l)egonda Jacobs Stoppels.

\e.DanielAlbertsZuiderweg,geb./ged. Zuidwending/Veendam 7/20-9-1812, winkelier te Nieuwe
Pekela, overl. ald. 12-12-1892, tr. Nieuwe Pekela 2-5-1840 Sijk(k)e Hindriks Mulder, geb. Wedde
25-7-1812, overl. Nieuwe Pekela 10-1-1890, dr. van Hindrik Jans Mulder en Geertje Jans.

Uit dit huwelijk:

1. Albert Zuiderweg, geb. Nieuwe Pekela 23-2-1841, goud- en zilversmidsknecht (1860), koop-
man (1874), overl. Musselkanaal 2-3-1927, tr. Oude Pekela 23-5-1872 Alida Baas, geb. Wil-
dervank 13-5-1848, overl. Musselkanaal 20-3-1905, dr. van Roelf Roelfs Baas en Teupke
Jacobs Mooi.
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2. HindrikZuiderweg, geb. NieuwePekela 6-6-1844, verwer(i88i), verfhandelaar(1902), overl.
Winschoten 11-5-1902, tr. Nieuwe Pekela 27-4-1876Johanna Carolina Schuit, geb. Groningen
24-12-1837, modiste, overl. Winschoten 19-1-1920, dr. van Johan Hendrik Schutt en Klaasje
Meijer.

3. Elisabeth Zuiderweg, geb. Nieuwe Pekela 17-8-1846, hoedenmaakster, overl. Nieuwe Pekela
22-5-1914, tr. Oude Pekela 18-11-1869 Roelof Beugel, geb. Oude Pekela 14-6-1836, timmer-
mansknecht(i855), koopman (1869) en spekslager, overl. Nieuwe Pekela 18-1-1922, zn. van
Pieter Pieters Beugel en Grietje Egberts Houting.

Vf. Koert Alberts Zuiderweg, geb. Zuidwending 16-1-1818, landbouwer, overl. ald. 24-5-1905, tr.
Hoogezand 23-11-1844 Annechien Garmts Kielema, geb. Borgercompagnie (gemeente Veendam)
11-10-1819, overl. Zuidwending 2-6-1896, dr. van Garmt Halberts Kielema en Zwaantje Mees.

Uit dit huwelijk:

1. Zwaantje Zuiderweg, geb. Veendam 12-5-1845, overl. Wildervank 29-3-1895, tr. Wildervank
24-12-1866 Evert Muller, geb. Veendam 12-9-1841, landbouwer, overl. Kropswolde 29-1-1911,
zn. van Jan Geerts Muller en Aaltje Everts Jonker.

2. AlbertZuiderweg, geb. Veendam 23-8-1847, landbouwer, overl. Veendam, Zuidwending 27-
11-1917, tr. Veendam 6-5-1874 Maria Beuker, geb. Veendam 15-12-1848, overl. Zuidwending
24-7-1913, dr. van Harm Boer Beuker en Harmke Jans Bijmholt.

3. Garmt Zuiderweg, geb. Borgercompagnie (gemeente Veendam) 25-11-1849, landbouwer,
overl. 14-4-1925, tr. Nieuwe Pekela 23-10-1873 Arendina de Jonge, geb. Nieuwe Pekela 7-2-
1855, overl. Sheldon Iowa (USA) 21-4-1911, dr. van Jan Berends de Jonge en Gesina Jantina
Fikkes Apveld. Zij zijn geëmigreerd naar Amerika en aldaar overleden.

4. Jacob Koerts Zuiderweg, geb. Borgercompagnie 23-2-1852, overl. ald. 8-3-1852.
5. Elisabeth Zuiderweg, geb. Borgercompagnie 28-8-1853, overl. Wildervank 7-12-1931, tr. (1)

Veendam 17-5-1876 (gescheiden Winschoten zz-8-i89z)Lupko Heideman, geb. Westerlee3O-
5-1854, landbouwer, zn. van Drieuwes Roelfs Heideman en Pieterke Smid; tr. (2) Veendam
i2-i-i8gsJakobKroese, geb. NieuwePekela 1-3-1866, boerenarbeider, overl. Wildervank 15-6-
1935, zn. van Garbrand Kroese en Hindrikje Piest.

6. Trijntje Zuiderweg, geb. Borgercompagnie 2-8-1857, overl. Winschoten 13-7-1937, tr. Veen-
dam 25-11-1875 TiesKram, geb. Veendam 10-1-1850, landbouwer, overl. ald. 10-11-1925, zn.
van Geert Tiessens Kram en Grietje Jans Kuiper.

7. Catharina Zuiderweg, geb. Veendam 19-12-1861, overl. Nieuwe Pekela 21-6-1890, tr. Veendam
26-3-1885 Nantko Hazelhojf, geb. Blijham 7-1-1849, landbouwer, overl. Nieuwe Pekela 16-6-
1917, zn. van Albert Gerardus Hazelhoff en Zwaantje Luppes. Hij hertr. Nieuwe Pekela 30-
7-1891 zijn oomzegster Aaltje Muller, geb. Wildervank 19-10-1870, overl. Nieuwe Pekela 1-7-
1903, dr. van Evert Muller en Zwaantje Zuiderweg.

8. Annechien Zuiderweg, geb. Zuidwending 20-4-1865, overl. ald. 26-5-1871.

Vg.Derk Alberts Zuiderweg, geb. Zuidwending 26-5-1820, boerenknecht,schipper(i87i)en rente-
nier (1890), overl. Wildervank 22-10-1901, tr. (1) Veendam 25-11-1844 Hindrikje Hindriks Pot, geb.
Veendam 30-6-1819, overl. Wildervank 16-1-1890, dr. van Hindrik Hindriks Pot en Fokkien
Wietzes Bloeiveld; tr. (2) Wildervank 9-10-1890 Jantina Brill, geb. Wildervank 23-3-1856, overl.
26-9-1936, wed. van Jan Nieman, met wie zij Wildervank 24-11-1877 getrouwd was, dr. van
Jacobus Cornelis Brill en Grietje Jans Tuntelder.

Uit het eerste huwelijk:
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1. Albert Zuiderweg, geb. Veendam 14-1-1845, boerenknecht (1864), schipper, overl.ald. 2-8-
1917, er. Veendam 29-7-1871 Aaltje Greijf, geb. Veendam 19-11-1843, overl. Veendam, Molen-
streek, 1-10-1909, dr. van Harm Philippus Greiff en Fennechien Hiskias Keizer.

2. Fokkien Derks Zuiderweg, geb. Veendam (Oosterdiep, aan boord) 8-3-1848, overl. Wildervank
9-4-1928, tr. (1) Wildervank 16-2-1871 PieterReinders Duit, geb. Wildervank 1-10-1840, overl.
Dordrecht 11-11-1874, zn. van Reinder Pieters Duit en Geertje Ottes Sap; tr. (2) Wildervank
4-i-i877EerkeEerkens, geb. Anloo 1-12-1850, schipper, overl. Wildervank 20-10-1927, zn. van
Roelof Eerkes en Geessien Eppes Dik.

3. Elisabeth Zuiderweg, geb. Zuidwending, aan boord, 27-2-1855, overl. Wildervank 8-12-1909,
tr. Wildervank 29-3-1877 Albert Vos, geb. Veendam, Westerdiep 12-4-1849, (spek)slager,
overl. Wildervank 23-4-1917, zn. van Roelf Roelfs Vos, commissionair, en Hindrikje Al-
berts Heuving.

Uit het tweede huwelijk:

4. Geerdina Annechiena Zuiderweg, geb. Wildervank 20-12-1896, overl. Zaandam 22-7-1989, tr.
(1) Wildervank 7-3-1918 (gescheiden ald. 13-11-1952) Jan Olthof, geb. Veendam 16-6-1895,
timmerman, bedrijfsleider van een timmer- en meubelfabriek, fabrikant, bouwkundig
hoofdopzichter, overl. Zaandam 23-3-1983, zn. van Egbert Olthof en Fransiena Hoevens
(Jan Olthof tr. (2) Zaandam 8-1-1953 Carolina Clasina la Rooij, geb. Amsterdam 27-9-1917); tr.
(2) Zaandam 28-8-1968 Willem Bos, geb. Dordrecht 22-5-1892, overl. Zaandam 8-9-1971.

Vh. Jans Alberts Zuiderweg, geb. Zuidwending 23-1-1823, boerenknecht (1844), koopman (1855),
tolmeester (1857), landbouwer (1870), overl. ald. 5-11-1897, tr. Veendam 16-12-1844 Roeljjen
Wessels Doddema, geb. Zuidbroek 16-10-1820, overl. Zuidwending 17-1-1885, dr. van Wessel
Roelfs Doddema en Aaltje Hindriks Holtjer.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Zuiderweg, geb. Wildervank 10-6-1845, overl. Zuidwending 30-12-1861.
2. doodgeboren dochtertje geb./overl. Wildervank 10-6-1845, tweeling met vorige kind.
3. Aaltje Zuiderweg, geb. Veendam 27-8-1848, overl. maart 1913, tr. (1) Oude Pekela 20-4-1869

Swier Plaattje, geb. Scheemda 14-12-1834, dienstknecht (1853) en landbouwer, overl. Veen-
dam 1-11-1869, wedr. vzwAnnechien Heikens (tr. Veendam 30-11-1864), zn. van Jakob Harms
Plaattje en Wijpke Swiers Oosterhuis; tr. (2) Veendam 31-8-1870 Roelf Jans Prins23, geb.
Tripscompagnie 27-11-1832, landbouwer Noorderkolonie plaats 70 te Nieuwe Pekela,
overl. Beerzerveld(gem. Hardenberg) 1898, wedr. van]annaKoiter(tr. Anloo 12-5-1866), zn.
van Jan Harms Prins en Geertje Feitses Akkerman.

4. Albert Zuiderweg, geb. Zuidwending 4-2-1855, boerenknecht (1874), landbouwer, overl.
Nieuwe Pekela 15-8-1937, tr. Oude Pekela 1-4-1886 Geertruida Enninga, geb. Veendam 1-5-
1856, overl. Nieuwe Pekela 3-2-1937, dr. van Klaas Luitjes Enninga en Remke Lubberts
Duin.

5. Wessel Zuiderweg, geb. Zuidwending 25-7-1857, overl. ald. 18-7-1876.

Vi. Hindrik Alberts Zuiderweg, geb. Zuidwending 19-11-1827, boerenknecht (1846), winkelier
(1863,1866), bakker (1883), overl. ald. 28-12-1891, tr. (1) Oude Pekela 26-8-1854 Hilberdina Strating
24 geb. Onstwedde 20-4-1825, overl. Zuidwending 11-12-1860 (in het kraambed), dr. van Hin-
derk Eilderts Strating en Geertje Geerts Sterenberg; tr. (2) Veendam 1-4-1863 Maria Groen (zijn
nicht, met dispensatie van art. no. 88 no. 2 van het Burgerlijk Wetboek), geb. Veendam 18-12-
1839, overl. Veendam 13-8-1922, dr. van Willem Hindriks Groen en Trijntje Alberts Zuiderweg.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Albert Zuiderweg, geb. Oude Pekela 11-12-1854, overl. Zuidwending 31-3-1872.
2. Geertje Zuiderweg, geb. Veendam 13-5-1858, overl. Nieuwe Pekela 29-9-1892, tr. Oude Pekela

5-10-1880 Hilbrandus de Wijk, geb. Oude Pekela 1-8-1858, koopman (1892), zn. van Ludolf
Heres de Wijk en Jantje Pot.

3. doodgeboren kind, geb./overl. Zuidwending 1-12-1860.

Uit het tweede huwelijk:

4. Trijntje Zuiderweg, geb. Zuidwending 7-4-1863, overl. Veendam 28-1-1938, tr. Veendam 28-
4-1883 DanielEverts, geb. Vlagtwedde 13-9-1856, bakker, commissionair (1938), overl. 11-9-
1939, zn. van Aike Everts en Trijntje Verwer.

5. Willem Zuiderweg, geb. Zuidwending 19-11-1866, overl. Leiden 7-12-1917, tr. Veendam 26-4-
1902 Folkerdina Elsina Waïland, geb. Veendam 19-1-1873, dr. van Hendrikus Walland en
Grietje Drenth.

Vj. Hinderikus Zuiderweg, geb. Veendam 14-1-1844, arbeider en landbouwer, overl. 12-8-1919, tr.
Nieuwe Pekela 8-2-1872 Pietertje Buzeman, geb. Nieuwe Pekela 9-5-1845, overl. Oude Pekela 12-
11-1900, dr. van Coenraad Alberts Bussema (Buzeman) en Geessien Harms Schreuder.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Zuiderweg, geb. Zuidwending 28-6-1872, overl. Veendam 11-9-1939, tr. Oude Pekela
4-11-1897 Willem Broekman, geb. Nieuwe Pekela 4-3-1871, landbouwer, zn. van Frans Broe-
kema en Gezina de Jonge.

2. Geessina Hinderika Zuiderweg, geb. Oude Pekela 11-11-1877, overl. Wildervank 30-6-1936, tr.
Oude Pekela 26-4-1900 Meint Geertsema, geb. Oude Pekela 15-1-1874, landbouwer, overl.
Den Ham 22-1-1964, zn. van Hindrik Geertsema en Annechien Takens.

3. Albert Zuiderweg, geb. Oude Pekela 13-4-1881, landbouwer te Ommen, overl. ald. 24-11-1955,
tr. Oude Pekela 26-3-1902 AaltjeLohof, geb. Vriescheloo 28-8-1874, overl. Ommen 3-11-1959,
natuurlijke dr. van Berendina Lohof.

Vk. Markus Zuiderweg, geb. Veendam 24-11-1846, molenaarsknecht (1866), wagenmaker (1878),
overl. Oude Pekela 2-4-1920, tr. Oude Pekela 28-2-1878 Yktje Kuiper, geb. Oude Pekela 22-6-1848,
overl. ald. 26-12-1913, dr. van Berend Derks Kuiper en IJktjen Jurjens Engelkens.

Uit dit huwelijk:

1. Albert Zuiderweg, geb. Oude Pekela 17-8-1879, wagenmaker, ongehuwd, overl. ald. 19-3-

1955.
2. Berend Zuiderweg, geb. Oude Pekela 28-1-1881, onderwijzer, overl. ald. 5-3-1955, tr. Oude

Pekela 22-5-1907 Lammechien Smit, geb. Oude Pekela 13-2-1883, overl.ald. 17-3-1954, dr. van
Jan Smit en Anje Hemmes.

3. doodgeboren zoon, geb./overl. Oude Pekela 31-8-1883.
4. Trijntje Zuiderweg, geb. Oude Pekela 11-8-1886, ongehuwd, overl. Groningen 7-8-1960.
5. IJktje Elsina Zuiderweg, geb. Oude Pekela 23-1-1888, ongehuwd, overl. (als IJkje) Winschoten

12-11-1974.
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IVe. Koert Jacobs Zuiderweg, geb./ged Veendam 29-11/11-12-1785, landbouwer te Zuidwending
(eerst in huis nr. 951, ca. 1820-1823 nr. 949, in 1826 nr. 995) en te Ommelanderwijk (1834 huis
1140), overl. Wildervank 12-11-1858, tr. Veendam 18-3-1818 Korndsien Daniels Kotter, ged. Veen-
dam 22-12-1793, overl. Wildervank 26-12-1875, dr. van Daniel Hindriks Kotter en Trijntje
Derks.

Uit dit huwelijk:

1. Wemeitje Zuiderweg, geb. Zuidwending, 12-6-1819, overl. Ommelanderwijk 12-12-1886, tr.
Veendam 18-5-1840 Gerrit Douwes Mulder, geb. Wildervank, Oosterdiep 24-3-1817, boeren-
knecht (1836), bakker (1840) en arbeider (1868), overl. Zuidwending 24-11-1868, zn. van
Douwe Gerrits Mulder en Aaltje Klaassens Loerop.

2. TrijntjeKoertsZuiderweg, geb. Zuidwending 25-4-1821, overl. ald. 14-8-1874, tr. Veendam 13-
5-1844 haar oom Geert Hindriks Koning, geb. Veendam 26-11-1805, ged. ald. 15-12-1805, wedr.
van Aaltje Daniels Kotter (tr. Veendam 14-5-1835), bakker, landbouwer en herbergier te
Zuidwending, overl. Veendam 17-7-1881, zn. van Hindrik Geerts Koning en Trijntje An-
dries Akkerman.

3. Marchien Koerts Zuiderweg, geb. Zuidwending 3-8-1823, overl. Ommelanderwijk 10-11-1891,
tr. Veendam 26-4-1847 Hindrik ChristiaansKamminga, geb. Veendam 9-10-1816, timmerman,
overl. Veendam 10-8-1871, zn. van Kristiaan Reinders Kamminga en Elizabeth Hindriks
Groen.

4. HindrikjeZuiderweg, geb. Zuidwending 1-10-1826, overl. (als Hinderkien)Wildervank 29-5-
1897, tr. Veendam 4-1-1854 Willem Egberts Huizing, timmerman, geb. Wildervank 26-1-1820,
overl. (als Huising) Wildervank 17-4-1875, zn. van Egbert Willems Huizing en Jantje
Coerts Hovenier.

5. Danelina Zuiderweg, geb. Ommelanderwijk 27-3-1828, overl. Oude Pekela 23-11-1851, tr.
Veendam 2-7-1851 RoelfOkkes Huizing, geb. Oude Pekela 18-3-1816, goud- en zilversmid,
overl. (als Huising) Oude Pekela 1-2-1866, zn. van Okke Hendriks Huizing en Janna Wil-
lems Steen. Hij hertr. Oude Pekela 16-3-1853 Lutgerdina Tunteler, geb. Nieuwe Pekela 9-11-
1824, dr. van Roelf Remmerts Tunteler, schipper, en Geertruida Geerts Bosker.

6. Jacobje Zuiderweg, geb. Ommelanderwijk 23-9-1830, overl. ald. 13-4-1845.
7. Aaltje Zuiderweg, geb. Ommelanderwijk 17-10-1834, overl. Muntendam 3-8-1897, tr. Wilder-

vank 28-5-1857 Kornelis Veninga, geb. Veendam 22-9-1831, landbouwer, overl. Gasselternij-
veenschemond 10-5-1886, zn. van Jan Arends Veninga en Trijntje Kornelis Stuut.

IVf'. ]annes Jacobs Zuiderweg, geb./ged. Veendam 5/17-8-1788, landbouwknecht en landbouwer
te Zuidwending (huis nr. 962), overl. Zuidwending 14-2-1869, tr. Veendam 10-5-1821 Janna
Bartelts van der Werf, ged. Veendam 4-6-1797, overl. Zuidwending 29-4-1858, dr. van Bartelt
Gosses van der Werf en Meiske Jans Schuringa.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Jans Zuiderweg, geb. Zuidwending 17-2-1822, overl. ald. 6-5-1822.
2. doodgeboren zoon, geb./overl. Zuidwending 4-2-1823.
3. Barteld, volgt V-l.
4. Wemeitje Jannes Zuiderweg, geb. Zuidwending 14-11-1825, overl. Veendam, Westerdiep 16-2-

1889, tr. Veendam 15-5-1849 Hindrik Geerts Koiter (in 1889: Keiter), geb. Veendam 20-8-1818,
boerenknecht (1837), landbouwer (1849,1889), overl. Veendam, Westerdiep 15-5-1889, zn.
van Geert Egberts Koiter (Keiter) en Grietje Hindriks Korthuis.
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9.
10.

Jacob Zuiderweg, geb. Zuidwending 21-2-1828, landbouwer, ongehuwd, overl. ald. 13-11-
1896.
Meike Zuiderweg, geb. Zuidwending 1S-3-1830, overl. Veendam, Westcrdiep 2-5-1868, tr.
Veendam 11-5-1860 RoelfBranbergen, geb. Muntendam 27-6-1825, stelmaker, wagenmaker,
overl. Veendam, Westerdiep 8-1-1898, zn. van Jan Eilderts Branbcrgen en Zwaantjc Jans
Nieboer. Hij tr. (2) Midwolda 4-1-1872 Christina Bakker, geb. Midwolda 18-2-1830, overl.
Veendam 22-2-1886, dr. van Hindrik Gerlofs Bakker, broodbakker, en Zwaantje Tiddes
Tiddens.

MarchienZuiderweg, geb. Zuidwending 10-3-1832, overl. Nieuwe Pekela 18-12-1902, tr. Veen-
dam 7-5-1856 Herman jan Sparreboom, geb. Nieuwe Pekela 17-11-1830, drogist, overl. Nieuwe
Pekela 16-11-1895, zn. van Sibrand Harms Sparreboom en Harmanna Daniels Venema.
Gosse Zuiderweg, geb. Zuidwending 12-3-1834, overl. Kroonstad (ws. Kronstadt bij Sint
Petersburg) najaar 1854.
Albert Jans Zuiderweg, geb. Zuidwending 10-11-1836, overl. ald. 9-5-1845.
Hessel Zuiderweg, geb. Zuidwending 28-7-1840, overl. ald. 25-7-1851.

Familie Zuiderweg, d.d. 11 april 1981
Achterste rij v.l.n.r.: Kombertus Zuiderweg te Musselkanaai (zie noten 3 en 6), Hidde Zuiderweg te Assen (1917-
1982; zn. van Hendrik Zuiderweg en Hendrica van der Tuuk, kleinzn. van Hiddo Zuiderweg (vd-6) en Trijntje

Koning), Hendrik Gosse Zuiderweg te Amsterdam (geb. 1907; zn. van Jacob Zuiderweg en Hendenka Jager,
kleinzn. van Gosse Zuiderweg (Vd-z) en Lammechina Doddema), Ameï Cornelis Zuiderweg te Zuidwending (geb.

1903; zn. van Thomas Zuiderweg en Aaltje Tebbes, kleinzn. van Barteldjans Zuiderweg (V-l-4) en Zwaantje Tjab-
bes), prof. dr. Frits Zuiderweg te Bussum (zie noot 8)

Voorste rij v.l.n.r.: Albert Zuiderweg te Veendam (geb. 1909; broer van Rombertus), dr. Albert Zuiderweg te Stads-

kanaal (zie noot7} en Albert Zuiderweg te Nijmenen (zie noten 1 en 5)
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V-l. BarteldZuiderweg, geb. Zuidwending 26-4-1824, landbouwer, overl. ald. 7-8-1901, tr. Veen-
dam 15-5-1860 Zwaantje Thomas Tjabbes, geb. Veele 9-1-1824, overl. Zuidwending 14-3-1894, dr.
van Thomas Berends Tjabbes en Luktje Pieters Ufkes.

Uit dit huwelijk:

1. JannaZuiderweg,geb. Zuidwending9-1-1862,overl.Gasselte28-12-1926,tr.Veendam26-7-
1887]akob Adams, geb. Gasselternijveen 28-5-1859, koopman (1878) en burgemeester van
de gemeente Gasselte, overl. Gasselte 25-1-1923, zn. van Hindrik Adams en Marchien
Bakker.

2. Lukkina Zuiderweg, geb. Zuidwending 29-1-1864, overl. ald. 17-4-1866.
3. Jans Jacobs Zuiderweg, geb. Zuidwending 20-4-1866, overl. ald. 6-6-1866.
4. Thomas Zuiderweg, geb. Zuidwending 9-10-186825, landbouwer, overl. Veendam 23-12-1963,

tr. Veendam 17-5-1900 Aaltje Tepper, geb. Zuidwending 9-6-1876, overl. Veendam 28-12-
1963, dr. van Amel Tepper en Stientje Scholtens.

Familie Haarlemmer

IIIc. Albert Koerts Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 30-4-1758, landbouwer,
overl. Ommelanderwijk (hs 1146) 8-6-1833, tr. Veendam 15-12-1793 Hindrikjen Hindriks Sap, ged.
Veendam 16-3-1766, overl. Ommelanderwijk 15-3-184526, dr. van Hindrik Jakobs Sap en Jeltje
Jakobs Roosjen.

In hun huwelijkscontract van 13 december 179327 getuigen aan bruidegomszijde: jan Koerts broeder,
Niesjen Koerts en FreerkAlberts volle zuster en angetrouwde broeder, Hindrik H. Houwing aangetrouwde
broeder, Hindrik Koerts tnjacob Koerts halfbroeders; aan bruidszijde: Jeltje Jakobs Rosijn moeder, Pieter
Hindriks Sap broeder, Hindrik Pieters als oom.

In het bevolkingsregister van Veendam wordt in de jaartelling van 1 januari 1840 vermeld: huis-
nummer 1146 Hinderkien Hindriks Sap 72 jaar, geboren te Veendam, landgebruikster, inwonend bij
Hindrik Alberts Haarlemmer, 34 jaar en Grietje Alberts Haarlemmer, beiden geboren te Veendam.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Alberts Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 2-11-1794, ongehuwd,
overl. Ommelanderwijk 9-2-1875.

2. Jeltje Alberts Koerts, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 1-5-1796, ongehuwd, overl. Om-
melanderwijk 28-2-1880.

3. Koert, volgt IVg.
4. Trijntje Alberts, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 28-9-1800.
5. Niesjen Alberts Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 10-10-1802, landbouwer-

se, overl. Ommelanderwijk 12-3-1876, tr. Veendam 13-6-1836 JanHindriksBeuker, geb. Veen-
dam/ged. 11/29-10-1809, arbeider, landbouwer (1852), overl. Ommelanderwijk 8-4-1865,
zn. van Hindrik Jans Beuker en Jantje Pieters Roossien.

6. Hindrik Alberts, geb./ged. Ommelanderwijk/Veendam 14/24-2-1805.
7. Hindrik Alberts Haarlemmer, geb./ged. Ommelanderwijk/Veendam 24-10/8-11-1807, landbou-

wer, overl. Ommelanderwijk 16-2-1900.
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FVg. Koert Alberts Haarlemmer, ged. Veendam 16-12-1798, boerenknecht en werkman, wonend
Ommelanderwijk in huis nr. 1140 (1824), 1057 (1826), 1138 (1827-1833), overl. Ommelanderwijk
21-3-1884, tr. Veendam 12-5-182328 Trijntje Derks Dik, ged. Veendam 13-11-1796, werkvrouw,
overl. Ommelanderwijk 14-11-1876, dr. van Derk Martens Dik en Jantjen Jans Beenen.

Uit dit huwelijk:

1. Jantje Koerts Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 24-3-1824, overl. ald. 30-10-1902, tr. Veen-
dam 28-8-1848 Geert Alberts Schreuder, geb. Nieuwe Pekela 15-9-1823, boerenknecht, overl.
Ommelanderwijk 3-3-1876, zn. van Alben Eernst Schreuder en Leentje Geerts Schokken-
broek.

2. Kliert Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 12-1-1826, overl. ald. 27-1-1826.
3. Albert, volgt Vm.
4. Hindrikjen Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 5-10-1829, dienstmeid (1858), overl. Wilder-

vank 17-11-1910, tr. Wildervank 19-6-1858 Jan JansFeiken, geb. Stavoren 28-IZ-1819, boeren-
knecht (1838), dienstknecht (1858), overl. te Wildervank 29-8-1903, zn. van Jan Eilderts
Feiken en Geessijn Jans Zeven.

5. Derk, volgt Vn.

Vm. Albert Haarlemmer, geb. Veendam 29-4-1827, boerenknecht, dienstknecht, arbeider, overl.
Borgercompagnie (gem. Veendam) 27-12-1899, tr. (1) Wildervank 21-5-1859 Ika Berends van der
Kamp, geb. Veendam 29-10-1824, overl. Wildervank 9-7-1864, dr. van Berend Jans van der Kamp
en Jakobjen Jacobs Oortjes; tr. (2) Wildervank 21-1-1865 Heiltje Akkerman, geb. Veendam 12-1-
1836, overl. Borgercompagnie (gem. Veendam) 5-1-1904, dr. van Geert Jans Akkerman en Geer-
tje Feddes Dekker.

Uit het eerste huwelijk:

1. Koert Haarlemmer, geb. Wildervank 26-8-1860, overl. ald. 28-8-1860.
2. doodgeboren zoon, geb./overl. Wildervank 26-8-1860, tweeling met vorige.
3. CatharinaHaarlemmer, geb. Stadskanaal (gemeente Wildervank) 2-9-1862. Kreeg(als Katha-

rina Haarlemmer, ongehuwd), een zoon Albert Haarlemmer, geb. Borgercompagnie (gem.
Veendam) 27-9-1886, overl. Amsterdam 18-1-1887; zij tr. 25-4-1889 Friedrich Martin Billroth,
geb. Groningen 16-1-1852, overl. Amsterdam 27-2-1925, zn. van Blondinos Micheel Billroth
en Geertien Schuilenberg.

Uit het tweede huwelijk:

4. Koert Haarlemmer, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 2-12-1865, boerenknecht (1894),
overl. Wildervank 7-2-1941, tr. Veendam 26-5-1894 Tetje Foorthuis, geb. Meeden 16-1-1869,
overl. Wildervank 15-2-1951, dr. van Roelf Willems Foorthuis en Tetje Jans Suurling.

5. Geert Haarlemmer, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 5-11-1867, boerenarbeider, ongeh.
overl. Borgercompagnie (gem. Veendam) 30-1-1894.

6. LammertHaarlemmer, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank)i6-9-i869, boerenarbeider, overl.
Borgercompagnie (gem. Veendam) 6-11-1896, tr. Veendam 29-7-1893 Jantje Akkerman (zijn
nicht), geb. Veendam 14-7-1868, overl. 4-8-1944, dr. van Jan Akkerman en Annechien
Knoop. Zij hertr. Wildervank 21-12-1898 Jan Scholten, geb. Wildervank 6-1-1868, schipper
(1887), arbeider (1897), molenaarsknecht (1898), overl. Veendam 21-7-1948, wedr. vznjantje
Foorthuis (tr. Meeden 13-6-1866), zn. van Albertus Scholten en Martje Visser.

7. Hendrik Haarlemmer, geb. Borgercompagnie (gem. Veendam) 16-6-1872, overl. 17-9-1926,
tr. Lammechien Nienhuis, geb. 4-9-1873, overl. 11-5-1938.
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Vn. Derk Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 24-5-1833, boerenknecht, arbeider (1886), landbou-
wer, overl. Ommelanderwijk 23-9-1896, tr. Veendam 15-9-1860 AlbertjeRave, geb. Nieuwe Peke-
la 24-9-1837, overl. Veendam 7-3-1929, dr. van Hindrik Jakobs Rave (Raave) en Marchien Adams
de Lange.

Uit dit huwelijk:

1. TrijntjeHaarlemmer, geb. Ommelanderwijk 27-11-1860, overl. Gasselternijeveen 24-12-1946,
tr. Veendam 7-3-1902 Rindert Suir, geb. Windeweer 22-11-1870, landbouwer, overl. Assen
25-4-1954, zn.van Sijmen Suir en Grietje Kruizinga

2. Marchien Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 2-5-1863, overl. ald. 7-11-1878.
3. Koert Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 23-7-1865, arbeider (1884), schipper (1891), overl.

23-4-1914, tr. Veendam 20-6-1891 Evertje Kampinga, geb. Meeden, Beneden Veensloot, 10-2-
1869, overl. 29-6-1947, dr. van Luitje Kampinga en Trijntje Bleeker.

4. Hendrik Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 21-1-1868, overl. ald. 3-6-1875.
5. GeertHaarlemmer,geb. Ommelanderwijk7-5-1871,arbeider(1890),schipper(1893),binnen-

schipper (1901,1902), fabrieksarbeider (1936), overl. Veendam 30-1-1936, tr. Veendam 9-9-
1893 Stientje Molenaar, geb. Veendam 21-7-1873, overl. Veendam 21-5-1943, dr. van Jan Mole-
naar en Hilka Bos.

6. Geertje Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 21-11-1873, overl. 20-9-1953, tr. Veendam 20-2-
1903 Reintde Wit, geb. Veendam 10-1-1878, varkenskoopman (1903), koopman (1907), overl.
Ommelanderwijk 5-12-1961, zn. van Reinder de Wit en Lammechien Rabe.

7. Hinderkien Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 21-6-1876, overl. Borgercompagnie (gem.
Hoogezand-Sappemeer) 12-8-1967, tr. Veendam 19-7-1901 Poppe EgbertDrok, geb. Veendam
6-11-1886, machinesmid, overl. Veendam 24-1-1967, zn. van Harm Drok en Stijntje van der
Veen.

8. Hindrik Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 30-6-1879, landbouwer (1907), caféhouder te
Veendam (1939), overl. Groningen 16-1-1939, tr. Veendam 4-7-1907 Geertruida de Wit, geb.
Veendam 1-3-1888, overl. Gorssel 1-12-1970, dr. van Reinder de Wit en Lammechien Rabe.

9. Marcus Haarlemmer, geb. Ommelanderwijk 27-1-1886, landbouwer in Zuiderveen (gem.
Winschoten), overl. Winschoten 27-4-1960, tr. Oude Pekela 26-4-1933 Berendiene Boermann,
geb. Boen (D) 11-3-1896, overl. Winschoten 1-3-1958, dr. van Antonius Boermann en Johan-
na Willems.

Il ld. Jan Koerts, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 17-7-1763, overl. Ommelanderwijk 8-5-
1809, tr. (1) Veendam 21-8-1791 Aajjen (Afien) Alberts, ged. Veendam 12-11-1758, overl. vóór 31-3-
1802 (mogelijk begr. Veendam 15-2-1796), wed. van Marten Hindriks Kemper (otr. Veendam 1-7-
1787), dr. van Albert Berends en Janna Laurens Kroon; otr. (2) Veendam 7-3-1802 Pietertje Jans
Manuel, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 2-10-1774, arbeidster, winkelierster vanaf 1833,
overl. Veendam, Beneden Vallaat 7-8-1848, dr. van Jan Christiaans Manuel en Grietje Harms
Pinkster.

jan Koerts wordt alleen in de overlijdensakte van zijn zoon Haarlemmer genoemd.
In het contract bij het eerste huwelijk, 19 augustus 179129, verschijnen aan bruidegomszijde Koert

Hindriks vader, Niesjen Koerts zuster, Lijsebeth Koerts en Hindrik Hindriks Houwink zuster en zwager,
Hinderik Koerts enAnnigjen Tiesjakob Koerts en Wemeitje Alberts, halfbroeders en aangetrouwde halfzus-
ters; aan bruidszijde: Aaltje Derks halve 'moeij' (tante).

Bij het tweede huwelijk getuigen in het huwelijkscontract van 31 maart 180230 aan bruidegoms
zijde: Jan Koerts: Albert Koerts en Hindrikjen Hindriks broeder en aangetrouwde zuster, Niesjen Koerts,
Lijsabeth Koerts en Hindrik Houwing zusters en aangetrouwde broeder, Jakob Koerts en Wemeitje Alberts,
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HindrikKoerts en Annigjen Tiessens halfbroeders en aangetrouwde halfzusters, Andries Alberts zwager en
voormond over bruidegoms voorkinderen, voor zichzelf en mede voor zijn zuster Lukkijn Alberts,
Reinderjans Dik vreemde voogd. En aan bruidszijde: Wijndelt Hindriks en Grietje Harms stiefvader en
eigen moeder, Kristiaanjans en Hendrikjen Harms Panjer, Harmjans en Jantje Jans, Hindrikjans broeders
en aangetrouwde zusters, Jan Geerts Vegter enjannajansjan Harms Brouwer en Elsjen Jans, Jantje Jans en
Trijntje Jans volle zusters en aangetrouwde broeders, Otto Kristiaans en Tjaakje Harms, Roelf Harms en
Knelsjen Hendriks ooms en voorstander en aangetrouwde moeijs, Niesjen Kristiaans, Trijntje Harms en
Jesajas Jans Schoonbeek moeijs en aangetrouwde oomjanna Harms en DerkFilippus halve moeij en aange-
trouwde halve oom.

Jan Koerts zweert op 13 januari 180831 in plaats van Harm Harms Seven aan als voormond over de vier
minderjarige kinderen van wijlen Jacob Harms Zeven bij Niesje Koerts, gedurende de scheiding van de
nalatenschap van Dieuwertje Jacobs Zeven, weduwe van Harm Olferts.

Uit het eerste huwelijk:

1. Grietje Jans, ged. Veendam 26-8-1792.
2. Albertjans, ged. Veendam 23-3-1794.

Uit het tweede huwelijk:

3. Jantje Jans Koerts, ged. Veendam 13-3-1803, tr. Nieuwe Pekela z3-6-i8z7HindrikJansBoswijk,
geb./ged. Nieuwe Pekela 10/15-7-1804, slaapstedehouder, overl. Nieuwe Pekela 10-8-1861,
zn. van Jan Hindriks Boswijk en Trijntje Jurjens Speelman.

4. Koert, volgt IVh.
5. Wijndelt Jans Haarlemmer, geb./ged. Veendam 17/30-11-1806, overl. Doesburg 3-4-1836 als

'kanonnier der tweede classe bij het bataillon vrijwillige artillerie'.
6. Niesje (Niessijn)Jans Haarlemmer, geb./ged. Veendam 23-4/7-5-1809, overl. Veendam, Bene-

den Vallaat 21-6-1889, tr. Veendam 15-2-1841 Jan Roelfs Schuiling, geb./ged. Veendam 18-
112/12-1804, boerenknecht (1823), praamschipper (1841), slaapsteehouder (1885), overl.
Veendam, Beneden Vallaat 4-8-1885, zn. van Roelf Jans Schuiling en Jantje Jans Drenth.

IVh. Koert Jans Haarlemmer, geb./ged. Veendam 30-8/16-9-1804, boerenknecht, arbeider, overl.
Aardscheveld (gem. Assen) 14-9-1884, tr. Veendam 12-8-1833 Aafke Poppes Bakker, ged. Veendam
23-1-1803, overl. Assen 2-7-1882, dr. van Poppe Poppes Bakker en Grietje Martens Zuidhof.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Koerts Haarlemmer, geb. Wildervank, Oosterdiep, 15-10-1834, overl. Assen 22-2-1905,
tr. ald. 3o-7-i862jfl« Koopman, geb. Gieten 20-11-1833, overl. Aardscheveld (gem. Assen) 28-
5-1902, zn. van Hindrik Jacobs Koopman en Zwaantje Jakobs.

2. Aaltje Koerts Haarlemmer, geb. Wildervank, Oosterdiep, 8-11-1836, overl. Veendam 5-6-1839.
3. Pietertje Koerts Haarlemmer, geb. Veendam, Westerdiep, 9-6-1840, overl. Veendam, Wester-

brink, 29-3-1842.
4. Jan Koerts Haarlemmer, geb. Veendam 7-3-1843, overl. Veendam 19-8-1846.
5. Poppe, volgt Vo.
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Vo. PoppeHaarlemmer, geb. Veendam, Westerdiep, 20-9-1844, gaat 25-8-1856 naar Assen, na 1901
naar Rotterdam, overl. ald. 24-10-1931, tr. Arnhem 28-10-1872 ]ohanna Helena van Galen, geb.
Arnhem 1-4-1848, overl. 25-10-1919, dr. van Johannes van Galen en Geerbartha Goosen.

Uit dit huwelijk:32

1. Johanna Geerbartha Aafje Helena Haarlemmer, geb. Arnhem 2-7-1876, overl. Rotterdam 16-9-
1922, tr. Arnhem 7-11-1906 Joseph Johannes Daams, geb. Arnhem 21-12-1878, overl. Amster-
dam 29-5-1968, zn. van Johannes Nicolaas Daams en Mechtelina Christina Kroon.

2. Poppo Koert Haarlemmer, geb. Arnhem 23-3-1878, overl. ald. 17-9-1944, tr. Arnhem 3-11-1909
Johanna Louisa Everdina Tennissen, geb. Arnhem 5-12-1883, overl. Velp 19-12-1960, dr. van
Johannes Stephanus Antonius Teunissen en Wilhelmina Maria de Wit.

3. Lambertus Johannes Haarlemmer, geb. Arnhem 11-6-1888, overl. Breda 30-4-1952, tr. Rotter-
dam 4-10-1905 Elisabeth HubertaHermsen, geb. Rotterdam 19-8-1879, overl. Breda 8-10-1969,
dr. van Hendrikus Hubertus Hermsen en Elisabeth Maria van der Vring.

4. Aajje Bertha Haarlemmer, geb. Arnhem 10-5-1882, overl. ald. 29-4-1969, tr. Arnhem 25-11-
1914 Peter Hendrik Venselaar, geb. Gendt (Gelderland) 27-10-1885, dameskleermaker, overl.
Arnhem 13-3-1971, zn. van Willem Venselaar en Theodora Kloppenburg.

5. Johanna Helena Aajje Haarlemmer, geb. Arnhem 2-7-1885.
6. Lambertus Johannes Wilhelmus Haarlemmer, geb. Arnhem 16-1-1887, overl. ald. 11-2-1962, tr.

Renkum 24-5-1923 Wesselina Johanna Didden, geb. Wijk bij Duurstede 19-5-1894, overl.
Arnhem 19-7-1984, dr. van Frederik Didden en Margareth Theodora Stapel.

7. Willem Haarlemmer, geb. Arnhem 4-4-1889, overl. ald. 26-10-1967, tr. Arnhem 8-1-1913 Maria
Johanna van der Linden, geb. Arnhem 27-10-1887, overl. ald. 21-10-1968, dr. van Antonius van
der Linden en Johanna Antonetta van de Wiel.

8. Leonardus Henderikus Haarlemmer, geb. Arnhem 22-7-1891, overl. ald. 30-5-1982, tr. Arnhem
11-2-1920 Anna Hendrika Nijland, geb. Arnhem 13-8-1892, overl. ald. 30-12-1964, dr. van
Johannes Fredericus Nijland en Gesina Janssen.

Noten
Alle hier genoemde archivalia zijn aanwezig in de Groninger Archieven.
RA = Rechterlijk Archief. De nummers tussen haakjes zijn de nieuw ingevoerde nummers. 731
heeft betrekking op het Oldambt en de Veenkoloniën.

1. Maria Meyll, geb. Scheveningen 24-4-1914, overl. Nijmegen 28-10-2000, tr. Batavia 9-12-1941 Albert
Daniël Zuiderweg, geb. Amsterdam 29-11-1908, overl. Nijmegen 11-8-1981, zoon van DanielZuiderweg
en Albertje Drent, kleinzoon van Albert Zuiderweg (Ve-i) en Alida Baas.

2. Gens Nostra 38 (1983), pag. 43, vraag 742.
3. Rombertus Zuiderweg, geb. 1-10-1905, kunstschilder, overl. Musselkanaal 8-4-1995, tr. Veendam 9-10-

1946 Bertha Pieternella Pais, geb. Beerta 25-5-1912. Hij is een zoon van Roelf Zuiderweg, geb. gem.
Stadskanaal 23-3-1877, en (tr. Onstwedde 8-8-i905)HendikaJohanna Koopmans, geb. Borger 10-2-1877,
kleinzoon van Albert Zuiderweg (Ve-i) enAlidaBaas.

4. Fr. Saatkamp, Ein Beitrag zur Geschichte des Tecklenburger Landes, Ladbergen 1950.
5. Zie noot 1.
6. Zie noot 3.
7. Dr. Albert Zuiderweg, geb. 29-5-1906, huisarts te Stadskanaal, overl. ald. 3-10-1982, tr. Ferwerderadeel

13-11-1934 GrietjeJantina Oosterhof, geb. Westerbork 20-7-1910, overl. 27-5-1982. Hij is een zoon van
Derk Zuiderweg en Fennechien Nieboer, kleinzoon van Albert Zuiderweg (Vg-i) en Aaltje Grief.
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8. Prof dr. Fred.JohannesZuiderweg, geb. 7-7-1915, buitengewoon hoogleraar te Delft, doctor honoris
causa in Twente, tr. F. van der Veen, geb. 20-10-1920. Hij is een broer van Rombertus. Zuiderweg te
Musselkanaal, zie noot 3.

9. Jammer was dat wij alleen beschikten over de namen en data die zij genoteerd hadden en niet over
de bijbehorende plaatsnamen, zodat wij vrijwel alles weer opnieuw moesten opzoeken (hetgeen
toch ook moest voor de controle en aanvulling). Dat is in enkele gevallen niet gelukt, zodat wij
bepaalde overlijdensdata zonder plaatsnaam vermelden.

10. RA Veendam, V 1113 (731/7246).
11. Idem.
12. Een 'voormond' is familie van de overledene; van de twee voogden is de één, de 'sibbe voogd',

familie van de nog levende ouder, de andere een neutrale 'vreemde voogd'.
13. Aanzwering voormonders, RA V pp 1.
14. RA Veendam, V11 27 (731/7260).
15. Dalgrond = grond, die overblijft na het afgraven van het veen.
16. RA Veendam, V11 28 (731/7261).
17. RA Veendam, V11 21 (731/7252).
18. Idem.
19. RA Veendam, V11 26 (731/7259).
20. Idem.
21. De beschrijving werd in 1983 gegeven door Jakob Gezienus Bakker, landbouwkundig ingenieur,

landbouwer op 'Schellingeheerd' te Wetsinge, geb. Wetsinge 19-1-1928, zn. van Frouko Bakker en
Douwina Bouwman, geb. Zuidwending 11-1-1849, dochter van Va-6.

22. Zwettend aan = begrensd door.
23. Nakomelingen, zie Genealogie familie Prins, door Harry Berg, z.j., p. 87/89.
24. Bij de geboorteaangifte wordt zij Eilderdina genoemd. Zie ook Genea/ogf'eS£ra(rag(Oost-Groningen),

z.j. IIb-6.
25. Maar volgens grafzerk geb. 10-10-1868; inlichting ontvangen van de heer M. de Lange te Leeuwar-

den.
26. In de overlijdensakte staat dat zij op 85-jarige leeftijd overleed.
27. RA Veendam, V11 28.
28. De huwelijksakte staat op naam van Alben Koerts Haarlemmer, ook het doopextract is juist: Koert,

zoon van Alben Koerts en Hindrikje Hindriks.
29. RA Veendam, V11 27.
30. RA Veendam, V1133.
31. Aanzwering voormonders, RA V pp 3.
32. Met dank aan mevr. I. Koolwijk-ter Haar te Duiven en aan de heer J.W. J. Haarlemmer te Velp (zoon

van V0-7).
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VAN KLINKEN
IN DE VERVENINGEN ROND STADSKANAAL

DOOR JOH. VAN KLINKEN

'Onze Gouden Eeuw is uit turf geboren', zo wordt wel gezegd. Waar haalden onze voorvade-
ren destijds de energie, de energie in letterlijke zin, vandaan om vanuit het kleine Nederland
de wereldeconomie te sturen? Het redelijk te onderbouwen antwoord is: uit turf met turfvaart
vervoerd vanuit de veenstreken naar de steden en industriegebieden.

Generaties van de familie Van Klinken hebben daaraan bijgedragen. Het Repertorium van
Familienamen in Nederland van 1947 registreert 463 maal hun familienaam met twee opval-
lende clusters. Driekwart van de naamdragers blijkt afkomstig uit de Gronings-Drentse Veen-
koloniën en één kwart uit het Zeeuwse Nieuwerkerk. Naarstig speurwerk leverde nog één
familie in Leeuwarden, van wie de naam in de vorige eeuw verdween en die via een varensgezel
Jan Arjens van Klinken (geb. ca. 1723) ook van Zeeuwse herkomst zal zijn geweest. Er is geen
direct verband gevonden tussen de Zeeuwen en de Groningers; zo dat verband er al is, moet
her. zijn van vóór het jaar 1700.

Deze gcnealogicbijdrage' begint met twee broers (Ebel en Klaas en hun in 1811 geregistreerde
familienaam), gaat dan in op hun voorgeslacht in de vroege Groninger verveningen om daarna
hun nageslacht te volgen tot in de nadagen van de verveningen met alleen nog winning van
fabrieksturf in de zuidoosthoek van Drenthe. De hierbij afgebeelde gedenkschotel is in 1948
aangeboden aan Jen van Klinken - nazaat van genoemde Klaas - directeur van het centrale
verkoopkan toot voor deze turf.

Gedenkschotel uit de nadagen van de verveningen met tutfschip en fabriek, in 1948 aangeboden aan

J. van Klinken (1901-1978) te TerApel, directeur van de Verkoop Centrale voor Fabrieksturf gevestigd in Assen.
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Waarom Ebel zich als 'Van Klinken' liet registreren op 8 november 18112 - zijn broer Klaas
overleed twaalf jaar tevoren - is (nog) niet duidelijk, maar die registratie is in ieder geval
opmerkelijk. Hij zal het zelf niet geweten hebben dat de naam, zoals we zullen laten zien, heel
oud is. De paternale afkomst van Ebel en Klaas is wel goed te achterhalen3 en blijkt geheel
verbonden met de Groninger veenexploraties. Hun nazaten, waartoe zonder uitzondering alle
veenkoloniale Van Klinkens behoren, gaan generaties lang met de ontginningen en de turf-
winning mee als schippers, veenarbeiders, verveners, boeren en verlaatmeesters.

Ebel en Klaas van Klinken
In de Hervormde kerk van Nieuwe Pekela wordt in het jaar 1791 het huwelijk gesloten tussen
Ebeljohannes en Geeszijn Willems (Fiat) en in het volgende jaar 1792 het huwelijk tussen Ebels
broer Klaas en Hillegijnjans Boelkes3. Hun beider namen komen tezamen in die van hun over-
grootvader KlaasHebelen, over wie later meer. Het patronymicum van de twee broers is meestal
'Johannes', maar ook wel 'Jans' of'Hansens'. Ze komen uit een familie die betrokken was bij
de schipperij, wat kan verklaren dat de doop van Klaas (nog) niet is achterhaald. Ook de vader
van Geeszijn zit in de wereld van de scheepvaart: hij heeft een scheepswerf in de Pekela's.

De vader van Ebel en Klaas hertrouwt in 1774, zodat hun moeder Goukje - mogelijke de sleu-
telpersoon voor de hierna te bespreken naamsherkomst - vóór dat jaar zal zijn overleden.
Vader Johannes overlijdt in 1785.

Ebel is te Veendam gedoopt op zondag 15 april 1764, tegelijk met een reeds 3Vi-jarig zusje
Jeltje, nadat er in vorige jaren twee waarschijnlijk vroeg overleden broertjes gedoopt zijn: Ebel
in 1756 en Hans in 1757. Na hun huwelijk en vóór 1805 gaan Ebel en Geeszijn op het Nieuwe
Stadskanaal wonen: in een nieuw, of kort tevoren gebouwd eigen huis, enkele woonsteden ten
westen van de Barkelasloot en nog net vallend onder de gemeente Wildervank. In dat huis
brengen ze hun gezin met vier dochters en drie zonen groot en in dat huis sterft Ebel op 11 mei
1823. Anderhalve maand tevoren is zijn oudste dochter Willemtje gehuwd met de schipper
EmgertBrantinga (geb. Wildervank 1798). Van de andere dochters trouwt Goukje in 1827 met Jan
Harms Knol (geb. Veendam 1793) en huwen Hilligien en Jeltje met de broers Rijkent (klokkenma-
ker) en Eliza Groenewold. De zonen Nanne (1798-1848) en Johannes (1801-1856) vormen gezinnen
met de zusjes Jantje en Hinderkien Harms Kloppenburg waaruit glasblazers voortkomen. De jong-
ste zoon Willem (geb. 1803) trouwt met Niessien Roelfs Vos van de Annerveense Compagnie; veel
van hun kinderen zitten in de veenkoloniale binnenvaart.

Vanuit het ouderlijk huis bij de Barkelascheiding hebben Ebel en Geeszijn met hun kinderen
de vroege ontwikkeling van het Stadskanaal meegemaakt. Zoon Nanne 'koopt' de woning in
1834 terug voor 175 gulden van een tussentijdse (kadastrale) eigenaar, Harmannus Banus. Weer
24 jaar later verkoopt Nanne's weduwe het huis aan een hoogste bieder, de boekhandelaar en
drukker Geert Eerelman, voor 590 gulden met het beding dat de lindebomen voor het huis niet
gekapt mogen worden. Dat beding is een door de stad Groningen opgelegde verplichting,
maar kan ook een gevoel van verbondenheid weergeven.

Waar Klaas is gedoopt, viel niet te achterhalen, maar de wel gevonden gezinsgegevens plaat-
sen zijn geboortejaar tussen 1759 en niet veel later dan 1765. De naam Klaas Jans is te algemeen
om veel houvast te bieden, maar het zou kunnen dat hij onder die naam in 1787, twee jaar na
het overlijden van zijn vader, de erfstede met het huis nummer 2 van de eerste twaalf (dertien)
huizen aan het Nieuwe Stadskanaal in erfpacht neemt voor 356 gulden. Dat huis gaat kort
daarna wel weer in andere handen over. Waar hij na zijn huwelijk met Hillegijn is gaan wonen,
weten we niet, maar ze krijgen drie kinderen met driejaarlijkse tussenpozen en steeds in de
negende maand. Mogelijk kan dat verklaard worden door een zeevarende vader die met kerst
en de jaarwisseling thuiskomt.
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De kinderen worden, evenals die van Ebel en Gees, gedoopt in Wildervank: Johannes (1793-
1857), Jantje (1796-1844) en Jan (1799-1833). Het moet voor het gezin een ramp zijn geweest toen
de vader een maand na de geboorte van het jongste kind kwam te overlijden. Hij wordt op 1
november 1799 te Nieuwe Pekela begraven en wordt in het register vermeld als Klaas Mostert.
De curieuze naam of bijnaam 'Mostert' wordt later nog geciteerd bij het huwelijk van zijn
oudste zoon. Oude familiehilariteit wil dat onder het eten bij zijn kleinzoon Jakob van Klinken
en Antje Peper (te Horsten) gegrapt werd met: 'zeg Mostert reik jij mij de Peper eens aan!'. De
huwelijkse akten van de kinderen noemen overigens de overleden vader niet als Klaas Mostert
maar als Klaas van Klinken.

Hillegijn hertrouwt met Albert Harms Pinkster (kinderen: Harm, Roelfien enjanna), maar wordt
in 1811 alweer weduwe. Ze krijgt in 1816 toestemming om een huisje te bouwen in de 23ooste

roede van het Stadskanaal (zie kaartje). Daar heeft zij haar kinderen grootgebracht en daar
woonde ze tot haar overlijden in 1849. Vage familie-echo's roepen het beeld op van een ver-
standige 'mater familias' die jarenlang een centrum voor kinderen en kleinkinderen was.

In nevelen gehuld
Toen Ebel in 1811 de naam Van Klinken opgaf, hadden we hem graag even op de schouder getikt
om te vragen: waarom? Er is alle reden om aan te nemen dat het een bewuste keuze was en wel
omdat hij behoort bij het groepje van slechts dertien ingezetenen van Wildervank2 dat meteen
in 1811 van de eerste gelegenheid tot naamsregistratie gebruik maakt, omdat het een oude
naam is en omdat de kinderen van zijn in 1799 overleden broer later voor dezelfde naam kie-
zen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de familienaam is ingebracht in paternale lijn via de
vader van Ebel en Klaas; diens hierna volgende afkomst vertoont daartoe geen enkel aankno-
pingspunt. Eerder valt dan te denken aan hun moeder Goukje Hanssens als open mogelijkheid
dat één van haar beide onbekende ouders de naamgever is. Mij is op dit moment alleen bekend
dat Goukje afkomstig is uit het Friese Borger Compagnie. Haar naam is afgeleid van de mans-
naam Gouke die incidenteel voor komt in het Groninger Westerkwartier en een enkele keer in
de omgeving Veendam-Wildervank. Nader onderzoek leverde een fragmentstamreeks op van
aan Gouke gelieerde namen, maar zonder enige schakel met een Goukje Hanssens. Haar afkomst
blijft dus in het vage.

Tijdens en na vroeger speurwerk5 is mij nogal eens gevraagd naar mogelijke verbanden met
i8e-eeuwse en oudere namen als Kling(he), Clingius, (Van) Klen(cke), Klink, (Van)Klinke(n), hoe dan
ook geschreven met c, ck, k en soms gh of zelfs q. Het is een even vanzelfsprekende als intrige-
rende vraag, maar ik heb het antwoord nog steeds niet gevonden, evenmin als mevrouw Hui-
zenga-Onnekes destijds in 19586. De herkomst hoeft ook niet voor alle varianten dezelfde te
zijn; er bestaan enkele (ook weer niet zo heel veel) mogelijkheden naast elkaar in Groningen,
Drenthe en daarbuiten:
- De Vries7 noemt zandgronden die in de Groninger Dollardklei uitsteken klingen. Een oude

Groninger/Oost-Friese geslachtsnamen Kfrnge en Clingius kunnen hier verband mee houden.
In 1788 wordt onder de heemhuren van de Pekela's zekere Jan Willems Klinges weduwe ge-
noemd (overl. 1793), maar van wie geen kinderen zijn gevonden.

- Geert Klinckema trouwt in Hoogezand in 1672 met zijn nicht Luddertien Klincken. Mogelijk7

houdt deze naam verband met de oud-Friese mansnaam Klinke.
- In juni 1738 komt de weduwe Agneta Bouwina van Klenk met attestatie naar Veendam, naar

dezelfde kerk waartoe later ook Goukje Hanssens behoort. De genealogie van deze Agneta is
in detail vervolgd1 naar Groningen-Stad, Amsterdam en Duitsland, maar zonder enig Gouk-
je-Ebel-Klaas verband. In de stad Groningen woonden voorts Dina van Klinken (1710-1762) en
haar zuster Maria Elizabeth.
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•; •". Gemeente Wildervank

t>K32200e ROEDE 2300e ROEDE

De Groninger-Drentse Veenkoloniën op de grens tussen twee provincies
De eerste woningen4 in de 2300 roede van het Nieuwe Stadskanaal rond 1800

- In 1829 huwt in Onstwedde Frederik Hendrik Klenke (geb. 1804) uit Duitsland, alwaar de naam
Klenk(e) ook nu nog redelijk frequent voorkomt en mogelijk terugvoert1 tot een Klenkock in
de in ise eeuw. (Klein)kinderen van deze Frederik vinden we als molenaar, bakker, arbeider
terug in de gemeenten Onstwedde, Vlagtwedde en Odoorn. Zijn stamreeks biedt evenmin
aanknopingspunten, behalve dat hij op dezelfde tijd en plaats (4-4-1829 gemeente Onstwed-
de) huwt als Ebel's dochter Hillechien. Toevallig?

- In Zuid-Drenthe ligt een havezate 'De Klenke' waarnaar voor het eerst in 1482 verwezen is.
Enkele kilometers westelijker lag in de Middeleeuwen een motte die nu nog als de 'Klingen-
berg' of het 'Klenkenbargie' in het landschap zichtbaar is. Hiermee verwante namen ver-
schijnen in de 13e eeuw in Drenthe, in de 14e- en 15e eeuw in Groningen-Stad en in de 16e
eeuw in de provincie (Kantens en Woltersum).

- Verder naar het zuiden ontmoeten we naamsgenoten in, als gezegd, Zeeland. Daar verschij-
nen Klink, Klincke, (Van) Klincken na 1673. Tenslotte zijn er Klincken's in de Gelderse achter-
hoek en in Limburg8 tussen circa 1470 en 1612.

Sommige van deze varianten zullen eenzelfde oorsprong hebben, hoewel de verzamelde gege-
vens van de 13e- tot 16e eeuw zich verliezen in losse fragmenten en incidentele stamreeksen.
Daaruit komen in de 17e eeuw familienetwerken tevoorschijn (landelijk en deels in Groningen)
waarvan de verbindingslijnen echter ook nog nevelig blijven. Maar toch: wat in nevelen is
gehuld, kan mateloos boeien!

Het voorgeslacht van Ebel en Klaas
Ebel en Klaas van Klinken zij n via hun vader diep geworteld in de geschiedenis van de Groninger
veenkoloniën. Hun voorgeslacht past naadloos in de ontstaansgeschiedenis van het Stadska-
naal, ook al vinden we in hun paternale afkomst niets omtrent de herkomst van de naam Van
Klinken. Ze vormen in het overzicht hierna de generaties I, II en III.
In het kort:
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Generatie III; de ouders van Ebel en Klaas
Vader Johannes Hebels (Hebel/Ebel met of zonder 'H' is een probleem voor oude Groningers en
Drenthen) kwam uit een gezin dat nauw met de turfschipperij en met de verveningen verbon-
den was. Johannes (geb. 1729) kan zelf ook schipper geweest zijn. Hij trouwde in 1755 met
GoukjeHanssens (ca. 1730-na 1774); hij als 26-jarige jongeman uitdeKyl (kerkelijk onder Hoog-
ezand) en zij als jonge dochter uit het naburige Borger Compagnie (kerkelijk onder Veendam).
Hun eerste zoontjes (1756 Ebel, 1757 Hans) zijn waarschijnlijk vroeg gestorven. Opmerkelijk
is de gelijktijdige doop in 1764 te Veendam van een reeds 31/2-jarige dochter Jeltje en van een
zoon Ebel. De laatste is 'onze' Ebel.

Dat Klaas een broer van Ebel is, blijkt uit Ebels latere voogdijschap over de kinderen van
Klaas na diens overlijden in 1799. Dat Johannes en Goukje een mobiel schippersgezin vormden,
spoort met oude echos in de familie over vroegere schippers en verklaart de niet terug te vin-
den doop van Klaas en mogelijk de onregelmatige doop van Jeltje. Moeder Goukje zal tamelijk
jong overleden zijn, wantjohannes hertrouwt in 1774 met AnnigjeKornelis 'beide van Veendam'.
De jongens Klaas en Ebel bereikten toen de tienerleeftijd.

De voorafgaande generatie II
HebelKlaassens(1686-1752) is olderman (voorzitter) van het schippersgilde in de Kyl/Lula en was
dus betrokken bij scheepvaart, mogelijk buitengaatse scheepvaart. Hij huwt in 1712 met Jeltje
Johannes (geb. Lula 1681). Ze hebben in Kiel-Windeweer tenminste zes kinderen grootgebracht.
Hun kleinkinderen kiezen in 1811 of daarna voor verschillende familienamen: Pasveer, Van
Klinken, Van der Klap en De Vries:
Hebel Klaassens, tr. Jeltje Johannes
Uit dit huwelijk, onder andere:

- Klaas Hebelen, geb. 1718, tr. Barder Jans; zoon Johannes kiest voor de naam Pasveer;
- Johannes Hebelen, geb. 1729, tr. Goukje Hanssens; nakomelingen heten Van Klinken;
- Hindrik Hebelen, geb. 1736, tr. Hilletje Lues (zij n nicht); zoon Hebel Hindriks kiest voor Van der

Klap en zoon Lue Hindriks kiest voor De Vries.

De naam Van Klinken is dus alleen door de (klein)kinderen vanjohannes en Goukje aangenomen.
Zoals gezegd mag dat er op duiden dat de naam niet vanjohannes, maar van zijn vrouw Goukje
Hanssens afkomstig is.

Een melding die ons even een blik gunt op de financiële mogelijkheden van deze generatie
is dat de zoon Klaas (geb. 1718) samen met een Harmenjans voor 1171 gulden de vergraving van
een stuk veengrond in de Kyl Compagnie aanneemt.

De generatie 1
ClaesHebelen, geboren omstreeks 1660, komt in 1686 met attestatie van Eesveen, een oude weg-
veenkolonie bij Steenwijk, naar Hoogezand om daar te trouwen met HillegjeLuies (geb. 1664).
Hun kinderen zijn: 1686 Hebel; 1689 Luiden; 1692 Luie (huwt Roelfienjans); 1694/98 Wolter, 1700
Pieter, 1702 Harmen, 1704 en 1706 Beeltjen.

Claas hertrouwt in 1709 in dezelfde gemeente Hoogezand met Wijke Onnes, een weduwe van
de Kalkwijk. De herkomst van Claes Hebelen liet zich niet traceren in Steenwijk en ook niet in
de archieven van Overijssel en Friesland. Migratie vanuit de destijds aflopende verveningen
in kop van Overijssel en in Zuidoost-Friesland naar de beginnende verveningen in Hoogezand
en Veendam is een tamelijk bekend patroon voor de 'gens nostra' van deze plaatsen. Het is
echter niet uitgesloten dat een jonge arbeider, vervener en/of schipper als Claes Hebelen heen
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1833Ebel/arb - 1862 Johannes/glb.Nw.Bu
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1872 Nanne/glb=&Schiedm
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1883 Geert/glb; 1897 Ebel/gbl <4>Haarlem
1900 Jan/glb •* Schiedam
1891 Geert/glb=S>USA?; 1900 Jacob|; 1904 Johannes V<*
1899 Jannes; 1902 Ebel, 1906 Marten gr
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CUaaa
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es
JS
o
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1832 Ebel arb -
1834 Roelof -

1846 Jan/s/a -
1849Willem/ -

s/a
1853 Thomas -

1821 Albert/lb -

1829Jan/arb -

1833 Berend lb-

1878Willem
1868 Jacob
1880 Roelof
1886 Roelof
1874WUlem
1876 Klaas/sch
1900 Willem

1850 Johannes •=& USA

1852 Jacob/lb
1854Berend/amb|
1868 Pieter/arb,lb
1870 Jan, winkelier
1861 Johannes |
1864 Jan
1871 Albert/lb
1876 Berend/lb|
1857Hann/lb
1860 Johannes/arb |
1867 Jan/lb

1900-1910 Klaas; Ebel <=5>Twente; Willem; Nanne
1892Roelof/sch
1921 Roelof; 1927 Roelf fPalembang -

1 «f'
1904 Willem | S<F
1902 Willem/sch|; 1903 Siebrand/sch|; 1905 Johannes
1925 Albert; 1927 Thomas, 1929 Jan Fouke =E>Raalte

1878 Albert (:1917 John; 1929 Gerritt); 1897 Mike
1880 Wolter | - Robert / parachutist t l944
1893 Frederik |; 1900 AlbertxFrederika Enninga: 7 zn

1894 Albert; 1905 Roelof
1897 Albert; 1899 Ebel; ±1900 Johannes

1905 Harm/arts te Nw.Buinen | ^j? ^
1898Jar^lb Ö» 0 *^'

1894 Johannes; 1899Reinder 0»-

1903 Hendrik; 1912 Jan; 1923 Nicolaas

1823 Jacob/vm- 1853 Berend =0 USA
Musselkanaal 1857 Jan | =S> USA

1860 Bareld=S> USA

1825Bareld/km- 1857 Johannes
1867Jan/mil

1827 Johannes - 1858 Geert/lb,w
lb/w 1861 Ekke/lb,w Valtherm

1865 Jan/w |
1866 Jacob/w Nw-Weerd

1870 Johannes/graanhandl
Ter Apel

1831 Klaas - 1865Reint
1869 Jan

1872 Hendrik

1881 Jacob; 1892 Berend

1880 Jacob =&Philips/Eindhoven; 1888 Roelof;
1896Bareld =S> Valthermond

1884 Johannes; 1889 Geert; 1892 Ekke; 1896 Jan|
1904 Kees; 1912 Johannes; 1914 Roelof, Klazienaveen|

1890 Johannes, accountant Stadskanaal
1892Lucas, pedagoog Doetinchem
1896 Geert, kunstmesthandel Nw-Weerdinge
1901 Jan, directeur turfcentrale Assen |
1902 Wijnoldus Johannes
1917 Johannes Inspecteur v. politie Zutphen
1895 Tamme; 1902 Klaas ,$.
1891 Coenraad; 1893 Klaas; 1900 Joost
1904 Marten; 1910 Jan
1891 Gerrit; 1894 Klaas; 1900 Willem;
1908 Hendrik; 1912 Jan

Doorgevers van de naam Van Klinken in de 19' eeuw met geboortejaar.
\=geen verdere naamsoverdracht bekend.

Beroepen: amb = ambtenaar, arb = arbeider, glb = glasblazer, km = klapmeester, lb = landbouwer, mil = militair,
sch = schipper, s/a = sch/arb, vm = verlaatmeester, vv = vervener.
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en weer trok en geboortig was uit de omgeving van Hoogezand. Er zijn inderdaad kandidaat-
stamvaders in Kropswolde en Foxhol waar de naam Ebel ofHebel enkele malen opvallen in de
doopregisters; zekere Ebel Claesens laat aldaar in 1646 een dochter Merichijen dopen en in 1654
zekere Jan Ebels een zoon Klaas.

In overzicht:
Generatie I Klaas Hebelen (geb. ca. 1660), te Hoogezand.
Generatie II Hebel Klasens (geb. 1686), oudman te Kylcompagnie.
Generatie III Johannes Ebels (geb. 1729), schipper te Veendam, tr. 1755 Goukje Hanssens.
Generatie IV Ebel en Klaas van Klinken (geb. 1764 resp. ca. 1765), te Nieuwe Stadskanaal.
Generatie V Van Klinken (geb. rond 1800), arbeiders, schippers, landbouwers te Stadskanaal.
Generatie VI Van Klinken (geb. rond 1835), glasblazers, landbouwers te Horsten en Mussel-

kanaal.
Generatie VII Van Klinken (geb. rond 1870), veenwerkers, landbouwers te Musselkanaal en

Valthermond.
Generatie VIII Van Klinken (geb. rond 1900), veenwerkers, landbouwers te Nieuw-Weerdinge

en Emmer-Compascuum.

Nazaten van Ebel en Klaas van Klinken
De kinderen en kleinkinderen van Ebel en Klaas hebben de vervening en kolonisatie van en
langs het Stadskanaal meegemaakt, met lief en leed en met opeenvolgende generaties die
opgaan in alle lagen van een door immigratie snel toenemende bevolking. Anders dan vaak
gedacht wordt, kan men in de 19e eeuw in de verveningen meestal beter werken en verdienen
dan elders in Nederland en Duitsland. Niet voor niets komt men en masse naar het welvarende
Stadskanaal om zich aan te sluiten bij oudere generaties van werkers in het veen. Dat de om-
standigheden er in die eeuw vaak beter zijn dan elders, blijkt objectief uit militaire keurings-
rapporten9. Die rapporten tonen aan dat de lichamelijke conditie van recruten uit de veenkolo-
niën in het algemeen beter is dan elders in het land. De arbeidstoestanden verslechteren pas
dramatisch wanneer in de eerste helft van de 20e eeuw de turf als huisbrand gaandeweg door
steenkool wordt vervangen en niet meer goed verkoopbaar is.

Van oorsprong hervormd, is het merendeel van de familie Van Klinken dat ook gebleven;
enkelen met affiniteit tot de Gereformeerde Bond, anderen die zich aansloten bij de meer
vrijzinnige richting en weer anderen die meegingen met de Afscheiding of met de latere Dole-
antie10. Een enkele wordt Baptist of Rooms katholiek.
Ze nemen toe in aantal, de Klaas-tak nog meer dan de Ebel-tak, zodat we ons hier alleen al
vanwege hun aantal moeten beperken tot het noemen van de 'naamgevers' in de voor-vorige
eeuw. Dat legt dan helaas een accent bij de mannen, waar hun vrouwen een minstens even
grote plaats en aandacht verdienen. Sommigen van hen hebben als weduwe alleen de zorg voor
hun gezin op zich gekregen, zoals de genoemde Hilligien Jans en haar hierna nog te noemen
schoondochter Grietje Barelds Mooibroek. Hillegijn en Grietje zijn twee vrouwen die, naar we
mogen aannemen, lange jaren het centrum van hun familie vormden.

De opeenvolgende generaties staan schematisch gerangschikt in de hierbij afgebeelde tabel:
- De broers Nanne (1798-1848) enjohannes (1801-1856) van Klinken, zijn getrouwd met de zusters

Jantje en Hinderkien Harms Kloppenburg.
Nanne trekt na enkele tussentijdse verhuizingen met zijn gezin uiteindelijk weer in de
ouderlijke woning. Johannes gaat met zijn gezin verderop naar het Buinerverlaat. In die
omgeving begint de ondernemer/. CA. Thöne omstreeks 1840 in het turfland een glasfabriek
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met turf als brandstof voor de glasovens. De zonen, schoonzonen en kleinzonen van Nanne
enjohannes waren betrokken bij deze glasindustrie. Zeker zes van hen worden vakbekwame
glasblazers. De glasfabrieken namen een steeds hogere vlucht, maar kwamen na de eeuwwis-
seling met de voortgaande verveningen meer en meer los van de turfwinning te staan. De
fabrieken hadden destijds qua werkomstandigheden met drankmisbruik en kinderarbeid
geen al te beste naam. Maar ze brachten wel een aantal vakmensen voort naar wie ook elders
in het land veel vraag was. Zo zijn enkele (klein)kinderen van Nanne enjohannes als vakspeci-
alisten naar plaatsen als Leerdam en Schiedam verhuisd.

- Willem van Klinken (1803-M857), de derde zoon van Ebel, is getrouwd met Niessien Roelfs Eikes
Vos uit de Annerveense Compagnie. Willem heeft een groter aantal kinderen en kleinkinde-
ren, onder wie veel schippers. Zo vaart zijn kleinzoon Willem (geb. 1904) op een sleepboot
in de binnenvaart en voor baggerwerk op Brazilië'. Andere kleinkinderen werken in de ve-
nen, opschuivend van Drouwenermond tot in de gemeente Emmen. Enkelen zoeken werk
in de textielindustrie in Twente, weer anderen worden middenstander of ambtenaar in de
gemeenten Emmen en Odoorn.

- Johannes van Klinken (1793-1857), de oudste zoon van Klaas, is getrouwd met Jantje Barelds
Mooibroek. Hij wordt, als de meeste jongemannen van zijn generatie, bij zijn huwelijk in 1816
geregistreerd als 'arbeider', maar in 1838 is hij samen met zijn halfbroer Harm Alberts Pinkster
bij onderhandse uitbesteding de aannemer van een groot karwei: het tot op 14 meter breedte
brengen van het Stadskanaal vanaf de tweede afdraai in de richting Ter Apel over een lengte
van 960 meter. Dat werk is met kruiwagens uitgevoerd, waarbij het zand zo diep werd
weggegraven dat het wateroppervlak gelijk kwam te liggen met het peil bij de Buinersluis.
Het kanaal komt daarmee tot aan de 'Ijzeren Klap' te Musselkanaal. Daar moet echter voor-
eerst gestopt worden omdat er nog onenigheid is over de scheepvaart via de zes meter hoge-
re Mussel-A.

Het gezin van Johannes enjantje gaat daarna 'boeren' te Horsten op een flink stuk land ten
noordoosten van het stenen verlaat van Musselkanaal. Horsten is in die tijd nog een ontoe-
gankelijke streek met gevaarlijke veenkuilen waarin bij nacht en ontij nogal eens mensen
verdrinken.

