
..... . Gens Nostra 
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

NUMMER 4/5 APRIL/MEI 2008 

-;.....= __ _ 

AARGANG 63 

:cnsNostra63 (~) 

GRONINGEN 

C.Q,C.M. Walschots te Rijswijk 

Inleiding 
Voor u ligt het themanummer Groningen ter gelegenheid van de Genealogi
sche Dag op 24 mei 2008. De inhoudsopgave op pagina 263 laat zien wat u waar 
kunt vinden. De 20 verschillende bijdragen (van bronnen, onderzoeksmoge
lijkheden en -ervaringen, van een biografie, een kwartierstaat tot een genealo
gie, van korte en lange manuscripten) hebben overwegend met de stad Gronin
gen te maken en soms met een iets ruimer gebied. Speciaal voor dit nummer 
publiceert de Groninger journalist Schackmann voor het eerst in Gens Nostra. 
Hij beschrijft de tocht in 1823 van een Groninger groep van 35 personen die on
der de vlag van de Maatschappij van Weldadigheid 'vrijwillig' op weg gaat naar 
Vee nhuiz en en onverwacht in Omme rs cha n s bela ndt . D e a ute ur h eeft sam e n 

met mevrouw Elema te Groningen - voor zover mogelijk - de genealogische 
details van deze 35 personen toegevoegd (zie pagina 313-329). Rond al deze 
bijdragen volgen de vaste rubrieken als archiefnieuws, boekrecensies, aanwin
sten, uit het verenigingscentrum, het portret van, periodieken en vragen. De 
vier pagina's mededelingen zijn als losse bijlage toegevoegd. 

Veel kijk- en leesplezier! 
De redactie van Gens N os tra 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar N anninga-Kruizinga] 
DOOR K. CHR. UITTIEN 

Karel Nanninga, geb. Westeremden (G) 27-11-1848, boerenknecht, overl. Loppersum 23-3-1929, 
zn. van Nanne Nanninga (1814-1859), winkelier, kramer, en Aaltje Karels Dijkman (1823-1906), 
wollennaaister, tr. Loppersum 6-1-1872 Gezina Kruizinga, geb. Loppersum 7-2-1852, over 1. Lop
persum 9-12-1926, dr. van Jan Fijbes Kruizinga (1811-1874), dagloner, en Aachien Jans Bleeker 
(1811-na 1873), kasteleinse. 

Uit het huwelijk werden elf kinderen geboren, waarvan er drie jong overleden en acht een 
hoge leeftijd bereikten. De oudste dochter Aaltje (1872-1965), mijn oma, werd 92 jaar en de 
jongste zoon Nanco (1894-1981) werd 87 jaar. 

De foto is ter gelegenheid van het 12¼-jarig huwelijk in 1884 gemaakt door J. Daniels, foto
graaf te Appingedam. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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GRONINGEN 
Het is al sinds jaren gebruikelijk dat de voorzitter van deze vereniging een voorwoord schrijft 
in het themanummer dat jaarlijks kort voor de landelijke genealogische dag verschijnt. De 
locatie voor 2008 is de mooie stad Groningen. Hoewel ik met de stad Groningen geen genealo
gische binding heb, heb ik dit wel met het oostelijk deel van de provincie. 

Zoals in veel families bestond er in het gezin waarin ik opgroeide wat familieantiek met 
verhalen uit vroegere generaties. Het zijn wellicht die voorwerpen, verhalen en foto's uit de 
18C, 19' en 20' eeuw die mij hebben aangezet me op stamboomonderzoek te werpen. Wat oude 
bijbels, Chinees porselein, wat gouden sieraden en een zilveren lepel met de inscriptie St. Pe
tersburg 1829. 

Merklap 17 47 door Clare J anse 

Het meest bijzonder is een aantal merklappen waarvan de oudste uit 1747 stamt en de naam 
ClareJanse laat zien. Een latere uit het midden van de 19< eeuw draagt een aantal initialen van 
leden uit de familie Boswijk, de (achter-)naam van mijn overgrootmoeder van moederszijde. 
Naar alle waarschijnlijkheid is zij, Jantje Boswijk (1843-1916)' de maakster ervan. Ze was de 
dochter van Klaas Eertwijns Boswijk en Lammechien Harms Bruins. Klaas was schipper en 
reder op de Oostzee. Hij verdronk bij het vergaan van zijn schip kort voor oktober 1856. Een 
overlijdensakte heb ik nooit kunnen vinden. Zijn voorgeslacht bestaat hoofdzakelijk uit ver
veners en landbouwers uit Nieuwe Pekela en naaste 01ngcving. 

Groninger merklap 1867 door 
Jantje Boswijk (1843-1916) 
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Mijn overgrootouders Jan de Bruijn (1850-1927) en Jantje Boswijk (1843-1916) met hun kinderen 
Klaas (1884-1970) en Jan (1886-na 1960 ), Dordrecht circa 1887 (fotograaf onbekend) 

Mijn overgrootmoeder trouwde pas op latere leeftijd op 24 mei 1883 in Genderen met de 
zeven jaar jongere Jan de Bruijn (1850-1927) die eerst chefladingmeester van de Spoorwegen 
te Dordrecht was en later in Rotterdam. In Dordrecht werden haar twee zoons geboren, Klaas 
mijn grootvader, en zijn broer Jan, twee jaar later. Mijn grootvader ging er naar de HBS, maar 
ondanks zijn voor die tijd goede opleiding ging hij varen. Mogelijk gedreven door de verhalen 
over zijn grootvader die hij nooit heeft gekend. Eerst op zeilschepen om daarna zijn roeping 
te vinden als rijnschipper, een beroep dat hij zijn hele leven trouw is gebleven. 
Enkele jaren nadat ik de merklappen in bezit kreeg, besloot ik 16 jaar oud voor het eerst naar 
het archief te gaan om vervolgens nooit meer van deze tot verslaving geworden hobby af te 
komen. 

De Genealogische Dag is al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een mooie traditie binnen 
onze vereniging. Ook dit jaar hopen we dat opnieuw honderden leden de weg naar Gronin
gen zullen vinden om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Ik bedank de organisatoren 
van deze dag voor al hun voorbereidend werk om een mooi programma samen te stellen. 

RoelofVennik 
Voorzitter 

Noot 
1. W.G. Boswijk, Boswijk, Groningen 1996, pag. 237: Jantje Boswijk (Nieuwe Pekela 26-11-1843- Heus

den 23-6-1916). 
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Burgemeesters van Groningen van 1824-2008 

DOOR ARIE JAN STASSE 

De stad Groningen kende in de periode 1816-1824 vier burgemeesters. 
Met ingang van het Koninklijk Besluit van 5 januari 1824 nr. 46 kreeg Groningen (evenals 

andere steden) één burgemeester. 

Mr. Jean François van Iddekinge, geb. Kropswolde 4-6-1765, burgemeester 1824-1842, overl. 
Groningen 6-4-1848. 

Mr. Herman de Ranitz, geb. Groningen 10-2-1794, burgemeester 1843-1846, overl. Kreuznach 
(D) 7-8-1846. 

Jan Willem Cornelis baron van Ittersum, geb. Kampen 29-1-1803, burgemeester 1847-1848, 

overl. Groningen 23-1-1880. 

Mr. Gustaaf Willem Hendrik baron van Imhoff, geb. Groningen 16-3-1801, burgemeester 
1849-1852, overl. Groningen 1-1-1890. 

Jan Slot, geb. Koog aan de Zaan 28-10-1795, burgemeester 1853-1862, overl. Meppel 1-6-1886. 

Mr. Willem de Sitter, geb. Groningen 9-11-1820, burgemeester 1863-1872, overl. Groningen 
13-1-1889. 

Mr. Berend van Roijen, geb. Zwolle 27-11-1832, burgemeester 1872-1880, overl. Groningen 
24-11-1893. 

Jhr. mr. Johan Aemilius Abraham van Panhuys, geb. Leek 17-10-1836, burgemeester 1880-1883, 

over 1. Hoogkerk 6-11-1907. 

Mr. Johannes Nicolaas Anthon Bucaille, geb. Semarang (N.l.) 14-2-1840, burgemeester 
1883-1893, overl. Dieren 18-3-1900. 

Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund Modderman, geb. Hoogezand 23-7-1820, burgemeester 
1893-1900, overl. Groningen 22-5-1900. 

Jhr. mr. dr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, geb. Maarsseveen 21-2-1859, burge
meester 1900-1917, overl. 's-Gravenhage 18-1-1936. 

Mr. dr. Evert van Ketwich Verschuur, geb. Zwolle 23-2-1879, burgemeester 1917-1924, overl. 
Groningen 19-4-1924. 

Mr.dr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch ridder van Rosenthal, geb. Dordrecht 7-4-1884, bur
gemeester 1924-1930, over 1. Zeist 29-1-1953. 

Henri Petrus Johan Bloemers, geb. Hummelo 18-4-1880, burgemeester Groningen 1931-1934, 

over 1. Velp (gem. Rheden) 16-9-1947. 
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Mr. Pieter Willem Jacob Henri Cort van der Linden, geb. Hilversum 19-8-1893, burgemeester 
1934-1942 en 1945-1951, overl. Wassenaar 18-3-1969. 

Petrus Fokko Tammens, geb. Leens 8-4-1898, burgemeester 1942-1945, overl. Lemmer 
25-5-1986. 

Jan Tuin, geb. Finsterwolde 25-3-1900, burgemeester 1951-1965, overl. Groningen 6-11-1972. 

Jan Johannes Adriaan Berger, geb. Middelburg 18-9-1918, burgemeester 1965-1971, overl. 's
Gravenhage 6-9-1978. 

Harm Geert Bui ter, geb. Tubbergen 8-1-1922, burgemeester 1971-1985. 

Mr. Adrianus Albertus Martinus Franciscus (Jos) Staatsen, geb. Utrecht 30-1-1943, burgemees
ter 1985-1991, overl. Haarlem 19-1-2006. 

Drs. Hans George Ouwerkerk, geb. 's-Gravenhage 23-5-1941, burgemeester 1991-1998. 

Johannes Christiaan Jan (Han) Lammers, geb. Amsterdam 10-9-1931, waarnemend burgemees
ter 1998, over 1. Amsterdam 5-7-2000. 

Jacques Wallage, geb. Apeldoorn 27-9-1946, burgemeester 1998-heden 

Bron: Inventaris van het archief van de secretarie van het gemeente bestuur van Groningen 
1816-1916. 

.....,_. 
' ..i.;, -
. ...... ~...;,.~·~,,, ..... , ..... 

1>LA'NT OVERYS.SF..L 
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Detail kaart Frisiae Occidentalis 
Typvs, afkomstig uit de in 1582 ver
schenen Franstalige uitgave van L. 

Guicciardini van Beschrijvinghe 
van alle de Neder landen, met de 
stad Groningen in het midden 
(M. Schroor, De atlas van Kooper: 
oude kaarten van de provincie 
Groningen,Bedum2003, kaart24; 
particuliere collectie) 



Bernardus Mes ander (1835-1906) en Jacobus Mes ander (1845-1888), 
twee broers uit Groningen 
DOOR M. C. D. MESANDER-HOUT1 

BerendMesander, geb. Emden 21-6-1805, schoenmaker, over!. Groningen 22-12-1860, zn. van Be
rend Janssen Mesander en Geeske Hindriks Schröder, tr. Groningen 15-8-1833 Griettje Roelfs 
van Dijken, geb. Groningen 23-7-1809, over!. ald. 11-1-1891, dr. van Roelf Jans van Dijken en 
SaartjeJans. 

Uit dit huwelijk ( o.a.), geb. te Groningen: 

1. Bernardus Mesander, geb. 7-6-1835, schoenmaker, conciërge, over!. ald. 11-4-1906, tr. Gro
ningen 9-5-1869 Grietje Hazer, geb. Groningen 8-3-1831, over!. ald. 25-7-1918, dr. van Go
defridus Antonius Hazer, ziekenoppasser, en FroukienJans de Vries. 

Bernardus was van 1872 tot 1894 als conciërge verbonden aan de Rijkskweekschool 
voor Onderwijzers te Groningen. In 1954 hoorde ik dat Bernardus als conciërge van deze 
school actief was in het zoeken naar de plantjes voor de desbetreffende lessen en dat hij 
gezeten op de trappen van het stadhuis 'college' gaf aan de omstanders over allerhande 
zaken met onder armbereik de wereldbol, die hij van de ene naar de andere locatie moest 
brengen, evenals de 'physische instrumenten en tekenmodellen'. 2 

2. Jacobus Mesander, geb. 22-5-1845, ser
geant, agent van politie, brigadier 
van politie, over!. ald. 15-12-1888, tr. 
Groningen 10-11-1872Jantje van der 
Laan, geb. Kalkwijk (gem. Hooge
zand) 30-8-1849, over!. Groningen 
9-1-1920, dr. van Berend van der 
Laan, commissionair, en Conradina 
Jacobi. 

Jacobus is de grootvader van 
mijn echtgenoot Berend Mesander, 
geb. Groningen 16-10-1926, der
matoloog-veneroloog, over!. ald. 
28-8-2000, zn. van Geert Mesander, 
handelsagent en zelfstandig onder
nemer, en Geertje Rumph. 

Noten 

Jacobus Mes ander (1845-1888) bij een deel van het Groninger 
politiekorps ( op de schaats) is de vierde van rechts, 

foto J. G. Kramer te Groningen, circa 1885 

1. Van dezelfde auteur: 'Hermann Mesander (ca 1577-1640)', in: Gens Germana 30 (2004), pag. 121-122 
(Themanummer Favorieten). 

01lloidi11g voor h et o nd e rwij s. 

Riji,hcttl·dool coor otf.lltrtD(j:w, te Gro1'i.H91ti, ;,. de P1/#1r,tr11at. 

G. van Milligen, dincl11tr. 
L. Leo1>0ld . ur,f, le,rtra.r. J. Worp , c>Htl,nuij:tr ~ d, 
Job. A. Leopolcl , f,oe,rl, f,1n-aar. lrJOH/m,ut., 
F . .Bruius . Jwti, l,n-af'r. J . .&lcn , OHdenoij::tr coor ri, · 
Ch. F. van Ouyl, 1:um/1 lurur. 9.lfN,rftUl'4t. 
J>r. L. Steenhui•, cijftl, ûn-turr. J. Groeuewold, rwr IÛ11 ftu!J. 
J. Eneing , 0"'11rtoij:,r flOOr à, l>omc. 

t11knvtl1UI. Or. A. Tb. FoU:enmR, ""°' ott11• 
Dr. M. HeueHnk I OMd.mc(j:ttr t0111it, p/tyftOlo,u 61' g1:tmrJ.. 

wor tuluur/. Aillori#,t,,cJ,ilt. l11ûl~l,tr. 
B. Meander, toHcin-ga. 
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z . Toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke 

stand bij mijn huwelijk met Berend Mesander 
op 24-4-1954 te Groningen. 

Regeerings Almanak van 1883, met de Rijkskweekschool 
voor Onderwijzers te Groningen, in de Pelsterstraat, met 
G. van Millingen als directeur, B. Mesander als conciërge 
en]. Eden, als onderwijzer voor de gymnastiek. Mogelijk is 
deze]. Eden, de vader van de bekende Jaap Eden (Gronin
gen 19-10-1873 - Haarlem3-2-1925). 
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Alle Groningers op internet 
DOOR MEVR. J. VAN KEULEN, HOOFD PUBLIEKSACTIVITEITEN GRONINGER ARCHIEVEN 

Iedereen die zoekt naar zijn familiegeschie- ReBionaal Historisch Centrum 
denis en daarvoor het internet gebruikt, 

komtvroel~oflla~tidnéaanrba~ingmetGhenLias. GrontnBerArC h Ie ven 
Www.gen 1as.n 1s we site voor et zoe-
ken naar akten van de burgerlijke stand over 
voorouders in Nederland. Het gaat dan om de openbare akten van geboorten, huwelijken en 
overlijdens, zoals door de overheid sinds 1811 bijgehouden. Een groot aantal archiefdiensten 
en regionaal-historische centra is, samen met honderden vrijwilligers, bezig om die gegevens 
in te voeren en te zorgen, dat ze op deze website doorzoekbaar zijn. Het betreft 1,9 miljoen ak
ten (stand januari 2008). Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk reproducties te bestellen. 

Het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven heeft het plan opgevat verder te gaan op de 
ingeslagen digitale weg en het aanbod van gegevens over personen uit te breiden. Zo'n twee 
jaar geleden is het werk aan de website www.allegroningers.nl gestart. Deze website is inmid
dels - sinds eind december 2007 - online, maar nog lang niet af. De wijze van presenteren 
wordt nog bijgeschaafd en de inhoudelijke vulling door de Groninger Archieven zal nog vele 
jaren duren. Eigenlijk is het beter om te zeggen, dat de vulling nooit afgerond zal zijn, omdat 
straks ook gebruikers informatie kunnen toevoegen. 