De ondernemende (klein)kinderen vanjohannes enjantje zwerven uit, maar komen in het
algemeen goed terecht. Zoon Albert (1821-1893) trouwt in 1848 met Louke Geerts Bots, later
bekend als 'Louke Meuje'. Zij is afkomstig uit Veenhuizen, een eeuwenoude woonstreek
onder Onstwedde ten oosten van de voormalige grote venen, en ze heeft een ver terug te
voeren kwartierstaat van eigenerfde boeren4 in landschap Westerwolde. Haar zuster Fen-
nechien Geerts Bots trouwt ook met een Van Klinken (zie hierna). Het zijn i9e-eeuwse huwelij-
ken tussen twee broers en twee zussen met een verschillende achtergrond: de familie Van
Klinken vanuit moderne ontginningen als een klein-Amerika en de familie Bots vanuit een
orthodox behoudende gemeenschap in een eeuwenlang tamelijk afgesloten en hechte dorps-
gemeenschap.

Omzwerven hier en vestigen elders
De eerste bewoners van de Veenkoloniën zijn vaak mobiel. Als karakteristiek voorbeeld volgt
hier als intermezzo de geschiedenis vznjohannes Alberts van Klinken, geboren 10 augustus 1850
in zijn stamland Horsten, gemeente Onstwedde en aldaar op 10 augustus 1877 getrouwd met
Zwaantje Middelveen, dochter van WolterJans Middelveen en Aajje Broekman.
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Albert werkt in verschillende venen en pas ontgonnen landbouwgebieden. Dat blijkt uit de
telkens herhaalde uit- en inschrijvingen tussen de nabuurgemeenten: 1875 Onstwedde-Emmen
(dat wil zeggen Horsten - Nieuw Weerdinge), 1879 Emmen-Ontswedde, ca. 1887 Onstwedde-
Odoorn (ie Exloermond), 1889 Odoorn-Vlagtwedde (Ter Apelkanaal), vandaar naar Emmen
(Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum) en mogelijk nog eenmaal terug naar Ter Apelka-
naal. Dit heen en weer trekken hoort bij zijn werk in de jonge veenkoloniën tot hij enZwaantje
besluiten om met hun tot dan geboren kinderen naar Amerika te emigreren. Dat deden ze
vermoedelijk met anderen uit hun omgeving, onder andere met de kinderen van de hierna
volgende verlaatmeester)acob van Klinken. Ze gaan waarschijnlijk via New-York naar de staat
Michican. Dat zij n dan nog wildernissen waarover ze naar huis schrijven dat de beren 's nachts
om de huizen sluipen, zodat ze altijd een geladen geweer in de hoek van de kamer hebben
klaarstaan.

Uiteindelijk is het gezin vanJohannesenZwaan tje verder getrokken naar de RockyMountains
in de staat Washington, naar Loomis, dichtbij de grens met Canada. Daar hebben ze zich
blijvend gevestigd in een paradijselijk berglandschap in een immigrantengemeenschap met
hechte kerkelijke- en familie banden. Dat hield wel in dat de zonen uit het inmiddels gegroei-
de gezin er maar moeilijk een vrouw konden vinden. De twee oudsten Albert (geb. 1878) en
Wolter (geb. 1880) en de jongere Mike (geb. 1897) trouwden er wel, maar Geert (geb. Onstwedde
1883), Herman (geb. 1887), Lewis (geb. 1889) enjacob (geb. 1900) bleven ongehuwd.

In de loop der jaren veramerikaniseren de namen: Van Klinken wordt Vanklinken en de roep-
namen worden John, Susan (Zwaantje), Walter (Wolter), George (Geert), Lewis (Louke?), Effie (Aaf-
je) en Gerritt met dubbel t.

Emigranten vanuit de Veenkoloniën blijven kolonisten-pioniers in hun nieuwe vaderland
George (Geert), Herman en Walter (de vader van Robert) Vanklinken

met hun meerspan paarden te Loomis-WA, USA (foto circa 1920)
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Albert en Wolter Vanklinken krijgen een gezin met elk drie kinderen, waarvan we het gezin
van Wolter er even uitlichten. Hij trouwt met Corajacoba VandeCreek van duidelijk Nederlandse
herkomst. Zij krijgen in 1919 een zoon Robert, in 1922 een dochter Susanjane en in 1934 nog een
zoon Gene. Robert is automonteur, maar wordt in 1943 opgeroepen voor de militaire dienst.
Hij komt bij een parachutistenbrigade en wordt ingezet bij de eindfase van de Tweede Wereld-
oorlog in zuid-Nederland. Van hem zijn een paar alleraardigste brieven naar zijn ouders in de
Rocky Mountains bewaard gebleven. Hij moet echter in dienst iets uitgehaald hebben, want
hij wordt teruggezet in rang tot gewoon soldaat/parachutist. Merkwaardig is dat zijn keu-
ringsrapport zegt dat hij bijna blind was aan zijn linkeroog. Maar hij kwam evengoed als
paratrooper naar zuidelijk Nederland bij de bevrijding van Eindhoven ini944- Daar bezoekt
hij in die turbulente dagen verre familieleden: het grote gezin vznjacob van Klinken (1880-1975)
en Frouwke Blok (1882-1984) dat zich daar al jaren tevoren gevestigd heeft vanuit Musselkanaal
/ Valthermond. Het werd een dramatische ontmoeting, want een week later, op 20 september
1944 werd Robert met een groep parachutisten neergelaten achter de Duitse vuurlinies en
sneuvelde hij bij de vuurgevechten. Zijn graf is op het ereveld Margraten in Zuid-Limburg:
vakC, rij 8, graf 32.

Herdenkinskruts voor Robert van Klinken (1919-1944)
op het Amerikaanse ereveld bij Margraten
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Jan van Klinken {1799-1833), de jongste zoon van Klaas, is getrouwd met Grietje BareldsMooibroek
(1799-1854). Ze krijgen kort na elkaar negen kinderen (twee zijn vroeg overleden), maar
vader Jan overlijdt twee maand na de geboorte van zijn jongste kind. Grietje zal een sterke
persoonlijkheid geweest zijn. Ze is nooit hertrouwd en ze heeft haar grote gezin goed ver-
zorgd. In Stadskanaal, Musselkanaal en in de opeenvolgende 'monden' bouwen haar kinde-
ren hun toekomst op.

Grietje's oudste zoon Jacob (geb. 1823) wordt in 1854 de eerste verlaatmeester te Musselka-
naal en de bewoner van het eerste stenen huis aldaar tegen een huur van ƒ 50 per jaar aan de
Stad Groningen. Hij deed op 12 februari 1855 aangifte van de geboorte van zijn dochter
Trijntje dat als eerste kind op de Musselkanaal geboren werd. Vijf van de zes kinderen van
het verlaatmeestersgezin gaan omstreeks 1880 naar de USA (zie hiervóór). Berend (geb. 1853)
en Barcld (geb. 1860; zie tabel) hebben kennelijke voldoende financiële armslag om al spoe-
dig weer naar Musselkanaal terug te keren; Bareld zeer geëmotioneerd na het overlijden van
zijn eerste vrouw en zijn tweede kind. Het is het gezin van Barelds oudste zoonjacob (geb.
1880) dat in 1944 door de parachutist Robert wordt bezocht.

Het stenen kuis bij het verlaat van Musselkanaal

De tweede zoon van Jan en Grietje, Bareld van Klinken (geb. 1825), is als klapmeester te Stads-
kanaal ook bij de scheepvaart betrokken geweest, maar is later weer in het veen gaan wer-
ken.
De derde zoon, Johannes (geb. 1827), huwt met Fennechien Geerts Bots, een als gezegd van oor-
sprong Westerwoldse. Ze stichten een gezin met vier meisjes en vijf jongens van wie bekend
is dat ze graag lezen en leren. Naar hun huis wordt verwezen als 'daar waar ze na het werk
's avonds nog voor het raam of bij lamplicht kranten zitten te lezen'. Ze lazen de verslagen
van de Tweede Kamen Het schetst een honger naar beter onderwijs in een tijd dat et in
Stadskanaal, Ter Apel en Emmen nog geen middelbare (HBS) scholen waren. Om dat te
illustreren gaan we met één zoon van Johannes en Fennechien nog iets verder de 20e eeuw
in:
Jacob van Klinken (1866-1934), kleinzoon van genoemde Jan en Grietje, wordt eerst verlaatmee-
ster en later vervener in Nieuw-Weerdinge. Hij is getrouwd met Lummechien Vos (1862-1928).
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Zij vinden het maar het beste om hun jongens in avonduren de normaalschoolopleiding bij
een hoofdonderwij zer in Stadskanaal te laten volgen. Dat betekent voor hen na werktijd een
lange fietstocht heen en weer over onverharde en onverlichte wegen en een moeilijk lande-
lijk examen waar maar weinige kandidaten doorheen kwamen. Maar toch, hoe marginaal
ook, het onderwijs wordt belangrijk: in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zul-
len vijf van de zeven kleinzonen van Jacob en Lummy een universitaire graad behalen. Tot die
tijd zijn het nog de jongens, maar weer een generatie later (buiten bestek van deze bijdrage)
kunnen ook de meeste meisjes die dat willen aan middelbaar en hoger onderwijs deelne-
men.

De oudste uit het gezin, Jo (1890-1947), richt uiteindelijk in Stadskanaal samen met zijn
zwager Rose het accountants kantoor 'Rose en van Klinken' op. Luuk (1894-1965) wordt on-
derwij zer/pedagoog en promoveert in 1946 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op' Wijs-
gerige achtergronden van de pedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste

eeuw'. Zijn dochter Siny Strikwerda-van Klinken (geb. 1921) krijgt in de tachtiger jaren landelij-
ke bekendheid als voorzitter van het comité 'Weg met de Kruisraketten'. Hun derde zoon
Geert (1896-1941) bouwt een kunstmesthandel op in Nieuw-Weerdinge; zijn jongste zoon
(geb. 1934) is de auteur van deze bijdrage.

Dochter Klasina Fennechina (1899-1987) verzorgt de boekhouding van de waterschappen in
Ter Apel. De jongste zoon, Jan van Klinken (1901-1978) gehuwd met Hinderika van Minnen
(1901-1990), blijft in Ter Apel wonen en is qua opleiding een autodidact. Als directeur van
de 'N.V. Verkoopkantoor Fabrieksturf is hij van 1936 tot zijn pensioen in 1957 verbonden
met de verveningen in hun laatste meer industriële fase. Als forens rijdt hij in die periode
dagelijks per auto naar het kantoor dat gevestigd was in Assen. De gedenkschotel, aan het
begin van dit artikel afgebeeld, is hem in 1948 aangeboden als een waardig tableau van een
voorbije periode.

De meeste gegevens, zoals hiervóór weergegeven, zijn in de loop van jaren verzameld op het
Rijksarchief te Groningen met de aldaar ondervonden vriendelijke hulp. Aanvullingen kwa-
men van de archieven van Drenthe, Friesland, Overijssel, Amsterdam, Den Haag en die in
Duitsland. Met genoegen herinner ik het bezoek van Gariann Bingaman (USA, nicht van Robert
VanKlinken) en de gesprekken met Jakob van Klinken (geb. Musselkanaal 1919), G.W. Kuijk, CJ.
Wegman 4 en mijn zoon Gert".
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DE NAKOMELINGEN VAN
BENE CLAASSEN EN GEESJEN MEINEN

Benus, een Veenkoloniaal geslacht

DOORj.H.BOON

Inleiding
Veel nakomelingen van Bene Claassen en Geesjen Meinen treffen we heden ten dage nog aan in
de Groninger Veenkoloniën en in het Drentse grensgebied.

Waar Bent en Geesjen vandaan komen, is onduidelijk. Mogelijk komen de voorouders uit de
kop van Overijssel: omgeving van Giethoorn of Muggebeet, maar duidelijke aanwijzingen zijn
niet gevonden. Voor een vervolgonderzoek naar de herkomst van dit geslacht en andere fami-
lies in Veendam wordt verwezen naar de ParenteelSap'. Met name het hoofdstuk 'De herkomst
van Veendammers in de zeventiende eeuw' kan een hulpmiddel zijn voor het bepalen van de
streek waar verdere naspeuringen gedaan kunnen worden.

De oudste dochters van Bene Claassen werden niet in Veendam gedoopt. Zijn zij elders ge-
doopt - of behoorde Bene Claassen tot de Mennonieten en is hij overgegaan naar de Hervormde
Kerk (in die tijd Gereformeerde Kerk)?.

Een broer van Bene Claassen was Harm Claassen Ruiter; hij trouwde vóór 1685 met Maria Thuis.
Hun nakomelingen, voornamelijk aangetroffen in Veendam, noemen zich ook Ruiter.

In de beginperiode vestigden Bene Claassen en zijn familie zich aan het Oosterdiep, de Om-
melanderwijk en later aan de Zuidwending. De familie bestond uit landbouwers, verveners
en timmerlieden. Ook nu nog is een aantal van de nakomelingen werkzaam in de bouw (hui-
zen, wegen) en in de landbouw. Verschillende nakomelingen hebben een aannemersbedrijf
in Groningen of Drenthe; de landbouwtak vestigde zich in Vroomshoop en omgeving.

De hervormde kerk te Veendam

waar Bene Claassen en Geesjen Meinen in 1715 tot lidmaat werden aangenomen
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Bij de eerste drie generaties wordt de naam op allerlei manieren gebruikt: Benus, Benes,
Beenes, Beenen en Benen, daarna wordt consequent de achternaam Benus gebruikt. Eén tak
ging zich Zeven noemen; deze tak stierf na een aantal generaties uit.

Er wordt wel eens gesuggereerd dat de naam Benes komt van een eilandje 'Benes' in de Adri-
atische Zee bij Joegoslavië, maar daarvoor zijn geen bewijzen. Met de hedendaagse mogelijk-
heden om via het Internet te zoeken op de naam Benus ontstaan er legio links naar diverse
landen en tref je heel vaak dezelfde voornamen aan, maar uit de diverse contacten is geen
relatie met de Veenkoloniale familie Benus gevonden!

Door F. J. Hartman is in vogelvlucht de genealogie van de familie Benus gepubliceerd2. Door
zijn plotselinge overlijden in 1993 ging ons geplande gezamenlijke onderzoek niet door. In
de Groninger Archieven berust een (inmiddels sterk gedateerde) versie van 'de nakomelingen
van Bene Claassen en Geesje Meinen'3. Met het Noord-Gronings geslacht Benes 4 is geen ver-
wantschap gebleken, evenmin met de familie Benes uit Hoogezand5.

Tenslotte bedank ik mevrouw P. J. C. Elema en de heer W. G. Doornbos voor hun commentaar
en adviezen bij de totstandkoming van dit artikel.

Genealogie
I. Bene Claassen, geb. vóór 1690, overl. tussen 11-12-1739 en 16-1-1747, met zijn vrouw tot geref.
lidmaat te Veendam aangenomen 1715, tr. vóór 1712 Geesjen Meinen, geb. vóór 1694, overl. vóór
11-12-1739.

/ , * <

7

Uit het lidmatenboek van Veendam (1715)

In het huwelijkscontract van Klaas Harmens Ruiter en Hindrikjen Hansen, opgemaakt 2 mei 17176, zijn
aan bruidegomszijde getuigen: Harmen Claassen Ruiter en Maria Thuis, vader en moeder jan Harmens
Ruiter en Trijntje Hibbes, broeder en schoonzuster, Jannes Verheecke en Willemina Thuis, aangetrouwde
oom en tante, Berent Claassen (die tekent: Bene Claassen) en Geesjen Meinen, oom en aangetrouwde
tante. Dit duidt erop dat Bene Claassen een broer is van Harm Claassen Ruiter.

Op 20 oktober 17187 compareerde 'persoonlik de Heer Doctor Cornelis Wildervank bekennende en
belijdende voor hem en sijne erfgenamen op erfpagt uitgedaan te hebben kragt desen ande E: Bene
Claassen en Geesjen Meinen echtl. in Veendam mede compareerende en in desen erfpagt accepteeren-
de een huisplaatse gelegen in Veendam an het oosterdiep hebbende tot swetten ten noorden Heer
verpagtenaar, ten oosten de weg of diep, ten zuiden Hindrik Coops als pagtenaar, ten westen weder
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de Heer verpagtenaar met derselver lusten en lasten daar op gelegt of nog op te leggen'. De jaarlijkse
huur bedraagt 6 C. gld. 6 st. 'voor jeder vierkante roede twee st. brbs', aanvangende 1 mei 1719. Als
getuigen traden op: Jan Beerents Glim en Keurt Hindriks.

Op 20 juni 17198 verkopen de te Veendam wonende Bene Claassen en Geesjen Meinen, samen met Ebel
Sickes en Lammigjen Popkes, aan de eveneens te Veendam wonende Froutjejans tweederde deel, 'de
noorderste van Bene Claassen en de suiderste derde part van Ebel Sickes zijnde pagtgront gelegen in
Veendam an het oosterdiep', met huur te betalen aan dr. C. Wildervanck.

Bene Claassen huurt 9 augustus 17209 van Albert Simons 'woonagtig in de Pekel A', een huis met een
stukje land aan het Oosterdiep te Veendam, alwaar ten noorden de 'giltregtsheer' H.Gockinga, ten
oosten de weg, ten zuiden Albert Egberts en ten westen de Borgsloot, onder conditie 'dat het selve
verbetert en weder opgetimmert sal worden nu van dit jaar of ten langsten anstaande maj tot laste
en profijt van de pagtenaar'. De jaarlijkse huur, ingaande 1 mei 1721, bedraagt 12 C. gulden 10 stuivers.

Op 3 maart 173510 compareert Dr./. Venema, mede namens de raadsheren S. Gockinga en]. Sichterman,
tezamen 'voorstanderen' over Hindrik, Joseph en Hijlke Gockinga, minderjarige kinderen van wijlen
secretaris H: Gockinga en Tateke Sichterman. In die hoedanigheid verkoopt hij aan Bene Claassen en
Geesjen Meinen een huis met tuin en eenig land daarbij 'zijnde plus minus vijf deimt gelegen in de
Westerblinck'. Het verkochte is pachtgrond, a 10 C. gld. 9 st. jaarlijks per 4 april 1734. Bene en Geesjen
betalen dertig gulden ineens, zullen op 1 mei 1735 nog twintig gulden betalen, op 1 mei 1736 vijfen-
twintig gulden en op 1 mei 1737 de laatste vijfentwintig gulden.

Geesjen Meinen is waarschijnlijk overleden vóór 11 december 1739, want zij is niet aanwezig bij het
huwelijk van dochter Klaasjen Benes.

Uit dit huwelijk:

1. jantje Benes, geb. vóór 1712, overl. tussen 15-8-1763 en 14-3-1769, tr. Veendam 23-8-1733
Albert Geerts (Musch), begr. Veendam 18-8-1785.
De lidmatenlijst van Veendam vermeldt dat Jantjen Benes, vrouw van Albert Geerts, juni 1760 belijde-
nis doet.

Als voogden over de kinderen van Albert Geerts Musch en wijlenjantje Benes worden op 14 maart
1769 aangesteld": Jan Benes voormond, Geert Geerts sibbevoogd en Hidde Jacobs vreemde voogd.

Op 10 januari 173812 compareert Jan Hindriks, in Veendam. Hij verkoopt aan Albert Geerts en Jantje
Benes een huisje met tuin te Veendam in de Westerblinke, met een jaarlijkse grondpacht van 3
gulden, voor veertig gulden.

Albert Geerts en Jantje Benes kopen 5 maart 174213 voor honderd gulden een huis en tuin, gelegen
in Veendam in de Westerbrink, van Willemijna Holtvoogd in Veendam

Geert Alberts en Klaas Alberts, mede namens hun broeders en zuster, verkopen 15 augustus 176314

aan hun ouders Albert Geerts en Jantje Benes een nieuw huis met tuin, gelegen aan de Westerbrink
in Veendam, 'hebbende tot naaster swetten' ten noorden Geert Klasen, ten oosten Hindrik Johannes,
ten zuiden 'de drift na de Westerbrink of de wijke' en ten westen Berk jans, zijnde pachtgrondt
'doende pagt jaarlijx 2-10- komende tot laste van kopers als mede t geschenk, als zulx gevordert
wort', voor een som van 250 gulden.

2. Geesje Benes, geb. vóór 1714, overl. tussen 19-6-1767 en 10-10-1779, tr. Veendam 24-1-1740
Dirk Jans Schudde, overl. tussen 9-5-1782 en 22-2-1816, vermoedelijk zn. van Jan Derks en
Stijntje Hindriks. Hij otr. (2) Veendam 10-10-1779 Imke Harms, van Groningen, geb. ca.
1739, overl. Veendam 22-2-1816.
Geesje Benes, vrouw van Derkjans deed in oktober 1748 belijdenis.

Derkjans en Geesjen Beenes te Veendam, lenen 27 januari 174915 van Geuchijn Jacobs Sap 250 Car: gld.
a 5% jaarlijks. Egbert Derks, Christiaan Hindriks, Hindrik Jans en Jan Jans Bol stellen zich borg.

Derkjans en Geesjen Benes verklaren 5 mei 1766'6 dat ze nog 570 gulden schuldig zijn aan de koop-
man Klaas Dijkhuis, inzake geleverde materialen, als hout, steen, pannen, spijkers ten behoeve van
hun nieuw huis, aan het Oosterdiep te Veendam.

Op 19 juni 176717 verkopen Derkjans en Geesjen Benes aan hun schoonzoon en dochter Kornelis
Kornelis en Hindrikjen Derks, een huis en tuin met twee stukken land en 'twee stukken dallen', gele-
gen bij de Westerbrink in Veendam.
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Op 9 mei 1782'8 testeren Derkjans Schudde en ImkeHarms. Zijn enige erfgenaam is dochter Hindrik-
jen Derks, getrouwd met Kornelis Kornelis, maar het vruchtgebruik blijft bij zijn weduwe. Zij wil dat
haar weduwnaar het bezit blijft behouden, behalve 'haar lijvstoebehooren [die] aan haare naaste
vrienden, met zes weken worden uitgekeerd'.

3. Hindrikjen Benes, ged. Veendam 28-1-1714, overl. vóór 16-1-1747.
4. Klaas Benes, ged. Veendam 25-10-1716, overl. vóór 16-1-1747.
5. Klaasjén Benes, ged. Veendam 31-7-1718, lidmaat Veendam maart 1764, begr. Ommelander-

wijk 15-10-1794, otr. Veendam 13-12-1739 Christiaan Hindriks Beuker, geb. Ladbergen vóór
1718, lidmaat Veendam maart 1738, overl. tussen 11-5-1776 en 5-9-1776.
In het huwelijkscontract van 11 december 173919 worden genoemd aan bruidegomszijde: Jan Jacobs
Kamper (tekent zelf Kemper) neef, en Roelf Hindriks 'als specialik hijrtoe versogt'. Aan bruidszijde:
Bene Claassen vader, Alben Geerts enjantjen Benes zwager en zuster, Geesjen Benes zuster. Getuigen:
Geert Willems en RoelfWijgers.

Op 19 april 174120 verhuurt 'mejuffer' E:C:Werumeus aan Christian Hindriks en Claasie Benes 'een
veenplaatse gelegen in de Omlander Compagnie an de Zuidkant', met uitzondering van 'de turf
voor 1741 gegraven, om te begraven en gebruiken in volgende maniere beschreven. De pagtenaren
sullen an de juffer verpagtenaarse de vierde van de swarte turf geven en dat vrije te scheep leveren
exemt van 2 roeden en 4 voet vrie veen midden uit de raije te rekenen, waar onder de klemsloot
mede begrepen is, welke voor gruppelen grouwe of wijkgraven sal zij n, waarvan niets sal gegraven
worden, sullende Pagtenaren alle lasten op dese plaatse vallende moeten dragen, ook het zand van
de weg en Diepswallen moeten brengen nabuir gelijk, de wijk, wijkdraijen en weg onderhouden
het diep van ladden en drijfgoet schouvrie houden edog van alle verdere compagnies en participan-
ten lasten vrije zijn sullende pagtenaren wanneer se een putte hebben uitgegraven de ondergrond
so ras doenlik is moeten toemaken verders het jaar in welke se het veen hebben uitgegraven, en de
twee volgende jaren vrije zijn van pagt daar voor te betalen, dog in 't vierde jaar op de ïste nov. en
so 's jaarliks 2 gulden van jeder deimt tot pagt moeten betalen, het zij dat de pagtenaren, het land
hebben toegemaakt of niet, waar toe nogtans door juffer verpagtenaarse sullen constringeert kon-
nen worden, het land sal gemeten worden van de Wijcke of tot op de halve middelsloot of raije, dog
sullen twe roeden van het hooftdiep af vrie van pagtenaren wesen. Pagtenaren sullen in 't jaar 1741
15 bonken moeten splitten en vervolgens so veel moeten opleggen als de willekeur toelaat en so het
de willekeur toelaat alle twee jaren 15 bonken moeten opleggen tot an de nieuwe blokplaatsen toe.
pagtenaren sullen het besneden veen alle jaren moeten begraven, bij de breuke van 10 Car. guld.
so onbegraven laten liggen, an de veendammer armen te betalen, ten sij bij gebrek an volk, in
welken gevallen de pagtenaren in 't volgende jaar twee putten sullen moeten graven. Pagtenaren
sullen dese plaatse an andere bequame lieden mogen overdragen mits an de juffer verpagtenaarse
te betalen het geschenk nam: de 30ste penning van het coopschat gelijk mede sal betaalt worden
so menigmaal deselve anders dan an wettige descendenten verervet worde in welken gevallen de
plaatse door twe lieden desen kundig sal geprifeert worden, sal het verkogte boekweiten land vrije
uitgeboekweitet worden en het agterste boekweiten land in de raije afwateren, tot dat de blok
raijen bequaam zijn, en in t vervolg van het gene dat geboekweitet kan worden tot voordeel van
pagtenaren zijn tot an de blokplaatse toe. Laatst gemelde comparanten bekenden ook 250 Car.
guld. ontfangen te hebben van gemelte mejuffer tot optimmering van een huis op gem: plaatse,
sullende het gem: huis tot de tijd van betalinge als eigen of onveralieneerd goet verblijven mits
betalende jaarliks 12 gld: en 10 st: huir tot dat gem: sum sal zijn voldaan, en verders na regte, waar
voor zich ieder deez comparanten in solidum verbindt, sullende dese penningen met een vieren-
deels te vooren opzegging wederzijdts losbaar wesen'.

Christiaan Hindriks Beuker en Klaasjén Benes lenen 11 mei 17762' een bedrag van 300 gulden van de
weduwe vanJ.Venema.

Op 5 september 1776" verkoopt Klaasjén Benes, weduwe van Kristiaan Beuker, mede namens haar
overige kinderen, aan haar zoon Bene Kristiaans en diens vrouw Lummigjen Berents 'een plaatse veen,
land en dallen, daar kopers niewe behuizinge op staat, gelegen aan de noordzijde van de Omlan-
derwijk in Veendam', alwaar ten noorden Hindrik Houwing, ten oosten Jelle Hindriks, ten zuiden 't
Hoofddiep en ten westen HarmJansPinxterboer, 'zijnde pagtgrond, moetende pagt en de vierde torf
geeven, aan de Kijlraai toe, aan de repraesentanten van den Heer Burgem. J. de Drews, en van 't
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overige aan de E. Harm Jans Pinxterboer, komende tot laste van kopers', voor 2500 gulden.
BeneChristiaans wordt 9 december 177723 aangesteld tot voormond, in plaats van wijlen Christjaan

Hindriks Beuker, over het kind van wijlen Hindrik Christiaans en Evertie Evers.
Klaasjen Benes, weduwe van Kristiaan Beuker verklaart op 1 februari 177924 van Hindrik Jans 2000

gulden te hebben ontvangen 'zijnde een restant koopschat van een huis, tuin en plaatse, land en
dallen, staande en gelegen bij de Ommelanderwijk in Veendam, welke Stijntje Abrahams wed. van
Albert Hindriks, aan comparante schuldig is, volgens een verzegeling van 13 mei 1778'.

6. Meintje Benes, ged. Veendam 19-7-1722» overl. vóór 16-1-1747.
7. Jan Benes, volgt II.

II .Jan BenesBenen, ged. Veendam 6-5-1725, begr. Ommelanderwijk 21-11-1805, tr. Veendam febr.
1749 Lyzabethjakobs Zeven, geb. vóór 1730, ged. Veendam 6-6-1766 (bejaard), begr. Ommelander-
wijk 5-8-1803, dr. van Jacob Jans Seuven en Maijke Wietes.

Op 16 januari 174725 compareren Jan Benes 'en consorten', als erfgenamen van Bene Klaassens en Geesjen
Meinerts. Zij verkopen 'bij strijkgelt en palmslag' aan Jan Jans en LutgertDerks 'haar huis en tuin en
land zijnde pagtgrond doende jaarlijks tien gld: en 9 st: grondpagt aan de Weled: Juffer Gockinga,
welke van maaij aanstaande zal tot koperen haar last zijn nevens 't geschenk staande en gelegen in
Veendam in de Westerbrink', hebbende 'tot swetten' ten noorden juffer Werumeus, ten oosten Harm
Koops 'als pagtenaar', ten westen Roelefjans 'als pagtenaar', ten zuiden 'de wijke', voor 270 Car. gul-
den. De verzegeling wordt ondertekend namens de erfgenamen door: Albert Geerts en met de merken
van Derk Jans, Jantjen Benes, Geesjen Benes, Jan Benes en Klaasjen Benes.

Jan Beenes en zijn vrouw Lijsbet Jacobs lenen op 25 januari 175126 van de Poppe Wijndels en Hindrik
Geuchjes, als voorstanders van het kind vin Jan Geuchjes en Anna Brons de som van driehonderd gulden.

Elizabethjakobs, de vrouw van Jan Benes, doet 21 juni 1766 belijdenis, 'uit de Mennisten overgeko-
men' en wordt 6 juni gedoopt.

Ties Ottens en vrouw Aaltjen Harms verklaren op 11 december 176627 ontvangen te hebben van Jan
Benes 260 gld., 'zijnde twee termijnen van een koopschat welke Lammert Sikkes aan comparant schul-
dig is', volgens een verzegeling van 6 mei 1766.

Jan Benes en Lijsbeth Jakobs verkopen op 16 mei i792z8 aan zoon Klaas Jans Benen 'een plaats land,
gelegen aan de noordkant van de Ommelanderwijk in Veendam', 'hebbende tot naaste swetten' ten
noorden Jannes Alberts, ten oosten Harm Eilerts, ten zuiden 't Hooftdiep en ten westen Harm Luis en
Daniel Hindriks, 'zijnde pachtgrond, en een jaarlijkse pacht van 2 gld. van ieder deimt aan de E. Jan
Roelfs en Hindrik Roelfs, komende tot last van koper', voor 2500 gulden.

Op 16 mei 179229 verkoopt Jan Benes, mede namens zijn vrouw Lijsbeth Jakobs, aan zoon Klaas Jans
Benen 'een behuisinge schuur en tuin met een plaats land gevat p.m. twintig deimatten, staande en
gelegen aan de Omlanderwijk in Veendam', alwaar ten noorden het Hooftdiep, ten oosten Harm
Egberts Panjer, ten zuiden Pieter Hindriks en ten westen Hindrik Klasen Boiten, voor 5000 gulden.

Uit dit huwelijk:

1. Maike Benes, ged. Veendam 14-5-1751, overl. vóór 2-1768.
2. GesijnjansBenes, ged. Veendam 24-3-1753, rentenierster (1831), overl. Veendam, Oosterdiep

5-11-1831, otr. Veendam 10-1-1773 (proclamatie: 10,17, 24 jan en 1 febr. i773)Jaco6 Willems
Stuut, ged. ald. 3-11-1748, koopman, begr. Veendam, Oosterdiep Beneden 8-9-1809, zn. van
Willem Hendriks en Beerta Roelfs.
In het huwelijkscontract, opgemaakt 22 januari 177330, worden aan bruidegomszijde genoemd:
Willem Hindriks en Beerta Roelfs vader en moeder, Hindrik Willems en Evertje Everts, Roelf Willems en
Trijntje Kristiaans,Jan Willems en Albertje Hindriks en Klaas Willems, broeders en aangetrouwde zu-
sters, Jan Jakobs en Wichertjen Willems, Geugjen Eilts enjantjen Willems en Grietje Willems, zwagers en
zusters, Andries Hindriks en Annigjenjans, oom en tante, Hilligjen Hindriks weduwe van Derk Derks,
tante, Trijntje Jans en Renske Geerts, aangetrouwde tantes. Aan bruidszijde: Jan Benes en Lijzabeth
Jakobs, vader en moeder, Jakobjans en Bene Jans, broeders, Kristiaan Hindriks en Klaasjen Benes, Derk
Jans Schudde en Geesjen Benes, aangetrouwde ooms en tantes, Harm Alberts en Dieuwer Jakobs., Harke
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Harkes, Hansjakobs Goed en Aaltje Jafcof>s.,aangetrouwde ooms en tantes, Harmjans Seven en Regina
Jurjens, oude oom en tante. Getuigen: Harmjans Pinxterboer en Harm Egberts Bol.

Klaas jans Benen, wonende te Veendam, wordt 'de 23e van de louwmaand 1811'31 aangesteld tot
toeziend voogd, in plaats van wijlen Jan Willems Stuit, over de zeven minderjarige kinderen van
wijlen Jacob Willems Stuit en Geessienjans Benen.

3. Jacob Jans Seven, volgt lila.
4. Bene Jans Beenen, volgt Illb.
5. Jan Jans Benes, ged. Veendam 31-7-1763, begr. Ommelanderwijk 29-12-1808.
6. Maikejans Benes, ged. Veendam 6-7-1766, begr. Zuidwending 13-2-1806, otr. Veendam 28-

10-1787 UgeHarmsFeunekes, ged. Veendam 2-10-1763, landbouwer, overl. Ommelanderwijk
14-3-1845, zn. van Harm Harms Feunekes en Sijtske Uges. Hij otr. (2) Veendam 18-3-1807
(hc 25-3-180732) Albertjejans deBoer, ged. Veendam 25-10-1767, overl. ald. 28-11-1859, dr. van
Jan Jakobs (Boer) en Wichertjen Willems Stuut, wed. van OkkeHindricksReusjen 33, zeeman,
begr. Veendam 22-8-1804, zn. van Hindrick Ockes en Neeltje Joostens34.
In het huwelijkscontract opgemaakt 16 november 178735 van Uge Harms en Maikejans verschijnen
aan bruidegomszijde: Sijtske Uges, moeder, Hindrik Alberts enAagtje Harms, zwager en zuster, Annig-
jen Harms, zusterjanjannes Vegteren Pietertjen Harms, aanstaande zwager en zuster, Aagtjejans, volle
nicht. Aan bruidszijde: Jan Benes, vader, Jakob Jans, Benejans en Klaas Jans, broeders, Jakob Willems,
zwager, Harm Alberts, Hindrik Klaassen Schraag, Harke Harkes en Albertjen Jakobs, aangetrouwde ooms
en volle 'moeij'.

Op 17 maart 180736 worden benoemd: Bene Jans, wonende te Veendam 'als voormond', Cornelis
Jukes, uit 'de N.PekelA als sibbe', en Even Alberts Kater te Veendam als vreemde voogd over de acht
minderjarige kinderen van Uge Harms bij wijlen Meikejans.

In het huwelijkscontract d.d 25 maart 180732 van Uge Harms en Albertjejans Boer, weduwe wijlen
Okke Hindriks, worden genoemd aan bruidegomszijde: Arent Geerts en Aagtje Harms, Annigjen Harms
en Kornelisjoekes, Pietertje Harms en Jan Jans Vegter, volle zusters en aangetrouwde broeders, Berent
Remkes en Sijtske Hindriks, volle nicht en aangetrouwde neeï,Jeltje P. Sap, aangetrouwde nich. Aan
bruidszijde: Jan Jacobs Boer, vader en sibbevoogd over haar kinderen, Jantje Jans, zuster, Jakob Jans
Boer, broeder, Roelfjans, halfbroeder, Willem Deks [tekent Derks] en Hilligjen W. Stuut, aangetrouwde
oom en volle tante, Bene Jans voormond, Kornelisjoekes sibbe- en Evert Alberts Kater vreemde voogd
over haar kinderen, Jan Harms Bakker als vreemde voogd over haar kinderen. Getuigen: Wijndelt
Hindriks Koster en Kristiaan Roelfs Stuut.

7. MaikeBenes,geb. Ommelanderwijk,ged.Veendam 7-2-1768, overl. Ommelanderwijk 12-11-
1843, otr./tr. Veendam 9/30-11-1788 Tjeertjans Timmer, ged. Veendam 21-9-1749, timmer-
man, overl. Ommelanderwijk 31-3-1840, zn. van Jan Tjeerts en Jantjen Jans.
Op 10 augustus 178937 testeren Tjeertjans en MaikeBenes. Zijn in het huwelijk ingebrachte goederen
worden geschat op 1500 gulden, die van haar op 100 gulden. Ze benoemen elkaar tot erfgenaam.

8. Klaas Jans Benen (Benus), volgt IIIc.
9. Diewertje Jans Benen, ged. Veendam 1-5-1774, overl. Veendam Noorderkwartier 9-5-1849,

otr. Veendam 13-1-1793 Harm Harms Orsel, ged. ald. 31-3-1771, schippersknecht (1814), overl.
Veendam 27-4-1849, zn. van Harm Harms Orsel en Arentjen Hindriks.
Harm geeft op 65 jarige leeftijd en als gealimenteerde in het Werkhuis van Veendam op 3 april 1837
het overlijden van Grietje Tebbes aan, samen met de binnenvader van het Werkhuis.

10. Jantjen Jans Beenen, ged. Veendam 14-7-1776, overl. ald. 10-1-1854, tr. Veendam 10-1-1796
Derk Martens Dik, ged. Veendam 26-1-1772, landbouwer38, overl. Veendam 16-2-1851, zn.
van Marten Berends Dik en Trijntje Jans.
Getuigen genoemd in het huwelijkscontract, opgemaakt 8 januari 179639, van Derk Martens enjantje
Jans zijn aan bruidegomszijde: Marten Berents en Trijntje Jans, vader en moeder, Berent Martens, Jan
Martens en Geesjen Pieters, volle broeders en aangetrouwde zuster, Egbert Martens, Marten Martens en
Klaas Martens, volle broeders, PieterArijs en Deeltje Martens, Jakob Berents en Annigjen Martens, Willem
Berents en Klaasjen Martens, aangetrouwde broeders en volle zusters. Aan bruidszijde: Jan Benen en
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Elisabethjakobs Seven, vader en moeder, Benejans en Trijntje Harms, Klaas Jans en Annajans, broeders
en aangetrouwde zusters,Jakob Wilkms Stuut en Geesjenjans, Oege Harms en Maijkejans, Harm Harms
en Diewerjans, aangetrouwde broeders en volle zusters, Hindrik Houwing, sibbevoogd over de min-
derjarige kinderen 'wijlen bruids broeder'. Getuigen: Lutje Hindriks en Harm Kristiaans Beuker.

IlIa.Jacob Jans Seven, ged. Veendam 23-5-1756, begr. ald. 14-6-1789, otr. Veendam z-i2-i78ijantje
Hindriks Houwing, ged. Veendam 26-11-1758, arbeidster, overl. Ommelanderwijk 4-7-1821, dr.
van Hindrik Hindriks Houwing en Wiltjen Jans. Zij otr. (2) Veendam 16-5-1790 (hc 3-6-179040)
Harm Kristiaans Beuker, ged. Veendam 17-3-1758, arbeider, overl. Ommelanderwijk 13-2-1819,
zn. van Christiaan Hindriks Beuker en Klaasjen Benes.

Jacobjans neemt de naam Zeven/Seven van zijn moeder Lyzabeth Jakobs Zeven aan.
In het huwelijkscontract, opgemaakt 21 december 178141, van Jakob Jans Seven en Jantje Hindriks

verschijnen aan bruidegomszijde: Jan Benes en Lijzabethjakobs, vader en moeder, Bene Jans, broeder,
Jakob Willems, zwager, Harm Alberts en Hindrik Klaasen Schraag, angetrouwde ooms. Aan bruidszijde:
Hindrik Houwing, 'voor zig zelve als broeder en als gelastede' van Hindrik Houwing en Pietertje Ottes,
vader en stiefmoeder, Jan Jans, zwager, Harm Houwing en Trijntje Harms enjakobjans Hemkes, ooms en
aangetrouwde tante. Getuigen: Evert Klaasen Jonker en Rientjejans.

Uit dit huwelijk:

1. Janjakobs, ged. Veendam 3-11-1782, begr. ald. 3-3-1783.
2. Jan Jacobs Beenen, volgt IVa.
3. Hindrik Jakobs Seven, geb./ged. Veendam 28-1/5-2-1786, landbouwer, overl. ald. 22-4-1854,

tr. Veendam 21-4-1811 Neeltjejans (Kater), geb./ged. Veendam 3/15-3-1789, dr. van Jannes
Hindriks (Kater) en Hilligjen Klaassen Klatter.
Weerbare mannen Veendam 181342, inschrijvingsnummer 582: Hendrik Jacobs Beenen, geb. 5-2-1786,
27 jaar, landbouwer, gehuwd, één kind, één ouder nog in leven.
Uit dit huwelijk:
a. Hi7/ecA;'enHwdnfaZevcn,geb./ged.Ommelanderwijk/Veendam3i-i2-i8ii/i2-i-i8i2,overl.Omme-

landerwijk 23-11-1891, tr. Veendam 14-8-1848 Simon Hazekamp, geb./ged. Bedum 14-2/4-3-1810,
landbouwer, overl. Ommelanderwijk 11-4-1887, zn. van Hindrik Geerkes Hazekamp en Geertje
Simons (Allershoff).

b. Jantje Hindriks Zeven, geb. Ommelanderwijk 23-2-1814, tr. Veendam 5-1-1846 Jan Martens de Jonge,
geb. Wedde 11-3-1817, arbeider, zn. van Marten Harms de Jonge en Geertje Jans Pipkes.

c. Johannes Hindriks Kater Zeven, geb. Ommelanderwijk 28-3-1818.
d.Jacob Hindriks Zeven, geb. Ommelanderwijk 2-3-1821, overl. ald. 17-4-1838.
e. Hindrik Hindriks Zeven, geb. Ommelanderwijk 16-11-1824, stuurman, overl. op zee 11-1-1853.

'Op zee den twaalfden Januarius 1853 's agtermiddags om twee ueren is door mij Franciscus
Petrus Divoort voerende het Belgische brik schip genaamd Emma, opgesteld de acte van overlij-
den van Hendrik Hendriks Zeven, stuurman van beroep, oud 28 jaren en 1 maand en 26 dagen,
geboren te Veendam, om tien uren voormiddag overleden ten gevolge van Geele koorts'43.

4. Bene Jakobs, ged. Veendam 22-2-1789.

IVa. Jan Jacobs Beenen, geb. Ommelanderwijk, ged. Veendam 11-1-1784, landbouwer, overl.
Veendam 27-12-1818, otr. ald. 7-2-1808 Dievertje Jans Zeven, geb./ged. Ommelanderwijk/Veen-
dam 7/21-10-1787, overl. ald. 1-6-1875, dr. van Jan Harms Zeven en Jantje Jans (te Velde). Zij tr.
(2) Veendam 16-2-1824 Harm Uges Feunekes, geb./ged. Veendam 1/11-1-1789, arbeider (1852) en
landbouwer (1857), overl. Veendam 14-1-1879, zn. van Uge Harms Feunekes en Maike Jans
Benes.

Weerbare Mannen Veendam 181342, inschrijvingsnummer 446: Jan Jacobs Benes, geb. 19-12-1784 (sic!),
28 jaar, landbouwer, getrouwd, twee kinderen, één ouder nog in leven.
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Harm Uges Feunekes, de tweede echtgenoot van Dievertjejans Zeven, was weduwnaar van Aaltje Boewei
Kemper, ged. Veendam 26-6-1785, overl. ald. 2-12-1821, dr. van Boewe Jans (Kemper) en Geertruid
Johannes (A Besten).

Uit dit huwelijk:

1. Jan jans Beenen, geb./ged. Veendam 17/31-12-1809, arbeider, later koopman, overl. ald. 14-12-
1887, tr. (1) Veendam 21-6-1841 Harmina Allerts Voormeulen, geb. Veendam 26-6-1816, dienst-
meid, overl. ald. 23-6-1869, dr. van Allert Gerrits Voormeulen en Margrita Franssen; tr.
(2) Veendam 27-6-1874 Suzanna Pijbes, geb. Oude Pekela 16-10-1833, dienstmeid, overl.
Rosmalen 18-2-1916, dr. van Stoffer Lammens Piebes en Sjouktje Laurens Lentz.
Uit het eerste huwelijk:
a. Dieuwertje]ans Beenen, geb. Ommelanderwijk 12-4-1842, overl. ald. 18-4-1842.
b. Allert Jans Beenen, geb. Ommelanderwijk 12-7-1843, overl. ald. 16-7-1843.
c. Dievertje Beenen, geb. Ommelanderwijk 8-4-1848, overl. Veendam 19-4-1874.

2. Jantje Jans Beenen, geb. Ommelanderwijk 15-4-1812, overl. Nieuwe Pekela 14-1-1893, tr.
Veendam 17-6-1844 UgeHarmsFeunekes, geb. Veendam 23-1-1812, boerenknecht (1831), overl.
Nieuwe Pekela 29-10-1867, zn. van Harm Uges Feunekes en Aaltje Boewes Kemper.
Op 26-jarige leeftijd krijgt jantje JansBeenen, ongehuwd, een dochter Seia Beenen, geb. Ommelander-
wijk 25-9-1839, overl. Nieuwe Pekela 23-7-1916, tr. Nieuwe Pekela 30-4-1868 AlbenSiepel, geb. Nieu-
we Pekela 12-5-1844, koopman, overl. Veendam 22-4-1885, zn. van Harm Jans Siepel en Marchien
Alberts van der Wal.

3. Jakob Beenen, geb. Ommelanderwijk 21-9-1814, overl. ald. 27-8-1881.
4. Harm Beenen, geb. Ommelanderwijk 21-6-1817.

Il lb. Bene Jans Beenen, ged. Veendam 2-12-1759, landbouwer, overl. Zuidwending 12-10-1820,
otr. Veendam 16-4-1786 met Trijntje Harms Feiken, ged. Veendam 16-4-1758, landgebruikster,
overl. Zuidwending 11-2-1844, dr. van Harm Jans en Feiko Eilerts.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth Benes Benen, ged. Veendam 1-7-1787, ongehuwd, overl. Zuidwending 20-1-1833.
2. Jan Benen Benes, ged. Veendam 9-8-1789, landbouwer, overl. Zuidwending 2-7-1864, tr.

Veendam 23-6-1823 Swaantje Boelmans Heijes, ged. Vriescheloo 12-6-1787, overl. Zuidwen-
ding 23-5-1825, wed. van Jan Adolphs Vos 45 (ged. Veendam 29-9-1782, landbouwer, overl.
Zuidwending 14-5-1821, zn. van Adolph Maurits en Trijntje Jans Kemper),.dr. van Boel-
man Berends Haijes en Rixte Jans Buiter

Uit dit huwelijk:
a. Catharina Jans Beenen, geb. Zuidwending 2-11-1824, overl. ald. 4-8-1872, tr. Veendam 30-10-1848

GeertoHarmsMolema, geb. Bellingwolde 16-8-1825, landbouwer, overl. Zuidwending9-6-i895,zn.
van Jacob Berends Molema en Geertje Harms Poppens.

3. Harm Beenen, ged. Veendam 5-12-1790, overl. ald. 26-10-1793.
4. Jacob Beenen, ged. Veendam 15-4-1792, overl. Zuidwending 14-10-1793.
5. Harmke Beenen, ged. Veendam 3-11-1793, ongehuwd, overl. Zuidwending 22-3-1876.
6. JakobBenesBeenen, ged. Veendam 26-6-1796, landbouwer, ongehuwd, overl. Zuidwending

22-5-1865.
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Mc. KlaasJans Benen (Benus), geb./ged. Veendam 11/16-6-1771, land- en veengebruiker, luitenant
landstorm (1814), kerkvoogd (1829), aannemer van werken (1835), overl. Nieuw Buinen 10-6-
1849, otr. Veendam 26-8-1792 Anna Jans Bronsema, geb./ged. Nieuwe Pekela 15/17-6-1773, overl.
Stadskanaal (gem. Onstwedde) 23-6-1844, dr. van Jannes Berends Brondsema en Swaantje Jans
Luirts.

Het huwelijkscontract, d.d. 14 september 179246, van Klaasjans en Anna Jannes vermeldt aan bruide-
gomszijde: Jan Beenes en Elizabetjacobs, vader en moeder, Bene Jans en Trientje Harms, broer en zuster,
GeeszijnJans, zuster, Uge Harms en Maikejans, zwager en zuster, Dievertje enjantjejans, zusters, Harm
Floberts, oom, Harm Egberts Panjer en Geertruid Harms, aangetrouwde neef en volle nicht, Harm Christi-
aans en Jantje Hindrix, aangehuwde zwager en 'zwagersche'. Aan bruidszijde: Egbertjurjens Daiker en
Swaantjejans, stiefvader en volle moeder, Hindrikkijnjans, zuster, Geert Geerts Kram en Grietje Jans, 'volle
moei', Geeszijn Jans, 'volle moei', Rebekkajans, 'halve moei', Jan Menszes en Hindrikkijn Brondsma, volle
nicht, Hindrikkijn Anthoni, aangetrouwde neef en volle nicht, Freerk Hindrix Stutvoet en Grietje Jacobs,
aangetrouwde oom en tante, Ommisjans en Geeszijn Willems, volle oom en aangetrouwde tante, Jan
Menszes, Geert Geerts Kram en Wolter Alberts, 'voormond en voogden over de bruid en haar volle zuster'.
Getuigen: Hindrik Derks en Harm Jans Brouwer.

Uit 'de hoogstaangeslagenen'47: 'Klaas Jans Beenen, IV, cultivateur; geb. 11 juni 1771, 40 jaar, ge-
huwd, s kinderen; van ouds landbouwer'.

In 1808 was Klaas Jans Benen dorpsvolmacht, in 1812 raad der municipaliteit. In 1811 was hij zetter
van de grondbelasting. In 1814 werd hij luitenant van het 7de bat. landstorm48.

Op 16 mei 1792 koopt hij voor 2500 gulden een plaats in de Ommelanderwijk van zijn vader met
voor 5000 gulden nog een heerd van 20 deimt49.

Op 11 mei 181050 koopt hij, met anderen samen, de helft van een huis en schuur in de z.g. 1500
roeden van het Stadskanaal en het recht van vergraving van het veen op de 1500,1600,1700 en 1800
roeden, alles in de gemeente Wildervank.

Klaas Jans Benen, als zwager, en Swaantjejans, als moeder, stellen zich 4 januari 180251 borg voor het
kapitaal en de rente, opgenomen door RoelfWijgers Panneman en Hindrikjenjans (Bronsema).

Hervormde kerk te Stadskanaal
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Op 11 mei 181052 compareren Mr. M: van der Tuuk en A: van hingen 'te zamen in qualite als gechar-
geerd met de liquidatie des boedels van Douwe Douwes en vrouw door dezelve ehelieden alsmede
dezelver crediteuren ingevolge bij dezen getoonde procuratie van de 15 van Wintermaand des vorige
jaars, en voor de ene halfscheid eigenare van natenoemene goederen alsmede Hindrik Ebels woonen-
de in de Wildervank voor de andere halfscheid eigenaar van het natenoemene en dus te zamen eigena-
ren voor het geheel'. Zij verkopen voor 'elfhondert agtentwintig gld. vijf st. en vier duiten' aan Klaas
Jans Benen 'en compagnie':
- 'Een behuizinge en schuur staande in de zoogenaamde 1500 Roede aan het StadsCanaal onder de

Wildervank thans door Jurjen Berends Knip en vrouw wordende bewoond, zijnde Stads Grond en
voorts bezwaard met de last op koperen om opgem: bewoonder tot aan Bloeimaand 1811 aldaar
gratis te laaten woonen en voorts de turf in de 1600 en 1700 roede gegraven wordende tot op voor-
genoemde tijd door hen onder genot van de gewone dagloone te laaten bearbeiden, zijnde dezelve
voornoemdebehuizingeegter totnogtoe met geen nummer voorzien veel numder met schoorsteen-
geld bezwaard'

- 'De Vergraving van het veen gelegen op de 15,16 en 17 hondert roede aan het StadsCanaal onder de
Wildervank zijnde Stadsgrond en bevorens door Douwe Douwes en vrouw alsmede Hindrik Ebels
en vrouw tot dus verre gepossedeert, bezwet ten N: Solke Kars, ten O: de Stadszwette, ten Z: de
Koperen en ten W: de StadsCanaal. Zulks alles is verkogt met alles wat aard en nagelvast is, met
zijn lusten en lasten.
Op de '23e van de louwmaand 1811'53 wordt Klaas Jans Benen, wonende te Veendam, toeziend voogd,

in plaats van wijlen Jan Willems Stuut, over de zeven minderjarige kinderen van wijlen Jacob Willems
Stuut en Geessienjans Benen.

Schrijven van burgemeester De Weerd van Nieuwe Pekela, d.d. 23 mei 1829: 'Betreffende een voegza-
me en naar hare omstandigheden geschikt kerkgebouw te bouwen, benevens ene nieuwe predikants-
woning te Nieuw Stadskanaal. Aangeschreven als geschikt persoon tot kerkvoogd der nieuwe Her-
vormde Gemeente: Wubbe Jans Hiskes, Klaas Jans Benes en Egbert Uniken'. De eerste kerkvoogden
van de Hervormde Gemeente te Nieuw Stadskanaal zijn door Koning Willem I bij Koninklijk besluit
no. 107 dd 6 juni 1829 benoemd, te weten de heren: Klaas Jans Benus, Egbert Uniken en Wubbe Jans Hiskes.
De kerk is gebouwd door de aannemer Reinders uit Hoogezand voor de somma van ƒ 7400,-, de pasto-
rie voor ƒ 5200,-54. Op 10 september 1821 was reeds een bedrag van vierduizend gulden geschonken
vanwege staatswege om een kerkelijke gemeente aan het Nieuwe Stadskanaal te stichten; in 1829 gaf
koning Willem I toestemming voor de bouw.

In de jaren i832-i8so55 werden voor de aanleg van het Stadskanaal vanaf de Tweede Afdraai tot de
Mussel-Aa negentien splittingen uitbesteed met ieder een lengte van 31 Nederlandse roeden en de
laatste splitting met een lengte van 66 Nederlandse roeden. De eerste splitting werd op 6 december
1832 gegund aan Jan Uniken56. De uitbesteding van de vergraving van de derde splitting, d.d 26 maart
1835, wordt gegund aan de laagste bieder, Klaas Jans Benus voor ƒ 850.-57: 'Op heden donderdag den
zesentwintigsten maart achttienhonderd vijfendertig, compareerd voor ons Meerten Michaël van der
Tuuk, openbaar notaris in het Kanton van - en residerende te Veendam en nagenoemde getuigen: de
heer Meerten Johan Hendrik Quintus, rentmeester der Veenen en landen van de Stad Groningen en
aldaar wonende; tot de nagenoemde uitbesteding door de Edele Achtbare Heeren Burgemeester en
Wethouderen van genoemde Stad, speciaal geauthoriseerd.

Verzoekende, als zoodanig aan ons Notaris op gemeld, om op heden nademiddag te twee uren in
de Stadsschuur, aan het Oosterdiep te Wildervank, onder nadere approbiatie van de Edele Achtbare
Heer Burgemeester en Wethouderen opgemeld, overtegaan tot de publieke uitveiling en finale uitbe-
steding, aan de minst aannemenden van: De vergraving van een perceel veen, achter in den Jare
achttienhonderd vierendertig uitgedane splitting van het Nieuwe StadsCanaal, lang eenendertig
Nederlandsche roeden, beginnende vanaf de tegenwoordige splitting van het Nieuwe StadsCanaal
en in de rigting van de hoofdraai van evengenoemd Kanaal, ter breedte van twintig ellen, aan weers-
zijden uit het midden van evengenoemde raai te meten'. De voorwaarden waarop de vergraving zal
plaats hebben, worden in tien Artikelen beschreven.

Na diverse uitveilingen en opbiedingen blijkt, dat het laagst gevraagd is door Klaas Jans Benus van
beroep veengebruiker 'wonende op het Stadskanaal onder de PekelA' voor de som van 850 gulden.
'Aangezien niemand na dezen minder gevraagd heeft, zoo heeft de heer comparant aan het hoofd
dezes gemeld deze uitbesteding aan genoemde laagsten bieder gegund. Aldus gedaan en gepasseerd
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ter presentie van Jacob Cornelis Dopper en Andries Jans Knoppien, beide kasteleins wonende op het
StadsCanaal onder de Wildervank'.

Uit dit huwelijk:

1. Lysabeth Klaasens Beenus, ged. Veendam 26-1-1794, overl. Zandberg (gem. Odoorn) 20-12-
1875, tr. (1) Veendam 10-8-1814 Doeke Harms Bosker, ged. Zuidbroek 4-4-1795, overl. Ter-
schelling juni 1817 (vergaan met zijn schip), zn. van Harm Deddes Bosscher en Frouke
Doekes Mellema; tr. (2) Nieuwe Pekela 20-12-1823 Popko Kornelis Wigboldus, ged. Loppersum
13-12-1793, pelmolenaarsknecht, landbouwer (1824), koopman (1830), overl. vóór 20-12-
1875, zn. van Kornelis Popkes Wigboldus en Wipke Freerks Vos.
Bij de huwelijksvoltrekking in 1823 wordt Popko geassisteerd door zijn broer Bonne Kornelis Wigbol-
dus, bierbrouwer te Sappemeer.

2. Johannes Klaassens Benus, volgt IVb.
3. Jan Klaassens, ged. Veendam 10-6-1798, begr. Ommelanderwijk 28-6-1798.
4. Jan Klaassens Benus, ged. Veendam 19-1-1800, overl. Stadskanaal (gem. Nieuwe Pekela) 21-11-

1829.
5. Jacob Klaassens Benus, volgt IVc.
6. Swaantje Benus, geb./ged. Veendam 6/15-9-1805, begr. Ommelanderwijk 29-3-1811.
7. Hendrik Klaassens Benus, volgt IVd.
8. Klaas Klaassensz Benus, volgt IVe.

IVb. Johannes Klaassens Benus, ged. Veendam 17-4-1796, landbouwer, vervener en grutter, overl.
Nieuw Buinen 6-6-1856, tr. Veendam 20-1-1819 Jakobjen Riemts Roelfsema, ged. Veendam 30-11-
1794, winkeliersche (1861), overl. Nieuw Buinen 31-10-1862, dr. van Riemt Roelfs (Roelfsema)
en Maijke Hindriks Schrage.

Uit dit huwelijk, geboren te Stadskanaal (gem. Nieuwe Pekela):

1. Klaas Jannes Benus, geb. 20-5-1819, gruttersknecht en grutter, overl. Assen 23-5-1860, tr.
Nieuwe Pekela 21-12-1839 Engelina HindriksLucas, geb. Veendam 22-9-1813, dr. van Hindrik
Christiaans Lucas en Janna Geerts.
Uit dit huwelijk:
a. Jacoba Benus, geb. Wildervank 25-1-1840, overl. ald. 30-6-1877 (in een schip), tr. Borger 21-11-1866

HendrikusBorchers, geb. Bourtange 27-12-1842, koopman (1866), potschipper (1877/1878), zn. van
Pieter Hindriks Borchers en Aleida Geerts Döling. Hij tr. (2) Wildervank 6-7-1878 Anno Catharina
Funke, geb. Wildervank 1-4-1842, dr. van Johannes (Joan) Heinrikus Funke en Anna Margaretha
Heijen.

2. MeikeBenus, geb. 3-9-1821, ged. Nieuwe Pekela 14-10-1821, overl. Stadskanaal (gem. Nieuwe
Pekela) 10-7-1825.

3. Anna Johannes Benus, geb. 4-12-1823, overl. Nieuw Buinen 15-6-1889, tr. Borger 8-12-1842
Johann Georg Christoph Heinz, geb. Piesau 29-7-1819, glasblazer en winkelier (1893), mede-
oprichter van de Lutherse kerk in Stadskanaal, overl. Nieuw Buinen 8-11-1909, zn. van
Johan Georg Nicolaas Heinz en Johanna Margaretha Paschold.

4. Riemt Johannes Benus, geb. 13-3-1826, overl. ald. 7-4-1826.
5. RiemtBenus, geb. Stadskanaal 8-5-1827, arbeider, winkelier, vervener en landbouwer, overl.

Nieuw Buinen 7-3-1892, tr. Borger 29-5-1845 Gezina Roelofs Trip, geb. Stadskanaal (gem.
Onstwedde) 20-11-1816, ged. Onstwedde 5-12-1816, overl. Nieuw Buinen 11-11-1892, dr. van
Roelof Jans Trip en Pietertje Freerks Bos.
Gezina Trip wordt op dezelfde zondag in dezelfde dienst gedoopt als met haar nichtje Gezina Jans
Boon, dochter van Jan Daniels Boon en Pietertje Jans Trip.
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Uit dit huwelijk, geboren te Nieuw Buinen:
a. Jacoba Benus, geb. 13-6-1845, koffiehuishoudster te Nieuw Buinen (1896), overl. ald. 17-1-1926, tr.

Borger 29-10-1868 Adriaan Luder, geb. Wildervank 24-11-1841, grutter, overl. Nieuw Buinen 29-5-
1887, zn. van Jan Hindriks Luder en Aaltje Jans Benes, wedr. van Jantina Degenhart, geb. Wilder-
vank 28-7-1841, overl. Nieuw Buinen 19-7-1867, dr. van Beerend Jans Degenhart en Jacobje Wil-
lems Eerkens.

Een afbeelding van het café, annex kruidenierswinkel Luder rond 1910 is te vinden in het
'Historisch fotoboek over Nieuw Buinen en Buinerveen's8.

b. PietertjeBaws, geb. 21-4-1847, overl. Grolloo 7-7-1928, tr. Borger 16-8-1876ReintMeems, geb. Eller-
singhuizen 13-3-1838, overl. Grolloo 18-3-1920, zn. van Berent Berents Meems en Hinderkien
Reints Koets.

c. Anna Benus, geb. 4-12-1850, overl. Nieuw Buinen 26-7-1917, tr. Borger 5-5-1874 Jan Zoet, geb.
Stadskanaal (gem. Wildervank) 3-2-1846, vervener, overl. Nieuw Buinen 30-12-1905, zn. van
Harmannus Alberts Zoet en Aaltje Jans Bossema.

d. Roelfiena Benus, geb. 11-10-1852, overl. Hoogkerk 24-2-1903, tr. Borger 11-7-1876 Klaas Hindriks de
Boer, geb. Nieuw Buinen 2-5-1846, landbouwer te Hoogkerk, overl. Koningspoort (gem. Hoog-
kerk) 17-3-1908, zn. van Hindrik Nannes de Boer en Jantje Klasens Dijkhuis.

e. Johannes Benus, geb. 26-8-1855, landbouwer en winkelier, overl. Nieuw Buinen 9-8-1887, tr. Bor-
ger 28-5-1886 Elizabeth Stavast, geb. Gieten 17-3-1866, dr. van Jan Stavast en Jantje Nijboer. Zij tr.
(2) Borger 1-8-1894 Sjerp de Vries, geb. Leeuwarden ca. 1860, wedr. van Grietje Uilkes Schouwstra, zn.
van Pier de Vries en Klaaske Wijga.

6. Meike Benus, geb. 14-9-1829, overl. Odoorn 3-10-1893. tr. Borger 12-3-1856 Menso Egberts
Huininga, geb. Termunten 30-11-1831, scheepsgezagvoerder, zn. van Egbert Hilkes Huinin-
ga en Sickele Hindrikus Hamhuis.

7. Elizabeth Benus, geb. 1-3-1832, overl. Nieuw Buinen 8-3-1860.
8. Annechien Benus, geb. 4-6-1835, overl. Exloërmond(gem. Odoorn) 12-6-1879, tr. Borger6-7-

1861 haar neef Klaas Benus (IVc-i), geb. Stadskanaal (gem. Nieuwe Pekela).

IVc. Jacob Klaassens Benus, ged. Veendam 6-6-1802, vervener en landbouwer, overl. Nieuw Bui-
nen 9-8-1871, tr. Nieuwe Pekela 1-7-1835 Jantje Alberts Altona, geb. Nieuwe Pekela 27-1-1815,
verveenster, overl. Nieuw Buinen 7-1-1889, dr. van Albert Geerts Altona en Trijntje Klaassens
Bos.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Benus, geb. Stadskanaal (gem. Nieuwe Pekela) 9-4-1836, landbouwer, veearts en
vervener, overl. Exloërmond 16-10-1891, tr. (1) Borger 6-7-1861 zijn nicht Annechien Benus
(zie IVb-8), geb. Stadskanaal (gem. Nieuwe Pekela) 4-6-1835, overl. Exloërmond 12-6-1879;
tr. (2) Nieuwe Pekela 17-2-1881 Elsina Oostindiër, geb. Nieuwe Pekela 6-1-1844, overl. 2e
Exloërmond 14-10-1891, dr. van Renke Ottes Oostindiër en Jacoba Arends Breeland.
Uit het eerste huwelijk:
a. ]antina]acoba Benus, geb. Nieuw Buinen 3-10-1861, overl. ald. 13-5-1894, tr. Nieuw Buinen 18-5-

1892 ]akob Blaauw, geb. Wildervank 30-10-1864, landbouwer, zn. van Engbert Harms Blaauw en
Wilhelmina Jurriens Springer. Hij tr. (2) Wildervank 27-6-1895 Hillechiena Tonkens, geb. Stadska-
naal (gem. Wildervank) 22-11-1866, dr. van Harm Tonkens en Tallina Meiburg.

2. TrijntjeBenus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 26-1-1839, overl. Musselkanaal 9-3-1905,
tr. (1) Wildervank 21-12-1865 Nanne Jacobs Oostinjer, geb. Nieuwe Pekela 1-6-1826, binnen-
vaarder, landbouwer, overl. Stadskanaal (gem. Wildervank) 29-6-1888, wedr. van Dievertje
Hindriks van derBorgh (geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 9-1-1833, overl. Wildervank 4-9-
1864, dr. van Hindrik Hindriks van der Borgh en Jantje Ottes Smid), zn. van Jacob Harms
Oostinjer en Jantje Renses Sjoerdsma; tr. (2) Onstwedde 19-6-1890 haar zwager Meerten
Slim, wedr. van Hester Benus (zie IVc-4).
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3. Anna Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 9-12-1841, overl. Musselkanaal 24-5-1920,
tr. Borger 27-6-i895johannes Vegter, geb. Veendam 6-12-1842, overl. Musselkanaal 11-2-1925,
zn. van Jannes Geerts Vegter en Reina Diddes Huizinga.

4. Hester Benus, geb. Nieuw Buinen 22-8-1844, overl. Musselkanaal 6-2-1884, tr. Borger 6-2-
1864 Meerten Slim, geb. Veendam 17-9-1842, landbouwer, sluismeester (1871), vallaatsmees-
ter (1874,1875), logementhouder (1877), kastelein (1879), cafehouder (1919), overl. Mussel-
kanaal 26-8-1919, zn. van Hindrik Joostens Slim en Femmechien Roelfs Panneman. Hij
tr. (2) Trijntje Benus (zie IVc-2).
Een afbeelding van het logement met doorrit van Meerten Slim aan de Schoolstraat ca. 1900 komt
voor in 'Musselkanaal een dorp aan het Stadskanaal'59.

5. Albertina Benus, geb. Nieuw Buinen 31-10-1846, overl. Hoornsterzwaag 27-11-1885, tr. Bor-
ger 29-7-1873 PetrusZuidema, geb. Windeweer 15-6-1831, predikant, overl. Haren (Gr) 7-10-
1912, zn. van Petrus Zuidema en Fokje Freerks Pot.
De eerste predikant van de NH-kerk aan de Markstraat te Musselkanaal was Ds. P.Zuidema, die op
27 maart 1859 zijn intrede deed. Als tekst voor zijn intredepreek had hij 1 Cor. 3:11 gekozen: 'want
een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen'60. Hij was
achtereenvolgens predikant te Horsten (Musselkanaal) 1859, Lutjegast 1875, Schoonoord 1879, Eext
1880, Haulerwijk 1883, Hoornsterzwaag 1884, Horsten 1886, Roswinkel 1888, Helium 1890-190861.

6. Albert Benus, geb. Nieuw Buinen 12-4-1851, landbouwer, overl. Nieuw Buinen 6-8-1883, tr.
Rolde 6-5-1871 Annechien Baving, geb. Taarlo 7-12-1849, overl. Nieuw Buinen 14-1-1887, dr.
van Willem Baving en Grietje Sibering (Sijbering).
Uit dit huwelijk:
a. Jacoba Benus, geb. Nieuw Buinen 31-8-1871, ongehuwd, overl. Deventer 11-6-1896.
b. Willemjacob Benus, geb. Nieuw Buinen 30-12-1872, bediende, ongehuwd, overl. Groningen 10-4-

1893.
c. Jakob Benus, geb. Nieuw Buinen 27-7-1875.
d. Marcus Benus, geb. Nieuw Buinen 5-7-1878, landbouwer op Tonnendijk te Vroomshoop, overl.

Almelo 11-1-1956, tr. Sappemeer 20-12-1901 Sientje Bakker, geb. Sappemeer 25-9-1875, overl.
Vroomshoop 1-11-1961, dr. van Willem Andries Bakker en Fokelina Bieze.
Marcus was één van de pioniers van de Veenkolonie Vroomshoop en vestigde zich aan de Tonnen-
dijk. Hij bezat twee boerderijen ter grootte van ca. 45 ha, 'Bouwlust' en 'Pertjaja', die nu nog in
het bezit van de familie zijn. Samen met zes anderen richtte hij in 1906 de Coöperatieve Boeren-
leenbank te Vroomshoop op.

IVd. Hendrik Klaassens Benus, geb./ged. Veendam 18/26-6-1808, koopman en grutter (1846),
bakker (1858), overl. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 2-6-1875, tr. Nieuwe Pekela 24-11-1831
Arnoldina van derLaan, ged. Scharmer 29-10-1810, overl. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 6-6-1881,
dr. van Wilhelmus van der Laan en Eitje Hindriks Thames.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Benus, geb. Stadskanaal (gem. Nieuwe Pekela) 8-9-1832, ongehuwd, overl. Stadska-
naal (gem. Onstwedde) 14-11-1913.

2. Adamus Oomkens Benus, geb. Stadskanaal (gem. Nieuwe Pekela) 7-9-1834, bakker, onge-
huwd, overl. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 21-5-1877.

3. Anna Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 16-1-1837, ongehuwd, overl. Stadskanaal
(gem. Onstwedde) 12-12-1858.

4. Wilhelmina Klasina Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 8-5-1839, overl. ald. 27-5-
1839.

5. Klaas Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 5-5-1840.

Gens Nostra 56 (2001) 253



6. Wilhelmina Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 15-11-1841, overl. Stadskanaal (gem.
Onstwedde) 28-5-1858.

7. Ellina Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 20-12-1843, ongehuwd, overl. Musselka-
naal 26-1-1895.

8. Jan Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 10-1-1846, voerman, brievenbesteller, overl.
Stadskanaal (gem. Wildervank) 15-3-1922, tr. (1) Onstwedde 15-3-1873JannetteFrielink, geb.
Vlagtwedde 18-7-1849, overl. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 10-9-1887, dr. van Bernardus
Johannes Frielink en Jantje Ingweisen; tr. (2) Borger 29-6-1893 Sietske Vogelzang, geb. Jub-
bega-Schurega 10-11-1864, overl. Stadskanaal (gem. Wildervank) 3-11-1934, dr. van Pieter
Sipkes Vogelzang en Grietje IJkes Groen.
Uit het eerste huwelijk, geboren te Stadskanaal (gem. Onstwedde):
a. Arnoldina Benus, geb. 26-7-1873, tr. Onstwedde 1-4-1893 Roelof Jansen, geb. Wildervank 2-3-1866,

timmerman, overl. Groningen 23-8-1928, zn. van Hendrik Jan Jansen en Lummechien Dijkema.
b.Jannette Benus, geb. 29-8-1875, overl. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 30-8-1875.
c. Jannette Benus, geb. 16-9-1876, overl. Hoogezand-Sappemeer 1-2-1957, tr. Onstwedde 30-11-1901

Popko Baas, geb. Wildervank 4-6-1875, vleeshouwer en spekslager (1903), rentenier, overl. Sappe-
meer 9-6-1948, zn. van Jurjen Baas en Klasina Luning.

d. Hendrik Johannes Benus, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 19-5-1879, arbeider, winkelier, voor-
man en postbode, overl. Wildervank 14-10-1962, tr. Onstwedde 29-5-1909 Antje Tilstra, geb. Wit-
marsum 22-1-1885, overl. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 19-3-1969, natuurlijke dr. van Antje
Tilstra.

e. Theodora Benus, geb. 8-12-1881, overl. Musselkanaal 11-10-1917, tr. Onstwedde 1-11-1902 Jan Hendrik
Nieman, geb. Veendam 9-12-1881, verver en schilder, overl. Stadskanaal 8-2-1971, zn. van Jacob
Nieman en Annechien Brill. Hij tr. (2) Onstwedde 26-11-1932 Anke Blok, geb. Groningen 11-12-
1894, dr. van Jan Blok en Willemke Roffel.

f. Maria Ellina Benus, geb. 30-10-1884, overl. Delft 8-1-1921, tr. (1) Delft 1-11-1911 Dirk van Lint62, geb.
Zijpe, kleermaker, overl. Delft 20-1-1919, zn. van Jacobus Hendricus van Lint en Johanna
Ant(h)onia Westhoff; tr. (2) Delft 19-11-1919 Jacobus TheodorusMaij, geb. Delft 29-3-1881, zn. van
Franciscus Philip Maij en Elisabeth Winter (Winterinck).

g. Gezina Benus, geb. 20-5-1887, overl. IJsselstein 3-9-1975, tr. ald. 13-10-1921 Jacobus Hendrikus van
Eijk, geb. IJsselstein 7-2-1891, huisschilder, overl. ald. 13-6-1969, zn. van Nicolaas van Eijk en
Josina Johanna Raatgever.
Uit het tweede huwelijk, geboren te Stadskanaal (gem. Onstwedde):

h. Pieter Benus, geb. 20-5-1894, chef-monteur PTT, overl. 's-Gravenhage 11-9-1959, tr. (1) 's-Graven-
hage 11-8-1915 Apolonia Anna Elisabeth Flöcker, geb. ald. 21-7-1892, overl. ald. 4-4-1928, dr. van
Johannes Frederik Louis Flöcker en Johanna Anthonia Platteel; tr. (2) 's-Gravenhage 4-6-1930
Adriana Catharina van Baal, geb. Etten-Leur 10-1-1897, overl. Wateringen 30-5-1986, dr. van Joan-
nes van Baal en Elisabeth Rops.

i. Johannes Benus, geb. 9-8-1897, winkelier te Haarlem, overl. Groningen 5-11-1931, tr. (en gesch. van)
Jantina Boxem, geb. Musselkanaal 21-5-1901, dr. van Lubbe Boxem en Jantien Jeurink.

j . Sipke Benus, geb. 15-3-1899, boekhouder, directeur groothandel in kunstmeststoffen, gemeente-
raadslid en lid Provinciale Staten, overl. Groningen 1-11-1966, tr. Stadskanaal (gem. Wildervank)
20-12-1923 Rensina Fennechina Buitendam, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 26-7-1899, overl.
Uden 16-9-1992, dr. van Lupko Buitendam en Jacoba Dost.

k. Jan Benus, geb. 23-9-1904, huisschilder, overl. Stadskanaal 28-4-1980, tr. Stadskanaal (gem. On-
stwedde) 3-8-1929 zijn halfoomzegsterjanf/e Nieman, geb. Veendam4- 2-1906, dr. van Jan Hendrik
Nieman en Theodora Benus.

1. IJke Benus, geb. 21-12-1907, kapitein bij de kustvaart, overl. Rotterdam 7-9-1977, tr. Onstwedde
22-12-1928 Anjejonker, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 2-1-1910, overl. Rotterdam 1-5-1995, dr.
van Roelf Jonker en Geertje Meijering.

9. Johannes Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 5-1-1848, timmerman, overl. Musselka-
naal 22-8-1913, tr. Onstwedde 30-4-1875 Barbera de Groot, geb. Nieuwe Pekela 11-10-1850,
overl. Musselkanaal 14-7-1915, dr. van Geert Hindriks de Groot en Derkje Hindriks Kuiper.
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10. Margaretha GeertruidaBenus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 2-3-1850, overl. Musselka-
naal 5-12-1901, tr. Onstwedde 10-5-1873 Peterus Leutscher, geb. Diever 6-6-1847, koopman,
overl. Musselkanaal 31-3-1934, zn. van Berend Jannes Leutscher en Baudewina Ooster-
baan63.

11. Jacob Benus, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 16-5-1852, arbeider, ongehuwd, overl.
Stadskanaal (gem. Onstwedde) 25-9-1878.

IVe. Klaas Klaassensz Benus, geb. Ommelanderwijk 19-2-1812, koopman, overl. Nieuw Buinen
29-3-1873, tr. Onstwedde 12-1-1846 Sophia van Oost, geb. Veendam 26-2-1828, dienstmeid, overl.
Nieuw Buinen 17-10-1900, dr. van Jan van Oost en Janna Obbes Visser.

Opmerkelijk is dat diverse nakomelingen van Klaas Benus en Sophia van Oost een donkere huidskleur
hebben. Sophia zal zeker donkere trekken hebben gehad, want ze werd ook wel genoemd 'zwarte
Sophia'. De verklaring daarvoor is de afkomst van haar vader Jan van Oost:

Wanneer Jan van Oost trouwt te Veendam op 10 november 1823 met Janna Obbes Visser bevatten de
huwelijksbijlagen o.a. een verzoek tot het mogen aangaan van een huwelijk zonder overlegging van
de daartoe gevorderde bewijsstukken, namelijk een akte van geboorte of van bekendheid, omdat hij
'onder de slaven is geboren en in zijne eerste kindschheid als slaaf uit zijn geboorteland weggevoerd;
vervolgens in den jare achttienhonderd en tien, toen hij zeven jaren oud was, herwaards is overge-
bragt; dat hij onbekend is met de namen zijner ouders en grootouders en zich aldus in de onmogelijk-
heid bevindt eene acte van geboorte of toestemming zijner ouders te kunnen produceren'. Bij de
huwelijksbijlagen is gevoegd de inschrijving voor de Nationale Militie, waarop wordt vermeld, dat
Jan is geboren te Oostindië.

Op een lijst met inwoners (Veendam, periode 1820-1826) komt Jan van Oost voor en geeft hij op
afkomstig te zijn van Macassar. Helaas bleek een aantal jaren geleden de betreffende lijst uit het
gemeentearchief van Veendam te zijn 'verdwenen'. Meer over Jan van Oost en zijn gezin wordt gepu-
bliceerd door Mevr. PJ.C. Elema in het 'Veenkoloniale' meinummer 2001 van 'HuppelDePup'64 in
de vervolgserie 'Allochtonen van rond de evenaar'.

Uit dit huwelijk:

1. KlaasBenus, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 17-11-1845, arbeider, schipperen turfschip-
per, overl. Emmercompascuum 14-4-1929, tr.(i)Borger 6-8-1870 Annechien Vos, geb. Gassel-
te 25-1-1848, overl. Nieuw Buinen 22-5-1878, dr. van Jan Jans Vos en Stientje Jans Zeven;
tr. (2) Borger 2-11-1878 Geessien Meenderman, geb. Stadskanaal (gem. Wildervank) 26-4-1859,
overl. Musselkanaal 3-6-1919, dr. van Jan Albertus Meenderman en Fijchien Speelman;
tr. (3) Onstwedde 30-9-1920 zijn schoonzus Grietje Meenderman, geb. Stadskanaal (gem.
Wildervank) 2-11-1860, overl. Zuidlaren 21-6-1933, wed. van Hindrik Eisinga (geb. Borger
23-1-1860, overl. Emmen 14-2-1916, zn. van Jan Engels Eisinga en Egbertien Jans Klein-
man),.dr. van Jan Albertus Meenderman en Fijchien Speelman.
In het bevolkingsregister van rond 1900 van Groningen6s wordt vermeld: Klaas Benus, geb. 16-11-
J845; godsdienst Doopsgezind; van Groningen op 26-3-1910 met vrouw vertrokken naar Onstwed-
de; 1900 a/b schip 'Geziena'.
Uit het tweede huwelijk:
a. Sophia Benus, geb. Nieuw Buinen 6-6-1879, overl. Wormerveer 15-4-1959, tr. Groningen 13-7-1905

Berend Brouwer, geb. Appingedam 30-3-1877, schipper, overl. Wormerveer 19-1-1960, zn. van Heere
Folkerts Brouwer en Janna Bijma.
Sophia moest op 20-jarige leeftijd reeds één oog missen; op 79 jarige leeftijd overleed ze ten
gevolge van een val van een trap.

b. Engelina Benus, geb. Winschoten 20-1-1881, overl. Termunterzijl 3-5-1881.
c. Grietje Benus, geb. Bellingwolde 3-9-1882, overl. Termunterzijl 29-5-1890.
d. Klaassina Benus, geb. Nieuwe Pekela 11-4-1884, overl. Zwolle 31-10-1960, tr. Groningen 16-1-1908

Jacob Blaauw, geb. Sappemeer 10-9-1873, schipper, overl. Zwolle 22-4-1962, zn. van Hindrik
Blaauw en Jacoba Reinek.
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e. Jan Bemts, geb. Groningen 15-12-1885, kruidenier (bloeiende kruidenierszaak te Groningen aan
de Th. aThuessinklaan, nieuw gedeelte) en magazijnmeester vliegveld, overl. Groningen 11-8-
1970, tr. Kollumerland zy7-i9ioJeltjeZijlstra,geb. Koüumerland 28-4-1887, dr. van Taekc Zijlstra
en Marianna de Vries.

f. Klaas Bemts, geb. Groningen 11-8-1887, schipper, overl. Rotterdam 24-7-1937, tr. Groningen 28-7-
1910 Augustina Louisa Molenberg, geb. Groningen 24-7-1885, overl. Rotterdam 4-8-1955; dr. van
Lammert Molenberg en Anna Strating.

g. Jacob Benus, geb. Groningen 2-2-1889, overl. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 2-7-1890.
h. Grietje Benus, geb. Nieuwe Pekela 10-9-1890, overl. Groningen 10-3-1893.
i. Jakob Benus, geb. Scheemda 11-5-1892, overl. Groningen 21-2-1893.
j . Grietje Benus, geb. Groningen 28-1-1894, overl. Zuidlaren 14-7-1971, tr. Onstwedde 5-6-1920 Harm

Venhuizen, geb. Groningen 17-8-1897, schipper, overl. Stadskanaal 22-8-1987, zn. van Warmolt
Klaassen Venhuizen en Jantje Engelsman.

k. Anna Benus, geb. Groningen 19-12-1895, overl. Musselkanaal 11-S-1999. tr. Onstwedde 25-1-1919
Hendrik Starken, geb. Onstwedde 16-8-1891, los arbeider, melkventer en organist Hervormde Kerk
Musselkanaal, overl. Stadskanaal 25-7-1981, zn. van Johannes Ludodicus Starken en Jobkien
H adders.

Grafzerk van van Klaas Benus (IVe^e) en Geessien Kaiscr
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1. Jacob Benus, geb. Groningen 14-7-1898, overl. Musselkanaal 3-7-1918 (aan tbc).
Voor zijn nummer nog volledig goedgekeurd voor militaire dienst, moest hij tijdens de mobili-
satie in Assen opkomen. Hij werd in dienst al spoedig vrij ernstig ziek. Men probeerde hem
zover te krijgen, dat hij zou toegeven te bevestigen dat hij voor opkomst reeds tbc zou hebben,
opdat men geen financiële tegemoetkoming zou hoeven geven. Uiteindelijk gaf Jacob, omdat
hij 'doodziek' was, maar toe.

m. levenloos kind, geb./overl. Groningen 13-12-1903.
2. Janna Benus, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 12-2-1847, overl. Nieuw Buinen 11-7-1856.
3. Jan Klaas Benus, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 29-8-1848, landarbeider, overl. Nieuw

Buinen 27-12-1925, tr. (1) Borger 12-8-1871 Johanna Smit, geb. Nieuw Buinen 2-10-1853,
overl. ald. 4-3-1905, dr. van Siemon Smit en Grietje Koerts Poppe; tr. (2) Borger 8-1-1910
Fenna Beuker, geb. Gasselte 4-10-1852, overl. Nieuw Buinen 15-1-1922, dr. van Kristiaan
Kristiaans Beuker en Wopke Sikke Mulder.
Uit het eerste huwelijk:
a. Sophia Benus, geb. Nieuw Buinen 22-1-1872, overl. ald. 30-11-1972, tr. Borger 7-5-1898/an Vos, geb.

Nieuw Buinen 17-2-1874, arbeider en machinist, overl. Nieuw Buinen 25-5-1958, zn. van Jan Vos
en Annechien Hekman.

b. Grietje Benus, geb. Nieuw Buinen 19-10-1873, overl. Musselkanaal 1-6-1876.
c. Klaassiena Benus, geb. Musselkanaal 14-9-1875, overl. Dedemsvaart (gem. Avereest) 25-11-1958, tr.

Borger 10-5-1902 Jon Smit, geb. Drouwenermond 29-10-1878, overl. ald. 16-12-1943, zn. van Hen-
drik Smit en Jantje Middel.

d. Siemon Benus, geb. Musselkanaal 6-11-1877, aannemer, overl. Stadskanaal 23-1-1950, tr. Borger 9-9-
1903 Alberdina Stikfort, geb. Musselkanaal 1-5-1875, overl. Groningen 9-12-1963, dr. van Cornelis
Stikfort en Hiltje Aalders.

e. Klaas Benus, geb. Musselkanaal 6-1-1880, metselaar 1904, aannemer en voorzitter van de Veenko-
loniale Aannemers- en Patroonsbond, overl. Groningen 16-3-1932, tr. Borger 21-5-1904 Geessien
Kaiser, geb. Westerdiep 1-2-1880, overl. Groningen 13-5-1949, dr. van Jan Kaiser en Stijntje Beu-
ker.
Klaas was van beroep metselaar en (school)timmerman; het begin van de wegenbouwactiviteiten
was in 1929. In 1932 namen twee zoons: Simon (1908-1970) en Jan Hendrik (Herman) (1906-1987) het
bedrijf, met onder andere in uitvoering zijnde werken in Emmen en Musselkanaal, over. De
groei van de onderneming ging ondanks de moeilijke tijden voorspoedig. In 1947 ontstond er
een samenwerking tussen de gebroeders Meijering en de gebroeders J.H. enS. Benus. Ruim vijftien
jaar later, in 1964, besloot Simon Benus met zijn zoons Jan en Klaas zelfstandig verder te gaan en
een nieuwe bouwonderneming op te zetten onder de naam 'S. Benus & Zn. NV.' met als vesti-
gingsplaats Musselkanaal. In 1975 besloot men tot overplaatsing van het bedrijf naar Stadska-
naal.
'1932 In memoriam K. Benus66; j.l. zaterdag had op het eenvoudige dorpskerkhof te Musselka-
naal een treffend gebeuren plaats. Door den Veenkolonialen Aannemersbond was op het graf van
zijn overleden voorzitter, den heer K. Benus, een gedenkteeken geplaatst en werd dit in het
bijzijn van het bestuur en leden van bovengenoemde Bond, het bestuur van den Prov. Gron.
Aannemersbond en enkele genoodigden, aan de aanwezige familie van den overledene overge-
dragen. Dhr. T. Achterbos, vice-voorzitter, schetste den overledene met zijn goede eigenschap-
pen als hooggeachte echtgenoot, vader en leider der Vereeniging. Vooral om hetgeen hij in deze
laatste hoedanigheid voor de leden individueel en als voorzitter voor de Vereeniging heeft ge-
daan, heeft men gemeend dit gedenkteeken, als blijk van waardeerende herinnering, op zijn graf
te moeten plaatsen'.

f. Grietje Benus, geb. Valthermond 2-2-1883, overl. ald. 8-3-1883.
g. Grietje Benus, geb. Nieuw Buinen 22-2-1884, overl. Musselkanaal 15-8-1904, tr. Borger 31-12-1902

Hendrik Middel, geb. Borger 19-10-1882, ged. Nieuw Buinen 4-3-1883, overl. Minneapolis (VS) 10-
1967, zn. van Egbert Middel en Alberdina Gruizinga. Hij tr. (2) Assen 5-6-1907 Fockelina Wilhelmi-
na Snijders, geb. Assen ca. 1886, d.v. Lambert Snijders en Wilhelmina Strijker.
Grietje en Hendrik zijn een aantal jaren woonachtig geweest in Amsterdam; Zij werd ernstig ziek
(tbc) en is overleden te Musselkanaal. Hij is later naar de VS vertrokken.
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h.JacobBenus,geb. Nieuw Buinen 10-2-1888, timmerman-aannemer, overl.Musselkanaal 29-9-1966,
tr. Borger 7-5-1910 Jantina Manrho, geb. Gasselte 25-10-1884, overl. Musselkanaal 27-11-1964, dr.
van Harm Johann Manrho en Trijntje Hekman.

i. Hendrika Benus, geb. Nieuw Buinen 31-3-1891, overl. ald. 4-4-1904.
j . Anna Benus, geb. Nieuw Buinen 5-5-1895, verpleegster en huisbezoekster tbc-onderzoek te IJmui-

den, ongehuwd, overl. IJmuiden 19-10-1978.
4. Jacob Benus, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 2-1-1850, winkelier, vervener, arbeider,

koopman en gemeenteraadslid te Borger, overl. Nieuw Buinen 6-10-1941, tr. Borger 16-9-
1871 Foktje Springer, geb. Wildervank 26-3-1850, overl. Assen 5-6-1931, dr. van Jurrien Si-
mons Springer en Barbara Jacobs Klein.
Uit dit huwelijk, geboren te Nieuw Buinen:
a. Klaas Benus, geb. 10-2-1872, onderwijzer, overl. Nieuw Buinen 14-4-1952, tr. Oude Pekela 23-4-

1902 HilkeBloem, geb. Oude Pekela 5-12-1878, overl. Groningen 23-9-1932, dr. van Derk Bloem en
Hendriette Mulder.

b. Jurrie Benus, geb. 2-11-1873, onderwijzer en hoofd der school, overl. Assen 4-4-1960, tr. Emmen
23-7-1902 Roeljje Postma, geb. Assen 15-10-1873, overl. ald. 25-4-1969, dr. van Roelof Postma en
Grietje Oosterveld.

c. Jan Benus, geb. 22-12-1875, commissionair in stro, caféhouder, overl. Nieuw Buinen 6-6-1956, tr.
Borger 5-3-1896 Henderika Keizer, geb. Nieuw Buinen 15-1-1865, overl. ald. 25-11-1940, wed. van
]oannes Martinus Theodorus van Swinderen (geb. Onstwedde 14-12-1861, molenaarsknecht en bakker
(1886), overl. Borger 30-4-1895, zn. van Evert Joost van Swinderen en Ullembina Manties), dr. van
Geert Keizer en Elsien Dusselje.

d. Barbara Benus, geb. 14-12-1877, overl. Groningen 6-6-1957, tr. Borger 1-6-1900 Albert Stavast, geb.
Nieuw Buinen 27-12-1873, landbouwer, overl. Nieuw Buinen 2-8-1953, zn. van Jan Stavast en
Jantje Nijboer.

e. Sophia Benus, geb. 27-9-1879, overl. Nieuw Buinen 8-7-1896.
f. Jantje Benus, geb. 6-10-1881, overl. Nieuwe Pekela 22-6-1965, tr. Borger 5-3-1903 FranciscusEggens,

geb. Valthermond 3-8-1876, commissionair in aardappelen, overl. Nieuw Buinen 25-8-1945, zn.
van Jan Eggens en Meintje Brinks.

g. Anna Benus, geb. 17-9-1883, overl. Emmen 5-8-1965, tr. Borger 13-6-1906 Sebastiaan Friedrich Wil-
helm Rosenbaum, geb. Nieuw Buinen 2-9-1877, glasblazer, koopman, overl. Emmererfscheiden-
veen 9-8-1954, zn. van Friedrich Ernst Rosenbaum en Johanna Margaretha Elisabeth Heinz.

h. Grietje Benus, geb. 9-1-1886, overl. Borger 9-10-1974, tr. Borger 31-10-1906 Menzo Egbert de Groot,
geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 19-1-1884, koopman, overl. Groningen 23-12-1963, zn. van
Arent Geerts de Groot en Jopkien Heinz,

i. Janna Benus, geb. 10-1-1886, overl. Nieuw Buinen 30-11-1889.
j . Elizabeth Benus, geb. 19-6-1888, overl. Zeist 2-5-1980, tr. Borger 12-11-1908 Theodorus Marinus van

Wijk, geb. Woerden 25-11-1875, stationschef te Gouda/Woerden, overl. Zeist 16-5-1947, zn. van
Pieter Johannes van Wijk en Anthonia Petronella van Laere.

k. Janna Benus, geb. 3-5-1891, overl. 's-Gravenhage 24-5-1963, tr. Borger 8-5-1914 Pieter Arend Meijer,
geb. Nieuwe Pekela 29-10-1886, schilder en koopman, overl. 's-Gravenhage 30-5-1979, zn. van
Arend Meijer en Jantje de Jonge.

5. Anna Benus, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 2-2-1852, overl. Emmen 1-3-1929, tr. Bor-
ger 24-12-1875 ArentTrip, geb. Gasselte 12-5-1852, arbeider, overl. Zijdstukken (gem. Onst-
wedde) 29-12-1916, zn. van Jan Arends Trip en Engeltje Gerrits Baas.

6. Elizabeth Benus, geb. Nieuw Buinen 18-12-1853, overl. ald. 25-4-1908, tr. Borger 17-3-1882
Hendrik Schuurman, geb. Rolde 26-4-1853, arbeider, overl. Nieuw Buinen 6-11-1886, zn. van
Gerrit Schuurman en Harmina Hagting.

7. Janna Benus, geb. Nieuw Buinen 20-11-1856, overl. ald. 5-9-1860.
8. Sophia Benus, geb. Nieuw Buinen 20-10-1858, overl. ald. 1-3-1906, tr. Borger 1-5-1878 Berend

Deuze, geb. Wildervank 1-2-1854, arbeider, overl. Nieuw Buinen 27-4-1935, zn. van Klaas
Berends Deuze en Luchina Wichers.
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9- Jantje Benus, geb. Nieuw Buinen 15-6-1860, tr. Borger 28-6-1879 Tiedo Smith, geb. Nieuw
Scheemda 12-3-1851, timmerman, zn. van Kornelis Tiedes Smith en Fenna Jans Hold.

10. Janna Benus, geb. Nieuw Buinen 9-11-1861, overl. ald. 21-1-1873.
11. Tetje Benus, geb. Nieuw Buinen 3-5-1863, overl. ald. 23-2-1872.
12. Zwiers Benus, geb. Nieuw Buinen 2-2-1865, fabrieksarbeider en machinist 1895, overl.

Stadskanaal (gem. Onstwedde) 27-11-1916, tr. Borger 24-5-1890 Lammechien Deuze, geb.
Wildervank 2-2-1860, overl. Nieuw Buinen 28-1-1942, dr. van Klaas Berends Deuze en
Luchina Wichers. Zij tr. (2) Borger 30-4-1921 (echtscheiding ald. 2-3-1929) Meine Kruizinga,
geb. Kiel (gem. Hoogezand) 29-11-1871, fabrieksarbeider (1902), wedr. vanSteffentjeScholtens
(geb. Muntendam 13-11-1871, dr. van Michiel Scholtens en Helena de Jonge),.zn. van Be-
rend Kruizinga en Grietje Niemeijer.
Uit dit huwelijk:
a. Sophia Benus, geb. Nieuw Buinen 31-5-1893, overl. ald. 8-10-1893.
b. Luchina Sophia Benus, geb. Nieuw Buinen 12-7-1895, overl. Ermelo 11-12-1917.
c. Sophia Benus, geb. Stadskanaal (gem. Onstwedde) 5-8-1900, overl. ald. 5-12-1902.

13. Zwaantje Benus, geb. Nieuw Buinen 2-8-1866, overl. ald. 17-5-1880.
14. Annechien Benus, geb. Nieuw Buinen 20-5-1870, overl. ald. 8-2-1872.

Noten
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hom 1994. De auteur is een kleinzoon van Klaas Benus (IVe-3e; 1880-1932).
4. P.J. Ritsema, Benes een noord-gronings geslacht, in: Gens Nostra 15 (1960), pag. 182-191.
5. G.N. Schutter, Gegevens betreffende de familie Benes ofBeens, in: Gens Nostra 16 (1961), pag. 36-40.
6. Groninger Archieven, Rechterlijk Archief Oldambt 7240 (Oud: RA, V117); verder vermeld als GrA,

RA Oldambt.
7. GrA, RA Oldambt 7240 (Oud: RA, V11 7).
8. GrA, RA Oldambt 7240 (Oud: RA, V11 7).
9. GrA, RA Oldambt 7240 (Oud: RA, V117).

10. GrA, RA Oldambt 7243 (Oud: RA, V1110).
11. GrA, RA Oldambt, Protocol voogdijaanstellingen 5619 (Oud: RA V pp 2)44-3-1769.
12. GrA, RA Oldambt 7244 (Oud: RA, V1111).
13. GrA, RA Oldambt 7244 (Oud: RA, V1111).
14. GrA, RA Oldambt 7250 (Oud: RA, V1117).
15. GrA, RA Oldambt 7246 (Oud: RA, V 1113).
16. GrA, RA Oldambt 7251 (Oud: RA, V1118).
17. GrA, RA Oldambt 7252 (Oud: RA, V1119).
18. GrA, RA Oldambt 7257 (Oud: RA, V11 24).
19. GrA, RA Oldambt 7244 (Oud: RA, V1111).
20. GrA, RA Oldambt 7242 (Oud: RA, V11 9).
21. GrA, RA Oldambt 7255 (Oud: RA, V11 22).
22. GrA, RA Oldambt 7255 (Oud: RA, V11 22).
23. GrA, RA Oldambt, Protocol voogdijaanstellingen 5619 (Oud: RA V pp 2), 9-12-1777.
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GENEALOGIE SMITH
(Ezinge)

DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA

Inleiding
Voorouders met de naam Smit beloven mees tal weinig bemoedigends als het om het samenstel-
len van een genealogie gaat. Toch viel het in dit geval wel mee - en dat, terwijl in de plaats
waar zij van generatie tot generatie gevestigd waren f het Groningse dorp Ezinge) de trouwboe-
ken grotendeels ontbreken... Zulks is vooral te danken aan enkele vrij karakteristieke voorna-
men. Die van de stamvader, Hindrik, valt daar niet onder; maar zijn patroniem was Mennes, en
dat van zijn (eerste) vrouw luidde Menses. Daar viel wat van te maken, zeker omdat het voorna-
melijk om landbouwers ging en er dus nog wel eens een huwelijkscontract werd opgemaakt.
Hindrik Mennes moet overigens niet alleen als stamvader, maar ook als naamgever van de fami-
lie worden beschouwd; volgens de overlijdensakten van enkele van zijn dochters was hij inder-
daad smid, en de zoon Menne Hindriks kwam al ver vóór 1811 met de familienaam voor.

De leden van dit geslacht werden beurtelings aangeduid met Smit en Smith, maar binnen de
BS is uiteindelijk de laatste vorm gaan domineren. Waar de naam als 'Smit' wordt gegeven,
heb ik dat getracht te vermelden, al wisselt het wel eens (geboren met de ene spelling en over-
leden met de andere, en omgekeerd); in alle andere gevallen is de versie met slot-th bedoeld.
De vorm 'Smid' trof ik niet aan.

'Esinge in 't Westerkwartier van Groeningen'
aquarel door Aart Schouman, 1772

Collectie Groninger Museum; foto Groninger Museum (John Stoel)
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Er bestond in de nabijheid van Ezinge overigens nog een tweede familie Smit, waarin even-
eens de voornaam Menne voorkwam. Daar zal deze familienaam niet, zoals in het eerste geval,
reeds vóór 1811 zijn opgetreden. Om verwarring te voorkomen, voeg ik inzake dit geslacht een
korte bijlage toe. Ik heb nog even overwogen of hun stammoeder, Aafke Mennes (afkomstig uit
Garnwerd) een zuster geweest kan zijn van Hindrik Mennes, de stamvader van 'mijn' familie,
maar tussen beider trouwdata zit een kwart eeuw of meer, en dat duidt op minstens een gene-
ratie verschil.

Tenslotte zal in een tweede bijlage nog een mogelijke opvoering van de stamreeks worden
besproken, en wel via een plaats- en tijdgenoot van Hindrik Mennes die hetzelfde patroniem
droeg als hij. Ik heb het niet aangedurfd om deze lijn als zeker - of zelfs maar als waarschijn-
lijk - vooraan te plaatsen: er pleit teveel tegen. Maar het is een intrinsiek fraaie genealogische
reconstructie, in alle opzichten hypothetisch, maar niettemin verleidelijk. Niemand zou ent-
housiaster zijn dan ik, als het iemand mocht gelukken deze afstamming te bevestigen! Maar
i7e-eeuwse bronnen voor dit gebied, het Groninger Westerkwartier, zijn schaars. Ook als er
géén verwantschap mocht zij n leek het mij wenselijk dit fragment, van vier generaties, hierbij
weer te geven: al was het alleen maar voor hen die er misschien wèl van afstammen.

Nog een opmerking: in het volgende zullen enkele Ezinger overlijdensdata opvallen waarvoor
geen bronvermelding is opgegeven. Ik moet die lang geleden uit de literatuur (of uit familie-
vermeldingen?) hebben overgenomen, maar kan dit nu niet meer achterhalen. Aangezien ze
er acceptabel uitzien en in de lijn der verwachting liggen, heb ik ze vooreerst maar gehand-
haafd.

Op één verwijzing na zijn er geen bronnen uit het Gemeentearchief Groningen gebruikt.
Alle noten betreffen dus stukken uit het Rijksarchief in Groningen. De heer R. van der Ley te
Groningen, mevrouw A. Veldhuis te Veenwouden en mevrouw M. Vulsma-Kappers te Amster-
dam controleerden enkele problemen elders, d.i. buiten de provincie Groningen: hiervoor ben
ik hen dank verschuldigd.

Genealogie

I. Hindrik Mennes, geb. ca. 1700, smid te Ezinge1, begr. Ezinge 30-12-1773, tr. (1) vóór 1724 Geertje
Menses, overl. vóór 1747, tr. (2) ca. 1747 Grietje Gerrits, ged. Feerwerd 15-8-1723, begr. Ezinge 21-
5-1781, dr. van Gerrit Jansen en Welmoet Berents.

Geertje Menses had een broer Pieter Menses, die in 1763 nog leefde. Hij trad op als 'volle oom' in de
huwelijkscontracten van haar zoons.

De doop van Grietje Gerrits uit het huwelijk van Gerrit Jansen en Welmoet Berents (gehuwd Feerwerd
april 1718, beiden van aldaar) wordt bevestigd door de vernoeming. Haar oudste dochter heette Geertje,
naar de overleden eerste echtgenote van Hindrik Mennes; de tweede Voske, naar te verwachten valt naar
Hindrik's eigen moeder; de derde Welmoet.

Na de dood van de man, al dan niet in 1773 (zie de opmerking in de inleiding) werd in 1778 een
inventaris van de bezittingen opgemaakt2. Was de weduwe toen voornemens om te hertrouwen? Het
stuk heeft als titel 'Inventaris van alle sodanige goederen als wijlen Hindrik Mennes met zijn ehe-
vrouw Grietje Gerrits in gemeenschap heeft bezeten en op zijn dodelijk deces heeft nagelaten' en is
ondertekend door Grietje Gerrits, Gerrit Arents en C. Schuiringa.

De profijtelijke staat bestond alleen uit huisraad ter waarde van ƒ 107.10.0. De schadelijke staat
voerde op vier jaar landhuur ad ƒ 36 is totaal ƒ 144, en enkele kleinere bedragen, totaal ƒ 283.5.0; netto
bleek er ƒ 75.15.0 tekort. Het zal dus zeker geen vetpot zijn geweest.

Of Grietje daarna echt hertrouwd is, wordt bij gebreke van trouwboeken niet duidelijk, maar het
is zeker niet onmogelijk. Een huwelijkscontract vond ik niet, en zij stierf al in 1781.
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Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Ezinge:

1. Mense Hindriks, volgt Ha.
2. Foske Hindriks, ged. 16-9-1725, overl. Ezinge 24-10-1725.
3. Menne Hindriks, ged. 6-5-1728, 'verstorven in hetzelfde jaar'.
4. Foske Hindriks, ged. 8-1-1730, 'verstorven in hetzelfde jaar'.
5. Foske Hindriks, ged. 14-5-1731 (tweeling met volgende), jong overleden.
6. Sijke Hindriks, ged. 14-5-1731-
7. Menne Hindriks, volgt Ilb.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Ezinge:

8. Geertjen Hindriks, ged. 31-3-1748, overl. (mogelijk te Amsterdam) na 1789, tr. Oldehove
11-1-1767 Janna Geerts Klaver, van Ameland (doop aldaar niet gevonden), koopman, zee-
man, overl. na 1789.
Geertjen Hindriks, huisvrouw vanjannes Geerts Claever, werd lidmaat te Oldehove op 28 februari 1772.
Haar echtgenoot had reeds op 18 februari 1770 een soortgelijk verzoek gedaan, maar moest wachten
tot een dorpsgenoot zijn vete met hem had beëindigd! Hij was zeeman, en toen hij in de nazomer
van 1782 naar huis terugkeerde, bleek hem dat zijn vrouw al in 1780 een relatie had aangeknoopt
met de plaatselijke predikant, Johannes Kuiten (ged. Groningen iz-2-1730 als zn. van Berend Kuiten
en Aefjen de Groot, overl. Peize 31-1-1795, gehuwd met Cornelia Sinninge). Het moet een publiek ge-
heim zijn geweest: binnen drie dagen na thuiskomst werd er onder zijn venster een anoniem
geschrift vol details naar binnen geschoven. Jannes Geerts deed dan ook prompt zijn beklag bij de
plaatselijke kerkenraad: de affaire hield zowel deze instantie als de Classis van het Westerkwartier
een vol jaar bezig, en eindigde in de afzetting van dominee Kuiten. Diens vrouw kreeg op 15 sep-
tember 1783 attestatie naar Peize, en daar bleven beiden tot hun dood toe woonachtig3. Hij werd
pas in 1786 opgevolgd, door Ds. Muntinge, dus de zaak heeft een forse nasleep gehad.

Een groot aantal dorpsgenoten getuigde in deze periode over wat zij gezien, gehoord, gedacht
en geraden hadden. Zelfs was er een kind uit deze relatie geboren, dat echter niet lang in leven
bleef (geb. 28-10-1782, overl. 3-4-1783); een doopinschrijving daarvan trof ik - begrijpelijkerwijze
- niet aan. Onder de getuigen valt op Geertje's zuster, Weimoed Hindriks: zij was dienstmaagd bij
dit gezin, en had een vrij goed idee wat er aan de hand was! Geertje was tamelijk openhartig over
de affaire en werd, uit de aard der zaak, onder de kerkelijke censuur geplaatst (11-3-1783). Overigens
verzoende zij zich kort nadien weer met haar echtgenoot, er werden de jaren daarop nog twee
kinderen in het gezin geboren, haar doen en laten werd secuur in de gaten gehouden, en nadat er
voldoende tijd overheen was gegaan, werd zij weer als lidmaat geaccepteerd, op 2 april 1789. Dat
was niet toevallig: samen met haar echtgenoot kreeg zij een week later (op 8 april 1789) attestatie
naar Amsterdam. Of zij daar gebleven zijn, is niet duidelijk: aan het einde van datzelfde jaar 1789
werd te Amsterdam nog een kind geboren, maar daarna lijken ze weer uit Amsterdam verdwenen
te zijn. Naar Groningen zullen ze niet zijn teruggekeerd: ik vond in een latere periode geen enkel
overlijden van een der hier genoemden.
Uit dit huwelijk:

a. Geert Jannes Klaver, geb./ged. Oldehove 24/28-2-1768.
b. Hendrik Jannes Klaver, geb./ged. Oldehove 14/21-5-1769.
c. Johannes Jannes Klaver, geb./ged. Oldehove 13/20-1-1771.
d. Grietje Jannes Klaver, geb./ged. Oldehove 22/27-9-1772.
e. Johanna Jannes Klaver, geb./ged. Oldehove 6/11-12-1774.
f. Johannes Jannes Klaver, geb./ged. Oldehove 21/28-2-1777.
g. Hendrik Jannes Klaver, geb./ged. Oldehove 4-5/4-7-1779.
h. Menno Jannes Klaver, ged. Oldehove 1-3-1784.
i. Gerhardus Jannes Klaver, ged. Oldehove 16-9-1787.
j . Heelena Jannes Klaver, ged. Amsterdam 2-12-1789 (als dr. van Johannes Claver en Geertije Hende-

reks; getuigen Minne Hendereks en Wiskke Fransen, zie voor hen Ilb.).
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9- Voske Hindriks [Smit], ged. 31-5-1750, 'daglonersche' (1826), overl. Ezinge (als Foske Hin-
driks, oud 76 jr., met vermelding van haar doopdatum) 25-9-1826, tr. (vóór 1776) Pieter
Jacobs Bloem, geb. ca. 1744, smid (zo vermeld in 1826), overl. Ezinge (huis no. 54, oud 66
jr., nalatende vrouw en vier kinderen) 12-1-1811.
Volgens de akte van naamsaanneming te Ezinge compareerde op 11 april 1812 Voske Hindriks, wedu-
we van Pieter Jacobs Bloem te Ezinge; er stond aanvankelijk Voske Hindriks Smit, maar deze laatste
naam was weer doorgehaald. Zij nam de naam Bloem aan voor haar kinderen (drie zoons en een
dochter)Jacop Pieters geb. 27-2-1785, Menne Pieters geb. 21-9-1788, Cornelis Pieters geb. 2-11-1794, Corne-
liske Pieters geb. 9-6-1782; daarmee zal wel zijn bedoeld dat zij die naam behielden, want reeds in
het doopboek stond bij vrijwel elke inschrijving dat de vader Pieter Jacobs Bloem heette. Hij zal een
kleinzoon zijn geweest van zijn naamgenoot Pieter Jacobs Bloem, van Zuidhorn, die aldaar in 1669
met Geertje Thees en in 1694 met Martjen Jacobs Stegnerus huwde. Ik zocht in de periode rond 1744
naar zijn doopinschrijving, maar moet die gemist hebben.

Bij haar overlijden werd Foske Hindriks opgegeven te zijn een dochter van Hindrik Mennes en
Grietje Hindriks 'in leven smit'.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Ezinge:
a. Anje Pieters Bloem, ged. 3-12-1775.
b. Anje Pieters Bloem, ged. 5-2-1778.
c. Hindrik Pieters Bloem, ged. 11-7-1780.
e. Kornelske Pieters Bloem, ged. 9-6-1782.
f. Jacob Pieters Bloem, ged. 27-2-1785.
g. Menne Pieters Bloem, ged. 21-9-1788.
h. Kornellis Pieters Bloem, ged. 2-11-1794.

10. Welmoet Hindriks, ged. 17-3-1754, otr. Noordhorn 19-7-1789 (zij: 'afkomstig van Ezinge'),
tr. Niezijl 4-8-1789 Hindrik Pieters, van Niezijl.
Volgens hun huwelijkscontract4brachtdebruidegom twee verzochte getuigen mee, met name Jacob
Leenderts en Jacob Jans. Aan bruidszijde waren aanwezig Pieter Jacobs zwager, Valentijn Hindriks en
Mensje Hindriks zwager en zuster, Menne Hindriks halfbroer.

Zeker gedurende de jaren 1780-1782 was Weimoed Hindriks dienstbode in het gezin van haar
oudere zuster Geertje, te Oldehove. Zij trouwde niet vroeg, over de 35 jaar oud, en kreeg toen nog
één kind. Ik vermoed - maar kan het op dit moment niet bewijzen - dat haar echtgenoot veel ouder
was dan zij, en reeds weduwnaar. Ik zou hem willen identificeren met Hindrik Pieters, die reeds op
12 augustus 1758 trouwde met RiemkeJans 'beide te Niezijl'. Die formulering kan eventueel beteke-
nen dat zij daar ook geboren waren, maar dan had er eigenlijk moeten staan 'beiden van Niezijl'.
Dat blijft dus dubieus, en ik kon Hindrik daar ook niet in het doopboek aanwijzen. Uit dit huwelijk
werden tussen 1762 en 1769 zes kinderen geboren, achtereenvolgens: Gepke, Pieter, Jan, Hindriktje,
Gepke en Pieter Hindriks. Omdat ook de dochter van Weimoed de naam Gepke meekreeg, suggereert
dit dat zijn moeder zo geheten had. Overigens kan ik rond 1789 geen afkoop van Hindrik Pieters met
overlevende voorkinderen aanwijzen.
Uit dit huwelijk:
a. Gepke Hindriks, ged. Niezijl 6-4-1792.

11. Jantje Hindriks, ged. 22-5-1757, overl. na 1763.
12. Mensje Hindriks, ged. Ezinge 19-2-1764, overl. Ezinge (huis no. 40, met opgave van haar

geboortedatum als 9 februari 1764 en vermelding van de naam van beide ouders) 17-6-
1818, tr. vóór 1786 Valentijn Hindriks [deJonge], ged. Zuidhorn 12-8-1753, overl. Ezinge (oud
72 jr.) 6-10-1826, zn. van Hindrik Hindriks en Ebelje Valentijns.
Mens(t]je zal zijn vernoemd naar haar veel oudere halfbroer Mense Hindriks, die juist in de periode
vlak voor haar geboorte overleden moet zijn.

Falentien Hindriks de Jonge te Ezinge nam op 18 april 1812 de naam De Jonge aan. Hij had toen als
zoons: Hendrik Falentiens geb. 29-10-1787, Jan Falentiens geb. 5-5-1796, Mense Falentiens geb. 15-9-1798,
en als dochters: EebeltieFalentiens geb. 8-10-1785, GrietieFalentiens geb. 8-8-1790, JantieFalentiens geb.
14-4-1793, Willemina Falentiens geb. 13-2-1805; klaarblijkelijk waren alle kinderen in leven gebleven.
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Deze geboortedata wijken overigens hier en daar in detail af van de vermeldingen in het doopboek.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Ezinge:
a. Ebehje Valentijns, ged. 16-9-1785.
b. Hindrik Valentijns, ged. 14-11-1787.
c. Grietje Valentijns, ged. 8-11-1790.
d. Jantje Valentijns, ged. 5-5-1793.
e. Jan Valentijns, ged. 29-5-1796.
f. Mense Valentijns, geb./ged. 18-9/14-10-1798.
g. Wilmina Valentijns, geb./ged. 13/17-2-1805.

Ha. Mense Hindriks, ged. Ezinge 23-7-1724, smid te Aduard, overl. tussen mei 1763 en mei 1764,
tr. Aduard 26-3-1759 Sijwkejans, dr. van Jan Everts (en Lijsbeth Hindriks); zij tr. (1) Aduard 1-12-
1754 Focke Fockes, van Doezum, schoolmeester te Aduard.

Sijwke, of Sijfke, moet zijn geboren ten tijde van een lacune in het Aduarder doopboek, 1724-1732. De
naam van haar vader blijkt uit haar huwelijkscontract, en zekere Jan Everts gehuwd met Lijsbeth Hin-
driks liet te Aduard op 5 maart 1724 een zoon Jan dopen. Dit gecombineerd met de voornaam Lijske
(gegeven aan het enige kind uit het huwelijk van Mense Hindriks en Sijjkejans), maakt het waarschijn-
lijk dat Lijsbeth ook de moeder van Sijfke was.

Uit Sijwkes eerdere huwelijk met de schoolmeester Fokke Fokkens was nog een postume dochter
geboren, uiteraard naar de overleden vader vernoemd: Fokjen Fokkens, gedoopt te Aduard op 7 maart
1756.

De huwelijkse voorwaarden5 tussen Mense Hindriks, van Ezinge, en Sijwkejans, weduwe van Focke
Fockes, gaven aan bruidegomszijde Hindrik Mennes als vader, Menne Hindriks volle broeder, PieterMenses
volle oom. Aan bruidszijde traden op Jan Everts als vader, Hindrik Jans halfbroeder, Frekejans halfzus-
ter.

Het huwelijk heeft maar kort geduurd: reeds in mei 17646 verkochten Hindrik Mennes en Menne
Hindriks, erfgenamen van Mense Hindriks 'in leven woonagtig te Aduardt', voor ƒ 815 aan Jan Pieters en
Hilje Ritsema een behuizing en tuin erachter 'zijnde een smitterije', met het gereedschap, te Aduard
aan de straat gelegen. Uit beide bronnen wordt dus duidelijk dat Mense en Menne Hindriks de enige
overlevende kinderen uit het eerste huwelijk van hun vader zijn geweest, en bovendien dat eerstge-
noemde kinderloos is overleden.
Uit dit huwelijk:
1. Lijske Menses, ged. Aduard 31-12-1760, jong overleden.

Ilb. Menne Hindriks Smit, ged. Ezinge 7-9-1732, kerkvoogd ald., overl. Ezinge 1-3-1802, tr.
(datum HC Ezinge 13-5-1763) Wijtske Franssen '', geb. Zoutkamp mei 1740, overl. Ezinge 19-9-
1824, dr. van Frans Douwes en Jantien Peters.

Ten tijde van de huwelijkse voorwaarden8 was Menne Hindriks jongman, WijtskeFranssenjongedochter.
Getuigen aan bruidegomszijde waren Hindrik Mennes en Grietje Gerrits volle vader en stiefmoeder,
Mense Hindriks volle broeder, Geertje Hindriks, Vaaske Hindriks, Welmoet Hindriks en Jantje Hindriks half-
zusters, PieterMenses volle oom. Aan bruidszijdeFrans Douwes enJantjenPieters vader en moeder, Wytske
Cornellis grootmoeder, Yte Cornellis en Jantje Franssen zwager en zuster, Pieter Franssen, Hindrik Franssen,
Douwe Franssen volle broeders, Martjen Franssen en Boukjen Franssen volle zusters.

Nog dezelfde maand9 namen Menne Hindriks en Wytske Franssen een boerenplaats met zestig grazen
land onder het karspel Ezinge over van Wytske Hindriks te Ezinge voor ƒ 2100; de boerderij deed jaar-
lijks ƒ 180 vaste huur aan juffer Maria Hoek. Menne Hindriks zal dus zeker direct na het huwelijk zelf-
standig landbouwer zijn geworden. Al in 1780 was hij kerkvoogd (zie hieronder); in 1789 kwam hij
nog als zodanig voor10 en zelfs nog eind 1797. Bij deze laatste gelegenheid diende Menne Hindriks Smit,
kerkvoogd van Ezinge, een rekest in inzake problemen met het voldoen van een aan de kerk opgeleg-
de heffing, waartoe op 30 januari 1797 verschillende percelen kerk- en pastorieland verkocht was.

In 1775 blijkt dat Menne Hindriks en Wijtske Franssen onder haar behuizing in een vaste beklemming
vier grazen land te Feerwerd gebruikten; zwetten of belendingen waren: ten noorden het pastorie-
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land van Ezinge, ten oosten de weg, ten zuiden Frans Douwes en ten westen de weduwe van Olphert
Jans. Dit land - of eigenlijk de eigendom in beklemrechtelijke zin, al staat het er niet zo - werd op
dat moment door de familie Van In en Kniphuizen voor ƒ 325 verkocht aan de raadsheer A.H. van Swinde-
ren ". Wat er ook niet bijstond was het huurbedrag, toch een factor in de koopprijs!

Vijfjaar later, in 178012, kochten de kerkvoogd Menne Hindriks en Wytske Franssen een plaats aan 't
einde van de straat te Ezinge van Jacob Hindriks en Aeltje Benes voor ƒ 3300, in drie termijnen te betalen.
De boerderij omvatte een binnenhuis, 'Vriesche schuire en regenbak', alsmede de beklemming van
52 grazen land, met het recht om vrij te laten malen bij de plaatselijke pelmolen. Aan de heer H. Lewe
waren zij jaarlijks ƒ 107 vaste huur schuldig. Mogelijk met het oog op deze aankoop leenden Menne
Hindriks en Wytske Franssen te Ezinge tezamen metP'ieterFranssen enDouweFranssen te Feerwerd in 1782
ƒ 2000 van Ds. D. ten Cate en Margareta Verveld te Feerwerd'3.

In 179614 verkochten de erven Lewe aan Derk Bonthuis en Syke Simens te Loppersum een heerd land
groot plm. 51 grasen onder Ezinge, bij Menne Hindriks en Wytske Franssen onder beklemming gebruikt
voor ƒ 107 per jaar, voor ƒ 3151.18.0. Van deze oppervlakte lagen 45 grazen, behuisd, aan elkaar en zes
grazen elders.

In 1790 leenden Menne Hindriks Smit en WijtskeFransen, echtelieden te Ezinge, ƒ 1500 a 4% van burge-
meester A.H. van Swinderen '5.

Wietske Fransen kondigde het overlijden van haar echtgenoot aan in de Groninger Courant (no. 19,
vrijdag 5-3-1802):

Heden morgen omtrent 4 uur, trof mij en mijn twee kinder een gevoelige slag, door het overlijden
van mijn waarde man Menne Hindriks Smit, in leven kerkvoogd van Ezinge, in den ouderdom van
bijna zeeventig jaar, door kramptrekking in het zenuwgestel en verval van levenskragten. Hoe tref-
fent dit verlies voor mij en mijne kinderen is, hopen wij echter in de bestelling van onzen besten
Vader te berusten.

Ezinge den 1 Maart 1802
Wietske Fransen, wedw. M.H. Smit

Uit dit huwelijk, gedoopt te Ezinge:

1. Geertje Mennes, ged. 8-1-1764, begr. Ezinge 28-3-1777.
2. Jantje Mennes Smit, ged. 17-11-1765, begr. Ezinge 18-11-1791, tr. [Ezinge ca. 1786] Arend Jans

[Bos]; hij hertr. als weduwnaar van Ezinge, otr. Slochteren 30-3, att. naar Ezinge 16-4-1793
Gezijna Egberta Piccardt, van Slochteren.
Mogelijk was Jantjes echtgenoot al eerder gehuwd geweest; zekere krent Jans Bosz, 'cuiper op
Schouwerzijl', liet op 10 juni 1765 te Mensingeweer een huwelijkscontract opmaken met Krijnje
Heijkes l6. Aan zijn zijde traden op Frouwkejans Bosz en Even Ekkes als zuster en zwager, Lubbert
Tonnis dedigsman: aan Krijnje's zijde haar moeder AnjeSijgers Vos, en haar volle zusters Anje Heykes
gehuwd met Rientjen Jans, Aajke Heijkes gehuwd met Eppe Jans. Ondanks de gelijknamigheid is
identificatie niet erg waarschijnlijk, aangezien de bruidegom van 1793 een gezeten boer blijkt te
zijn17:

'Op den requeste van Arent Jans Bos, door Dr. A.P. Driessen in qlte vertekent, houdende hoe tot
een tweede huwelijk staande overtegaan met juffer Gesina Egbarta Piccart, hij dit voornemen niet
kan volvoeren eer en bevorens er voorstanders zullen zijn aangestelt over zijn nog minderjarig
kind [dogter] uit zijn voorighuiwlijk met Jantje Mennes verwekt, en de afkoop van de moederlijke
boedel zal zijn geperfecteert, hierom is het dat remonstrant de vrijheid neemt als voorstanderen
te proponeren Hindrik Mennes Smit [woonagtig te Saaxum], zijnde volle oom van de pupille van
moeders zijde als voormond, Jan Berents [woonagtig te Zuidwolde], zijnde grootvader over de
pupille van vaderszijde als sibbevoogd, en Hindrik Fransen [woonagtig te Feerwert], oudoom over
de pupille van moederszijde als vreemde voogd. Dom. cit gesteld ten huize van de kerkvoogd
Menne Hindriks Smit.'

Hierna werd de boedelbeschrijving opgemaakt en tevens de afkoop. De vader behield de boedel
en zou het meisje opbrengen tot 18 jaren, daarna afkopen met ƒ 1013.6.0 en 'een gouden rijder tot
een douceur wegens depost van contante penningen'. Het lijfstoebehoren zou ten voordele van de
pupille onder de vader berusten.
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Inzake de boedel: het betrof een boerenplaats met de beklemming van 63 grazen groen- en
bouwland, ƒ 7000. Huisraad en boerengerei. Levendige have: elf'calf beesten' [= melkkoeien], twee
ossen, zes hokkelingen, zeven paarden, zeven schapen. Profijtelijke staat ƒ 9032.14.4, schadelijke
staat ƒ 7006.2.0, zuiver ƒ 2026.12.0. Schulden o.a. een obligatie van ƒ 4000 aanM. H. Smidt, apotheker
Deknatelf 654, Gerrijt Arens ƒ 700, A.H. van Swinderen landhuur ƒ 340 en diverse kleinere schulden,
o.s. ƒ 64.18.7 aan N. Mennes voor winkelwaren, landhuur aan Ds. Numan ƒ 12, winkelwaren Alje
Rijpema ƒ 40.5.0.
Uit dit huwelijk:
a. WijtskeArendsBos, ged. Ezinge 22-4-1787, overl. ald. 27-9-1806 (oud 19 jr., 5 mnd en enige dagen).

3. Hindrik Mennes, volgt Ma.
4. Grietje Mennes, ged. 19-1-1772.
5. Frans Mennes Smit, ged. 8-1-1775, landbouwer te Feerwerd.
6. Mense Mennes, volgt Illb.

lila. Hindrik Mennes Smith, ged. Ezinge 11-9-1768, landbouwer te Saaxum, later te Ezinge, overl.
Ezinge 1-2-1830, tr. (datum HC 19-9-1789) Eitje Gerrits, ged. Oldehove 14-3-1768, overl. Ezinge
26-12-1852, dr. van Gerrit Jans en ida Luirts.

Handtekening van Hindrik Mennes Smith (lila)
onder de trouwakte van zijn zoon Gerrit, 2 juli 1818

Uit hun huwelijkscontract18 blijkt dat zij in de herfst van 1789 zijn gehuwd; de oudste dochter is dan
al vrij snel na dit huwelijk geboren. Voor de bruidegom getuigden de kerkvoogd [MenneJ Hindriks en
WijtskeFranssen als vader en moeder, Arentjans en Jantje Mennes zwager en volle zuster, Douwe Franssen
volle oom, Abraham Harsema en Bouwke Franssen aangetrouwde oom en volle moei. Aan bruidszijde:
Gerrit Jans en Yda Luurts vader en moeder, Jan Raangs en Marieke Gerrits zwager en zuster, Gijsel Gerrits
zuster, Willem Luurts volle oom, Jacob Luurts en Cornelliskejans volle oom en aangetrouwde moey.

Op 10 april 1812 nam Hendrik Mennes Smit te Eezinge de naam Smit aan voor zichzelf en voor zijn
kinderen: Gerrit Hendriks geboren 14 december 1791, MenneHendriks geboren 7 juli 1794, Frans Hendriks
geboren 6 november 1799, Wietske Hendriks geboren 25 januari 1790, Ida Hendriks geboren 6 november
1799-

Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Ter gedachtenis van Hindrik Mennes Smith geboren te Ezinge den 11 September 1768 en aldaar over-
leden den 1 Februarij 1830 en van deszelfs echtgenoote Eitje Gerrits geboren te Oldehove en overleden
te Ezinge den 26 December 1826.

Uit dit huwelijk:

1. Wietske Hindriks Smith, ged. Saaxum 25-1-1790, overl. Ezinge 18-6-1863, tr.19 Ezinge 24-12-
1814 Gerrit Arend Arends20, ged. Ezinge 30-11-1793, koopman/burgemeester, overl. Ezinge
2-7-1876, zn. van Arend Gerrits Arends en Geertruid Cornelis Cleveringa21.
De betrokkenen kwamen een keer in de krant door het aanrichten van een feest bij het 15-jarig
jubileum van hun zetboer22: 'Gepasseerden zondag, den 26 dezer, had onder Oldehove eene pleg-
tigheid plaats, die bij den tegenwoordigen in vele opzigten zeer ontmoedigenden toestand van het
boeren-werkvolkinderdaadnavolging verdient. DeheerG.A. Arends, burgemeester teEzinge, voor
eene reeks van jaren door aankoop bezitter geworden zijnde van de boerderij Akkemaaheert, ten

Gens Nostra 56 (2001) 267



Wietske Smith (llla-i; 1790-1863)
en echtgenoot Gerrit Arend Arends (1793-1876)

N.W. van Oldehove, zond in de maand mei van het jaar 1838 zijn knecht Geert Hendriks Wierenga
als zetboer derwaards, om de werkzaamheden aldaar meer onmiddelijk te besturen, en waarover
de heer Arends nu zijne tevredenheid wilde betuigen. In den namiddag van gezegden dag begaf
hij zich met zijn gezin en vergezeld van het Ezinger muzijkgezelschap, als daartoe met andere
vrienden uitgenoodigd, naar gezegde boerderij, om aldaar eene genoegelijke zamenkomst te heb-
ben en een klein feest te vieren, dat dan ook door muzijk, onder de leiding van den onderwijzer
Kampinga, te Ezinge, opgeluisterd werd, spelende niet alleen binnen'shuis, maar onder begunsti-
ging van schoon weder ook op den provincialen rivierdijk. Het was op dit daarvoor aangerigte
feest, dat de heer Arends met eene gepaste aanspraak en betuiging zij ner tevredenheid, tot beloon-
ing voor eerlijke en langdurige dienst, Wieringa eene fraaije zilveren tabaksdoos overhandigde,
prijkende met zinnebeelden, betrekking hebbende tot den landbouw, en de volgende inscriptie:

Deez' doos, erkent'lijk aangeboon
Voor vlijt en trouwe dienstbetoon
In eene reeks van vijftien jaren,
Schenk ik aan U; en als ge hem ziet,
Vergeet dan ook uw vrienden niet,
Die U steeds in hun hart bewaren.

Na eene gulle, gastvrije ontvangst keerden de feestgenooten, zeer voldaan, in vier rijtuigen weder
huiswaarts.'
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In dezelfde krant werd het overlijden van de vrouw bekendgemaakt. Hoewel er kinderen en klein-
kinderen waren, werd daarover in de advertentie niets vermeld23:
Heden avond elf uur overleed mijne geliefde echtgenoot en waardige huisvrouw, Wietske Hendriks
Smith, in den ouderdom van ruim 73 jaren, na eene echtvereeniging van 48 jaren.

Ezinge den 18 Junij 1863.
G.A. Arends.

Dienende deze tevens als bijzondere kennisgeving.
Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Rustplaats van Wietske Hindriks Smith, echtgenoote van Gerrit Arends Arends, geboren te Ezinge
den 25 Januarij 1790 en aldaar overleden den 18 Junij 1863 na eene echtvereniging van 48^ jaren.

Uit dit huwelijk:
a. Arent Gerrits Arends, geb. Ezinge 16-4-1815, overl. Ezinge 19-6-1815.
b. Geertruid, geb. Ezinge 7-4-1816, overl. Ezinge 3-12-1818.

Heden avond, cirka 5'A uur, overleed tot onze bittere droefheid, ons teederbemind dochtertje
Getruidt, in den ouderdom van zVi jaar. Het herdenken aan eenebetere verwisseling, matigt onze
droefheid. Wij geven door dezen kennis aan vrienden en bekenden

Ezinge, den 3 Decemb. 1818.
Gerrit A. Arends

Wietske H. Smit24

c. Eitje Gerrits Arends, geb. Ezinge 18-4-1818, tr. Ezinge 21-6-1838 Klaas Marten Talens.
d. Arent, geb. Ezinge 23-1-1820, overl. ald. 10-1-1822.
e. Geertruid Gerrits Arends, geb. Ezinge 28-9-1821, tr. Ezinge 29-5-1847 Klaas Alberts Iwema.
f. Arent Gerrits, geb. Ezinge 29-6-1823, overl. ald. 9-10-1824.
g. Arend Hindrik Gerrits Arends, geb. Ezinge 19-10-1825, overl. ald. 11-2-1846.

Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Gedenksteen van Arend Hendrik Gerrits Arends geboren te Ezinge den 19 October 1825 en aldaar
overleden den 11 Februarij 1846, zoon van G.A. Arends en W.H. Smith.

h. Hendrik Arent Gerrits Arends, geb. Ezinge 25-7-1828, landbouwer, overl. Ezinge 30-1-1868.
Heden avond, te 9'A uur, verloste voorspoedig van eenen welgeschapenen zoon, Wietske H.
Smith, geliefde echtgenoote van G.A. Arends

Ezinghe den 25 Julij 182825

Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Ter gedachtenis van Hendrik Arent Gerrits Arends, geboren 1828, overleden 1868.

2. Gerrit Hindriks, volgt IVa.
3. Menne Hindriks, volgt IVb.
4. Ida Hindriks Smit, ged. Saaxum 17-11-1799 (tweeling), tr. Ezinge 3-6-1824 Gerrit HielkesFeen-

stra, geb. Hantum 29-11-1790, koopman te Dokkum, zn. van Hielke Klasen en Grietje
Kornelis Huizinga.

5. Frans Hindriks Smit, ged. Saaxum 17-11-1799 (tweeling).

Illb. Mense Mennes Smit, ged. Ezinge 19-7-1778, landbouwer, overl. Ezinge (huis no. 46) 27-1-
1822, tr. Ezinge 25-6-1798 Jantje Pieters [Cleveringa], geb./ged. Garnwerd 23-5/30-5-1779, overl.
Ezinge 15-6-1858, dr. van Pieter Olfers en Sybrig Jans21.

Hun huwelijkscontract26 geeft aan bruidegomszijde: Menne Hindriks Smit en Wytske Fransen vader en
moeder, Hindrik Smit en Eitje Gerrits broer en schoonzuster, Hindrik Smit mede als voormond, Jan
Berends sibbe- en Hindrik Fransen vreemde voogd over de kinderen van. Arend Jans Bos bij Jantje Mennes
Smit, Abraham Harsema en Bouke Fransen aangetrouwde oom en volle 'moey'. Aan bruidszijde: Sybrig
Jans moeder, Jacob Olferts Vonk en ldajeltes oom, Klaas Olferts en Trijntje Wolters oom en 'moey', Grietje
Olferts 'moey', Jan Roelfs en Trijntje Olferts aangetrouwde oom en volle 'moey'.
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Mense Mennes te Eezinge nam op 10 april 1812 de naam Smit aan; inde aanhef van de akte wordt zijn
naam abusievelijk vermeld als Menne Menses. (Overigens werd hij bij zijn huwelijk al Smit ge-
noemd). Zijn kinderen waren Pieter Menses geboren 11 september 1801 en Wijtske Menses geboren 14
december 1798. Bij de doop van Wietske in 1798 stond trouwens de moeder vermeld als Jantje Pieters
Kleverig.

Haar overlijdensadvertentie26 luidde:
Heden morgen, 4 uur, overleed onze waarde moeder en grootmoeder, Jantje Pieters Cleveringa,
weduwe van wijlen Mense Mennes Smith, in den ouderdom van ruim 79 jaren.

Ezinge den 15 Junij 1858.
Wietske Menses Smith, wedw. G.H. Smith

Uit aller naam

Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Hier rust het stoffelijk overschot van Jantje Pieters Cleveringa, geboren te Garnwerd den 23 Mei 1779,
en overleden te Ezinge den 15 Junij 1858, en ter nagedachtenis van deszelfs echtgenoot Mense Mennes
Smith, geboren te Ezinge den 19 Junlij 1778 en aldaar overleden den 27 Januarij 1822.

Uit dit huwelijk:

1. Wietske Menses Smith, geb./ged. Ezinge 14-12/25-12-1798, overl. Ezinge 18-4-1871, tr. Ezinge
2-7-1818 haar volle neef Gernr Hendriks Smith, geb. te Saaxum 14-12-1798, overl. Ezinge4-io-
1857 (zie aldaar, IVa).

2. Siberig, geb./ged. Ezinge 23-1/9-2-1800, jong overleden.
3. Pieter Menses Smith, volgt IVc.
4. Siberig, geb./ged. Ezinge 14-5/29-5-1803.

IVa. GerritHindriks Smith, geb./ged. Saaxum 16-12/25-12-1791, landbouwer te Ezinge (1818-1822),
dagloner aldaar (1825), dagloner te Feerwerd (1828), grutter of boekweitenmolenaar te Ezinge
(vanaf 1830), overl. Ezinge 4-10-1857, tr. Ezinge 2-7-1818 zijn volle nicht Wietske Menses Smith,
geb./ged. Ezinge 14-12/25-12-1798, overl. Ezinge 18-4-1871.

Handtekeningen van Gerrit Hindriks Smith (IVa) en Wietske Menses Smith

onder hun trouwakte, 2 juli 1818

Getuigen bij het huwelijk waren de beide vaders, de 48-jarige Jacob Cornelis Schuringa te Ezinge als
aangehuwde grootvader van de bruidjacobjacobs van derhaan aangehuwde oom van de bruid (hij was
37 jaar en landbouwer te Feerwerd) alsmede Menne Hendriks Smit, landbouwer te Ezinge en 24 jaar,
broeder van de bruidegom.

Gerrit, die bij het huwelijk landbouwer was, viel na enkele jaren terug tot dagloner. Het gezin bleef
steeds in Ezinge gevestigd en in huis no. 72 aldaar werden alle kinderen geboren (behalve de oudste),
hoewel hijzelf in 1828 werd aangeduid als dagloner wonende te Feerwerd. Vanaf ca. 1830 was hij
grutter in Ezinge; daarmee zal boekweitenmolenaar zijn bedoeld, zoals hij in 1832 werd betiteld.

270 Gens Nostra 56 (2001)



Gerrit Hendriks Smith is o.a. vermeld op de intekenlijst van 'Lotgevallen van K. J. Kuipers te Obergum
op zijne gedane zee- en landreizen van den jare 1790 tot en met 1818'28 en wel als:

G.H. Smitth, grutter, Ezinge. Hij was dus voldoende geletterd om van reisverhalen te genieten46.

Heden namiddag om 3 uur overleed mijn geliefde echtgenoot, Gerrit Hindriks Smith; in den ouder-
dom van bijna 66 jaren, na eene echtvereeniging van ruim 39 jaren.

Ezinge den 4 October 1857.
Wietske Menses Smith,

weduwe van GJ. Smith29

Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Hier rust het stoffelijk overschot van Gerrit Hindrik Smith, geb. te Saaksum den 14 December 1791,
gehuwd den 2 Julij 1818 met Wietske Menses Smith en overleden te Ezinge den 4 October 1856 te
Ezinge, nalatende 5 kinderen, en ter nagedachtenis van hunne dochter Siebrig Gerrits Smith geboren
den 27 Junij 1836 en overleden den 9 September 1856.
Hier rust het stoffelijk overschot van Wietske Menses Smith, geboren te Ezinge den 14 December
1798) gehuwd den 2 Julij 1818 met Gerrit Hendriks Smith en overleden te Ezinge den 18 April 1871
nalatende 3 kinderen.
Den 9 september 1856 is overleden Sijbrig Gerrits Smith in den ouderdom van ruim twintig jaren,
dochter van G.H. Smith en W.M. Smith, en begraven te Ezinge op zaterdag den 13 september.

Uit dit huwelijk:

1. Sibrig, geb. Ezinge (huis no. 69) 22-8-1818, overl. Ezinge 26-8-1818.
2. Sibrig Gerrits Smith, geb. Ezinge (huis no. 72) 14-6-1819, overl. Ezinge 7-5-1821.
3. Siberig Gerrits Smith, geb. Ezinge (huis no. 72) 6-4-1822, overl. Ezinge 20-7-1824.
4. Eitje, geb. Ezinge (huis no. 72) 28-1-1825, overl. Ezinge 24-1-1830.
5. Jantje Gerrits Smith, geb. Ezinge (huis no. 72) 30-3-1828, overl. Rotterdam 9-6-1900, tr.

Ezinge 8-2-1852 Luitjen Siegers Wieringa, geb. Oostum (onder Ezinge) 28-7-1823, scheepska-
pitein, later koopman te Veendam, overl. Veendam 21-10-1891, zn. van Sieger Luitjens
Wieringa en Anje Pieters Schreuder.

Steel van een zilveren vorkje, jaarletter: 1S69
met de initialen J.W.S. - oftewel: Jantje Wieringa-Smit

(particulier bezit; foto: Kees van Nunen)
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Pastelportretten van het echtpaar Wieringa met hun oudste zoon zijn in het bezit van C.H. van
Wijngaarden te Breda, die van hen afstamt.
Uit dit huwelijk:
a. GerritWieringa, geb. Ezinge 11-12-1852, zeilmaker, verhuurder van dekkleden te Groningen, overl.

Groningen 14-11-1895, tr. Groningen 31-5-1876 Trijntje Niehojf, geb. Groningen 25-5-1855, overl.
Groningen 11-7-1897, dr. van Roelf Niehoff en Siberdina Boer.
De zeilmakerij 'Gerrit Wieringa' bestond nog tot in de jaren 1960. Hij is het kind op een van de
hierbij afgebeelde pastelportretten.

b. Anje Wieringa, geb. Ezinge 5-12-1854, overl. 's-Gravenhage 12-12-1940, tr. (1) Groningen 31-5-1876
Remmeh Huizing, geb. Veendam 14-3-1854, molenaar/olieslager te Veendam, handelsleerling te
Groningen (1976), overl. Veendam 11-10-1886, zn. van Nanno Meesse Huizing en Hillechien
Barends; tr. (2) Veendam 17-3-1898 Hendrik Muijsson, geb. Rotterdam 2-1-1848, handelsbediende,
expediteur, overl. Rotterdam 25-1-1923, wedr. van Sophia Zonneveld, zn. vanjohannes Muijsson
en Elizabeth Zwanenburg.

c. Siebrig Wieringa, geb. Montevideo 1857, overl. Ezinge 4-9-1858.
Heden overleed plotseling, bij afwezigheid van mijnen echtgenoot L.S. Wieringa, mijn innig
geliefd eenjarig jongste kind Siebrig.

Ezinge den 4 September 1858
J.G.Smith30

d. Siebrand Lutje Wieringa, geb. Ezinge 29-1-1864, vertrok van Veendam naar Antwerpen 23-11-1883.
e. Wietske Henderika Wieringa, geb. Groningen 24-5-1867, tr. Veendam 2-6-1887 Jochem de Haan, geb.

Oude Pekela 2-6-1859, zn. van Willem de Haan en Teelkina Dethmers.
6. Hendrik, geb. Ezinge (huis no. 72) 20-4-1830, overl. Ezinge u-12-1831.
7. Eitje Smith, geb. Ezinge (huis no. 72) 8-11-1832, overl. Garnwerd (zonder beroep, oud 60 jr.)

18-10-1893, tr. Ulrum 22-5-1858 johannes Dijkhuis, geb. Ulrum 20-7-1832, landbouwer te
Ezinge, overl. Ezinge 20-12-1874, zn. van Willem Jakobs Dijkhuis, landbouwer, en Harmi-
na Vink.

8. Sibrig, geb. Ezinge (huis no. 72) 22-5-1835, overl. Ezinge (huis no. 72) 3-6-1835.
9. Sibrig Smit, geb. Ezinge (huis no. 72) 28-6-1836, overl. Ezinge 9-9-1856.

10. Henderika Smith, geb. Ezinge 4-9-1841, overl. Winschoten 11-1-1889, tr. Ezinge 13-11-1866
Engel Mellema, geb. Winschoten 24-6-1846, apotheker (1855), overl. vóór zijn vrouw31, zn.
van Melle Engels Mellema en Lutgerdina Ludens.

IVb. MenneHindriksSmit, geb./ged. Saaxum 7-7/3-8-1792, landbouwer, overl. Ezinge (huis no.
31) 4-3-1846, tr. Ezinge 31-10-1822 Ida Klasens Beukema, geb./ged. Feerwerd 17-4/24-4-1803, overl.
Garnwerd 13-9-1856, dr. van wijlen Klaas Wolters, landbouwer, en Gieske Gerrits, de laatste
inmiddels hertrouwd met Abel Dotjes Schurings. Ida Beukema hertr. Ezinge 5-8-1854 Jan
Alderts Wijringa, landbouwer te Garnwerd.

Ida Beukema werd bij haar tweede huwelijk betiteld als 'Beuikema' en in haar overlijdensakte als
'Buikema'. Volgens deze laatste bron overleed zij Ezinge 13 september 1856; de vermelding op de
grafzerk is dus mogelijk één dag mis. Kennelijk is zij in Feerwerd (bij haar eigen familie?) begraven,
en is op de zerk te Ezinge alleen een vermelding ingebeiteld.
Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Den 4 maart 1846 des morgens te 12'A ure overleden Menne Hendriks Smith in den ouderdom van
ruim 51 jaren, na eene echtvereeniging met Ida Klazens Beukema van 23 jaren.
Den 12 sept. 1856 is overleden Ida Klazens Beukema en begraven te Feerwerd den 16 sept. 1856.

Uit dit huwelijk:
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Jantje Gerrits Smith (lVa-5] 1828-1900)
met op schoot zoon Gerrit Wieringa (1852-1835)

(pastelportretten in particulier bezit; foto's: Kees van Nunen)
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i. Gieske Mennes Smith, geb. Ezinge 4-9-1823, overl. Ezinge 6-6-1854, tr. Ezinge 29-11-1845 Jurrien Ize-
brands de Boer, geb. Ezinge 30-3-1810, landbouwer, overl. Ezinge (oud 67 jr., zonder beroep) 16-3-
1878, zn. van Izebrand Klasens de Boer en Klaaske Jakobs Boer; hij hertr. Ezinge 3-1-1857 met Janna
Jans Smith, dr. van Jan Mennes Smith en Aaltje Jans Bakker (uit de 'andere' familie Smith, zie de
bijlage).
Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Rustplaats van Gieske Mennes Smith overleden te Ezinge den 7 Junij 1854 in den ouderdom van
bija 31 jaren in leven echtgenoote van J. I. de Boer en dochter van M. H. Smith en P. K. Reukema [sic].

IVc. Pieter Menses Smith, geb./ged. Ezinge 11-9/27-9-1801, landbouwer te Ezinge (1829,1834 en
later), herbergier aldaar (1831), overl. Ezinge (huis no. 45) 2-12-1846, tr. ald. 14-5-1829 Aaltje
Hindriks Bakker, geb./ged. Ezinge 3-7/14-7-1804, overl. ald. 27-2-1861, dr. van Hindrik Meinders
[Bakker], koopman (overl. Ezinge 20-6-1826) en Grietje Jacobs [Koopman; ook: Boefjes].

Pieter lootte in 1820 vrij van dienst. Zijn signalement: aangezicht lang, voorhoofd plat, ogen bruin,
neus en mond 'ordinair', kin spits, haar en wenkbrauwen donkerbruin.

Hij werd aanvankelijk aangeduid als landbouwer, in 1831 een keer als herbergier; daarna is hij
kennelijk op de boerderij van zijn ouders gekomen.

OokPieterMenses Smith was geïnteresseerd in reisverhalen! Evenals Gerritstond ook hij bij de inteke-
naren van 'Lotgevallen van K.J. Kuipers te Obergum op zijne gedane zee- en landreizen van den jare
1790 tot en met 1818'28, en wel als: P.M. Smith, landbouwer, Ezinge.
Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Gedenksteen van Pieter Mennes [?] Smith geboren te Ezinge den 11 September 1801 en aldaar overle-
den den 2 December 1846, echtgenoot van A.H. Bakker; en van deszelfs zoon Jakob Pieters Smith,
geboren den 20 April 1834 en overleden den 30 Januarij 1847.
Rustplaats van Aaltje Hendriks Bakker weduwe van Pieter Menses Smith geboren te Ezinge den 20
Julij 1804 en aldaar overleden den 27 Februarij 1861 nalatende 5 kinderen en 1 aangehuwde.