Wat biedt 'Alle Groningers' als uitbreiding op GenLias? 
De medewerkers en vrijwilligers van de Groninger Archieven blijven bezig om de gegevens 
voor de zoekfunctie op GenLias af te ronden, zodat alle openbare akten van geboorte, huwe
lijk en overlijden uit onze provincie vindbaar zijn. Sinds februari 2008 zijn van de provincie 

Studiezaal RHC Groninger Archieven 
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1. Aletta Henriëtte Jacobs (1854-1929) 
Een Groningse van vroeger, die ook nu nog 
landelijke bekendheid geniet, is Aletta Ja
cobs, de eerste vrouwelijke student in Ne
derland. Na haar studie geneeskunde bleef 
zij voor de rechten van de vrouw opkomen: 
in haar werk als arts en door haar strijd voor 
het vrouwenkiesrecht. Dit bezorgde haar 
ook een plaats in de Canon van de Neder
landse geschiedenis. Zij wordt op 9 febru
ari 1854 geboren in Sappemeer als dochter 
van Abraham Jacobs, heel- en vroedmeester, 
en Anna de J ongh. Die geboorteakte komt 
dus binnenkort beschikbaar op het internet 
en kan door iedereen gezien worden. Haar 
vader was ook arts en steunde haar in haar 
pogingen om een goede opleiding te krijgen. 
Hij schreef op 22 maart 1871 een brief aan 
de toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken met het verzoek zijn dochter 'dispen
satie' te verlenen, zodat zij formeel kon wor
den ingeschreven, hoewel zij niet de nodige 
vooropleiding had. In april 1871 zette Aletta 
Henriëtte Jacobs haar naam in het inschrijf
register van de Universiteit van Groningen. 
Daarmee was de strijd echter nog niet gestre
den. Pas op 30 mei 1872 gaf de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken, Thorbec
ke, toestemming tot het afleggen van exa
mens zonder toelatingsexamen en zonder 
bewijs, dat zij lessen Latijn en Grieks had 
gevolgd. Hierover lezen we het volgende in 
de handelingen van de faculteit der wis- en 
natuurkundige wetenschappen: 'Tegen
woordig de HH. De Boer, Enschedé, Mees 
en Modderman. Wordt geëxamineerd in de 
Wis- en Natuurkunde, voorbereidend voor 
de geneeskunde: Aletta Henriëtte Jacobs van 
Sappemeer, voorzien van een vrijstelling van 
de Minister van Binn(enlandsche) Zaken / 
dd. 30 mei 1872, van admissie-examen in La
tijn en Grieksch. Bevorderd non sine laude.' 
Zij studeerde tot 1878 in Groningen en pro
moveerde er in maart 1879. Al die tijd bleef 
zij in Groningen de enige studente. Na haar 
afstuderen vertrok ze uit Groningen. 
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Geboorteakte Sappemeer 1854: Aletta Jacobs 
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Inschrijving Universiteit 
( GrA, Archief Senaat en Faculteiten RuG, tg. 46, 

inv.nr. 448, inschri;fregister1871) 

Inschrijving eerste examen 
(GrA,ArchieJSenaatenFaculteitenRuG, tg.46, 

inv.nr. 620, handelingen faculteit, 7 oktober1872) 
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Groningen de gegevens over de huwelijken tot 1922 van bijna alle gemeenten en over de over
lijdens tot 1952 van het grootste deel van de gemeenten beschikbaar. Inmiddels is er een begin 
gemaakt met de gegevens over de geboorten tot 1905. Overigens geeft de site achter de scher
men de mogelijkheid aan thuiswerkende vrijwilligers om in te voeren. In de toekomst zullen 
aanvullingen dan ook eerst op www.allegroningers.nl beschikbaar komen en later in grotere 
porties aan genlias worden toegevoegd. 

Voor beide websites wordt dus dezelfde database gebruikt. Maar op 'Alle Groningers' gaan 
we de zoekfunctie voor de gegevens over onze provincie combineren met afbeeldingen van 
de akten. Wij presenteren daar dus ook de scans. Als u bij uw onderzoek de gegevens van een 
akte hebt gevonden, kunt u daarna doorklikken naar de afbeelding van die akte. Om dat mo
gelijk te maken is gestart met een omvangrijke actie om al die akten te scannen. De Groninger 
Archieven voeren dat scanwerk in eigen beheer uit en zoeken daarbij samenwerking met de 
gemeenten, die immers over exemplaren van dezelfde akten beschikken en er vaak ook be
lang bij hebben die akten digitaal beschikbaar te hebben. Eerst zijn nu de akten bewerkt van 
de gemeenten Leek, Vlagtwedde, Scheemda en Hoogezand-Sappemeer. Leek was de eerste ge
meente die belangstelling toonde voor dit project en een deel van de akten van die gemeente 
staat sinds december 2007 op 'Alle Groningers'. De overige akten van de genoemde gemeen
ten worden in de eerste helft van 2008 aan de website toegevoegd. Als voortzetting van het 
gemeentearchief Groningen zorgen de Groninger Archieven natuurlijk voor de beschikbaar
heid van de burgerlijke stand van de gemeente Groningen (waarin opgenomen de voormalige 
gemeenten Hoogkerk en Noorddijk). Afronding van dit scan project voor de hele provincie zal 
nog enige jaren duren.' 

Maar we gaan nog een stap verder. Alle bewaard gebleven doop-, trouw- en begraafboeken 
van vóór 1811 van de provincie Groningen zijn aanwezig bij de Groninger Archieven en die 
worden bewerkt voor het internet. Of beter: de gegevens over Groninger doop en (onder) 
trouw komen beschikbaar; het aantal bewaard gebleven gegevens over begrafenissen is bijna 
verwaarloosbaar. Al jaren werken vrijwilligers aan de bewerking van de doop- en trouwin
schrijvingen; een deel is nu tijdelijk beschikbaar op een particuliere site. Deze inschrijvingen 
worden op 'Alle Groningers' doorzoekbaar en vanuit de gepresenteerde vondsten kunt u 
doorlinken naar de pagina van het DTB-boek, waarop de registratie staat. U zoekt dan dus 
zelf op de afbeelding van die bladzijde de goede inschrijving. Daarvoor worden ook alle Gro
ninger doop- en begraafboeken in eigen huis gescand. 

In totaal gaat het om ongeveer één miljoen Groningers van vroeger. De gegevens over doop 
of geboorte, huwelijk en overlijden van die mensen worden opgeslagen in twee aparte da
tabases, één voor de periode tot 1811 en één voor de periode vanaf 1811. U maakt dus eerst de 
keus tussen de twee bijbehorende zoekschermen voor DTB en burgerlijke stand. Er is bewust 
voor gekozen het gebruik van zogenaamde wildcards(* en$) mogelijk te maken. Dat is vooral 
van belang voor het zoeken van varianten va n n a1nen. Hoewel d a t vóór 1811 een grotere rol 

speelt dan in de bronnen na 1811, geldt deze mogelijkheid voor de hele website. Hier wordt 
dus afgeweken van GenLias, dat twee mogelijkheden biedt: 'is gelijk aan' en 'begint met' ( drie 
letters). 

Alle resultaten van een zoekactie worden eerst op een tussenscherm gepresenteerd, van 
waaruit u verder kunt naar de presentatie van afzonderlijke akten of inschrijvingen. Steeds 
blijft aan de linkerkant van uw scherm in beeld, wat uw zoekactie is geweest: DTB of burger
lijke stand, de ingevoerde persoonsnaam en eventuele verdere keuzes zoals periode en rollen. 
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2. Geert Adriaans Boomgaard (1788-1899) 
Een Groninger die niet meer landelijk be
kend is, maar in eigen tijd in eigen stad wel 
befaamd was, is Geert Boomgaard. Hij werd 
in de Martinikerk in de stad Groningen ge
doopt op 23 september 1788 als Geert, zoon 
van Adriaan Jacobs en Geesje Geerts. Hij 
overleed ruim 110 jaar later als Geert Adri
aans Boomgaard. In zijn wel zeer lange leven 
werd hij onder meer tamboer in het leger van 
Napoleon en overleefde de overtocht over de 
Berezina tijdens de terugtocht uit Rusland in 
1812. Terug in Groningen ging hij aan boord 
van zijn vaders schip. Het was het begin van 
een varensbestaan dat tot 1850 duurde. Vanaf 
1863 sleet hij zijn dagen in het Jacob en An
nagasthuis in de stad, vanaf 1864 als weduw
naar. Hij ontpopte zich in dit gasthuis, dat 
bekend stond om de goede keuken, als een 
lastige bewoner, met veel klachten over het 
eten. Toen hij overleed op 3 februari 1899, 

110 jaar oud, was hij de oudste Groninger, op 
dat moment ook de oudste Nederlander ooit 
én de tweede internationaal erkende 'oud
ste mens'. Vanaf zijn honderdste verjaardag 
werd hij regelmatig gefotografeerd, zodat 
we hem ook nu nog kunnen zien veroude
ren. 

1 ""'" _,.;.(l,,_ .. ,l/,,.,_.,1,-,~11 ... .,,.,_,.,11,J;,_,.,,,,,.;..,;, 

r~•{;\7 .. ~~•y J,r ,,-' 

········-- ---] 
Overlijdenakte Groningen 1899: 

GeertAdriaans Boomgaard 
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Geert Adriaans Boomgaard (1788-1899 ), op bijna 
110 jarige leeftijd, ca. 1898,Joto W.B. Bekkering 

(GrA,fotocollectie 1785-22125) 

Grafzerk van Geert Adriaans Boomgaard 
(1788-1899 ), Zuiderbegraafplaats, Groningen 

(foto Johan Waterborg te Groningen) 

Gens Nosrra 63 (2008) 



Een bezoek aan Groninger archieven is natuurlijk ook mogelijk. Groninger 
Archieven ligt vlakbij het Centraal Station van Groningen. De openingstijden zijn 
van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur ( en van september tot en met 

juni ook: dinsdags van 17.00 tot 21.00 uur èn zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur). 

RHC Groninger Archieven 
Cascadeplein 4 

9726 AD Groningen 

Bij de presentatie van de resultaten komen de persoongegevens boven in beeld en is daaron
der aangegeven in welke bron de registratie voorkomt. 

Dit alles is niet ineens klaar, maar regelmatig zullen er aanvullingen worden bijgeplaatst. 
Dus als u relaties in de provincie Groningen zoekt, loont het de moeite geregeld bij 'Alle Gro
ningers' op bezoek te gaan. 

De volgende uitbreiding zal zijn, dat bezoekers zelf thuis afbeeldingen of teksten kunnen 
toevoegen. Denkt u daarbij aan portretfoto's of andere afbeeldingen van de persoon, maar 
ook aan afbeeldingen van bronnen of aan onderzoeksresultaten. En wie weet wat er later nog 
meer mogelijk wordt ... Zo wordt de website www.allegroningers.nl op den duur een groeps
portret van Groningers door en voor de relaties van al die Groningers. Wij nodigen u van harte 
uit de site te bezoeken en mee te werken aan de uitbreiding. 

Missie www.allegroningers.nl 
www.allegroningers.nl is de themasite van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Ar
chieven voor persoonsgebonden informatie. www.allegroningers.nl vertelt over alle Gronin
gers die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Groningen, van de zeventiende 
eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. De website is een 'etalage' van de Groninger 
Archieven. Het is een website die stap voor stap steeds meer zal laten zien van wat er in de Gro
ninger Archieven over de Groningers is te vinden. 

Noot 
1. Voor die akten waarvoor de invoer van gegevens nog niet is afgerond, wordt een tijdelijke voor

ziening gemaakt zodat iedereen die een datum weet, via jaarmappen per gemeente toch de af
beelding van de akte kan vinden. Als bijvoorbeeld in Genlias/AlleGroningers de akten van ge
boorten nog niet ontsloten zijn, is het via mappen (per soort akte - per gemeente - per jaar; dus 
zeg: geboorte-Leek-1840) mogelijk toch deze akten te bekijken. De gebruiker kan dan bladeren 
in de akten (alsofhetjaardeeltjes zijn) als hij op basis van gegevens uit de akten van overlijden of 
huwelijk een aanwijzing heeft. Of hij kan gericht zoeken naar de akte als hij ergens anders al de 
geboortedatum heeft gevonden. Anders moet iemand wachten tot alles ontsloten is voor hij alle 
akten kan gebruiken. 

Tip: Het complete oeuvre van de Groninger kunstenaar 
Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) verschijnt in mei 2008 in boekvorm. 
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Gedrukte Groninger ( stad) bronnen 
DooRARIEJAN STASSE 

Hieronder volgt een selectie uit de genealogische literatuur. De meeste publicaties zijn in het 
Verenigingscentrum in Weesp aanwezig en ter inzage. 

Serie Groninger bronnen en toegangen (alleen de nummers betreffende de stad Groningen zijn 
vermeld) 

1. W.G. Doornbos en D. F. Kuiken, De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslij'st 
uit 1659, Groningen 1993. 

2. W.G. Doorn bos, Groninger repertorium van familiewapens: familiewapens aanwezig in de archie
ven van de provincie Groningen vanaf 1300 tot 1900, Groningen 1994. 

4. R.H. Alma en W.G. Doornbos, Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad Groningen, 
1535-1542, Groningen 1994. 

5. M. W. van Boven, Protocol Draper, een notarisprotocol uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, 
Groningen 1994. 

6. H.J.E. Hartog, Voogdy·aanstellingen in de stad Groningen. Deel 1: 1639-1672, Groningen 1995. 

7. W.G. Doornbos, Zestiende-eeuws bevolkingslijsten van de stad Groningen 1580-1594, Groningen 
1994. 

8. W.G. Doornbos, Rooms-Katholieke bewonerslijsten van de stad Groningen 1665-1688, Groningen 
1994. 

9. P.J.C. Elema, Huiseigenaren van de stad Groningen, 1765, Groningen 1995. 

11. W.G. Doornbos en H.J.E. Hartog, Bewonerslijst van de stad Groningen 1710, Groningen 1995. 

12. W.G. Doornbos, Genealogische bibliografie van de pro
vincie Groningen, Groningen 2001 (gewijzigde vier
de druk 2007). 

13. W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, Gildrechtboekvan de 
stad Groningen 1434-1710, Groningen 1996. 

14. W.G. Doornbos en P.J.C. Elema, Taxatielijst van de 
stad Groningen 1730/1731, Groningen 1996. 

20. D.F. Kuiken en H.J.E. Hartog, Ondertrouwboek van 
de stad Groningen 1595-1603, Groningen 2001, pag. 
1-197. 

21. H.J.E. Hartog en D.F. Kuiken, Ondertrouwboek van 
de stad Groningen 1603-1611, Groningen 2002, pag. 
198-500. 

22. D.F. Kuiken, H.J.E. Hartog, Ondertrouwboek van 
de stad Groningen 1611-1623, Groningen 2005, pag. 
501-1076. 

25. W.G. Doornbos en F. M. Veenstra,Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad Groningen 1634-1798, 

Groningen 2001. 

27. W.K. van der Veen, Lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk van de stad Groningen 1594-1660: 

inleiding, Groningen 2005. 

28. W.G. Doornbos, P.J. C. Elema en D. F. Kuiken, Lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk van de 
stad Groningen 1594-1660, Groningen 2001. 

29. W.G. Doornbos en A. Veldhuis, Register op het lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk van de 
stad Groningen 1594-1660, Groningen 2002. 

274 Gens Nostra 63 (2008) 



30. W.G. Doornbos (e.a.), Voogdij aanstellingen in de stad Groningen 1673-1700, Groningen 2001. 
31. J. Ensink, Academische rouw. Uittreksels uit de programmata funebria van de Academie van Stad 

en Lande van Groningen, de Rijks Hogeschool te Groningen (1615-1833), ten dienste van biografie en 
genealogie, Groningen 2002. 

36. W.G. Doornbos, Leerlingen/ijst Latijnse School (later het stedelijk gymnasium) van de stad Gronin-
gen 1771-1890, Groningen 2006. 

52. W.G. Doornbos, Herbergiers van de stad Groningen 1623-1803, Groningen 2008. 

Overige publicaties 
Album StudiosorumAcademiae Groninganae, Groningen 1915. [1614-1914]. 
M. Bakker (e.a.), Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720, Groningen 1985. 
P.J. Blok, Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw, 's-Gravenhage 1896. {Werken/ uitg. door 

het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht); 3e serie, no. 9 ). 
J. W. Boersma, J. F.J. van den Broek, G .J. D. Offerman, Groningen 1040. Archeologie en oudste geschie

denis van de stad Groningen, Bedum 1990. 
P. Brood ( e.a.), Gronings Historisch Jaarboek, Groningen 1994-2000 (ISSN 1389-5982). Opvolger: 

Historisch jaarboek Groningen, Groningen 2001-heden (ISSN 1570-3916). [jaarlijks verschij
nend jaarboek over Groningen]. 

Harry Brouwer, Vooran over Ebbingenpoorten brugge. Bewoningsgeschiedenis van 1621-2003, Bedum 
2004. 

De joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen aldaar, Gro
ningen 2001-2006. Twee delen (Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Joden in (stad en 
provincie) Groningen; deel 9a en 9b). 

W.G. Doornbos, 'De bedeelden in de stad, 1629', in: Gruoninga 45 (2000), pag.194-197. [Lijsten 
van armen, afkomstig uit Groningen en van buiten de stad. Vervolg op P.J.C. Elema en D. F. 
Kuiken: 'De bedeelden in de stad, 1700', zie hieronder]. 

Willem G. Doornbos, 'De burgeren en leden van het constitutioneel gezelschap van de stad 
Groningen, 1 juni 1798: naamlijsten', in: HuppelDePup 11 (2004), afl. 2, pag. 44-45. 

Willem G. Doornbos, 'Middenstand stad Groningen, 15 februari 1810: naamlijsten', in: Hup
pelDePup 11 ( 2004 ), afl. 3, pag. 81. 

W.G. Doornbos en Petronella J.C. Elema, 'Overledenen binnen het herbergiersgilde te Gro
ningen, 1705-1706', in: Gruoninga 45 (2000), pag.198. [Lijst met namen]. 

R.E.O. Ekkart en J. Schuller tot Peursum-Meijer, Groninger Academieportretten, Groningen 
1978. 

P.J.C. Elema en D.F. Kuiken, 'De bedeelden in de stad, 1700', in: Gruont'.nga 41-42 (1996-1997), 
pag.10-29. [Met register van betreffende bedeelden]. 

Hidde Feenstra, Spinnen in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens 
de republiek, Assen 2007. [Onderzoek naar de politieke elites, de hogere burgerij van de stad 
en de niet-adellijke grondbezitters buiten de stad Groningen in de 18d' eeuw]. 

B.S. Hempenius-van Dijk, 'Huwelijkssluiting in de stad Groningen tussen 1594 en 1811', in: 
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 36 ( 1982), pag. 195-210. 

B.S. Hempenius-van Dijk, De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811, Groningen 1991.(Rechts
historische Studies Nieuwe Reeks 2). [In de bijlagen zijn lijsten opgenomen met biografi
sche gegevens betreffende de functionarissen van de weeskamer]. 

P.J. van Herwerden, Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen 1847-1947, Groningen 
1947. [met lijsten van personeelsleden en leerlingen 1847-1947]. 

P. Hol thuis, Roode Wezen in Groningen: het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999 ), Gronin
gen 1999. [Met naamlijsten van de voogden, voogdessen, predikanten, binnenvaders en 

Gens Nostra 63 (2008) 275 



-moeders en ruim 1800 weeskinderen vanaf 1665 tot 1965, de alfabetische index is aanwe
zig op GrA, 1478]. 