Uit dit huwelijk:

1. Mense Pieters Smith, geb. Ezinge (huis no. 88) 5-10-1829, overl. ald. 28-8-1859.
Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Hier rust het stoffelijk overschot van Mense Pieters Smith geboren te Ezinge den 5 October 1829
en aldaar overleden den 28 Augustus 1859 zoon van Pieter Menses Smith en Aaltje Hendriks Bak-
ker.

2. Hendrik, volgt V.
3. Jakob Pieters Smith, geb. Ezinge (huis no. 46) 27-4-1834, overl. ald. 30-1-1847.
4. Jantje Smith, geb. Ezinge (huis no. 46) 3-3-1837, overl. ald. 24-10-1862.

Heden achtermiddag overleed, na een langdurig, maar geduldig lijden, onze hartelijk geliefde
zuster, Jantje Pieters Smith, in den ouderdom van ruim 25 jaren, diep betreurd door haren eenigen
broeder en zusters.

Ezinge den 24 October 1862
H.P. Smith, mede namens mijne zusters32

Grafzerk oude kerkhof Ezinge:
Rustplaats van het stoffelijk overschot van Jantje Pieters Smith geboren te Ezinge den 3 Maart 1837
en aldaar overleden en 24 October 1862 dochter van Pieter Menses Smith en Aaltje Hendriks Bak-
ker.

5. GrietjeSmith, geb. Ezinge 27-4-1840, tr.Ezinge 20-4-1865Klaaslwema, geb.Hoogkerk 25-2-
1834, bij het huwelijk zonder beroep, zn. van Sybrand Klaassens Iwema en Jantje Raang
Raangs.

6. Wietske Smith, geb. Ezinge 16-2-1843, overl. ald. (oud 70 jr.) 22-10-1913, tr. Ezinge 24-10-
1867 Aeilke Cleveringa, geb. Ezinge 26-8-1843, landbouwer (1867), grossier te Ezinge (1905),
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overl. Ezinge (oud 82 jr., dan zonder beroep) 29-12-1925, zn. van Olfert Klasens Cleveringa
(overl. Ezinge 28-7-1866) en Aaltjen Aeilkes van Ham (overl. Ezinge 7-5-1848).

7. Frouke Smith, geb. Ezinge 18-9-1846, overl. ald. (oud 57 jr.) 1-4-1904 'laatst gewoond heb-
bende te Den Ham, gem. Aduard'; haar overlijden is ook in Aduard aangetekend.

V. Hendrik Smith, geb. Ezinge (huis no. 79) 10-11-1831, landbouwer (1856,1857), broodbakker
(1859-1863), zonder beroep (1868,1871), dagloner (1893), overl. Ezinge (oud 61 jr.) 4-5-1893, tr.
ald. 24-5-1855 Anna Jans Meijer, geb. Garnwerd 10-5-1835, overl. Ezinge 27-1-1892, dr. van Jan
Jans Meyer en Jantje Jans Bakker.

Hendrik Smith lootte in 1850 vrij voor de militaire dienst. Zijn signalement was toen: aangezicht en
kin rond, voorhoofd en mond gewoon, neus spits, ogen blauw, haar en wenkbrauwen donkerbruin.

Uit dit huwelijk:

1. AaltjeSmith, geb. Ezinge 28-6-1856, tr. Aduard 31-7-1875 Hendrik Huizinga, geb. Aduard 6-2-
1849, wagenmaker, zn. van Jurrien Huizinga, molenmaker, en Hilje Wieringa.

2. Jantje Smith, geb. Ezinge 7-10-1857, dienstmeid, overl. Ezinge (oud 18 jr.) 2-9-1876.
3. PieterMenseSmith, geb. Ezinge 1-2-1859, boerenknecht(i878), slager/vleeschhouwer(vanaf

1889), overl. Ezinge (oud 70 jr., zonder beroep) 29-12-1929, tr. Ezinge 11-10-1889 Trijntje
Helder, geb. Oldehove 11-10-1863, huishoudster (1889), overl. Ezinge 23-6-1949, dr. van
Menze Helder en Marchien Boswijk.
Grafzerken op het nieuwe kerkhof Ezinge:
Pieter Menze Smith, geb. 1 Febr. 1859 te Ezinge, overl. 29 Dec. 1929 aldaar, echtgenoot van Trijntje
Helder.
Trijntje Helder, geb. 11 Oct. 1864 te Oldehove, overl. 23 Juni 1949 te Ezinge, wed. van P.M. Smith.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Pieter, geb. Ezinge 3-2-1890, overl. ald. 20-8-1890.
b. Hendrik Pieter, geb. Ezinge 20-4-1891, overl. ald. 26-7-1891.
c. Anna, geb. Ezinge 1-6-1892.
d. Martha, geb. Ezinge 9-6-1895, overl. ald. 25-0-1895.
e. Hendrik Pieter, geb. Ezinge 20-12-1896.
f. Martha, geb. Ezinge 31-10-1898.

PIETER MENZE
SMITH

GEB. I FEBR. 1859
TE EZINGE

OVERL. 23 DEC. 1923
ALDAAR

ECHTGENOOT VAN
TRUNTJE HELDER.

TRUMTJE HELDER
GEB. II OCT. i86<3

TE DLDEHDVE

OVERL. 23 JUNI 1949
TE EZINBE

WED. VAM

P. n. 5niTH

grafstenen op het kerkhof van Ezinge

van Pieter Mense Smit (V-3;i8s9-i9Z9) en echtgenote Trijntje Helder (1864-1949)

Gens Nostra 56 (2001) 275



4- Jan Smith, geb. Ezinge 27-2-1861, wagenmaker te Grijpskerk (1887), tr. Grijpskerk 6-8-1887
Saaktje van der Laan, geb. Aduard 23-8-1857, bij het huwelijk te Den Ham, dr. van Louwe
Jans van der Laan en Aaltje Smid.

5. MenzePieterSmith, geb. Ezinge 13-2-1863, boerenknechtteKloosterburen (1892), overl. ald.
(oud 76 jr., dan zonderberoep) 15-11-1939, tr. Kloosterburen 21-5-1892 AaltjeAmmeraal, geb.
Hornhuizen 13-12-1873, dienstmeid, overl. na 1939, dr. van Jacob Ammeraal, dagloner te
Hornhuizen, en Willemke Dussel.

6. Jakob Smith, geb. Ezinge 27-8-1868, slager te Niehove (1899), tr. Oldehove 13-5-1899 Aaltje
Hoeksema, geb. Hoogkerk 16-6-1863, bij het huwelijk naaister te Oldehove, dr. van Enne
Hoeksema en Antje Zanting.

7. Eije Smith, geb. Ezinge 23-5-1871, verversknecht te Aduard (1896), tr. Aduard 5-12-1896
Sietske Kramer, geb. Aduard 1-2-1874, dienstbode, dr. van Sibolt Kramer en Geeske Mulder.

Bijlage I: een tweede geslacht Smit

I. Aldert Peters, bij zijn huwelijk van Garnwerd (doop ald. niet gevonden), otr. Garnwerd 7-7-
1748 Aafke Mennes, geb./ged. Garnwerd 2-7/24-8-1721, dr. van Menne Jacobs en Kunje Peters.

II. Menne Alderts, ged. Garnwerd 14-1-1757, landbouwer, overl. Garnwerd (oud 52 jr., nalatende
vijf kinderen) 1-8-1808, otr. Garnwerd 4-11-1781 Grietjen Rijmpts, geb. (volgens haar overlijdens-
akte) Kommerzijl 20-2-1758, ged. Niehove 3-3-1758, overl. Garnwerd 28-12-1833, dr. van Reemt
Jans en Trijntje Gerkes 'op CommerzijF; zij hertr.)an Jurriens de Waaij.

GrietieRiemts, weduwe van Menne Allerts te Garnwerd, nam op 20 april 1812 de naam Smit aan voor haar
en hare kinders: A[l]dert Mennes geboren 14 oktober 1788, Pieter Mennes geboren 14 februari 1796, Jan
Mennes geboren 5 september 1798, Riemke Mennes geb. 28-4-1791, Aafke Mennes geboren 20 april 1793.
Inderdaad tekende zij de huwelijksakte van haar dochter Aafke in 1814 met de naam GrietjeRemtsSmet.

Een staat en inventaris van 'zodane goederen als Grietie Riemts met wijlen haren eheman Menne
Alderts in mandeligheid hebben beseten, en ten haren huise sijn bevonden te Garnwert op 30 maart
1810' was ondertekend door FolkertJacobs, Jacob Hendriks (zet een kruisje), Harm Jurriens, L. Raangs, G.C.
Plenter en Gretje Reimt33. Deze omvatte 'een boerenplaats met de beklemming van 53 grazen land,
doende tot jaarlijkse huur ƒ 136 met nog het zesjarig geschenk, getaxeerd op ƒ 6500. Drie koeien ƒ 252,
6 koeien ƒ 390,2 veersen ƒ 72,5 hokkelings ƒ 130; een blespeert ƒ 200, een oud merri peert ƒ 100, twee
jonge peerden ƒ 250, een oud verkern ƒ 25,3 jonge swinen ƒ 20,10 schapen ƒ 30'. Verder boerengerei
en huisraad, alsmede: 'een silveren kop met een lepel ƒ 20.7.0, een dito roomlepeltien ƒ 2, enig silver-
goet ƒ 8, contanten ƒ 473.12.0'. Totaal ƒ 9744.18.0. Schadelijke staatƒ 500 aan Jacob Alderts te Garnwert,
ƒ 600 aan H.H. Drent te Garnwerd, ƒ 50 aan Aldert Mennes, kleinere bedragen aan Pieter Alderts en ande-
ren, totaal ƒ 1659. Zuiver resultaat/8085.18.0.

Uit dit huwelijk:

1. Aldert Mennes, geb./ged. Garnwerd 19-11/1-12-1782, jong overleden.
2. Aafke Mennes, ged. Garnwerd 4-7-1784, jong overleden.
3. Trijntjen Mennes, ged. Garnwerd 17-12-1786.
4. Aaiden (later: Aldert) Mennes [Smit], ged. Garnwerd 19-10-1788, landman (1811), landbouwer

te Winsum (1843), tr. Ezinge 8-8-1811 Anna Jans [Riezebol], ged. Garnwerd 13-4-1788, dr. van
Jan Benes en Egbertie Everts.
Aldert Mennes te Garnwerd nam op 24 april 1812 de naam Smit aan voor zichzelf en voor zijn dochter-
tje Egberdina Alderts, geboren 9 maart 1812. Bij zijn huwelijk in 1811 voerde hij die naam nog niet.

5. Rymke Mennes Smit, ged. Garnwerd 8-5-1791, overl. ald. 29-8-1837 (oud 46 jr.), tr. Ezinge
23-11-1815 Reinder Pieters Huizinga, ged. Garnwerd 4-9-1785, timmerman te Garnwerd, zn.
van Pieter Rienks Huizinga, kleintapper te Garnwerd, en Bouke Jans.
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6. AafkeMennesSmit, ged. Garnwerd 28-4-1793, overl. Feerwerd 9-7-1838 (oud45jr.), tr. Ezin-
ge 20-1-1814 LucasHarms van Ess, ged. Coevorden 21-3-1790, ijzersmid te Garnwerd, overl.
Garnwerd 22-12-1835, zn. van Harmina Lucas, daglonerse te Kantens.
Hoewel Lucas bij zijn huwelijk tekent met Van Ess' en de omslag van de bijlagen hem 'Van Es'
noemt, staat hij in de akte zelf slechts aangegeven als Lucas Harms. Hij was uit Kantens afkomstig,
en volgens zijn overlijdensakte ook aldaar geboren, maar ui t de bijlagen bij het huwelijk blijkt dat
zijn moeder - inderdaad aangegeven als 'Harmina Lucas van Cantes' - hem in Coevorden heeft
laten dopen.

7. Pieter Mennes Smit, geb./ged. Garnwerd 13-2/21-2-1796, overl. ald. (oud 73 jr.) 10-10-1869,
tr. Ezinge 18-1-1821 Janna Luitjens Homan, ged. Garnwerd 30-12-1798, overl. Garnwerd 2-4-
1866, dr. van Luitje Klasens en Weefke Jans Homan.

8. Jan Mennes Smit, ged. Garnwerd 16-9-1798, tr. Ezinge 22-7-1824 Aaltje Jans Bakker, geb./ged.
Saaxum 29-4/25-5-1800, overl. Garnwerd 20-4-1859, dr. van Jan Meinderts Bakker en
Trientje Jans Balk.

9. Gerrit Mennes, ged. Garnwerd 27-3-1803.

Bijlage II: mogelijke oudere generaties

De stamvader van het hierboven behandelde (eerste) geslacht was de smid Hindrik Mennes die
rond 1700 geboren moet zijn en te Ezinge woonde. Zowel ikzelf als ook de heer R. van der Ley
te Groningen stuitten op een tijd- en plaatsgenoot van hem die hetzelfde patroniem droeg:
Bieuwe Mennes. De veronderstelling was nu, dat dit een broer van Hindrik was.

Wat gebeurt er als we dat als werkhypothese aannemen? Iets heel aardigs: er komen nog drie
generaties bovenop de stamreeks. Daarbij mogen we in aanmerking nemen, dat de naam
Bieuwe of Bee(u)we zeer zelden voorkwam - tenminste als mansnaam: vrouwen met de voor-
naam Bijwe zien we regelmatig. Ik ken eigenlijk maar twee of drie gevallen, alle gesitueerd in
de 17e eeuw. De hieronder volgende stamreeks is de eerste; dan, een exacte naamgenoot van
hen in Woltersum en Stedum; en tenslotte een Bieuwe Vesters uit Appingedam (waaruit een
geslacht Beving voortkomt, dat ik ook heb uitgezocht).

De 'exacte naamgenoot' naar wie ik zojuist verwees, was zekere Menno Bewes [MenneBeuwes],
tr. (1) (vóór 1655) Aechte NN; tr. (2) Woltersum 29-4-1666 (met att. van Stedum) Maertjen Cornelis.

Menno Bewes en Aechte, echtelieden te Stedum, verkochten bij keerskoop in de zomer van 1655
twintig grazen land door henzelf gebruikt, met huis en schuur daarop staande, zwetten ten
noorden Garbrant Ruloefs, ten oosten Heertjen Mennes, ten zuiden de weg naar Stedum en ten
westen het land van de stad Groningen dat vroeger tot het klooster ter Apel behoorde. Koper
was PeterBronts te Stedum voor ƒ 300 per gras34. Uit het volgende zal blijken, dat hij van dezelf-
de generatie geweest moet zijn als generatie II hieronder. Ik zie geen relatie, mede wegens het
verschil in landstreek.

Op de hiervóór behandelde genealogie Smith zou dus nog kunnen aansluiten:

I. Menno Bartels, overl. vóór 1641, tr. Hindrikjen Bywes; zij hertr., otr. Zuidhorn 7-2-1641 IJvo
Haijes, van Oldekerk, waarschijnlijk overl. na 1670.

Waarschijnlijk was Hindrikje's tweede echtgenoot degene die in 1670 genoemd werd al bewoner van
een heemstede, locatie onduidelijk maar mogelijk Zuidhorn of omstreken. Vijf heemsteden uit het
bezit van Anna Catharina Kijff, huisvrouw van kapitein Rembt ten Ham, werden toen publiek geveild;
zij waren in gebruik bij resp. Harmen Jansen timmerman, Ywe Hajes, Harmen Wever, Derck Eggens en Sijte
Popkens35
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Uit dit huwelijk:

1. Bij-we Mennes, volgt II.

II. Bieuwe Mennes, van Zuidhorn, geb. vóór 1635, otr. Zuidhorn 9-10-1653 Moegeldses, van 'Aus-
buiren' (Augsbuurt of Lutkewolde, ten NW van Buitenpost en vlak over de grens met Fries-
land), geb. ald. 1632, dr. van Ids Wybets Haijema en Ypkje Tierx.

Mocge Idses was een dochter van Ids Wybets Haijema, geb. Kollum ca. 1600, overl. Augsbuurt 11 oktober
1642, zoon van Wybet Mennes Haijema en Baejke Idsedr.

Haar moeder, Ypkje Tiercx of Tjerks, overleed 11 oktober 1642 en was een dochter van Tjerck Lieuwes
(overleden 17 maart 1618) en Moegh Harmens - vandaar de naam van Moege Idses. Ypkje was driemaal
gehuwd, behalve met Ids Wybets ook nog met Michiel Berends en Jelt Remmerts Hommersma. Uit haar
huwelijk met Haijema waren er zes kinderen36.

In Zuidhorn, waar de DTB rond het midden van de 17e eeuw aanvangen, is de familie verder niet
meer aanwijsbaar. Ik vraag me af, of zij toen al naar Ezinge zijn verhuisd. Daar zijn ze namelijk óók
niet aanwijsbaar... Pas Menne Bijwes verschijnt daar, kort na 1690. Het is niet onmogelijk dat zij in de
tussentijd in Kloosterburen hebben gewoond (een mogelijke zoon is vandaar afkomstig) maar aange-
zien de DTB daar pas in 1721 beginnen, valt daar ook niet veel eer aan te behalen.

Zoons kunnen geweest zijn:

1. Menne Bieuwes, volgt III.
2. BeneBijwes, van Kloosterburen, kuiper te Zuidhorn (1682), tr. Zuidhorn 18-4-1680 Martien

Roelefs, dr. van Roleff Jacobs te Zuidhorn.
De vernoeming van hun kinderen wijst echter niet op het moederschap van Moege ldses\
Uit dit huwelijk:
a. Bijwe Benes, ged. Zuidhorn 20-2-1681.
b. Byuwe Benes, ged. Zuidhorn 12-11-1682 (tweeling).
c. heitien Benes, ged. Zuidhorn 12-11-1682 (tweeling).
d. Bywe Benes, ged. Noordhorn (oud plm. 14 dagen) 1-3-1685.
e. Henderickjen Benes, ged. Zuidhorn 2-2-1687.

III. Menne Bieuwes, vermeld te Ezinge 1692-1699, tr. (als echtelieden vermeld in 1692, maar toen
waarschijnlijk al veel langer gehuwd) Trijntje Jans.

Menne Bijwes werd tussen 1692 en 1699 enkele malen gesignaleerd in Ezinge als hij daar voor het
gericht verschijnt. In het eerstgenoemde jaar hadden hij en zijn vrouw Trijnjejans (de enige vermel-
ding van haar naam die ik vond) een tuin gekocht van Aejke Peters, welke rechtshandeling toen werd
bezegeld37.

Een jaat later had hij in het huis van Jan Clasen met zekere Peter Haijkes gevochten; beide partijen
kregen een breuk te betalen38. Dat was overigens niet de enige keer dat hij ruzie had: met Hemelvaart
1696 had hij Harmen Roelefs uitgescholden, en die accepteerde dat niet. Menne kwam zeggen dat hij
'des tijdts heel beschoncken hadde geweest en dies wegen niet van Harm Roelfs wietende als alle eere
en goedt'...39.

In de zomer van 1693 verschenen in het gericht Jan Claesen als voormond, Menne Bijwes (als sibbe-
voogd?) en Pieterjansens, tezamen als erfgenamen - of hun vertegenwoordigers - van wijlen Jan Peters,
wiens nagelaten goederen waren geveild40.

Ook zwoer hij in de zomer van 1694 aan als voormond over Hindrick, de zoon van wijlen Sickejans,
samen met de sibbevoogd Cornellis Claesen en vreemde voogd Hindrick Harmens 4'. Gezien het feit dat
hij voormond werd - van des overledenen zijde dus - lijkt het mij zeer wel mogelijk dat Sicke een
broer is geweest van Menne's vrouw, Trijntje Jans. De moeder van het kind blijkt te zijn geweest Uien
Hindricx Sluiter (ik vermoed dat zij uit Zuidhorn afkomstig was, waar de familie Sluiter voorkwam),
die een aantal jaren later hertrouwde met Hemme Reijnts: in oktober 1702 althans eiste (en verkreeg)
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laatstgenoemde de functie als sibbevoogd, aangezien hij de stiefvader van de pupil was42. De eerdere
sibbevoogd Cornelis Claesen stemde met deze eis in. En tenslotte liet hij zich in het vroege voorjaar van
1699 een keer in als borg voor Claes Willems 43.

De voornaam van Trijnjejans vinden we terug bij de (oudste?) dochter van hun zoon Bieuwe Mennes.
Die naam komt niet voor onder dochters van Hindrik Mennes; uit diens beide huwelijken werden,
integendeel, vooral meisjes met de naam Foske geboren. Was Hindrik een zoon van Menne Bieuwes en
een (volle) broer van Bieuwe Mennes? Ik ben er niet van overtuigd. Hij kan een andere moeder gehad
hebben, maar moet dan wel oudste van de twee zijn geweest (want Menne Bieuwes was in 1692 nog
steeds gehuwd met Trijnje).

Uit dit huwelijk:

1. Bieuwe Mennes, te Ezinge, tr. (waarschijnlijk te Ezinge) Jantjen Geerts Oosterhof.
Van de twee oudere kinderen is de doop niet aangetroffen, bij de twee volgende was de moeder
Jantje Geerts, bij de twee jongste Jantje Oosterhof. Als Bywe Mennes enjantjen Geerts vinden wij hen in
1763 als zij aan Tobias Boukes en AriaantjeJans ƒ 100 lenen44.
Uit dit huwelijk:
a. Trijnje Bieuwes, geb. vóór 1722, tr. (waarschijnlijk te Ezinge) Albert Derks, overl. vóór 1761, waar-

schijnlijk zn. van Derk Freerks en Geertje Sigers; hij was later gehuwd met Lyzebet Klaassen.
Dat zij getrouwd waren blijkt (o.a.) bij het huwelijkscontract van hun dochter Geertje Alberts, die
Ezinge 1764 trouwde met FrerikEverts (zoon van EvertBeerends en Trijnje Sywerts). In dit huwe-
lijkscontract45 werden de ouders van de bruid vermeld. Onder de getuigen waren haar volle
zuster Jantjen Alberts, haar voorstanderen Harmjans, D.H. de Vries en R. G. Zijtsetna, en haar aange-
trouwde oom en 'volle moei' Berentjans enAntjeBywes.

b. Anje Bieuwes, tr. Sauwerd 16-4-1747 Berentjans, van Ten Boer, kuiper, overl. na 1764.
c. Menne Bieuwes, ged. Ezinge 3-3-1724.
d. Claas Bieuwes, ged. Ezinge 6-6-1727.
e. Geert Bieuwes, ged. Ezinge 3-7-1735.
f. Jantjen Bieuwes, ged. Ezinge 1-1-1737.

Literatuur
Een aantal akten van naamsaanneming zijn ontleend aan:
PJ.C. E\ema,Naamsaannemingin Groningen, 1811-1826, Groningen :Lias, 1994. -GroningerBronnen
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Evenzo zijn de grafschriften te Ezinge ontleend aan een gestencilde uitgave van 1971. Te oor-
delen naar de gegevens uit de burgerlijke stand zijn ze waarschijnlijk niet allemaal geheel
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schriften op het oude kerkhof te Ezinge, -1971.
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19. De auteur stamt van dit echtpaar Arends-Smith af.
20. Het wapen van deze familie is gepubliceerd in: P. Bultsma, A. B. Dull, G. A. Brongers, Familiewapens

in Noord-Nederland: Drenthe, Friesland, Groningen (Uithuizermeeden 2000). blz.. 34 (In zilver op een
groene grasgrond een gevorkte boomstam links in het schild met groen bebladerde toppen naar
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21. Petronella J.C. Elema en Redmer Alma Cleveringa, in: Gruoninga 37 (1992) pag. 155-183.
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24. Prov. Gron. Cour., dinsdag 8 dec. 1818, no. 98.
25. Prov. Gron. Cour., no. 61, dinsdag 29-7-1828.
26. RAG, kopiedeel LIX b 1 (origineel GAG), Leegkerk, fol. 6gvo, 28-5-1798.
27. Prov, Gron. Cour., nr. 72, donderdag 17-6-1858 en nr. 73, zaterdag 19-6-1858.
28. Eigen uitgave, 1844, gedrukt bij S.J. Oppenheim te Groningen.
29. Prov. Gron. Cour., no. 120, dinsdag 6-10-1857.
30. Prov. Gron. Cour., nr. 108, donderdag 9-9-1858.
31. Henderika Smith was bij haar dood weduwe van Engel Mellema; ik trof zijn overlijden in Winschoten
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32. Prov. Gron. Cour., nr. 129, dinsdag 28-10-1862 en nr. 130, donderdag 30-10-1862.
33. RA Westerkwartier, inv. no. 572, 5-3-1810.
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HET NAGESLACHT VAN FEIJO HARMENS
een doopsgezinde parenteel uit het Oldambt

DOOR M. DE BOER, A.G. DE BOER-EVERTS,

G.W. KUIJK, A. NlENHUIS-MlJNDERS, M. RÜMKE-VAN HOORN

Inleiding
Feijo Harmens, een doopsgezinde landbouwer in Oost-Groningen, overleden vóór 1612, is een
naam waaraan de laatste jaren veel aandacht is besteed. Voor onze studie hebben wij gebruik
gemaakt van de gegevens al verzameld in de jaren vóór 1943 door de heer H.J. Rijkens uit
Slaperstil, gemeente Hoogkerk. Hij had deze gegevens verzameld op verzoek van de heer
P. Everts, landbouwer te Winsum, een markante persoon, die weieens wilde weten wie zijn
stamouders waren. Daarnaast waren er ook vele gegevens verzameld door notaris Everts te
Amsterdam. Met deze gegevens en die van de heer Rijkens, aangevuld door eigen onderzoek,
bouwde mevrouw M. Rümke-van Hoorn, ook uit Amsterdam, een uitgebreide collectie op van
materiaal dat zij vervolgens op de computer zette. Hiervan maakte zij in de jaren 1991-1992
diverse uitdraaien. Er waren echter nog meer personen actief, onder andere het echtpaar
G. Nienhuis-Mijnders, landbouwers aan de Wolddijk te Bedum, die ook veel materiaal hebben
verzameld. Ook het echtpaar M. de Boer-Everts uit Paterswolde was fanatiek op zoek naar
dezelfde voorvaderen.

In 1994 of 1995 kwamen wij met elkaar in contact, en vanaf die periode hebben wij een
kleine werkgroep gevormd, bestaand uit de auteurs van dit artikel. De heer Kuijk was zeer
belangrijk voor het verdere onderzoek. Zijn opleiding en zijn computerervaring gaven ons
vele mogelijkheden. Zonder computer - en in ons geval het programma Haza-Data - zou dit
alles niet in deze vorm mogelijk zijn geweest.

Nu ligt hier voor u dit artikel. Compleet? Natuurlijk niet. Het betreft hier een parenteel over
vijf generaties. We hebben materiaal voor een parenteel over acht generaties; zoveel materiaal
dat Gens Nostra er drie dubbelnummers achter elkaar aan zou kunnen besteden. Dat kan na-
tuurlijk niet. Zie dit dus als een voorpublicatie van een nog te verschijnen boek, dat ook niet
compleet zal zijn. Een parenteel is nooit compleet. Hoe ver moet je gaan? Alle boerderijen
vermelden waarop de nazaten van Feijo Harmens boer zijn geweest? Tot in het oneindige uit
alle secundaire bronnen alle beroepen achterhalen? Dat was ooit onze ambitie. Maar nu willen
wij verder; wij ontdekken dat ander onderzoek begint te lonken. Wij zouden achter dit onder-
werp een punt willen zetten. Als wij de nu verzamelde gegevens vrijgeven aan de buitenwacht,
verwachten wij dat er nog zeer vele gegevens door derden aan ons zullen worden verstrekt.
Wij zullen dat ten zeerste op prijs stellen.

Voor de overzichtelijkheid zijn bij de namen achter de Romeinse generatienummers, de na-
men van de ouders tussen rechte haakjes toegevoegd. Voor het veel voorkomende woord 'hu-
welijkscontract' wordt de afkorting 'hc' gebruikt.
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Parenteel

I. Feijo Harmens, geb. vóór 1570, overl. vóór 1612, tr. Eltyen ',geb. vóór 1575, overl. na 13-11-1633.
Zij hertr. vóór 27-4-1612 Tidde Fockens.

Feijo Harmens hebben wij alleen postuum in de bronnen aangetroffen: 'Oemko Wybbes als principael
vormundt, Johan Roeleffs unde Roeleff Alberts als voegeden tot unde over saligen Feyo Hermans
unde Eltyen naegelaetene unmundyghe kynderen' kopen Zuidbroek 27 april 1612 'soeven Embder
gulden den gulden 3 Arentz gulden paymentz jaerlycke, vrije, schaedelose und ock arfflycke renthen'
van Johan Jurgens en Dewer zijn huisvrouw.

Eltyen tekent Noordbroek 17 mei 1615 het hc van haar zoon Harmen Feijes als Elteke Tijddens; het
hc van Eltyens andere zoon Albert Feijens wordt Noordbroek 14 mei 1619 aan bruidegomszijde alleen
getekend door Harmen Feijes en Tidde Fockens. Uit dit alles concluderen wij dat Feijo Harmens vóór 27
april 1612 is overleden en dat zijn weduwe vóór die datum is hertrouwd, kennelijk met een Tidde en
wel vermoedelijk met Tidde Fockens. In Scheemderhamrik woonde inderdaad een Tiddo Fokkes gehuwd
met een Eltyen; dit echtpaar leende Scheemda 10 oktober 1617 honderd daalders. Deze Tiddo en Eltyen
zijn vermoedelijk identiek met de Tiddo en Eltien, van wie een kleindochter TrijntieNanckes te Scheem-
da 13 november 1633 een hc aangaat met Albert Carolus. De 'bestemoeder' Eltien Tiddes is dan nog in
leven.

In 1612 staan de kinderen van Feijo en Eltyen nog onder voogdij; in 1615 respectievelijk 1619 worden
voormond en voogden niet vermeld, dus vermoedelijk waren ze toen meerderjarig. De oudste zal dus
rond 1590 geboren zijn, en de jongste rond 1592, waaruit wij veilig de conclusie kunnen trekken dat
Feijo Harmens zelf geboren moet zijn vóór 1570.

Onderzoek naar Oemko Wijbbes, Johan Roeleffs en Roeleff Alberts leverde geen nadere gegevens op over
Feijo Harmens. De namen Johan Roeleffs en Roeleff Alberts zijn te algemeen om uit enkele vermeldingen
iets af te leiden; Oemko Wijbbes die als voormond toch al het meest in aanmerking kwam om een ver-
want van de overledene te zijn, komt regelmatig in de verzegelingen van Noordbroek en Zuidbroek
voor. Hij was eerst getrouwd met een Anna, waaruit een dochter Jantien, en later met ten Jantien.
Zowel van Oemko als van Anna worden vrij veel verwanten genoemd; noch Feijo Harmens, noch zijn
kinderen zijn daar bij.

Vermoedelijk behoorde Feijo Harmens tot de doopsgezinden, want van zijn onmiddellijke afstam-
melingen staat vast dat zij tot die groepering behoorden.

Uit dit huwelijk:

1. Harmen Feijens, volgt Ha.
2. Albert Feijens, volgt Ilb.

Ha. Harmen Feijens [zn. van Feijo Harmens (I) en Eltyen], geb. Noordbroek of Zuidbroek ca.
1590 (doopsgezind), boer, wonende Noordbroek en Zuidbroek, tr. 1615 (hc Noordbroek 17-5-
1615) Hille Popkens, dr. van Popke Alles en Hille.

Handtekening van Harmen Feijens (Ha)

onder het hc van zijn broer Albert d.d. 14 mei 1619

Noordbroek 17-5-1615: Harmen Feijens en Hille sluiten een hc, in het bijzijn van 'an des brudegam sijde
Eltijn als sijn L. moder, unde an des bruedt sijde Matthias Popkens oer broder und Asmus Alles ohm,
und Gert Albertz Hilko Duitz getuge'; (Eltijn tekent: Elteke Tijddens).

Noordbroek 17-5-1615: na het sluiten van het hc verschijnen Matthias Popkens voor zich zelf en als
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gevolmachtigde van zijn broer Cornelius Popkens (volmacht d.d. 7-9-1614, gepasseerd voor Johan then
Holte, hoofdeling te Zeerijp) en 'Herman Feyens mit sijn huisfrouw Hille' opnieuw. Zij verlenen hun
voormalige voorstanders Asmes Alles, Jan Jurgens en Thee Jansen, van wie de laatste twee reeds zijn
overleden, decharge.

Noordbroek 17-5-1615: na de decharge van de voorstanders wordt op verzoek van Matthias Popkens
als 'ein getuigenis sijner affkumpst und woll verholdens so hem mogten strecken tho dienst dar to
ergens bi unbekanden sych met der woninge neder slaen und zetten mochte', door 'Asmes Alles
wonende in Scheembderhamrik und Hilko Diutsscholmeister alhir tho Nortbroek... vor de uprechte
warheit verklaart ho datt Popke Alles und Hille eheluden alhier tho Nortbroeck ein geruime tidt van
jharen gewoner sych ock in deselve tidt ehrlik und woll gedraghen, also dat niemandt desfals up hor
luiden tho spreken dan alleine dat van erliken luden kan gesegt werden', en dat 'Matthias vorg.... de
tide sijnes levents erlick und wol gedragen, nemant desfals up hem upsprake gehad'.

Zuidbroek 17-5-1617: Hartnen Feijens en Hille zijn huisvrouw kopen van de voormond en voogden
over 'salige Wibbo Reints unde Baue dre nagelatene kinder als Reint Wibbo unde Eltien' en van
'meister Andres Schotte und sin huisfrouw Tamme' een huisplaats 'mit de gerechticheit ofte eigen-
domb der behuisinge'.

Uit dit huwelijk:

1. Feije Harmens, volgt lila.
2. Popke Harmens, otr. Scheemda 22-9-1650 Annejans, afkomstig van Emden.

Popke Harmens was voormond over zijn oomzegger Harmen Feijens. Behalve dit gegeven en wat wij
vermeldden over zijn huwelijk, hebben wij niets over hem kunnen vinden.

3. Anna Harmens, volgt Illb.

Ilb. AlbertFeijens [zn. van Feijo Harmens (I) en Eltyen], geb. ca. 1592, overl. Noordbroek 31-12-
1650, tr. (hc Noordbroek 14-5-1619) Meenste Jacobs, geb. vóór 1603.

AlbertFeijens was doopsgezind 'vermaner'. Hij bediende o.a. het huwelijk van DerkSyerts en JantjeEnnes
in BerendJacob's huis in Broekster Hamrik2.

Noordbroek 14-5-1619: hc Albert Feijens en Meenste Jacobs. 'Aldus belijet present de Erb. Herman
Feijens unde Tidde Fockens an des brudegoms side. An de brudt side de Erb. Gert Alberts und Jacob

Jacobs. Getuigen de Erbar Hilko Duiets unde Peter Gerrits'.

Handtekeningen van AlbertFeijens (Ilb) en Meenste Jacobs

onder hun hc d.d. 14 mei 1619

Uit dit huwelijk:

1. Feijo Alberts, volgt IIIc.
2. Jacob Alberts, volgt Illd.
3. Aechje Alberts, volgt Ille.
4. Martje Alberts, volgt Illf.
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lila. Feije Harmens [zn. van Harmen Feijens (Ha) en Hille Popkens], geb. ca. 1620, landbouwer,
wonende Scheemderhamrik, overl. na 20-1-1657, tr. Nieuw-Scheemda 1650 Geeske Everts, geb.
tussen 1609 en 1634, overl. tussen 5-2-1673 en 7-12-16753, dr. van Evert Hindriks, landbouwer,
en Trijne. Geeske tr. (2) ca. oktober 1668 Jan Jans, geb. vóór 1622, landbouwer, wonende
Scheemda, overl. vóór 1673, zn. van Jan Jans.

Jan]ans, de tweede echtgenoot van Geeske Everts, tr. (1) ca. 1640 Trijntje Geerts; tr. (2) ca. 1659 Eltjen Peters,
overl. vóór 30 september 1668. Jan]ans en zijn eerste vrouw, Trijntje Geerts hebben een dochter Martje
Jans, die trouwt met Jacob Alberts (zie Illd).

Nanne Berents en Geertien Euikes waren op 7 december 1675 als neef en nicht dedingslieden bij het
hc van Harmen Feijes en Edske Nannes. Dit echtpaar wordt genoemd in de genealogie Mulder(s)4. Uit
die publicatie wordt duidelijk dat de familieband tussen het echtpaar Nanne Berents en Geertien Euikes
enerzijds en Harmen Feijes anderzijds via Geertien moet lopen. In de genealogie Tjadens/Evertss wordt
het huwelijk genoemd van Renske Everts (dochter van Evert Hindriks en Trijne, en weduwe van Oest
Gerdts) met Eucko Eppens. Gezien de naam Renske van de oudste dochters van Nanne en Geertien en de
vernoeming van hun andere drie kinderen naar de andere drie grootouders, moet het hier om onze
Eucko gaan. De belangrijkste gevolgtrekking is dat Renske Everts kennelijk een zuster was van Geeske
Everts, en Geeske dus een dochter van Evert Hindriks en Trijne.

Noordbroek 12-5-1656: 'Feijo Harmens ende Geeske sijn huisvrouwe verdaren ende bekennen
schuldich te zijn de deuchtsame Trijne Everts wed. van Evert Hindricx de somma 450 dal. tot 30 st.
ieder dal. gerekent. Getuigen de Erb. Jacob ende Hindrick Reinders'.

Handtekeningen van Feije Harmens (lila) en zijn vrouw Geeske
onder een akte d.d. 12 mei 1656

Noordbroek 20-1-1657: 'Feijo Harmens ende Geeske sijn huisfrouw beleden ende bekenden schuldich
te wesen de deugtsame Antie wed. van Tyaert Peters de somma van 200 dal. tot 30 st. elke daler gere-
kent'.

Nieuw-Scheemda 1-2-1668: Geeske Everts verkoopt de boerderij te Nieuw-Scheemda, indertijd van
Wessel Uljes aangekocht, voor 3700 gulden aan Jan Jayes en Grietje Meertens.

Noordbroek 4-9-1668: Geeske maakt een afkoop met de voorstanders over haar zoon Harmen over
de roerende goederen. Voormond en voogden zijn PopkeHarmens (Feijo's broer), MenneEvers (Geeskes
broer) en Sijadde Hilkes; Geeske betaalt voor de roerende inventaris 235 Carolus guldens. 'Des is oock
in desen geconditioneert also na den doot van voorschr. kints vader enige kinderen waren verstorven
so solde dat vruchtgebruick van dien niet komen op de moeder Geeske, maar dede daar ofstant van,
alle in ende uijtschulden opt sterfhuis gewest beholt de moeder tot haar last ende sal de voorstande-
ren daarvan bevreijen, ende solde desen angaande gescheiden sijn ende verbliven'.

Nieuw-Scheemda 5-2-1673: Geeske Everts weduwe van Jan Jans, koopt enige grond gelegen in 'Jan
Jans heert' van de erfgenamen van haar overleden man.

Uit dit huwelijk (behalve drie jong overleden kinderen):

1. Harmen Feijes, volgt IVa.
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Illb. Anna Harmens [dr. van Harmen Feijens (Ha) en Hille Popkens], overl. na 20-4-1703, tr. vóór
20-4-1654 Tjabbe Uffes, zn. van Uffe Tiabbes.

Beerta zo-4-1654: Ulfert Uffes en Haike (ehel.) kopen van hun broer Tiabbe Uffes en Anneke (ehel.) en van
hun zuster Tettie Uffes een stuk land in Beersterhamrik 'int Gaerlant', ten ten noorden de Hooiweg,
ten oosten GoertPeters, ten zuiden de Aa, ten westen de erfgenamen van Minnolt Tiabbes, 'als van vader
ende moeder ende bestemoeder is heergekomen'. Prijs: ƒ 620. Getuigen: Jan Peters en JA. Brederode.

Woldendorp 20-4-1703: Anna Harmens en haar zoon Feije Tjabbes verkopen aan Geert Jans en zijn
huisvrouw Eitje Harmens te Woldendorp hun behuizing te Woldendorp cum annexis voor ƒ 160.

Uit dit huwelijk:

1. Feije Tjabbes, volgt IVb.

Mc. FeijoAlberts [zn. van Albert Feijens (Ilb) en Meenste Jacobs], geb. ca. 1620, overl. vóór 25-5-
1675, tr. Noordbroek 8-7-1649 (hc ald. 15-8-1649) MeinsteEngelberts, geb. vóór 1622, overl. na 25-
5-1675, dr. van Engelbert Coerts en Anne Steffens. Meinste Engelberts tr. (1) Noordbroek 12-
1637 (hc ald. 17-2-1639) Cornelis Sijaddens, geb. vóór 1611, overl. vóór 8-7-1649, zn. van Syadde
Cornelis en Fosse Hilkes. Cornelis Sijaddens tr. (1) (hc Noordbroek 23-4-1629)HaickePeters, geb.
1604/1613, dr. van Peter Cornelis en Rene.

Noordbroek 15-8-1649: huwelijkscontract van Feijo Alberts en Meinste Engelberts. 'Bij dese contracten
zijn an dende over gewest an sijde van Feijo zijn vader Albert Feijens, ende an sijde van Meinste haer
broeder Hindrick Engelbertz.'.

Noordbroek 15-8-1649: 'Feijo Albertz ende Meinste eluiden ter ener en Hilko Sijaddens, Hindrick
Engelbertz ende Berent Jacobs, respective voorstanderen over Cornelis Sijaddens 4 nagelatene on-
mondige kinderen mit namen Haicke, Fosse, Engelbert ende Sijadde Cornelis anderdeels', sluiten een
akkoord. Feijo en Meinste zijn de voorstanders 360 daler schuldig met 2 ducaten voor de beide jongste
kinderen wegens de afkoop; het oudste kind is geboren 'anno 1640 den 28 maij', het tweede 'anno
1642 den 24 februarij', het derde 'anno 1643 den 26 decembris', het vierde 'anno 1645 den 22 decem-
bris'. De penningen moeten worden uitbetaald als het jongste kind 16 is. Er is ongeveer 17 deimt
eigen land, dat in de huisheerd ligt.

Noordbroek 16-4-1661: Feijo Alberts en Meinste, Cornelis Harmens en Haicke enerzijds, maken een
nadere scheiding en deling met Hilcko Sijaddens en Berent Jacobs als voormond en vreemde voogd ('cave-
rende voor de absente sibbevoogd' Hindrick Engelberts) over Sijadde, de onmondige zoon van wijlen
CornelisSijaddes en Meinste die nu 'in sijn 16 jare gekomen' is. Feije en zijn echtgenote en Cornelis en zijn
vrouw krijgen enige kampen land e.d. die zij dezelfde dag nog, en ook op 17 en 19 april, weer van de
hand doen. Afgesproken wordt dat Meinste het vruchtgebruik houdt van de porties van haar overleden
kinderen Engelbert en Fosse.

Noordbroek 29-11-1662: Feijo Albers als voormond met Roelfjans als sibbevoogd en Sijmen Egbers als
vreemde voogd over de twee onmondige kinderen van Tyaduwe Eltinus en haar overleden man Alle
Jacobs, verkopen aan een groep, vermoedelijk bestaande uit medegerechtigden, 'haer Tyaduwe aen-
part' in diverse onroerende goederen waaronder een huis in Embden.

De zegelaar van Noordbroek registreert 29 januari 1666 dat Jan Jakobs 'caverende voor Gretie sijn
huis vrouw' zijn aandeel verkoopt in onroerende goederen gelegen in Scheemderhamrik, in het bij zij n
van de getuigen Feijo Albers enjacob Albers 'gebroederen'.

Noordbroek 16-4-1668 en 17-4-1668: Focke Hilkes en Feijo Alberts zijn voogden over Wijpke Fockens
kinder.

Noordbroek 11-6-1668: Harke Harkens, Emme Hilkes en Feijo Albers zijn voormond en voogden over
Wijpke Fockens kinder.

Noordbroek 6-10-1669: Berent Bastiaans, Feijo Alberts en Schulte Frericks zijn voormond en voogden
over Jan Immes en Jantien, onmondige kinderen Hilke, Imme en Bastiaan.

Noordbroek 25-5-1675: Otto Hendriks Kubbinga voormond, Sjadde Cornelis sibbevoogd en Jan Immes
als vreemde voogd over Cornelis Harmens minderjarige dochter Tjaackjen, en Sjadde Cornelis voor zich-
zelf, verkopen aan MensteEngelberts 'sodanige huisplaats als sij selfs een tijtlanck heeft bewoont, voor
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dese koop sal Menste voors. afstaendebeklemminge van vijf deijmatten landes soo sij selfs voor desen
in de heert onder beklemminge heeft gehadt, als mede dat sij aen voormunderen eenjaar kostpennin-
gen wegens het kint te rugge staet'.

Noordbroek 25-5-1675: Menste Engelberts en haar zoon Cornelis Feijes verkopen aan Harcke Peters en
Emme hun huis, heem enz. te Noordbroek voor ƒ 500-0-0.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Feijes, geb. ca. 1650, overl. na 25-5-1675.
2. Alben Feijes, volgt IVc.

Illd. Jacob Alberts [zn. van Albert Feijens (Ilb) en Meenste Jacobs], geb. 1632, overl./begr. 13/24-
2-1696 tr. (1) vóór 1662 Neeltje, geb. vóór 1646, tr. (2) (hc Nieuw-Scheemda 7-12-1667) Martjejans,
geb. 16-5-1649, overl. 8-4-1691, dr. van Jan Jans, landbouwer (zie lila) en Trijntje Geerts.

Nieuw-Scheemda 5-12-1667: Jacob Alberts en 'Martjen Jans sijn belooffde bruidt' ter ener, Feye Alberts
princepale voormondjan Immes sibbe- enDuiertEppens vreemdevoogd over het nagelaten minderjari-
ge zoontje van Jacob Alberts en Neeltje, Albert genaamd en oud 5% jaar, ter andere zijde, hebben een
afhandeling gemaakt. Jacob Alberts en Martje doen afstand van allerlei goederen die wijlen Neeltjen
ingebracht had, met name de eigendom van 14 grazen land bij Eijlsum in Oostfriesland; Jacob en
Martje verkrijgen het huis en hof met alles wat er bij hoort en de inboedel maar moeten als het kind
16 is geworden de voorstanders ƒ 750-0-0 uitbetalen. 'Noch is mitsdesen geconditiert ende ofgehan-
delt het vruchtgebruick ende principael wegen het kindt soo nae Neeltjens doot is komen te starven
ende op Jacob is komen te vervallen is mede doot ende quit gerekent sonder dat Jacob van de voor-
monders daer ieets van heffte te vorderen noch ieets de voormunders van Jacob ende Martjen'.

Nieuw-Scheemda 7-12-1667: hc van Jacob Alberts en Martienjans. 'Aan de bruidegomssijde de E. Feijo
Alberts als broeder ende Willem Sijmens als swager ende ande bruidts sijde de E. Jan Jans als vader
ende de E. Lubbert Jans als oom'.

Nieuw-Scheemda 16-5-1689: Jacob Alberts en Marchienjans lenen van Sijwert Harmens en Waelcke Geerts
ƒ 450, a 4%.

Nieuw-Scheemda 30-6-1698: Jan Jacobs en Abelje Pieters enerzijds en Richte Claesens en Trijnje Jacobs
anderzijds 'welcke bekenden en beleden gelijck sij kracht deses doen den 12 maij 1697 in vriendelijk-
heijdt getaxeert te hebben alle goederen soo wijlen Jacob Alberts gewesene vader van die Jan Jacobs
en Trijnje Jacobs op sijn decessie of starfdach heeft nae gelaeten, bestaende in behuisinge, schuire,
levendige have, jonck en oudt, wat naam dat mooge hebben, de ooverdraght van de geheele plaetse,
niets exemt als uijtgenoemen het eijgen landt, en op den 12 maij 1697 is bevonden int generael op
vierduijsent Car. guld., de guld. tot twintich stuvers brabants gereekent'. Jan Jacobs en Abelje Pieters
nemen de boedel over met een ingewikkelde betalingsconstructie. Getuigen zijn Harm Feijes en Sebo
Roelfs.

Uit het eerste huwelijk:

1. Albert Jacobs, geb. ca. 1-3-1662, overl. na 5-12-1667.

2. NN Jacobs, jong overleden (na de moeder en vóór het tweede huwelijk van de vader).

Uit het tweede huwelijk:

3. Jan Jacobs, volgt IVd.
4. Trijntje Jacobs, volgt IVe.
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Ille. Aechje Alberts [dr. van Albert Feijens (Ilb) en Meenste Jacobs], geb. vóór 1638, overl. vóór
29-1-1697, tr. 1655 Willem Simons, overl. vóór 29-1-1697, wedr. van Trijntje Luurts, zn. van Simon
Willems en Eefke.

Groningen 10-8-1655: 'Reijner Luirts als voormunt, Jacob Sijmens ende Ariaen Peters als voogden
aengesworen over Trijntie Luirts kinderen bij Willem Sijmens'.

Groningen 28-5-1661: 'Jan Thijes als voormunt ende Willem Simons als voogt aengelovet over de
minderjarige kinderen van wijlen meester Regnier bij Dieuwer Hindric zijn huisvrouw geprocreert'.
Groningen 2-12-1667: 'Willem Sijmons heeft aengelovet als voormont over Albert Derks kinderen bij
Marrigjen geprocreert'.

Uit dit huwelijk:

1. Mentje Willems, volgt IVf.
2. Eefke Willems, volgt IVg.
3. Albert Willems, geb. ca. 1660, overl. Groningen 30-5-1737, tr. Geesyn Alders, overl. vóór 20-1-

1728.
Testament6 van Albert Willems: 'Dat persoonlijk voor ons is gecompareerdt en verschenen Albert
Willems, gesondt van lighaam gaende en staende, en sijnes verstandts ten vollen magtig, welke
verklaerde niet van dese begeeren te scheiden voor en aleer hij volgende dispositie over sijn tijdelij-
ke goederen hadde geformeert en opgeregt. Eerstelijk onder Christelijke anbevelinge van zijne
ziele an de barmhartigheid Godes in Christo en sijn lighaem ter eerlijker begraafenisse so wil en
ordonneert testator dat erfgenamen aller sijner nagelaten goederen sullen sijn sijns broeders Rein-
der Willems dogter Aghijn Reinders, benevens sijner drie susteren kinderen, met namen Willem
Harkes en Egbert Harkes, Alle Jacobs en Aghijn Jacobs, en Aghijn Peters, welke alle hooft voor
hooft even na en sibbe sullen wesen en in cas van versterf sullen de nablijvende kinderen haar
ouders repraesenteeren, en genieten die portie die deselve souden in leven genoten hebben. De nog
levende ouders van de geïnstitueerde erfgenamen sullen de revenuen van haarer kinderen portien
genieten, en na derselver aflijvigheidt sonder kindt of kinderen, broeder of suster of derselver
kinderen na te laten, derselver portien anerven. Wijders legateert testator an sijn L. vrouwen suster
Tietjen Alders euwig en erflijk de summa van drie honderd car. gl. en een 4de part van testators
huisgeraad en daarenboven ter lijftogt een summa van duisend Car. gl. na desselfs overlijden op
de geinstitueerde erfgenamen te vererven. Legateerende verder an de gereformeerde armen deser
stadt de summa van 6 en an die der Mennoniten 12 Car. gl. Waarmeede testator deese sijne uiterste
wille sluitende begeerde dat deselve ten allen tijden standt mogte grijpen en effect sorteeren, het
zij als een testament, codicil, donatio mortis causa of so als sulks ten favorabelsten na regten sal
konnen bestaen. In oirconde etc. Aldus voor mij belijet in Groningen den 20 januarij 1728.

4. Cathalijne Willems, volgt IVh.
5. Luirt Willems, geb. vóór 1679, overl. ca. 1700, tr. (hc Groningen 29-1-1697) Wibbetien Harkes,

overl. na 29-1-1697, dr. van Harko Tammes en Wibbetien Jans. Wibbetien Harkes was wed.
(1) van Fedde Idtskes; (2) van Jan Hindriks; zij tr. (4) FockeMennes.
Groningen 29-1-1697: hc van Luirt Willems, vrijgezel, nagelaten zoon van Willem Simons en Achje
Alberts, en de weduwe Wibbetien Harkes, nagelaten dochter van Harco Tammes en Wibbetien Jans. 'De-
digesluiden geweest Eefke Willems ende Albert Willems als suster ende broeder an des bruide-
gomskante, ende an des bruitssijde Hilletien Jans Doornbusch als moeje, Jan Arents Block als oom
ende Roelf Idtskes als swager ende voormont'.

6. Reinder Willems, volgt IVi.
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IHf. Martje Alberts [dr. van Alben Feijens (Ilb) en Meenste Jacobs], geb. vóór 1640, tr. ca. 1657
Geert Pouwels, zn. van Pouwel Jans en Waalke. Geert Pouwels tr. (1) (hc Wagenborgen 28-8-1627)
Trijntje Wiltes, overl. vóór 1657, dr. van Wilte Jans en Frouwe.

Wagenborgen 5-1-1657: de gezamenlijke erfgenamen van Trine Wiltes, overleden huisvrouw van Geert
Pauwels, kwiteren Geert voor de erfenis.

Wagenborgen 12-5-1659: Geert Pauwels 'caverende' voor Marretien zijn huisvrouw en daas Carsien
'caverende' voor Rene zijn huisvrouw, ruilen land.

Wagenborgen 6-5-1661: Geert Pauwels en Martjen Alberts lenen zeshonderd daler van Wyte Cornelisen
Geeske Alberts a 4%.

Wagenborgen 26-2-1663: GeertPauls en Martjen Alberts verkopen aan OomkeHaijes en Martjen Waldriks
hun éénvierde deel van 5 'deimpt' in Midwolderhamrik.

Op 17 april 1676 verklaren Jacob Alberts, Goosen Carstjens en Hendrick Meynerts voormond en voogden
over wijlen Geerd Pouwels en Martjen minderjarige pupillen Pouwel en Waelke Geerts, samen met Peter
Jans en Trijnjen Geerts, en Albert Geerts voor zichzelf, dat zij aan Evert Jans en Nelle een stuk land 'in
Midwoldener Hammerick gelegen de Hemvenne genaamd', verzet hebben, voor negen jaar en acht-
honderd gulden.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Geerts, volgt IVj.
2. Albert Geerts, geb. ca. 1658.
3. Waalke Geerts, geb. vóór 1664, tr. (hc Nieuw-Scheemda 27-4-1689) Sijwert Harmens, zn. van

Harmen Pieters.
Nieuw-Scheemda 27-4-1689: hc van Sijwert Harmens en Waeleke Geerts. 'Vrinden en dedighsmannen
an des bruidegomszijde' zijn Harm Pieters als vader, Jan Harms als broeder. 'An des bruidtszijde'
Jacob Alberts als oom, Menne Klasen als zwager'.

4. Pouwel Geerts.

IVa. Harmen Feijes [zn. van Feije Harmens (IHa) en Geeske Everts], geb. 1651 (doopsgezind),
landbouwer, wonende Scheemderhamrik, overl. 8-3-1709, tr. (1) (hc Nieuw-Scheemda 7-12-
1675) Edske Nannes, overl. ca. 1689, dr. van Nanne Bonkens en Hantien Remkes; tr. (2) (hc
Nieuw-Scheemda 8-11-1690) Anje Pieters, geb. ca. 1664 (doopsgezind), overl. vóór 15-6-1733, dr.
van Peter Ockes, landbouwer, en Aal tien Eppes7. Anje Pieters tr. (2) (hc Nieuw-Scheemda 28-11-
1710) Meerten Remkes (doopsgezind), diaken van de mennonieten gem. van Nieuw-Scheemda,
overl. vóór 13-1-17388.

Nieuw-Scheemda 7-12-1675: hc van Harmen Feijes en Edzke Nannes. Aan bruidegomszijde NanneBerents
en zij n echtgenote Geertien Euikes, HijlleJans,RijndeltJans, Evert Jans, neven en nichten. Aan bruidszijde
Everjurjens stiefvader en Hantje Remkes moeder, Tamme Derks zwager en Hemke Nannes zuster, Siben
Nannes zuster. Geertien Euikes was, zoals eerder vermeld, Harmen's nicht van moederskant. Hijlle,
Rijndelt en Evert Jans hebben wij niet kunnen thuisbrengen.

Nieuw-Scheemda 30-10-1676: Evert Jurjens en Hantien Remkes verkopen aan hun schoonzoon en
dochter Harmen Feijes en Edzke Nannes hun 'behuisinge, schuijre, loopstalle' zoals zij die nu bewonen
'op Nieu-Scheemder kerckengrondt', met vee en gereedschap en ook wat huisraad, met de beklem-
ming van enig kerkenland, en de overdracht van 10 deimten land, voor ƒ 5700.

Nieuw-Scheemda 2-6-1680: Hemke Nannes, nu te Groningen, verkoopt aan Harmen Feijes en Edske
Nannes en aan Siben Nannes elk de helft van drie deimt vrij land in de heerd van Harm Feijes.

Nieuw-Scheemda 22-3-1685: BonnekeNannes te Rasquert, verkoopt aan Harmen Feijes en EdskeNannes
3 deimt in de heerd van Harmen Feijes.
Nieuw-Scheemda 30-4-1686: Jacob Alberts en Martien Jansen verkopen aan Harmen Feijes en zijn huis-
vrouv/EdzkeNannes'n deimpten achtentwintich roeden en vijf voeten land' in Nieuw-Scheemda, voor
ƒ 1700,-.

288 Gens Nostra 56 (2001)



^pitittk

Handtekeningen van Harmen Feijes (IVa) en Anje Pieters,
en die van de getuigen, onder hun hc d.d. 18 november 1690

Nieuw-Scheemda 1690: Harm Feijes als vader, 'de E. Coert Sypkens als voormondt, Feije Tiabbens,
Zebo Roelefs sibbe en vreemde vooghden over de minderjarige kinderen van Edske Nannes bij die
E. Harm Feijes en sijn huisvrouwe evengenoemt nu overleden in echte geprocreert met namen Han-
den int iaer 1679 in den maendt april geboren, Feije 1682 den 12 7bris, Geeske 1686 den 13 februarij,
Nannei689deni3 augusti' bepalen dat Harm de boedel behoudt onder de volgende voorwaarden. Hij
geeft de gezamenlijke kinderen ƒ 2500. Hij doet afstand van de eigendom van 16 deimt. land, te weten
van 6 deimt. onverscheiden in Harm Feijes heerd, en 10 deimt. in wijlen Jan Jans heerd. Van belang is
dat hiervan 'alrede door het versterf van eene sijne overledene kinderen nae de doodt sijner overlede-
ne vrouwe verstorven zijnde de vijfte part of een kindtsdeel lijftogtswijse an hem is gedevolveert'.

Harmen Feijes kende zijn tweede vrouw al geruime tijd voor hun huwelijk; na het overlijden van
haar vader werd hij haar vreemde voogd. Als zodanig tekende hij het huwelijkscontract van haar
moeder Aeltien Eppes en haar tweede man; bovendien wordt hij daarin omschreven als 'verwant'.
Woldendorp 24-11-1692: Harmen Feijes is getuige bij het transport van een behuizing op provincieland
in Midwolderhamrik.

Noordbroek 24-4-1704: Jan Jacobs en zijn vrouw Abelje Pieters verkopen aan Harmen Feijes en zijn
vrouw Anje Pieters 'een seker anpart landes so Abelje Pieters van haar ouders is angeërfd, onverscheij-
den in eenige stukken gelegen in Scheemderhammerik, wordende van Geert Pieters meijerwijse
gebruikt', voor ƒ700,—.
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Anje Peters voor zichzelf en als 'legitima tutrix' over haar minderjarige kinderen bij wijlen Harm
Feijes, ter eener, en de meerderjarige kinderen van genoemde Harm Feijes, en wel Jacob Geerts met zijn
Geesjen Harms, Feijo Harms en Nanno Harms, ter andere zijde, maken op 10 februari 1710 een scheiding
en afhandeling9. De moeder behoudt als 'legitima tutrix' de behuizing en schuur, staande op kerken-
grond van Nieuw-Scheemda enz., met daarbij nog de beklemming van 6 deimt land waarvan de
eigendom aan de voorkinderen behoort. Bovendien behoudt de moeder in haar hoedanigheid de hele
inboedel enz., met alle lusten en lasten der boedel. Daarnaast behoudt zij de eigendom van allerlei
gespecificeerde percelen grond. De voorkinderenjacoè Geerts 'nom. ux.', Feijo en Nanno Harms, krijgen
18 deimatten land en ƒ 3390-0-0. Bovendien wordt hun ƒ 1202-7-0 uitgekeerd, die had behoord tot het
moederlijk goed van twee overleden kinderen, en waarvan vader Harmen Feijes het vruchtgebruik had
genoten.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hantien Harmens, geb. Scheemderhamrik april 1679, overl. vóór 13-8-1708 (aangezien zij
niet voorkomt in het huwelijkscontract van haar zuster Geeske, en vóór haar vader overle-
den is).

2. Feije Harmens, geb. 12-9-1682 (doopsgezind), overl. na 7-5-17258.
Zuidbroek 7-5-1725'°: Pieter Harms, LuirtHindrix en Feije Harms treden op als voormond en voogden
over de kindere van Albert Hindriks bij Trijntie Jacobs in echte verwekt.

3. Geeske Harmens, geb. 13-2-1686 (doopsgezind), tr. (1) (hc Nieuw-Scheemda 13-8-1708) Jacob
Geerts, landbouwer, wonende te Beerta, zn. van Jacob Geerts Torringa en Focktje Hin-
derks; otr. (2) Beerta 1723, mennisten, attestestatie gepasseerd (hc Beerta 12-2-1723) Willem
Harms, afk. van Oudenzijl (doopsgezind), landbouwer, wonende te Beerta, overl. vóór 14-
5-1738.
Jacob Geerts tr. (1) (hc Meeden 22-12-1699) Evertje Warmolts, geb. vóór 1670, overl. 1701, dr. van War-
molt Harkes en Tetie Jans (Evertje Warmolts tr. (1) ca. 1686 Juke Geerts, overl. 1694, zn. van Geert
Jans en Renske Juickes. Juke Geerts was weduwnaar van Lisabeth Harmens, dr. van Herman Hermans
en Bylke Haijkes). Jacob Geerts tr. (2) (hc Midwolda [O] 25-4-1704) Aeltjen Dercks.

Nieuw-Scheemda 13-8-1708: hc van Jakob Geerts en Geeske Harms. Aan bruidegomszijde Tettje
Torringa nicht, UljeAlberts en Ockjen Harkes aangehuwde neef en nicht. Aan bruidszijde Harmen Feijes
vader en Anje Pieters stiefmoeder, Feije Harms en Nanne Harms broeders, Coert Sijpkens aangehuwde
oom en Siben Nannes 'moei', Nanne Harkes neef en 'voormomboer over des bruids broederen'.

Zuidbroek 27-1-172311: scheiding en deling tussen Jan Engelberts, Nanno Harms en Eltio Unekes als
voormond en voogden over de kinderen van Jacob Geerts en Geeske Harms enerzijds en Geeske Harms
anderzijds. Moeder Geeske Harms behoudt de gehele boedel. Zij zal de kinderen tot 16 jaren 'in
gezondheij t en cranckheijdt onderhouden' en hun lezen en schrijven latenleren. 'Tot gezijden jare
gekomen zijnde (zal de moeder) an dezelve afstaan 13 deimpten lants in Oostwolt gelegen, en met
het sesthijnjarigh ouderdom des oudsten pupille de halve beklemminge der plaatse welke tegens-
woordigh bij de moeder wordt gebruikt en in de Beerta gelegen, daar benevens 3500 Car.gld.'.
Zuidbroek 25-2-172712: 'Claas Engberts more mennonitorum angesworen hebbende als voormond
over de kinder van Jacob Geerts tot Noordbroek'.

Op 15 oktober 1738 verkopen de erfgenamen vanjacob Geerts de heerd.
Beerta 12-2-1723: hc van Willem Harms en Geeske Harms, weduwe vznjakob Geerds. Aan bruidegoms-

zijde Jan Abels oom, Albert Willems oom, Jan Willems oom. Aan bruidszijde FeijeHarms broeder, Nanne
HarmshroederJanEngelberts voormond enEltioUnekens'voogt over bruids voorkinderen'. Getuigen
zijn Jan Hendriks en Harm Nannes.

4. Nanne Harmens, geb. 13-8-1689, landbouwer, wonende Meeden, overl. 27-10-1743, tr. (1) (hc
Meeden 8-7-1712) Tjabbegyn Ammes, dr. van Ammo Hikkens en Martje Lubberts; tr. (2)
Meeden 29-3-1715 Renske Jukes, geb. 1686/1694, overl. vóór 6-11-1744, dr. van Juke Geerts
en Evertje Warmolts.
Zuidbroek 2-12-172713: 'Nanne Harms heeft den eed gepraesteert als voogd over zijn eigen kind'.

290 Gens Nostra 56 (2001)



Zuidbroek 4-11-174314: 'Pieter Harms heeft angeloovt als voormond Sch. Hamrik Meerten Geerts
en Egbert Jannes voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Nanne Harms bij Renskejukes
verwekt'.

5. NN Harmens, overl. ca. 1689 (na het overlijden van moeder Edske Nannes).

Uit het tweede huwelijk:

6. Pieter Harmens, geb. 1691, landbouwer en vermaner bij de doopsgezinden, wonende
Scheemderhamrik, overl. 14-6-17708, tr. (hc Nieuw-Scheemda 14-2-1721) MartjeRigtes, geb.
1697/1705, overl. vóór 22-8-1759, dr. van Rigte Claesens, dijkrichter, en Trijntje Jacobs
(IVe).
Nieuw-Scheemda 14-2-1721: hc van Pieter Harms en Martjen Rigtes. 'Vrinden en dedigslieden an des
bruijdegomszijde de dugts. Anje Pieters moeder, de E. Evert en Eppe Harms volle broeders, Roelf
Cebes swager en Aaltjen Harms egt. als suster, Idtske Abels en Edtske Harms Egt. als swager en
volle suster, Jan Jakobs angehylkte vol oom. An des Bruijdts zijde waren, deEerb. Albert Hindriks
en de Deugts. Trijnje Jakobs Egt. als stiefvader en volle moeder, de Eerb. Jan Jakobs als volle oom
em sibbe voogt'.

Nieuw-Scheemda 18-11-1721: PieterHarmensen zijn vrouw MartjenRigts,EvertHarmsenEppo Harms,
scheiden en delen de vaderlijke goederen en ook de aandelen van hun zusters daarin, die zij al
eerder hadden aangekocht. Pieter Harms en zijn vrouw behouden de vaderlijke behuizing met het
land en al het andere wat er bij hoort. Er is 18 deimt eigen land in de heerd; de 12 deimt van zijn
broers zullen Pieteren Martje 'in een altoos duijrende beklemminge' behouden. Bovendien houden
zij 'alle peerden, koeien, swijnen, schapen, veltvrugten en alle have, met alle huijsraet en
huijsmansgereetschap, nevens alle schulde van wat name die sij leggende tot boedelslast'. De beide
andere broers krijgen, naast de eigendom van de 12 deimten land, ƒ 3100, en 6 deimten land in
Brontjans heerd.

Zuidbroek 7-5-172515: Pieter Harms, Luirt Hindrix en Feije Harms voormond en voogden over de
kinderen van Albert Hindriks en Trijntiejacobs. En Roelf"Geerts, Pieter Harms en Sijwert Geerts voormond
en voogden over de kinderen van Roelf Sebes en Aaltien Harms.
Zuidbroek 10-9-172516: PieterHarms is 'sibbevooghd' over de kinderen van RighteClaassensbi) Trijntie
Jans 'in eghte verwekt', in plaats van jan Jacobs.

Nieuw-Scheemda 9-5-1741: Nanno Harms en Renskejukes verkopen aan PieterHarms en MartjeRichts
zes deimatten land onder de klokslag van Nieuw-Scheemda waarvan drie deimt in de plaats van
kopers, voor ƒ 875,-.

Zuidbroek 4-11-174314: PieterHarms heeft 'angeloovt als voormond Sch. Hamrik' Meerten Geerts en
Egbert Jannes voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Nanne Harms bij Renskejukes ver-
wekt.

7. Evert Harmens, volgt V.
8. AaltjeHarmens, geb. voor 1697 (doopsgezind), overl. januari '17337, tr. (1) Nieuw-Scheemda

1-12-1713 (hc ald. 1-12-1713) Roelf Sebes (doopsgezind), landbouwer en voorstander der men-
nonieten armen, wonende Nieuw-Scheemda, zn. van Sebo Roelfs en Lysabeth Wessels8;
tr. (2) 6-5-1725 Albert Hendriks, geb. 1688 (doopsgezind), vermaner bij de doopsgezinden,
overl. vóór 17588. Albert Hendriks tr. (1) (hc Nieuw-Scheemda 13-2-1711) Trijntje Jacobs
(doopsgezind; zie IVe); tr. (3) (hc Nieuw-Scheemda 18-12-1735) Frouke Jurriens, wed. van
Warmolt Harkes, overl. vóór 13-5-1735, (zn. van Harke Hemmes.), dr. van Jurjen Harkes
en Nanke Wichers.
Nieuw-Scheemda 1-12-1713: hc van Roelf Cebes en Aaltje Harms. Aan bruidegomszijde Meindert Tonkes
als 'principale voormond over bruidegoms zuster en volle neef van bruidegoms vader', Geert Tjaerdts
sibbevoogd enjanjakobs vreemde voogd, Sibbel Roelfs 'moeie'. Aan bruidszijde Meerten Remkes stief-
vader, gehuwd met AnjePieters moederjakob Geerts als zwager en 'principale voormond over bruids-
zuster en broers', Jan Jakobs oom en sibbevoogd en Eggo Doedens vreemde voogd, Abelje Pieters 'volle
moei'.
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Zuidbroek 7-5-1725'5: RoelfGeerts, Pieter Harms en Sijwert Geerts voormond en voogden over de
kinderen van RoelfSebes bij Aaltien Harms in echte verwekt.

Zuidbroek 6-12-173517: EvertHarmens,LuirtHindriks en Abdjans hebben aangeloofd als voormond
en voogden over de minderjarige kinderen van Alben Hindriks bij wijlen Aaltien Harms in echte
verwekt; voorts stelt de sibbevoogd Luirt Hindriks tot zijn 'domicilium citandi' het huis van Alben
Hindriks in Scheemderhamrik.

9. Eppo Harmens, geb. 1699, landbouwer, wonende Nieuw-Scheemda, overl. 6-2-1746, begr.
Nieuw-Scheemda'8, tr. (1) (hc Nieuw-Scheemda 16-1-1740) Liefke Rigtes, dr. van Rigte Clae-
sens, dijkrichter, en Trijntje Jacobs (zie IVe); tr. (2) (hc Nieuw-Scheemda 14-3-1744) Trijntje
Abels, geb. vóór 1728, dr. van Abel Jans en Eje Mennes (zie IVe-5).
Nieuw-Scheemda 16-1-1740: hc van Eppo Harms en Liefke Richtes. Aan bruidegomszijde Peter Harms
en MartjeRichtes volle broer en aangetrouwde zuster alsmede volle zuster van de bruid, EvertHarms
volle broer, Nanne Harms halfbroer, Geeske Harms halfzuster. Aan bruidszijde Albert Hindriks stiefva-
der, Martje Alberts halfzuster en Lupke Alberts halfzuster.

Zuidbroek 17-12-174319: Jan Wijbes als voormond, Derk Jacobs sibbevoogd (wiens huis in Nieuw-
Scheemda de voormond tot zijn 'domicilium citandi' stelt) en Eppe Harms vreemde voogd over de
minderjarige kinderen van wijlen Garbrand Wijbes bij Jantien Cornelis.

Nieuw-Scheemda 14-3-1744: hc van EppeHarms en Trijnje Abels. Aan bruidegomszijde Peter Harms
en Martje Richtes broer en aangetrouwde zuster, Albert Hendriks 'olde swager', Menno Tonkes en Anje
idskes aangetrouwde neef en nicht, Harm Idskes neef. Aan bruidszijde Abel Jans en Eje Mennes vader
en moeder. Getuigen: Egbertjans en Rotger Eitjes.

Nieuw-Scheemda 14-6-1746: 'Erscheen de E. Trijntje Abels wed. van wijlen Eppo Harms ter eener
als mede Pieter Harms, Evert Harms en consorten ter ander zijden gesamentl. erfgenaamen van
wijlen Eppo Harms, die bekenden en beleden, doende sulk kragt des. eene vriendelike en finale
scheidinge en deilinge gemaakt te hebben van des overleden, nagelatene goederen, in manieren
als volgt. Voor eerst souden Pieter Harms, E. Harms en consorten blijven in't volle besit van de
gehele boedel, roerbaar en onroerbaar, in en uijtschulden, niets uijtbesondert. Ten tweeden sou
opgemelde wed. daer en tegen eens voor alle genieten een bedde met sij n toebehoor., agt en veertig
elle linnen, als mede eene somma van honderd drieentwintig C. guld. en 18. st. al het welke gemel-
de wed. bekende t. volle ontfangen te hebben, kwiterende dus hiervoor. Bovendien sal de lijftogt-
wijse begiftiging ter somma van agttienhondert C. guld. in de houwelke briev sub dato prothocol-
lis 14 maart 1744 bepaalt, in volle kragt blijven, zijnde dus de finale scheiding hier meede besloo-
ten. Oirconde comparanten hand. als mede der twe bij zijnde getuigen Egbertjans en Jan Claassen.
Actum als boven'.

10. EdskeHarmens, geb. vóór 1700, overl. tussen 17-4-1731 en 14-6-174620, tr. Nieuw-Scheemda
3-6-1719 Idske Abels, overl. tussen 21-5-1727 en 17-4-1731, zn. van Abel Asings, landbouwer,
en Ariaantje Idskes.
Nieuw-Scheemda 19-12-1719: Ja&oè Geerts voormond, Jan Jacobs sibbe- en Eggo Doedens vreemde voog-
den over de minderjarige kinderen van wijlen Harmen Faijes en Anje Pieters, en Pieter Harms voor
zichzelf, verklaren dat zij Edtzke Harms, nu getrouwd met Idtzke Abels, hebben uitgekocht. Zij ver-
wijzen naar de inventaris d.d. 2 juni 1719. Edtske Harms krijgt drie deimt land 'uijt de huijsheert,
hetwelke in een altoos duijrende beklemminge sal zijn onder de vaderlijke behuisinge, en jaerlijks
op martini en vooreerst op mart. 1720 vijftien Car. gl. tot huijre doen, sijnde elk deimt vijf gl., met
nog drie deimten lant liggende an de regte wal voort an te veerden, stekkende in't We.diep en an
de regte wal, ten noirden en zuijden, ten oosten 't Zuijtbroeksterkerkenlant en ten westen Geert
Frans, met nog hondert daler, uijt reden dat dit lant so goet niet is als't ander huijslant'. Bovendien
krijgen Edtske en Idtzke nog ƒ 1762-4-0, en het vierde deel van een obligatie van ƒ 300, 'zij nde versco-
ten tot dienst van de watermeulen'.