F. Huisman, Stadsbelang en standsbesef: gezondheidszorg en medisch beroep in Groningen 1500-1730, 
Rotterdam 1992. [Met naamlijsten van doctores medicinae enz.]. 

J. Kingma, W. R. H. Koops en F. R. H. Smit (red.), Universitair leven in Groningen 1614-1989, Gronin

gen 1989. 

J.K. H. van der Meer, Patriotten in Groningen 1780-1795, Assen 1996. (Groninger historische reeks 
14). 

G. L. Meesters, 'Groningers te Emden', in: Gens Nostra 19 (1964), pag. 221-222. 

A. Pa thuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814, Assen/ Am
sterdam 1977. [Beschrijvingen uit de provincie Groningen, inclusief de stad]. 

B.D. Poppen, 'De Gilde-rolle der molenaars gilde in de stad Groningen van 1652', in: De nieuwe 
zelfzwichter: kwartaaltijdschrift van de gezamenlijke Groninger molenorganisaties 10 ( 2006), nr. 2, 

pag.3-7. 
Bert Tammeling, De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe, Gro

ningen 1988. 

Antonia Veldhuis, 'Thuis onderzoek in Groningen, lectuuronderzoek naar uw Groningse 
voorouders', in: Gens Nostra 59 (2004), pag. 442-445. 

I. de Wilde, Römelingh, boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961), Groningen 2001. 
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Stadswapen Groningen uit de 
16"' eeuw. 
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Digit@@l Groningen 

DOOR ANTONIA VELD HUIS 

Internet is niet meer weg te denken als hulp bij genealogisch onderzoek. Een digitaal bijge
werkte situatie daarover mag in dit Groningen nummer dan ook niet ontbreken. In juli 2004 

schreef ik een artikel over digitaal onderzoek in de provincie Groningen.' Sinds die tijd zijn er 
veel bronnen bijgekomen. Dat zijn onder andere de doopgegevens van geheel Groningen en 
lidmatenlijsten (van vóór 1811), huwelijksgegevens na 1811 en delen van diverse Rechterlijke 
Archieven. Ik noem enige sites waarop die informatie te vinden is. Eerst die met gegevens na 
1811, daarna algemene sites, gevolgd door de periode vóór 1811. De links zijn in maart 2008 

gecontroleerd door Bert Kranen borg te Maarssen. 

Nederlandse Genealogische Vereniging 

Ov,~r dP NG V AklUPPI Aqrnd,1 VerPnl11in(JS{Pnlrum lllh•1issPllnq AtdelinqPn l mks ,,1.11I ons 

We beginnen onze zoektocht naar Groninger voorouders uiteraard op http://groningen.ngv. 
nl, de site van de NGV afdeling Groningen. Hoewel die in eerste instantie bestemd is voor le
den van de vereniging, hoopt men ook iedereen die de genealogie in Groningen een warm 
hart toedraagt iets te bieden. Op de site vindt u onder meer gegevens over bestuur, lezingen 
en informatie over het afdelingsblad dat sinds deze jaargang Roots@Groningen heet. Verkor
ting van bijdragen uit dit blad treft u op de site aan. In de linkerbaan onder Afd. Groningen treft 
u ook de optie Zoeken in Site aan, waarmee er gezocht kan worden in alle subsites. 

De Groninger Archieven zijn te bereiken onder http://www.groningerarchieven.nl. Recht
streeks naar collecties gaan, kunt u door te klikken op één van de onderstreepte zinnen 
en woorden onder Onderzoeksmogelijkheid. Hieronder: archievenoverzicht, inventarissen, Genlias, 
prentbriefkaarten, doopinschrijvingen, gescande afbeeldingen van overlijdensakten 1933-1952 en van ge
boorteakten 1883-1892. Hier ook WatWasWaar, direct zoeken in de kadastrale gegevens van 1832 en 
GAVA{films en video). 

Reserveren van stukken voor uw bezoek aan het archief kan via Collectie\Archieven, het zoek
scherm vind u rechtsboven in de site. 

Home I Srtemap I Otsclaimer I Help I Faq I l!!I Engllsh l !! Deutsch 

GAVA 

AJleGroningers __ 

~ en -~ -~-~~-mge_n __ _ 

Poparchie1 Groningen 

Opening Cultuur H1stonsch Centrum Oldambt 

Op 4 april opent het CHC Oldambt zijn 
deuren. De Groninger Archieven werken 
nauw met dit centrum samen rond de 
digitale beschikbaarslelling van 
.. ...... . .,., .......... .; .. .. 1 

Extra openstelling en lezing 

Op zaterdag 12 april is de studiezaal 
geopend van 10 00-16.00 uur. 's 
Middags organiseert de NGV afd. 
Groningen om 13.30 uur een lezing over 
'\lr, , o ·..,,. .,,..., tlo' ....,T,. .. .,.., ...., ·.., 

De verschillende onderzoeksfolders vormen een nuttig hulpmiddel bij uw (genealogisch) 
onderzoek, ze staan onder Over 'Groninger Archieven' ons\Brochures. Ik noem: onderzoek naar 
panden, boerderijen, militairen en schepen en start familieonderzoek. Onder dit item ook 
info over de openingstijden van de studiezaal en algemene informatie zoals adres en tele-
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foonnummer. Huwelijksakten 1811-1922 en de meeste akten van overlijden 1811-1952 zijn te 
doorzoeken via Genlias. Het ligt in de bedoeling om alle Genlias gegevens onder te brengen 
op www.allegroningers.nl. Op termijn zullen bevolkingsregisters, memories van successie 
en portretafbeeldingen daar ook aan worden toegevoegd. 

Www.genlias.nl is de database waarin u doop-, trouw- en overlijdensgegevens kunt vinden 
van na 1811. Nog niet al deze gegevens van de provincie Groningen zijn beschikbaar, maar daar 
wordt aan gewerkt. De huwelijksakten zijn compleet, de overlijdensakten staan er groten
deels in. In de openingspagina kunt u onder Wat zit in Genlias (blok midden onder) zien wat er 
tot nu toe aan digitale gegevens is ingevoerd. Door op Zoeken in Genlias database (rechtsboven, 
boven vergrootglas) te drukken kunt u meteen zoeken. Het is niet nodig alle velden in te vul
len en een deel (minstens vier letters) van de gevraagde naam is soms al voldoende. Dan wel 
even bij Zoekmethode voornamen ( onder Eerste persoon) Begint met aangeven. 

Handig is om via www.genliasmonitor.nl enige namen in te sturen waarnaar u onderzoek 
doet. Na aanmelding (maximaal 40 namen) krijgt u een bevestigingsmail en een lijst met 
resultaten die op dat moment in Genlias zitten. Daarna houdt de initiatiefnemer/beheerder, 
Bob Coret, u gratis op de hoogte indien er nieuwe aktes met die naam zijn gesignaleerd. 

Op www.graftombe.nl staat de inventarisatie van begraafplaatsen. Van Groningen zijn er 
al verschillende plaatsen gefotografeerd en zijn de gegevens van de personen ingevoerd. Als 
u een grafsteen hebt gevonden, kunt u die (na gratis registratie) in het digitale bestelmandje 
stoppen, waarna de foto van de grafsteen (wederom voor nop) u elektronisch wordt toegezon
den. Het is mogelijk te zoeken via Zoeken (in blauwe blok, bijna onderaan) of via aanklikken 
van provincie en daarna gemeente. Onder deze lijst zitten foto's met de namen van (begraaf-) 
plaatsen. Hier ook weer zoekmogelijkheid op achternaam. 

Op www.mensenlinq.nl staan sinds april 2006 de geboorte- en overlijdensadvertenties van 
diverse kranten, inclusief het Dagblad van het Noorden. Op de openingssite kunt u kiezen tus
sen overlijden en geboorte. Aanklikken, naam en datum (tussen twee datums) invullen en een 
lijst met namen verschijnt. Op de gewenste naam klikken en de advertentie verschijnt. Moge
lijk is het condoleanceregister bij een overlijdensannonce ook ingevuld. 

Wilt u weten wat het nieuws was wat uw voorouders (in Groningen) in de krant lazen, dan 
kunt u de fiches inzien van de Groninger Courant op het archief aldaar. Of digitaal bladeren 
en zoeken in de Leeuwarder Courant, die sinds 1752 verscheen. Registreer u gratis via www. 
archiefleeuwardercourant.nl en u kunt onbeperkt zoeken in ruim elf miljoen artikelen, fo
to's en advertenties. Om precies te zijn 11.103.943. Vier eeuwen cultureel erfgoed zijn digitaal 
voor u ontsloten. Een uniek project van de stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant, 
opgericht door deze krant en Tresoar. Een 2.913.374.023 woorden op 794.756 pagina's on-
line raadpleegb aar. M e t een p aar muisklikken 

bladeren door de kranten, zoeken per eeuw 
of door de vier eeuwen tegelijk. Na gratis re
gistratie kunt u op diverse manieren zoeken. 
Links op de pagina staat het Aantal resultaten. 

Stichting Digitaal Archief 
Leeuwarder Courant 

Met de >> toets gaat u verder. Leeuwarder Courant aanklikken geeft de mogelijkheid de krant 
met een gewenste datum direct in te zien en door te bladeren. Rechts op de site staat de op
somming van de artikelen op de getoonde bladzijde. Gevonden items kunt u in uw Archief 
bewaren door op de gele ster naast van het geopende document te klikken. Ik zocht een paar 
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Groningse voorouders op en vond de gegevens van enkelen. De term Groningen komt in ieder 
geval 394.010 keer voor, Winschoten 21.735 maal en Appingedam had 8.362 treffers. 

Www.noordnl.nl is een pagina met stads- en dorpsgezichten van Noord-Nederland die 
in het blad Het Noorden in Woord en Beeld, Eigen Eif in Woord en Beeld en Fan Fryske Groun te zien 
waren in de periode 1925 t/m 1940. Met behulp van het vier-cijferige getal van de foto kunt 
u in een tabel vinden uit welk blad de afbeelding kwam. In verband met de beperkte ruimte 
zijn de foto 's op een lage resolutie gescand, duidelijke exemplaren zijn te bestellen. Via Naar 
de foto 's (onderstreept, onder embleem Het Noorden) komt u op een pagina waar u kunt kiezen 
uit Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Van alles wat. Bij aanklikken krijgt u een 
alfabetische lijst met plaatsen in die gebieden, die ook weer op alfabet de foto's geven (zie 
afbeelding, stad Groningen). Na openen van een afbeelding kunt u via Previous en Next terug 
en verder bladeren. 

Krantenberichten uit het Noorden van Nederland staan op http://www.oudnieuwsuithet
noorden.web-log.nl. Johan van Kampen kortte duizenden krantenberichten in en plaatste 
ze op zijn site. Ze zijn via het zoekscherm links op de site (volledige naam intikken is niet no
dig) of na aanklikken van de eerste letter van de familienaam te doorzoeken. 

Misschien heeft u voorouders die een molen hadden. Gegevens daarover kunt u mogelijk 
vinden op http://www.molendatabase.nl, de site over bestaande en verdwenen molens 
in Nederland en Europa. Diverse mogelijkheden tot zoeken in de bestanden: Nederland 
bestaand (1195 molens), verdwenen molens in Nederland (7373) en molens in België (1457). 

Zoekmogelijkheid per plaats, provincie, naam of jaar. De verzameling is bijeengebracht door 
molenliefhebbers en wordt nog steeds aangevuld. Op de link naar verdwenen molens in Ne
derland kunt u zien waar de vervallen of verdwenen molens staan/stonden en kunt u statis
tieken bekijken. 

Op www.hetverhaalvangroningen.nl staan verhalen van en over Groningen en de Gronin
gers, die de rijkdom en de dynamiek tonen van deze regio. Onder de openingsbalkHet Verhaal 
van Groningen een onderverdeling in Verhalen, Herinneringen, Instellingen, Groningers, Help en 
Ondersteuning, Voorwerpen, Monumenten en Nieuws. Hetgeen verder voor zichzelf spreekt. Rechts 
op de site een Verhalenkaart en Tijdreizen. Links onder meer Algemeen, Over deze site en Actueel. 
Zoeken in alle bij dragen kan via Zoek en zoek uitgebreid, rechts boven. Deze website is een initia
tief van de provincie Groningen en is een samenwerkingsverband van alle erfgoedsectoren in 
die provincie. 
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Op www.archieven.nl staan archievenoverzichten, inventarissen, collecties en nadere toe
gangen van een veertigtal archieven. De startpagina wijst zichzelf. Bij Vul uw zoekterm(en) in 
de gevraagde naam intikken en op Zoek drukken. Wilt u zoeken in een bepaald archief, dan 
via het pijltje onder het zoekscherm het gewenste archief selecteren. Op de bladzijde met 
vermeldingen die u nu krijgt, klikt u op het icoontje links (met inv erop), waarna toegang- en 
inventarisnummer, archieftitel en een korte inhoud verschijnen. 

Tip: Er kan ook worden gezocht op een specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld WIC, VOC, 
begraafboeken of weeskamer. Gewoon het woord in het zoekscherm typen. 

Http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/ geeft de opvarenden van de VOC-schepen die 
tussen 1700 en 1795 uit de Republiek vertrokken naar de Oost. De informatie komt uit de 
scheepssoldijboeken, waarvan de originele registers in het Nationaal Archief in Den Haag 
liggen. Ruim 700.000 namen zijn ingevoerd, die op verschillende manieren zijn te vinden. 
Hieronder honderden Groningers. U kunt zoeken op naam, maar ook op schip of plaats van 
herkomst. Ook deze database is nog niet volledig gevuld. Ingevoerd zijn de kamers van Delft, 
Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam en Zeeland. Amsterdam startte juli 2006; het invoeren van 
de gegevens van 360.000 personen zal enige jaren vergen. De gegevens van de jaren 1720 tot 
1754 zijn op de site terug te vinden. 

Http://www.ellisisland.org is de startpagina van Ellis Island (Amerika), de plaats waar veel 
Nederlanders (en andere Europeanen) in de 19dc en zo"< eeuw voet aan wal gezet hebben. On
der Passenger' s First Name ( Optional) en Passenger' s Last Name kunt u een naam invullen, na op En
terof Start Search te hebben gedrukt, krijgt u de matchingpassengerrecords (staat in hoofdletters). 
De gevonden personen dus, met onder andere: bestemming, aankomstjaar en leeftijd. Wilt 
u meer gegevens over de onderstreepte personen, dan moet u zich even registreren (gratis). 
Denk aan de spellingsvarianten. Men schreef het vaak zo men het hoorde en soms is een naam 
dan bij na onherkenbaar. Onder Ship Image treft u (soms) een afbeelding aan. 

Een verwante site is www.castlegarden.org. Mensen die naar Amerika gingen in de pe
riode van 1830 tot 1892. (Elders op de site staat 1820-1913). Voor een deel overlapt het de site 
van Ellis Island, maar toch is deze pagina de moeite van het openen waard. Naam intikken, 
eventueel periode aangeven en search now (in hoofdletters) levert met wat geluk een vondst 
op. Daarbij worden, na aanklikken van de gevonden naam, gegeven: beroep, leeftijd, sexe, 
aankomst, vertrekplaats, haven waaruit vertrokken, bestemming, plan en naam schip. In de 
database achter deze website zitten de gegevens van ruim tien miljoen immigranten. De site 
is Engelstalig. 

Www.cartago.nl is de site van 
het digitale oorkondeboek van 
Groningen en Drenthe. In dit 
d ocu1nc nt w e r d e n belangrijke 

afspraken tot 1600 vastgelegd, 
zoals onder meer van koop, ver
koop, schenkingen en pacht. 
Namen van kerken, kloosters, 
huizen, landerijen en personen 
komen hierin voor. Cartago be
vat de tekst en afbeeldingen van 
alle oorkonden. 
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Op www.menneglas.nl/ledematen staan intussen een groot deel van de lidmatenlijsten van 
de provincie Groningen tot 1811, exclusief stad. Boven aan de site het alfabet, wat na aanklik
ken van een letter een lijst met plaatsen geeft. Dubbelklikken hierop geeft de lidmaten. Zoe
ken hierin door in het zoekscherm (ctrl f) de naam in te typen. Maar u kunt ook gewoon alle 
lijsten in één keer doorzoeken via het zoekscherm links op de pagina. Op de openingspagina 
staan tevens zoektips en de mogelijkheid tot zoeken via de kaart (Kerspel Klik-Kaart). Nog 
niet alle lidmatenlijsten zijn bewerkt, u kunt nog meehelpen. Info zie homepage. 

Op http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/ 
staat onder de button Monsterrol, zoek in de database, de si
te Zoeken in de monsterrollen. Van 19.265 zeelieden en 2802 
schepen staan in 44.012 records gegevens over zeelieden. U 
kunt zoeken op familienaam, scheepsnaam of woonplaats. 
De database bevat gegevens over de periode 1803-1937 en 
is afkomstig uit het archief van het gewest Fivelingo, de 
gemeentearchieven van Aa en Hunze, Delfzijl, De Marne, 
Hoogezand-Sappemeer en Wildervank, het Fries Scheep
vaartmuseum in Sneek en het Noordelijk Scheepvaart
museum in Groningen. Op deze bemanningslijsten treft 
u nummer, rol, datum, naam, rang, salaris, woonplaats 
en leeftijd van de zeelieden aan. Verder bewaarplaats en 
naam schip. Van de schepen is de naam, het type en de 
grootte ingevoerd. Met deze documenten kon de kapitein 
aantonen wie zijn bemanningsleden waren. 
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Wilt u meer over de geschiedenis van (stad) Groningen weten, kijk dan op www.grunn.nl. 
Onder Historie (balk bovenin rechts, tweede item) vind u Groningen: een Stoere Stad. Aanklik
ken geeft een onderverdeling in: Verantwoording, Prehistorie, Protohistorie en vroege mid
deleeuwen, Middeleeuwen, 15• eeuw, 16' eeuw, 17' eeuw, 18° eeuw, 19' eeuw, 2oste eeuw en 21s" 

eeuw; elk weer met een onderverdeling (niet bij elke periode gelijk) zoals: Politiek en bestuur, 
Ruimtelijke orde, Bevolking, Religie en sociale zorg, Onderwijs, Cultuur en media,Justitie en 
politie en Economische ontwikkelingen. 

De bewerkers van de Rechterlijke Archieven (onder meer koop, verkoop, scheiding, hu
welijkscontracten en testamenten), Sebo Abels en Tobias Wagenaar, hebben weer de akten 
van enige plaatsen toegevoegd. Digitaal beschikbaar en te koop zijn op dit moment: Beerta 
(1610-1811), Midwolda (1596-1811), Nieuwolda (1648-1811), Termunten (1665-1811), Wagenbor
gen (1608-1811), Woldendorp (1668-1811) en Veendam (1657-1811). De complete aktes worden 
beschreven, inclusief de getuigen. Zuidbroek (1602-1811) is in bewerking. 

Meer info: ckjwagenaar@hocniail.com of seboabcls @hotmail.com. 

Oude Pekela, Winschoten en Zuidbroek zijn ook (deels) bewerkt, zie de site van Herman de 
Wit (volgt hierna). 

Internet verandert razendsnel en er komen steeds meer digitale bronnen beschikbaar. De ac
tuele stand van zaken is te zien op: http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html. Sinds 
1997 houden Herman de Wit en Hein Vera bij welke digitale bestanden via internet te down
loaden zijn, die men kan doorzoeken of die bij de makers te koop worden aangeboden. In het 
linker kader zijn de provincies vermeld met daaronder internet en cd-r/disk. 
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Aanklikken geeft een alfabetische lijst digitale bestanden: die openen door op de vette tekst 
te gaan staan. Onder NIEUW, links in de blauwe balk in een goudkleurig kader, staan de digi
tale bestanden die de laatste maand(en) ter beschikking zijn gesteld, de nieuwste bovenaan. 
Rangschikking hiervan is dus niet per provincie. 

Herman de Wit en Hein Vera zijn in 2006 geïnterviewd in Gens Nostra en Herman in 2007 

nogmaals in HuppelDePup. 2 

De Vereniging voor Genealogie & Historie Westerwolde (http://members.tripod.com/ 
- westerwolde) digitaliseerde hun afdelingsblad en gaf dit ter gelegenheid van hun 25 jarig 
bestaan in 2005 op CD uit. Heeft u voorouders in deze streek, dan loont een kijkje op de site 
van deze vereniging en op deze CD de moeite. Op de site vindt u ook vragen over Westerwol
ders. 

Via de zoekmachine van Google kunt u zien of iemand met een homepage eenzelfde voorou
der heeft als u. Stel u zoekt Harmen Smale, dan tikt u in het zoekscherm: 'Harmen Smale' . 
Alleen de sites waarop de voor- en achternaam op die manier ( dus achter elkaar) voorkomen, 
toont Google. Dit voorkomt ellenlange lijsten van sites waar de namen ver uit elkaar staan. 
Gegevens wel altijd controleren. 

En wilt u alvast een kijkje nemen op de locatie waar de Genealogische Dag 2008 wordt gehou
den, dan tikt u in de adres balk http://maps.live.com/. Deze site is sinds juli 2007 in de lucht 
en toont plattegronden en (indien ingevoerd) luchtfoto's. Na intikken van bovenstaand adres 
typt u linksboven in het openingsscherm de naam van de plaats die u wilt zien. Search Maps 
of Enter (toets op toetsenbord) geven een kaart van het gevraagde. Vergroten en verkleinen 
met de vergrootglazen (-en+ teken) links op de kaart. Als de plattegrond ook als luchtfoto is 
te zien, dan licht de tekst Bird's eye boven de kaart op. Die aanklikken geeft een aanvliegfoto, 
waarbij het merk van de auto's (bijna) kunt zien. Door op de pijltjestoets te drukken, kunt u 
de afbeelding draaien en is het object vanuit een andere windrichting te zien. Er wordt nog 
ingevoerd, Groningen en Leeuwarden zijn gefotografeerd. 

Afdrukken lukte op dit moment nog niet, maar via Print screen en plakken maakte ik onder
staande afbeelding voor u. De Akerk vanuit de lucht van alle kanten bekeken. 

Noten 
1. Antonia Veldhuis, 'Allem@@l digit@@l naar Groningen', in: Gens Nostra 59 (2004), pag. 311-314. 
2. Ton Hokken, 'Interview met Herman de Wit en Hein Vera', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 548-551 

en Antonia Veldhuis, 'Hobby uit hobby. Herman de Wit en .. .', in: HuppelDePup 14 (2007), pag. 
76-78. 
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Het zegelstempel van Hubert van Rossem 
DOOR COR DE GRAAF 1 

Op 20 maart 1894 werd op anderhalve meter diepte midden in de Oude Kijk in 't Jatstraat te 
Groningen, ter hoogte van de Muurstraat een kleine zilverschat ontdekt, mogelijk in verband 
met de aanleg van een riolering. 

De schat bestond uit enkele kleine zilveren voorwerpen, namelijk twee verguld zilveren 
gespen van filigrainwerk, ' brokstukken van een zilveren plaatje met ruitversiering,3 zilveren 
rond deksel gegraveerd met een gotische letter 'B',• brokstukken van een dunne loden plaat 
met gedreven randen en stip- en bolfiguren,S een bewerkte verguld zilveren brokstuk met de 
afbeelding van twee heiligen,6 vijf zilveren knopen (drie gaaf, twee in stukken)7 en een vol
ledig gaaf zegelstempel van zilver.8 Vaak werden zegelstempels na de dood van de eigenaar 
gebroken om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt zou worden. Dat is met dit exem
plaar niet het geval, dus zal de eigenaar mogelijk het zegelstempel zijn verloren of bewust ter 
plaatse hebben bewaard. Aangezien er tevens enkele andere zilveren voorwerpen gevonden 
zijn, lijkt het er op, dat er sprake is van een doelbewuste verberging door de eigenaar. 

Gezien de locatie van de vondst, zou het wel eens kunnen gaan om het huis van Jan Jacobs 
steenmetselaar, die in de stadsrekening van 1626 vermeld wordt wegens een schadevergoe
ding: 'Betael t an Mr. Jan Jacobs steenmetzeler een somma van hondert daler tot vergoetsinge 
zijner schade, door 't wechbreken zijner behuisinge het Kijck in 't Jatt genoempt, geleden 
blijckende bij ordonnantie ende quitantie in dato den 1 februarij 1626' .9 

Dit huis stond dwars op de (doodlopende) straat tegen de stadmuur aan. De uitbreiding 
van de stad Groningen begin 17dc eeuw betekende niet alleen de aanleg van een nieuwe stads
muur, maar tevens dat er een noodzaak was de oude binnenstad met de nieuwe uitbreiding te 
verbinden. De straat, nu bekend als de Nieuwe Kijk in 'tJatstraat, lag in het verlengde van de 
Oude Kijk in 't Jatstraat, gescheiden door één woonhuis. Door dat weg te breken, werden de 
beide straten verbonden. Overigens is de gevelsteen uit dit huis bij de bouw van het nieuwe 
huis vanJanJacobs hergebruikt. Heden ten dage is die nog steeds te zien in de gevel van num
mer 79: een mannenhoofd met een onderschrift: 'ik kick noch in 't'. 
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Beschrijving van het zegelstempel 
Het zilveren zegelstempel toont op het eerste gezicht een staande, gekroonde, vrouwelijke 
heilige met boek, een kromstaf met een knik en een onduidelijk, ietwat bol voorwerp. Op haar 
borst lijkt een kroon te staan. Het wapen toont een klimmende leeuw.'0 Het omschrift luidt: 
S:HVBERT:VA-:ROSSE:PR: waarbij in de buitenste rand boven de dubbele punt na 'ROSSE' 
een 'm' is geplaatst. Bij de uitvoering van dit zegelstempel valt op, dat niet alleen de heilige 
wat ruw is weergegeven, maar dat ook de leeuw in het wapenschild voor de stempelsnijder 
moeilijk was. De letters zijn in het stempel geslagen met behulp van ponsoenen, kleine letter
stempeltjes, waardoor de letters allemaal gelijk zijn. Op twee plaatsen ging het niet helemaal 
direct goed: de Vin 'VAN' en de O in 'ROSSE' vertonen een dubbelslag: zij zijn twee maal 
ingeslagen. Het omschrift laat zich eenvoudig oplossen tot: S(igilum) Hubert va(n) Rossem 
Presbyter(= zegel van Hubert van Rossum, priester). 

Zegelstempel Hubert van 
Rossum ( detail met dub
belslag) (foto Groninger 
Museum:John Stoel) 

De conservator van het Groninger Museum in 1894 identificeerde de vrouwelijke persoon 
blijkbaar als Maria (de madonna), voorbijgaand aan de dan wat ongebruikelijke representatie 
met een kroon, een kromstaf en boek. Als oorspronkelijke eigenaar werd aangegeven Hubert 
van Rossem, in 1529 rentmeester van de bisschop van Utrecht te Groningen. Pathuis in zijn 
werk Groninger Gedenkwaardigheden was minder expliciet over de heilige en beschreef haar als: 
'een gekroonde heilige met kromstaf en boek', het geslacht van de heilige zelfs in het midden 
latend. De identificatie van de eigenaar nam hij over. 11 

Ongetwijfeld hebben de anonieme beschrijver uit 1894 en Pathuis de identificatie van de 
zegelaar gebaseerd op een charter uit de Kloosterarchieven, waar vermeld wordt dat enerzijds 
Wigbolt Lewe en anderzijds 'ick meyster Hubert van Rossum renthmeister mede voer Clawes 
Brugman scrijver tot sijner bede alse ghebede dienere samptlyke unse segele beneden an des
sen vidimusbrieff gehanghen' hebben. 12 Helaas is het zegel van Hubert van Rossem verloren 
gegaan, wat natuurlijk een bevestiging van de identificatie had kunnen opleveren. Pathuis 
kende wellicht een tweede vermelding van de rentmeester Hubert van Rossum niet. In het ar
chief van het Klerken- of Frater huis te Groningen bevinden zich twee charters, die weliswaar 
helaas niet zijn bezegeld door Van Rossum, maar die wel eigenhandig door hem zijn medege-
tekend. 03 Deze twee charters dateren uit 1527, waarmee de periode dat de rentmeester Hubert 

van Rossum in Groningen verkeerde uitgebreid kan worden naar 1527-1529. 

De heilige 
Een poging de heilige die wel erg prominent aanwezig is te identificeren, leverde nogal wat 
moeilijkheden op. Maria lijkt uitgesloten, omdat die weliswaar op vele manieren afgebeeld 
wordt, maar nooit met kromstaf en boek. Zoekend naar een vrouwelijke heilige met een 
kromstaf, boek èn een bolvormig voorwerp lijkt niet zo moeilijk. Het blijkt echter, dat met 
name het boek veelvuldig is gebruikt als attribuut voor heiligen, zodat dat alleen weinig ople-
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vert. Een vrouwelijke heilige met een kromstaf duidt vaak op een abdis en daarvan zijn er ook 
redelijk veel. Er blijken meer vrouwelijke heiligen te zijn, die beide attributen combineren: 
Eutropia van Reims, Odilia van Hohenberg, Wivina van Brabant, Verona van Mainz, Walbur
ga van Eichstätt en wellicht nog meer. 14 De enige die in combinatie met Groningen logisch is, 
is Walburga, naar wie immers een kerk in Groningen - de Walburgiskerk- is vernoemd. 

Walburga van Eichstätt alias Walburga van Heidenheim15 

Walburga werd geboren omstreeks het jaar 710 als dochter van de H. Richard Ivan Engeland. 
Ook twee van haar broers waren heilig: de H. Willibaldus van Eichstätt en de H. Winnibaldus 
van Heidenheim. Op verzoek van haar oom, H. Bonifatius, trok ze vanuit Engeland naar de la
ge landen, waar ze mensen bekeerde. Ze stichtte een benedictinesser klooster te Heidenheim 
en werd abdis. Haar broer H. Winnibaldus was de abt over de monniken te Heidenheim. Ze 
stierf in 775 of 779. Ze is beroemd geworden door haar medische gaven en doordat ze kinde
ren van de hongersnood redde. Ten slotte bleef ze ongedeerd toen er honden op haar werden 
losgelaten. Hierdoor komt ze met verschillende attributen voor. Naast de abdissenstaf en een 
boek worden ook een wereldbol, kroon, scepter, slang, tak met bloemen, duif, apothekers
weegschaal, oliefles jes, korenaren of een hond afgebeeld. Walburga werd aangeroepen tegen 
pest, hondsdolheid, hondenbeten, oogziekten en hoesten. Haar feestdag is 25 februari . 

Met behulp van deze gegevens is de tekening op het zegelstempel wellicht nog beter te dui
den. Bij nader inzien blijkt de kromstaf grotendeels achter de heilige te staan en is het onder
ste deel een scepter. Op haar borst staat waarschijnlijk een duif en het bolvormige voorwerp 
zou wel eens een wereldbol kunnen zijn. Hiermee lijkt de identificatie met St. Walburga wel 
gemaakt. 

Alles lijkt te kloppen: het is duidelijk zestiende eeuws qua stijl, er is een Hubert van Ros
sum in die periode aantoonbaar in Groningen aanwezig, gezien zijn functie zou hij best 
priester geweest kunnen zijn, mogelijk aan de Walburgiskerk in Groningen, wat de keuze van 
de heilige zou kunnen verklaren en ten slotte weten we dat de Groningse Hubert van Rossum 
gebruik maakte van een zegel, zij het dat het exemplaar onder het charter in de Kloosterar
chieven verloren is gegaan. En toch ... 

De vondst van twee zegels in het Gelders 
Archief zette het onderzoek op z'n kop. 
Onder nummers 1000 en 1180 beheert 
het Gelders Archief charters, gezegeld 
door Hubert van Rossum op respectie
velijk 3 april 1527 en 13 september 1527. 

Beide zegels zijn helemaal gaaf, zij het 
niet erg scherp. Maar onmiskenbaar zijn 
deze twee zegels gemaakt met behulp 
van het zegelstempel uit her Groninger 
Museum. In beide gevallen is Hubert van 
Rossum, proost van Arnhem de zegelaar. 
Begin 1527 was doctor Hubert van Ros
sum door Karel, hertog van Gelre begif
tigd met de proostdij van Arnhem. Op 18 

maart 1527 verzocht Karel aan het dom
kapittel te Utrecht om Hubert de rechten 
(inkomsten en dergelijke) te verlenen die 
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Zegel onder charter Hubert van Rossum 
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verbonden zijn met de proosdij en het daaraan verbonden aartsdiaconaat. 16 En welke heilige 
is verbonden met de proosdij van Arnhem? H. Walburga! Hiermee is weliswaar bewezen, dat 
de heilige geïdentificeerd dient te worden als de H. Walburga, maar de relatie met Groningen 
wordt plotseling een stuk minder. Immers, in maart 1527 wordt doctor Hubert van Rossum 
proost van de Walburgisproosdij te Arnhem, in april en september van dat jaar zegelt hij als 
zodanig, maar dan is het onwaarschijnlijk, dat hij in november als rentmeester in Groningen 
een charter zou hebben ondertekend, waarbij hij tevens zijn doctorstitel niet zou hebben ge
bruikt. De conclusie die hieruit getrokken moet worden is, dat er twee naamgenoten (wellicht 
zelfs verwanten)'7 Hubert van Rossum moeten zijn geweest. 

De enige manier om dit te kunnen aantonen, is te zorgen voor een chronologische lijst van 
vermeldingen van Hubert van Rossum, uitgesplitst naar doctor Hubert en rentmeester Hu
bert. Overigens dient wel bedacht te worden, dat beide personen de meesterstitel voeren en 
derhalve voorkomen als 'meyster Hubert' . 

Doctor Hubert van Rossum 
1498 pastoor te Peize'8 

1508 kerkheer te Peize en notaris en commissarius van het Noordenveld19 

1511 
1512 
1514 
1515 
1517 
1518 
1523 
1523 
1525 mei: 
1525 september: 
1527maart: 
1527 april: 

1527 september: 
1534 

1542 

student te Keulen, ingeschreven als Hupertus Hemmerici de Roshem20 

behaalde zijn baccalaureaat 
afronding studie magister (meyster) 
promotie in Ferrara (doctor)" 
kanselier van Friesland in Gelderse dienst22 

nog steeds officieel pastoor te Peize23 

betrokken bij belegering van Sloten 
gevangengezet in klooster Rupelmonde24 

ontsnapt uit het klooster25 

schrijft vanuit Arnhem brief en tekent als Hubertus Rossum, doctor26 

benoemd tot proost van Arnhem27 

als gezant van Karel van Gelre naar Kleef wegens onderhandelingen huwe
lijk zoon van de hertog28 

zegelt in Arnhem een charter29 

vermeld als pastoor en proost (!) van Peize30 als scheidrechter in en con
flict3' 
doctor Hubert van Rossum schrijft een verklaring over de parochiekerk 
van Peize en geeft aan 44 jaar daarvoor pastoor te zijn geworden32 

Handtekening Hubert van Rossum, doctor, onder briif 1525 (OudArchieJZutphen, inv.nr. 254) 
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Rentmeester Hubert van Rossum 
1523 meister Hubert dess greven schryver33 

1525-1526 meyster Hubert meermaals in Lingen geweest34 

1527mei: Hubert van Rossum tekent een akte van Johan van Zwynderen te Oos
terhesselen35 

1527 november: rentmeester Hubert à Rossum, vermeld in Groningen wegens een zaak uit 
Drenthe36 

1529 

1530 

rentmeester Hubert van Rossum, zegelt een akte in Groningen wegens een 
zaak uit Drenthe37 

geschil voor de Etstoel tussen Peter Onsten en Hemmerick Wolterss 'we
gens selige mester Huebert'38 

Het moge duidelijk zijn, dat rentmeester Hubert van Rossum geen bisschoppelijke rentmees
ter was, maar in dienst van de Gelderse hertog Karel van Egmond. Sinds 1514 had Groningen 
zich onderworpen aan de Gelderse hertog, die zich vanaf 1519 liet vertegenwoordigen door 
stadhouders, onder meer door diens bastaardzoon Karel van Gelre (1530-1536). 39 Pas in 1536 bij 
de Vrede van Graave zou Groningen als heerlijkheid onder de Habsburgers komen te vallen. 