Beerta 16-5-1741: voogden over de kinderen van Idske Abels en Edske Harms zijn Jacob Idskes, Eppo
Harms en Abel Jans.
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IVb. Feije Tjabbes [zn. van Tjabbe Uffes en Anna Harmens (IHb)], landbouwer, wonende
Noordbroeksterhamrik, overl. tussen 27-5-1712 en 28-11-1713,, tr. vóór i69^]antje Tiddes (doops-
gezind), overl. na 26-11-17342'.

Feije Tjabbes wordt 8 november 1690 genoemd als neef van Harm Feijes in diens huwelijkscontract; hij
was sibbevoogd over de kinderen van Harm Feijes en Edske Nannes.

Noordbroek 3-4-1693: Feije Tjabbes en zijn huisvrouwJantjen Tiddens kopen een behuizing ca. onder
Noordbroek.

Nieuw-Scheemda 14-9-1703: Hindrick Luitjen, Sebo Eppesjacob Uupkes en Jan Hindricks verkopen aan
Feijo Tijabbes en Jantien Tiddes echtelieden woonachtig in Noordbroeksterhamrik 'een seker stuck
landts gelegen onder de klockslagh van Noordbroeck groot een deij mpt in een venne groot vier deij-
matten edoch onverdeelt' voor 50 Car. gld., kosten koper.
Noordbroek 27-5-1712: Feije Tjabbes is getuige bij het sluiten van het huwelijkscontract tussen Klaas
Mennes enjacobje Klaassen.

Noordbroek 28-11-1713: de weduwe van Feije Tjabbes wordt genoemd als 'swette'.
Nieuw-Scheemda 14-11-1719: Jantjen Tiddes, weduwe van wijlen Faye Tjabbes, verklaart dat zij schul-

dig is aan 'de eerb. mannen Alle Derks en Egbert Peters in qual.' 325 gulden, 'heerkomende van
verschoten penningen tot nootdruftige herstellinge der schade in de jongste watervloot door haar
geleden, sullende dit capitael verrenten jaerlijks drie gl. elke hondert'.

Noordbroek 26-5-1721: Jantje Tiddes, weduwe van wijlen Feijo Tjabbes, haar zoon Tjabbe Feijes, haar
dochters Eelje en Anje Feijes, verkopen aan Meerten Crijns, hun op 3 april 1693 gekochte behuizing met
de beklemming van dertien deijmatten pastorieland van Noordbroek (doende jaarlijks ƒ 39 huur aan
de pastorie), voor/465.

Noordbroek 26-11-1734: Jantje Tiddes is als moeder van de bruid aanwezig bij het sluiten van het
huwelijkscontract tussen Pieter Meertens en Anje Feijes.

Uit dit huwelijk:

1. Tiabbe Feijen, geb. vóór 1697, afkomstig van Noordbroeksterhamrik, otr. Noordbroek, tr.
Siddeburen 28-7-1715 Aafke Roelofs, afk. van Winschoten, geb. vóór 1699.

2. Eelje Feijes, geb. vóór 1698, otr. Midwolda [O] 11-12-1730 Hindrikjans (zij woonden te Mid-
wolda en waren niet doopsgezind.

3. Anje Feijes, geb. vóór 1701, otr. Noordbroek 7-11-1734 (hc ald. 26-11-1734) Pieter Meertens, geb.
vóór 1687, zn. van Meerten Crijns en Grietje Harmens. Pieter Meertens tr. eerder (hc
Noordbroek 3-3-1719) Nieske Derks.

IVc. Albert Feijes [zn. van Feijo Alberts (IIIc) en Meinste Engelberts], geb. vóór 1666 (doopsge-
zind), bakker, overl. tussen 28-12-1709 en 17-3-1710, tr. (1) (hc Groningen 9-11-1684) Geertruid
Tjaarts, geb. vóór i663,overl. vóór 21-10-1699; tr. (2) Groningen 1699 Diewertjenjans; tr. (3) 1704
MartjeCornelis. Martje Cornelis hertr., otr. Groningen 13-1-1714 Albertjans (broer van Diewertjen
Jans, de tweede vrouw van Albert Feijes).

Groningen 9-11-1684: in het huwelijkscontract van Albert Feijes en Geertruid Tjaards worden geen de-
dingslieden genoemd. Het leveren van het bewijs voor deze filiatie leverde dus enige problemen op,
temeer daar Albert zelden of nooit in verband zijn eigen familie wordt genoemd. Uiteindelijk vonden
we het bewijs in het huwelijkscontract van Alberfs dochter Dieuwertje Alberts, d.d. 11 september 1723.
Daarin verschijnt haar 'nigte' Tjaakje Cornelis ten tonele. Tjaakje was ons bekend als dochter van Corne-
lis Harmens en Haicke Cornelis, de oudere halfzuster van Albert Feijes.

Gron'mgen2i-io-i699:ChristofferWensinckvoormond,JanWijbensenTjaertMeijndersalsvoogdenovet
de twee kinderen van Albert Feijes, 'Feije in't sevende en Grietjen Albers in't vierde jaer, bij wijlen
Geertruijth Tiaerts in echte verweckt', en Albert Feijes als vader, maken een afkoop. De vader zal te
zijner tijd ƒ 3337-18-6 uitkeren.

Groningen 6-9-1704": Albertjans voormond, Peter Adriaans voogd over Dieuwertje, oud in het 2e jaar,
dochter van Albert Feijes en wijlen Dieuwertijn Jans, scheiden met Albert Feijes de vader, na authorisatie
d.d. 15 augustus 1704.
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Groningen 28-12-1709: AlbertFeijes 'indispoost van lichaem nogtans sijn verstant en memorie ten
vollen magtig' legateert zijn huidige vrouw Marretien Cornelis een kindsdeel van al zijn goederen.
Groningen 10-10-171023: Jan Wijbes enjildau Hindriks verkopen aan Peter Ariaens en Tiackien Cornelis,
echtelieden, eenvierde deel en aan AlbenJans 'en cons. voorstanderen over Dieuwertien', dochter van
AlbertFeijes en Diewertijn Jans ook eenvierde deel van huis en schuur 'de Olde Vonck' buiten 'Kleijne
poortien op pagtgrond van de stad' (pacht ƒ w-17%-0), met belending ten noorden de Heerewegh, ten
zuiden Haijo Popkens, ten oosten raadsheer A. Berchuijs en ten westen het Schuitendiep.

Groningen 1710: Martien Cornellis, weduwe van Albert Feijes, de voorstanderen over de nagelaten
kinderen van Albert Feijes bij Geertruit Tiaarts en Deuwertien Jans dragen over aan Jan Wijbes enjildau
Hindricks, echtelieden, een behuizinge 'staende op de hoeck van de Prinsenhoffstraat, eerd ende
nagelvast zijnde eijgen grond, hebbende ter naester swetten ten noorden de Prinsenhoffstraat, ten
oosten Harmen Tingh, ten zuiden de weduwe S. Hiddema en weduwe Jan Jochims, en ten westen de
oude Ebbingestraate', voor ƒ 2740-0-0.

Uit het eerste huwelijk:

1. Feijo Alberts, geb. ca. 1692, overl. vóór 17-3-1710.
2. Grietje Alberts, geb. augustus 169424 (doopsgezind), overl. 16-10-1721, tr. Groningen 12-8-

i7i4LubbertJacobs Huisinga, geb. 14-8-1693 (doopsgezind), overl. Groningen 12-12-1722, zn.
van Jacob Derks Huisinga en Janneke Lubberts Cremer.
Groningen (Weeskamer) 16-6-1710: 'inventaris van de goederen van Grietijn Alberts nagelaaten
doghter van Albert Feijes bij Geerteruij t Tjaarts in egte verweckt'. Het actief beloopt ƒ 5321-0-4; het
passief ƒ 101-14-0, resteert ƒ 5219-6-4. Er zijn onkosten gemaakt 'weegens het angeeven van de
eerffenisse van haar overleeden broeder Feije Alberts'.

Uit het tweede huwelijk:

3. Dieuwertje Alberts (doopsgezind), tr. 1723, hc Groningen 11-9-1723 Heere Gerrits Hesseling
(doopsgezind), zn. van Gerrit Hindriks Hesseling en Menje Heeres.
Groningen (Weeskamer) den 16-6-1710: 'inventaris van de goederen van Dewertijn Alberts nagela-
ten doghter van Albert Feijes, bij Dewertijn Jansen in egte verweckt. Haar moederlijke goedt is
volgens verseegelde afkoopbrief in dato den 16 sept 1704 een somma van éénduisent aghthondert
éénenzestijg guld. 16 st. 2p., segge ƒ 1861-16-2.. Van verkofte moederlijke kleederen ƒ 158-14-6; de
gereghte vierde part van een huijs in de oude Ebbinge Straat op de hoeck van de Prinsenhofstraate
verkoft met authorisatie der Hooge Heeren Bogemr. ende Raadt den 17 mart. 1710 voor een somma
van twee duijsent seeven hond. en viertijg gld. zijnde de vierde part ƒ 685. Weegens haar vaderlijke
goedt is befonden haar part te zijn ƒ 362-7-4. De klederen tot haar vaaders lijf toe behoorende
hebben voor haar part angebracht an suij ver geit ƒ 67-12-2. Somma ƒ 3135-10-6. Deese aldus na onse
beste wietenschap overgegeeven den 16 junij 1710: Albert Jans voormont, Pieter Arijaans als voogt'.

Groningen 11-9-1723: hc van Heere Gerrits Hesseling, zoon van Gerrit Hindriks Hesseling en Menje
Heeres, en Diewertjen Albers, dochter van Albert Feies en Diewertjen Jans. 'Dediges lieden sint hier an
en over geweest an des bruidegomszijde Gerrit Hindriks Hesseling en Menje Heeres egtelieden als
vader en moeder, Hindrik Gerrits Hesseling en Geesjen Alberts egtelieden broeder en swaagersche.
An des bruitszijde Albert Jans en Martjen Cornellis egtelieden als voormont, oom en moeij, Jan
Jacobs en Aaltjen Jans egtelieden oom en moeij, Pieter Adriaans en Tjaakjen Cornelis egtelieden
als voogt, neef en nigte'.
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IVd. Jan Jacobs (doopsgezind) [zn. van Jacob Alberts (Illd) en Martje Jans], vermaner der
doopsgezinden25, landbouwer op Sassenheerd in Nieuw-Scheemda, overl. vóór 10-9-1725, tr.
25-4-1697 (hc Nieuw-Scheemda 22-4-1697) Abeltje Pieters, geb. ca. 1671 (doopsgezind), overl. na
26-6-1742, dr. van Peter Ockes, landbouwer, en Aaltien Eppes7.

Nieuw-Scheemda 22-4-1697: hc van Jan Jacobs en Abelje Peters. Aan bruidegomszijde Richte Claesen
zwager en Trijnjejacobs zuster. Aan bruidszijde LuilefHindriks stiefvader en Aeltjen Eppes moeder, Eppe
Peters broeder, Harm Feijes zwager.

Zuidbroek 10-9-1725'6: Pieter Harms wordt sibbevooghd over de kinderen van Righte Claassens bij
Trijntie Jans 'in eghte verwekt', in plaats vin Jan Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1. Albertjans, geb. 1708, wonende Nieuw-Scheemda, landbouwer op Sassenheerd ald., begr.
Nieuw-Scheemda 22-7-1768, tr. (1) (hc Beerta 20-6-1738) Anje Sebes, overl. vóór 1742, dr. van
Sebo Oljes en Epke Elles; tr. (2) (hc Nieuw-Scheemda 24-6-1742) Diewer Sebes, geb. Nieuw-
Scheemda 15-1-1722, volwassen gedoopt (doopsgezind), overl. 26-9-1808, dr. van Sebo
Hindriks, vermaner der doopsgezinden, en Dieuwer Geerts.
Beerta 20-6-1738: hc van Albertjans en Anje Sebes. Aan bruidegomszijde Abeltje Pieters moeder, Altgen
Jans volle zuster, Meentjen Jans volle zuster. Aan bruidszijde Sebo Oljes vader, Olje Sebes broer, Pieter
Sebes broer. Getuigen: Hilwert Harms en Luirt Meijnders. Uit het eerste huwelijk geen kinderen.

2. NN Jans, geb. Nieuw-Scheemda 19-1-1709.
3. Mentjejans, geb. 11-9-1712, overl. 4-7-1792, tr. (hc Beerta 24-12-1739) Luirt Meinders, geb. 24-

4-1705, koopman, overl. 8-5-1780, zn. van Meindert Klaassens, landbouwer en koopman,
en Trijnje Luirts. Luirt Meinders tr. (1) (hc Beerta 13-5-1735) Hindrickjen Harkes, overl. vóór
1740, dr. van Harke Hemmes.
Beerta 24-12-1739: hc van LuirtMeindersenMentjeJans. Aan bruidegomszijdekoopman C/aasMemders
en TietiePieters, broer en aangehuwdezuster,Rempf Memrfera broer, ClaasRempts enYtienLuijlofs volle
neef en aangehu wde nicht. Aan bruidszij de Hemme Harkes en Aeltienjans aangehuwde broer en volle
zuster, Evert Harms en Ariaantje Harkes volle neef en aangehuwde nicht (zie V).

4. Aaltjejans, overl. vóór 29-11-1744, tr. (1) (hc Nieuw-Scheemda 29-1-1735)ScholteSebes, zn. van
Sebo Schultes; tr. (2) (hc Nieuw-Beerta 14-11-1738) Hemmo Harkes, overl. vóór 11-1749, zn.
van Harke Hemmes.
Scholte Sebes, de eerste man van Aaltjejans, tr. (1) (hc Noordbroek 31-7-1719) Martjen Claessens.

Hemmo Harkes, de tweede man van Aaltjejans, tr. (1) (hc Nieuw-Beerta 28-8-1732) Foske Wessels, (zij
tr. (1) Beerta 10-3-1725 Harcko Harms, zn. van Harm Fiepkes en Anje Hindriks), dr. van Wessel Gee-
wes en Reinje Jacobs. Hemmo Harkes tr. (3) (hc Nieuw-Beerta 20-1-1745) Anje Roelfs, geb. ca. 1714, dr.
van Roelf Sebes, landbouwer en voorstander der mennonieten armen, en Aaltje Harmens (zie
IVa-8). Anje Roelfs tr. (2) (hc Beerta 15-11-1749) Jan Eitjes, geb. Meeden ca. 1717, landbouwer en verma-
ner bij de doopsgezinden, (hij tr. (1) (hc Beerta 22-11-1737) HarmkeJacobs, geb. 1709, overl. vóór 10-11-
1749, dr. van Jacob Geerts, landbouwer, en Geeske Harmens (zie IVa-3)), wonende Beerta, zn. van
Eitje Uunkes en Wibbe Jans.

Nieuw-Scheemda 29-1-1735: hc vanSchulte Cebes enAaltjenJans. Aan bruidegomszijde Cebe Schultes
vader, Warmelt Ukes vreemde voogd en Geert Sebes sibbevoogd over de voorkinderen van Schutte Cebes.
Aan bruidszijde Abelje Peters moeder, Albertjans broeder, Mentjejans zuster en Peter Harms neef.
Getuigen: Harm Hindriks en Sicko Seebes.

Nieuw-Beerta 14-11-1738: hc van Hemmo Harkes enAaltjeJans, weduwe van Scholte Seebes. Aan brui-
degomszijde Pieter Harkes broer en Eitje Derks zwagerse, Luyrt Meinders zwager, Wessel Geewes oude
schoonvader, Jan Tonkens en Anje Wessels 'olde swager' en aangetrouwde zuster, Harko Hinderiks
vreemde voogd. Aan bruidszijde Albertjans broer en Anje Sebes aangetrouwde zuster, Mentiejans
zuster, Arien Harkes (de vrouw van Evert Harms) aangetrouwde nicht. Getuigen: Fiepke Harmens en
Menne Tonkens.
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Zuidbroek 1-6-174326: HemmeHarkes op de Mieden in plaats vanjan Tonkensals voormond 'duran-
te divisione aangeloofd' over zijn zoon bij wijlen Foske Wessels verwekt.

Nieuw-Beerta 20-1-1745: hc van Hemmo Harkes enAnje Roeleffs. Aan bruidegomszijde PieterHarkes
broer en Eltie Derks aangehuwde zuster, Alben Jans zwager en principale voormond, Luirt Meijnders
'olde zwager' en Mentejans zwagerse, Evertien Fiepkes (de vrouw van Meerten Geerts) aangehuwde
nicht. Aan bruidszijde Seebo Roeleffs broer en lkien Luppes aangehuwde zuster, Harm Roeleffs broer,
Hinderik Alberts halfbroer, Eppo Harms volle oom, Arien Harkes (de vrouw van EvertHarms) aangehuw-
de 'moei', Olje Seebes aangehuwde neef en Ariaantje Edskes volle nicht, Menno Tonkens aangehuwde
neef, Harm Pieters volle neef, Harm ltskes volle neef. Getuigen: Geevejans en Hinderik Jans.

Beerta 15-11-1749: hc. van Jan Eitjes enAnje Roeleffs, weduwe van Hemmo Harkes. Aan bruidegoms-
zijde Hindrik Sebes oude zwager en voormond over bruidegoms voorkinderen, Foppe Harms sibbe-
voogd en vadersneef, Fecke Wubbels vreemde voogd, Geeske Harms grootmoeder over de voorkinde-
ren, Dieuwer Eitjes halfzuster, EelsteEltjes halfzus ter,Focktin Jacobs enEtskeJacobs'moeien'JacobJacobs
volle neef, Uneke Does volle neef, Fiepke Harms vadersneef. Aan bruidszijde Sebo Roelfs volle broer,
Harm Roelfs volle broer en Aajke Abrahams aangehuwde zuster, Hindrik Alberts halfbroer, Trijntje
Alberts halfzuster, Evert Harms volle oom, Harm Pieters volle neef, Olje Sebes aangehuwde neef en
Ariaentje Idskes volle nicht, Menno Tonkes aangehuwde neef, Amme Nannes halve neef, Juike Nannes
halve neef, RoelefGeerts vadersneef en Hantjejurriens aangehuwde nicht.

Beerta 9-4-1750: scheiding en deling tussenjan Tonkens,PieterHarkes en HarkoHindriks voormond
en voogden over de minderjarige zoon van Hemmo Harkes en Foske Wessels enerzijds, en Anje Roelfs
de stiefmoeder van de pupil en haar echtgenoot Jan Eitjes anderzijds. De voorstanderen behouden
de gehele plaats in Nieuw-Beerta.

IVe. Trijntje Jacobs (doopsgezind7) [dr. van Jacob Alberts (Illd) en Martje Jans], tr. (1) 14-2-1697
(hc Nieuw-Scheemda 12-2-1697) Rigte Claesens, dijkrichter, overl. Nieuw-Scheemda 15-11-1709,
zn. van Claes Cornelis en Lyefke Richts; tr. (2) (hc Nieuw-Scheemda 13-2-1711) Albert Hendriks
(zie IVa-8). Rigte Claesens tr. (1) (hc Woldendorp 20-6-1694) Lijsebeth Jans, overl. vóór 2-1697,
dr. van Jan Grebbers en Martjen Silvesters.

Nieuw-Scheemda 12-2-169727: hc van Richt Claesen en Trijntje Jacobs. Aan bruidegomszijde Lijfke Richts
moeder, Aijso Richts oom. Aan bruidszijde Jan Jacobs broeder, Simonjans oom, Harm Feijes neef. De ons
bekende Harm Feijes (IVa) is strikt genomen en zover wij weten, via zijn vader geen volle neef, maar
een achterneef van Trijntje Jacobs. Was hij via zijn moeder misschien nader verwant?

Op de bladzijde hiernaast: genealogische aantekeningen van de hand van Jan Jacobs (IVd)
(foto collectie Groninger Archieven).
De transcriptie luidt:
Jan Jacobs mijn boeck Anno 1696
Anno 1697 den lasten of den 31 marcus ben ickjanjacobs brudijgom geworden: met mijn lieve bruit Abelie Peeters /
ende ontrent vijer weken daer na zijn wij Jan Jacobs en Abelie Peeters door des Heeren woort tesamen gegeven: door
onsen lieven broeder ende olsteAnne Hekes van die Mieden. Zijnde den 25 aprilis. Hopende dat die Heere ons tesamen
sal bevestgen dat wijt tot Zijnen prijse ende onser beider zielen salighijt moegen uit voeren Amen: in hetjar onses
Heeren 1797
Jan Jacobs in Schemder Hammerrijck Ablie Pieters mijn huisvrou: Godt wiet allien noch holp en rat: als menske holp
ten einde gat Anno 1697 den i6mayus
Jan Jacobs ende Ablie Pieters Anno 1697
Den 8 apriel is onse moeder Mertien Jans uijt den vlescheg verlost / na de meddagh om 4uir/ en vorwacht door des
Heeren genade een salege vorrisennisse in het 2 of43jar haers ouderdoms
Anno 1696 den 13 feberwari is onse vader Jacob Alberts uijt den vlescheg vorlost / des avens om 8 uir / en is den 24
feberwari begraven / en vorwaght dor des Heeren genade een salige vorisenise, zijnde int 64 jar zijns ouderdoms
Anno 1697 den 14 feberwari zijn Rieght Klaesen en mijn suster Trinnie Jacobs tesamen getrout
Anno 1701 begonst men die nieue stijl te schriven in deseprovensi / en schrefe op den eersten dachjannuarij vort den
njanuarij nae die niewe stijl
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Noordbroek 8-4-1717: AlbertHindriks en zijn vrouw TrijnjeJacobs, EvertClaessens,Jan]acobs en Meerten
Remkes voormond en voogden over de onmondige kinderen van Rigte Claessens en Trijntje Jacobs verko-
pen aan GeertFrankensm zijn vrouw AagtjeEverts te Noordbroek 8 deij matten land te Noordbroek voor
ƒ 880,-.

Zuidbroek 7-5-172510: PieterHarms, Luirt Hindrix en Feije Harms zijn voormond en voogden over de
kinderen van Albert Hindriks bij TrijntieJacobs in echte verwekt.

Zuidbroek 26-5-172528: Pieter Harms, luirt Hindriks en Feije Harms voormond en voogden over de
kinderen van AlbertHindriks en Trijntjejacobs, maken een afkoop met de vader. AlbertHindriks behoudt
voor ƒ 150 de gehele boedel; bovendien zal hij 'an ijder kint tot 3 in't getal 2 lakens' uitkeren.
Op 10 september 1725 wordt Pieter Harms sibbevoogd over de kinderen van Righte Claassens bij Trijntie
Jans in echte verwekt, in plaats van Jan Jacobs.

Uit het eerste huwelijk:

1. Martje Rigtes, tr. Pieter Harmens, zie IVa-6.
2. Liefke Rigtes, tr. Eppo Harmens, zie IVa-9.
3. NN Rigtes, overl. Nieuw-Scheemda 1711.

Uit het tweede huwelijk:

4. Lupke Alberts, tr. (hc Beerta 1-9-1742) Olje Sebes, geb. ca. 1709, overl. Beerta na 6-4-1792, zn.
van Sebo Oljes en Epke Elles. Hij otr./tr. (2) Beerta n-4-i744/dec.-i744 (hc Beerta 31-10-
1744) Adriaantje Idskes, overl. Beerta vóór 7-1786, dr. van Idske Abels en Edske Harmens.
Beerta 1-9-1742: hc van OljeSebes en Lupke Alberts. Aan bruidegomszijde Derkjacobs aangehuwde oom
en Tja Elles 'volle moei', Tiacke Lubberts halve oom, Jacob Jans zusterszoon (sic) en Martien Alberts
aangehuwde zustersdochter (sic). Aan bruidszijde AlbertHindriks vader en Froukejurriens stiefmoe-
der, Jacob Jans aangehuwde broeder en Martien Albers volle zuster, PieterHarms aangehuwde half-
broeder en Martien Rigts halfzuster.

5. Martje Alberts, tr. (hc Nieuw-Scheemda 5-2-17 40) Jacob] arts, geb. vóór 1714, overl. tussen 22-
3-1754 en 4-2-1767, zn. van Jan Jacobs en Tjaa Elles.
Nieuw-Scheemda 5-2-1740: hc van Jacob Jans en Martjen Alberts. Aan bruidegomszijde Derkjacobs
stiefvader en Tjaa Elles volle moeder. Aan bruidszijde AlbertHindriks vader en Frouwkejurriens stief-
moeder, Pieter Harms aangehuwde halfbroer en Martjen Rigts halfzuster, Eppo Harms aangehuwde
halfbroer en Leefke Richts halfzuster.

6. NN Alberts, overl. na 26-5-1725.

IVf. Mentje Willems [dr. van Willem Simons en Aechje Alberts (Me)], geb. ca. 1656, overl. vóór
29-4-1705, tr. Harke Aukes, afk. van Noordbroek, overl. na 29-4-1705. Hij otr./tr. (2) Gronin-
gen/Norden 3/29-9-1706 Petertjen Ytjes, afk. van Appingedam, overl. 8-3-1769, dr. van Ytje NN).

Uit dit huwelijk:

1. Willem Harkes, geb. na 1681, tr. (hc Groningen 5-2-1724) Fennigien Jans van Delden.
2. EgbertHarkes, geb. na 1682, overl. Groningen 3-3-1736, tr. (hc Groningen 10-2-1727)Jantjen

Gerrits Mors.

IVg. Eefke Willems [dr. van Willem Simons en Aechje Alberts (Ille)], geb. ca. 1658, tr. vóór 1-9-
1694 Pieter Willems, zn. van Willem NN.

Uit dit huwelijk:
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i. AagjePieters, geb. vóór 1693, tr. (hc Groningen io-8-i709)Jan LuirtsDoornbusch, overl. na 10-
8-1709, zn. van Luirt Jans Doornbusch en Jantien Berents.
Groningen 10-8-1709: hc van Jan LuirtsDoornbusch enAchien Pieters, 'waer an ende over dedigeslieden
sijn geweest de E. Luirt Jans Doornbos en Jantien Berents an des bruidegoms sijde vaeder en moe-
der, de E. Pieter Willems en Eefjen Willems an des bruitszijde vaeder en moeder beneffens Willem
Willems en Albert Willems als haer oomen'.

IVh. Cathalijne Willems [dr. van Willem Simons en Aechje Alberts (IHe)], geb. ca. 1662, ti.Jacob
Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1. Alle Jacobs, tr. (hc Groningen 7-3-1731) Trijntje Jans Scholten.
2. Aagje Jacobs Cremer, overl. 23-11-1779, tr. (hc Groningen 11-4-1738) Cobe Jans Boon, bakker,

wonende Groningen, overl. 6-9-1780, zn. van Jan Koops Boon en Hindrikjen Hindriks.

IVi. Reinder Willems 8 [zn. van Willem Simons en Aechje Alberts (Hle)], geb. Groningen vóór
1681, overl. na 11-4-1721, otr. Groningen 8-7-1699, att. 28-7-1699, en tr. Noordbroek 30-7-1699
(hcMidwolderhamrik [O] 30-7-1699)Nieske Willems, 'p.q. SimonReijnders als zwager', afk. van
Zijldijk, geb. vóór 1683, wed. van Mattheus Leus, dr. van Willem Peters.

Midwolderhamrik 30-7-1699: hc van Reinder Willems, jongman, en Nieske Willems, weduwe van Mat-
theus Lues. 'An des bruidegomszijde Albert Willems als broeder, Peter Willems als swager. Aan des
bruidtssijde Willem Peters als vader Peter Willems als broeder en Trijntien Jacobs als angehijlkte
suster' [NB. beide genoemden met de naam Peter Willems zijn twee verschillende personen].

Nieuw-Scheemda, 28-11-1710: ReinderWillems als 'neve' van Meerten Remkes als enige aan de zijde van
de bruidegom in het huwelijkscontract van Meerten Remkes en Anje Pieters.

Nieuw-Scheemda 24-8-1711: Reinder Willems en Nieske Willems, echtelieden, enerzijds en Meerten
Remkes anderzijds, ruilen onroerend goed. Meerten verkrijgt onder voorwaarden enige landerijen, en
Reinder en Nieske 'oom Meertens vierde part van de pelmolen met ankleve van dien bij 't Waer staende
op Luijrt Hindriks en Martjen Gewes gront'.
Nieuw-Scheemda 7-3-1712: Reinder Willems en Nieske Willems kopen van Derkjans en Hindrikjejans nog
een vierde deel van de pelmolen.

Nieuw-Scheemda 24-12-1714: BerentHabbes enJantjeAmelinks verkopen aan Reinder Willems en Nieske
Willems hun behuizing te 't Waer op de grond van ArijsReuwers voor tweehonderd gulden. De grond-
pacht bedraagt ƒ 3-5-0.

Nieuw-Scheemda 24-12-1714: A rijsReuwens en Hebbeltjen Derks verkopen aan Reinder Willems en Nieske
Willems haar heemstee waarop Berent Habbes behuizing staat.
Nieuw-Scheemda 11-4-1721: Reinder Willems wordt vermeld als vreemde voogd overAbeljans (zoon van
Jan Abels en Martje Gewes).

Uit dit huwelijk:

1. Aagje Reinders, geb. vóór 1708, overl. vóór 1734, tr. Nieuw-Scheemda 30-3-1724 Derk Berends
Pel.

Zuidbroek 18-5-173729: 'DerkBeerents als voormond in plaats van wijlen Egbert Harkes salvo hono-
re durante divisione der goederen zo vererft zijn over zijn eigen kinder, bij wijlen Aagtie Reinders
in egte verwekt'.

2. NN Reinders, geb. Nieuw-Scheemda 1709.
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IVj. Trijntje Geerts [dr. van Geert Pouwels en Martje Alberts (IHf)], geb. ca. 1657, overl. 2-1-1702,
tr. (1) vóór 17-4-1676 Peter Jans, zn. van Jan Sijbrands en Jantien Tjaes; tr. (2) ca. 1683 Menne
Klasen, zn. van Klaas Jans en Eelste Hommes.

Twee inventarissen30: a) 'Inventar van alsoodane goederen als Peter Jans en Trij ntjen Geerdts hebben
nagelaten, beneevens de goederen van inventarisant Menno Claasens te samen dusverre onverdeelt
beseten... waarmede zijn onder begrepen sodane goederen als in de watevloed 1686 zijn overgeble-
ven', en b) Inventaris van de goederen die 'Trinie Geerdt de 2 januarij 1702 op haer dodelick deces
heeft nagelaten en met inventarisant Menne Klasen pro indijvijsio heeft gepossijdeert', overgegeven
op 8 januari 1712. In de inventarissen worden genoemd Eelste Mennes (oud 28), Klaas Mennes (oud 26),
Marden Mennes (oud 23) en Eeije Mennes (oud 19). De boedel staat in een ingewikkelde financiële relatie
tot die van wijlen Geert Pieters en Grietien Mennes en hun kinderen; Geert was een zoon van Trijntje uit
haar eerste huwelijk. De onroerende goederen zijn de volgende:
- 'de behuisinge en schuire met de overdragt van 43V2 deimt landes, welke land de Heeren van de

Ommelanden in eijgendom zijn gehoorich, 't samen door inventarisant werdende gebruickt, doch
die in de watervloed jongst merkelik beschadigt is geweest, zijnde van Trijntje Geerts angekomen'

- '2 deimatten eigen weideland in de reidboorde gelegen en van inventarisant selfs werdende ge-
bruikt, zijnde van Trijntje Geerts heergekomen'

- 'i!4 deimatten eigen weideland bij Geelkeveld gelegen mede van Trijntje Geerts heergekomen en
bij Willem Ketellapper 's jaarlijks voor 5 gld. worden gebruikt'

- 'een behuisinge met de overdragt van 40 deimt. provanland door inventarisant ten houwlijk ange-
bracht, gelegen in N:wolda, werdende 's jaarlijks bij Wibbo Harkens en consorten gebruikt voor
160 Car. gl. vrij geld'.

17 juni 1717: Harkejans, als zoon en erfgenaam van zijn ouders, Jan Klasen en Eeje Harkes ('gew.e-
hel.') ter ener en Klaas Mennes, Sijbelt Meertens en Martien Mennes ('ehel.') en Eeje Mennes, als zoon en
dochters van Menne Klasen, ter andere zijde, maken een afhandeling m.b.t. 'alsodane praetensij als
de twede comparanten vader over eerste comparante olderlijke boedel heeft gehad de summa 4377
guldens voor welke summa de eerste comparant an de twede comparant toestaat sijn olderlijke
plaatse gelegen onder Midwolderhamrik, so door voorn. Klaas Mennes werd bewoond, sijnde
provincijland. Welke accoord door de twede comparanten olders voor enige jaren al is gemaakt,
maar door versterf en versuijm is nagebleven'. Getuigen: Peter Hindriks en Haijke Garrems.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geert Pieters, geb. ca. 1680, overl. Nieuw-Scheemda 6-9-1709, tr. voor 1703 Grietje Mennes
(doopsgezind7), waarsch. dr. van Menne Kornelis. Zij tr. (2) (hc 27-3-1711) Eppe Gerrits
(doopsgezind8), zn. van Gerrit NN en Mene Eppes. Eppe Gerrits tr. (1) Reenje Meinders,
overl. vóór 1711; otr. (3) Noordbroek 30-9-1725 (hc ald. 23-10-1725) Aaltjejans, wed. van Alle
Eitjes (doopsgezind8).
Nieuw-Scheemda 13-4-1703: Harm Feijes, Ocko Peters, Jan Jacobs en Eppe Peters en hun huisvrouwen
dragen over aan Geert Peters en Grietje Mennes, echtelieden, hun behuizing, schuur en de beklem-
ming van 27 deimten land waarvan de eigendom aan de verkopers behoort, en een vrij legerstede
in 'ScheemderHammerick' tot het huis behorende, 'onder de klockslag van Scheemderhammerick,
in eijnden en swetten soo als tot dato van verkoopingen van die E. Luilef Hindriks en wijlen Aeltjen
Eppes is gebruikt en bewoont', voor ƒ 2400-0-0.

Nieuw-Scheemda: Brontjans en Haijke Klasen kopen van Eppe Gerrits en Grietjen Mennes voor zich-
zelf, en van 'Gerrijt Pieters Gernaat als principale voormont, Faije Eilkes als sibbe en Cornelis
Ottens Kubbinga als vreemde voogt wegens haere pupillen de naegelatene kinderen bij wijlen
Geert Pieters en de deugts. Grietjen Mennes in egte geteelt', de boerderij aan het Nieuwe Diep
onder Nieuw-Scheemda, voor ƒ 2600, 'alles so eerst bij Luijlof Hindriks en Aaltje Eppes en laest bij
Geert Pieters en Grietje Mennes is gebruijkt'.

Ondertrouw te Noordbroek 1725: 'den 30 7tember en vervolgens de E, Eppe Gerrits van Nieuw-
Scheemda en Aeltien Jans wed. van Alle Eitjes van Noortbroek dog bij de Mennisten gecopuleert'.
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Uit het tweede huwelijk:

2. Eelste Mennes, geb. ca. 1683.
3. Klaas Mennes, geb. ca. 1685, overl. mei 17418, tr. (1) (hc Noordbroek 27-5-1712) (i)]acobjen

Klaassens, geb. vóór 1696 (doopsgezind7), overl. ca. april 172031, dr. van Klaas Berents en
Anje Eenjes; tr. (2) (hc Nieuwolda 5-1-1722) Epke Sijpkes, afk. van Baamsum, geb. vóór
170020.
Noordbroek 27-5-1712: hc van Claes Mennes, zoon van Menno Claessen en wijlen Trijntje Geerdts, en
Jacobjen Claessens, dochter van Claes Berents en wijlen Anje Eenjes. 'An des bruidigoms zijde desselfs
vader de E. Menno Claessen, de E. Reinder Willems principale voormondt, de E. Hommo Harckes
sibbevoogt en neef over de beide onmondige susteren van de bruidegom, en an des bruidtszijde
de E. Berent Claessen halfbroeder en desselfs huisvrouwe Eeije Harckes, de E. Jan Claessen half-
broeder, de E. Focco Jacobs en sijn huisvrouwe Geele Klaessen als angetrouwde swaeger met de
volle suster, de deugts. Trijnje Eenjes vrouw van de E. ...neke Hiddes volle moeie, de E. Berent
Michiels als principale voormondt ende volle neeve, de E. Albert Berents als sibbevoogt ende volle
neeve, ende Reint Hindricks als vreemde voogt van de bruidt en desselfs onmondige volle broeder
en volle suster Eenje Klaessen ende Geertruijt Klaessen, welke alle nevens bruiddigom en bruidt
als mede twee getuijgen met noemen de E. Berent Egberts en de E. Feijo Tjabbes tot meerder
vestenisse dese houwelijks contracten met eijgener handen in den protocolle hebben verteikent'.
Van belang is de handtekening van 'Reijnder Willems als voormonder en neeve'.

Handtekeningen van Klaas Mennes (IVj-3) en Jacobjen Klaassens,
en van zijn vader Menne Klasen, onder het hc d.d. 27 mei i/iz

Zuidbroek 14-2-172932: Klaas Mennes in de Dellen heeft 'den eed gepraesteert als voormond over zijn
eijgen kinder in plaatse van Jan Klasens, en zulks alleene ad actum geduirende de scheijdinge van
de boedel van wijlen Eenje Clasens'.

Wagenborgen, 6-5-1720: de collatoren van Wagenborgen verkopen aan Klaas Mennes een graf of
legerstee op het Wagenborger kerkhof, liggende ten oosten van de kerk, alwaar Geert Hillebnnts ten
noorden, de Wagenborger armen ten zuiden. Prijs: 5 Car.gld. Is getekend door: Klaas Mennes,
R. Emmen, H.Wijchgel.

Nieuwolda 5-1-1722: hc van Klaas Mennes, van Niewolde, en Epke Sijpkes, j.d. van Baamsum. Aan
bruidegomszijde SiboltMeertens en MartjeMennes, Abel'Jans en Yje Mennes als zwagers en zusters. Aan
bruidszijde Jan Berents als stiefvader, Derk Sijpkes als halfbroeder en Ette Sijpkes als halfzuster.

Nieuwolda 8-1-1722: Jan Klasen, Sibolt Meertens en Rolofjans als voormond en voogden over de
nagelatenen kinderen van Klaas Mennes en wijlen Jakobje Klasen, en Klaas Mennes ter andere zijde,
maken een afkoop. Vader behoudt huis en land enz., en zal de kinderen grootbrengen. Hij betaalt
t.z.t ƒ 65-0-0 en drie van de beste lakens. Voorts zullen de renten van zevenhonderd Car. guldens
ten laste van wijlen de koopman Jan Boelens, 'die tegenwoordig te goede zijn, of voortaan te goede
mogten komen, in de mande verblijven'.
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Wagenborgen 7-1-1732: Jacobjans en Antejans(= Anna Jans), echtelieden te Wagenborgen, lenen
van Klaas Mennes en Albert Ekkes, voormond en voogd over de kinderen van Eenje Jacobs en Klaaske
Scheltes ('gew.ehel.') honderd Car.gulden a 5%. Borg: Egge Clasen, 'substituit van Winschoot'. Getui-
gen: Jan Tammes en Luitjen Nannes.

Wagenborgen, 7-2-1732: Claas Mennes 'en cons.', als voogden over de kinderen van wijlen Eenje
Jacobs en Claaske Scheltes ('gew.ehel.') hadden verkocht aan Jan Tammes en Hilke Davids, echtelieden,
d.d. 21 februari 1731, een behuizing te Wagenborgen met de beklemming van ca. 26 grasen land ook
te Wagenborgen, waarvan de eigendom behoort aan pastoor Johannes Rijpma. Huur: 80 Car.gld.
Verkopers zijn nog schuldig aan mevrouw Hebbelina Tettema, weduwe Wirts, volgens beklembrief
1 juli 1717, 550 Car.gld. Dit bedrag wordt omgezet in een extra vaste huur van twintig Car.gulden
vanaf 1730. Getuigen: Jan Harmens en Andries Reijnders.

Wagenborgen, 29-5-1732: Ubbo Roelefs, van Nieuwolda, leent van Klaas Mennes en Albert Ekkes,
voormond en voogd over de kinderen van Eenje Jacobs en Klaaske Scheltes ('gew.ehel.') honderd Car.
gulden a 5%. Borg: RoelefHindriks, van Nieuwolda. Getuigen: Jan Tammes en Albertusjacobus.

Nieuwolda 27-5-174133: inventaris van de goederen door wijlen Klaas Mennes nagelaten. 'Een
behuisinge met de schuire en de beklemminge van 52 deimatten land waervan de eigendom de
provintie toebehoort'. De levende have bestond uit zes koeien, elf beesten bestaande in enters en
twenters enz., vijf kalveren, elf ganzen, twee paarden, zeven oude schapen en twaalf lammeren.

4. Martien Mennes, geb. De Dellen ca. 1688, (doopsgezind7), overl. vóór 1733, tr. (hc Noord-
broek 28-8-1715) SyboltMeertens, geb. vóór 1688, (doopsgezind8), landbouwer, wonende De
Dellen, overl. ald. 1744, zn. van Meerten Crijns en Grietje Harmens. Hij tr. (2) (hc Noord-
broek 13-6-1733) Grietje Sebes, geb. ca. 1710, dr. van Sebo Hindriks, vermaner der doopsge-
zinden, en Dieuwer Geerts. Grietje Sebes was wed. van Hindrik Sibes; zij tr. later (hc Noord-
broek 1-5-1746) de weduwnaar Jan Jans, overl. vóór 15-2-1754.
Noordbroek 28-8-1715: hc vanSibeltMeertens, zoon vznMeerten Crijns, enManjen Mennes, dochter van
MenneClaessens. Aan bruidegomszijde Grietje Harmens moeder, CrijneMeertensbtoei,HarmenMeertens
broer, Pieter Meertens broer, Albert Mennes en Hilje Meertens zwager en oudste zuster, Harmen Jacobs
en Jantje Meertens zwager en zuster. Aan bruidszijde Claas Mennes broeder, Eje Mennes zuster.

5. Eje Mennes, geb. ca. 1694 (doopsgezind20), tr. (hc Nieuw-Scheemda 11-4-1721) Abel Jans, geb.
1695/1703, zn. van Jan Abels en Martien Geeuwes.
Nieuw-Scheemda 11-4-1721: hc van Abel Jans en Eje Mennes. Aan bruidegomszijde Luijrt Hindriks
stiefvader, Warmolt Ukes zwager, gehuwd met Martjenjans volle zuster (afwezig), Anjejans volle
zuster, V/essel Gewes volle oom en principale voormond over de bruidegom 'en desselfs susters en
broer', Reinder Willems, vreemde voogd jan Jakobs principale voormond over bruidegoms halfzuster,
dochter van wijlen Eppe Pieters en Martje Gewes. Aan bruidszijde Klaas Mennes volle broer, Sibelt
Meertens zwager, gehuwd met Martjen Mennes volle zuster.

Hier eindigt de parenteel over vijf generaties. Omdat de auteurs er echter waarde aan hechten
te laten zien hoe zij zelf van de stamvader afstammen, volgen hieronder nog enkele lijnen naar
het heden, te beginnen met de laatste gemeenschappelijke voorouder van vier van de auteurs
(of van hun partner), en van een redactielid van dit tijdschrift.
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V. Evert Harmens [zn. van Harmen Feijes (IVa) en Anje Pieters], geb. ca. 1694, landbouwer,
wonende Beersterhoogen, overl. tussen 30-4-1756 en 26-5-1757, tr. 26-4-1731 Ariaantje Harkes,
geb. vóór 1715, dr. van Harko Hindriks en Frouwe Cornelis. Ariaantje Harkes tr. (2) (hc Beerta
31-12-1757) Hindrik Harms, overl. vóór 28-12-1759, wedr. van (1) Etje Lulofs (dr. van Luilf Tonnis
en Wibbechien Wypkes) en wedr. van (2) Jantje Rempts (dr. van Rempt Klaassen en Grietje
Olferts.), zn. van Harm Fiepkes en Anje Hindriks. Ariaantje Harkes tr. (3) (hc Beerta 27-8-1764)
Jan Jacobs, afk. van Groningen, overl. na 17-12-1773, zn. van Jacob Olferts en Grietje Jans.

Zuidbroek 26-4-173134: hc van Evert Harms en Ariaantie Harkes. 'Dedigslieden waren aan des bruide-
gomszijde Anje Pieters huisvrouw van Meerten Remkes als moeder, Pieter Harms en Martien Rigts
egtel. als broeder en swagerinne, Eppo Harms als broeder, Nanne Harms en Renske Jukes als half-
broeder en swagerinne, Albert Hindriks als swager, Geeske Harms als halfzuster. En an zijde der
bruid Nanno Harms en Renske Jukes egtel. als voormond en de vrouw als oude halve moeij, Feepke
Harms als sibbevoogd en als volle neef van halfzibbe en Tetje Jukes desselfs vrouw als oude halve
moeij, Zebo Uljes als vreemde voogd, Hindrik Harms als volle neef van halfzibbe, Hemmo Jans als
angetrouwde volle neef van halfzibbe, Eltio Unekes en Jacobtien Alberts egtel. als angetroude halve
neef en volle halve nigte'. Ariaantje Harkes werd dus door dit huwelijk de schoonzuster van haar oud-
tante.

Beerta 12-5-1755: Evert Harms en Ariaentje Harkes zijn vijfhonderd gulden a 4% schuldig aan Oltman
Thies en Wipke Ottens.

Handtekeningen van Evert Harmens (V) en Ariaantje Harkes
onder een verkoopakte (land te Nieuw-Scheemda) d.d. 30 april 1/56

Zuidbroek 3i-io-i7573S: hebben aangeloofd Pieter Harms voormond, Harko Hindriks en UnckeDoewes als
voogden over de kinderen van wijlen Evert Harms bij Adriaantje Harkes in echte verwekt.

Wester- en Heiligerlee 11-2-1760: Arjaantje Harkes, weduwe van Hindrik Harms, van Beersterhogen,
verkoopt aan Luiten Jarfkes en TrijntjeLammerts te Heiligerlee voor driehonderd gulden 'haar behuizin-
ge en tuine met bomen en plantagien alles aard en nagelvast staande en gelegen in Hilligerlee op
provintiegrond van de E. Doewe Remkes, aan wien hiervan jaarlijks zes gulden grondpagt moet
worden betaalt met alle zijne lusten en lasten'. De behuizing zal vrij worden opgeleverd.

Zuidbroek 30-12-176536: 'zijn voort Ed. Ger. gecompareert Pieter Harms en consorten voorstande-
ren over de kinderen van Ariaantie Harkes bij wijlen Evert Harms in egte verwekt doende rekeninge
en oplossinge van hunne administratie zijnde de ontfang 560-0-0, uitgave 500-0-0, meerder ontf.
60-0-0'.

Uit dit huwelijk o.a:
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VI. Harm Everts [zn. van Evert Harmens (V) en Ariaantje Harkes], geb. Beerta ca. 1737, landbou-
wer en graankoopman, woonachtig te Beerta en te Zuidwolde op 't Moordhuis, overl. ald. 18-6-
1789, tr. Scheemda 25-11-1768 Trijntjejans van Calcar, geb. scheemda 19-8-1737, overl. Zuidwolde
17-10-1787, dr. van Jan Hendriks van Calcar en Christina (Stij ntje) Hansen Anken. Zij tr. (1) Coop
Jans Benes, zn. van Jan Berents en Nelligjen Coops; otr./tr. (2) Hoogkerk/Sappemeer 30-1/27-2-
1763 (hc. Selwerd/Sappemeer 22-7-1763) Jacob Hendriks (van Calcar), geb. ca. 1740, overl. 3-10-
1764, zn. van Hendrik Sebes en Abelke Jacobs (Abelke Jacobs was een dochter van IVa-3).

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Evert Harms Everts, volgt Vila.
2. Jan Harms Nienhuis, volgt Vllb.

Handtekeningen van Harm Everts (VI) en Trijntjejans van Calcar
onder hun hc d.d. 25 november 1/68

Vila. Evert Harms Everts [zn. van Harm Everts (VI) en Trijntjejans van Calcar], geb. Beerta 1-11-
1769, landbouwer op Den Haver te Onderdendam, overl. Onderdendam 2-6-1844, tr. 13-8-1801
Martha Pieters Wieringa, geb. Westerwij twerd 22-11-1772, overl. Onderdendam 21-1-1815, dr. van
Pieter Derks en Grietje Jans.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Pieter Everts Everts, volgt Villa.

Vllb. Jan Harms Nienhuis [zn. van Harm Everts (VI) en Trijntjejans van Calcar], geb. Zuidwolde
19-9-1771, landbouwer te Zuidwolde, overl. ald. 7-12-1809, tr. Zuidwolde 20-11-1796 Leentje
Freerks Nienhuis (van Nienhuisen), geb. Zuidwolde 4-9-1763, overl. ald. 15-8-1833, dr. van Freerk
Jacobs van Nienhuisen (Nienhuis) en Trijntje Meertens.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Harm Jans Nienhuis, volgt VlIIb.
2. Harkejans Nienhuis, volgt VIIIc.

Villa. Pieter Everts Everts [zn. van Evert Harms Everts (Vila) en Martha Pieters Wieringa], geb.
Bedum 3-12-1805, landbouwer op Den Haver te Onderdendam, overl. ald. 11-1-1864, tr. Bedum
29-4-1848 Anje Wiltesvan derTuuk, geb. Bellingeweer (gem. Winsum) 16-10-1823, overl. Zuidwol-
de (op boerderij Nienhuisen) 21-4-1908, dr. van Wilte Gerards van der Tuuk en Jantje Jans
Eisinga.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Evert Everts, volgt IXa.
2. Maria Everts, volgt IXb.
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Door Leentje Freerks Nienhuis (van Nienhuisen) geschreven /getekend en ingekleurd stukje papier
(8 x 14 cm), waarop staat:
tientje Frederiks van Nienhuisen 1787. Mijn testament, is geboren in het jaar onses Heeren 1763 den 4 september
donderdaags smorgens om 3 uir. O Heer laat mij dog van u gunst verwerven te leven met vermaek en metgedult te
sterven

(alle Nienhuis-afstammelingen van Feijo Harmens stammen af van Leentje van Nienhuisen)
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VlIIb. Harmjans Nienhuis [zn. van Jan Harms Nienhuis (Vllb) en Leentje Freerks Nienhuis],
geb. Zuidwolde 22-12-1800, landbouwer te Hoogkerk, overl. ald. 21-5-1883, tr. Hoogkerk 28-7-
1836 Eitje haaks Leutscher, geb. Hoogkerk 9-1-1799, overl. ald. 14-2-1867, dr. van Izaak Rudolfs
Lötscher (Leutscher) en Elisabeth Pietersdr. Pieters. Zij tr. (1) Hoogkerk 14-5-1819 CornelisHen-
driksLeegte, geb. Adorp 20-11-1796, overl. Hoogkerk 6-7-1835, zn. van Hendrik Cornelisz. Leegte
(oorsponkelijk Liechti, een Zwitser geslacht) en Stijntje Christiaans Anken.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Leentje Nienhuis, volgt IXc.

VIIIc. Harkejans Nienhuis [zn. van Jan Harms Nienhuis (Vllb) en Leentje Freerks Nienhuis],,
geb. Zuidwolde 29-12-1805, landbouwer te Zuidwolde, overl. ald. 5-11-1887, tr. Trijntje Klaassen
Teisman, geb. Adorp 18-8-1809, overl. Zuidwolde 5-2-1887, dr. van Klaas Jans Teisman en Janna
Jans Havinga.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Jan Harkes Nienhuis, volgt LXd.

GRONINGEN CC3>.' SANDCH-:

Harkejans Nienhuis (VIIIc; 1805-1887)

en Trijntje Klaassen Teisman (1809-1887)37
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IXa. Evert Everts [zn. van Pieter Everts Everts (Villa) en Anje Wiltes van der Tuuk], geb. On-
derdendam (op Den Haver) 1-4-1849, landbouwer op Nienhuizen te Zuidwolde, overl. Zuid-
wolde 4-12-1835, tr. Bedum 1-5-1889 Geessien van Hemmen, geb. Adorp 10-2-1861, overl. Zuid-
wolde (op Nienhuizen) 20-4-1913, dr. van Hendrik Antonie van Hemmen en Wietske Kuipers.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Wietse Everts, volgt Xa.

IXb. Maria Everts [dr., van Pieter Everts Everts (Villa) en Anje Wiltes van der Tuuk], geb. On-
derdendam (op Den Haver) 27-12-1862, overl. Loppersum 8-4-1904, tr. Bedum 9-5-1889 Arend
LuiesBruining, landbouwer op Stork te Loppersum, geb. Roodeschool (gem. Uithuizermeeden)
17-4-1864, overl. ald. 25-7-1937, zn. van Lui Harms Bruining en Jantje Alderts van den Berg.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Pieterke Martha Bruining, volgt Xb.

IXc. LeentjeNienhuis [dr. van Harm Jans Nienhuis (VlIIb) en Eitje Isaaks Leutscher], geb. Hoog-
kerk 6-3-1837, overl. Groningen 11-7-1923, tr. Hoogkerk 24-4-1862 Hinderikus Schuurmans, geb.
Norg 3-6-1837, (hoofd)onderwijzer te Kommerzijl, later hoofdonderwijzer te Winschoten,
overl. Groningen 26-12-1914, zn. van Albert Schuurmans en Hermina Sophia Jurgens.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Harmannus Schuurmans, volgt Xc.

IXd. Jan Harkes Nienhuis [zn. van Harke Jans Nienhuis (VIIIc) en Trijntje Klaassen Teisman],
geb. Zuidwolde 25-2-1837, herbergier in 'Onder de Linden' te Dorkwerd, overl. ald. 17-1-1919,
tr. Aduard 11-5-1866 Frouke Klaassens Themmen, geb. Hoogemeeden 30-9-1842, overl. Dorkwerd
3-5-1916, dr. van Klaas Pieters Themmen en Willemke Hamming.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Klaas Nienhuis, volgt Xd.

Xa. WietseEverts [dr. van IXa], geb. Zuidwolde 15-12-1896, landbouwer te Garnwerd, Ezinge en
Westerdijkshorn, overl. Eenrum 29-6-1969, tr. Haren 10-5-1922 Afiena Henderika Bakker, geb.
Garnwerd 5-4-1896, overl. Appelscha 6-11-1974, dr. van Jan Jans Bakker en Antje Kremer.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Antje Geertmida Everts, Xla.

Xb. Pieterke Martha Bruining [dr. van LXb], geb. Loppersum 17-7-1895, overl. Geleen 18-6-1976,
tr. Loppersum 7-5-1919 Tjasse van Hoorn, geb. Zeerijp 23-9-1888, landbouwer, overl. Norg 24-4-
1973, zn. van Jan Tammes van Hoorn en Tunna Hilbrands Venhuis.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Maria van Hoorn, Xlb.
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Xc. Ds. Harmannus Schuurmans [zn. van IXc], geb. Winschoten 17-2-1867, doopsgezind predi-
kant te Giethoorn (1894-1910), Den Horn (1910-1912), Sneek (1912-1933), overl. 's-Gravenhage 10-
12-1942, tr. (1) Groningen 1-10-1901 Jansje Siebrig Wieringa, geb. Groningen 22-7-1879, vóór haar
huwelijk onderwijzeres, overl. Sneek 25-10-1912, dr. van Gerrit Wieringa38 en Trijntje Niehoff;
tr. (2) Utrecht 22-1-1914 Johanna van Dijk, geb. Tiel 27-11-1879, overl. 's-Gravenhage 4-6-1968,
wed. van Lodewijk de Boer van der Ley, postdirecteur te Smilde, dr. van Gerrit Willem van Dijk
en Gijsbertha Martine Messink.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

1. Helena Hermina Albertine Schuurmans, volgt XIc.

Xd. Klaas Nienhuis [zn. van IXd], geb. Dorkwerd 5-2-1869, hoofd der Chr. School te Sauwerd,
overl. ald. 24-7-1949, Bedum Tj-\-\sooJanna vanDijken, geb. Bedum 22-5-1872, overl. Sauwerd
29-1-1963, dr. van Pieter Arnoldus van Dijken en Margaretha Nienhuis.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Pieter Jan Nienhuis, volgt Xld.

Xla. Antje Geertruida Everts [dr. van Xa], geb. Garnwerd 6-2-1926, co-auteur van dit artikel, tr.
Bedum 28-2-1945 Markus (Max) deBoer, geb. Wierumerschouw (gem. Adorp) 24-3-1916, voorma-
lig algemeen directeur 'Coöp. Aankoop Centrale' te Groningen, co-auteur van dit artikel, zn.
van Jacobus de Boer en Trientje Leutscher.

Xlb. Maria van Hoorn [dr. van Xb], geb. Zeerijp 28-11-1920, co-auteur van dit artikel, tr. Lopper-
sum 4-4-1950 (gescheiden) Christian LudwigRümke, geb. Amstelveen 30-1-1922, hooglerrar VU
Amsterdam, zn. van Henricus Cornelis Rümke en Nelly Catharina Bakker.

XIc. Helena Hermina Albertine Schuurmans [dr. van Xc], geb. Giethoorn 23-3-1908, vóór haar
huwelijk verpleegster (o.a. te Haarlem en op schepen van de Koninklijke Rotterdamsche
Lloyd), overl. Breda 10-12-1991, tr. Batavia 7-12-1939 Christiaan Michiel van Wijngaarden, geb.
Amsterdam 26-10-1908, achtereenvolgens koopvaardij -officier (stuurman), chef E tablissemen-
tenNederlandsche StoomvaartMaatschappij 'Oceaan' (Ned.-Indië),chef-planningThomsen's
Havenbedrijf te Rotterdam, algemeen directie-assistent aldaar, reserve luitenant-ter-zee (zee-
waarnemer) Koninklijke Marine, overl. Rotterdam 6-1-1980, zn. van Ir. Theodorus Coenraad
van Wijngaarden en Jansje Titia Jentink.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Coenraad Harmannus van Wijngaarden, volgt Xlla.

Xld. Pieter Jan Nienhuis [zn. van Xd], geb. Sauwerd 24-7-1903, landbouwer te Bedum, overl. ald.
24-9-1986, tr. Sauwerd 21-3-1929 Blijke Brouwer, geb. Oosternijkerk 14-12-1906, overl. Bedum
14-7-1997, dr. van Andries Brouwer en Tietje Dijkstra.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Gerrit Nienhuis, volgt Xllb.
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Xlla. Coenraad Harmannus van Wijngaarden [zn. van XIc], geb. Batavia 20-1-1941, radio-officier
ter koopvaardij (1962-1974), medisch administrateur (ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten
1974-1976; St. Laurens ziekenhuis, dat later na een fusie 'interconfessioneel ziekenhuis De
Baronie' heette te Breda 1976-2001), eindredacteur van 'Gens Nostra', tr. Amstelveen 27-8-1971
Sophiejetske Christen, geb. Barneveld 15-5-1939, vóór haar huwelijk wetenschappelijk mede-
werkster Mathematisch Centrum te Amsterdam en later medewerkster (luister- en kijkstatis-
tieken) bij de Nederlands Christelijke Radio Vereninging (NCRV) te Hilversum, dr. van Pieter
Nicolaas Christen en Jetske Boorsma.

Xllb. Gerrit Nienhuis [zn. van Xld], geb. Bedum 20-7-1945, landbouwer ald., tr. Bedum 17-12-
i97oAlidaJacoba Mijnders, geb. Lisse 26-2-1952, co-auteur van dit artikel, dr. van Govert Corne-
lis Mijnders en Fenneken Nieuwenhuis.

BIJLAGE

Leden Doopsgezinden Noordbroek en Nieuw-Scheemda, 1716
Van personen die zijn gemerkt met een * komen ook de partners op deze lijst voor.

Een opstelling der namen van het jaer 1716.

Dienders
1* Sebo Hindriks
2* Jan Jacobs

Dijaecken
3 Berent Alberts
4 Luilef Hindricks
5* Sijbe Hindricks
6* Onne Hindricks
7* Luirt Hindriks

Broederen
8 Alle Elties
9* Albert Eppes
10* Albert Jacobs
11 Albert Hindricks
12* Derk Eenies
13 Duirt Alberts
14 Derck Elles
15* Eppo Gerrits
16 Eenije Klaessens
17* Focko Jacobs
18* FeijeElkes
19 Feije Harmens
20* Harmen Mertens
21* Harmen Jacobs
22* Harcko Harckes
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23

2 4 *

25

2 6 *

27*

2 8

2 9

3O

31

32*

33*

34*

35
36*

37*
38*

39*
4 0

4 1

4 2

43

44*

45*
46

47*
48*

49*

Harcke Jans
Homme Harckes
Hemme Arius
Jacob Jans
Jan Willems
Jan Klaessens
Jerolems Pouwes
Jorijen Edsens
Jacob Alberts
Kornelis Ottens
Krijne Meertens
Klaes Mennes
Klaes Juirts
Luirt Geerdts
Menso Berens
Merten Remkes
Nanne Jolles
Pieter Mertens
Pieter Willems
Pieter Jacobs Berta
Pieter Jacobs in Wolt
Pieter Harmens
Pieter Ockes
Reinder Willems
RoelfSebes
Sebo Sickes
Sebo Scholtes

50* SijpkoTiddes
51* Sijbelt Mertens
52* ScolteFreeks
53* Selvester Jans
54 Sijwert Geerdts

Opstelling van sodanijge
susters in jaer 1716

vrouwen die getrout sijn
1* Sebo Hindricks frou
2* Jan Jacobs frou
3* Luirt Hindricks frou
4* Onne Hindricks frou
5* Sijbe Hindricks frou
6* Albert Eppes frou
7* Kornellis Ottes frou
8* Pieter Ockes frou
9* Scholte Freeks frou
10 Oom Lole frou
11* Mense Bernts frou
12* Pieter Harmens frou
13* Sijpke Tiddes frou
14 Eltie Harckes frou
15* Selvester Jans frou
16 Aeileke Scholtes frou
17* Sebo Sickes frou

3C



18*

19*

2O*

21*

22*

23

2 4 *

2 5 *

2 6 *

27*

2 8 *

2 9 *

3O*

31*

32*

33*

34

35*

36

37*

Focko Jacobs frou
Feije Elkes frou
Krijne Mertens frou
Harmen Mertens frou
Homme Harckes frou
Pieter Jacobs frou
Merten Remkes frou
Albert Hindricks frou
Harcko Harkes frou
Jan Willems frou
Eppe Gerrits frou
Klaas Mennes frou
Jacob Jans frou
Sebo Scholtes frou
Derck Eenijs frou
Luirt Geerdts frou
Klaes Berens frou
Roelf Sebesfrou
Kornelis Klaessens frou
Nanne Jolles frou

Weduwen

38

39
4 0

41

4 2

43

44

45
46

47
48

49

5 0

51

52

Merten Krijns weduwe
Merten Jans weduwe
Egbert Egberts weduwe
Jan Elles weduwe
Jacob Jans weduwe
Jacob Upkes weduwe
Albert Olferts weduwe
Feije Tabbes weduwe
Poule Jerolems weduwe
Jouke Hindricks weduwe
Jan Jacobs weduwe
Pieter Ammes weduwe
Gerrit Meinders weduwe
Luijtien Roelfs weduwe
Albert Oljes weduwe

Vriesters

52

53

54

55
56

57
58

59
6o

6 i

Tjaecken Eppes
Trintien Fockens
Edzke Harmens
Martien Jans
Eije Mennes
Epke Sijpkes
Gertruit Klaessens
Grietie Jans
Trienie Jans
Tettien Luitiens

(Later bijgeschreven)

6 2 *

63*

Harrem Jacobs vro
Sijbelt Meertens vi

Noten
ï. Tiddo N. en Eltien N., genoemd in:: O. DJ. Roemeling, Oldambstergeslachten (XIH), in: DeNederlandsche

Leeuw 105 (1988) kol. 228-247, met name kol. 231.
2. J. Huizinga, Stamboek ofgeslachtregisterderNakomelingen van Derk Pietersen Katrina Tomes, enz., Gronin-

gen 1883, pag. 1.
3. Aangezien zij niet aanwezig was bij het ondertekenen van het huwelijkscontract van haar zoon

Harmen Feijes.
4. P.J.C. Elema, Genealogie Mulder(s) (Noordbroek/stad Groningen),in: Gruoninga 29 (1984), pag. 150.
5. J. Th. Tjadens, Genealogie Tjadens/Everts, in: Gruoninga 33 (1988), pag. 93-112 (m.n. pag. 95).
6. GAG, 3-y.
7. 1716, leden Doopsgezinden Noordbroek en Nieuw-Scheemda (zuster); zie de bijlage.
8. Idem (broeder); zie de bijlage.
9. RAG, 731/5588 10-2-1710.

10. RA Vpp-i, Zuidbroek 7-5-1725.
11. RA Vqq-3, Zuidbroek 27-1-1723.
12. RA Vpp-i, Zuidbroek 25-2-1727.
13. Idem, 2-12-1727.
14. Idem, 4-11-1743.
15. Idem, 7-5-1725.
16. Idem, 10-9-1725.
17. Idem, 6-12-1735.
18. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden, Assen/Amsterdam 1977, pag. 524, nr. [2868]:

ANNO 1746, DEN 6 FEBRUARIUS, IS DIE EERZAME EPPO HARMENS DOOR DEN HEERE GE-
RUST, SMORGENS OM 5 UIR, IN HET 47TIGSTE JAAR ZYNNES OUDERDOMS, EN IS OP DEN
14DEN FEBRUARIUS ALHIER IN DE SCHEEMDERHAMRICK TER AARDEN BESTELDT.

19. RA Vpp-i, Zuidbroek 17-12-1743.
20. 1716, leden Doopsgezinden Noordbroek en Nieuw-Scheemda (vrijster); zie de bijlage.
21. Idem (weduwe); zie de bijlage.
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22. RA 3X-82, fol. 203V, Groningen 6-9-1704.
23. RA 3X-88, fol. 156, Groningen 10-10-1710.
24. Geboorte volgens Stamboek Huizinga (zie noot 2); de afkoopsbrief van haar moederlijke nalaten-

schap d.d. 21-10-1699 geeft echter 'Grietje in het vierde jaar'.
25. 1716, leden Doopsgezinden Noordbroek en Nieuw-Scheemda (dienaar); zie de bijlage.
26. RA Vpp-i, Zuidbroek 1-6-1743.
27. RA Vaa-2, Nieuw-Scheemda 12-2-1697.
28. RAG 731/5591, d.d. 26-5-1725.
29. RA Vpp-i, 731/5618, d.d. 18-5-1737.
30. RA Oldambt, toegang 731, inv. nrs. 793 en 834.
31. Op 6 mei 1720 koopt Klaas Mennes een graf op het Wagenborger kerkhof.
32. RA 731/5618, Vpp-i, Zuidbroek 14-2-1729.
33. RA 731/2347, Nieuwolda 27-5-1741.
34. RA 731/5593, Zuidbroek 26-4-1731.
35. RA Vpp-i, Zuidbroek 31-10-1757.
36. RA 731/5606, Zuidbroek 30-12-1765.
37. H. Leutscher, Genealogie Leutscher, geschiedenis van een oorspronkelijk Zwitserse familie, Haren 1985. In

dit boekwerk zijn op blz. 153 deze foto's van Harkejans Nienhuis en Trijntje Klaassen Teisman afge-
drukt, echter niet correct geïdentificeerd.

38. Zie P.J.C. Elema, Genealogie Smith, Ezinge, in dit blad, pag. 261-280

Groningen, provinciewapen
(uit: T. van der Laars, 'Wapens, vlaggen en zegels van Nederland', Amsterdam 1913)
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MILITAIREN UIT ZUIDOOST GRONINGEN
Gesneuveld en gewond geraaktin de eerste helft van de 19e eeuw

DOOR P.J .M. WUISMAN

Verschillende militairen, geboortig van de omgeving van Stadskanaal, sneuvelden in het begin
van de 19e eeuw bij de bevrijding van ons land van de Fransen. Anderen werden bij die acties
gewond. Een aantal werd gewond bij de strijd tegen de Belgische opstandelingen of bij dienst-
ongelukken kort nadien.

Men vindt ze in de registers van het zogenaamde 'Fonds 1815', een thans nog bestaand
fonds, opgericht door koning Willem I. Een uitvoerige beschrijving van het Fonds staat in Gens
Nostra 28 (1973), pag. 54 e.v.

Gesneuveld in de strijd tegen de Fransen 1814-1815:

PieterBruins, geb. Nieuwe Pekela 15-9-1793, overl. 3-3-1814 (755-385)
Wilke Hendriks van Hoorn, geb. Bourtange 9-7-1786, overl. 25-2-1814 (753-180)
Jan Engels Kruize, geb. Vlagtwedde 9-10-1786, overl. 7-5-1815 (752-23)
Wessel Harms Middel, geb. Oude Pekela 12-9-1790, overl. 9-5-1814 (756-462)

Gewond tegen de Fransen:

Roelf Hendriks Kindt, geb. Veendam 12-2-1792, overl. 1829 (735-360)

Gewond tegen de Belgen en daarna:

Hendrik Remmelts Engelsman, geb. Veendam 22-2-1810, overl. 1855 (761-712)

Feike Feike Glim, geb. Veendam 12-3-1809, overl. 3-1-1839 (759-218)
Hendrik Hendriks Mattheus, geb. Oude Pekela 10-10-1806, overl. 23-7-1855 (759-292)
Gijke Dirks Strooboer, geb. Veendam 16-9-1809, overl. okt. 1881 (759-215)
Ernst Simon Vegter, geb. Veendam 4-2-1810, overl. 1892 (759-310)

Voor nadere gegevens over de aard van de verwonding, over de rang in het leger en de vroegere
beroepen van de militairen, verwijs ik naar de bovengenoemde registers. Hierin ook familiere-
laties (echtgenote, kinderen) alsmede andere gegevens. Van iedere gesneuvelde en gewonde
is dan ook het inventarisnummer en volgnummer vermeld. Ook in de notulen of deliberatiën
en in de correspondentie van het hoofdbestuur van het 'Fonds 1815' zijn gegevens te vinden
over de betrokken militairen, ondere andere over de redenen die geleid hebben tot de toeken-
ning en de hoogte van de vergoedingen.

Het archief van het 'Fonds 1815' berust in het Gemeentearchief van Amsterdam.

- • * * » ( # * * * » •
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ORANJEGEZIND IN DE NAPOLEONTISCHE TIJD
DOOR P. MOLEMA EN W.T. MOLEMA-SMITSHOEK

Inleiding
In november 2000 zijn wij in het bezit gekomen van een boekje met vier verzen van de hand
van de onderwijzer Everhardus Mokma, getiteld: 'Feestliedjes voor school en huis, op Neêrlands
verlossing van de Fransche tirannij in 1813', in 1863 uitgegeven door Folkers te Groningen.
Samen met enige stukken uit het archief van het gerecht van Selwerd en Sappemeer, die we
in mei 1999 via Lars en Femke Roobol-Lintelo ontvingen, was de vondst van het boekje de aanlei-
ding om onderstaand artikel te schrijven.

Nederland, de Napoleontische tijd en enkele Molema's
Om ons in de situatie in te leven, is het nodig een beeld te schetsen van de politieke situatie
rond de eeuwwisseling van 1800. De Republiek der Verenigde Nederlanden was in 1795, mede
door interne twisten, ernstig verzwakt. Na een inval van de Fransen, die door de patriotten
juichend binnengehaald werden, vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland en werd de
Bataafse Republiek uitgeroepen. De daarop volgende Napoleontische tijd (1795-1813) kan men
in drie perioden indelen:

1795-1806: de Bataafse Republiek
1806-1810: het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon
1810-1813: de annexatie door Frankrijk.

Tijdens deze Franse periode verslechterde de economische situatie. Het is dan ook niet geheel
onlogisch dat de tegenstanders van de patriotten, de prinsgezinden, voor een terugkeer van
de Prins van Oranje waren en daar vaak openlijk voor uitkwamen.

Heimer Molema
Eén van de prinsgezinden was Heimer Molema, vader van de bovengenoemde dichter Everhardus
Molema. Op 27 augustus 1799 had een Engels expeditieleger, versterkt met Russen, een poging
gedaan de Bataafse Republiek omver te werpen en de erfprins Willem van Oranje (Willem
Frederik) weer aan de macht te helpen. In diezelfde periode landde Willem Frederik in Den
Helder en in het half bevrijdde Den Helder juichte een deel van de mensen hem hartelijk toe
met de kreten 'Oranje boven, Leve de prins!'. De machtsovername mislukte echter omdat
weinig mensen in Nederland iets voelden voor de prins. Diep teleurgesteld vertrok Willem
Frederik naar Engeland. Toen in 1813 de Fransen waren verdreven, werd Willem Frederik, de
oudste zoon van stadhouder Willem V en Wilhelmina van Pruisen, Prins van Oranje, Koning
der Nederlanden als koning Willem I.

De stukken in het archief van het gericht van Selwerd en Sappemeer1 geven een beeld van
de houding van Heimer Molema ten tijde van de gehoopte terugkeer van prns Willem in 1799:

Nr. 47 Aan 't Gericht van Sappemeer cum annexis!
Ben heden voor de middag gewaar geworden dat aan een boom voor 't huis van Tiddo Jans in Sappe-
meer een gedrukt papier of placcaat was vastgespijkert 't welk ondertekend was W:F: Prins van Oran-
ge. Welk papier van de boom gehaald heb, en hier nevens zende.