Hubert van Rossum lijkt meer rentmeester voor Drenthe te zijn geweest, dan rentmeester 
in Groningen: alle zaken waarmee hij te maken heeft gehad betreffen Drentse zaken. Was 
de ene Hubert kanselier in Gelderse dienst, de andere Hubert was rentmeester in Gelderse 
dienst. Gezien hun toenaam lijkt een herkomst uit Gelre ook niet zo vreemd. De rentmeester 
Hubert van Rossum lijkt een wat lagere rol te hebben gehad dan zijn naamgenoot. 

De maker van het stempel 
De naam van de maker zal altijd wel in de nevelen van de geschiedenis gehuld blijven. Het 
z egelscernpel is gemaakt in 152.7. W e kunnen d a t nog iets nader preciseren, namelijl< tussen 18 

maart 1527 (het verzoek van Karel van Gelre aan het domkapittel om dr Hubert van Rossum 
te begiftigen met alle inkomsten) en 3 april 1527, wanneer Hubert het gebruikte als zegelaar 
van een charter. Vanwege het gebruik van letterponsoenen is het aantrekkelijk het zegel als 
een soort bijproduct van een stempelsnijder te zien. Noch Arnhem noch Groningen - de twee 
meest voor de hand liggende plaatsen van fabricage - heeft in 1527 echter een actieve munt
slag, waardoor deze theorie niet kan worden bewezen door middel van vergelijking met mun
ten. Het meest waarschijnlijk is, dat een Arnhemse zilversmid met behulp van ponsoenen dit 
zegelstempel heeft gemaakt. 
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Conclusie: 
Het zegelstempel waarmee de zoektocht 

begon, is niet van rentmeester Hubert 

van Rossum (t ca 1530), maar van diens 

naamgenoot dr Hubert van Rossum (t 
na 1542). De laatste was pastoor te Peize 

sinds 1498, notaris, raad van de hertog 
van Gelre, proost van Arnhem, vervol

gens weer pastoor te Peize. Mogelijk 

woonde hij of bezat hij te Groningen een 

huis40 en heeft hij het zegel als een me

mento aan zijn roemruchte verleden in 

dat huis verstopt. Waarschijnlijk is dit 
het huis van Jan Jacobs, steenmetselaar, 
dwars op de Kijk in ' t Jatstraat, dat we

gens doortrekken van de straat in 1626 

is afgebroken. Het zegel is gemaakt in 
1527, waarschijnlijk te Arnhem en stelt de 

Heilige Walburga voor, staande voor een 
wapen met een leeuw. 

Heilige Walburga (circa 710-circa 777) 
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Deksel van zilveren doosje 
(foto Groninger Museum: Marten de Leeuw) 

Noten 
1. Veel dank aan mijn collega's Maarten van 

Driel van het Gelders Archief, Lourens 
Oldersma van Tresoar en Redmer Alma 
van het Drents Archief, aan Egge Knol van 
het Groninger Museum, Arent Pol van 
het Geld- en Bankmuseum en aan Aafje 
Groustra te Nijmegen die allen op hun 
manier aan de totstandkoming van dit 
artikel hebben bijgedragen. 

2. Groninger Museum, inv.nr. 0000.0503a 
en 0000.0503b. 

3. Groninger Museum, inv.nr. 0000.0502. 
Waarschijnlijk hoekbeslag. 

4. Groninger Museum, inv.nr. 0000.0506. 
5. Groninger Museum, inv.nr. 0000.0507. 
6. Groninger Museum, inv.nr. 0000.0508. 

Waarschijnlijk hoekbeslag. 
7. Groninger Museum, inv.nr. 0000.0509. 
8. Groninger Museum, inv.nr. 0000.0501. 

De beschrijving in 1894 was: 'Ronde zilve
ren zegelstempel van Hubert van Rossem, 
voorstellende eene gekroonde madonna 
met een kromstaf in de linkerhand, voor 
de knieën een wapenschild met een klim
menden leeuw. Randschrift in gothieke 
letters S:HVBERT:VA- :ROSSE:P.R.' 
(Hubertus van Rossem was in 1529 rent
meester van den bisschop van Utrecht te 
Groningen). Met à jour bewerkt handvat 
aan ketting en ring. 
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9. Aangehaald in: P. G. Bos, 'Ick kick noch int', in: Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906.Jaarboekje 
voor Geschiedenis, Taal-en Oudheidkunde der provincie Groningen, Groningen 1905, pp.109-114. 

10. Het zou het ook een griffioen kunnen zijn, maar een klimmende leeuw is het meest waarschijn-
lijk. 

11. A. Pa thuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814, Assen/ Amster-
dam 1977, pag. 95 (nummer 260). 

12. Inventaris van archieven van kloosters in de provincie Groningen, inv.nr.1018. 
13. Inventaris van het archief van het Klerken-ofFraterhuis te Groningen, inv.nr.125. 
14. J. Claes, A. Claes en K. Vincke, Sanctus. Meer dan 500 heiligen herkennen, Leuven 20066 en J. Claes, A. 

Claes en K. Vincke, Sancti. Nog meer heiligen herkennen, Leuven 2004. 
15. Claes e.a., Sanctus, pag. 200. 
16. J.G.C. Joosting, De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling, Den Haag 1912, pp. 

419-420. 
17. Over de onderlinge verwantschap en de verwantschap met de Drentse schuitenfamilie Van Ros

sum zal ik in een latere publicatie terugkomen. 
18. Drents Archief, HuisarchiefMensinge, inv.nr. 1744. 
19. P. Brood, J. Heringa, F. Keverling Buis man en D. T. Koen, Drentse rechtsbronnen, Zutphen 1981, pp. 

305-306. 
20. H. Keussen (bearb. ), Die Matrikel der Universität Köln, II 1476-1559, Bonn 1919, pag. 685. 
21. S. Zijlstra, Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca 

1380-1650, Leeuwarden 1996. De bijlagen zijn apart verschenen op CD-ROM. 
22. I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland deel IV, Arnhem 1859-1875, 884. 
23. M. Kist en H. Wind, Een man van eer. Bloemlezinguit]ancko Douwama's geschriften, Zutphen 2003, pag. 

232. 
24. Kist en Wind, Een man van eer, pag. 94 en Zijlstra, Het geleerde Friesland, pag. 102. 
25. Zijlstra, Het geleerde Friesland, pag.102. Hij verwijst naar twee brieven d.d. 19 en 20-5-1525, te vinden 

in: ARA Brussel, Staat en Audiëntie, Correspondance du gouverneur de Frize, brieven van Schenck 
van Toutenburg aan Anthonie van Hoogstraten. 

26. GemeentearchiefZupthen, Oud Archief Zutphen, inv.nr. 254 (reg. 3097). 
27. J.G.C. Joosting, De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling, Den Haag 1912, pp. 

419-420. 
28. I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland deel VI, Arnhem 1847, 1420. 
29. I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland deel VI, Arnhem 1847, 1433. 
30. Een proost van Peize heeft nooit bestaan. Blijkbaar werd hij nog steeds als zodanig genoemd. 
31. Groninger Archieven, FamiliearchiefEwsum, inv.nr. 424. 
32. Drents Archief, HuisarchiefMensinge, inv.nr.1744. 
33. Gelders Archief, Hertogelijk Archief, rekeningen Van Domseler, inv.nr. 1331, fol. 84. 
34. Gelders Archief, Hertogelijk Archief, rekeningen Van Selbach, inv.nr. 1323, pag. 72. 
35. Drents Archief, Huisarchief De Klencke, inv.nr. 234. 
36. Groninger Archieven, Inventaris van het archief van het Klerken- ofFraterhuis te Groningen, inv. 

nr.125. 
37. Groninger Archieven, Inventaris van archieven van kloosters in de provincie Groningen, inv.nr. 

1018. 
38. J. G. C. Joosting, Orde/en van den Etstoel van Drenthe 1518-1604, Den Haag 1893, pag. 102. 
39. P. Brood e.a. (red.), 'Stadhouders', in: Nieuwe Groninger Encyclopedie, Groningen 1999, deel 3, pp. 

813-815. 
40. Heel Noord-Drenthe was erg op de stad Groningen gericht. Bij de inschrijving in de matrikelen 

van de universiteit van Keulen in 1511 stond Hubert van Rossum genoteerd als 'van Groningen', 
de grote stad nabij Peize. Dat Hubert er een huis zou hebben of in een huis heeft gewoond- al dan 
niet tijdelijk- hoeft dus geen verwondering te wekken. 
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rubriek uit het (20) 
verenigingscentrum 

Van Leeuwarden naar Groningen in het Verenigingscentrum 

Regelmatig ontvangen wij uit schenkingen en nalatenschappen naast kopieën ook originele 
stukken. Bij de Biografische Documentatie Dienst bevinden zich diverse oude documenten, 
waaronder het volgende fraaie request:' 

"Aan de Ed. Ach tb. Magistraet 
der Stad Leeuwarden. 

Remonstreert Ued. Ach tb. met veel Eerbied Wessel Jans, wonende binnen deeze Stad, Dat hij 
van Bote Eekhoff, wonende te Dokkum in Eigendom heeft bekoomen de reed in het geoctroy
eerde Wagenveer van Leeuwarden op Groningen cum annexis, welke de Suppliant wel genee
gen was na dat aan hem het Burgerrecht door Ued. Ach tb. was geaccordeert, waar toe [hij] bij 
deezen Consent vraagt, zelve te aanvaarden, dogh zulx niet kunnende geschieden dan met 
Ued. Achtb. gunstige approbatie, 

Soo versoekt Suppliant gansch needrig 't beha ge Ued. in het gedane Transport en overdragt te 
accordeeren en hem aantestellen tot Voerman in het geoctroyeerde gilde en in het regt van een 
reed in het Wagenveer alhier. Quo facto etc." 

[getekend] Wessel Jans 

[In de marge is toegevoegd:] 
"De Ed. Raad committeert Heeren Politie Meesteren, Burgmeester Wielinga, Schepenen 
Herfst en Heringa om den Suppliant het burgerrecht te doen gewinnen onder betalinge der 
jura daar toe staande en prestatie der gewone burgereed, en Worden voorts de Heeren Politie
meesteren, Burgmeester Faber, Bouwmeesteren Suringar en de Wal om zich op den geschikt
heid van den suppliant tot waarneming vant t gementioreerde Wagenveer te 

Informeeren met Rapport. 
Actum den 31 xber [december] 1784 

J. T.v. Sloterdijck 
Gehoort het Rapport is in dezen gedisponeerd bij Resolutie. Actum den 4. Januarij: 1785" 

J. T.v. Sloterdijck" 

{Op de omslag een zegelstempel van vier stuiver en naamstempel van C. Schik) 

Noot 
1. Uit de NGV-collectie bij de Biografische Documentatie in het Verenigingscentrum te Weesp. 
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Zoeken in Groningen, lezen in de Acta ( 1596-1700 )1 
DOOR ANTONIA VELD HUIS 

Inleiding Acta Consistorii 
Genealogie is voor mij niet alleen het verzamelen van data, plaatsen en beroepen, maar ik pro
beer altijd wat 'aardige' gebeurtenissen boven water te krijgen. 

De Acta Consistorii, oftewel de kerkenraadhandelingen, zijn een uitermate geschikte bron hier
voor. Met wat geluk staat hierin iets over een voorouder, maar ook zonder dat is het een aar
digheid om door te nemen. De handelingen lezen af en toe als een spannend boek. Dit artikel 
gaat over de Acta van stad Groningen en geeft verschillende voorbeelden eruit. Ik nam de peri
ode van 1596 tot 1700 door, honderden mensen passeren de revue. We vinden verkiezingen 
van nieuwe kosters, ouderlingen, diakenen, predikanten en boekhouders der armen. Nieuwe 
lidmaten en aanvragen voor subsidie bij armoede worden genoemd, evenals verzoeken aan de 
Heren van de Hoge Raad. Met deze instelling wordt ook regelmatig gedreigd als personen niet 
willen schikken bij een echtelijke ruzie of trouwbelofte. Verder moeten lidmaten verschijnen 
voor zondes zoals bijvoorbeeld: 'premature conversatie', overspel, het krijgen van 'onechte' 
kinderen, schelden, ruzie, vechten en het niet in de kerk komen. De straf voor deze delicten is 
meestal uitsluiting van het heilig avondmaal. Dikwijls komen zondaren minstens twee maal 
voor: Na het plegen van de zonde en later (maanden, soms jaren later) als men vraagt of men 
weer naar het avondmaal mag. Menigmaal vergezeld van spijtbetuigingen en vele tranen. 

::letf1,e., 
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Acta Consistorii ofwel de kerkenraadhandelingen van stad Groningen 

Niet verschijnen 
Niet iedereen is zo gedwee. Sommige lidmaten weigeren te komen op het verzoek van de 
kerkenraad, of ze vertrekken. De zonde wordt regelmatig ontkend of men zegt onder invloed 
van drank te zijn geweest. Hetgeen uiteraard een nieuwe berisping oplevert. 

Ik geef enkele voorbeelden: zo zijn in 1642 de dienstboden Trijncien Hindrix en Gecrtmit 
en in 1670 de weduwe Hettema niet te vinden, is in 1673 JacominaJochums verdwenen en Bus
ken zoekt men in 1695 tevergeefs. Vertrokken zijn in 1663 EliasJansen, in 1670 student Frou
chemius en in 1673 Gepke. Candidaat Hoorn is in datzelfde jaar naar Oostfriesland gegaan om 
met de door hem bezwangerde dienstmeid te trouwen. Dit echter tegen de zin van zijn moe
der. Cataleine Goudenwater wacht de reprimande van de kerkenraad ook niet af en vertrekt 
naar Winschoten om daar haar kind te krijgen. De van bezwangeren beschuldigde Johannes 
Zand laat het in 1696 aan zijn broer hopman Arent Zand over om de zaak op te lossen, hij zelf 
is in Bellingwolde. Maar hij is dan ook zwak van hoofd. 
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Rotger Harmens verklaart in 1674 met het Consistorii 'niet van doen te hebben'. Catharina 
Hellinckhusen bekent haar zonde (overspel) wel enigszins, maar 'bewimpelt' deze ook op 18 

augustus 1667. Op 29 augustus 1697 wil Willem Roelefs geen beterschap beloven. Vaandrig 
Rosing dreigt in 1695 zelfs naar de rechter te stappen als hij niet weer aan het avondmaal mag 
deelnemen. 

Excuses om niet te komen 
Op een uitnodiging om voor de kerkenraad te verschijnen, gaat niet iedereen in. Soms komt 
men gewoon niet, of er worden uitvluchten genoemd. De broers Martini beschouwen hun 
conflict als afgedaan en vinden het dus niet nodig op 13 januari 1667 naar de kerkenraadsle
den te gaan. Ziekte is een veelgenoemd excuus, onder meer gebruikt door Daniel Nijenburgs 
vrouw (hoofdeszwakheid, 3 maart 1635), Lutherus Kercker (ziek te bedde, 5 juli 1637), Peter 
Simons ( 6 januari 1656), Jan van Emmen ( 22 november 1663 ), jr. Horencken (4 december 1667, 

hij is zwak) en vaandrig Van Zee (4 september 1678). Ds. Burlion is in 1682 onpasselijk, heeft 
op 24 februari 1684 een kwade voet en in 1685 toevallen aan de hals. Busken heeft in 1695 een 
dikke wang, klerk Hendrik Brants is in 1697 gevallen en Hindrickjen Lants lijdt in 1696 aan 
een gezwel aan de borst. 

Andere godsdiensten 
In de Acta komen ook andersdenkenden voor, die indien mogelijk tot de enige echte gods
dienst (het protestantisme) moeten worden gebracht. Een paar gevallen: zo lezen we in 1628 

over juffer Leeuwe Gruss, die met de paapse Willem van Berum wil trouwen. Ze zal door de 
predikanten Uchteman en Oving worden vermaand. In 1631 wil de jood Samuel Cohen onder
richt in de Christelijke religie, in 1632 begeert hij belijdenis te doen. De 'gewezen' monnik 
Joannes Melchior Beeck van Wezel wil lid worden van de kerk. Hij zal in de fundamenten 
van de religie worden onderwezen, staat er op 9 september 1640. Michael zum Steen is uit het 
Pausdom gegaan en wil de ware religie aannemen. Hetgeen hij doet op 9 maart 1664. 

Na een lange strijd besluit ook de jood Chaim Mose tot het christendom over te gaan. Op 15 

augustus 1664 wordt hij toegelaten en op 27 augustus van dat jaar volgt zijn benoeming tot 
ouderling. Hindrick Schiphorst wil in 1665 trouwen met een paapse vrouw. Men vindt dat dit 
huwelijk geweerd moet worden. De uit Normandië afkomstige Joannes de la Barre was daar 
monnik, hij wil lidmaat worden in 1670. 

Op 12 januari 1676 verschijnt de student Frederich Rahstadt, een bekeerde Jood. Hij ver
zoekt kerkelijke attestatie. Het gerucht gaat dat hij met een vrouw 'trouwlooslijk' gehandeld 
heeft, hier moet dus nog uitgebreid over gesproken worden. 

Op 5 maart 1690 behandelt men het feit dat Trijntje Jelles gevrijd zou hebben met Doecke 

Acta 4 januari 1598 
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Jans, een papist. Ze krijgt een kind van hem, maar hij weigert haar te trouwen. Tenzij ze paaps 
wordt. Later lezen we dat hij smaak in haar religie krijgt: ze zijn dan intussen getrouwd. 
Op 10 juni 1690 wil Hendrick Alphonso de Wikke weer naar het avondmaal. De door hem 
bezwangerde dienstmeid is papist. Het contract dat hij met haar aanging, gooit hij in het 
vuur. Hij ontkent dat hij geweld tegen haar gebruikte. Wel heeft hij een boekje waarin staat 
hoe je de vrucht kan afdrijven. Annichjen Buincke wordt in 1699 paaps. Op 28 november 1699 

schrijft men over Annichjen Christoffers, die dienstmeid was bij een mennist. Ze is nu ge
trouwd met diens zoon en wil ook tot die godsdienst toetreden. 

Enige vrouwen in de Acta 
Op 29 oktober 1600 is de vraag in de vergadering of een vrouw de sacramenten mag bedie
nen. Het antwoord wordt meteen gegeven: volgens de leer van Paulus is het een vrouw niet 
toegestaan te leren of te prediken. Ze mag dus ook geen kinderen dopen. Vroedvrouwen die 
nooddoop op zuigelingen toepassen, begaan een grote zonde. Nog twee zaken betreffende 
vrouwen: 

1. Op 12 juli 1615 zijn enige jufferen, lidmaten van de gemeente, begonnen hoeden te dra
gen. Het is goedgevonden dat deze dames vermaand worden. Dit zijn juffer Van Eusum, 
juffer Braemsche en juffer San ter. 