Sappemeer den 10 september 1799
A. van der Werff, schults
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Nr. 49 Aan 't Gericht van Sappemeer cum annexis!
Het Plaatselijk Bestuur op het Hogezant heeft mij op heden gezegd, dat er eenig Orange geschreeuw
op 't Hogezant geweest was, waar op verder onderzoek gedaan heb, en ben geinformeert door Jan
Liefheid woonagtig op 't Hogezant, dat hij op dingsdag den 3 dezer langs de weg gegaan en gekomen
zijnde tegen het huis van Heimer Molema op het Hogezant, gem: Heimer Molema uit zijn huis
gekomen was, en gezegd had Orange boven overmorgen komt de Prins, ik wou om geen 500 Guldens,
dat ik in u plaats was. Jan Liefheid had daar op gevraagd waarom niet? Waarop Heimer Molema
geantwoord had: omdat gij het geweer in huis hebt. De getuigen waren Jacob Jacobs en vrouw en
Loert Egberts woonagtig op het Hogezant.

Sappemeer den 14 september 1799
A. van der Werff, schults

Daarop heeft vervolgens L. Beckeringh, 'ambt man ad interim, als richter in Sappemeer cum
annexis rat. off.', informatie ingewonnen 'op het Hogezand' bij Loert Egberts, Jacob Jacobs, Trien-
tje Pieters Smit (huisvrouw van Jacob Jacobs) enjanjohannes Liefheid.
Loert Egberts, oud in het 3iste jaar, 'woonagtig op het Hogezand', knecht op de zaagmolen van
S.H. Kalkema, verklaarde op 16 september 1799:

'dat hij verscheidene dagen geleden, wetende de preciese dag nietmeer, op eene voor de middag
komende van Jan Edskes Smit, was staangebleven bij een nieuwe ploeg, die Jacob Stelmaker voor zij n
huis hadt staan, om die eens te bezien, dat toen Jan Liefheid, die een boor aan Jacob Stelmaker hadde
teruggebragt, bij deposant was gekomen, dat deposant vervolgens van de boekhouder van S.H. Calke-
ma en van Pieter Derks verstaan hadden dat Jan Liefheid haar gezegd hadde dat Heimer Molema des
tijde Orange Boven zoude geroepen hebben en dat deposant zulks ook wel zoude gehoord hebben;
doch deposant verklaarde, dat hij destijds Heimer Molema geheel niet gezien hadde, veel weiniger
dien man iets hadt hooren spreken.'

Jacobs Jacobs 'woonagtig op het Hogezand', oud ruim 30 jaaren:
'na citatie (op 16 september 1799) gecompareerd, en aan comparant gevraagd, of en wat hij laatstleden
dingsdag agt dagen Heimer Molema hadde hooren zeggen, toen Jan Liefheid bij comparant voor zijn
huis op de weg gekomen was, om hem een boor, die van hem geleend hadt terug te brengen, verklaar-
de deposant, dat hij toen bezig was geweest een stuk hout te kappen, en niet gehoord hadde dat
Heimer Molema, die naast de deposant woonagtig is toen iets gezegd hadde, wetenden comparant
zich zelfs niet te herinneren, dat destijds Heimer Molema buiten huis gezien heeft'.

Trientje Pieters Smit, huisvrouw van Jacob Jacobs, 'woonagtig op het Hogezand':
'na citatie (op 16 september 1799) gecompareerd en comparante gevraagd, of zij laatstleden dingsdag
8 dagen, toen Jan Liefheid aan een boor, die van haar man geleend hadt, terugbracht, Heimer Mole-
ma, woonagtig naast comparante, iets heeft hooren zeggen, en zoo jaa wat verklaarde comparante,
dat zij destijdes voor haar huis op het pad hadde gestaan en dat Heimer Molema toen uit zijn huis
komende haar gepasseerd was; dat Heimer haar goedendag gezegd hadde, doch dat deposante niet
gehoord hadde dat Heimer Molema, noch bij het uitkomen uit zijn huis, noch vervolgens destijdes
iets ander gesproken hadt'.

Janjohannes Liefheid, 'woonagtig op het Hogezand', oud in het 39ste jaar:
'verklarende (op 16 september 1799), dat den 3den deezen maand op eene voor de middag voorbij het
huis van Heimer Molema alhier, op het Hogezand wonende zijnde gegaan, Heimer Molema, zooals
comparant neven de deur was, uit zijn huis was gekomen, en toen tegens comparant hadde gezegd,
Oranje boven, overmorgen komt de Prins, hebbende bij deze woorden sprekende op eene wijze zooals
men gewoonlijk spreekt, als men elkander iets verhaald, en niet heel overluid of met een verheffinge
van stem, uitgesproken, wijders voegde hij erbij: ik wou om geen vijfhonderd guldens, dat ik in uw
plaats was: dat comparant hem daarop gevraagd hebbende, waarom niet hadt Heimer erop geant-
woord: om dat Gij het geweer in huis hebt. Wijders verklaarde comparant niet verder met hem ge-
sproken, of iets hem anders hadt hooren zeggen, en niet te weeten of Heimer die woorden en ernstige
mening dan wel gekscherende tegen hem gesproken hadt'.

Hoe deze zaak voor Heimer is afgelopen, zal nader onderzoek in de Groninger Archieven
moeten aantonen.
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Heimer Molema en zijn gezin
Om een indruk te geven van Heimer Molema en zijn gezin is hieronder zijn gezinsstaat weerge-
geven. Zoals blijkt, had Heimer in 1799 inmiddels zeven kinderen gehad, van wie er drie waren
overleden. Nadien kregen hij en zijn vrouw nog twee kinderen, onder wie de latere onderwij-
zer Everhardus Molema, genoemd in de inleiding.

Volgens het Rechterlijk Archief2 is Heimer samen metJelmerHindriksBusscher van 1797 tot 1811
in het bezit van een molen in de gemeente Hoogezand aan de W. Kielster Zwarteweg (oostzij-
de). De molen was een achtkantige stenen bovenkruier zonder stelling. Het was een rogge- en
boekweitmolen en later koren- en pelmolen. Het bouwjaar is 1773. De vlucht van 76 voet
(= ruim 22 m) geeft aan dat het om een flinke molen ging. Waarschijnlijk was Heimer meer een
ondernemer of belegger dan een echte molenaar. Een ambachtelijke molenaar wisselde door-
gaans niet zo snel van molen als hij die eenmaal in bezit had. In 1842 bestond de molen nog
maar was erg bouwvallig.

Genealogisch overzicht
HeimerGerhardusMolema [zn. van Gerhardus Jacobus Molema, molenaar, ouderling enschatbe-
waarder, en Aaffien Helmers], geb./ged. Midwolda 5/11-3-1753, klander, perser en grutter,
overl. Hoogezand 5-8-1826, otr./tr. Midwolda/Sappemeer 13-3/4-4-1784 (h.c. Sappemeer 29-3-
1784) GeessienJansBarghuis, ged. Hoogezand 12-7-1761, overl. ald. 28-6-1826, dr. van Jan Barg-
huis, bakker, en Grietje Luigijs Bos.

Uit dit huwelijk:

1. Aafke Helmers Molema, ged. Sappemeer 16-1-1785, jong overleden.
2. jan Molema, ged. Hoogezand 16-7-1786, jong overleden.
3. Aaffien Helmers Molema, ged. Hoogezand 1-2-1789, overl. ald. 18-5-1818, tr. Hoogezand 28-3-

1810 Jan Jans Veenma (ook: Jan Joesten Venema), geb. 1781, veenbaas te Westerbroek, zn. van
Jan Jans Veenma, veenbaas, en Hillegijn Jacobs. Jan hertr. 1821 Lutgertje Jans Barkhuis.

4. Sara Molema, geb. 1790, jong overleden.
5. GrietjeHelmersMolema, ged.Hoogezand 11-3-1792, overl. Scharmer6-1-1862, tr. Hoogezand

3O-4-i8i2HindrikKlaas Visscher, ged. Scharmer 15-3-1789, gruttersknecht, later landbouwer
en grutter, overl. ald. 14-10-1872, zn. van Klaas Hindrik Visscher, grutter, en Hillegein
Jans.

6. Sara Helmers Molema, ged. Hoogezand 21-9-1794, overl. Kropswolde 18-9-1846, tr. Hooge-
zand 6-7-1815 EerkeSiepkeKempinga, ged. Kalkwijk 4-3-1792, landbouwer, overl. 14-3-1866,
zn. van Siepke Kempinga, landbouwer, en Soetje Jans.

7. Jan Helmers Molema, geb./ged. Hoogezand 10/22-10-1797, grutter, overl. ald. 9-9-1873, tr.
Hoogezand 4-2-1819 (zijn nicht) Mettjejans de Jonge, geb./ged. Sappemeer 14/17-12-1797,
overl. Hoogezand 16-2-1873, dr. van Jan Eilderts de Jonge, schippersknecht, en Jantjen
Jans Barghuis.

8. Gerardus Helmers Molema, geb./ged. Hoogezand 2/16-11-1800, klander, perser en koopman,
overl. Sappemeer 1-12-1890, tr. (1) Hoogezand 30-121826 Maria Pieters van Calcar, geb. ca.
1784, doopsgezind, overl. Hoogezand 3-6-1842, dr. van Pieter Pieters van Calcar, landbou-
wer, en Dievertje Koerts Venveld; tr. (2) Sappemeer 6-4-1843 Niesje lammes ten Cate, geb.
Kleinemeer 7-1-1802, doopsgezind, overl. Sappemeer 29-8-1876, dr. van Tamme Augusti-
nus ten Cate, landbouwer, en Jantje Fiepkes Koolman.

9. Everhardus Molema, geb./ged. Hoogezand 28-3/3-4-1803, onderwijzer, overl. Oostwold 20-7-
1869, tr. (1) Midwolda 30-6-1821 Wibbina Sikkes Nies, geb. Oostwold 8-2-1795, overl. Euvel-
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gunne 12-5-1822, dr. van Sikko Niessens Nies, herbergier en landbouwer, en Aaltje Fockes
Dallinga; tr. (2) Nieuw-Beerta 17-4-1829 Jantje Folkerts Bosch, geb. Scheemda 1806, overl.
Finsterwolde 4-2-1850, dr. van Folkert Bosch en Meentje Everts.
Everhardus Molema was eerst onderwijzer te Middelbert en Euvelgunne, gemeente Noorddijk. Later
was hij hoofdonderwijzer te Finsterwolde.

Everhardus Molema, schrijver, dichter en onderwijzer
Helmer's zoon, Everhardus Molema, publiceerde diverse (educatieve) boekjes, namelijk:
- Hulde aan de heere H. Wester (in leven schoolopziener in het vijfde district der provincie Groningen,

en broeder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Groningen : J. Kuijpers Hz, 1822.
- Gedichten voor kinderen. Groningen : W. Zuidema, 1824.
- Verzameling van korte verhalen uit de geschiedenis : ten dienste der scholen : een leesboek voor de

hoogste klasse. Groningen : W. Zuidema, 1827.
- De Kantsiaansche stelling: beoefen de deugd, alleen om hare inwendige schoonheid en voortreffelijk-

heid, getoetst aan de uitspraken van rede, ervaring en christendom, vooral voor ouders, medeonder-
wijzers der jeugd. Winschoten: H.V. Huisingh, 1828.

- Verscheidenheid van werkzaamheden voor de lagere scholen, hoofdzakelijk tot ontwikkeling der
verstandelijke vermogens. Winschoten: H.V. Huisingh, 1829.

- Letterkransjes, of Verscheidenheden in rijm en onrijm. Groningen, 1850.

Een ander boekje, dat al in de inleiding werd vermeld, was: 'Feestliedjes voor school en huis,
op Neêrlands verlossing van de Fransche tirannij in 1813', uitgegeven door Folkers in Gronin-
gen in 1863.

Kennelijk werd het feit dat 50 jaar daarvoor de Fransen het land verlieten op gepaste wijze
gevierd. Dat juist hij werd gevraagd voor het schrijven van die liedjes mag, gezien zijn staat
van dienst en de invloed van zijn oranjegezinde vader, geen verwondering wekken. In de
inleiding schrijft Everharus Molema:

'Op vereerend aanzoek heb ik de hier volgende verzen vervaardigd. Of ik den regten toon heb getrof-
fen, mogen anderen beoordeelen; dit durf ik betuigen, dat betamelijke vrijheid in het burgerlijke zoo
wel als in het godsdienstige mij na aan 't harte ligt en dat ik mij tot rijmen dezer liedjes opgewekt
gevoelde. Dat dit viertal een even gunstig onthaal moge te beurt vallen als mijne "Zes liedjes op het
50 jarig Schoolfeest in 1851", mede bij drukker dezer uitgegeven, is mijn wensch'.

Alleen het eerste vers geven wij weer:

Waarom wij feestvieren. (Wijze: Evang. Gez. 9.)

Wij zijn verlost van tirannij,
Van 't Fransche juk, zoo zwaar en snood!

Al hooger steeg in 't land de nood,
Al dieper zonk 't in slavernij!

De welvaart kwijnde in eiken stand;
De drukpers lag aan band;

Wij zijn verlost!
't Heeft niet te veel gekost;
Wij zijn verlost - en 't leven
Is Neêrland weer gegeven:

Wij zijn verlost!
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Men dreef de bloem der jonglingschap,
In spijt van wanhoop naar geween,
Bij duizenden ter slagtbank heen.

Als waar' het moorden slechts een grap!
Die dappren streden voor 't geweld,

In menig oorlogsveld.
Wij zijn verlost!

't Heeft niet te veel gekost;
De vrijheid, ziel van 't leven,
Is Neêrland weer gegeven;

Wij zijn verlost!

Een vreemd despoot, die Nederland
Zoo wreed in ijzren boeijen sloot,

Dreigde ook aan 't onderwijs den dood;
Vergeefs - de schoolwet bleef in stand;

De Beul van Frankrijk zag te laat;
"De scholen doen mij kwaad."

Wij zijn verlost!
Al heeft het veel gekost;

Een vrij, zelfstandig leven
Is Neêrland weer gegeven:

Wij zijn verlost!

Zijn enig kind uit zijn eerste huwelijk met Wibbina Sikkes Nies, Heimer Molema (1822-1897), was
overigens eveneens onderwijzer, ondere andere te Warffum. Hij was schrijver van diverse
boekjes en is later bekend geworden als schrijver van het 'Woordenboek der Groningsche
Volkstaal in de 19e eeuw', uitgegeven in 1886.

Naar aanleiding van de herdenking van de 100ste sterfdag van Heimer Molema verscheen het
boekje 'Heimer Molema: een schoolmeester maakt een woordenboek', geschreven door H.
Feenstra en S.J.H. Reker en uitgegeven in 1997 te Bedum.

Noten
1. Groninger archieven, toegang 730, nr. 1602 (5 stukken, 6 foliozijden).
2. Rechterlijk Archief Groningen IV, fol. 26.
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JETZE
RUURDS

VELDHUIS

zn. van Ruurds
Gerbens

Veldhuis en
Annigje

Christiaans
Smidt

boer, koopman

geb.
Boornzwaag

19-4-1851
overl. Vledder

14-9-1910

tr. Wymbritser

9

GEERTJE
VAN STRALEN

dr. van Atze
Wijbrens van

Stralen en Antje
Hanzes

Witteveen

dienstmeid

geb. Rottum
31-3-1856

overl.
Uitwellingerga

20-7-1883

adeel 11-5-1878

4

ATZE JETZES VELDHUIS

boereknecht, botermaker

geb. Uitwellingerga
16-10-1881

overl. Wommels
6-6-1952

tr. Hemelumer C

10

TITTE
DOUWES

DIJKSTRA

zn. van Douwe
Theunis

Dijkstra en
Tetje Tjittes

Smits

arbeider

geb. Koudum
27-10-1828

overl. Koudum
29-6-1883

tr. Hemelumer 0

n

GERRITJE
BOTES

VAN DER
MEULEN

dr. Bote Jacobs
van der Meulen

en Lijsbet
Ruurds Bouma

dienstmeid

geb. 't Meer
(Schoterland)

20-3-1834
overl. Koudum

9-12-1908

deferd 10-6-1864

5

JACOBA DIJKSTRA

huishoudster

geb. Koudum
16-8-1878

overl. Sneek
6-8-1933

ldeferd 9-2-1912

DOUWE SIJBREN VELDHUIS

slagersknecht, garagehouder, lekenprediker

geb. Kortehemmen 25-4-1917

overl. Leeuwarden 9-1-1971

tr. Leeuwar

ANTONIA

12

WILLEM
FRANSES

BEINTEMA

zn. van Frans
Gerrits

Beintemaen
Grietje Roelofs

Luik

gardenier

geb. Balk
21-1-1852

overl.
Leeuwarden

19-2-1923

tr. Leeuwarc

13

BOUWINA
KAMER

dr. van Derk
Jans (Klaasens)
Kamer en Anna

Uipkes
Vleeshouwer

dienstmeid

geb.
Woldendorp

22-2-1850
overl.

Leeuwarden
10-12-1925

en 8-9-1875

6

GERRIT WILLEM
BEINTEMA

gardenier

geb. Leeuwarden
18-2-1885

overl. Leeuwarden
27-12-1949

tr. Leeuwarde

BOUWINA

14

(ANTON
DE ROOS)?

bakker

te Groningen

15

PIETERTJE
JANS

KUIPER

dr. van Jan Jans
Kuiper en Martha

Keun

dienstmeid

geb. Oude Pekela
23-10-1857

overl. Groningen
19-1-1947

7

ANTONIA KUIPER

verpleegster

geb. Stroobos
24-7-1880

overl. Leeuwarden
22-12-1944

radeel 3-8-1912

BEINTEMA

geb. Leeuwarden 28-9-1917

den 8-1-1944

VELDHUIS

1

kartografisch tekenaar, geb. Leeuwarden 28-2-1950

tr. Leeuwarden 22-2-1974 Dirk Winius, geb. Drachten 16-6-1950, projectleider,

zn. van Gerrit Winius en Anna Brander

Rectificatie van pag, 62
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EEN NAAMSAANNEMINGSREGISTER VAN 1811
DOOR JOHAN EN GERT J. VAN KLINKEN

Tussen het Stadskanaal en de Drentse Hondsrug loopt een betrekkelijk nieuwe autoweg door
een open landschap met veel aardappelvelden en met langs de weg hier en daar lantarenpalen.
Bijna zo hoog als die palen stond hier twee eeuwen geleden het nog onaangetaste hoogveen:
tot zes meter, soms meer, soms minder. Kilometer na kilometer is dit veengebied systematisch
afgeturfd met pure menskracht: wingewest dan wel 'trekpaard' voor de Nederlandse econo-
mie, maar daarna verkaveld tot de in hun tijd modernste landbouwpercelen in ons land. Al
dat werk is verzet door families waarvan we hier een paar namen belichten.

De zogenaamde 'Mondenweg' - gestippeld op het bijgaande kaartje - kruist de opeenvol-
gende langgestrekte Drentse Veenkoloniën of'Monden' en vormt een cultuurscheiding. Er
over rijdend ziet men aan de oostelijke horizon een markante watertoren waar de lintbebou-
wing van Stadskanaal overgaat in die van Musselkanaal. Vanuit die kanalen zijn de monden
gegraven en is het land ontgonnen; in de provincie Drenthe, maar met een bevolking die het
Gronings als dialect aannam in culturele verbondenheid met het Stadskanaalse. Vanaf de
Mondenweg wordt de westelijke horizon bepaald door de Hondsrug van het oude Drentse
landschap. Daar is het dialect Drents.

Op 8 november 1811 maken dertien inwoners van de gemeente Wildervank gebruik van de
in dat jaar opengestelde mogelijkheid tot registratie van familienamen: Baar, De Boer, Bos,
Bussche (of werd Busscher bedoeld?), Drenth, Gringhuis, Hebels, Van Klinken, Mooibroek, Naaijer,
Nagel, Schoonbeek en Zeeven. Het Nieuwe Stadskanaal met alle dynamiek van de verveningen valt
in dat jaar onder de gemeente Wildervank. Twaalf van de dertien registraties' betreffen arbei-
ders die merendeels bij die verveningen betrokken zullen zijn geweest. We gaan hierna bezien
of hun nazaten met de verveningen zijn meegegaan en of ze nog kunnen worden getraceerd
in het Repertorium van Volksnamen in 1947, afgekort R1947 (per gemeente, zie tabel), of met
een scherpere plaatselijke lokalisering in telefoonlijsten van 1983/84 (afgekort T1983). Omdat
het zwaartepunt van de verveningen achtereenvolgens verschoof van de gemeenten Onstwed-
de, (Gasselte), Borger, Vlagtwedde, Odoorn naar Emmen, was het zinvol om daarvan versprei-
dingskaartjes met meer regionaal detail te maken.

In alfabetische volgorde begint de lijst van dertien namen toevallig met één van de twee
namen (Baar en Nagel; zie R1947 en T1983) die niet met de verveningen naar het zuiden mee-
gaan. Met opgave van geboortejaar gaat het om de volgende personen:

- Marten Hindriks Baar, 1762, waarschijnlijk afkomstig uit Noord-Groningen, waar de naam
in 1947 betrekkelijk frequent is. In de Veenkoloniën komt de naam (zo er geen sprake van
een verschrijving is: de naam Baas is veel algemener), nu nauwelijks meer voor.

- Derk Sikkes de Boer, 1774, veenboer en winkelier en de enige van de dertien die niet als arbei-
der geregistreerd is. Zijn (klein)kinderen met voornamen Derk en Sikke huwen in Delfzijl en
Veendam, maar zijn met een familienaam zo algemeen als De Boer niet direct met R1947 en
T1983 in de veenkoloniën te traceren.

- BerentJelkesBos, 1773, is waarschijnlijk in 1798 te Windeweer (gem. Hoogezand) gehuwd met
Grietje Freriks, van Wildervank, en kiest evenals De Boer een algemene naam.

- Geert Meertens Bussche, 1756, met een naam van kennelijk Duitse oorsprong evenals Busscher
en Buscher. Alleen de laatste varianten komen nog voor in T1983 en R1947; geclusterd in
Groningen/Stad en veel in Assen en in de gemeente Emmen.

- Evertjans Drenth, 1755, zal één van de diverse (negen) Evertjans'en zijn van wie tussen 1777
en 1803 in de omgeving van Wildervank een huwelijk geregistreerd is. De herkomstnaam
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R1947. Aantal registraties" van de dertien namen in 1947 in de provincies Groningen, Drenthe en (tweede helft)
gemeentes met verveningen, f-tekens wijzen op clustering met meer dan de helft van het provinciale aantal.

z
o

Nederlands Repertorium van Volksnamen in 1947
1 met de vervenings-plaatsen Stadskanaal en Musselkanaal
2 met Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond
3 met Drouwenerveen, Drouwenermond en Nieuw-Buinen/Buinermond
4 met Ter-Apelkanaal en Ter-Apel
5 met Exloo, Eerste en Tweede Exloermond, Valthe en Valthermond
6 met Nieuw- Weerdinge/Weerdingermond, Emmer-Compascuum+, Klazienaveen+

Provincie Groningen
Groningen/Stad 9
Gemeente Veendam
Gemeente Wildervank
Provincie Drenthe
Gemeente Assen

Gemeente Onstwedde1

Gemeente Gasselte2

Gemeente Vlagtwedde3

Gemeente Borger4

Gemeente Odoorn5

Gemeente Emmen6

Baar

81
636

-
-
9

144

-
-

-

de
Boer

2783
772
73
57

946
203

110
61
65

9
141
28

Bos

4378
90!

172
114

1799
25

155
18

180
89

125
568

Bus-
scher

167
263

1
-

138
46

3
1
-
1
.

30

Drenth

1403
24

146
140
431

2

162
29

112
26
64

119

Gring-
huis

77
1
2
-

94
52!

12
1
1
8
.

80!

Hebels

20
11
-
2

110
1

11!
1
5
-

14
30

van
Klinken

70
34

1
2

189
-

37!
-

18
8

124!
56

Mooi-
broek

193
31
13
6

65
1

12
8

24
2

24
26

Naayer
Naaijer

110
25

1
18
51
8!

27
6

11
7
-

30!

Nagel

54
21

-
-

10
-

1
-

-

Schoon
beek

177
- (5)

6
27

118
- (1)

12
.

33
1
9

81!

(Zeven)
Zeeven

5(18)

1 0)
- (1)
- (17)

- (2)

- (-)
- (-)

'- (O
- (10!)



Kaart met aantal telefoons
(in 1000-ulten)
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•3

GNm -O'.
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•16

2Exm •

Nm

Emmen •140

N

„—

*•*

•19

•13

-209

\j

^

Kïazv

•n

'M,
Otutw

m

Mkan
/16

HerApel
1 «/13

imer-C
•116

Hebels N-53
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•/5
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Borger
•111 _
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/•/I4
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Emmen 9111 '

Klazv
•13

Moolbroek N -

y
\

GNm -11 ^ *

lExm •/!

2Exm -13

Vlm -II ""^

- ^

Emmen * /2

25

Vtkan

\

A.
J\^-U

Emmer-C
•13

Naaijer N<*30

Bojer

Schoonbeek N - 47

Verspreidingskaartjes van namen in telefoonlijsten T1983.
Links-boven een schematisch kaartje (niet op schaal) van de turfvaartkanalen, met gestippeld de in de
tekst genoemde 'Mondenweg' tussen Stadskanaal en Hondsrug en met naast een plaats of combinatie
van plaatsen het aantal telefoonnummers in duizendtallen als maat voor onderlinge vergelijking. De
andere kaartjes geven het verspreidingspatroon per vermelde naam met 'N' = het bijbehorende aantal
voor het hele gebied
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Drenth wijst op een vaak gesignaleerde oorsprong in Drenthe2. Zijn vermoedelijke kleinzoon
Evert Hendriks Drenth trouwt in 1840 in de gemeente Onstwedde.
- Poppe Hilbrandts Gringhuis, 1763, overlijdt 28 september 181(2) te Stadskanaal3. Zijn zoon

Lubbert Poppes huwt (gem. Wildervank) op 31 december 1840 met Annigje Kornelis Dijker. De
naam verspreidt zich over de provincie Groningen (R1947 met een cluster in Gronin-
gen/Stad), maar laat zich ook fraai vervolgen in de veenkoloniën tot en met de gemeente
Emmen.

- Geert Jans Hebels, 1744, is getrouwd3 met Beerte Roelfs en laat te Wildervank dopen: Harm in
1795) Roelf in 1798 en Geert in 1800. Ze vormen een veenkoloniaal geslacht dat zich over het
hele gebied verspreidt; sommigen van hen vestigen zich ook in de Hondsrugcentra Gasselte
en Borger.

- Hebel Johannes van Klinken, 1763, is elders in dit nummer van Gens Nostra besproken als een
afstammingsnaam terugvoerend op één persoon: Johannes Hebels (1729-1785). Zijn nazaten
zijn sterk verbonden met de verveningen, wat onder meer tot uitdrukking komt in een
sterke clustering van de naam in zowel R1947 als T1983.

- Bareld Alberts Mooibroek, 1767, overlijdt te Stadskanaal in 1818, trouwt Veendam 1791 Niessien
Jacobs. Uit het huwelijk zijn geboren: 1792 Albert, 1794 Jantje, 1799 Grietje, 1803 Jacob, 1806
Berend. De familienaam is in ieder geval al in gebruik in 17813 en is door verschillende fami-
lietakken in de provincie Groningen aangenomen. Groningen/Stad vormt een stedelijke
cluster (R1947), maar het Ti983-kaartje toont ook een veenkoloniaal karakter.

- Hindrik Harms Naaijer, 1770, met een beroepsnaam (ook geschreven als Naayer) die zich in de
veenkoloniën goed handhaaft, onder meer via de turfscheepvaart.

- Conraad Conraads Nagel, 1780, wordt 18 januari 1780 te Nieuwe Pekela geboren als zoon van
Koenraed Koenraeds Nagel en Geessijnjans, die huwden Nieuwe Pekela 11 januari 1767. Vader
Koenraed is afkomstig van Colstee, Lipsland. De naam is dus van Duitse oorsprong. Ze zet
zich voort in de provinciale hoofdsteden Groningen en Assen, maar niet in de Veenkoloniën.

- Jan Lammerts Schoonbeek, wordt te Wildervank geboren in 1786 als zoon van Lammert Jans
(geboren te Brunsting, Drenthe in 1757, en overleden te Smilde, Drenthe in 1789). De naam
komt ook voor in Noord-Groningen en verschijnt mogelijk langs meerdere takken in de
veenstreken, waar ze duidelijk vertegenwoordigd blijft.

- Jan Jacobs Zeeven, 1785, stamt uit het schippersgezin van Jacob Hindriks Zeeven. Hij is gehuwd
met Jantje Douwes Snijder (negen kinderen) en overlijdt in 1830. De namen Zeeven, Zeven,
Seven of kortweg geschreven als '7', komen in de kerkboeken van Nieuwe Pekela al voor
omstreeks 1650. Ze zijn afgeleid van 'Josephus' en blijven vrij algemeen bekend in de Peke-
la's tot in de 19e eeuw. Daarom is het opmerkelijk dat de naam (zeker in de geschreven vorm
Zeeven) schaars wordt in zowel R1947 als T1983.

Samenvattend: de namen Gringhuis, Hebels, Van Klinken, Naaijer en Schoonbeek zijn met de ver-
veningen meegegaan: ze eindigen allen met forse aantallen in de gemeenten Odoorn en Em-
men. De namen De Boer, Bos en Drenth zijn voor een dergelijke conclusie te algemeen voorko-
mend. Dat enkele van de dertien namen in de loop van anderhalve eeuw (bijna) verdwijnen,
is statistisch bezien ook niet verwonderlijk.

Noten
1. Gemeente Archief Veendam/Wildervank.
2. A. Brouwer,ParenteelSalomons, deelII, Zeist/Emmen 1999, noemt(pag. 605) een Thijsjansafkomstig

uit het Drentse Gasselternijveen. P. Bos wijst in Gens Nostra 52 (1997) pag. 554 op een familie, af-
komstig uit het Drentse Diever.

3. RAG, DTB boeken. '
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ACHTTIENDE-EEUWSE SMID(S)-FAMILIES IN ZEERIJP
DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA EN KATHARINA H . BEINTEMA-MEIJER

Inleiding
De hier behandelde smedenfamilies dragen, binnen de BS, de naam Smit of Smid. Ook hun
achttiende-eeuwse voorzaten werden zo betiteld, aanvankelijk nog als beroepsaanduiding,
maar op den duur ook al als overgangsvorm naar een familienaam. De betiteling zowel als de
naam ging over van de oorspronkelijke bewoners van de smederij - het zal steeds dezelfde zijn
geweest, want het valt te betwijfelen of een dorp als Zeerijp in die tijd twee smederijen tegelijk
bezat - op hun dochter en schoonzoon, en daarna op de tweede echtgenoot van deze dochter
en zijn nakomelingen bij een latere vrouw. Een 'ketting' dus.

De oudste smid die we kennen is RielfWillems, van wie ons tot dusver geen ouders of her-
komst is gebleken. De voornaam Rielf is relatief zeldzaam. Hij komt wel eens voor, vaak ook
in de spelling Relef of Reelf, maar zeker niet frequent. Wel is er tegelijk met de stamvader Relef
Willems ook een Relef Harkes actiefin Zeerijp. Zouden het neven zijn geweest, vernoemd naar
eenzelfde grootvader? Een kort overzichtje van zijn (veronderstelde) gezin volgt als bijlage.

Rielfhad minstens vijf kinderen - we moeten in het oog houden dat de doop- en trouwboe-
ken van Zeerijp niet best van kwaliteit zijn, zelfs de doopinschrijving van de zoon Hidde (die
we kennen uit zijn eigen bijbel) ontbreekt daarin - waaronder driemaal een dochter Trijntje.
Hidde Rielfs stierf op 33-jarige leeftijd, waarschijnlijk zonder ooit gehuwd geweest te zijn: zijn
eigen vader noteerde deze dood in de bijbel die van zijn zoon geweest was. Omstreeks datzelf-
de jaar 1742 trouwde het enig overlevende kind uit het gezin, de jongste Trijntje, met een smid
of smidsknecht: Pieterjans, die uit Godlinze afkomstig was. Het is duidelijk dat zij enkele jaren
later het bedrijf erfden en voortzetten. Naar schatting de helft van hun kinderen was nog in
leven toen haar echtgenoot overleed; er waren twee zoons en twee dochters.

Trijntje deed het beste wat ze kon bedenken: ze hertrouwde, met - ongetwijfeld - weer een
smidsknecht, Aldertjans. Aangezien zij toen al een eindje in de veertig was, zullen er geen
kinderen meer zijn gekomen: haar jongste was toen al eenjaar of vijf. Aldertjans was ruim
twaalf jaar jonger dan zijn vrouw, maar het huwelijk bleek geen slechte greep geweest te zijn.
Toen Trijntje zelf stierf (tien jaar na dato) waren haar kinderen grotendeels volwassen en zelf-
standig. Hun stiefvader behield uiteraard wel het bedrijf- dat daarmee dus uit de oorspronke-
lijke familie raakte! - maar betaalde door de jaren heen aan zijn stiefkinderen wat hen toe-
kwam, klaarblijkelijk in de beste vrede. Al zal het hem op den duur wel moeilijk zijn gevallen,
want éénmaal werd hij daarvoor toch in rechte aangesproken.

Zelf hertrouwde hij al spoedig, ditmaal met een vrouw die eenjaar of twaalf jonger was dan
hij, en al snel kwamen er kinderen: weer een stuk of acht. Beide smidsgeslachten, de nakome-
lingen van Pieter jans zowel als die van Aldertjans, gingen zich Smid of Smit noemen: ook in de
rechterlijke archieven van ver vóór '1811' troffen wij de naam al aan in een context die op ge-
bruik als familienaam wijst.

In het hier volgende is de nadruk komen te liggen op de oorspronkelijk smidsfamilie, de
nakomelingen van RielfWillems. De tweede auteur - die het eerder vermelde bijbeltje heeft
geërfd - stamt echter af van het jongste kind uit het tweede huwelijk van Aldertjans: Meindert
AldertsSmid. Het bijbeltje moet dus in het huishouden van deze stiefvader zijn achtergebleven.
Het is een editie van 1717: 'Biblia, Dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canony-
ke Boekken des Ouden en des Nieuwen Testaments. - Amsterdam: I. van Heekere en compag-
nie, 1717'.
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Kopieën van familie-aantekeningen uit 'Biblia, Dat is deganrsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonyke
Boekken des Ouden en des Nieuwen Testaments. - Amsterdam : I. van Heeftere en compagnie, 1717'

(particulier bezit)
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Iemand (de moeder?) heeft erin geschreven dat in 1709 'onse son Hidde Rielfs' werd geboren,
en iemand anders (de vader, 'Rielef Willems mijn hant') schreef in 1742 zijn overlijden erin.
Hidde Rielfs zelf noteerde in 1724 dat dit 'mijn boeck' was: alle bladen met aantekeningen zijn
hierbij afgebeeld. De bijbel zelf verloor in de tussenliggende 2V2 eeuw zijn zilveren krappen:
het is de bedoeling dat die door andere (contemporaine) exemplaren worden vervangen, zodat
het boek in zijn oude glorie wordt hersteld.

En tenslotte: het is heel goed mogelijk dat over alle betrokkenen nog meer te vinden is. In het
bijzonderlijkthetaannemelijkdathedendaagsenakomelingen zonderenigprobleemaanslui-
ting kunnen vinden op de hier vermelde gezinsleden, terwijl wij geen details over hen signa-
leerden. Dat wordt deels veroorzaakt door het overmatig frequente voorkomen van de familie-
naam Smid/Smit, maar ook doordat het onderzoek naar de geschiedenis van deze bijbelin-
schrijvingen in slechts enkele weken zijn beslag moest krijgen.

Alle bronnen zijn afkomstig uit het RAG (Groninger Archieven).
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Genealogie
I. Rekf[Rielf] Willems, meester-smid, begr. Zeerijp (als ReilefWilkms Smit) 16-9-1748, tr. Grietje
Hiddes, overl./begr. Zeerijp 27-1/6-2-17331, mogelijk dochter van Hidde Luirts.

Over de familie van Grietje Hiddes volgt hier een kleine en vooralsnog speculatieve uiteenzetting,
wenselijk omdat [haar neef] Hidde Geerts later regelmatig optreedt m.b.t. haar kleinkinderen. Grietje
kan een dochter zijn van Hidde Luirts2; hij was in 1670 de enige Hidde die in Zeerijp woonde3. Deze
trouwde (1) (vóór 1655) met Geesjen Heines, en trouwde mogelijk (2) met Grietje Eppes, en gezien de
chronologie mogelijk (3) met een nog onbekende vrouw (een Trijntje?).
Uit het eerste huwelijk:

a. Dieuwerke Hiddes, ged. Loppersum 30-9-1655, tr. ald. 26-11-1676 Heertje Gerrits.
Uit het tweede huwelijk:
b. GeeskeHiddes, tr. GeertFockes, mogelijk zn. van Focko Hindriks en Yda Geerts te Siddeburen; hij was

eerdergehuwd, att. Siddeburen 19-10-1685, metNieskeEiskes, wed. van Doeco Thomas, schoenmaker
te Zeerijp.
Uit dit huwelijk (deze kinderen waren halve neef en nicht van Trijntje Rielfs):
ba. Hidde Geerts, van Zeerijp (doop niet ald. gevonden), begr. Zeerijp 3-7-1772, tr. ald. 31-7-1729

TrijnjeLuirdts, van Zeerijp, begr. (als Hidde Geerts vrou) Zeerijp 22-6-1767.
Enkele vermeldingen: Cornelis Pieters nomine uxoris, huurt Hiddes in qlte erfgenamen van hun
overleden vader Hidde Geerts 4; Hidde Geerts en Jan Luikas beiden voor hun vrouwen, verkochten
aanJacobRieuwkes en Tnjnjejuirts e.l., een huis met 14 schipvaart van Zeerijp, voor 1150 gulden5.

bb. Ida [Yda, Idje) Geerts, ged. Zeerijp tussen maart en december 1701, tr. (1) Zeerijp 5-4-1722 Rieuwen
Abels, van Zeerijp; tr. (2) (als weduwe van Rieven Abels), otr. Woltersum 20-12-1744Jan Lucas,
van Woltersum.
Over haar twee kinderen bij Rieuwen Abels (er was ook nog een oudere zoon, Abel) waren voor-
standeren Hidde Geerts, Thiesjans en Frik Pieters. Deze twee zoons, Geert en Focko Rieuwens, wer-
den op 11 juli 1761 mondig verklaard6.
In 1775 eisten beide zoons als erven van hun moeder, vijftig gulden vanAldertJans, 'smit in de
Zeerijp'. De zaak liep een halfjaar door en ging toen als een nachtkaars uit7.

bc. Grietje Geerts, tr. Zeerijp 18-4-1723 Jacob Luitjes, molenaar te Zeerijp.
In later jaren zien we overigens altijd Hidde en Yda Geerts tezamen optreden, zonder vermel-
ding van hun zuster Grietje of haar kinderen, mogelijk omdat Grietje tamelijk jong is overle-
den. Hier is verder geen onderzoek naar gedaan.
Bij het huwelijkscontract van hun dochter Anje Jacobs met Jannes Steenhuis waren getuigen aan
bruidszijde Jacob Luitjens en Grietje Lamberts vader en stiefmoeder, Hidde Geerts en Trijnje Luirts
oom/voormond en 'moei', Tie Pieters vreemde voogd, Jan Lucas en Idje Geerts aangehuwde oom
en 'volle moei', Peter Jans en Geeske Jacobs zwager en zuster8.

c. Luirt Hiddes, tr. Anje Peters.
Uit hen kinderen te Zeerijp tussen 1696 en 1709; de oudste was een dochter Trijntje, die in 1729
met haar neef Hidde Geerts trouwde.

d. Eppo Hiddes, tr. Sieke Jacobs; zij hertr. in 1716 met Jan Takes.
Uit dit huwelijk kinderen te Zeerijp tussen 1705 en 1713, de laatste geboren na het overlijden van
de man.

Uit het veronderstelde derde huwelijk:

e. Grietje Hiddes, geb. ca. 1675-1680, tr. Relef Willems.

Uit het huwelijk van Rielf Willems en Grietje Hiddes (mogelijk niet compleet):

1. Trijntien Rielfs, ged. Zeerijp 10-8-1705, jong overleden.
2. HiddeRielfs, geb. Zeerijp 29-4-1709 (doop niet gevonden), overl. Zeerijp 1-5-1742, begr. ald.

10-5-1742 (in begraafregister staat Hidde Roelfs).
Hij kreeg in 1724 een kerkboek waaraan verschillende van de hier genoemde data zijn ontleend.

3. Trijnje Rielfs, ged. Zeerijp 20-2-1712, jong overleden.
4. Willem Rielfs, ged. Zeerijp 29-6-1715.
5. Trijntien Rielfs, volgt II.
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II. Trijntkn Rielfs, geb./ged. Zeerijp 10-10/16-10-1718, overl. vóór 17699, tr. (1) (in of vóór 1742)
Pieter jans (Smid), ged. Godlinze nov. 1715, smid, begr. Zeerijp 26-4-1759, zn. van Jan Berents,
kremer, en Maria Pieters; tr. (2) Zeerijp 10-8-1760 Aldertjans, ged. Usquert 26-8-1731, smid,
begr. Zeerijp 9-10-1798, zn. van Jan Michiels en Bijwke Alderts; hij hertr. (als 'Allert Jans onse
smit'), otr./tr. Zeerijp 5/27-5-1770 Anje Riewens [ook: Reeuwens], ged. Loppersum 20-12-1744,
overl. Zeerijp ('oud 80 jr., smidsche, nalatende 4 kinderen, wed. Aldertjans Smid') 5-6-1825,
dr. van Rieuwing Meinders, landbouwer te Loppersum, en Martje Pieters.

Pieter jans Smid/Smit valt, ondanks het ontbreken van een huwelijksinschrijving en dus van een her-
komstbepaling, thuis te brengen door het optreden van zijn zuster Trijntjenjans, in 1760 vermeld als
tante van zijn kinderen. Zij trouwde Groningen 1730 met Siwerd Egberts Dijkhuizen, van Middelbert,
en hertrouwde Groningen 1741 Epkojochums (Hooghuis), van de Scheemda. Zijzelf kwam blijkens die
inschrijvingen van Godlinze en daar was ze op 7 februari 1712 inderdaad gedoopt, bijna drie jaar
eerder dan haar broer Pieter jans. Gezien de vernoeming van Maria als tweede dochter van Pieterjans
is er weinig twijfel dat we hier de goede personen voor ons hebben.

Hun ouders waren te Groningen in de Martinikerk getrouwd op 10 mei 1709 (ondertrouw 13 april),
de man van 't Zandt, de vrouw van Delfzijl. Maria Pieters, vrouw van Jan Berents kremer, kwam op 31
mei 1709 met attestatie van Groningen in Godlinze aan. Een andere dochter zal wel geweest zijn
Geertje Jans, ook van Godlinze, die aldaar 27 januari 1743 ondertrouwde met Menne Eisses, oorspronke-
lijk van Holwierde: deze werd in 1760 voormond als 'moeijes man over de pupillen', namelijk de
kinderen van Pieter jans.

Eind juni 1760 verzocht Trijntje [Rielfs], weduwe Pieter jans, om aanstelling van voogden over haar
vier onmondige kinderen10. Aangezien Menne Eisses, de voormond, onder het gerecht van Leermens
woonde, en Hidde Geerts, de sibbevoogd, onder de rechtstoel van Loppersum, kozen zij 'domicilium
citandi' bij de vreemde voogd, de schepper Bonno Römelingh, die onder Zeerijp woonde. Zij werden
nog dezelfde dag aangezworen". Enkele weken later werd een inventaris opgemaakt12 en terzelfder-
tijd werd ieder der vier kinderen met ƒ 125 afgekocht13, met daarbij nog een aandeel in het vaderlijk
lijfstoebehoren. Dat laatste werd overigens in 1767 verkocht, omdat het aan bederf onderhevig
bleek14: zou de mot erin zijn gekomen?. Toen was de vreemde voogd al overleden; hij was in juni 1764
opgevolgd door EP. Wildeman, woonagtig in de Zeerijp15

Het is aardig om te zien wat Pieter jans gedragen had (waarschijnlijk voornamelijk op zondag, en
niet in zijn werk):
- 1 streepte vijfschagten hemtrok met 28 silveren knopen, dikke geribde knopen, met baajen voer

in'themtrok.
- 1 witte hemtrok met kleine silveren knopen, 36 in't getal.
- 1 swarte vijfschagten broek, met 13 silveren knopen.
- 1 bruine laken rok.
- 1 dito laken camisool.
- 1 bruin drogetten camisool.
- 1 gebloemt damasten hemtrok zonder knopen.
- Knopen, gaspen, en anders, te samen 29 loot silver.
- 1 silveren hegtmes in een papijren koker, 't hegt gemerkt P.I.
- 1 mes en vork, ijvoren hegten met zilveren ringen.
- Mans hembden: vijf en twintig.
Naast dit lijfszilver waren er ook nog twee zilveren bekers, een zilveren kop, en vier lepels, tezamen
54 loot en waard ƒ 64.16.0.

De behuizing was een 'smitterie' op beklemde grond (jaarlijkse huur ƒ 30) getaxeerd op negenhon-
derd gulden. Er waren drie beesten [= koeien], twee schapen, twintig [korf] ij men [= bijen] en een
zwijn. Voor de vier kinderen (de jongste in't se en de oudste in't 16e jaar) was er net iets minder dan
ƒ 900 berekend, maar de afkoop werd om verschillende redenen afgemaakt op ƒ 500 en vier zilveren
ducatons. Ondertekenaars waren de moeder Trijntjen Rielefs, Menne Eijsses voormond, Hidde Geerts
sibbevoogd, B. Römelingh vreemde voogd. Onder de schulden was ƒ 108.10.0 aan Mattias van Calcar
ijserkoper, ƒ 100 aan Hidde Geerts; onder de vorderingen 'in't boek' was de grootste schuldenaar Gerrit
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Egges, voor ƒ 134.4.0. Een bijbel werd noch bij het huisraad, noch bij het lijfgoed vermeld. Kennelijk
werd dit tot het privébezit van TrijntjeRielfs gerekend. Wat er tot inventaris van de smederij gerekend
werd, is opgenomen in een bijlage.

De vader, Pieterjans Smit, was overleden Zeerijp z6 april 1759. Gezien de leeftijden van de kinderen
moeten de ouders in 1742 of eerder zijn gehuwd, maar dat heb ik niet gevonden. Duidelijk aangege-
ven werd dat de moeder geen kans zag om van het batige saldo de kinderen groot te brengen; zij
moest dan met behulp van smidsknechten de zaak draaiende houden en dat kon niet uit. Daarom was
haar voorgenomen tweede huwelijk een ideale oplossing voor de financiële problemen: het staat met
zoveel woorden in de afkoop. Zoals de voogden het uitdrukten16:

'Wij ondergeschrevene voorstanderen ter occasie van de te doene afkoop welke wij provisioneel met
der pupillen moeder hadden ingegaan op vijfhondert gids. en vier silveren ducatons, door het EE
Gerigte gevraagt zijnde na redenen om welke wij dese afkoop zo laag hadden ingegaan, daar volgens
balance hijer boven gebleek de halfscheid van des boedels profijtelijke staat te renderen ƒ 898.16.6,
hebben verklaart, voor eerst dat er verscheidene en wel aansienlijke posten op het inventaris veel te
hoog waaren getaxeert, 't welk veroorsaakt was door dien men oordeelde zulx naderhand in de af-
koop te konnen schikken en reguleren, bovendien verklaaren wij, dat bij ons seer in consideratie is
gekomen dat de pupillen nog jong zijn, als zijnde de oudste in't 16. en 't jongste in't 5de jaar, en dus
nog veel tot onderhoud benodigt zijn, als mede en wel voornamelijk dat de wedue so op haar selfs
levende, en door knegts de smitterie zullende ophouden, het te verwagten was geweest dat het boe-
deltje ten eersten niet alleen merkelijk vermindert, maar selfs geheel geruineert soude zijn geweest,
daar het nu te hopen en niet zonder grond te vermoeden stonde, dat door het voorhanden zijnde
hui welijkdes boedels zaaken geheel gereddet zouden worden, alle het welke overwegende verklaaren
wij op onsen gedaanen eet, dat wij in goeden conscientie in de gedaane afkoop kunnen berusten, en
versoeken dat deselve door't EE Gerigte moge werden geapprobeert.

Actum onse verteikeninge in de Zeerijp den 21 Julij 1760.
Onderstont: Menne Eysses, Hidde Geerts, B. Römelingh'

Daarop volgde dus een huwelijkscontract m.b.t. het tweede huwelijk'7, gesloten tussen Aldertjans en
Trijntjen Rielfs. Aan bruidszijde verscheen Hidde Geerts 'als halve neef en sibbevoogd over des bruids
kinder, beneffens Jan Lucas en Yda Geerts als halve nigte en man, de E. Menno Eijsses als voormond en
moeijes man over de pupillen, als ook de E. EpkoJochumsHooghuis en Trijntjenjans als volle moeije over
de pupillen en moejes man, beneffens de E. Mr. Bonne Römelingh als vreemde voogd over genoemde
pupillen'.

Aldert's moeder was Usquert 21 mei 1750 met Egbert Hindriks hertrouwd en toen weduwe van Jan
Michiels, en dat was inderdaad de vader van Aldertjans.

Trijntje's tweede man had een naamgenoot (of bijna-naamgenoot) in Zeerijp, zekere AllertJannes
gehuwd met Grietje Hebels; zij 'overlappen' elkaar, dus kunnen niet identiek zijn. In de jaren na 1760
worden er wel kinderen van de andere Allert Jannes geboren, maar waarschijnlijk niet van de hier
bedoelde, aangezien TrijntjeRielfs in 1718 werd geboren en bij de aanvang van het huwelijk al in de
veertig was. Toch werd Zeerijp 21 juni 1769 begraven Allert Jans Smit kind. Was dit een stiefkind? dat
kan haast niet, want de vier kinderen van Trijntje leefden later allemaal nog. Of was het misschien een
verschrijving voor zijn vrouw? Omdat ik haar begraafdatum niet vond, zou zij eventueel kort na haar
tweede huwelijk - en wel op 23 december 1760 - te Zeerijp begraven kunnen zijn, echter niet zls Aldert
Jans' vrouw doch als Pieter jans' weduwe (er waren overigens wel naamgenoten van Pieter jans ter
plaatse, lijkt het, dus het is veel aannemelijker dat het hier een andere vrouw betreft).

De inschrijving van juni 1769 zou echter perfect passen, want eind september van dat jaar kregen
Menne Eisses, Hidde Geerts en Mr. ET. Wildeman toestemming tot scheiding en deling met de stiefvader
van hun pupillen18. En beginoktober werd de boedel van A HertJans en TrijntjeRielfs gescheiden: 'Allert
Jans, smid te Zeerijp, en wijlen Trijntjen Rielfs'19. Ook nu betrof het een smitterij met beklemming
van 3 grazen land, doende jaarlijks ƒ 30 huur aan de wed. Ten Oever in Groningen, tezamen met het
smidsgereedschap getaxeerd op ƒ 700. Tevens waren er 2 grazen eigen land (ƒ375). De profijtelijke
staat bedroeg ƒ 2427.18.4, de schadelijke ƒ 1709.12.5. De man ondertekende met Aldertjans, verder
signeerden Menne Eysses, F.T. Wildeman en B. Römelingh, de voorstanderen over de kinderen van Trijntje
bij haar eerste man (Hidde Geerts was toen al vervangen).

Gens Nostra 56 (2001) 331



Meteen dezelfde dag volgde de afkoop20 tussen Aldertjans als stiefvader met genoemde voorstande-
ren over de vier minderjarige kinderen van wijlen Pieterjans bij wijlen Trijntje Rielfs. Aldert kreeg de
helft van de boedel en een kindspart: hij behield de 'smitterije', 2 grazen land te Zeerijp, alle mobile
goederen, levende have en huisraad. Voor de kinderen werd vastgezet het lijfstoebehoren van hun
moeder, waaronder haar bijbel met silveren krappen, en ƒ 300 waarvan de halfscheid in oktober 1769
en de andere halfscheid op mei 1770 voldaan zou worden.

Pas een halfjaar later werd het huwelijkscontract van Aldertjans met Anje Rieuwens opgemaakt en
wel te Loppersum, vanwaar Anje afkomstig was21. Aan bruidegomszijde BijfkeAlders moeder, Michiel
Jans en Grietje Hindriks broer en schoonzuster, Harm Hindrix en Lubbyne Jans zwager en zuster. Aan
bruidszijde haar ouders Rieuwing Meinders en Martje Pieters, en haar broers en zusters Meindert, Ouke,
Pieter en Aafke Rieuwings (alsmede een lange lijst andere familieleden).

Uit de huwelijkse bijlagen van Anje Rieuwens' jongste zoon blijkt dat haar ouders later te Lopper-
sum werden begraven: Rieuwen Meinderts op 22 mei 1783, diens weduwe op 2 juni 1783.

Daarna verdwijnt het nieuwe gezin min of meer uit de bronnen, behoudens dan de vermelding van
doop en begraving van hun kinderen. Misschien was Allertjans vreemde voogd over de kinderen van
Geertje Pieters en haar overleden man PieterBerents, want iemand met die naam komt in die functie voor
ten tijde van Geertjes tweede huwelijk met Egbertjans2Z; maar het is niet gezegd dat dit hem betreft.
Het is eigenlijk wel te verwachten, want (zekere) Aldertjans liet enkele jaren nadien Egbert Harms en
Geertje Pieters in de Zeerij p dagen tot betaling van ƒ 48 geleend geld23. Omgekeerd eisten Gerrit Scates
en Hemke Lues van Aldertjans in de Zeerijp 'als den boedel van sijn vorige vrouw Trijntje Roelfs [sic]
aan sig hebbende bekomen' de aflossing van ƒ 200 plus rente, afkomstig van een papieren obligatie24.
Aangezien Aldert niet voor het gerecht verscheen, werd die vordering toegewezen.

Wat was er inmiddels met Allerf s stiefkinderen gebeurd? Die zwermden uit. Al in 1770 was de oudste,
Grietje, gehuwd met Gerrit Lammens en daarmee werd zij dus meerderjarig. Ruim een jaar later deden
de voogden rekening en verantwoording2S. Na vele ingewikkelde berekeningen bleek Grietje voor
vaderlijk en moederlijk erfdeel tezamen ƒ 218.11.7 toe te komen. Daarvan ging een voorschot af, en
een aandeel in het lijfstoebehoren dat zij gekregen had, en twee gulden tegenwaarde voor een bijbel
die haar uitlandige broer HiddePieters nog moest ontvangen, omdat de drie andere pupillen er ook een
hadden gekregen. Uiteindelijk ging zij met juist iets minder dan zestig gulden naar huis.

Een jaar later was de sibbevoogd Hidde Geerts overleden, en werd hij opgevolgd door Focke Riewerts
die ook te Loppersum woonde25. Daarom nam de vreemde voogd - ET. Wildeman te Zeerijp - de
verdere administratie op zich. Ook de voormond, MenneEisses, was toen 'kortelings overleden'; zijn
weduwe, Geertje Jans, deed in zijn plaats rekening en werd gedechargeerd. Inmiddels was ook Maria
Pieters getrouwd - in Appingedam, waar van haar herkomst uit Zeerijp niet gerept werd - en daarom
kreeg zij nu haar aandeel: van haar vordering stond nog maar goed vijftig gulden open. Haar echtge-
nootjonas Hindriks te Appingedam, zwoer prompt aan als-de nieuwe voormond over de toen nog twee
minderjarigen in de familie27. Hidde was nog steeds uitlandigen dus leverde ook Maria ƒ 2 in voor zijn
toekomstige bijbel.

In maart 1774 verzocht HiddePieters Smid 'zoon van wijlen Pieter Jans en Trijntjen Rielfs, houdende
hoe suppliant den ouderdom van 28 jaren hebbende bereikt blijk annexe doopzedulle' of hij zijn
erfdeel zelf mocht beheren28. Dat werd uiteraard direct toegestaan en zo deden Jonas Hindriks voor-
mond, Fokke Riewens sibbe en F.T. Wildeman vreemde en administrerende voogd over de nog twee
onder voogdij staande kinderen van wijlen Pieter Jans Smid en wijlen TrijntjeRielfs opnieuw rekening29.
Ditmaal werd ƒ 154.18.2 aan 'de oudste zoon' uitgekeerd: de akte van decharge werd door 'Hidde
Peters Smid' ondertekend.

Het wordt niet duidelijk wat hij toen is gaan doen. Hij zal niet weer naar het buitenland zijn
vertrokken, althans niet op korte termijn, want vrijwel exact twee jaar later eisten de drie oudste
kinderen - onder wie dus Hidde Pieters - tezamen met de drie voogden over de jongste uit het gezin
betaling van ƒ 412.12.0 restante afkooppenningen van Aldertjans, smid in de Zeerijp30. Dit verzoek
werd zonder meer toegestaan, mede omdat de stiefvader niet verscheen en dus geen verzet aanteken-
de. Daarna is de zaak ongetwijfeld onderhands geregeld, want de vermelding komt later niet meer
op de rol terug.
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De betiteling 'oudste zoon' hield zo op het eerste gezicht in dat ook het jongste kind een zoon was.
Dat bleek het geval te zijn, maar het duurde tot 1791 voordat omtrent hem iets naders bleek. Toen pas
- op zijn 35ste - verscheen RielfPieters om zijn voorstanderen te kwiteren!31. Dat waren toen nogjonas
Hindriks voormond en de schoolmeester KT. Wildeman vreemde en administrerende voogd 'zijnde de
sibbevoogd Fokke Riewens reeds overleeden en niemand in deszelvs plaatse gesuccedeerd'. Sinds de
laatste rekening, zeventien jaar eerder, hadden de voorstanderen ontvangen ƒ 944.11.2, daarentegen
bleek te zijn uitgegeven een volstrekt overeenkomstig bedrag, nl. ƒ 933.8.3. Uiteindelijk kreeg Rielf dus
nog bijna elf gulden van hen; bovendien had de voormond Jonas Hindriks op 8 juni 1776 een schuldbe-
kentenis ad ƒ 100 getekend, waarvan nu nog een kleine ƒ 75 resteerde (de datum van die obligatie grijpt
terug op de afrekening met de stiefvader, in de eerste helft van 1776) En dat was het: Rielf zal met dat
bedrag wel weer zijn vertrokken, want hij is verder niet meer gesignaleerd.

Uit het huwelijk met van Trijntje Rielfs met Pieter Jans Smit:

1. NN (naamloos kind van Pieter Smit), ged. Zeerijp 2-6-1743, mogelijk begr. ald. 12-9-1745.
2. Grietje Pieters, ged. (als naamloos kind van Pieter Smit) Zeerijp 27-9-1744, otr./tr. Zee-

rijp/Uithuizen 20-3/25-3-1770 GerritLammerts, van Uithuizen.
In de zomer van 1760 was het oudste kind van Trijntje Rielfs in't 16e jaar oud. Dat zou met
deze doop ongeveer kunnen kloppen; waarschijnlijk was Grietje ouder dan haar zuster
Maria en de leeftijdsopgave van de oudste zoon, Hidde, past goed bij een doop eind 1745.
Uit dit huwelijk vonden wij noch te Zeerijp, noch te Uithuizen kinderen gedoopt. Ze kunnen
uiteraard ook elders hebben gewoond.

3. Hidde Pieters, ged. (als naamloos kind) Zeerijp 5-12-1745, in maart 1774 oud 28 jr.
Naar het zich laat aanzien was hij ook in 1794 nog in leven. Toen liet het gericht van
Leermens citeren (dagen) E. Wijringa te Leermens, Hidde Pieters, Jacob A Ijes, Sijke Eenjes huis-
vrouw van Klaas Klaassen, Martjen Pieters, om onder eede een verklaring tedoenzonderdat
er nadere details werden verstrekt32.

4. Maria (Marieke) Pieters Smit, ged. (als naamloos kind van Pieter smit) Zeerijp mei 1747,
overl. Appingedam (3e wijk no. 22, oud 80 jr. en geb. te Zeerijp, verdere gegevens onbe-
kend) 16-11-1826, otr. Appingedam 11-4-1772 (beiden van aldaar) Jonas Hindriks [Weid], ged.
Uithuizermeeden 4-4-1750, schoenmaker, overl. Appingedam (onder patroniem, oud
'groot 61 jaren', nalatende zijn vrouw Maria Pieters, woonagtig in de Dijkstraat, en een
mondige dogter) 3-6-1811, zn. van Hindrik Heeres [Forma] en Geertruid Joosten.
Hun huwelijkse voorwaarden dateren van medio mei 177233. Aan bruidegomszijde ver-
schenen o.a. HeereHindriks volle broer, Drewes Onnes en TamkeHindriks aangetrouwde broer
en schoonzuster, Jan Obbes enjosina Hindriks zwager en zuster, Jan Lubberts en FenjeJoosten
aangetrouwde oom en 'volle moei'. Aan bruidszijde slechts Fokko Wildeman als vreemde
voogd, Albert Feikes dedigsman.Hoewel Jonas Hindriks van vaderszijde een Forma
was34,droeg hij, zoals uit de overlijdensakte van zijn vrouw blijkt, de familienaam van
zijn grootmoeder, die een dochter was van de organist Jonas a Welt.
Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Jonas, ged. Appingedam 25-7-1773, waarschijnlijk jong overleden.
b. Trijntje Jonas (Weid), ged. Appingedam 22-2-1775, koopvrouw, overl. Appingedam (derde wijk,

huis no. 260, oud 52 jr.) 29-11-1827, tr. (onder patroniem) Appingedam 29-5-1799 TjaartHindrikus
Broos, van Opwierda, schoenmaker, overl. Appingedam (derde wijk, huis no. 260, oud 44 jr.) 20-5-
1822, zn. van Hindrikus Broos, schoolmeester, en Derktje Tjaarts.

5. NN (naamloos kind van Pieter Smit), ged. Zeerijp 3-11-1748, jong overleden.
6. NN (naamloos kind van Pieter Smit), ged. Zeerijp 25-9-1750, mogelijk begr. als 'Pieter Jans

Smit kind' 24-11-1750.
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7- NN (naamloos kind van Pieter Jan Smit), ged. Zeerijp 23-4-1753, mogelijk begr. (als 'Pieter
Jans Smit' zonder nadere aanduiding, terwijl hijzelf pas in 1759 stierf) Zeerijp 14-12-1753.

8. RielfPieters Smid, ged. Zeerijp 18-2-1756 (als naamloos kind van Pieter Jans Smit).
Het jongste kind was in de zomer van 1760 oud in't 5e jaar. Deze zoon stond nog tot 1791
(!) onder voogdij.

Uit het huwelijk van Aldert Jans en Antje Rieuwens:

a. Biejke Alderts, ged. Zeerijp 16-6-1771, tr. Zeerijp 25-8-1793 Geert Klaassens, ged. Oosternie-
land 12-4-1767, molenaar, zn. van Claes Lamberts en Claeske Sijmens.
Geert Klaassen als molenaar in de Zeerijp presteerde begin 1790 'in conformite tot de or-
donnantie op't gemaal den eed in judicio'35.

b. Rieuwen Alderts, ged. Zeerijp 30-1-1774, overl. Zeerijp ('zoon van wijlen Aldert Jans en Anje
Rieuwens, oud 34 jaar, ongehuwd, bij zijne moeder inwonende') 17-10-1808.

c. NN ('Aldert Jan kind'), begr. Zeerijp 6-12-1779.
d. Martje Alderts, ged. Zeerijp 7-5-1780.
e. NN ('Aldert Jans Smit kinder'), begr. Zeerijp 9-4-1784.
f. Jan Alderts Smit, geb./ged. 1-8/7-8-1785, smid, overl. Zeerijp (oud 55 jr.) 25-2-1841, tr. ' t

Zandt 13-12-1819 TrijntjeDoewes Koolman, geb. Eenum ('t Zandt) 22-7-1794, overl. Lopper-
sum (oud 78 jr.) 3-3-1873, dr. van Doewe Harkes Coolman, landbouwer te 't Zandt, en
S waantje Klaasens (overl. 't Zandt 17-2-1817); zij hertr. Berend Fokkes Wiersum. Uit dit huwe-
lijk geen kinderen.

g. Meindert Alderts Smit, geb./ged. Zeerijp 3-12/7-12-1788, smidsknecht te Zijldijk(i828), overl.
Usquert 9-2-1847, tr. Kantens 15-11-1828 Trijnje Jans Elema, geb./ged. Usquert 21-7/23-7-
1797, dienstmeid, overl. Garsthuizen 21-7-1874, dr. van Jan Jacobs (begr. Usquert 10-2-
1802) en Hilje Cornelis.

Bijlage I: inboedel van de smederij, anno 1760
6 heele plaatte staven 250 lb.
5 dikke, 4 kantige dms. staven 180 lb.
nog nieuw ijser 120 lb.
idem 120 lb.
nog ijser
de smitkool
1 bos roe'en
6 ploegkroppen
3 ploegijsers
3 ploegschijven
2 hang ijser voeten
4 nieuwe vorken
1 greep
3 voorslagen
5 gemaakte klinken
1 nieuwe henge
3 nieuwe tomen, 6 ploeg spaden
4 ploeghaken
6 eenspanshaken
14 warvelbolten
6 warvelkrammen

334

22.10.0

15-15-0

11.15.0

12.00.0

- 1.00.0

52.00.0

4.00.0

15.00.0

7.10.0

3.00.0

0.10.0

1.00.0

0.15.0

0.15.0

0.05.0

0.05.0

2.05.0

1.00.0

0.15.0

0.14.0

0.15.0
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6 leden in ploegketten
6 dopleden
10 essen
21 klinkkrammen
5 dikke eijdskrammen
47 krammen
8 warvel leeden
nog veerdig ijser goet
2 nieuwe klauwen tot ploegen
8 beugeltjes
14 oogkes
14 stootjes en 2 toonen
4 ploeg gaffels
5 strikhaken 1 toejager
nogjeets
5 lunsen, 2 grondels
ongemaakte leeden
9 neusen, en 10 haken
3 proppen, 18 riekrammen
2 dophaken
47 kleijne essen
2 jukshaken, 1 roskam
38 splissen
3 voorbanksketten, 8 scheutels, 10 schijven
16 hornbanden, 4 kaarsooren
5 nieuwe bijlen
36 bijwarken
6 schoffels
15 paar hoefijsers
13 krappen
5 paar ongemaakte hoefijsers
alle het oude ijser
2 nieuwe bodde hespen
veerdige rongen en spijkers
de koe ketten, en klouwen

0.06.0

0.08.0

0.12.0

0.15.0

0.08.0

1.00.0

0.08.0

1.00.0

0.16.0

0.08.0

0.14.0

0.16.0

0.04.0

0.15.0

0.08.0

0.08.0

0.10.0

0.00.0

0.14.0

0.04.0

1.05.0

0.15.0

1.10.0

0.15.0

2.00.0

2.00.0

0.18.0

5.00.0

3-15-0

0.13.0

1.00.0

22.10.0

1.00.0

1.15-0

6.06.0

Bijlage II: Andere Rielfs' in Zeerijp36

A. RelefHarkes, tr. Renske NN, woonachtig te Zeerijp.
Waarschijnlijk uit dit huwelijk (in volgorde van huwelijksdata):

1. Jacob Rielefs, van Zeerijp, tr. Eppenhuizen 24-5-1716 Anjejans, van Eppenhuizen.
2. Engeltien Relefs, van Zeerijp, begr. Zeerijk (als Engel Reilfts) 28-7-1748, tr. Zeerijp 22-4-1714

Jannes Jansen, van Zeerijp.
3. Trijntien Rielfs, van Zeerijp, otr./tr. (1) Zeerijp 19-9/24-10-1717Jan Pieters, van Zeerijp; tr. (2)

(als weduwe van Jan Pieters) Zeerijp 2-2-1721 Jan Geerts, van Leermens.
Mogelijk uit het eerste huwelijk (als Jan Pieters kind):
a. Martknjans, ged. Zeerijp 29-11-1717.
b. Lijsbetjans, ged. Zeerijp 15-1-1719.
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4. Anje Reelfs, van Zeerijp, otr. Zeerijp 23-10-1717 Derk Bands, van Leermens.
5. Harke Relefs, van Zeerijp, tr. Zeerijp 18-1-1722 Ettien Ebbes, van Uithuizermeeden.

Uit dit huwelijk:
a. Renske Harkes, ged. Zeerijp 24-1-1723, jong overleden.
b. Ebbe Harkes, ged. Zeerijp 20-8-1724, jong overleden.
c. Wibke Harkes, ged. Zeerijp 19-8-1725.
d. ReelfHarkes, ged. Zeerijp 12-3-1727, jong overleden.
e. Anje Harkes, ged. Zeerijp 1-8-1728.
f. ReelfHarkes, ged. Zeerijp 23-4-1730.
g. Renske Harkes, ged. Zeerijp 8-7-1731.
h. Ebbe Harkes, ged. Zeerijp 10-5-1733.

6. Geertken (Geertien) Reelfs, ged. Zeerijp 28-3-1697, tr. ald. 15-6-1727 Hindrik Harms, van Zee-
rijp.

Noten
1. Overlijdens- noch begraafdatum zijn vermeld in het begraafregister van Zeerijp.
2. Deze reconstructie danken wij aan de heer G. Schansker te Loppersum.
3. RAG, O.A., inv. no. 1059: Belasting op het capitaal in Fivelingo, 1670.
4. RA Fivelingo, inv. no. 504, oud nr. XXIV b 3, blz. 31, 24-2-1774.
5. RA Fivelingo, inv. no. 547, oud nr. XXIV d 1, fol. 123VO, 27-6-1761.
6. RA Fivelingo, inv. no. 503, oud nr. XXIV b 2,11-7-1761.
7. RA Fivelingo, inv. no. 504, oud nr. XXIV b 3, blz. 56, Zeerijp 12-10-1775; blz. 60, Zeerijp 2-11-1775;

blz. 64, 21-12-1775; blz. 65, 29-2-1776; blz. 71,14-3-1776, blz. 75, 28-3-1776, blz. 78,19-4-1776.
8. RA XXIII h, Wirdum, 13-1-1752.
9. Te Zeerijp geen begrafenis gevonden van de vrouw van Aldertjans, mogelijk is zij er begraven 21

juni 1769 als Allert Jans Smits kind.
10. RA Fivelingo, inv. no. 402, oud nr. XIV b 2, 28-6-1760.
11. RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, fol. 24, Zeerijp 28-6-1760.
12. RA Fivelingo, inv. no. 150, fol. 148 e.v., wijlen Pieter Jans Smitt, 21-7-1760.
13. RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, fol. 86vo, Zeerijp 21-7-1760.
14. RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, fol. 41, Zeerijp 3-4-1767.
15. RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, fol. 34VO, Zeerijp 22-6-1764.
16. RA Fivelingo, inv. no. 150, fol. 152, 21-7-1760.
17. RA Fivelingo, inv. no. 547, oud nr. XXIV d 1, fol. 121, 21-7-1760.
18. RA Fivelingo, inv. no. 402, oud nr. XIV b 2, 20-9-1769.
19. RA Fivelingo, inv. no. 163, fol. 468 e.v., 4-10-1769.
20. RA Fivelingo, inv. no. 547, oud nr. XXIV d 1, fol. 166, Zeerijp 4-10-1769.
21. RA Fivelingo, inv. no. 641, oud nr. XXIII b 2, fol. 111,18-5-1770.
22. RA Fivelingo, inv. no. 548, oud nr. XXIV d 2, fol. 36VO, 23-1-1778.
23. RA Fivelingo, inv. no. 505, oud nr. XXIV b 4, blz. 75,16-3-1781.
24. RA Fivelingo, inv. no. 505, oud nr. XXIV b 4, blz. 52, 2-2-1782.
25. RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, fol. 68vo, Zeerijp 17-5-1771.
26. RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, fol. 74VO, Zeerijp 9-10-1772.
27. RA Fivelingo, inv. no. 539, oud nr. XXIV f 1, fol. 76, Zeerijp 10-10-1772.
28. RA Fivelingo, inv. no. 504, oud nr. XXIV b 3, blz. 37, Zeerijp 17-3-1774.
29. RA Fivelingo, inv. no. 540, oud nr. XXIV f 2, blz. 119, Zeerijp 17-3-1774.
30. RA Fivelingo, inv. no. 504, oud nr. XXIV b 3, blz. 71, Zeerijp 14-3-1776.
31. RA Fivelingo, inv. no. 543, oud nr. XXIV f5, fol. 205, Zeerijp 25-2-1791.
32. RA Fivelingo, inv. no. 507, oud nr. XXIV b 6, Leermens, 14-3-1794.
33. RA Fivelingo, inv. no. 35, oud nr. VII c 4, no. 1083,13-5-1772.
34. Petronella J.C. Elema, Genealogie Forma, in: Gruoninga 40 (1995) pag. 39-66.
35. RA Fivelingo, inv. no. 507, oud nr. XXIV b 6, 22-1-1790.

36. N.B.: de DTB van Zeerijp beginnen eind 1696.
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EEN FAMILIE KRANENBORG
UIT LOPPERSUM EN HOOGEZAND

DOOR J.B. KRANENBORG

Inleiding
Families Kranenborg komen uit Groningen en Oost-Friesland. Voor zover ik heb kunnen na-
gaan, zijn er negen families met deze naam in Groningen; sommige leden daarvan dragen de
naam Kranenborg al vóór de invoering van de burgerlijke stand, andere pas daarna. De vroegste
vermelding van de naam is in 1656. In onderstaande familie komt de naam voor in 17431. Ook
de nakomelingen uit het eerste huwelijk vanAafkeDoojes, de vrouw van de stamvader Lambertus
Derks, en de nakomelingen van haar halfzuster nemen de naam Kranenborg aan. Omdat die
takken weinig met de Veenkoloniën te maken hebben, worden ze hier niet behandeld2.

De hier behandelde familie komt van oorsprong uit Loppersum. De stamvader Lambertus laat
zijn zoon katholiek dopen. Zijn vrouw Aafke was hervormd, dus vermoed ik dat hij katholiek
is. Voorouders van hem heb ik niet kunnen vinden. Zijn zoon, kleinkinderen en achterklein-
kinderen zijn doopsgezind. In de overlijdensakte van Annechien (II-2) wordt vermeld dat haar
ouders 'ge-elimenteerd' zijn door de doopsgezinden. De kinderen van Wiert (IV) worden her-
vormd, maar zijn zoon Lambertus trouwt weer een doopsgezinde vrouw.