2. Zeven maart 1621 lezen we over enige vrouwspersonen, te weten vrouw Leewens, Berch
mans en Latteringe, die met 'bedekte' namen aan de gemeente genoemd zullen worden 
omdat ze sinds 1619 weigeren aan het avondmaal deel te nemen. Op vermaningen en huis
bezoek hebben ze niet gereageerd. Mevrouw Latteringe heeft een goede reden: 'Weedom 
in het hoofd', waardoor ze de muts niet op kan. Op 21 augustus 1622 laat ze weten dat ze 
nu een ander geloof heeft. Op 4 september 1622 gaat men de namen van de drie vrouwen 
aflezen. Die van de dames Leeuwe en Latteringe bedekt, die van vrouw Berckmans met 
naam. Vrouw Leeuwens zoon Berent Coenders, en Hindrick Heinens, de broer van vrouw 
Latteringe doen hun best de vrouwen weer in de kerk te krijgen. Het helpt niet. Op 26 no
vember 1623 staat er in de Acta dat de kerkenraadsleden zonder hoop en tevergeefs heb
ben getracht ze weer tot de religie te brengen. Op 11 december besluit men dat ze van de 
gemeente zullen worden afgesneden. In de notulen is erbij gescheven: 'Quod factum die 
saturni sequenti post concionem summariam 13dc decembris anno 1623' . Op 13 oktober 
1630 wordt besloten nog een poging te wagen bij vrouw Latteringe. Haar man is intussen 
overleden, waarmee de verkeerde invloed voor wat betreft het geloof weggenomen is. 

De luidruchtige jeugd 
Een voortdurende bron van ergernis voor de kerkenraadsleden is de luidruchtige jeugd. 

Al op 21 november 1597 staat in de notulen over de verdorven jeugd die op de beide kerkho
ven 'in der weeken unde in sonderheit dess sondaeges roepende en spelende' is. Op 1 juli 1601 

is geschreven dat het spelen van de jongens, met name op zondag, moet worden verhinderd. 
Op 30 januari en 18 februari 1605 lezen we over kinderen die razen in de kerk en op het kerk
hof. 'Die olde claege van dat rasen der kinderen up 't kerckhoff unde in der kercke' noteerde 
men op 18 februari 1607. Op 23 november 1608 staat in de notulen: 'de ongestuimigheit en 
woestheit' der jeugd in kerk en op kerkhoven. Op 18 juni 1622 klaagt men dat er onder de 
dienst met kaatsballen op het kerkhof wordt gespeeld. In 1628 wordt weer enige keren het 
rumoer op de begraafplaats genoemd. Op 2 augustus 1637 lezen we: 'Aengaende de gespelen 
der kinderen op beijde kerkhoven, selfs ook onder den godesdienst, is geresolveert sulx den 
heer president te remonstreren.'t Wekk door dominum Ceuchenium geschiet is en ook enige 
remedien te wege gebracht heeft' . 23 augustus 1637 beslist men dat er tijdens het avondmaal 
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geen kinderen op 't hoge koor mogen komen. Op 4 augustus 1641 is het ergerlijk spelen op de 
kerkhoven weer onderwerp van gesprek. In 1653 zijn er weer spelende jeugdigen die rumoer 
op het kerkhof maken. Op 22 oktober 1654 zal men de heer president van de Raad vragen 
om de scholte van de stad eraan te houden om allerlei 'prophanatien des sabbaths ende van 
d'kerkhoven' door de jeugd te 'weren en te verhinderen'. Kortom, het verbieden helpt niet 
echt. De jeugd blijft ook hierna, nog regelmatig terugkomen in de notulen. 

Perikelen met personeel 
De dronken predikant Henrici is op 25 januari 1627 onderwerp van gesprek. Een alleraardigst 
verslag is te lezen op die datum. De getuigen diaken Arent Lubbers (met droevige ogen), 
Lambert Munting, diaken Arent Henderics, voorlezer mester Philips, ds. Wesselus Emmius 
en ouderling Coppen Jarges getuigen over de over zijn woorden en voeten struikelende pre
dikant. Enige jongens hadden zelfs voorgesteld: 'La tet ons hem met snee ballen smiten'. Al op 
28 februari lezen we in een verslag van drie bladzijden dat men de pastor vergeving niet mag 
weigeren, maar hem met een rein hart moet toelaten. 

Dominee Hillenius zal worden vermaand wegens enige onordeninge in zijn huisgezin, 
staat op 27 augustus 1628 in de notulen. Ook andere predikanten komen we in de notulen 
tegen wegens dronkenschap of 'onvredige' huishouding. 

Benoemingen van personeel wordt vaak genoemd, zoals predikanten, ouderlingen, diake
nen, organisten, klokspelers en schoolmeester. 

Een uitgebreid beschreven sollicitatieprocedure vinden we in 1651. Op 25 juni 1651 sollicite
ren de volgende personen naar de functie van voorzanger annex schoolmeester: Harmen Eds
kes van Amsterdam, Abraham Frilingh, Dionijs Sleenacker van Nijmegen (zwager van Samuel 
Vaat), Abraham Egberts, Geert Harmes Brantlach, Crijn Jurjens, Henrik van Deuningen (van 
's Hertogenbosch), Hannen Stccnties en Rcijnt Hindrix (schoolineester te Losdorp). Ze moe

ten een proeve van hun zang en schrijven afleggen. Harmen Steen ties valt af omdat men zijn 
zingen niet goed genoeg vindt, Dionijs is intussen in Ravesteijn benoemd, Geert Harmens 
zijn schrijven voldoet niet en Reijnt Hindrix is te onervaren. Van de resterende personen 
krijgt Abraham Frilingh de meeste steun, hij wordt benoemd op 27 augustus 1651. 

Regelmatig komen er klachten over het personeel binnen. Zo klaagt men op 4 januari 1632 

over het ergerlijke leven van de beide organisten en de uurwerkstellers die de klokken zeer 
ongelijk zetten. 
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In 1653 speelt de organist ' ijdele en ergerlijke liedekens' . Voortaan mogen er alleen stich
telijke psalmen ten gehore worden gebracht. Op 19 november 1654 klaagt men over het mis
bruik van het orgel door meester Johan. In 1666 speelt Sageman te lang voor de predicatie, 
waardoor men amper kan zingen. In 1667 wordt meester Derck bestraft. Die begint te spelen 
voor hij de psalmen heeft ontvangen. 

Overspel en scheiding 
Overspel wordt door de Kerk hoog opgenomen en komt dus vaak voor in de notulen. Het was 
één van de redenen om te kunnen scheiden. Pieter Adams uit de Mama wil daar in 1608 graag 
gebruik van maken omdat hij opnieuw wil trouwen. Hij heeft daarom een bewijs nodig dat 
hij van zijn eerste echtgenote Grethe Tiaerts wettelijk gescheiden is. Er wordt een document 
opgemaakt waarin staat dat Grethe zeven jaar geleden van hem vertrok. Peter zegt dat ze 
overspel pleegde en rechter Clant stemt toe in een scheiding. Waar de zeven kinderen uit hun 
huwelijk heen gaan, wordt niet vermeld, maar Grethe gaat naar Dokkum. Daar trouwt ze met 
Stephen Hackmans, soldaat onder kapitein Lutenbach. De kerkenraad ziet het als haar plicht 
de krijgsraad aldaar te schrijven en hun te vragen Grethe te erhoren in verband met het ge
pleegde overspel. Zodat ze kan worden gestraft. Pieter mag trouwen. 

De drie maagden 
Op 14 oktober 1646 moet Gerhardus Joannis Bromlevius voor de kerkenraadsleden van Gro
ningen verschijnen wegens hoererij met drie vrouwen. Hij verschijnt niet. Ze zullen navragen 
waar hij is. Op 25 november 1646 verneemt men dat hij in Lingen zou zijn. Men zal de kerk 
daar schrijven om ze voor hem te waarschuwen. Gees jen Geerts is één van de 'drie geschonden 
maagden'. Na de bevalling zal ze gevraagd worden voor de kerkenraad te verschijnen. Op 17 

januari 1647 komt er een schrijven binnen waarin Bromlevius zegt geen schuld te hebben, 
de vrouwen hadden hem aangelokt. Op 6 juni 1649 mag Margrieta Pozenij, ook één van de 
vrouwen waarmee Gerhardus een relatie had, weer naar het avondmaal. Mits ze zelf eerst 
verschijnt. Ook zij kreeg een kind. Na bekennen van de zonde en vragen om vergeving wordt 
ze weer toegelaten. Op 25 oktober 1651 laat Bromlevius weten berouw te hebben. Hij zegt dat 
hij Margrieta ten huwelijk heeft gevraagd, de tweede vrouw kwijting te hebben gegeven en 
de derde een accoord te hebben aangeboden. Zijn zuster, Agneta Brumleef, wil weten wat 
er nu aan haar broers zaak wordt gedaan. De kerkenraadsleden willen eerst weten waar hij 
nu woont. Hierop vertelt Agneta dat haar broer zich bij jonker Coert Meijer tot Cappelen in 
Tekelenburg ophoudt. Op 14 maart 1652 krijgen ze een verzoek van de Classis van die plaats. 
Bromlevius wil als boetvaardig zondaar opgenomen worden in de gemeente. 

Een burenruzie 
Harmen Everts en zijn huisvrouw Anneije Lippens bewonen het huis De Buck.2 Hun buren 
Harmen Hindrix en echtgenote zijn bewoners van 't Rode Lam. Ze hebben een 'droevige twist 
en ergerlijcke pleijdoij' . Het is al voor de Hoge Heren van de Raad gewees t en beide echtpare n 

zijn ernstig vermaand zich met elkaar te verzoenen. In de vergadering van 8 december 1652 

wordt dit vermeld. Ze worden ontboden om de volgende dag te verschijnen. Met 'handtas
tinge' vergeeft men elkaar. Ze verklaren van de anderen alleen goede dingen te weten. Wat er 
aan boze woorden gesproken werd, was in hevigheid en uit passie. En uiteraard niet bedoeld 
de ander te krenken. Ze beloven voortaan in broederlijke liefde te leven. Na vermaning en toe
wensing van de geest van vrede en liefde worden ze weer als verzoende christenen tot de tafel 
des Heren toegelaten. 
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Judith Bourse contra Willemtje Brommers 
Over het geschil van Judith Bourse, weduwe Meyvaert, met Wilhelmina Brommers lees ik 
voor het eerst in de Acta van 9 maart 1659. Het staat te boek als de 'langdurige en ergerlijke 
kwestie'. Hij is dus waarschijnlijk al even aan de gang. De beide dames worden op die datum 
ontboden, maar Judith laat in een brief weten dat ze niet zal verschijnen. De zaak komt jaren 
lang in de notulen voor. Waar de ruzie over gaat, is onduidelijk. Wel dat geen van beide dames 
wil toegeven en men elkaar kwistig beledigt. Met name vrouw Meyvaert vindt dat ze geen 
schuld heeft en weigert herhaaldelijk in de vergadering te verschijnen. Op 7 september 1659 

laat ze weten dat 'se noijt met Willemtje Brommers gedachte te versoenen'. Ze zal bovendien 
ook niet komen als dominee Maresius er niet bij is. Op 27 november 1659 stelt de kerkenraad 
een acte van reconciliatie op. Meyvaert houdt vol geen schuld te hebben en de zaak sleept zich 
verder voort. In de notulen van 29 december 1661 lezen we dat de Kerk het een moeilijke en 
verdrietige zaak vindt. Op 19 januari 1662 hebben ze er echt genoeg van. Er wordt nogmaals 
een document opgesteld en alle oude papieren over deze zaak zullen worden vernietigd. 
Mochten er later nog papieren te voorschijn komen, dan zullen die van geen waarde zijn. De 
Raad heeft zich er intussen ook mee bemoeid. De oplossing lijkt in zicht. Helaas zegt vrouw 
Brommers tegen haar zus in Haarlem enige onvoorzichtige woorden over vrouw Meyvaert, 
hetgeen diens zoons ter ore komt. Vrouw Brommers ontkent later echter dat ze kwaad gespro
ken zou hebben. In de vergadering van 12 maart zegt de zoon van vrouw Meyvaert dat Brom
mers de gemaakte verzoening heeft overtreden en zijn moeder zich er dus ook niet aan hoeft 
te houden. Om nieuwe 'wijdlopigheid' te voorkomen zullen de beide dames ernstig worden 
vermaand om zich voortaan 'stille en gerust' te houden. 

Echtelijke ruzie 
Op 5 september 1686 klaagt Geesjen Hindricks over haar echtgenoot Jan Sandebeeck. Hij 
leeft goddeloos, is steeds dronken en jaagt hun geld erdoor. Bovendien slaat hij haar en ook 
dreigde hij haar de nek om te draaien. De buren hebben haar diverse keren moeten redden. 
Ook gaat hij, zegt Geesjen, regelmatig naar de zolder, waar de duivel met hem spreekt. Jan 
verschijnt en ook hem wordt zijn mening gevraagd. Hij zegt dat zijn echtgenote degene is die 
het geld verkwist en ontkent haar te hebben geslagen. Integendeel. Zij sloeg hem. Als bewijs 
toont hij een bebloede en gescheurde das. Hij is ervan overtuigd dat zijn vrouw door de dui
vel bezeten is. Hij bekent wel dat hij al tien jaar niet naar het avondmaal is geweest. Hierop 
moeten beiden verschijnen. Geesjen geeft toe de das gescheurd te hebben, maar dat was toen 
hij haar de nek wilde omdraaien. Men berispt beiden en geeft het echtpaar een week om tot 
inkeer te komen. Hij weigert, maar zij wil het wel proberen mits hij anders leeft. Omdat hij 
blijft weigeren, worden beiden van het avondmaal uitgesloten. Alhoewel op 5 december 1688 

een vredespoging lijkt te lukken, blijkt al spoedig dat de twist weer is uitgebroken en dat de 
situatie minstens even erg is als in 1686. 

Johan Marccs, papa 

Johan Marees komt op 17 april 1692 ter sprake. Hij heeft een kind bij de intussen overleden 
Maria Venhuizen. Het kind noemt hem ook 'papa'. Er gaan bovendien sterke geruchten dat 
het tweede kind dat Maria kreeg ook van hem is. Het is bij een min in de Guldenstraat uitbe
steed, maar die durft de naam van de vader niet te noemen. Wel is bekend dat de heer Marees 
Maria heeft onderhouden. Johan Marees wordt diverse keren gevraagd in de kerkenraad te 
komen, maar weigert dit. Op 8 maart 1693 vertelt koster Popko dat hij de heer Marees had 
gesproken. Die had gezegd: 'Hij muchte de groetnisse doen an de Heeren, ' t was wel, hij soude 
niet compareren'. Op 28 mei staat in de notulen dat de heer Marees zich schaamt en daarom 
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niet komt. Op 7 juni is zijn zaak uitgesteld en op 26 december besluit de kerkenraad dat hij 
nog eens zal worden aangesproken. Dit is gebeurd, echter zonder resultaat. Marees blijft bij 
zijn weigering. Op 20 mei 1694 worden alle akten over Marees opgelezen en men spreekt 
uitvoerig over het feit en de manier van procederen. Ze zullen hem nogmaals verzoeken te 
komen. Bijna twee jaar later, op 23 februari 1696, verschijnt Johan Marees. Hij wordt bestraft 
voor de hoererij met Maria Venhusen. Men noemt het feit dat Maria bekentenis deed tijdens 
haar leven en getuigde van de twee onechte kinderen. Het laatste kind is tot nu toe nog niet 
gedoopt. Johan zegt daarover niets te weten. Hij had het ook nooit gezien, maar wist dat het 
werd onderhouden. Hij wordt van het avondmaal afgehouden en moet later nogmaals in con
sistorie verschijnen. 

Koster mr. Popko 
Hopman Jochum Kuen is bij dominee Mees aan huis geweest om te vragen waarom hij, en 
zijn dienstmeid, nogmaals voor de kerkenraad moeten komen. Dit wordt gemeld op 10 juni 
1696. De mededeling, gedaan door koster Popko had, aldus Kuen, grote ontsteltenis aan zijn 
huisvrouw gegeven. Hij wil daarom dat mr. Popko wordt bestraft. Mr. Popko krijgt hierna op
dracht zijn citatien voortaan met meerder omzichtigheid aan de huizen te brengen. Op s juni 
1700 komt de koster weer ter sprake. Hij heeft zijn dienstmaagd Lijsabeth bezwangerd, die is 
in de kraam geweest voor het wettig huwelijk. Op 4 december 1700 komt dit feit weer aan de 
orde. De gewezen koster Popke Hindricks is vaak ontboden, maar is steeds niet verschenen. 
De reden daarvoor blijkt een geschil met zijn neef te zijn. Die is tegenwoordig koster en 'hij 
kan hem voor zijn ogen niet zien'. 

Premature conversatie in 1699 
Tussen 1596 en 1700 (en uiteraard later ook nog) is er veelvuldig sprake van 'premature con
versatie'. Soms is er trouwbelofte, maar uiteraard is het dan ook niet toegestaan. Een paar ge
valle n worde n i n 1699 gcnocn1.d. :f-Ict e erste i s d a t op 8 11.1.aart van Cla e s Stre uwinck en Gees j e n 

ten Hoorn, die voor de kerkenraadsleden zijn ontboden wegens te vroege conversatie. Intus
sen zijn ze ook alweer van elkaar gescheiden. Over en weer worden er verwijten en beschul
digingen uitgesproken. Eigenlijk is, aldus Claes, alles de schuld van zijn schoonmoeder. Die 
stookte. Wel heeft hij zijn vrouw op zekere avond buiten de deur gezet en deze vergrendeld. 
Maar dit was omdat hij bang was dat haar broer hem zou slaan. Gees jen zegt dat Claes vele on
waarheden spreekt. Hij had haar moeder uitgescholden voor oude verleidster. Toen hij haar, 
Gees jen, buitensloot had hij gezegd: 'Daer ije te nacht sijt geweest, daer blijft tot op den jong
sten <lach' . Na toornige uitvaringen besluit de kerkenraad dat het paar toch moet proberen 
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zich te verzoenen. Claes wil dit wel, Geesjen niet. Voorlopig worden beiden uitgesloten van 
het avondmaal. En hierna vernemen we niets meer van dit paar. 

Een ander zaak in dat jaar is die van Hendrick Brants en zijn dienstmeid Siuwke Tjeerts. 
Haar versie van het gebeuren: Ze raakte zwanger, nadat hij haar trouwbelofte deed. Dat was 
de reden voor haar val. Het kindje dat ze kreeg is door zijn voordochter aan Hendrick gepre
senteerd. De vroedvrouw wenste hem ook geluk met de baby. Brants ontkent niets, maar zegt 
dat er op dit moment erg veel 'zwarigheden' zijn, die hem beletten de zaak tot een goed einde 
te brengen. Door order van de Raad is Siuwke 'bij hem in huijs gelecht', hij is 'niet ongenegen' 
tot haar. Men vermaant ze niet weer in onkuisheid te vervallen en rein te blijven. Hem wordt 
ook nog even gewezen op zijn dubbele zonde, waarbij men doelt op de te vroege bijslaap met 
zijn eerste echtgenote Meisse Geersema. Die zaak werd op 7 maart 1683 behandeld. 

Blijven liggen 
Dit was slechts een greep van enkele bijzondere gevallen die in de kerkenraadhandelingen 
van Groningen werden behandeld. Er zijn er vele blijven liggen zoals de tientallen zaken over 
dronken predikanten, de talloze benoemingen van kosters, diakenen en andere personeels
leden, honderden zaken over overspel en premature conversati. Niet noemen deed ik ook 
de boekjes van Wils, een lidmaat van de kerk die schandaaltjes over lidmaten bijhield. Ook 
deze hielden de gemoederen bezig. Groningers kunnen een deel van deze voorvallen in de 
toekomst gemakkelijk( er) lezen, omdat over de eerste tientallen jaren een transcriptie in de 
maak is. Voor andere jaren en plaatsen zult u de originele boeken moeten raadplegen. Maar ik 
garandeer u uren leesplezier! 

Verantwoording 
Voor dit artikel gebruikte ik de Acta van stad Groningen, maar veel kerkenraadhandelingen 
zijn van gelijke strekking. U kunt dus elke willekeurige plaats nemen. Een eind is niet altijd 
te vinden, zeker als een zaak onderling is afgedaan of bijvoorbeeld iemand is verdwenen of 
wordt vergeten. Ik wil graag Albert Beuse uit Zuidhorn, Gert Willem Bonnema uit Veenwou
den en Willem G. Doornbos uit Groningen bedanken voor hun medewerking en gegevens. 

Moge dit artikel voor de lezers een inspiratie zijn om ook eens een 'onbekende(re)' bron 
door te nemen. 

Noten 
1. RHC Groninger Archieven, ORA, Acta consistorii, tg.1517, inv.nr.1 (1595-1637), nr. 2 (1637-1668), nr. 

3 (1668-1690) en nr. 4 (1690-1729). 
2. Zie voor verdere bewoners van het huis De Buck: Antonia Veldhuis, 'Waar de Buck uithangt', in: 

Gruoninga 50 (2005), pag. 177-186. 

Groningen zeventiende eeuw (bron: GrA, voorlopige toegang1536, inv.nr. 2861, Verzameling kaarten van 
het Groninger Gemeentearchief (foto HenkHartog, te Groningen, m.m. v. Albert Beuse, te Zuidhorn)) 
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Zuidbroek-Assen -Zuidbroek-Chicago 
DooRJ. B0ERHAVE-MIGHELS 

Roelf Boerhave, geboren Zuidbroek 9 januari 1843, zoon van Freerk Boerhave en Grietje Bos
scher, van beroep boekweitmolenaar te Zuidbroek, trouwde Assen 10 april 1867 SiekaAeilkema, 
geboren Scheemda 6 maart 1842, dochter van Dato Berends Aeilkema en Maria Hindriks 
Boer haven. 

Roelf had voor zijn huwelijk de toestemming nodig van de kolonel commandant, 8 Re
giment, Infanterie Leeuw, omdat hij in militaire dienst was. Hij was vrijwillig in militaire 
dienst als remplaçant (vervanger) van iemand anders. Dit leverde hem, behalve de afgespro
ken beloning ook een gouden horloge op. Dit horloge is in het bezit van zijn Amerikaanse 
kleindochter Johanna Kramer-Boerhave. Johanna schrijft hierover: 'I have an 18 karat, gold, 
key wind pocket watch with chain which was given to my grandfather when he was a young 
man. Grandfather had volunteerd to serve the term of a richman's only son in the Royal Dutch 
Navy and when the term of duty was completed this richman gave grandfather this gold 
watch as a token ofhis appreciation. This watch in its original box is still the proud possession 
of my family. The watch is beautiful and I prize it very highly.' 

Na het huwelijk ging het echtpaar Boerhave-Aeilkema wonen in Zuidbroek waar Roelf na 
de dood van zijn vader in 1873 de grutterij en mosterdmalerij overnam. Nadat Roelfs zoon 
Frederik op 29 mei 1884 naar Scheemda en vandaar naar Akron in Ohio {USA) vertrok, ging 
Roelf met vrouw en dochters op 14 april 1886 ook naar Noord-Amerika en wel naar Kalamazoo 
in Michigan. Nadat zijn vrouw was overleden en in Chicago werd begraven, verhuisde Roelf 
naar Sheldon in Iowa. Hij ging hier bij zijn dochter Maria Henderika wonen, die getrouwd 
was met Frank Drenth. RoelfBoerhave overleed in Sheldon en werd daar ook begraven. 

Uit het huwelijk van Roelf en Sieka werden drie kinderen te Zuidbroek geboren, te weten: 

1. Frederik Boerhave, geboren 10 februari 
1868. 

2. Maria Henderika Boerhave, geboren s 
mei 1870. 

3. GrietjeBoerhave, geboren 29 juni 1879. 

RoelfBoerhave en zijn vrouw SiekaAeilkema, 
foto Chicago circa 1895 
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Op 11 december 1895 schrijft Roelf vanuit Chicago de volgende brief aan zijn broer Hendrik, 
die met zijn gezin in Musselkanaal woont. 

'Waarde Broeder & Zuster, 

Het is alweer zoolang geleden dat wij niets van u gehoord hebben, ik meende dat ik u 
het laatst geschreven hadt maar Sieka zegd dat ik daar mis in ben, maar hoe het zij dat 
doet ook niets ter zake. Wij wouden zoo gaarne weten hoe het met u gaat en al ons ove
rige familie, zoover als gij daar mede op de hoogte zijt. 

Wat ons aan gaat wij zijn nog al allen goed. Sieka is zwak en veel sukkelde, wel zoo wat 
gaan baar, maar kan niet veel doen, zoodat Maria te huis is. Wij zijn verhuisd 501 W 16the 
Street, op de bovenverdieping, wat ons geraden werdt voor Sieka. 

Het is een flinke wooning, 5 vertrekken, voor 9 dollar per maand, wonen aan de spoor
weg mooi gezicht maar veel drukte met al de treinen. Het gaat nacht en dag door maar 
dat wordt ook al weer gewoonte. 

Grietje is nog altijd werkende in de Fair winkel. 

Frederik en Echtgenoote zijn goed vlug hebben een kleine gehad, Roelf, maar die is 
overleden, hier sterf en zoo veel kinderen, aan zomerziekte, daar het soms zoo warm is. 

Wij slapen zomers altijd met de venster open en een laken over en dan kan men nog 
genoeg zweten. De tocht doet u hier niet zoo veel kwaad als bij u, dien moeten wij hier 
zomer hebben, wij noemen dat fris. 

Sommige plaatsen heeft het hier veel gedroogd, te veel voor de farmers, hier ook in deze 
staat ofschoon wij hier om Chicago, nogal regen gehad hebben. 

De vruchten waren al erg goedkoop, zoo als perzikken, aardbeien, meloens, appelsien, 
beans, pijnappels, appels en peren. Hier zijn veel soorten van vruchten en oude is nog 
niet op, of van zuiden komt al weer nieuwe in, zoodat men hier altijd nieuw te bekomen 
is. 

Wat Chicago aangaat is een groote stad, erg hooge gebouwen sommige van 14 verdie
pingen, ik meen ook nog van 16, daar hebben ze zitplaatsen boven op, wat een mooi 
gezicht is over de stad en de Leek. Ik heb er nog al wat van gezien, maar niet veel naar 
hier te bezien is. 

Wij krijgen 2 meisjes van Kalamazoo te logeren tegen kerstfeest, dan moet men die wat 
laten zien van stad, daar komen ze voor over en ook uit vriendschap. Ze komen van Uit
huizen, waren ons buren in Kalamazoo, men is hier algemeener onder elkander dan in 
Nederland. 

Komt ook maar eens over dan kunt gij het hier ook eens opnemen, mij dunkt Amerika 
zou je wel niet afvallen. 

Mr. R. Boerhave 501 W. 16 the Street Chicago N.A. 111.' 
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JACOB 
FREERKSZ 

" 

zn. van Freerk 
JacobsenJantjen 

Coerts 

AAFKE 
PIETERS 

,, 
HINDRJK 

JANS 

,, 
AUKE 

CORNELLIS 

,, 

ged. Loppersum 
23-11-1691 

begr. Loppersum 
25-5-17591 

van Gars thuizen van Middels tum 

over!. vóór 
15-3-1727 

tr. Loppersum 27-11-1715 

FREERK 
JACOBS 

voerman 

otr. Garsthuizen 13-6-1716 

LIJSEBET 
HINDRIKS 

ged. Loppersum ged. Middelstum 
25-6-1724 8-2-1722 

begr. Loppersum begr. Loppersum 
16-4-1767 13-10-1761 

tr. Loppersum 17-4-1745 

HINDRIK FREERKS BOERHAVEN 

schipper/landbouwer in Groningen/Meeden 

ged. Loppersum 10-2-1755 
over 1. Meeden 24-4-1818 

GEERT SIEKE CORNELIUS LIEFKE 
CLAESEN 

STUIVINGA 
(ofSEICKE) DEBAAR/BAER HILLENIUS 

KLAASZENS 
wed. van 

B.Hindriks 
wrs. zn. van Claes dr. van Claes Cor- zn. van Henricus 
Jacobs en Geeske nelis en Lisebeth Tiberus de Baar 

dr. vanEppo 
Peters (moede, 
niet bekend) Alberts Harmens en Anna Maria 

wrs. ged. Uit
huizermeeden 

5-2-1693 
begr. Uithuizer
meeden 21-3-1783 

ged. Uithuizer
meeden 
9-8-1696 

begr. Uithuizer
meeden 30-3-1756 

tr. Uithuizermeeden 8-10-1730 

CLAAS GEERTS 
STUIVINGA 

molenaar 

ged. Uithuizermeeden 
19-8-1736 

begr. Uithuizermeeden 
9-1-1771 

Coehoorn 

predikant te 
Sebaldeburen 

ged. Groningen 
1-8-1697 

begr. Rottum 
8-1-1774 

ged. Uithui ze1 
22-4-1703 

begr. Kantens 
13-5-1797 

er. ca. 1728 

MARIA CORNELIS 
DEBAAR 

ged. Sebaldeburen 
28-10-1736 

begr. Uithuizermeeden 
24-5-1773 

tr. Uithuizermeeden 25-1-1761 

SIJKE CLAESENS STUIVINGA 

ged. Uithuizermeeden 6-3-1761 
over 1. Meeden 11-2-1822 

tr. Groningen 1-7-1784 

FREERK HINDRIKS BOERHAVE(N) 

mosterdmolenaar/grutter in Zuidbroek 

ged. Meeden 9-9-1796 
over 1. Zuidbroek 7-1-1873 

tr.Nieuw 

ROELI 
geb. Zuidbroek 9-1-1843, boekweit 

tr. Assen 10-4-1867 Sieka Aeilkema, geb. Scheemd~ 
dr. van Dato Berends Aeilkem; 

Boer have, zie ook: Thij s IJzerman, 'Kwartierstaat van Willem Boerhave Beekman', in: HuppelDePup 14 (2007), pag. 56-59. 
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~ lS 16 17 z8 19 JO )1 

BEREND HILLECHIEN GEERTHARMS ALBERTJE HARM 
\NS (KNOLJE) ALBERTS MIDDAG PIETERS ALBERTS 

over!. vóór 

dr. van Albert 
Derks en Grietje 

Meinderts 
Busscher 

ged.Meeden 
14-6-1696 

MUGGE 

ged. Oude Pekela 
(bejaard) 
3-3-1752 

GRIETJE JAN SJOUKJE 
JANS MATTHIAS JANS 

BARG STEDE 

zn. van Matthis 
Jans Barkscede en 

SwwantjeJans 

ged.Nieuwe 
Pekela 22-1-1726 

dr. vanJannes 
Sjourts en 

Grietje Menses 

ged. Veendam 
29-8-1723 

overl. Nieuwe 

2-5-1749 Pekela 20-4-1809 

otr. Meeden 12 -10-1721 er. Oude Pekela 23-2-1738 er. Nieuwe Pekela 24-11-1748 

" " '4 

GEERTBERENDS GEERTRUYD EILDERT HARMS JANNETJE 
BOSKER GEERTS MUGGE JANS (BARSTEEN) 

winkelier (kruidenier) 
rentenierster 

ged.Meeden ged. Oude Pekela ged. Oude Pekela ged. Nieuwe Pekela 
16-11-1732 5-2-1741 17-12-1752 27-2-1752 

over!. tussen over!. tussen over!. Nieuwe Pekela over!. Nieuwe Pekela 
1776en1778 1776en1778 12-6-1809 12-11-1819 

tr. Nieuwe Pekela 20-5-1765 tr. Nieuwe Pekela 18-12-1774 

• 
GEERT GEERTS BOSSCHER GRIETJE EILDERTS MUGGE 

schipper 

ged. Nieuwe Pekela 24-8-1767 
overl. 1821 op zee 

ged. Nieuwe Pekela 9-10-1777 
overl. Nieuwe Pekela 5-5-1823 

otr. Nieuwe Pekela 7-12-1794 

Pekela 16-5-1824 

BOERHAVE 

GRIETJE GEERTS BOSSCHER 

ged. Nieuwe Pekela 28-6-1802 
overl. Zuidbroek 3-12-1865 

molenaar over 1. Sheldon (Iowa, USA) 
6-3-1842, overl. Chicago (Illinois, USA), 
en Maria Hendriks Boer haven 

,, 

7 

Bosker, zie: Els Vermij , 'Van Busscher tot Bosker (Meeden, Groningen 17'-19' eeuw)', in: GellS Nostra 61 (2006), pag. 605-644, met 

name pag. 628,629,631 en 632; Busscher-Mugge, zie: A. van der Laan, 'Busscher', in: Gruo11i11ga 47 (2002), pag. 166-178. 
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Van leerjongen tot bouwkundige; 
Het leven van Jan van den Berg 

(' s-Gravenhage 2-2-1846 - Haren 27-9-1932) 
DOOR WILLEM A. J ÖRG 

Na de bevrijding van vreemde overheersing en zeggenschap richtte Nederland zich na 1945 

met veel energie weer op. Met inzet van alle krachten en met hulp van het Marschall-Plan 
werd begonnen de schade te herstellen, die vooral in de laatste oorlogsjaren 1944 en 1945 was 
ontstaan. Alles werd er aan gezet om onder meer ook het openbaar vervoer weer goed func
tionerende te krijgen. Daartoe, was veel infrastruktureel werk nodig met name het herstel 
van wegen en bruggen ten zuiden van en over de grote rivieren, want de vernielingen en de 
rupsbanden van de gepantserde voertuigen hadden overal diepe wonden in dit voor 1940 in 
Europa toonaangevend net van verbindingen achtergelaten. Ook kwamen overtollige stoom
lokomotiven uit Zwitserland aangereden om de Nederlandse Spoorwegen bij de invoering 
van de nieuwe dienstregeling te ondersteunen. Zo konden na een tijd van ontbering ook de 
familiaire kontakten beter worden aangehaald. Spoedig had men elkaar weer gevonden en 
voor zover het mogelijk was, kwamen ook de zomervakanties, doorgebracht bij grootouders 
of ooms en tantes weer op het plan. 

Nadat de Hansa jaargang 1937, die in de jaren 1940-1945 bij familie in Gaasterland (Fr.) onder 
het hooi had gestaan en gedurende een klein jaar na de bevrijding eerst aan de medische 
dienst ter plekke was toegewezen weer voor de rechtmatige eigenaar ter beschikking kwam, 
brak ook voor mijn ouders de tijd aan van bezoeken aan familie, vrienden en bekenden. 

Daarnaast werden vanuit Breda tochten in de omgeving tot aan de nog zwaar gebarrica
deerde stranden van de Zeeuwse eilanden ondernomen. Alles spannende belevenissen met 
die zwiebelige pontveren! Vooral de indrukken van de dagreizen naar het noorden hebben 
zich onuitwisbaar in het geheugen vastgelegd. Als gevolg van langdurig oponthoud door 
herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen op de route via Nijmegen - Zwolle werd in 
1946 de route via Rotterdam, Zaandam en de Afsluitdijk gekozen.'s Morgens vroeg op pad, 
tukkerde de Hansa als een koffiemolentje met een maximale snelheid van 60 kilometer per 
uur noordwaarts over de Bailybrug over de Mark naar de Moerdijk. Verscheidene vernielde 
overspanningen van de autosnelweg (voor de oorlog al vierstrooks!) waren verwijderd en 
daarvoor in de plaats lagen er tijdelijk precies passende overspanningen van de spoorbrug. 
In eenrichtingsverkeer en stapvoets ging het over de luid klapperende planken die op de rails 
bevestigd waren richting Eiland van Dordt. In Rotterdam over de Willemsbruggen en door 
de troosteloze vlakte van wat eens het stadscentrum was geweest. Alleen het stadhuis en het 
Witte Huis stonden er nog als stomme getuigen van doorstaan oorlogsgeweld. 