Kranenborg is een familie van koperslagers. De eerste die daarvan afwijkt, is Wiert (IV), maar
als hij in militaire dienst gaat, is hij nog koperslager. Bij zijn huwelijk en de geboorten van
zijn kinderen is hij echter zeeman. De laatste jaren van zijn leven is hij winkelier. Zijn zoon
Lambertus wordt horlogemaker, terwijl zoon Geert bakker wordt. De laatste horlogemaker in
de familie is Lambertus' zoon Eelke (Va-2).

Huis en uurwerkzaak van Lambertus Kranenborg (Va) en zoon Eelke Kranenborg
aan het Boterdiep teBedum
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Genealogie
I. Lambertus Derks Kranenborg, geb. Loppersum3, koperslager, overl. na 18-8-17744, otr. Lopper-
sum 10-4-1730 Aafke Doojes, ged. Westeremden 6-11-1695, dr. van Doeij Jans, stelmaker en her-
bergier, en Abelje Jans. Zij tr. (1) Loppersum 14-12-1721 Lubbertjans Loppers.

Lambertus had in ieder geval nog een broer Hindrik Derks, en een zuster Geertjen Derkss. De eerste keer
dat Lambertus met familienaam voorkomt, is op 1 maart 1743 als hij een advertentie in de 'Opregte
Nieuwe Groninger Courant' plaatst. Hierin laat hij zien dat hij heel wat in zijn mars heeft:
'Wort bekent gemaakt aan alle liefhebbers, dat Lambertus Derks Kranenborg, meester koperslager
en wiskonstenaar te Loppersum, in Groningerlant, gemaakt heeft en in het toekomstige maken zal,
diverse en curieuse soorten van koperen spherische zonnewijzers, in haar diameter van verscheide
groote, met veel hemels tekenen, en zeven kringen: synde ten eersten daar aangevoegt de meridiaan,
of middagkring, hebbende hier net middag, als de schaduwe van die kring vol is, ten tweeden de
equinoctiale kring, aanwyzende wanneer wy dag en nagt even lang hebben, ten derden de colures,
die dén evenaar door klieven, en ons oost en west op de sphere vertonen, ten vierden en vyfden de 2
tropici, dewelke 23 en een halve graad van den evenaar zyn, vertonende aan ons de kortste en langste
dag, ten zesden en zevenden de twee aspuntskringen, namentlyk de Arcticus of Noorder en de Antarc-
ticus of Zuiderkring, 23 en een half graat van de aspunten afgelegen, zoo verse als de tropici van den
evenaar. Met meer andere fraaje stukken hier niet in gemelt, alles heerlyk opgemaakt en met fyn
goudt verguit, zeer nut en geschikt om op pedestallen in tuinen en andere plaatsen te zetten. En
indien jemant gelieft bedient te zyn kan dezelve van bovengenoemde ontbieden, of hem zelfs monde-
ling daar over spreeken, zullende zich met een civiele prys laten contenteeren'.
In 1774 woont Lambertus Derks in Hoogezand. Op 29 april van dat jaar adverteert hij weer, in de 'Gro-
ninger Courant':

'Lambartus Kranenberg, koperslaager op 't Hogezand is gezind, by openbaare uitmy ninge te verkoop-
en, twee kostelyke sphera zonnewyzers, met volle hemelskringen, en een die genaamd word Cosmo-
graphia, bevattende beide de astronomie en geographie. Deeze verkoopinge zal zyn ten huize van
monsr. J. Pot kastelein in de Soppige Peer te Groningen, op donderdag den 5 may 1774, 's nademid-
dags precies om 4 uur. Zyn de bovengem. zonnewyzers voorts alle dagen daar te bezien'.
De toren van de kerk in Zuidbroek heeft nu een zonnewijzer, die gemaakt of verbeterd is door Lamber-
tus, want in de kerkrekeningen van Zuidbroek staat dat in 1760 Lambertus Cranenburg voor een 'zonne-
wyzer an de tooren L.Q.'ƒ 62.8.- krijgt6.
Op 21 juni 1769 wordt hij benoemd tot sibbevoogd, met Harm Sanders als voormond, over de dochter
uit het huwelijk van Hindrik Staal en wijlen Anna Margaretha Dijkmans. Hindrik hertrouwt dan met
Elisabeth Gruijter 7. Op 19 augustus 1774 verkopen Lambertus Kranenborg en Harm Sanders als respective
sibbevoogd en voormond het huis van Hindrik Klaassen Staal, staande aan het kerkhof te Loppersum4.
Een relatie tussen Lambertus en de familie Dijkmans heb ik (nog) niet kunnen ontdekken.

Uit dit huwelijk:

1. Derk, volgt II.

II. Derk Lammerts Kranenborg, geb. Loppersum, ged. Uithuizen (r.-k.) 29-9-1730 (als Theodorus,
get.: Gerarda Derks), koperslager, overl. Kalkwijk 6-11-1811, otr./tr. Hoogezand/Groningen
11/27-9-1774 Hilligjen Folckerts, geb. Sappemeer ca. 1744, overl. Hoogezand 15-12-1816.

In 1783 wordt ook hij zoals eerder zijn vader, vermeld in de kerkrekeningen van Zuidbroek: 'Derk
Cranenburg voor een zonwijzer L.Q. 3.-.-'5.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus, volgt III.
2. Annegien Derks Kranenborg, geb. Hoogezand ca. 1777, overl. ald. 20-12-1818.
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III. Lambertus Derks Kronenborg, geb. Hoogezand ca. 1776, koperslager, overl. Martenshoek 25-3-
1841, otr./tr. Hoogezand/Groningen 10/16-2-1805 Stientje Wierts Schoonbeek, geb. Termunten ca.
1781, overl. Hoogezand 11-12-1855, dr. van Wiert Hansens, glazenmaker en verver, en Jantje
Klasens Vreeborg.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Lambertus Kronenborg, geb. Hoogezand 19-10-1805, geweermaker, overl. Martenshoek
6-2-1841.
Hij laat bij zijn overlijden een huis na, staande te Martenshoek, ter waarde van driehonderd gul-
den, lijfstoebehoren ter waarde van dertig gulden en geweermakersgereedschap ter waarde van
twintig gulden. De nabestaanden moeten ook een hypotheek ten bate van M.W. Prins aflossen, de
begrafeniskosten betalen, evenals het doktersloon ten bedrage van honderdvijftig gulden8.

2. Wiert, volgt IV.
3. Derk Lambertus Kronenborg, geb. Hoogezand 1-4-1820, koperslager, overl. ald. 19-2-1859.

IV. Wiert Lambertus Kronenborg, geb. Hoogezand 3-8-1808, achtereenvolgens koperslager, stuur-
man en winkelier, overl. Hoogezand 26-1-1865, tr. ald. 14-2-1839 Johanna Geerts Stuitje, geb.
Emden 8-2-1808, hoedenmaakster en winkelierster, overl. Hoogezand 27-10-1888, dr. van Geert
Jannes Stuitje, schipper, en Luichje Jakobs de Groot.

In 1828 wordt Wiert ingeschreven bij de achtste afdeling van de infanterie, waar hij twee jaar dient.
Later is hij kapitein op zijn eigen schip, de 'Johanna', gebouwd in 1852. In 1856 is hij lid van het
zeemanscollege te Sappemeer9. Hij vaart onder meer naar Sint Petersburg in Rusland; hij en Johanna
geven daarvandaan toestemming voor het huwelijk van hun dochter Luichie met Swier Achterop.
Wierf laat bij zijn overlijden 'een huis en erf, groot 2 roeden en 90 ellen, staande en gelegen Zuidzijde
't Hoofddiep te Hoogezand' na'°. Johanna laat bij haar overlijden na: 'a. de helft van een huis erf en
tuin te Hoogezand stadsgrond, (...) groot 2 are 64 centiare voor deze helft geschat op ƒ 900,- en
b. roerende goederen en waarden op ƒ30,-"1.
Het genoemde huis kochten zij op 1 juni 1858 voor ƒ 1032,08 van IpeAnnesHooites. Dit huis was 'geteek-
end letter C numero veertien met erf en tuin staande en gelegen te Hoogezand zuidkant stadsgrond
bij den Rentmeester der Veenen van de stad Groningen bekend onder Kalkwijk westkant letter C,
doende jaarlijks aan gemelde stad tot huur eenentachtig en een halve cent en aan de gemeente Hoog-
ezand tot plaatsgeld vijftig centen, zwettende ten noorden aan het Hoofddiep ten oosten aan E.H.
Tiedens en ten westen aanhethuisentuin in gebruik en bewoond door Hinderik Gort, (...) groot twee
roeden negentig ellen"2.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Kronenborg, geb. Hoogezand 27-10-1839, overl. Martenshoek 16-4-1842.
2. Luichie Kronenborg, geb. Martenshoek 17-7-1841, modiste, overl. Groningen 29-3-1930, tr.

Hoogezand 17-8-1861 Swier Achterop, geb. Sappemeer 3-3-1839, bakker en poelier, overl.
Wildervank 4-9-1908, zn. van Geert Swiers Achterop en Hindrikje Hindriks Plukker.

3. Stijntje Kronenborg, geb. Martenshoek 28-12-1842, overl. Meppel 17-6-1914, tr. Hoogezand
5-6-1867 Warner Borgeld, geb. Sappemeer 24-2-1831, blauwverver, overl. Sappemeer 3-12-
1891, zn. van Andries Borgeld en Geertje Rinders.

4. Gerarda Kronenborg, geb. Hoogezand 7-1-1845 (vader Wiert 'afwezig'), hoedenmaakster,
overl. Muntendam 14-1-1885, tr. ald. 1-7-1869 Jan Geertsema, geb. Muntendam 28-2-1843,
bakker, overl. Enschede 25-2-1920, zn. van Hindrik Jans Geertsema en Antje Jans Drenth.

5. Lambertus, volgt Va.
6. Geert, volgt Vb.
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Lambertus Kronenborg (Va, 1846-1931) en Willemtje Huizinga (1848-1922)

Va. Lambertus Kronenborg, geb. Hoogezand 16-10-1846, uurwerkmaker, eigenaar van een winkel
te Bedum (samen met zijn zoon Eelke), overl. Groningen 9-5-1931, tr. Hoogezand 19-7-1876
Willemtje Huizinga, geb. Hoogezand 12-12-1848, overl. Bedum 6-7-1922, dr. van Eelke Eelkes
Huizinga, stoeldraaier en huisschilder, en Tonnisje Willems Meijers.

Uit dit huwelijk:

1. Wiert Kronenborg, geb. Hoogezand 6-5-1877, overl. ald. 24-5-1890.
2. Eelke Kronenborg, geb. Hoogezand 30-11-1878, uurwerkmaker, overl. Bedum 6-8-1945.
3. Geert Kronenborg, geb. Hoogezand 29-1-1880, kleermaker, tr. 's-Gravenhage 10-5-1911 Elisa-

beth van derZwan, geb. Scheveningen 10-5-1883, overl. 's-Gravenhage 25-12-1944, dr. van
Jacobus van der Zwan en Elisabeth Dijkhuizen.

4. Anne Eelke Kronenborg, geb. Hoogezand 12-9-1881, manufacturier te Appingedam, overl.
Groningen 28-1-1942, tr. Appingedam 12-5-1910 Dieverke Meerman, geb. Holwierde 22-7-
1886, dr. van Klaas Meerman, landgebruiker, en Heiltje Jonker.

5. Johanna Kronenborg, geb. Hoogezand 21-10-1882, overl. ald. 4-8-1883.
6. Warner Kronenborg, geb. Hoogezand 11-10-1883, manufacturier te Onderdendam, arbeider,

overl. Groningen 12-12-1929 (verongelukt), tr. Bedum 26-10-1912 Antje van der Leest, geb.
Zuidhorn 16-4-1887, dienstbode, dr. van Herke Jans van der Leest, arbeider en ploegbaas,
en IJbeltje Annes Vlasman.

7. Johanna Kronenborg, geb. Hoogezand 11-5-1886, overl. Bedum 8-10-1950.
8. Tonnisje Kronenborg, geb. Hoogezand 26-8-1887.
9. Luichie Kronenborg, geb. Hoogezand 26-8-1887, overl. ald. 12-5-1890.
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Vb. Geert Kronenborg, geb. Hoogezand 28-3-1848, bakker, overl. Sappemeer 22-5-1933, tr. Hooge-
zand 21-11-1878 Gezien Heikens, geb. Oostwold (O) 19-7-1854, dienstmeid, overl. Sappemeer 17-11-
1918, dr. van Geert Heikens, timmerman, en Engelina Steenhuis.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Kronenborg, geb. Kalkwijk 15-10-1879, tr. Hoogezand 19-5-1909 Bollewijn Borcherts,
geb. Sappemeer 27-6-1879, machinefabrikant en smid, overl. Sappemeer 14-11-1950, zn.
van Reemt Borcherts en Tjietske Douwes.

2. Geert Kronenborg, geb. Kalkwijk 29-12-1881, bakker en sigarenhandelaar, tr. (1) Hoogezand
29-3-1913 AlbertjeBouman, geb. Appingedam 21-8-1886, overl. Hoogezand 23-7-1917, dr. van
Geert Bouman, spekslager, en Frederika Bos; tr. (2) Delfzijl 12-5-1920 Gezienajantina Schut-
ler, geb. Termunterzijl 8-10-1885, overl. Groningen 2-8-1939, dr. van Frederik Schutler,
aannemer, en Grietje Staal.

3. WiertKronenborg, geb. Kalkwijk 25-9-1883, caféhouder, overl. Zwolle 3-11-1935, tr. Slochte-
ren 18-5-1907 Trientje Nagengast, geb. Groningen 27-6-1886, dr. van Ooites Nagengast en
Hillena Bats.

4. Engelina Kronenborg, geb. Kalkwijk 19-7-1885, overl. ald. 14-3-1886.
5. Engelina Kronenborg, geb. Kalkwijk 27-12-1886, tr. Hoogezand 29-3-1913 Frederik Franssen,

geb. Termunten 14-2-1881, tuinder, zn. van Frans Franssen en Antje Schutler.
6. LambertusKronenborg,geb. Kalkwijk4-6-1890, onderwijzer, tr. Hoogezand 31-5-1918 Cafrcmj

Afina Dijkhuis, geb. Hoogezand 8-4-1891, dr. van Harm Dijkhuis en Tjakkien Klunder.

Huis en manufacturenwinkel van Warner Kronenborg (Va-6) te Onderdendam, anno 1913/14
voor de deur: Antje van der Leest met op de arm haar oudste zoon,

en haar zuster Brechtje van der Leest
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Noten
1. Wanneer Lambertus Derks (I) adverteert in de 'Opregte Nieuwe Groninger Courant'.
2. Deze en de andere Groningse families Kronenborg kunt u vinden op mijn website:

http://home.hetnet.nl/~kbj/index.html.
3. Volgens de huwelijksinschrijving is Lambertus afkomstig van Loppersum.
4. Recht. arch. (RA) Loppersum 733, inv. nr. 638, d.d. 19-8-1774.
5. RA Farmsum 358, inv. nr. 99, d.d. 30-3-1730.
6. Eugène L.H. Roebroeck, Zonnewijzers aan Groninger Kerken, in: Groninger Kerken, 2 (1985), nr. 4, pag.

121.

7. RA Loppersum 733, inv. nr. 638, fol. 23-24, d.d. 21-6-1769.
8. Tafel sbis, deel 7, fol. 49, no. 32.
9. Wilco van Koldam, Harm van der Veen en Jan Nico Wilkens, Veenkoloniale zeevaart, Veendam 1979,

pag. 223.
10. Tafel sbis, deel 8, fol. 87 no. 35.
11. Tafel sbis, deel 24, fol. 159, no. 198.

12. Kadaster Groningen, deel 187, no. 47.
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EEN NIEUWE STAMMOEDER
VOOR HET GESLACHT DE SIGERS THER BORCH

DOOR B. VAN DOOREN

Bij het onderzoek naar het erve Rietberg, gelegen in het Overijsselse Wijhe, en de families die
aan dit erf hun naam ontlenen, stuitten we': rond 1650 op de stamouders van de meest aan-
zienlijke familie Rietberg: Herman Jansen en juffer Swane van Besten 2. Hommes noemde dit
echtpaar al in 1948 in een artikel uit de reeks 'Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke
geslachten in Stad en Lande' in het deel dat, aansluitend op de genealogie Van Bonk, handelt
over Ten Holte, Van Tongeren en DeSigers therBorch3. Hij haalt in verband met de drie laatstge-
noemde families een tweetal Zwolse akten aan:

'Opten 8 january 1613 bekenden Johan van Uterwijck und Goddaert die Baeke voer sich selffs und
mede cavierende voer oire respective huisffr., Vincent van Tongeren unnd Juffer Swaene ten Holte
syn huisfr., Luirt Grevinck vor sich unnd syn huisfr. Anna ten Holte daer vor sij de rato cavierden,
Gerrit de Zijgers und Elisabeth die Zijgers mede cavierende vor oir suster Swaene de Sygers, Johan
van Duimen mede cavieren vor Juffer Anna van Besten sijn huisfr., Johan van Camphuisen mede
cavierende vor Juffer Henrica van Besten sijn huisfr., Juffer Swane van Besten geassistiert met Hen-
drick Knoppen oiren gekoren und togelaten momber, in affwesen oires mans Herman Janssen, dair
vor sij cavierden, Godtfriedt van Blomendal als volmechtiger van Johan ten Holte, Reint ten Holte,
Margareta ten Holte, und Lew ten Holte, daer vor hy cavierde, als erfgen. van z. juffer Remmelt
Weijers stedes vastes erffkoeps verkofft te hebben, den E. Johan van Rijswijck und Theodora Knop-
pert, syn huisffr. een huis ... in Camperstraat'

en

'18 Juli 1614 compareerden die E. Reint de Siegers, Willem Ubbena met Juffer Elisabeth de Siegers,
Juffer Swaene de Siegers, Vincent van Tongeren als man ende momber van juffer Swaene ten Holthe
sijn huisfrou, Johan ten Holthe, Luirt Grevinck als man ende momber van juffer Anna ten Holthe sijn
huisfrouwe, Johan van Borck met Margreta ten Holthe sijn huisfrouwe, Reint ten Holthe, Johan de
Mepsche met juffer Lieuwe ten Holthe sijn huisfrouwe, Johan van Camphuisen als man ende momber
van juffer Henrica van Besten sijn huisfrouwe ende Juffer Swaene van Besten, sijnde die voerschr.
comparerende vrou personen geassisteert met haere respective mannen ende momberen als oick die
voirsch. Juffer Swaene de Siegers, ende Swaene van Besten met Thiman Vriese haeren tot dese saecken
gecoren ende met rechten toegelaten momber, unde bekenden sij comparanten vercofft te hebben...
een huis ende where gelegen in Voerstraete'.

Na behandeling van de families Ten Holte en Van Tongeren maakt Hommes nog enkele opmer-
kingen over de familie De Sigers therBorch en merkt daarbij op: 'Uit den kwartierstaat van Nico-
laes van Borck is gebleken dat de ouders van Elteke de Sigers waren: Reint de Sigers en Elteke
Wayer, zoodat het wel duidelijk is, waarom de ten Holte's als erfgenamen van juff. Remmelt
Wayer optreden (...). Het is mij niet bekend hoe Van Besten, Johan van Uterwijck en Goddaert
de Baecke geparenteerd zijn, maar de de Sigers moeten na verwant zijn aan Elteke'.

Vervolgens concludeert hij dat de stammoeder van het geslacht De Sigers therBorch niet NN
of'SiebeAlberda is, zoals in het Nederland's Adelsboek is te vinden, maar Elteke Wayer, en besluit
met de mededeling dat de ouders van Reint de Sigers volgens de kwartierstaat van Nicolaes van
Borck een echtpaar De Sigers-Corenpoort/Koernpoertinge geweest moet zijn.

Omdat er gezocht werd naar erf en familie Rietberg, leek het zaak te gaan onderzoeken hoe de
familie Van Besten in bovenstaand geheel past. Het was duidelijk dat daarbij de familie Wayer
een centrale plaats inneemt, temeer omdat in het schattingsregister van Salland uit 1520 de
volgende notitie bleek te vinden: 'Ghery t ten Rietbarch, toebehoirende Johan Wayer, hefft hie
in pachte des yairs voir 40 goldgulden'4.
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Verder bleek bij nadere bestudering van de twee akten die Hommes aanhaalde dat het huis
in de Voorstraat afkomstig was uit de nalatenschap van ]ohan Wayer5. Met behulp van het
onvolprezen kaartsysteem op het gemeente-archief te Zwolle werd een aantal verwijzingen
gevonden. Vooral de gegevens uit de twistgedingen waren daarbij interessant, maar riepen ook
een aantal vragen op.

In de jaren na 1600 werd er een proces gevoerd door Johan Huinga, gehuwd met Maria van
Besten, weduwe van Johan Wayer, tegen Anna Wayers, wed. Syghers, Johan van Uterwijck en Goert
Baecke, man en voogd wznjoanna van Uterwijck, erfgenamen vznjohan Wayer6. Bij de bewijsstuk-
ken in de procesdossiers was een akte te vinden van 25 augustus 1599 waarin worden vermeld:
Johan van Bolten enjohanjelissen als maagscheidsvrienden van Maria van Besten, en juffer Eltycke
die Sygher, huisvrouw van Wrydtsardt ten Holthen, geassisteerd met zoon Johan ten Holte, als ge-
volmachtigden van juffer Anna Wayers, zaliger Reindt die Syghers terBorghe's weduwe, Johan van
Uterwijck en Goddert de Baecke als man en voogd van juffer Johanna van Uterwijck, erfgenamen van
Johan Wayer7. Tevens was in de dossiers het testament te vinden v&njohan Wayer en juffer Maria
van Besten, waarin Johan de kinderen van zijn zuster Geertruijd bij Henrick van Uterwijck, met
name Johan en Johanna, noemt8. Uit deze gegevens werd duidelijk waaromjofean van Uterwijck
en Godert de Baecke erfgenamen waren van Johan Wayer en Remmelt Wayer. Nog niet geheel duide-
lijk was de plaats van de Van Bestens. Zij zouden erfgenamen van Johan Wayer kunnen zijn
vanwege diens huisvrouw Maria van Besten. Dit leek echter minder waarschijnlijk omdat de
Van Bestens ook werden genoemd als erfgenamen van Remmelt Wayer.

Een stap verder kwamen we met twee regesten uit Zwolle. In een regest uit 1564 wordt de
boedelscheiding vermeld tussen Johan Wayer en zij n vier zusters, van wie alleen de echtgenoten
worden genoemd. De oudste zus, gehuwd met Reynt Zygers, erfde de helft van de Rietberg te
Wijhe. De tweede, gehuwd met Henrick van Uterwijck, erfde de andere helft. De derde zuster,
gehuwd met Andries van Lynneren de vierde, gehuwd met Coert terLoe, vielen andere goederen
toe9. De derde zuster, Reynalt of Remmelt, overleed zonder kinderen. Haar weduwnaar Andries
van Lynneren sloot in 1590 een akkoord met haar erfgenamen Johan Wayer, Hans van Bolthen,
Anna Wayer, weduwe van Reynt de Zygher met Johan van Besten als momber, Johan van Uterwijck
en Johanna van Uterwijck, weduwe van Henrick van Corlaerlo.

Vrijwel alle personen uit deze akte waren in verband te brengen met de akten uit 1613/1614.
Johan Wayer was Remmelfs broer, Hans van Bolten was op 11 januari 1586 te Zwolle getrouwd met
Eva Wayer, weduwe van Coert ter Loe, Johan en Johanna van Uterwijck waren de kinderen van
Hendrick van Uterwijck en Geertruijd Wayer, en de Ten Holthes en De Sigers waren - zoals Hom-
mes in 1948 had laten zien - kleinkinderen van 'Elteke' Wayer. En de Van Bestens ? Een Johan
van Besten trad op als momber van Anna Wayer en hij (zijn erfgenamen) werden in 1601 en 1602
in de verponding vermeld als eigenaars van de Rietberg11.. Wat was zijn relatie met de Wayers?
De literatuur bleek hierover geen uitsluitsel te geven en evenmin de akten in het Zwolse
gemeente-archief.

De oplossing voor dit probleem bleek te vinden in Wijhe. Daar waren tussen de zwagers
Herman Janssen enjohan van Duimen problemen gerezen over de Rietberg. Omdat Van Duimen
dwars bleef liggen, werd een aantal akten dat op deze twist betrekking had op verzoek van
Herman Janssen en zijn vrouw door het gerecht ingeschreven. Uit die akten blijkt dat Van Dui-
men de Rietberg was aanbestorven vanwege zijn huisvrouws moeder Geertruid Seigers 12.
Daarmee werd duidelijk dztReint deSigers therBorch, behalve Geert en Eltike, nog een derde kind
had gehad: Geertruid, die was gehuwd met Johan van Besten. Na deze vondst konden alle erfge-
namen Wayer worden geplaatst: (zie schema)
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Zoals reeds opgemerkt, wierpen de vondsten ook enkele vragen op. Hommes noemt in zijn
genealogie DeSigers therBorch '3 vier kinderen van Geert de Sigers: Reint, Gerrit, Elisabeth en Swane.

Reint heeft nageslacht en van de beide dochters zijn huwelijken te vinden. Van Gerrit meldt
hij 'in leven in 1613' en verwijst naar de akten die hij in 1948 aanhaalde. In de akte van 1613
wordt Gerrit genoemd naast Elisabeth en SwaenedeSighers, in de akte uit 1614 Reint naast Elisabeth
en Swaene. Zoiets stemt tot nadenken, immers, Gerrit wordt voor- noch nadien aangetroffen
en het bevreemdt dat Reint in de akte van 1613 ontbreekt. Nadere bestudering van het origi-
neel14 liet zien dat ook in 1613 Reint wordt vermeld, terwijl er Gerrit is gelezen. Gerrit kan dus
worden geschrapt uit de genealogie De Sigers.

Als vrouw van Geert de Sigers wordt in de literatuur Johanna de Mepsche genoemd. Zij zou
hertrouwd zijn met]ohan van Besten '5, van wie we nu weten dat hij eerder gehuwd was met
Geerts zuster Geertruid. Er wordt echter niet verwezen naar autenthieke bronnen, maar het
vermelde kan wel aannemelijk gemaakt worden. Uit het huwelijk met Johan van Besten en
Johanna de Mepsche zou een dochter zijn gesproten: Geertruid, die in 1616 trouwde met Coert van
Aswede als 'wijlen Johan van Besten in Laerwoldts dochter"6. Geertruid zou in dit geval zijn
vernoemd naar Johan van Besten''s overleden eerste vrouw. Coert van Aswede blijkt in 1618 één van
de ondertekenaars te zijn van het akkoord dat gesloten is tussen Johan van Duimen en Anna van
Besten ter eenre, en Herman Janssen en Swane van Besten ter andere zijde. Hij zal hier als zwager
aanwezig zijn geweest, evenals jonker Johan van Camphuisen die gehuwd was met juffer Henrica
van Besten '7.

Tenslotte is er de stammoeder Elteke of Eltike Wayer. Die blijkt alleen te vinden in de literatuur
zonder een verwijzing naar bronnen, terwijl de bovengenoemde Zwolse stukken op verschil-
lende plaatsen Anna Wayer vermelden. Zij wordt ook vermeld in de leenregisters van de St
Lebuinus te Deventer18: op 7 juni 1600 wordt Anna Wayers, weduwe van Reyndt Seygers, na de
dood van haar broer Johan Wayer onder huiderschap van haar schoonzoon Wrytzer ten Holten,
hoofdeling te Zeerijp, beleend met de halve tienden op Spoolderberg, grof en smal, gelegen
in de buurschap Spoolde in het kerspel van Zwolle. Op 12 april 1608 verkrijgt Johan, zoon van
Wrytzer ten Holte, zes maanden uitstel om dit leen te verheffen en op 7 juli 1609 wordt hij, na
de dood van Anna Wayers, 'zijn moeder' (sic) beleend. Tenslotte gaat het leen op 17 juni 1613
over op Zweene van Besten, vrouw van Herman Rietberch, met Goert de Baeck als hulder 'zoals
eertijds wijlen Jan Wayers en zijn vrouw Merrie van Besten'.

Maar wie was dan die Eltike en hoe is zij in de literatuur terechtgekomen?
Eltike Wayer is, naar het schijnt voor het eerst, vermeld door Jhr. Mr. W.G. Feith. Deze heeft

in 1923 verslag gedaan van zijn onderzoek naar de herkomst van een tweetal vazen en met
behulp hiervan de kwartierstaat samengesteld van het echtpaar Willem van Borck-Habbina Elisa-
bethAlberda 'uit verschillende genealogieën, gedrukte en ongedrukte, rouwborden, grafzerken
etc."9. In deze kwartierstaat duikt Eltike Wayer op. Vermoedelijk heeft Feith haar voornaam
ontleend aan een grafzerk uit de kerk in Eelde, nadien beschreven in 'Genealogische en heral-
dische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Drenthe'20. Deze zerk heeft als rand-
schrift: 'Anno domini /1545 storf vrou Eltike Sigers [to de bo]rc des dinse / dages voer Karsmis
de got genedic si'.

In het midden staat 'Reint Sigers to der borc' met het wapen De Sigers ter Borch. Op de
hoeken zijn drie wapenschilden te vinden: 1. De Sigers ter Borch, 2. Addinga of Ripperda, 3.
Schaffer. Het vierde wapen ontbreekt door beschadiging van de zerk.
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Grafzerk van Eltike de Sigers in de kerk van Eelde
(foto: Liturgisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen)
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Eltike Wayer komt men vervolgens tegen in de publicaties van Hommes over de geslachten
Grevinghe 2l, Van Borck22 en De Sigers therBorch23. Ook Westra ten Holte heeft haar naam overge-
nomen24 en uiteindelijk is zij terechtgekomen in het Nederland's Adelsboek als stammoeder
van het geslacht De Sigers therBorch 25.

Hommes heeft in 1948 de kwartierstaat van Willem van Borck's vader Nicolaes verder ingevuld
aan de hand van diens rouwbord in de kerk van Zeerijp. Hij vermeldt als oudere kwartieren
de echtparen De Sigers-Corenpoort en Wayer-Retbergen. Deze kwartieren komen niet overeen met
de wapens op de grafzerk. Uit recente literatuur is gebleken dat de wapens die op de hoeken
van grafzerken afgebeeld zijn, niet noodzakelijkerwijs kwartieren van de begraven personen
hoeven te zijn26. Maar het is wel een mogelijkheid die als eerste moet worden onderzocht.
Gaan we uit van het rouwbord, dan zouden we op de zerk de wapens van de bovenvermelde
echtparen verwachten. Het wapen Sigers wordt inderdaad aangetroffen (naast Addinga/Ripperda
en Schaffer) maar het vierde wapen, waarvan verwacht zou worden dat dit het wapen Waijer of
eventueel Corenpoort zou moeten zijn, ontbreekt helaas.

Een opmerking in het boek 'Huizen van stand'27 wekte de hoop dit wapen te kunnen ont-
dekken. In het hoofdstuk over Ter Borch onder Eelde is te lezen dat boven het graf van Eltike
Sigers op drie hoeken van het kerkplafond de wapens van de families De Sighers, Addin-
ga/Ripperda en Schaffer zijn aangebracht. Het zou vreemd zij n wanneer hier niet ook het vierde
wapen te vinden zou zijn. Onderzoek ter plaatse28 leerde echter dat de opmerking in het boek
onjuist is. De wapens in het koorplafond behoren bij de families Canter van Ter Borch, Van
Welvelde van Oosterbroeck en Nijsingh29. Welk wapen als vierde op de zerk stond, blijft dus onbe-
kend. Bekijkt men de zerk uitsluitend met de kennis uit de oudere literatuur, dan moet men
concluderen dat de hoekwapens niet de wapens van de ouderparen van Reint en Eltike zijn,
immers men verwacht dan naast Sigers nog Corenpoort, Waijer en Retbergen. Bekijkt men de zerk
in de wetenschap dat Eltike géén Waijer is, dan is er de mogelijkheid dat haar ouders Schaffer
en Addinga of Ripperda heetten. Een dergelijk ouderpaar is nog niet aangetroffen.

Wel blijkt er verwantschap met Ripperda: in 1540 delen Omko Ripperda, hoofdeling te Appin-
gedam, Farmsum en Hinte, en Reint Sigers namens zijn vrouw Eltke 60 grazen land en een
kwart deel van een heem te Uitwierde30. Een snel en allerminst volledig onderzoek in de litera-
tuur leidde naar een Omko en zijn ouders: Hayo Ripperda en Eylcke Houwerda, dochter van Omke
Snelger en Eylcke Huininga31. Hier wordt geen verband met Schaffer aangetroffen, maar wel de
naamEy/cfte. Een andere mogelijkheid is Otnko's volle neef Peter Ripperda, die vóór februari 1504
trouwde met Johanna Schaffer, dochter van Johan Rengers Schaffer en Heyle ter Aa3Z. Dit ouderpaar
past bij de wapens Ripperda-Schaffer, maar in de genealogie Ripperda wordt van dit echtpaar
geen dochter Eltike genoemd en ook onder de voorouders in deze genealogie ziet men geen
Eltike. Wie de ouders van Eltike waren, blijft dus vooralsnog onduidelijk.

Van Eltike is bekend dat ze in 1545 overleed. Haar weduwnaar Reint de Sigers ther Borch zal
daarna gehuwd zijn met Anna Wayer en een dochter hebben vernoemd naar zijn overleden
vrouw: Eltike de Sigers.

Conclusie
Eltike de Sigers die in de Eelder kerk begraven ligt, is niet de stammoeder van het geslacht De
Sigers ther Borch. Evenmin is zij een Wayer. De stammoeder heette Anna Wayer en zij was de
tweede vrouw van stamvader Reynt de Sigers therBorch. De kop van de genealogie De Sigers ther
Borch zal daarom als volgt moeten worden herzien:
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Rouwbord van Nkolaas van Borck in de kerk van Zeerijp
(foto: Liturgisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen)
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I. Reint de Sigers therBorch, te Eelde, ette in Noordenvelt 1542,1550, vermeld 1528-60, tr.(i) vóór

22-7-153629 Eltike (Eeltke) NN, overl. 22-12-1545; tr.(2) Anna Wayer, overl. tussen 1602 en 12-4-

1608, dr. van Johan Wayer, schepen Zwolle, en Swane Retbergen.

Uit het tweede huwelijk:

II. Geert de Sigers therBorch, etc.
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te Cuijk, mevr. R. van Bessen-Jongman te Heerde en dhr G.J. A. Rientjes te Zwolle was dit artikel
niet mogelijk geweest. Ik wil hen daarvoor hartelijk bedanken. Artikelen over de families Rietberg
zullen verschijnen / zijn verschenen in De Nederlandsche Leeuw.
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20. Pag. 62; zie tevens J. Belonje, Herstel van de adeldom De Sigers therBorch in: Ons Waardeel 9 (1989), pag.

53-60.
21. De Nederlandsche Leeuw 62 (1944), kol, 63-64.
22. De Nederlandsche Leeuw 65 (1948), kol. 27-28.
23. Als noot 13.
24. ]. Westra van Holthe, De ridderschap van Drenthe, Assen 1950, pag. 98.
25. Nederland's. Adelsboek 1951, pag. 283.
26. Zie hiervoor R. H. Alma, De vroegste ontwikkelingvan de Groninger heraldiek, in: Jaarboek van het Centraal

Bureau voor Genealogie, deel 54 (2000), pag. 5 e.v.
27. J. Bos, F.J. Hulst, P. Brood (red.), Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere

herenhuizen en hun bewoners, Meppel/ Amsterdam 1989, pag. 312; zie voorts JJ . Franck-Kuyten, Het
huis Therborch in Eelde, in: Ons Waardeel 2 (1982).

28. Met dank aan mevr. E. Beelen-van der Gaarden te Eelde, die zerk en wapens aan nader onderzoek
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Tuinvaas, opgehaald uit de borggracht teFarmsum in 1880,
thans bij de Menkemaborg in Uithuizen

Wapens: Ten Holte De Sigers
Harkunge Wayer

(foto: W.F. Pastoor, collectie Groninger Archieven)
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BOEKEN

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV:
Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogieën
T. Penninga en H. Kesting, Parentekn van vier families Penninga, Ten Post/Amstelveen 1999, 68 pag.
De vier hier besproken families vinden hun oorsprong respectievelijk in Augustinusga, Neermoor (in
Oost-Friesland), Opeinde en St. Annaparochie, drie dus in Friesland en één op Duits gebied. De groep
uit St. Annaparochie blijft Fries en blijft de plaats van origine trouw. De Opeindse familie verhuist al
na een generatie naar de provincie Groningen en kan gerust als een Gronings geslacht worden be-
schouwd. De nakomelingen van Hendrik Freerks Penninga uit Augustinusga verlaten Friesland niet
tot in de 19e eeuw, maar gaan daarna dan ook goeddeels naar het Groningerland met uitwaaiering naar
o.a. Amsterdam en de Verenigde Staten. Tenslotte de 'Oostfriezen', een predikantengeslacht dat weer
- recente generaties daargelaten - sterk wortelt in Friesland. De stamvaders dateren allen uit de 18e
eeuw, zij het dat Hindrik Everts Penning (eerst zijn zoon Everhardus Jacobus noemt zich Penninga) wat
laat in de 17e eeuw geboren moet zijn.

Op elk van de vier parentelen (toch vooral genealogieën met in de latere generaties wat uitgewerkte
gezinnen van dochters) is een naam-index gemaakt. De informatie over de in het boek voorkomende
personen is beperkt tot de personalia. Toegevoegd is nog een hoofdstuk: 'De Jonge Dolfijn', de geschie-
denis van de 300 jaar oude Penninga's molen te Joure. Daarbij past dan nog wel de opmerking dat de
molen in 1900 is verplaatst van Westzaan naar Joure!

Hans van Gelderen en Sjaan van Gelderen-Berkhout, Genealogie van het geslacht Van Gelderen/Veenboer,
Assendelft/Heemskerk 2000,176 pag.
Gerrit Woutersz is in 1713 te Assendelft overleden. Omtrent zijn geboorte vermelden de auteurs: onbe-
kend. Een voorzichtige terugrekening leert dat Gerrit wel omstreeks 1630-1635 het levenslicht heeft
aanschouwd. Zij n nageslacht in mannelijke lij n dat voorlopig vele generaties in en rond Assendelft blij ft
wonen, gebruikt vier verschillende familienamen: Booy, Veen, Veenboer en Van Gelder(en). Eind 18e
eeuw zijn alleen nog Van Gelderen en Veenboer in gebruik.

De samenstellers hebben er voor gekozen om een strakke genealogie te publiceren met wel enige,
maar niet te veel extra verhalen. Een aantal illustraties, vooral recentere foto's, treffen we tussen de
tekst. Dankzij de redelijke uitgebreidheid van de familie is het nog een flink boekwerk geworden.

R.F. Vulsma

G. Waasdorp en T. Waasdorp, Het Nederlandse nageslacht van Hans Wittwer. De geschiedenis van de families
Witwer, Witwerts, Witvers en Wijfers, Emmen 2000,142 pp., ill. + index.
In het Zwitserse Aeschi bei Spietz trouwden in 1683 Samuè'l Witwer en Anna Kratzer. Zij zouden vijftien
kinderen krijgen onder wie de in de titel genoemde Hans. Deze trouwde nog te Zwitserland met Made-
lena Rubi. Hans is in Nederlandse archivalia niet aangetroffen, wel zij n weduwe. Mogelijk zal hij onder-
weg naar Nederland zijn gestorven. De reden van vertrek moet in hun religie worden gezocht: ze waren
doopsgezind. Het boek heeft een gedegen bronvermelding, zodat iedereen alles terug kan vinden.

R. J. Dix, Familiegeschiedenis Dix. Van Loonse Kempen tot Amsterdam 14/0-2000, Arnhem 2000,199 pp., ill. +
index; ISBN 90-9013902-8
Rob Dix, oud voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging, publiceert in dit boek zijn
familiegeschiedenis. Dat het een gedegen studie betreft, zal dus niemand verwachten. Minder voor de
hand liggend is de route die de voorouders Dix hebben afgelegd om uiteindelijk in Amsterdam verzeild
te raken. Woonde stamvader Peter Yven in de vijfteinde eeuw nog in de Loonse Kempen, één van zijn
nakomelingen in de achttiende eeuw trok naar het latere Oost-Duitsland. Uiteindelijk was het diens
zoon die naar Nederland vertrok. Overigens dient nog vermeld te worden, dat de zoon van de stamvader
Goyen Iven alias Dix genoemd werd, naar de boerderij waarop hij woonde. Een mooi boek.
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S. Laansma, Geschiedenis van het geslacht Jongma uitPietersbierum, Zutphen 2000,40 pp., ill.
Stamvader van dit geslacht Jongma was een zekere Gerlof Freercx, in 1662 vermeld als dorpsrechter van
Oosterbierum. Diens gelijknamige kleinzoon kocht in 1778 de Jongma-state, waar hij overigens als
pachter al enige tijd woonde. Diens nakomelingen namen in 1811/1812 familienamen aan. Zoon Freerk
Gerlofs nam in 1812 de naam Jongma aan, zo ook de kinderen van Meindert Gerlofs. Broer Jan Gerlofs
nam te Arum in 1811 de naam Laansma aan; deze tak was echter een generatie later alweer uitgestorven.
De zoon van Sjoerd Gerlofs noemde zich naar zij n moeder Donia. Jammer dat er geen index is meegeno-

K. Idzinga, Engga. Oorsprong en afstamming van een Friese familie 1525-2000, Harlingen 2000, ca. 80 pp., ill.
+ index.
Op het moment van verschijnen van het boek, was de familie Engga vrijwel uitgestorven. De laatste van
haar geslacht is Elizabeth Engga, geboren 15 oktober 1899 te Steenwijk, toen 101 jaar oud. Bijna vijf
eeuwen eerder, omstreeks 1525, werd Epke Meijes geboren, die later woonde te Workum. Zijn kleinzoon
Epcke Meijs noemde zich voor het eerst Enga. Later werd een extra 'g' in de naam geschreven. Het
nageslacht bleef voornamelijk in Friesland wonen.

J. W. de Ridder, De familie Halverhout sinds 15/0, Gouda 1999, ca. 70 pp., ill. + index.
Ongeveer 260 personen met de naam Halverhout worden in dit boek beschreven. De herkomst van de
familie moet worden gezocht in Haagambacht, alwaar de oudste generaties zouden zijn geboren. De
auteur geeft zelf al aan dat de oudste twee generaties niet geheel zeker zijn, met name rond zekere
Leendert, die tussen ca. 1620 en ca. 1645 zeven kinderen kreeg, mogelijk uit twee huwelijken. Of moge-
lijk zijn er twee gelijknamige personen? Neven of vader/zoon? Volgens een theorie zou een Leendert
Halverhout een zoon kunnen zijn van een Wijnant Halverhout, maar die theorie wordt niet uitgewerkt,
omdat er in het Haags gemeentearchief niets over hem te vinden is. De tekst zwijgt verder over hem,
maar in de index komen we hem plotseling tegen met geboorte en overlijdensdata: 1596-1660. Blijkbaar
is er wel degelijk meer bekend. Hoe dan ook, vermoedelijk zal er naar de oudste generaties nog wel
onderzoek gedaan moeten worden. Voor de rest ziet het geheel er aardig uit.

D. Pinkster, Van Pinxsterboer tot Pinkster, Breda 2000,70 pp., ill. + index.
In 1998 verscheen de eerste voorlopige uitgave van deze genealogie. Twee jaar later zijn er voldoende
aanvullingen en verbeteringen om een nieuwe uitgave te rechtvaardigen. Stamvader is nog steeds een
zekere Harmen Alberts Pinxterboer, die in Wildervank op 10 mei 1696 in het huwelijk trad met Swaentje
Jans. In de vierde generatie lijkt vrij willekeurig een splitsing te ontstaan in takken met de naam Pink-
ster en de naam Pinxterboer. De naam wordt ook in vrouwelijke lijn enkele keren doorgegeven. Veel
familieleden waren vanberoep schipper en het is dan ook niet verwonderlijk dat de plaats van overlijden
soms de Atlantische Oceaan is. Wat wel in de derde uitgave veranderd zal moeten worden, is de vermel-
ding dat mensen op dezelfde dag geboren en gedoopt zijn (bij protestanten niet echt gebruikelijk) en
zelfs de zelfde dag zijn overleden en begraven.

A. M. L. van Wieringen, Naar een genealogie van Abraham Jansz van Wieringen, ca. 1600-1669 te Aarlanderveen,
Den Haag 2000,195 pp., ill. + index.
Hoewel je het misschien wel zou verwachten, is Abraham Jansz. van Wieringen niet de oudst gevonden
voorvader in mannelijke lijn van de familie Van Wieringen. Hij was echter wel de eerste die deze fami-
lienaam droeg. De stamreeks kan worden opgevoerd tot Joachim Dircksz. (ca. 1520-1568/77). De familie
splitst zich later in drie takken: Alkemade, Amsterdam en Amstelveen.

J.Th.A. van Leipsig, Warning. De voorouders van mijn moeder en hun nageslacht, Delft 2000,104 pp., ill. +
index.
De oorsprong van dit Rooms-katholieke geslacht Warning moet gezocht worden in de stad Groningen,
waar Johannes Warninck op 20 april 1675 trouwde met Emerentia Mercerus. Hun zoon Hendrik vertrok
uit Groningen, waardoor het nageslacht in het westen van ons land is terechtgekomen. Aan het eind van
het boek staat de kwartierstaat Warning-Filbry met in de derde parentatie de echtparen War-
ning/Rooijers, Goes/Voorting, Filbry/Van den Bergh en Kloosterhuis/Elsenberg.
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J.Th. A. van Leipsig, De familie Franses in Den Haag, Delft 2000,107 pp., ill. + index.
Een fraai boek over een Haagse roomse familie met de naam Franses. Dit lijkt een patroniem, en dat zal
het ooit ook wel geweest zijn, maar vanaf de stamvader is de naam altijd ongewijzigd gebleven. Die
stamvader was zekere Christian Franses, die op 16 oktober 1689 te Vorst (D) in het huwelijk trad met
Helena Schwanen. Twee kleinzoons Mathijs en Conradus trouwden in Den Haag, waardoor de familie
een Nederlandse tak kreeg.

N.A. Kosters, Genealogie van het geslacht Seldenrust/Van der Schaaf(Sleen 2000), ca. 80 pp., ill. + index.
Zoals bij vele families van wie de oudste generaties onder patroniem door het leven gingen, zien we ook
bij de nakomelingen van Rienk Janssen en Antje Watzes rond 1811 verschillende familienamen opdui-
ken. De stamouders trouwden in 1686 en waren voor doopsgezinde komaf. In de vierde generatie nam
Durk Fokkes (ca. 1781-1829) de familienaam Zeldenrust aan. De kinderen van zijn oudere (en inmiddels
gestorven broer) Haike Fokkes (ca. 1765-1797) namen de familienaam Van der Schaaf aan. Beide takken
zijn verder uitgewerkt.

Parentelen
J. de Boer, Buorkje. Een deel van het voor- en nageslacht van Halbe Aukes de Boer (* 1762 f 1850) en Tjitske Hebbes
(" 1767 f1845), Bovensmilde 2000,365 pp., ill. + index.
De provincie Friesland is de bakermat van deze familie De Boer, wat gezien de namen niemand zal
verbazen. Stamouders van dit geslacht is het echtpaar Aucke Sybes en Berber Minderts, die omstreeks
1673 zullen zijn gehuwd, mogelijk te Drachten. De in de titel genoemde Halbe Aukes was een achter-
kleinzoon van dit echtpaar. Overigens gingen twee broers - Sybe Aukes en Fooke Aukes - na 1811 als
resp. Sybinga/Siebinga en Van der Kuip door het leven. In dit boek is echter allen het nageslacht van
Halbe Aukes de Boer beschreven, maar dan wel als parenteel. Als extra zijn van diverse aangehuwde
personen de kwartierstaten gegeven. Het boek eindigt met het nageslacht van Harm Dassen, een ambte-
naar te Assen uit de zeventiende eeuw (nageslacht onder meer Hilbrants, Groen(e)wold en Beerling en
natuurlijk De Boer). Klein kritiekpuntje is de literatuurlijst, die de titels erg beknopt geeft, zodat niet
altijd duidelijk is of het om een zelfstandige publicatie of een artikel in een tijdschrift gaat. Maar het
moet gezegd, dit mooi uitgevoerde boek, hééft tenminste een literatuurlijst en is eveneens voorzien van
noten.

CA. Scharten, Parenteel Stricker-Kolberg, Zutphen 2000, 300 pp., ill. + index.
De auteur beschrijft de parenteel uitgaande van het echtpaar Bruno Hugo Stricker (1836-1892) en Maria
Francina Josephine Carolina Kolberg (1854-1917). Een aardige suggestie voor andere genealogen zou
kunnen zijn, de achterin opgenomen verjaardagskalender van alle in het boek genoemde personen,
ongeacht of ze nog in leven zijn of dat ze inmiddels zijn gestorven.

Kwartierstaat
T. Hoekstra, Genealogie van familie Van den Pol -Jochemsen, Ermelo 2000, 64 pp., index.
Hoewel de titel van het werk aangeeft dat het gaat om een genealogie en op de eerste pagina correct
uitgelegd wordt wat een genealogie, een kwartierstaat en dergelijk is, is het gepresenteerde geen genealo-
gie, maar een verzameling bestaande uit een kwartierstaat, die vooraf wordt gegaan door een aantal
stamreeksen (die samen weer de kwartierstaat vormen), een genealogie Van den Pol en een genealogie
Jochemsen.

Biografie
C. Taanman, Kroniek van Willem }iddo Taanman 18/6-1935, leraar en kunstenaar, Bennekom 2000, 54 pp.,
ill.
Cees Taanman schreef een biografie over zijn vader Willem J. Taanman. Taanman sr. was aanvankelijk
leraar te Rijnsburg. Hij zou zijn hoofdakte in Leiden gaan halen, maar brak de studie af omdat hij
kunstenaar wilde worden. En dat laatste is dan ook gebeurd. Het boek bevat vele kleurafbeeldingen
door WJ. Taanman gemaakt. Het geheel leest prettig weg en de lotgevallen over de hoofdpersonen
blijven boeiend, ook al zijn het geen familieleden.
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Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
J.J.E.M, de Visser, Boxtel. Van Brabantse Baronie naar Groene Gemeente, Wychen 1999, 367 pp., ill. + index;
ISBN 90-71460-13-4.
De auteur schreefeerder over de geschiedenis van Boxtel in twee publicaties Boxtel binnenste buiten en
Genealogie van de familie De Visser uit Boxtel. Dit nieuwste boek is opgedeeld in twee delen: het eerste deel
handelt over de oudste geschiedenis van Boxtel aan de hand van het bodemarchief. Het tweede deel
gaat over Boxtel in de periode van de geschreven bronnen. Onderwerpen als gilden, godsdienstig leven
(protestanten en Rooms-katholieken), verenigingen, scholen enz. komen uitgebreid aan de orde. Ten-
slotte bevat het boek diverse genealogische bijdragen.

A.C. Zeven, Wie woonde in de binnenstad van Wageningen. Het historisch kadaster van (ca. 1550) 1600 tot 1860
(heden), deel5: de 1832-kadastemummers 1362 t/m 1487, Wageningen 1999, 525 pp., ill. + index; verkrijgbaar
door overmaking van ƒ 65,- (incl. porto) op giro 908529 t.n.v. de auteur te Wageningen.
Al eerder werden in Gens Nostra publicaties besproken van de heer Zeven. En eigenlijk blijft het com-
mentaar nog steeds hetzelfde. Een fantastisch werk, waar zeer veel mensen baat bij hebben vanwege
de enorme hoeveelheid namen en feiten over Wageningse personen en huizen. Deel I is nog niet
verschenen, want die komt pas als het werk klaar is: het is namelijk de inleiding tot het gehele werk.
Wellicht kan het werk als inspiratiebron dienen voor andere mensen voor hun eigen woonplaats.

T. Hermans en J. Parmentier (red.), Cijnsboek van het voormalige klooster Hooidonk 1601-1656, Nuenen 2000,
157 pp., index.
Het streekarchief te Eindhoven bewaart het origineel van het cijnsboek, dat door Hermans en Parmen-
tier is geredigeerd om het voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het klooster Hooidonk was
gelegen te Nederwetten in de gemeente Nuenen. Het boek bevat een transcriptie van alle betalingen
en is uiteraard voorzien van een index op familienamen.

U.M. Ubbens, 't Loug van Spijk (GN). Een omhangen kadastrale kapstok, met als toevoegingen de smeden, de
dokters, de kerckeheemen, de oude panden van de kerkzijde van de Achteromgang en een enkel los perceel, Sneek
2000, 157 pp., ill. + index.
De auteur schreef al eerder over de geschiedenis van het dorp Spijk. Met de titel zoals hij aan dit werk
heeft gegeven, is zo ongeveer wel de hele inhoud vermeld. Aan de hand van het kadaster heeft hij een
reconstructie gemaakt van de straat genaamd 't Loug te Spijk.

G. Verhoeven (bew.), Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543), Hilversum 1999,144 pp., ill.
+ index; ISBN 90-70403-41-2.
De Delftse gemeentearchivaris Verhoeven bewerkte een belangrijke bron voor de geschiedenis van zijn
stad. In de inleiding wordt duidelijk waarom dit register voor bijvoorbeeld huizenonderzoekers zo
belangrijk is: het is het eerste register na de verwoestende brand van 1536. De zestien delen waarin de
stad is verdeeld, worden volledig getranscribeerd weergegeven. Een hoofdstuk met kaartjes van alle
stadsdelen geeft de looproute binnen de stad aan. Uiteraard ontbreken de indices niet: een op naam
(zowel voornaam als de eventuele familie/toenaam), beroepen en huidige straatnamen.

L. Fordant, Atlas des noms de familie en France, Paris 1999, 192 pp., ill. + index; ISBN 2-911665-23-6.
Wie net als ik dit boek ter hand neemt en denkt een boek in handen te hebben dat aangeeft waar de
zo Frans klinkende namen als Deschamps, Carpentier, Petit enz. precies vandaan komen, komt bedro-
gen uit. Weliswaar komen deze namen in de index voor, maar het boek heeft een geheel andere opzet.
Van elke regio zijn staten gemaakt van resp. de meest voorkomende Franse namen in 1891, de 30
belangrijkste Franse namen die sinds 1915 verdwenen zijn, de top-30 van buitenlandse namen in de
periodes resp. 1916-1940, 1941-1965 en 1966-1990 met plaatsen van herkomst. De regio Nord-Pas-de-
Calais, vanwaar diverse families richting het noorden trokken, trok in de periode 1916-1940 voorname-
lijk Poolse mensen, in de periode 1941-1965 voornamelijk Algerijnen en in de laatste periode zowel
Algerijnse, Marrokaanse en Tunesische mensen. Het lijkt daarmee in de eerste plaats interessant voor
mensen die interesse hebben in immigratiegeschiedenis.
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J.E. Heijns (t), Werenkroniek van Molenaarsgraaf. Bewoners/eigenaars van land in Molenaarsgraaf in de 16* en
1/ eeuw, Alblasserdam 1999, 116 pp., ill. + index.
Het dorp Molenaarsgraaf is in dit boek beschreven per weer (een stuk land tussen twee sloten). Alle
eigenaren, gebruikers en/of bewoners in die weren worden systhematisch beschreven. Weliswaar zijn
de gegevens uit de zestiende en zeventiende eeuw het meest compleet, de oudste gegevens dateren van
de veertiende eeuw. Een belangrijk stuk werk voor de geschiedenis van Molenaarsgraaf, mede dankzij
de index op zowel voor- als achternamen/patroniemen.

Y.J.A. Welings, C.J.M, van der Heijden, J.G.M. Sanders, Hoenen en kapoenen. Gids van cijnsregisters betref-
fende Noord-Brabant 14e'20e eeuw, 's-Hertogenbosch 2000,107 pp., ill. + index; verkrijgbaar bij Rijksarchief
Noord-Brabant (ƒ 20,- excl. ƒ 6,- verzendkosten).
Cijnzen zijn zakelijke rechten, ontstaan in de feodale tijd. Dit recht was veelal verbonden aan een stuk
grond of een goed en bestond vaak uit geld of een hoeveelheid landbouwproducten, zoals graan,
erwten, ganzen, hoenen of kapoenen. Vandaar de titel van dit boek. Het geeft een geschiedenis van
de cijnzen zelf, alsmede een overzicht van alle bekende cijnsboeken uit Brabant met de bewaarplaats
van de bron en de vermelding of het register in afschrift voor onderzoekers beschikbaar is. Een zeer
nuttig en mooi uitgevoerd boekwerk, dat voor Brabantse onderzoekers van groot belang zal zijn.
Immers, als een goed generaties in de familie bleef, moesten de opeenvolgende generaties telkens weer
de cijns betalen.

Overig
J. Luyt en M. Houtman, Personeel aan de Munt van Utrecht 1579-1806, Utrecht 1999, 117 pp., ill. + index;
ISBN 90-73465-09-5.
Wie voorouders heeft die als muntmeester of muntgezel opereerden, kan hierin diverse gegevens over
deze personen, alsmede de betekenis van hun beroep vinden. Uit diverse Utrechtse bronnen zijn de
gegevens bijeenverzameld en verwerkt in korte biografieën over de betreffende personen. Het moge
duidelijk zijn, dat van sommige van de muntgezellen maar één vermelding bestaat, terwijl van bij-
voorbeeld de verschillende muntmeesters Van Dompselaer veel meer te vertellen valt.
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Wolfgang Reiniger, Landkarten und Ortsplane des Kreises Bad Kreuznach. Katalog mit einer geschichtlichen
Einführung in die Herrschaftsverhaltnisse ab dem 10. Jahrhundert, Bad Kreuznach 1987.

W.H. van der Horst-Harkema
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij deDienst Bestel-
lingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp. De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkin-
gen onderhevig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. = correc-
tief), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang, kwst. =
kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Arneklanken, jg. 5, nr. 4, dec. 2000. L. van Belzen: Het geslacht Grootjans [afk. van Hansbeke en Nevele;
i7e-2oe eeuw]; Een bekend persoon te Arnemuiden. J. Adriaanse: Ds. Cornelis van de Gruiter (1883-1970)
[zoon van Aart van de Gruiter, visser, en Maatje Siereveld]; Aspecten van het economisch en maatschap-
pelijk leven van Arnemuiden vanaf circa 1550 (2) [het brood; de stadskorenmolen, brood(prijs)zetting,
broodbakkers]; Fotokatern [betreft winkeliers en straatventers uit Arnemuiden periode 1930-1955]; Verv.
Veldnamenonderzoek (3); Een bekend persoon uit Arnemuiden. M.A. Lieveld-van Belzen: Dirck van Delen
(1) [geb. Heusden 1605, schilder, tr. (1) 1625 Maria van der Gracht, tr. (2) 1651 Catharina de Hane]; E.-J.
Marijs: De Waalse Gemeente van Arnemuiden; P.A. Baaijens: Grafzerken en gedenktekens uit de oude
kruiskerk (1).

Idem, Bijlage bij 2000-4. Lidmatenlijst van Arnemuiden 1584 [t/m juli 1607; chronologische lijst, met
adres, plaats van herkomst en vertrokken naar...; voorafgegaan door een inleiding door A.H. G. Verouden:
De ontwikkeling van de reformatie in Arnemuiden. Voorts een schematische weergave van de belang-
rijkste straten rond 1584 met veel huisnamen].

Bijdragen en Mededelingen. Vereniging Gelre, deel XCI (2000). P. Moors: 'Frenetieke activiteit'? De
religieus ideologische politiek van graaf Reinoud I van Gelre, 1288-1318; G.J. Borger/F.H. Horsten/T.EM.
Rekhgelt: De cope-ontginning Nijbroek [met lijst van ontvangsten en tekst rekening i333-34];J.D. Kraijo-
Holleman: De Veluwse adellijke familie Van Reede tot de Parkeier tijdens het laatste kwart van de acht-
tiende eeuw: een tijd van overgang; H. E. Delger: Trouwen in Gelderland. Een onderzoek naar huwelijks-
leeftijden in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813); C. Kooman: Het stadsbestuur van Zaltbommel in de negen-
tiende eeuw. De politieke constellatie voor en na de invoering van het directe kiesrecht in 1851. Bijlage:
Overzicht gegevens leden van Kiescollege en stadsbestuur van Zaltbommel (1824-1880); K.W.Jansen: Een
heide(ns) karwei. Albert Jan Blijdenstein als president van de Nederlandsche Heidemaatschappij, 1889-
1896; M. Groothedde: De Leye. De bouwhistorische ontwikkeling van Lange Hofstraat 21/Kolenstraat 1A
te Zutphen [in 1792 verkoop door Anna Solner aan Jacobus Kamphuis, gehuwd met Everdina Panne-
koek; Praetorius (1804), Hamburg (1817), Schutten (1833), Busser (1877), enz.].

Diversa, nieuwsbrief van de vereniging van documentaire informatievoorziening en het archiefwezen
DIVA, ie jg. (2000), nr. 1. Handvest dienstverlening archieven 2001.

Hasselt Historiael, jg. 17,3e kw. 2000. H. Oosterhof: Van Bosch via Ridderikhof naar Weinreich [afstam-
mingsreeks]; De bestorming van het kasteel Voorst; Meppeler Courant van 1950; Johan van den Corput
in Hasselt (1586-1590). Idem, 4e kw. 2000. W. Kijk in de Vegte: Genealogie Kijk in de Vegte [oudst bekende:
Egbert Herms tr. Hadewich Gerrits; kinderen geboren te Zwolle 1677 en 1679; nageslacht woonde in
Zwollerkerspel]; A.P. Ouweneel: Laatste gevechten en afbraak van slot Voorst.

Historische Kring Loosdrecht, nr. 129, 27e jg., sept. 2000. Y. Siemons: Zeventig jaar Scherpel [scheeps-
werf ];J. van derMeulen: Klaas Scherpel, beeldend kunstenaar te Loosdrecht; B. deLigt: Treurnis in het 17de
eeuwse Loosdrecht [executie in 1665 van Maria Willems]; Vertrouwde zeilschepen. 4. [de BM]; R. Loenen:
Uit de rechterlijke archieven [Grauwert 1590]. Idem, nr. 130, dec. 2000. Opgraving fundamenten porse-
leinfabriek Mol; Van 'Boekenstal' tot bibliotheek, 1964-1980.
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Krommenieër Kroniek, no. 20, dec. 2000. De distributie tijdens de Eerste Wereldoorlog; Sluiting van
de laatste doekweverij in Krommenie [in gesprek met ir. Willem Kaars Sijpesteijn J.Cz.]; De Jan Brasser-
tunnel [Jan Brasser, geb. Uitgeest 1908]; Razzia, december 1944 [herinneringen van C.W. Borstlap]; De
Ijsclub 'Klein maar Dapper' bestaat 15 januari 2001 honderd jaar [oprichters Hendrik Reijne en Klaas
Krijgsman]; Verv. Krommenie in de 19e eeuw. Nieuwsbrief, dec. 2000.

Het Kromme-Rijngebied, jg. 34, nr. 3, sept. 2000. D. Bekius: De Nieuwe Hollandse Waterlinie in het
Kromme-Rijngebied; R. Uppelschoten: Van De Koning, Het Hert en het gerechtshuis: Odijkse herbergen
rond 1700 [familie Van Marlen, Van Bemmel, Vulto].

Idem, nr. 4, dec. 2000. A.A.B, van Bemmel: De vergeten woontoren Noortwijck tussen Cothen, Lang-
broek en Wijk bij Duurstede [vroegste vermelding circa 1380 als 'steenhuys te Noertwic' van Pontiaen
van der Zile; nu boerderij De Kleine Maat; oorspr. leen van de heren van Abcoude; eigenaren 1380-he-
den: Van Zyl, De Vlieger, Van der Stege, Van Westrheenen van Noortwijck (1460-1581), De Ba(e)rs (1624-
77), Van Brakel van Kermesteij n, Van Bemmel (1699-1743), Bruijn, Booij, Van Leur (1818-1943); gebruikers
1533-heden; speurtocht naar het geslacht Van Noortwijck, tak van de Amersfoortse familie Van Westre-
nen; fragmentgenealogie].

De Maasgouw, jg. 119 (2000), afl. 3. Feit en fictie [betreft o.a. de Drususberg te Merum-Herten, de Gou-
den Helm uit de Peel, Zwentibold, de schat van de Sint-Servaaskerk te Maastricht (schatgraver Willem
Heek, 1816)].

Idem, 2000, afl. 4. }.H.J. Geurts: Gertruid Bolwater: feit en fictie rond een vergeten heldin uit Venlo
[zij zou in 1511 tijdens een belegering op de muren hebben gestaan om Venlo te verdedigen; Venlo was
speelbal in de strijd om de macht tussen Gelre en Habsburg. Eerste vermelding van het optreden van
een (anonieme) vrouw in 1648; sluit aan bij een ontwikkeling in de geschiedschrijving waardoor ook
Kenau Hasselaar en Magdalena/Petronella (?) Hoons verzetssymbolen werden]; E. Haanen: Jan van der
Croon [geb. Weert ca. 1600, overl. Praag 1665, militair; verwarring met Jan van Werth]; L. Augustus: De
mythe van de Bokkenrijders [via de foltermethode is door justitie een grote bende gecreëerd. In enkele
jaren tijd werden honderden mensen beschuldigd van dezelfde inbraken; 'justitiële terreur van dorps-
potentaten']; A. Bruekers: Houts Henke; de redder van de kroonprins. Feit en fictie rond een Nederweer-
ter held uit de Slag bij Waterloo [Hendrik Raemaekers, geb. Hulsel 1787, zoon van Petrus R. en Ida
Franssen, oud-strijder uit het leger van Napoleon (1813 erekruis Légion d'Honneur)]; W. Moorman: Row-
wen Hèze, een leven in de marge [bijnaam van Christiaan Hesen, geb. Horst 1853, tr. ald. 1856 Maria
Gertruda Scheeres].

Ons Erfgoed, 8e jg., nr. 6, nov./dec. 2000. Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (2)
[de rederijkers; de academies]; H.M. Lups: Zomaar een bron: Waterschapsarchieven; Verv. Beroepen van
toen (kuiper - lakmoesmaker); Verv. Dagboek Johannes Warning, vroed- en heelmeester (2) [1834-43];
H.M. Lups: Cartografie; Idem: Genealogie en Computer [bespreking programma ALDFAER 2.1]; Verv.
Dateren naar feestdagen (slot) [november, december].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 17, nr. 4,4e kw. 2000. H. Harmsen:
Oude beroepen [o.a. armenjager en weiwaarder]; J. Renema: Introuwen luidt het toverwoord [reactie op
artikel 'Voorouders uit Warnsveld-Vorden'; bewoners op de Pieperije in Warken (scholtambt Zutphen);
Antonij Kleijn Bramel/Spijkerman/Haverkamp; Bijenhof, Wesselink, Brouwer, Eelmerink, op 't Ham,
Jebbekink, Joistinck]; F.C. Pieck: Genealogie Pie(c)k [ook: Pijck; te Bredevoort en Rotterdam; I7e-i9e
eeuw]; C. en I. Tinbergen: Nageslacht Lucas te Winckel [otr. Zutphen 1718 Catharina Geertruit
Berg/Barghs]; B.J.M. Wo/fm: Wolters uit Ulft [nageslacht van Joannes Wol terstr. 1748 AltienSalemings];
C.G. Eulink: Aanzet tot genealogie Eulink [Ölinck, ook genaamd Wullink, te Baak, Doetinchem en Cu-
lemborg; i8e-2oe eeuw]; A.W.A. Bruins: Huize Campwijck op het Grieth te Zevenaar [met bewonerslijst
1668-heden; genealogische aantekeningen van de bewoners, o.a. von/van Hertefeit, Theben (1735-1855),
Lieve, Brands, Van den Boom]; G.H. tuiting: Erve Dieterink en 'wonstedde' Kamphuis [Raven, Kamp-
huis/Camphues];J.X/iJ. N. Brugman: Kwartierstaat BernardusJ. Brugman [1828 Gendringen 1914; eigenlijk
stamreeks]; G. Karssenberg: Wie was Lutgert Philipsen? [ged. Vorden 1687, dr. van Snijder op Rijckenborg
alias Philips Rickenbarg/van Rijkenberg]; Aanv./Verb. o.a. Kwst. Sleddering en kwst. Gantvoort.
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Het Schokker Erf, nr. 45, sept. 2000. A. Pol: De bouw van een Schokker kerkje in 1834; Schokker grafmo-
numenten (1) [Geertje Jan Ham, 1833-1911]; De fotogalerij: Jan Koridon (1868-1957) [marskramer], Maria
Toeter (1856-1928).

Idem, nr. 45a, dec. 2000. Portret van een Schokker nazaat nr. 18 [Albertus Klappe, geb. 1922].

De Stelling (Weststellingwerf), nr. 74, jg. 19, sept. 2000. Weststellingwerf en haar buren. De Robles
atlassen; Verv. Achter de heidehoogte op de hoeve; Hoe een boerengezin de evacuatie op 10 mei 1940
beleefde [familie Ziel]; Stamreeks Simon Schaafsma [geb. Leeuwarden 1919 > RinseTietses(teIdaardera-
deel, geb. ca. 1605), en stamreeks Lenes (oorspr. Lienesch en (von) Denne te Tütingen)]; Huwelijken van
over de (Zuider)zee (1) [huwelijken o.a. te Amsterdam, Haarlem, Velsen en Enkhuizen, waarvan één
partner afk. is uit de regio Overijssel].

Idem, nr. 75, dec. 2000. Het Beuilse verlaat [herinnering aan de vervening in het gebied rond Noord-
wolde]; Antw. Bron/Wagenmaker [rond 1800]; Jaarverslag 2000.

Terugblik '40^45,38e jg., nr. 10 (393), okt. 2000. De oorlogsherinneringen van B. ten Bosch (1); Verv. De
oorlog in het Verre Oosten. De opkomst van Japan (7); Verv. Dapperheidsonderscheidingen. 'Bevrijding
Nederland' 1944-1945. Deel II - Bronzen Leeuw/Bronzen Kruis; B.-J. Flim: De joodse onderduik in Neder-
land tijdens de bezetting [tekst van een lezing]; Verv. Sport tijdens de Tweede Wereldoorlog (10). De
amateursporters van de Volewijckers uit Amsterdam; De oorlogsgraven van Emmeloord.

Idem, nr. 12 (395), dec. 2000. Verv. Opkomst van Japan (8); Verv. Oorlogsherinneringen van B. ten
Bosch (slot); Verv. Sport (slot). Sportverzet; Verv. Nederlandse dapperheidsonderscheidingen (slot). De
Militaire Willems Orde 4e klasse na 10 mei 1940.

Van Zeeuwse Stam, nr. 111, dec. 2000. J. van Zweeden: De Cd-rom Van Zeeuwse Stam [tips voor de installa-
tie en het gebruik]; H.J. Plankeel: De kinderen van Dirck Jansen Koevoet en Marchien Maertens [17e
eeuw]; J. Geensem Zeeuwse militairen, in Franse krijgsdienst. Extraits Mortuaire des Registres des Décès
des Höspitaux Militaire et Civil [met lijst van 205 Zeeuwen]; A.S. Flikweert: De Duivelandse familie
Dijkema [nageslacht van Jeremias Willems Dijkema(wie weet waar vandaan?) tr. Zierikzee 1750 Martij n-
tje van der Jagt];J.H. Midavaine: De familie Midavaine op Walcheren in de 18e en 19e eeuw [afk. van Saint
Amand, Noord-Frankrijk]; J.M.G. Leune: Een predikantsrei te Lillo in 1712 [Lambertus Slicher, beroepen
1706 in het fort Lillo; met namen ondertekenaars van een petitie]; C. en J. van der Wede: Deelgenealogie
Van der Weele [i8e-i9e eeuw]; ).W. Zondervan: Antwoord De Braal/Liens/Van Borselen [na een inleiding
over het juiste gebruik bij het citeren van bronnen en het kritisch bekijken van genealogische gegevens,
wordt ingegaan op de werkelijke afkomst van de familie Liens]; corr./aanv. kwn. Jan Riemens (1790-1882)
en Jacobus Scheele (1733-1796) uit de kwst. Dees (zie Zeeuwse Kwartierstaten, werkbladen); met o.a. Van
de We(e)ge, (De) Braal, Werckendet]; Antw. Zwedijk; M.T. Sprangers: Aanv. Priester; P. Harthoorn: Van der
Plasse, een onwrikbaar probleem [oplossing; Leenknegt]; N. Boks-den Boer: De Nieuwerkerkse familie
Hallingse [reactie].

Veluwse Geslachten, jg. 25 (2000), nr. 5.P. van den Bom: Apeldoorn [wat is er voor genealogen te vinden
in het Gemeentearchief]; Verv. Kwst. Diepeveen [de reeks Schuirman vraagt om enige aankleding en
bewijsvoering]; W.Tft.M.Dirfaen-Roe/o/i: Kwartiers taatHendrikNieuwenhuis [geb. Terwolde 1823; eigen-
lijk stamreeks (6 gen.); Nij(e)huis, Nienhuis]; A. Kamphorst: Genealogie Kamphorst [nageslacht van Jan
Jansen Camphorst, tr. Voorst 1630 Mechteld Nelis, en van Hendrick Jansen Camphorst tr. (2) Voorst 1659
Berentje Witsants]; Aanv./Verb. Kwst. Hendrik van Hartskamp [Esmeijer]; C.J. Slok: Genealogie Slok
[oudst bekenden: Evert en Dirk Thoniszonen Slok; te Veenendaal; 17e eeuw]; B.]. van den Enk: Het ge-
slacht Van den Enk [oudst bekende: Aart Hendriks tr. Beekbergen 1740 Janna Everts]; A. van den Ham:
Het Kleine Zwarte Varken en haar bewoners. 1. [een boerderij in Zwartebroek aan de Wielweg 2. Familie-
relatie tussen Cortus en Van den Brink; fragment Cortus, met Kas]; Aanv./Verb. Kwst. Johanna Martens
[o.a. Van de Lustgraaf, Van Eijckenvelt].
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Voshol kroniek, 3e kw. 2000. Kent iemand de schilder WJ. Pasman?; De Korteraarse hoek [bewoners
jaren 1880-1920; gezinnen Kroft-de Wit, Kroft-Heemskerk en Kroft-Conijn]. Idem, 4e kw. 2000. Bij de
middenpagina [aanleg spoorlijn Papenveer-Nieuwveen in 1915; onteigeningen: namen van eigenaren,
beroepen, omschrijving land]; Oud Nieuws (oct.-dec. 1900).

Waardeel, jg. 20, nr. 3,3e kw. 2000. W. Kerkmeijer: Scheepsbouw in Annerveenschekanaal [door familie
Bok, 1790-1853; o.a. financiering; schepenlijst met namen kopers]; D. Mulder-Boers: Landhonger in Coe-
vorden? Hetannexatievraagstuk in 1945;HJ. Versfeit: Groningse schansen in Drenthe. Verdedigingsplan-
nen in crisistijd [1785].

Idem, nr. 4,4e kw. 2000. H. Perton: Gerrit Tietema, democraat te Norg [radicale patriot, geb. Donker-
broek (Friesland) 1742, overl. 1818]; J. Hagedoorn: Drukkersstrijd en drukkersleed. De beginjaren van Van
Gorcum 1816-1871; K. de Weerdt: Een professor uit Sleen. Wolther Verschuir (1739-1793).

Westerwolde, jg. 21, nr. 4, dec. 2000. P.J.C. Elema: Kistenkas(t) [familie van zeelieden; oudst bekende:
Jacob Egberts tr. (h.c. Wedde 1752)]; G. Luth: Kwartierstaat van de gebroeders Wilke Roelf Hesse (1894-
1987) en Roelf Hesse (1896-1964) [ —, Ter Borg, Bruggers, Kruize]; R.J. Kruiter: Kruiter. Wat betekent die
naam? [ook: Creuter, Kreuter; Pieter Kreiter, afk. van Friesoyte (D) tr. Bellingwolde 1709 Anna Berents;
stamreeks]; Kwartierstaat Gerhardus Lubbertus Nobbe [geb. Bellingwolde 1940; —, Spa, Kruizinga
(oorspr. Kruize), Kuilman]; Sijze Wilto Schortinghuis 1840-1931, 'Herinneringen uit mijn leven' (deel

Westfriese families, 41e jg., no. 4, dec. 2000. C.M. Spil: De r.k.familie Spil uit Hem [sluit aan bij publica-
tie in jg. 32 (1991); i9e-2oe eeuw]; J.W.Joosten: Landverhuizers VI: Bras. VII: Ambuul. VIII: Pool (A). Pool
(B). [IX]: Wagner; G.M. Klaver-Zwagerman: Stamreeks Maartje Moeijes [geb. Benningbroek 1932, tr. 1953
Arent Jan Zwagerman; > Kornelis Jans Moeijes, wiens kinderen werden gedoopt te Winkel 1640-1650].

Zeeuwse Kwartierstaten (werkblad), nr. 19,4e jg., jan. 1995. Verv. Kwst. Van den Berge; F. Fiere-van Luik:
Kwartierstaat Fiere(ns)/Verseput [Marinus Cornelis Fiere (geb. Tholen 1903) tr. Zierikzee 1931 Maria
Verseput (geb. ald. 1906); —, Elenbaas, De Heer, Praat, —, Goudswaard, Overbeeke (te Burgh, Noordwelle),
Verhage (te St. Annaland)];M.C.E. Laban: Kwartierstaat Eduard Robin Laban [geb. Rotterdam 1958; —,
Hoek (te St. Annaland), Korevaar, Vonk (te Groot Ammers), Van 't Zelfde, Van de Fijnaart, Visser (te
Barendrecht), Van Gelderen]; Aanv. Kwst. Walrave [Van Wuijckhuizen];P. Bohne: Kwartierstaat Hoekman
[Geerard Hoekman (geb. Goes 1848) tr. Sas van Gent 1879 Adriana Cornelia Goor (geb. ald. 1851); —, De
Bruine (te Borssele), Van Luijk, Van het Leven, —, De Graaff (te Sluis), Schorer, De Warem]; Aanv. Kwst.
Neeltje de Grave [De Grave te Zierikzee; i6e-i7e eeuw]; Aanv. Kwst. Vlieger.

Idem, nr. 20, maart 1995. Verv. Kwst. Fiere(ns)/Verseput; Verv. Kwst. Hoekman; J. den Rooijen: Kwar-
tierstaatjohannes denRooijen [geb. Klundert/Moerdijk 1916; —, Schueller (Schuier, afk. van Glarus (CH),
Roosenbrand, Timmermans (te Capelle), Van Wouwe, Van den Hout, Van den Hil, Toolenaars]; G. Koote:
Fragment kwartierstaat Huijssoon [Jan Huijssoon tr. Vlissingen 1927 Marcella Edmunda Huilmand
(oorspr. Deense familie); —, Kesteloo, —, Ballieul]; J.F. de Kok: Kwartierstaat De Kok [met o.a. De Kok (te
Schoondijke, Hoofdplaat; De Cocq te Moerkerke (B), Veldhuys(en) (te Hontenisse), Colpaert, Van Kruys-
sen (Verkruyssen)]; A.C. Munter: Kwartierstaat Munter [afk. van Charlois; met Vel, Bouwense (te Kortge-
ne), Van Gilst, De Korte (o.a. te Grijpskerke), Sneevlied, Geschiere, De Korte (te Domburg)].

Idem, nr. 54, 9e jg., nov. 2000. J.M.G. Leune: Kwartierstaat van Dingetje Kik (1858-1901) [ —, Liere,
Enthoven, DeBoer, Vijverberg, Witte(teBruinisse), Goudswaard, Hicke];J.F.Sfo« '̂cjrfy^:Fragmentkwar-
tierstaat van John Stoutjesdijk, Grand Rapids [1918-1998; —, Van Zetten, Wes(t)dorp, Akkenaar(Hacke-
naar), Neele, Van Beveren, Wesdorp, Van Oeveren; kwn. voornl. te Stavenisse en St. Annaland].

Zij per Historie Bladen, 18e jg., nr. 4, dec. 2000. F. Popma: Uit het dorpsleven van 't Zand. Het wonderlijk
allegaartje [de autobus van Cor Johannes]; J. de Wit: Wie was Cor Johannes? [Cornelis Johannes (zoon van
Klaas J. en Trijntje Reusen), tr. 1923 Neeltje Bleijen; van timmerman tot touringcar-ondernemer]; J.T.
Bremer: Een gedicht van mr. Nicolai over de inpoldering van de Zijpe [Nicolaus Grudius Nicolai (Niclaes
Nicolai), 1504-1570, en zwager Willem Moys, geldschieters van het project bedijking van de Zijpe]; P.
Dekker: De Zijper dijkgraaf Pauw niet tolerant voor de katholieken in zijn polder [Pieter Jacobsz Pauw,
geb. Amsterdam 1584]; Stolpen in de Zijpe.
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Idem, extra editie. P.A.C. Prins-Poorter. Een marktschipper in Oude Sluis. Het leven van Claes Poorter
(1655-1721) [ged. Haringkarspel, biersteker, zoon van Pieter Sijmons Poorter; een lezenswaardige studie
van de beroepsomstandigheden van bierstekers en marktschippers; lijst van akten betrekking hebbend
op Claes Pietersz Poorter]; J.T. Bremer. Wedden dat... Simon Pietersz Poorter om een weddenschap naar
het Heilige Land [1614].

Uit onze afdelingstijdschriften:
Delfland, jg. 9, no. 4, dec. 2000. A.P.). Kayser-van der Zee: Mijn moeder heette Elisabeth! [moederslijn van
Elisabeth Maria Leertouwer(geb. Delft 1886) > Lugtigheid, Van der Lee, Kl(e)ijn, Lugtigheid, Suijderend,
Van der Vaart, Lijsbeth Gerrits (begr. Maasland 1694); allen Elisabeth/Lijsbeth geheten].
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch & Tilburg), nr. 8, jg. 2, dec. 2000. Onzekerheid van de tekenen des
doods, door een voorbeeld bewezen [Elizabeth van Beurden wed. Wouter van Balthoven, 1746 ernstig
ziek, overl. 1771]; Geneagram Kilsdonk-Van Hassel [gemeenschappelijke afstamming van Zeger Jacobs
van Cuyck (15e eeuw) via Buijs resp. Van Beurden]; Huwelijken uit de Gereformeerde DTB van Meerssen
1733-1783; Verv. Pachters van de landerijen van het Stift Zennewijnen 1692-1809; Archieven in de regio
(7). Streekarchief Brabant Noordoost (rayon Land van Cuijk); Aanv. Kwartierstatenboek: Van Hassel
[generaties IX en X].
HuppelDePup, jg. 8, nr. 1, jan. 2001. N.T. de Oude: Toverijeof moederkoorn? [een zwam, die in graan -
vooral rogge - voor kan komen veroorzaakt moederkoorn-vergiftiging, waardoor hallucinaties optreden,
leidend tot gedrag dat mogelijk resulteerde in beschuldiging van hekserij]; P.J.C. Elema: Aardbodem
[twee generaties te Den Haag en Groningen; 18e eeuw]; Trouwbelofte [Fredericus Ulricus Burger, predi-
kant te Finsterwolde, deed ca 1674 trouwbelofte aan Elizabeth Steenmans (die vervolgens zijn studiekos-
ten betaalde), maar huwde Winsum 1686 Elisabeth Eisleben]; Onbekende bron: Traditie of van de din-
gen die voorbij zij n [voorbeelden van gebruiken en verklaring van een aantal begrippen]; Ondertrouw-
inschrijvingen in Amsterdam van personen afkomstig uit Wedde; W.G. Doornbos: Allochtonen van rond
de evenaar (1). Christiaan Maandag alias 'zwarte Maandag' [geb. op Macassar ca. 1781, tr. Groningen 1828
Geesje Jans Perdon]; A. Veldhuis: Met daarop de woorden 'van Harlingen' [onderzoek naar Johannes
Anthoni Keun, scheepskapitein, niet teruggekomen van zijn reis naar Noorwegen 1852, tr. Nieuwe
Pekela 1829 Margaretha Hindriks Klatter; met gezinsstaat].
Kempen- en Peelland, jg. 8, no. 4, dec. 2000. J. Spoorenberg: Genealogische literatuur ['hoe komen wij er
als genealoog achter wat er allemaal bestaat?']; T. van Gestel: Een royale SCHOOTslijn [gemeenschappelij-
ke afstamming van de Benelux-vorsten via moederslijnen van Friederike van Hessen-Darmstadt. Deze
afstamming is al eerder gepubliceerd in Gens Nostra'jg. 20 (1965), pag. 285/287: 'Van vaderszijde en van
moederszijde']; Kwartierstaat (5 gen.) van kinderen Van Tubergen Lotgering [Lotgering(te Amsterdam),
Van Tubergen, Van de Kerkhof (te Aarle-Rixtel), Van der Meulen (te Langezwaag en Sint Jans Steen)];
Kwartierstaat (5 gen.) van kinderen Brant [Brant (te Roosendaal), Schepers (idem), Swier (te Amsterdam),
Wassenburg (te Den Haag)].
NoordKOPstukken, 15e jg., nr. 1, dec. 2000. L.R. Deugd: Lichtschip 'Haaks' [samenstelling bemanning
1890]; Verv. Huwelijken van Personen die van buiten Den Helder komen [Koning t/m Van Lienen]; Verv.
Personeel van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord; Verv. Juridische taalgebruik.
Overkwartier van Gelre, jg. 2, nr. 2, mei 2000. Antw. o.a. Alsters; L. Kutten: Uit Venrays historie. 'De
Clockert'[boerderij, bewoond door Peter Verheijden x Maria Clockers, ie helft 17e eeuw; eigenaren:
families Verblakt (1716-1856) en Raedts (1856-heden). Herkomst Maria Clockers niet bekend. Misschien
familie van Jan Klocker?; van Aken, 24 jaar, otr. Amsterdam 1619 met Marie Drumez, 23 jaar, dr. van
Charles de Croix dict Drumez en Barbe Dragon; huw. voorw. 20-2-1619 (notaris J.F. Bruijning, NA
Amsterdam nr. 193, fol. 87V), hij geast. met Jacop Clocker (tekent: Klocker) zijn broer, Jan Mobach (te-
kent: Maubach) zijn zwager ensr. Hans Boer(tekent: Boor) zijn goedebekende];P.G.H. Vullings: Genealo-
gische aardigheidjes [Anton Hermans, 1794 Horst 1820]; L. Pijper: Borg- en ontlastbrieven Asten [o.a.
Bosmans, Van Hugten, Leijsten, Meulendijk, Strijbos].
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Uit Familiebladen:
Alweer een Vermeer, nr. 8, jg. 4, winter 2000. Genealogisch overzicht van enige Betuwse Vermeer's,
groep 'Zevenaar'[i5e-i8e eeuw; met Vermehr en tak Rhemrev]; Genealogisch overzicht van de Spaken-
burgse Vermeer's [oudst bekende: Jan Martens tr. Harderwijk 1611 Beell Lubberts]; Verv. Udenhoutse
Vermeer's [met Van Heeswijk]; Genealogisch overzicht van enige Westlandse Vermeer's, groep 'Scheven-
ingen' [nageslacht van Arij Benjamins Vermeer tr. De Lier 1793 Pieternelletje Wilemse van Loenen];
Genealogisch overzicht van de Kesterense Vermeer's, deel 1 [oudst bekende: Jan Jansz Vermeer otr./tr.
Kesteren/Ochten 1687 Jantie Ponsen].
De Becht Bul, nr. 40,2000. Verv. Medenbach-geslacht [Becht; i8e-2oe eeuw te Gra'fenhausen]; Verbaste-
ringen van de naam Becht [Beght, Pecht, Beecht, Beeght, Van der Begt].
Bergsma Bulletin, 5e jg., nr. 1, pasen 2000. De zesde generatie [Bergsma]; nr. 2, zomer 2000. Verv. Zesde
generatie [19e eeuw]; nr. 3, kerstmis 2000. De zesde generatie: Bergsma's van A tot Z en meer. Deel 3:
De 'Grunningers' van Jan Louws [Bergsma] en Baukjen Baukes de Boer [in 1864 van Makkum naar Gro-
ningen]; Aanwinsten Bergsma Archief.
Boissevain Bulletin, nr. 11, Kerstmis 2000. Aanvullingen op het familiearchief; Onder zeil [rederij Boisse-
vain].
De Bothof-Bode, jg. 8, nr. 1, voorjaar 2000. A. Bothof. Kwartierstaat Maria Johanna Brandwijk (1) [1805
Alblasserdam 1873, tr. ald. 1827 Arnoldus Bothof; —, Kuijper (te Schelluijnen), Cleton (Klettingh, Clei-
tingh), Tieltjes (Fieltjens); Boeken in het 'oude huis' (vijfde deel). Idem, nr. 2, Najaar 2000. Van Stolk
naar Bothof [afstammingsreeks:viaSoeteman en Ambagtsheer naar JohannPhilipp Botthof(ged. Frank-
furt a.M. 1687)]; Kwst. Maria Johanna Brandwijk (2) [gen. VI-VII; o.a. Van der Giessen, Bras, Sterren-
burgh].
Bulletin familie 'de Heus, jg. 14, nr. 4, dec. 2000. De Heus in Heukelum VI. Willem de Heus tak 6 [19e
eeuw]; Evert de Heus: een rijkspolitieman in hart en nieren [geb. Hoofddorp 1918].
Casa Clutia, nr. 46,16e jg., sept. 2000; nr. 47, dec. 2000. F. Kluit: Willem Hussem, kunstenaar in drie-
voud [1900-1974, schilder, dichter en maker van plastieken, tr. 1930 Anna Provo Kluit].
De Craecken, deel 34, dec. 2000. Fragment Kraak [Jan Kraak, geb. Hoorn 1795, tr. Medemblik 1817 Anna
Schuchart; en nageslacht].
C/Krapels-krabbels, 20e jg., no. 1, mei 2000. De Grevenbichtse stammen. De vroegste sporen [Van Crae-
poel, Crapoel, Krapols enz.].
Den Decker-Den Dekker Bulletin, 11e jg., mei 2000. Uit de archieven [notities De Deckere, Den Decker,
Deckers, Den Dekker; prov. Zeeland, I7e-i8e eeuw]; Schoorse tak in Amerika [Decker].
Diddenblad, jg. 13, nr. 3, dec. 2000. Op zoek naar Felice Baciocchi te Lucca [Fritz Deden tr. Maria Bacci-
occo, geb. Aken 1832]; Fragment Didden [te Kaldenkirchen, Krefeld; i8e-2oe eeuw].
De Dobbel-beker, 30e jg., nr. 4, dec. 2000. Het overlijden van Apolonia Dobbelaar (1853); Verv. Stam-
boom (De) Dobbelaere [uit Tielt, enz.].
De Drudenvoet (Klapwijk), 9e jg., nr. 1, april 2000. J.J.L. Huber: Een dramatisch misverstand [ervaringen
leden familie Huber in W.O. II]; nr. 2, aug. 2000. In memoriam Pieter Adrianus Klapwijk.
'tDuikertje, nr. 7, 3e jg., dec. 2000. Duijkers van toen ... Familielid G. Duijkers als oorlogsslachtoffer
eervol vermeld op een monument te Heer onthuld op 11 September 1949 [Guillaume Hubert Duijkers,
1916-1945].
Familieblad van de Familievereniging 'Van Engelenburg', nr. 5, jg. 1, april 2000. Van patroniem tot
familienaam (2) [Barent Henricksen tr. Amerongen 1670 Gijsbertje Francken; twee zoons en voorts
kleinkinderen gaan de naam (Van) Engelenburg voeren]; nr. 6, jg. 2, aug. 2000.
Familiekrant Stam Joosten, uitg. 43, jg. 11, 8-10-2000. Recent familienieuws betr. familieleden Joosten
met bijbehorende stamreeksen. Idem, uitg. 44, jg. 11, 8-1-2001. Stamreeksen Joosten [te Bree, Baarlo,
Venlo; te Hamont; te Peer, Ellekom en Neeroeteren; te Kaulille] bij familieberichten.
Familiestichting Huyser, nr. 50,14e jg., dec. 2000. Genealogie van Adriaen Cornelisz Huyser, afl. 7 [ook:
Huizer, Huyzer; voornl. te Ridderkerk; i8e-i9e eeuw].
Familie Vereniging Van Wermeskerken, nieuwsbrief dec. 2000/jan. 2001. Annie Foore [1847-1890, autrice
van Indische romans; geb. Tiel als Frangoise Junius, tr. 1873 Jan Willem Yzerman; haar zus Sophie
trouwt een Van Wermeskerken].
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, uitg. 65, okt. 2000. Genealogie Verdonk [oudst bekende:
Cornelis Jochems, watermolenaar te Assendelft, geb. ca. 1630].
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Gens-Dunia 37e jg. (2000), nrs. 1 (maart), 2 (juni) 3 (sept.) [3 x verv. Flakkeese genealogie Ver-
duin/Verduyn], 4 (dec.) [Kwst. (5 gen.) Willy Sukkel (geb. Westbroek 1918, tr. Zeist 1943 Teunis Verduijn],
Verv. Genealogie].
The Gruys Journal, Vol. 5 (2000). Stamreeks Gruijs; Genealogie Gruijs [oudst bekende: Pieter Willemsz
Gruys, tr. Trijntiejans; kinderen ged. Oostzaan 1687-1703]; Diverse fragmenten Gruys [o.a. in Minneso-
ta, en te Groningen].
Haselhoff Bulletin, 1/00. Hoe het verder ging met Olga Hazelhoff Roelfzema [tr. 1912 Jan Esser]. Idem,
11de jg., nr. 2, dec. 2000. Toeval bestaat niet zeggen ze... [Eitje Haselhoff (overl. 1945), auteur van Duitse
spraakkunst voor de MULO-school].
Heden en verleden, jg. 11, nr. 4, dec. 2000. Kwst. Jan de Graaf (1880-1968) [geb. Odoorn; —, Jagt, Vrede-
veld, Nijmeijer(s)].
Helm-nieuws, no. 65,17e jg., nr. 1, winter 2000. Rechter gevraagd om uitspraak. Ouders: geen toestem-
ming! [Jacobus van der Helm (1887-1975), tr. Maria Schenk]; Janus Speek [bijnaam van Adrianus Cornelis
van der Helm, 1806-1956, wagenmaker].
Huberiana(Huber), 15e jg., no. 1, febr. 2000; no. 2, dec. 2000. Een klein jongetje in Indiè'. 26 januari 1902
-juli 1910 [Axel Emil Rosendahl Huber, geb. Soerabaja 1902].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. XXXIX, nr. 3, dec. 2000. Verv. Indrukken uit het leven
van Hendrik Kikkert en Grietje Pol; Dagboek van Hendrik Kikkert Hz (1836); Verv. Genealogie Kikkert.
Idema, nr. 37, dec. 2000. A.A. Idema: Genealogisch onderzoek. De A-, B-, C- en D-tak van de Groninger
stam bijeen! [vernoemingen via dochters]; J.W.H, van Campen: De moord op Jan Idema te Slochteren
[1876-1903]; I. Schout-de Waal: Pieter Rudolf Idema en zijn gezin [geb. Amsterdam 1818, tr. 1842 Jannetje
Aretz]; W. Idema: Nogmaals over de naam Idema, Iedema, Ydema of Yedema.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 53, jg. 15, maart 2000. Zouaven [Gerrit Schuit, geb. Lutjebroek 1835;
Frederic Schuit/Schuijt, geb. Beverwijk 1842]; nr. 54, juni 2000; nr. 55, sept. 2000; nr. 56, dec. 2000. De
structuur van ons archief; Voor carrosseriebouw, wagenmakerij en reparaties P. Schuyt; Groenendaal
in Heemstede [Schuyt van Castricum].
Koeckoek, nr. 38, dec. 2000. In memoriam Ab Koekkoek uit Steenderen [1920-2000]; Beroepen in de
familie: Metaalkunstenaar [Herbert Koekkoek, won. Thesinge; tr. 1949 Christina Wolsing].
DeKruijdboom.jg. 16, nr. 4, dec. 2000. R. van der Spiegel: Twee Haagse bakkers Kruit [Claes Ariensz Cruyt
(tr. 1636) en Arien Claesz Cruyt (tr. 1660)].
Niet zo benauwd, nr. 43, kerstmis 2000. Themanummer: Dierbare herinneringen [w.o. in memoria]; De
veenmolen te Wilnis en de vader van stamvader Johannes van der Linden [de in Breukelen gesignaleerde
grafsteen van Joannes Lindenius (1610) heeft mogelijk te maken met de gelijknamige predikant, die
stond te Langeweer (1595), Mijdrecht en Thamen (1603), Kockengen (1612) > zie Repertorium Van Lie-
burg; > zie ook Uw Amsterdam (jubileumboek 40 jaar afd. Amsterdam), pag. 236].
De Nijdamstra Tynge, 48e jg., nr. 1, juni 2000. Genealogie van Friedrich Ernst (Klases) Nijdam [1898-
1973]-
Het Patertje, 16e jg., sept. 2000. Stamboom Nunspeet [nageslacht van Willem Jansen Pater(s), overl.
Nunspeet 1761]. Idem, dec. 2000. Genealogisch overzicht Pater - Amerongen [Dirk Pater, geb. Renswou-
de 1848, tr. ald. 1869 Jannigje Pater; nageslacht o.a. Meijer (te Deventer), Broertjes, Meijn, Van der Sloot,
Van Houdt]; Berichten betr. Stamboom Zuidwolde Drenthe en Stamboom Westerkwartier.
Poelgeest Familie Contacten, juni 2000. Verv. Genealogie (Van) Poelgeest; nov. 2000. M. van Poelgeest:
Familie in het Friese Bolswart [zilversmid Pieter Jansz Poelgeest, tr. 1646 Lysbeth Johannes H(i)emstra];
De tak van Symon Dirck Adriaensz, deel 18 [Van Poelgeest te Hilversum, 20e eeuw]; Roddelpraat over
huize Warmond [1587 verklaring voor notaris door Marie van Duivenvoorde]; Een verbinding van Son-
neveld en (Simonstak) Van Poelgeest [via Boer en Van der Sluis]; A. van Poelgeest: Het onderzoek naar de
aansluiting van Poelgeest (zonder VAN).
De profeet van de Veluwe, nr. 60,16e jg., najaar 2000. Brieven uit Indiè'; 1919-1937 Stichting Callenbach-
Meerburg; Parenteel van Cornelis Carel Callenbach (1827-1878), deel 2 [De Vries, Van Beest, De Zwaan,
Kalff, Hoesintalib].
Quia nominor Viromandua, nr. 12, 7e jg., nov. 2000. De jeugd van mijn betovergrootvader, Joannes
Edwardus Vermant, en een pogingom een oud familieverhaal te onderzoeken betreffende de historische
waarheid [geb. Niel 1840; een verhaal uit de familie Van den Eynde].
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Ruychrock Fragmentaria, nr. 74, dec. 2000. Terug naar Oegstgeest [notities uit DTB betr. Ruijgrok (van
de Werve), Ruigrok]; Rechterlijk archief Lisse (ca 1800) [twee regesten].
'Het Scheepsjournaal', nr. 5, jg. 2, nov. 2000 [nr. 3 is niet verschenen]. Familie historie [Johanna Lugten
wed. Casparus Scheepbouwer was de laatste overledene, die begraven werd in de Grote Kerk te Dor-
drecht (1829)].
De Schildknaap (Vereniging), 6e jg., no. 3, dec. 2000. M.A.J. van der Knaap: Geschiedenis en ontwikkeling
van de druiventeelt [in het Westland]; Van der Knaap stamboom tak C, zijtak C3 [nageslacht van Petrus
Evertse van der Knaep, ged. Wateringen 1719]; Een ongeluk uit 1889 [Adrianus van der Knaap, mole-
naarsmachinist].
Stamboek Steenhoef), nr. 6, 3e jg. (2000). Verv. Mgr. Dr. W. Steenhoff. Pastoor te Soest van 1851-1880;
Verv. Geslacht uit Woudenberg [Steenhof]; Verv. Brave Hendrik; Verv. Geslacht uit Bierum.
Stichting Jacobus Lautenbach i537/*38 tot 1611, familieblad nr. 25, dec. 2000. Sieske Sieses Lautenbach
(geboren 1779); Foto van Harmen Lautenbach (1849-1931).
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 9, nr. 3, sept. 2000. Drost in Zennewijnen/Zoelmond (Betuwe)
[ige-2oe eeuw]; nr. 4, dec. 2000.
Thoentertijd, nr. 47, jg. 23, dec. 2000. H. 't Hoen: De ondergang van het ms Zaandam [Harry 't Hoen was
aan boord als chef hofmeester, maart 1940 uit Rotterdam vertrokken; 1942 onder Amerikaanse charter
varend; getorpedeerd]. Inhoudsopgave vanaf nr. 1 (1978).
Tichelpost, nr. 17 (2000). Honderd jaar oom Géman [Gerardus Tichelman, 1898-1978, geb. op Sumatra,
tr. Kediri 1928 Cornelia Stolle]; 100 Jaar oom Jan [Johannes Marinus Tichelman; 1900-1979].
HetTreffertje, 29e jg. (2000), no. 1, maart; no. 2, juni. Johannes Philipsz Treffers [ged. Sprang 1684]; no.
3, sept. Het Familieboek [Treffers; de totstandkoming]; no. 4, dec. Wij zoeken verder [Wouter Andriesz
Cuypers; Loon op Zand 1658,1677].
Van Helden en Heldinnen, no. 47, band II, 18e jg., maart 2000. Verv. Genealogie Van Helden [te Delft;
18e eeuw]; no. 48, juni 2000; no. 49, sept. 2000. Verv. Genealogie; Zoektocht door het verleden [naar de
voornaam Arend in de familie Lagrouw]; no. 50, band II, 19e jg., dec. 2000. Verv. Genealogie; Redding
mislukt [in 1822 sloeg een vaartuig om in de gemeente Oud- en Nieuw Herkingen; slachtoffers o.a. Van
den Doel, Saarloos, Doorneheijer, Van Zevenbergen, Van Helden].
De Veerkamp Krant, jg. 6, nr. 3, sept. 2000. Verv. Veerkamp in de provincie Groningen; Stamreeks van
Patrick Veerkamp [geb. Amsterdam 1974 > Hermann Veerkamp tr. Schapen 1675 Margareta Schraers].
Idem, nr. 4, dec. 2000. De familie van Trees Veerkamp (Gelderse stamboom); Stamreeks Rik Veerkamp
[geb. Amsterdam 1976 > Hermann Dirk Veerkamp, te Schapen 1761]; De stamreeks van Kees Veerkamp
[geb. Amsterdam 1969 > Hermann V. x M. Schraers].
Vegt's Kroniek, jg. 14, nr. 2, dec. 2000 [de vorige afl. was nr. 1]. Parenteel Hendrik Gerdsen van der Vecht
[vermeld 1629, won. Dalfsen; fragmentgenealogie]; Parenteel van Hendrik Jans de Vegt [overl. Opster-
land 1852].
Verenigingsblad van Van Hiltens, blad 35, jg. 10 (2000), nr. 1. A. van Hilten: De Kaasmarkt in Uithoorn;
blad 36, 2000, nr. 2. W. van Hilten: Hoe in de oorlog afstammelingen van de tak van Ankeveen en van
Charlois elkaar hebben ontmoet en geholpen; blad 37, 2000, nr. 3. Pieter van Hilten en zijn lakstokerij
[tr. 1855 Anna Elberta Gaveel]; blad 38, 2000, nr. 4. Een dienstbaar leven [Wilhelmina van Hilten, van
1886 tot 1926 bij mw. Vlasman-Lingeman, Abcoude/Baambrugge]; Joost van Hilten, notaris [1832 be-
noemd in het Kanton Rhenen, standplaats Scherpenzeel].
Vis A Vis, nr. 37, nov. 2000. Verv. De familie Vis en de Zaanse molens; Oliemolen de Bonte Hen [Claes
Ysbrantsen Brant verkoopt de molen in 1693 aan Claes Jansz Kee].

De volgende familiebladen mochten wij tot ons genoegen aan onze collectie toevoegen:
De Ielstekker, dec. 2000. Uitgave van de Elgersma-stichting; secr.: A. Elgersma, Prins Mauritsstraat 20,
8471PG Wolvega. In deze aflevering o.a.: J. Schaap-Elgersma: Een Elgersma op avontuur [in Canada in de
jaren vijftig; onderhoudend geschreven].
De Mare, 3e jg., nr. 3, dec. 2000. Uitgave van het Van Ma(a)ren Genootschap; secr.: RW. van Maaren, p/a
Rozenhaag 6, 3831 CB Leusden. Familieorgaan voor: Van Maren (prov. Groningen), Van Ma(a)ren
(Utrechtse Heuvelrug), Van(der)Maare(n)(Nedersticht)en Van Ma(a)ren (Meierij van's-Hertogenbosch).
Stand van zaken familieonderzoek [Van der Maerne oorspr. Van Amstel?], Van der Maern of Van der
Meer(n)?; Van Maren in Leersum (Geslacht uit Maarn-Barneveld) [het gezin van Jacob, geb. Veenendaal
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i839> tr. Leersum 1875 Hendrika van Essen]; Fragment van het geslacht Van Ma(a)re(n) uit het Neder-
sticht-Holland, tak Schoonhoven-Gouda, zijtak Van Maare [Dirk van Maare tr. Gouda 1775 Elisabeth
Peuselaar; en nageslacht voornl. te Amsterdam].
16e Quispel Rondzendbrief, dec. 2000. Contact-adres: Jan Quispel, Zoeterwoudsesingel 29, 2313 EJ
Leiden. Bijdrage betr. Gilles Quispel [ged. Oud-Beijerland 1745, schipper, tr. Rotterdam 1776 Geertrui
de Lange].
Stienstra-krantejg. 5, nr. 1, okt. 2000. Contact-adres: Andrys Stienstra, Kolfbaan 11, 9251AB Burgum.
Op zijn homepage http://www.stienstra.net staat een overzicht van meer dan 2000 Stienstra-gezinnen;
De Sloep [herinneringen aan Oetze Stienstra (1892-1957)]; De ferskillende Stienstra-famyljes [geeft van
18 stammen de oudst bekende generatie(s)].

Duitsland
Donauschwabische Familienkundliche Forschungsblatter, Nr. 95/96, Jg. 26, Folge 1/2, Marz/Juni 2000.
Zur Klarungder Verhaltnisse der Familie Roden (Rothen) in Hatzfeld [18e eeuw]; Die Leiwener Herkunft
der Müller-Vorfahren des Adam Müller-Guttenbrunn; Vermögenstransaktionen von Auswanderern
(1. Teil); Zur Identifizierung der Familie von Friedrich Reder in Neudorf/Banat.

Idem, Nr. 97, Folge 3, Sept. 2000. Vermögenstransaktionen (2. Teil). Idem, Nr. 98, Folge 4, Dez. 2000.
Die Einwohner von Maros (Nagymaros) im Jahre 1740; Auswanderungen aus Göllsdorf, Leitkirch, Wei-
lersbach und Spaichingen (1. Teil) [o.a. Schwaibold, Giefiwein/Göfiwein, Aigeldinger, Lauffer, Honer];
Vermögenstransaktionen (3. Teil).

Düsseldorfer Familienkunde, 36. Jg., Heft4/2ooo. Verv. Zur Geschichte der Stockumer Höfe und ihrer
Bewohner bis um 1800 [o.a. de Buscherhof met pachters Zu(m) Busch; Hof Zum Staad met pachters
Zu(m) Stade, (von) Staedt; Hof Auf der Leimkaul met pachters von/auf der Leimkaulen en Krakamp];
Verv. Recherchen zu Heinrich Heines Jugendzeit; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath [Schmitz t/m
Spelter, met o.a. Schneiss, Schomecker, Schotten, Schragen, Schragen, Schröder, Schumecher, Schweden,
Schwir]; Verzeichnis der in Archiven liegenden evangelischen Kirchenbücher aus dem Kreis Kreuzburg
in Schlesien (Teil 2); Huldigungslisten des Amtes Mettman vom 27.-29. November 1730.

Emslandische und Bentheimer Familienforschung, Heft 57, Bd. 11, Nov. 2000. J. Ringena: Index der
Einheits- und Samtgemeinden, Stadte, Gemeinden, Orte, Ortsteile,Bauerschaften, einzelnenHöfe, evtl.
auch Moore, Walder im Kreis Emsland; Ahnenliste von Heinrich Chr. Aldekamp [geb. Nordhorn 1926;
—, Grüppe, Kievit, Oortman].

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 34, Bd. III, 9. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2000. U. Richter. Eine renaissancezeit-
liche Wappenstube in Freiberg; W. Lorenz: Bemerkungen zur Freiberger Wappenstube; Gellert-Brüder
wurden mehrfach zu Grabe getragen [overl. 1769 resp. 1770]; L. Smak: Die Rehunger Warte im 15. bis 17.
Jahrhundert, ihre Wartmanner und die Irrungen um deren Belehnung — Ein Beitrag zur Familienge-
schichte Stein und Fleckenstein [ise-i7e eeuw]; Das hohe Brückengericht zu Eisdorf bei Lützen. Ein
Beitrag aus der Familiengeschichte Harting.

Idem, lfd. Nr. 35, Heft 4, Okt.-Dez. 2000. Schreiter—Oeder. Vorfahren in Annaberg, verschwagert mit
Melanchthon? [via familie Krappe; Jacob Schreiter tr. (1) ca. 1540/42 Anna Oeder, tr. (2) 1552 Anna
Schweitzer]; Nachkommen des Hutschmückers Heinrich Geutebrück aus Eckesey (Grafschaft Mark)
[ook: Geytebruggen; overl. Plauern 1650; nakomeling o.a. de filosoof Friedrich W. Nietsche]; Zur Berg-
mannsfamilie Bahr im Altenberger Land [i8e-begin 20e eeuw]; Ernst König — Pfarrer in Dömthal und
Gegner des Hitlerregimes (1885-1943); Bürgermeister Caspar Fuhrmann [overl. 1665, tr. Frauenstein 1617
Maria Böhm]; Verv. Familiengeschichte Harting [stamreeks ise-i8e eeuw].

Friedrichstadter Stadtgeschichte, 59. Mitteilungsblatt, Herbst 2000. K. Michelson: Von Kriegsgeschrei
und Pestilenz. Friedrichstadt in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts; Idem: 'Die Schiffbarkeit
der Threene'. Merkantile Betrachtungen Friedrichstadter Burger zur Förderung der ökonomischen
Prosperitat in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts.

Idem, 60. Mitt., Im Winter 2000. Kleines Lexikon zur Friedrichstadter Stadtgeschichte [o.a. verkla-
ring speciale termen, bekende stadgenoten; alfabetisch].
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Genealogie, Bd. XXV, 49. Jg., Heft 11/12, Nov.-Dez. 2000. A. Holtmann: 'Germans to America' im Dreier-
Pack: Fallstricke und kein Ende... [vele onvolkomenheden in de drie versies (boek, CD-ROM en DAD
= Deutschen Auswanderer-Datenbank) van 'Germans te America'; de auteur waarschuwde al eerder voor
het boek, o.a. in Genealogie (1996) en Oldenburgische Familienkunde (1997)]; E. Sroka: Die Tikken [= o.a.
verraderlijkheid, arglistigheden] der Hamburger Passagierlisten mit Bezug auf das 'Link To Your
Roots'-Projekt. Ein Bericht des Historischen Auswanderungsbüros in Hamburg [van de vijf grote emi-
granten-havens in Europa - Hamburg, Bremen, Rotterdam, Antwerpen en Le Havre - zijn slechts de
passagierslijsten van Hamburg, 1850-1934, met de namen van s'/z miljoen mensen bijna geheel bewaard
gebleven; aan digitalisering wordt gewerkt. Autrice is werkzaam bij genoemd Bureau. Zij beschrijft de
onderzoeksmogelijkheden en geeft praktijkvoorbeelden; raadpleging van de originele lijsten kan een
probleem oplossen, bijvoorbeeld doordat bij inbinden van de lijsten een naam in de marge bijna in het
bindwerk verdwenen bleek te zijn. Adres: Elizabeth Sroka, Tourismus-Zentrale Hamburg GmbH,
Historie Emigration Office, Steinstrafie 7,200095 Hamburg. Homepage: http://www.heo-online.de. ];
A. Goertz: Zur deutschen Familienkunde in Polen 1793-1806; G. Lorenz: Trauungen in der Evangelischen
Kirche in London-Islington 1860-1899 [transcriptie]; Neuerscheinungen bei Ortsfamilienbüchern und
Haserchroniken von Herbst 1998 bis Frühjahr 2000.

Hessische Familienkunde, Band 25, Heft 3, Sept. 2000. B. Heil: Die 'filii naturales' der Herren von
Eppstein [ise-i6e eeuw; met drie schema's]; Verv. Fremde in den Ruppertsburger Kirchenbüchern 1808-
1877; H. Bauer. Anfange des Geschlechtes Frey in Wixhausen [i6e-i8e eeuw]; F. Fischer: Wer war Mathilde,
1097, Ehefrau des Eberhard von Ratzenhofen [reactie op eerder antwoord]; Stammreihe Fink [te Lauden-
bach; i8e-2oe eeuw]; Hessische Wappenrolle [met stamreeksen]: Illig [I(e)ling], Schader [Schaider], Thiel.

Idem, Heft 4, Dez. 2000. A. Hansert: Patriziat im alten Frankfurt [historische beschouwing]; D. Uh-
/icft/L.C/ofz:NiederlandischeFlüchtlingsfamilieninFrankfurtamMain:Huys/Heuss,Peters,vonGheere
[Huys afk. van Mechelen; von Gheere afk. van Utrecht]; A. Thomin: Synagogen in Egelsbach; Totenzettel
als genealogische Quelle; Auswartige in den ev. Kirchenbüchern von Schlitz (1609 bis 1690); J. Heinzel-
mann: Zur Genealogie von Anna Seghers [pseudoniem van Netty Reiling, 1900-1983; dr. van Isidor
Reiling (1867 Mainz 1940); Fuld, Engel, Schmalkalden]; Aanv./Corr. Wirwatz; Hessische Wappenrolle
[met stamreeksen]: Hofmeister [te Büdingen], Jung [te Oberahr], Meister [te Pfaffen-Beerfurht], Merlau
[te Hattendorf].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 39, Jg. 88, Heft 8, Okt.-Dez. 2000.
A.Blömer: Ein frühes Taufbuch-Fragment der katholischen Pfarre Odenkirchen (1649-1657) [transcriptie];
M. Kersten: Die Familien von Lützerode und von Ayx. Ihre Verbindung zu den Kölner Kurfürsten [ise-i8e
eeuw resp. ne-ige eeuw]; H. Schönewald: Ahrweiler Neubürger aus der Stadt Köln im 18. Jahrhundert [o.a.
Baumann, Brassardt, Curtius, Gill, Paffrath, Steinhaus]; Historische Landkarten — Rheinland-Pfalz.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Jg. 71 (1999) [2000]. Hierin o.a. M. Nordsiek: Ein Mindener
in Padua. Zur Biographie des Anatomen Johannes Wesling (1598-1649) [familie, studie, carrière, acade-
misch-medische wereld, m.n. te Padua]; K.P.Jankrift: Das 'GroGe Sterben' an der Weser. Seuchenabwehr
und Medizinalwesen in Minden vom 11. bis zum 16. Jahrhundert; H. Nordsiek: Immer auf der Siegerseite.
Die Schlacht bei Minden 1759 — Realitat und Interpretation; 75 Jahre Gymnasium Petershagen; Die
Grabplatte des Mindener Vikars Arnold Karemann [overl. 1484].

Mosaik, Heft 4/2000. In memoriam: Mosaik trauert um Lambert Berenbroek; E. Perau: Ein französischer
Leutnant im siebenjahrigen Krieg am Niederrhein... mit Folgen. Ein Beitrag zur Geschichte der Familie
Beaupoil [te Uedem; 1761]; L.W.A. Berenbroek (f): Genealogische Forschungen in der Ooy und in der Duffel
[tekst van een lezing]; Verv. Nachkommen von Antonius van der Grinten.

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 42, Heft 4, Dez. 2000. G. Friederici: Die Ölgemalde des südamerikani-
schen Plantagenbesitzers und Sklavenhandlers Hermann Chris tian Hintzen (1766-1855) auf dem Kloster-
hof Jührden [tr. Berbice 1809 Femmetje Menten, ged. Amsterdam 1783, dr. van Hendrik Menten (uit
Groningen) en Grietje Stippers (uit Leeuwarden); met schema Hinsen/Hinzen/Hintzen; i7e-zoe eeuw].
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Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XV, 48. Jg., Heft 2, April-Juni 2000. D. Allnoch: Die Familie Allnoch in
der Grafschaft Glatz, ein Familienzweig aus der Rittermafiigen Scholtisei Neuwalde im Neisser Land;
Begegnungen mit dem Familiennamen Knur. Teil 2. Knur - Namenkunde - Bedeutung und Herkunft
[Knor, Knau(e)r; voorkomen in Silezië; Duits-Slavische taaimenging]; Konfirmanden aus Seelesen und
Schmückwalde, Kr. Osterode zwischen 1792 und 1818.

Idem, Heft 3, Juli-Sept. 2000. Aus der evangelischen Kirchengemeinde Siegroth (Kr. Strehlen) im
schlesischen Kirchenkreis Nimptsch; Begegnungen mit dem Familiennamen Knur. Teil 3: Knur -
Stammfolgen - Schlesien; Konfirmanden aus Seelesen und Schmückwalde (SchluG).
Idem, Heft 4, Okt.-Dez. 2000. Der Orts- und Familienname Rausch(en) in Ostpreufien im 16. bis 18.

Jahrhundert. Die Genealogie der Familie Rausch in Neidenburg [i7e-i8e eeuw]; Verv. Begegnungen ...
Knur [i7e-i8e eeuw).

Ostfriesische Ahnenlisten, Band 10,1. lieferung(20oo). AhnenlisteTjaden [Tjaden tr. Emden 1896 Hart-
mann, Griesbach tr. Mrotschen 1904 Kreklau, Reibeling tr. Klein-Karben 1910 Trabanth, Maier tr. Walds-
hut 1911 Berthold].

Roland [zu Dortmund], Bd. 11, Jg. 34, Heft 9/2000. Westfalens Beitrag zur Besiedlung Mecklenburgs im
12. bis 14. Jahrhundert [samenvatting lezing]. Idem, Heft 10/2000. Das Netz der Dorfschulmeister [sa-
menvatting lezing]. Idem, Heft 11/2000. K.A. Goldacker. Cavalierstouren [reisbeschrijvingen; waar te
vinden]; D. Mottig: Ein verschollener Beruf - der Haarbodenweber. Idem, Heft 12/2000. K.A. Goldacker.
Das Quaternion-System im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation [de betekenis van het getal 4
i.v.m. de standen]; Ein heimatkundlicher Spaziergang durch das Dorf Brechten [samenvatting lezing].

Saarlandische Familienkunde [verschijnt niet meer 4 x p.j., maar als jaarboek], Bd. 9/1, Jg. XXXIII
(2000). Die Saarlandischen Nachkommen des Christian Haldi (1655-1731) [geb. Saaren (Kanton Bern), tr.
Zweibrücken 1681 Anna Maria Eichacker]; Vorfahren des Försters Michael Fenck [stamreeks Fink >
Fenck; te Friedrichsthal, Fürstenhausen en Fechingen; afk. van Wassertrüdingen; Vorfahren in Din-
kelsbühl: Pauli, Birkenzeller, Schelhamer/Schelheimer]; W. Petto: Die Zürcher Familie Honeg-
ger/Honecker im Saarland. Zur Abstammung von Erich Honecker [i6e-2oe eeuw]; A. Schestag: Woher
stammt die Merziger Familie Hanau? [behandelt de geschiedenis van joden in Hanau en in de Elsas,
waar al in de Middeleeuwen een bloeiende joodse gemeenschap was; waarschij nlijk stamt de familie uit
Haguenau (Elsas); de naam Hanau wordt in Metz voor het eerst in 1619 vermeld; familie(s) Hanau te
Freistorff, I7e-i8e eeuw; fragment Hanau te Merzig, 18e eeuw]; Idem: Franciscus Xaverius Michael Ha-
nau, von Merzig nach Düsseldorf [v/h Salomon Hanau, als 2o-[waarschijnlijker 25-]jarige gedoopt in
1762 te Keulen; tr. (1) Düsseldorf 1763 Anna Helena Sophie Schaaffs, tr. (2) 1792 Antonetta Josefa van der
Bourg]; Woher stammt die Banater Kolonistenfamilie Thieser? Stammfolge Thieser [te Saarhölzbach;
i7e-2oe eeuw]; B. Götzer: Fehler in der Familienforschung [voorbeelden van o.a. leeftijdsopgave, misver-
standen, weglatingen en toevoegingen, hiaten, afkortingen en plaatsbepalingen; meestal staan de fouten
niet in kerkboeken en moeilijk leesbare handschriften, maar zijn ze 'hausgemacht', in stambomen,
computeruitdraaien en in op hoogglanspapier gedrukte familieboeken, aldus de auteur. Uit de samen-
vatting: 'Fehler sind hausgemacht. Doch wer sich mit ihnen beschaftigt, kann - als Bearbeiter - viele
Fehler vermeiden. Eine Reihe Fehlern entsteht ja aus besten Absichten der Bearbeiter, eben die Zusatze,
die falschen Mütter, die falsch identifizierten Orten... Nichts errechnen, nichts vermuten, nichts kom-
binieren, nichts weglassen, nichts hinzufügen'].

Informationsdienst der Arbeitsgemeinschaft für Saarlandische Familienkunde e.V-, Nr. 134, Febr.
2000; Nr. 135, Mai; Nr. 136, Aug.; Nr. 137, Nov. 2000.

SachsischeHeimatblatter, 46. Jg. (2000), Heft 4/5. Speciaal nummer gewijd aan Zwickau, met o.a. plaats
in de Saksische geschiedenis, Robert Schumann, de pest in de 16e eeuw, de eerste kinderbewaarplaatsen,
automobielindustrie, steenkolenmijnen, niet meer bestaande huizen, stedelijke ontwikkeling in de
Middeleeuwen.

Idem, Heft 6/2000. Die Grabstatten des Johann Sebastian Bach — ein Beitrag zum Bachjahr 2000;
Johann Gotthelf Seyferth 1766 bis 1777 in London. Ein früher sachsisches Wirtschaftsinformant; Die
erste Tageszeitung der Welt erschien in Sachsen.
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Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Bd. 22, Heft 11, Sept. 2000. R. Bidlingmaier:
Bürgerliche Nachkommen der Freiherren von Bouwinghausen-Wallmerode [Barth, Bodamer, Seyfried,
Kruck]; Einwohner in Kieselbronn 1698 bis 1719 nach den neu angelegten Kirchenbüchern des Pfarrers
Johann Jakob Hecking [o.a. Ziegler, Binder, Knodel, Schlegel, Hoffmann, Martin, Heldmeyer, Kappel];
Die Familie Imlin in Möglingen [ook: Imle, Emle, Emlin, Jemle, Jemlin; i6e-i7e eeuw].

Idem, Heft 12, Dez. 2000. Einwohner in Lomersheim nach dem Seelenregister von 1695 [o.a. Boger,
Dürr, Federhaf, Hiltwein, Samann, Scheible, Schweizer]; Die Herkunft der Familie Felmeth [i6e-begin
17e eeuw; met stamreeks Wernitzer gen. Beheim, I4e-i6e eeuw]; Die Vorfahren von Anna Catharina
Weisser geb. Linde (1655-1733) [kwst.; —, Faber, Pistor, Sorg; met o.a. Chomberger, Knoderer, Schott,
Scholl]; Einige württembergische Geschlechter Jager; Ortsfremde in Buchsweiler im Elsass.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 75. Jg., Heft 2, 2. Quartal 2000. Ein Bremer Domstruc-
turar vor 300 Jahren. Die Grabplatte [met wapens van de families Sarnighausen en von Oetken; Daniel
Sarnighausen van 1672 tot 1704 actief als Dombouwheer]; Die ungehorsamen Klosteruntertanen.
Gesetzesverstöfie im Kreis Uelzen von 1572 bis 1796; Von der Familien- zur Zeitgeschichtsforschung.
Das Schicksal meiner UrgroSeltern im Iran und in der Sowjetunion wahrend des Zweiten Weltkrieges;
Was findet der Familienforscher wo? Quellen zur Genealogie im Stadtarchi v Lüneburg; Bremer Quellen
zur Aus wandererforschung; Neue Aus wanderer-Datenbanken entstehen. Wichtige Anschriften zur Aus-
wanderer-Forschung in Deutschland [o.a.: http://www.hamburg.de/LinkToYourRoots/welcome.htm ].

Idem, Heft 3,3. Quartal 2000. Die Göttinger Verleger und Pastoren Danckwerts aus einer 'hübschen
Familie'; Der Bremer Dichter J.H. Menke und die Musikerin Elise Muller [geb. Bremen 1782]; Die Apo-
thekerfamilien Dempwolff in Dannenberg; Was findet der Familienforscher wo? Das Stadtarchiv Celle;
Führung und Schreibweise von Familiennamen in Preufien.

Idem, Heft 4,4. Quartal 2000. Die alten Ambtsschreiber und Ambtmanner; Matthias Friedrich Angel-
beek. Aktuar und Brauhausschreiber in Gartow 1764-1776; Die Calenberger Juden im Jahre 1702 [o.a. te
Osterode, Göttingen, Ampt Radolfshausen, Ampt Lauenförde, Neustadt Hannover, Stadt und Ampt
Münden, Winstorf en Hertzberg]; Was findet der Familienforscher wo? Archiv des Kirchenkreises Stor-

Frankrijk
Cercle généalogique d'Alsace, Bulletin No. 131, 2000-3. Verv. Alsaciens et autres étrangers au Pays de
Bade; Verv. Liste des convertis dans Ie bailliage de Schirmeck-Mutzig, Ie ban de la Roche et la paroisse
de Vipucelle (1680-1792) [Leindergrün t/m Zirn]; Prénoms identique portés par des frères; Jean Bury,
bourgeois de Falkwiller et fermier au Wasserhaus 1624-1724; Catherine Voegtlin, née Haeffelin, de
Colmar, une maïtresse femme (1636-1710); Les seize quartiers du dr Ernest Schaffner (1901-1966), maire
de Lens, député du Pas de Calais [geb. Straatsburg; —, Sengel, Meyer (te Froeschwiller), Siiss; met
Stumpff]; Décès de protestants alsaciens a l'höpital militaire de Nancy 1747-1780; Antw. o.a. Timmel,
Goetz, Bossert, Boehrer [met Kehrwiller], Grauel, Merckel, Sittler/Siedler; Liste des membres.

Idem, Bulletin No. 132,2000-4. Verv. Mariages d'Alsaciens et autres étrangers au pays de Bade; Verv.
Liste des convertis; Les Ebelin, notables ruraux de Hirtzfelden en Haute-Alsace, sous la monarchie
frangaise; Notes sur la familie Billiard de Kirrberg; La fin de la pharmacie du Cerf a Strasbourg [frag-
ment Bertsch]; Trois families Goetz a Baerenthal et Philippsbourg (Moselle); Protestants d'Alsace cités
dans divers documents concernant Metz et sa région; Antw. o.a. Salzmann, Munsch, Riehl [met o.a.
Goettelmann, Ziegler]; Hertzog [te Belmont en Metzeral], Jehl [met o.a. Krencker].

Héraldique & Genealogie, No. 156, XXXIIIe année, no. 3, juillet-sept. 2000. Bijdr. betr. o.a. Quartiers
de Rohan [aanv./corr.], Angineau, Compey, Dubrac, Quartiers Marguerite de Rohan (1617-1684, suite et
fin). Idem, No. 157, No. 4, Oct.-Déc. 2000. Bijdr. betr. o.a. (Le) Chastelain, Rocquefeuil, De Bailleul [13e-
17e eeuw]; De Fautrières, (De) Faverolles, Gouyn [kwst. van Geneviève Gouyn de Brunelles, 1762-1823;
met o.a. Heurtault].
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Nord Genealogie (Flandres - Hainaut - Artois), No. 165,2000/4. Verv. Kwst. Courtois; Verv. Coeugn(i)et;
Les bouchers de Lisbourg [i6e-i7e eeuw]; Kwst. Lepers; Les Cuvelier de Capinghem [i6e-i7e eeuw]; Verv.
Familie Dubuis; L'échevinage de Wissant sous l'ancien régime; Kwst. Longepee [veel Belgische kwn.];
Descendance Fruleux; Verv. Adheritements a Bachy au XVIème siècle [o.a. Desmillecamps, Duvivier,
Bocquet, Mallet, Billecocq, des Carpentries]; Le Fonds Béthencourt [samengesteld dooreen notarisklerk,
met o.a. regesten van huwelijkscontracten Gros d'Arras 1547-1786 en parochieregisters van Arras; naam-
lijst van de genealogische schema's]; Familie Lernould [i8e-i9e eeuw]; Partage du 2 juillet 1742 des biens
de Claude-Henry Vanderlinde et Marie Thérèse Farvacques [te Lillej.

Idem, No. 166,2000/5. Verv. Kwst. Courtois; La familie De La Verdure a Fruges [i6e-i7e eeuw]; Descen-
dance Dervaux a Tourcoing [i7e-i8e eeuw]; Les Derv(e)au(x) a Lille aux i8ème et ïgème sièdes; Verv.
Kwst. Longepee; Verv. Fruleux; Testament de Mme Juliette Charlotte comtesse de Robersart [1892];
Descendance Denimal; Aanv. Kwst. Wallon. Idem, No. i66bis, 2ooo/sbis. Table générale des rubriques
parues dans Nord Genealogie de 1971 a 1999, No. 1 a 161.

Idem, no. 167, 2000/6. Kwst. Leboucq [kwn. voornl. te Lille]; Descendance de Jean Hannedouche a
Fruges [overl. vóór 1646; Wigneron, Demetz, Caron]; Aanv. De Beaussart; Les premiers Huguenots du
Nord de la France émigrés en Afrique du Sud a la fin du XVIIème siècle; Aanv. Kwst. Masure; Kwst.
Delsalle [kwn. te Quesnoy-sur-Deüle]; Verv. Derv(e)aux; Contribution a l'étude de la descendance Ver-
straete [te Eeklo (B); i7e-2oe eeuw]; Kwn. Etienne Duponchet [1661-1709] en Frangoise Bataille [geb. 1670,
tr. 1703 Arthur Delespaul]; Antw. o.a. Pluvinage, Duponchet, Durot, Lallemant, Royaux.

Stemma (Ile-de-France), Cahier No. 87, 22e année, tome XXII, fase. 3, 3e trim. 2000. La Charité et les
'pauvres' a Carrières-sur-Seine (Yvelines) avant la Révolution. Liste des pauvres (1744-1792); Puiseux-
Pontoise (Val-d'Oise), village du Véxin francais. Evolution de la propriété foncière; Mariages relevés a
Béthemont-la-Forê (Val-d'Oise) dont un conjoint est étranger a la paroisse.

Idem, No. 88, fase. 4,4e trim. 2000. Joseph-Laurent Demont, général d'Empire [geb. Sartrouville 1747,
zoon van Joseph Marie du Mont, sergeant van de Zwitserse Garde, en Marie Elisabeth Imhof ]; Enfants
illégitimes.

Verder ontvingen wij:
De Aker, jg. 1, j an. 2000 [Nieuws uit de groepen die zich bezig houden met historie, cultuur en genealo-
gie in Spijkenisse; Huwelijksakte Leonardus van Roon en Neeltje van Dijk (tr. Spijkenisse 1846)].
Aldfaers Erf (Schotanus), 45e jg., nr. 145 (maart 2000); nr. 146, mei [herinneringen aan Grietje Schotanus
Tromp, 1880-1961]; 46e jg., nr. 147, sept.; nr. 148, dec. 2000.
Allemaal Bakker, nr. 5,4e jg. (2000) [Verv. Kwst. Jacobus Johannes Bakker]; nr. 6 (2001) [idem].
Andringa Staach Nijs, nr. 34, mei 2000.
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1926-1972.
Archeologische Kroniek, Provincie Utrecht 1998-1999.
DerArchivar, 53. Jg., Heft 4, Nov. 2000 [Erschliefiung von Grundaktenbestanden im Brandenburgischen
Landeshauptarchiv; Sicherung von brandgeschadigten Akten: ein Erfahrungsbericht aus dem Staatsar-
chiv des Kantons Basel-Landschaft].
De Asperensche Courant, no. 81, 21e jg., nr. 4, dec. 2000 [Brand in kermiskraam van Bossenaar in 1746
te Asperen (Magdalena Kr(u)ijtsers verkocht galanterieën en Engelse waren); De krant van toen, het
nieuws van 70 jaar geleden].
Bachten de kupe, 42e jg. (2000), nr. 1, jan.-maart [De touwslagerij in het openluchtmuseum Bachten de
kupe; Metselaarskentekens en runen in F rans-Vlaanderen en de Westhoek; De slag bij Nieuwpoort 2 juli
1600]; nr. 2, april-juni; nr. 3, juli-sept. [speciaal-nummer Plechtige Communiefeest]; nr. 4, okt.-dec.
[korte bijdragen betr. families De Boom/Debreuck en Duron, Veehandelaren, IJslandvaarders, Pastoors
van Deveren-Yzer (1577-1960).
Baljet Gazet, jg. 10, nr. 1, juni 2000.
Blanckensteijn bulletin, 12e jg., nr. 3, winter 2000.
The British Columbia Genealogist, Vol. 29 (2000), Nos. 1 t/m 4 (March t/m Dec).
Burgerzaken & Recht, 7e jg. (2000), nr. 9 (sept.) [J.M. Otten: Naamgebruik naar Nederlands recht]; nr. 10
(okt.) [Wet openstelling huwelijk; Bijlage: NGR-infobulletin (Nieuwe Generatie Reisdocumenten), nr.
6, okt. 2000]; nr. 11 (nov.); nr. 12 (dec).

370 Gens Nostra 56 (2001)



Citadel (RA in Noord-Brabant), jg. 6, nr. 4, dec. 2000.
De Eendenkooi( Van der Kooij), 27e jg., nr. 4, nov. 2000.
De Familieband (Spanjers), 21e jg., 4e nr., juni 2000; 22e jg., ie nr., aug. 2000.
Familieblad Sparreboom, jg. 11 (2000), afl. 1 (april), 2 (aug.), 3 (dec.) [verv. genealogie Sparreboom].
De Familie Heraut (Van Aggelen, Van Ach(g)elen en naamsverwanten), nrs. 42 (maart 2000) t/m 44 (sept.
2000).

Familiekrant Stam David(t)s, 5e jg. (2000), spec. uitg. 7 [enkele beknopte stamreeksen David(s) bij fami-
lieberichten].
Familienblatt Kockerols, Nr. 97, Weihnachten 2000.
Familienkundliche Nachrichten, Band 11, Nrs. 5 (Jan.-Marz) t/m 8 (Okt.-Dez. 2000).
Familie Nieuws-Brief van de familiestichting Aart van 't Net, uitg. 14,8ste jg., dec. 2000.
Familievereniging Biesbroek, kroniek no. 13, 7e jg., no. 1, maart 2000 [Verv. Stambomen Biesbroek,
Biesbrouck en Bies(e)broeck].
Festina lente (Van der Bijl), nr. 27, sept. 2000.
Gelders Erfgoed, 2000-4 [bijdr. betr. het Beekbergerwoud; Over hekken in de markeboeken]; 2000-5
[IJzernijverheid langs de Oude IJssel]; 2000-6 [Behoud en beheer van het landschap; Tot behoud van
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op
genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant-
woorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan:
C.H. van Wijngaarden, Sterrebos 224, 4817 SM Breda.

ANTWOORDEN

298. ONBEKEND WAPEN (56 (2001), pag. 84-85)
Voor dit wapen zie: A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (1977), blz. 788, nr. 4345. Het komt voor
op een gedenksteen uit 1714 in de toren van de kerk te 't Zandt; de wapenvoerder is Peter Ewes, kerk-
voogd aldaar. De vier kwartieren zijn van de familie's I Ewens (Ewes), II Itens, III onbekend wapen
(Branda?) en IV Elama. Een afbeelding van de gedenksteen komt voor in M.D. Osinga, Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, Deel VI, De Provincie Groningen, Eerste stuk: Oost Groningen (Plaat LXXXIX, nr.
1). In Pathuis komen diverse varianten en samenstellingen voor van de kwartierwapens onder de nrs.
2251, 2252, 2253 en 2259.

K. van den Sigtenhorst, Rijswijk

VRAGEN

312. CRABBEE, CRABBE
Jacobus Crabbee (Crabbe) en Lena Alliee hebben in 1771 een minderjarige dochter: Susanna Crabbee
'zwanger bevindende van de meerderjarige j.m. Abraham Musketier wonende te Leiden'. Abraham
betaalt de ouders vijfhonderd gulden, zal de kraamkosten, studiekosten enz. betalen en na de bevalling
tweehonderd gld. alimentatie per jaar betalen, mits Susanna haar kindje buiten Leiden ter wereld
brengt en Abraham nooit verder zal aanspreken of het hem moeilijk maken. Gevraagd: waar heeft
Susanna Crabbee het kind ter wereld gebracht; is er sprake van nageslacht.

A.G. Musquetier, Sneek

313. JANSEN
Jan Jansen, van Gorinchem, samen met zijn vrouw lidmaat te Leeuwarden 25-3-1696), burger aldaar 21-
12-1701, meester-pijpmaker (1706), overl. Leeuwarden 25-5-1731, tr. Jannichie Hendricks, van Leeuwar-
den. Gevraagd: voorgeslacht (vermoedelijk te Gorinchem) van Jan Jansen.
SMIT
Klaas Smit, overl. Wormerveer 19-7-1815, tr. aldaar 12-6-1808 Trijntje Genis, ged. Purmerend 14-12-1787,
overl. Wormerveer3-2-i868. Zij kregen één kind: Klaas, geb. Wormerveer 27-7-1815. Gevraagd: geboorte-
gegevens en voorgeslacht van Klaas Smit.

W.J.G. Gibas, Naarden

314. LOOS-ROSSEL
Johann Maurits Loos, gewoond hebbende te Doetinchem en Utrecht, gepensioneerd militair (1814),
gehuwd met Helena Losea Rossel. Gevraagd: Nadere gegevens en voorgeslacht van beiden.
SIMONS-ROSENICH
Johan Wilhelm Loos (zoon van boven genoemden), ged. Doetinchem 7-2-1792 (Luthers), militair, otr.
Deventer 13-6-1814 Theodora Catharina Simons, ged. Nijmegen 2-5-1789 (Luthers), dochter van Johan
Frederik Simons, koopvaardij matroos en (tr. Nijmegen 25-1-1789) ChristinaRosenich. Gevraagd: nadere
gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Simons-Rosenich.

E.R. Steinebach-van Reijn, Heeze
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315- GOSSES
Trij ntje Gosses, 'van Heerenveen', tr. Joure 15-5-1748 Krij n Wijbrens, geb. Joure 5-12-1722, boomkweker
aldaar. Gevraagd: geboorte/doopgegevens van Trijntje Gosses, haar voorgeslacht.

N. Simonis-Taconis, Waalre

316. VAN ZUIDAM (ZUIJDAM, SUIJDAM)
Frank van Zuidam geb. ca. 1677, overl. vóór 1739, tr. ca. 1703 Gerrigje Ligtvoet. Zij kregen, tussen 1703
en 1717 vijf kinderen (gebruikten allen het patroniem Franken). Bij de huwelijken van twee van hen
werd vermeld 'geboren Aalst', bij de andere drie werd expliciet vermeld 'wonende te Brakel'. In 1739
woonde Gerrigje Ligtvoet, weduwe Van Zuydam, in een huisje op de dijk te Brakel. Zij schonk dit huisje
in 1742 aan haar schoonzoon, de schipper Arien van den Oever (gehuwd met Johanna Franke van Zuid-
am). Bij een belastingheffing in 1750 wordt dit huisje een 'schippershuijsken' genoemd, bewoont door
bovengenoemd echtpaar. De nazaten van Frank blijven voornamelijk in de Bommelerwaard wonen. Op
betrekkelijk korte afstand van de Bommelerwaard ligt de Alblasserwaard. In die tijd komen hier veel
Van Zuidams voor. De voornamen van de nazaten van Frank komen ook bij de Van Zuidams in de Al-
blasserwaard zeer veel voor (Dirk, Jan, Dirkje, Anna, Johanna). Een verband met de Zuid-Hollandse Van
Zuidams heb ik niet kunnen vinden. Gevraagd: waar komen Frank van Zuidam en Gerrigje Ligtvoet
vandaan? Was hij ook schipper? Is hij verwant aan de (vele) Van Zuidams in Zuid-Holland?

J.E.G.M, van Zuidam-Lubberdink, Elburg

317. VAN VARK-SOLZER
Cornelis van Vark, geb. ca. 1794, was o.a. buikspreker, tr. Johanna Solzer, geb. ca. 1793. Van dit echtpaar
zijn drie kinderen bekend: (1) Corneille, geb. Den Haag 4-5-1813; (2) Francina, geb. ca. 1816, overl. Den
Haag 28-4-1818; (3) Willemina, geb. Rotterdam 6-3-1820. Gevraagd: gegevens betreffende dit gezin en
voorgeslacht Van Vark-Solzer.

H.H. van Vark, Waddinxveen

318. MUIJLWIJK-VAN DER LE(E)DE(N)
Jan Muijlwijk en Aafje (Aagje) van der Le(e)de(n) hadden, voor zover bekend, vijf kinderen: (1) Aartje,
ged. Noordeloos 1-2-1778; (2) Pieter, ged. 3-10-1779; (3) Jan, ged. 19-5-1782 (get.: 'Maaike Muilwijk, 's
vaders moij'); (4) Dirk, ged. 13-1-1790; (5) Maaijke, ged. 12-3-1795. De laatste vier kinderen gedoopt te
Leerbroek. In 1819 is als huwelijksbijlage het overlijdensextract van Jan Muijlwijk opgenomen, waaruit
blijkt dat hij (gehuwd met Aafje van der Leden) overl. Leerbroek 23-4-1814, oud 64 jaar. Waarschijnlijk
is Aafje een dochter van Pieter Hendrikse Leede(n) en Neeltje Jans Heikoop. Uit dit echtpaar zijn te
Noordeloos tussen 1753 en 1773 negen kinderen gedoopt, waaronder Aafje op 9-3-1755. Gevraagd: voor-
ouders, geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens.

J. de Vries, Amersfoort

319. LE NOBEL
Jan Lenard Lenobel, mogelijk afkomstig uit Frankrijk via het plaatsje Ronck (nabij Lille), woont in de
Vlissingsestraat te Middelburg, overl. ald. 8-8-1750, tr. (1) ca. 1728 Catharina de Molenaar; tr. (2) Middel-
burg 1749 Sara Abekerke. Uit het eerste huwelijk tenminste twee zoons: Cornelis Leinaart Lenobel (tr.
1751 Tannetje Servaas) en Jacobus Leinaart Lenobel (tr. 1751 Magdalena Jacoba Bitter). Gevraagd: waar
kwam Jan Lenard Lenobel vandaan, wat was zijn beroep, wie waren zijn ouders.

C.P.J. Ie Nobel, Hilversum

320. BREEDVELDT, BREETVELD
Neeltje Breedveldt (Breetveld), geb. Overschie, woont aanvankelijk te Schiebroek, tr. (1) Bonifaas Roden-
burg; tr. (2) Hazerswoude 3-7-1785 Maarten Brouwer, ged. Aarlanderveen 29-5-1757. Uit het tweede
huwelijk, gedoopt te Hazerswoude tussen 1786 en 1793: Hilletje, Pieter, Willem, Pieter, Willem, Jan en
Maria. Gevraagd: DTB-gegevens van Neeltje Breedveldt en haar voorgeslacht.

T.J. de Koning, Nieuwkoop
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gezocht: naamgenoten en/of...
(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535)

GRAAT
Bernardus Graat (Oeffeit, 1788-1869) en Maria Wilbers (1800-1890) kregen te Oeffeit drie kinderen:
Elisabeth Graat geb. 11-6-1833, Hermanus Graat geb. 28-8-1835 en Theodorus Graat geb. 5-5-1841. In het
bevolkingsregister van Oeffeit komen deze drie nog voor in de registers van 1850-1859, waarna ieder
spoor ontbreekt. Wie heeft informatie over deze drie kinderen?

A. Wijnen, Hoogeindse Kampen 14,5447 PP Rijkevoort

VAN REES-RAMBONNET
Een goede kennis van mij bezit een drietal oude fotoalbums (periode 1910 - ca. 1920); hij zou het jammer
vinden wanneer deze later verloren zouden gaan. Op de omslag van twee van de albums staan in goud
de initialen 'A.v.R'. en 'K.R', waaronder de jaartallen 1910 en 1911. Bovendien staan op het album van
1911de afdrukken van twee zegelringen. De foto's betreffen de verlovingstijd, het huwelijk, de huwe-
lijksreis en de jaren erna van een jong echtpaar, en van baby's, kinderen, grootouders, ooms, tantes,
verdere familieleden, huizen en de vele huisdieren. Nadere bestudering van de moeilijk te ontcijferen
bijschriften, en het raadplegen van o.a. de naam- en ranglijsten officieren (1910-1915) der Koninklijke
Landmacht, leverden onder meer de volgende gegevens op: er was in i9iimaar één tweede luitenant bij
de infanterie die de initialen A.v.R. kon hebben: P.A.D.A. van Rees; in het album staat bij de man de
naam Nol (Arnold) en bij de vrouw de naam Keun of Kuun; in het album staat het interieur van Nol's
kamer te Assen; bij de huwelijksfoto staat de datum 14 september 1911: op deze datum werd te Assen het
huwelijk voltrokken tussen: Philippus Arnoldus Daniel Antoine (Nol) van Rees, tweede luitenant der
infanterie, 9e regiment, later luitenant ter zee, geb. Den Haag 2-1-1887 (zn. van Richardus Philippus
Arnoldus van Rees, burgemeester van Hellevoetsluis en Maassluis, en Judith Elisabeth Pasteur), tr.
Assen 2-1-1887 (ontbonden 21-5-1927) Kunira Rambonnet, geb. Velp 10-11-1890 (dr. van Kuno Lodewijk
Rambonnet, notaris te Assen, en Maria Anna Theodora van Everdingen). Uit dit huwelijk werden zeer
waarschijnlijk drie kinderen geboren: (1) Richard of Richje van Rees, geb. ca. 25-9-1912 (te Assen?), (2)
Maria Anna Theodora van Rees, geb. 21-9-1914 (te Harderwijk?), (3) Marianneke Maja Kuno van Rees,
geb. 2-4-1916 (te Assen?).

Vraag: zijn er nog nazaten van dit echtpaar in leven? Indien deze belangstelling hebben voor de albums
kunnen zij contact opnemen met de heer H.C. Herkert te Doornspijk (0525-661003).

Th.J.C. van Zuidam, Paterijstraat 26, 8081 TA Elburg.

BODEKERINCK
Wie kan mij helpen aan bron(nen) van informatie, of gegevens betreffende het geslacht Bodekerinck,
later Der Bodeker, of Bö(e)cker genaamd, in de 'Bauerschaft' Moorlage (bij Emsbüren, D), in het tijdperk
vóór 1400. De naam wordt vermeld in 'Das Marken- und Schnaedbuch des Amtes Rheine-Bervergem aus
den Jahre 1400'.

Harry Beukers, P.O.Box 546, Dee Why NSW 2099, Australia
fax: 6i-(o)2-9984 7632, of e-mail: harrybeukers@ozemail.com.au

DIANORA, VIOLANTA, RINALDO RINALDINI
Mijn naam is Dianora Thörig; samen met de namen Violanta en Rinaldo Rinaldini is deze voornaam in
onze familie gekomen door een zeer romantisch ingestelde oom van mijn grootmoeder. Deze oom had
een sprekende of zingende klok die een bijzonder lied of verhaal vertolkte over een roverhoofdman,
genaamd Rinaldo Rinaldini, die een geliefde had, genaamd Dianora en/of Violanta. Helaas weet ik niet
meer dan het begin van het lied/verhaal dat zich afspeelt in Italië: 'In het donkerste der bossen ...'.
Vraag: wie herkent de namen en wie weet over welk lied/verhaal het gaat?

Mevr. D.E.L. Thörig, Schepenlaan 15, 9301CB Roden
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