Verder naar het noorden bracht de pont ons over het Noordzeekanaal en in de weer droog
gelegde Wieringermeer kon aan de hand van de witte ringen op de boomstammen afgelezen 
worden hoe diep het land onder water had gestaan. Daarop volgde hec toenmalige summum 

van Nederlands waterbouwkundig vernuft: de Afsluitdijk. Te-doem, te-doem, te doem, zo 
dreunde.het een half uur lang in onze oren bij het rijden over de betonplaten van de twee
strooksverbinding naar de friese kant. Een praktisch kaarsrechte weg omzoomd van oude, 
hoge iepen wees verder de weg naar Leeuwarden het doel van de reis, waar we op het einde van 
de dag bij de grootouders aankwamen 

Bij een verblijf in Friesland hoorde voor mijn vader altijd een dag richting Zoutkamp en Gro
ningen. Het is voor een deel het leef- en woongebied en de oorsprong van de familie moeder-
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zij ds. Het landschap zag er in deze kontreien 150 jaar geleden totaal anders uit. Het Reitdiep 
stond tot Groningen in open verbinding met de Waddenzee, wat natuurlijk veel gevaren en 
kosten voor onderhoud op stormvloedpeil met zich bracht, zodat uiteindelijk tot afsluiting 
werd besloten. Welnu, goed 70 jaar eerder was vaders grootvader Jan van den Berg (1846-1932) 

hier in 1875 als opzichter bij het leggen van de aarden dijk en in 1876 als hoofdopzichter bij 
de bouw van het scheepvaart- en uitwateringskomplex in Zoutkamp werkzaam, aangesteld 
door de provincie Groningen. Naast andere civieltechnische werken uit die tijd gold ook de 
afsluiting van het Reitdiep in die dagen als een belangrijke waterbouwkundige prestatie. 

In zijn jonge jaren heeft Jan van den Berg in het gebied van Hunsingo {Marne, Halfambt en 
Oosterambt) zijn sporen onder meer nagelaten bij het binnendijken van de Negenboerenpol
der, de Westpolder en de Lauwerpolder en bij regelmatige onderhouds- en herstelwerkzaam
heden. Met verholen trots berichtte vader van hetgeen hem in de zomervakanties der jaren 
twintig was verteld en wat hij in het gebied van Hunsingo had mogen beleven. Na zo vele 
jaren onderbreking was het dus hoogste tijd weer eens poolshoogte te nemen op het werkter
rein van zijn grootvader, waar nog steeds kennissen woonden, die Jan van den Berg persoon
lijk hadden gekend. 

Mijn eerste grote autoreis, al dat nieuwe en dan nog al deze ontdekkingen, dat heeft een 
diepe indruk achtergelaten. 

De levensloop van Jan van den Berg 
Uit een rijk bestand van archiefstukken (uit mijn privéarchief) laten we Jan van den Berg zelf 
zijn levensloop vertellen, zoals hij dit op 8 augustus 1924 heeft opgeschreven, aangevuld met 
gegevens, die in de vele aanbevelings- en aanstellingsschrijven zijn na te lezen. 

De familie Van den Berg komt oorspronkelijk uit de Alblasserwaard. Vader Marinus van 
den Berg is in Sliedrecht op 10 maart 1814 geboren en in Loon bij Assen 20 juli 1877 overleden. 
Marinus was sluiswachter aan het N oord-Willemskanaal en had daar een dienstwoning. Moe
der Neeltje Nouwen is in Hendrik Ido Ambacht op 14 februari 1815 geboren en is in Loon bij 
Assen op 19 december 1899 overleden. Zij trouwden op 31 maart 1842 in Sliedrecht. 

Marinus van den Berg (1814-1877) en Neeltje Nouwen (1815-1899 ), tekeningen circa 1875 
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Het jonge gezin is rond 1844 naar Den Haag vertrokken, waar Jan van den Berg op 2 febru
ari 1846 werd geboren. Hij doorliep er de lagere school, totdat het gezin Van den Berg in 1858 
naar Oosterhesselen in Drente vertrok (uitgeschreven 16 juli 1858). Het gezin bestond toen 
uit vader, moeder, vier zoons (Adriaan geb. 1842, Jan geb. 1846, Leendert geb. 1849 en Marinus 
geb. 1858) en vier dochters (Janna geb. 1845, Cornelia geb. 1847, Neeltje geb. 1852 en Maria geb. 
1855). Vader Marinus was in Oosterhesselen als opzichter in dienst bij de Drentse Kanaalmaat
schappij en werkzaam bij de aanleg van de Verlengde Hoogeveense Vaart. 

Jan van den Berg heeft als leerjongen en als timmermansknecht meegewerkt aan de bouw 
van de woningen langs het kanaal en bij de uitvoering van de nodige draai- en ophaalbrug
gen. Vader Marinus werd later met het toezicht belast bij de aanleg van de kunstweg van Mep
pen via Oosterhesselen naar Dalen. Hier deed Jan van den Berg ervaringen op bij de aanleg 
van wegen. Vervolgens kreeg vader Marinus een aanstelling als opzichter bij de aanleg van 
de spoorlijn van Harlingen naar Leeuwarden, terwijl zoon Jan nu direkt betrokken werd bij 
de bouw van duikers, spoorbruggen en brugwachterswoningen. Het doortrekken van deze 
spoorlijn naar Groningen bracht met zich mee, dat het gezin Van den Berg mettertijd naar 
Groningen verhuisde. 

De oudste zoon Adriaan was ondertussen naar Nederlands-Indië vertrokken om daar zijn 
geluk te beproeven. Het schijnt, dat Jan met de gedachten heeft gespeeld hem daarheen te 
volgen, maar een indringend schrijven van 1869 'uit de wildernis' weerhoudt hem daarvan en 
hij volgt als 23-jarige de raad van zijn oudere broer op, zoals dit in de brief uit Indië naar voren 
komt. De tekst van de briefluidt: 

J. van den Berg, Groningen 
Waarde Jan 

Verschoon mijn vuil stukje papier want 'k heb voorloopig niets van dat soort bij mij en 
wil den brief sluiten. 

In Uw laatste schrijven zegt gij: om opzichter bij den Waterstaat te worden moet gij 
boeken hebben (water- of andere bouwkundige werken). Maar die boeken zijn toch in 
Holland goedkoop te krijgen en anders kunt gij ze wel, als ik het wel heb, in sommige 
bibliotheken krijgen. 

Jan neemt mijn raad aan en doe wat ge kunt, naderhand zult gij er berouw van heb
ben! 

Er komen hier opzichters van den Waterstaat aan, die nooit geen zaag of hamer in hun 
hand gehad hebben, nooit hebben zien metselen; zoo moeilijk is dat examen niet. Als de 
wil er maar is, kunt gij ook zeker boeken bekomen. 

Ik kan U nergens in helpen; ja moet zelf nog geholpen worden wil ik een vastere, be
tere betrekking hebben; steunt daar niet op, dat, al heb ik in Uw oog veel traktement, ik 
een groot heer ben. Dat ben ik nog lang niet. 

Zij zien bij het Ministerie van Koloniën meer op praktische dan op theoretische ken

nis. 
Ziet de Staatscouranten maar eens na, doch laat U niet verleiden om hier te komen 

door mij. 
En als gij komt, kom dan als werkelijk opzichter met het besluit in Uw handen en laat 

U geen beloften doen dat gij het bij aankomst in Indië zult worden, want dan laten ze U 
hier loopen, zoo lang ze maar kunnen. 

Ziet wat ge doet; gij zijt ook zelve reeds oud en wijs genoeg. Neem mij intussen niet 
kwalijk, dat ik er bij U op aandring. 
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Vaarwel, leef gelukkig is de hartelijke wensch 

In de wildernis 
1/4in 69 

van Uw Liefh. Broeder 
Adriaan 

Zeg aan Janna dat ze niet kwaad moet zijn dat ik haar thans ook niet schrijf maar 'k 
heb voor 't oogenblik geen tijd meer. 

Laat ze maar de groeten doen aan haar aanstaande man, ofschoon ik hem niet ken. 
Vaart allen wel 

Adriaan 

Ondertussen was Jan van den Berg als timmerman al enige jaren in dienst bij aannemer/tim
merman S. de Witt aan 't Kattendiep en bij C. Hensinga, Achter den Muur bij de Boteringer
straat. De kunstwerken voor de Staatsspoorwegen waren toen juist in uitvoering. Tegelijker
tijd volgde Jan van den Berg beroepsbegeleidend twee jaar het bouwkundig onderwijs op de 
Academie Minerva in Groningen en bekwaamde zich in taal, rekenen, tekenen, boekhouden 
en bouwtechniek. Spoedig ging nu evenwel de leer- en studietijd ten einde en begon voor Jan 
van den Berg het beroepsleven met een loopbaan als waterbouwkundige, later verenigd met 
dat van architekt. 1 

Tijdreeks 1870-193:z. 
1870: Aanstelling tot tijdelijk opzichter bij het Waterschap Huns in go voor toezicht op onder

houd en herstel van sluizen en bruggen. Bouw van een nieuwe brug over het Wester
wytwerdermaar. 

1871: Buitengewoon opzichter van de Provinciale Waterstaat te Groningen bij de nieuwbouw 
van de brug te Houwerzijl in het jaagpad van Abelstoktertil naar Ulrum. Tevens opzich
ter bij de aanleg van de havenbeschoeing te Usquert. 

1872: Opzichter bij de aanleg van de nieuwe zeewerende dijk om de Negenboerenpolder met 
uitwateringsduiker. 

Aanleg van dezeewerende dijk om de Negenboerenpolder 

1873 - 1875: Waterschap Noordpolder; Vervanging van vloeddeuren en graven van kanalen. 
Tevens projekt en toezicht op de aanleg van kanalen in het Veenschap Alteveer, wat ook 
de aanleg van grondduikers en (draai-)bruggen met zich mee bracht. Calculaties en na
calculaties alsmede werkbeschrijvingen zijn hierover bewaard gebleven. 
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1873: Op 8 mei te Groningen in het huwelijk getreden met Henderika Goudberg. 
1874: Op 21 febuari de geboorte van dochter Neeltje; zij bleef enigst kind in dit gezin. 
1874: Westpolder: Aanstelling als hoofdopzichter en later als aannemer / uitvoerder bij de 

aanleg van de zeven kilometer lange nieuwe zeedijk rond de uiterst vruchtbare buiten
dijkse aanwas met twee afwateringsduikers en een nieuwe polderweg. De geschiedenis 
van deze omvangrijke indijking is in 1960 uitgebreid beschreven door J.S. van Weerden 
in het boek 'De Westpolder' .2 

Aanleg van de zeewerende dijk om de Westpolder 

1875: Benoeming tot tijdelijk opzichter bij de Provinciale Waterstaat t.b.v. de afsluiting van 
het Reitdiep (aardewerken) met latere aanstelling tot opzichter nu ook over de kunst
werken. 

1876: Benoeming tot hoofdopzichter bij de afsluiting van het Reitdiep te Zoutkamp. 

Scheepvaartsluis te Zoutkamp in het Reitdiep met uitwateringssluizen (thans rijksmonument) 

1877: Herstel van de stormschade aan de zeedijken van West-, Eem- en Negenboerenpolder. 
1880: Waterschap Lauwerpolder: Toezegging van aanstelling tot hoofdopzichter bij toekom

stige indijkingswerkzaamheden. Tot 1888: Architekt, aannemer en uitvoerder in Ul
rum samen met de compagnions A. Woldringh en H.A. Smit. Het zwaartepunt van dit 
bedrijf lag in de civiele sektor bij de verzwaring van vele zeeweringen en herstel van 
dijken, onderhoud en aanleg van kanalen, bruggen, kunstwegen. 
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Topografische kaart van de zuidoever 
van de Lauwerszee, met in het midden 

Zoutkamp, circa 1850 

Tijdelijke behuizing te 
Zoutkamp tijdens de in
polderings- en afsluitings
werkzaamheden. 
Jan van den Berg met 
strohoed zittend op het 
hekwerk. Foto 1875/1876 

1888: Aanstelling tot tijdelijk opzichter bij herstel- en onderhoudswerkzaamheden voor de 
Noord-Willemskanaalmaatschappij te Groningen. De woonplaats wordt nu Vries. 

1890: Definitieve aanstelling tot opzichter voor het bouwtechnisch beheer van het Noord
Willemskanaal. Tevens is Jan van den Berg ook werkzaam in raadgevende funktie bij 
gemeenten, waterschappen en voor privé bij het realiseren van diverse civieltechnische 
werken. Vooral bij het opstellen van bestekken met voorwaarden is hij een gevraagd 
adres. 
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1892: Gedeeltelijke vrijstelling voor het hoofdtoezicht tijdens de indijking van de Lauwerpol
der. 

1894: De woonplaats is nu Haren. Vanaf 1896 in eigen (nieuwgebouwd) huis Rijksstraatweg 109. 
1905: Op 13 juli huwelijk van dochter Neelje metW.A.P.F.L.Jörg3, geb. Utrecht12-5-1874, pre

dikant in Garrelsweer, Winsum/Obergum (1907-) en vanaf 1918 in Harlingen. 
1913: 25-jarig dienstjubileum als hoofdopzichter bij de 

N oord-Willemskanaalmaatschappij. Technisch 
onderzoek en kostenraming voor het tram-projekt 
van Hel pman naar Haren. 

1918-1932: Vanuit Harlingen veelvuldig bezoek aan de 
werkzaamheden met betrekking tot de bouw van 
de Afsluitdijk. Ook het drukke internationale 
scheepvaartverkeer genoot groot interesse. 

Jan van den Berg, 25 jaar bij de Noord-Willems kanaal 
Maatschappij als hoofdopzichter 

(foto 1913 A.S. Weinberg, Groningen) 

1925: Bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1925, 110.15, 
op het Loo: Verlening van de eremedaille in goud, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau voor 
langjarige trouwe dienst bij de Noord-Willemska
naalmaatschappij. 

Jan van denBerg,foto 1925 (Verlening ere
medaille in goud, Orde van Oranje-Nassau) 

1928: Na4odienstjarenop 
17 mei met pensioen 
en afscheid genomen 
van het personeel 
NWKMij. 

Jan van den Berg temidden van 
het personeel van de Noord
Willemskanaal Mij bij zijn 

afscheid en pensionering 

1932: Overleden te Haren op 27 september en aldaar begraven op de Eshof 
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(Grafstede 1.10/11.2). 
Tevens bestaan er van de hand van Jan van den Berg nog gedetailleerde beschrijvingen en/of 
kostenramingen voor de volgende werkzaamheden: 

1870 Harlingen: 
1877 Eempolder: 
1878 Wierum: 

1879 Holwerd: 
1879 Uithuizen: 

1879 Dokkumer Nieuwezij~en: 
1879 Prov.Groningen: 
1879 Holwerd: 

1879 Leens-Zuurdijk: 
1879 Anloo-Spijkerboer: 
1879 Lemsterpolder: 
1881 Groningen: 
1881 Hoendiep: 
1881 Haren: 
1882 

1885 Statenzijl: 

Noten 

Dam op de Pollen 
Dijkherstel na stormschade 
Dijkverzwaring 
Dijkverzwaring 
Aanleg 2418 M. grintweg 
Dijkverzwaring 
Diverse paalbeheijingen 
Dijkverzwaring met steenglooij ing 
Aanleg grintweg 
Aanleg straatweg 
Aanleg van acht km dijkjes van veen 
Keyzerstraat uitbreken en herbes tra ten 
Baggerwerk 
Rijksstraatweg herbestraten 
Brug in de Rijksstraatweg over 't Aduarderdiep 
Aanleg van een steenglooijing 

1. De bijzonderheden over het leven van Jan van den Berg, zoals aanbevelingen en benoemingen, 
zijn afkomstig uit mijn privéarchief. 

2. J.S. van Weerden, De Westpolder: de geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden, Groningen 
1960 (gedenkboek waterschap 'De Westpolder'). 

3. Willem Alexander Paul Frederik LodewijkJörg is geboren op de dag van het 25-jarig koningschap 
van koning Willem 111. De aanvraag van zijn ouders om de boreling naar de koning te mogen ver
noemen is in positieve zin door het Koninklijk Huis beantwoord. Zo zijn deze vijf voornamen in 
de familie gekomen en hebben mijn ouders mij daarvan de eerste twee meegegeven. 

De Westpolderzeedy'k na de afsluiting van de Lauwerszee (foto 2000 auteur) 

Gens Nostra 63 (2008) 311 



Kwartierstaat van Neeltje van den Berg, grootmoeder van de auteur 

8 9 10 " " 
,, .. ,, 

ADRIAANVAN JANNAVAN WIJN- JANLEENDERT CORNELIA JAN DIRKS MARIA HIDDE MENNES MARTJE PIETERS 
DEN BERG GAARDEN NOUWEN DEJONG 

zn. van Jan van den 
Berg 

arbeider 

geb. Slied recht 
1784 

over!. Sliedrecht 
30-8-1867 

tr. 

dr. van Arie van 
Wijngaarden en 
Maria Burgarts 

geb. Sl ied recht 
1781 

over!. Slicdrccl1t 
31-11-1852 

MARINUS 
VAN DEN BERG 

opzichter, sluiswachter 

geb. Sliedrecht 
10-3-1814 

over 1. Loon (gem. Assen) 
20-7-1877 

werkman 

1) 

tr. 

NEELTJE NOUWEN 

dienstbode 

geb. Hendrik Ido Ambacht 
14-2-1815 

overl. Loon (gem. Assen) 
19-12-1899 

tr. Sliedrecht 31-3-1842 

JAN VAN DEN BERG 

bouw- en waterbouwkundige, 
opzichter civiele werken 

GOUDBERG MAGDALENA 
SNEYDER/ 
SNIJDERS 

zn. van Dirk Jans dr. van Johan 
Goudberg en Tjitskc Hendrik Sneydcr en 

Gcrbrands Rinskc Hendriks 

landbouwer 

gcb./gcd. 
geb. Burum Leeuwarden 

1.6-7-1795 1/12-5-1799 
ovcrl.Burum ovcrl. Leeuwarden 

18-12-1838 6-u-1877 

tr. Kollumerland 4-9-1816 

DIRKJANS GOUDBERG 

vleeschhouwer 

geb.Burum 
22-3-1824 

overl. Groningen 
1-7-1889 

KEIZER DOOl]ES 

zn. van Mcnne dr. van Pieter Klazcs 
Rc inrjes (Keizcr)en (Dooijcs) en Trijntje 

EcfkcWibcs Ricnkcs 

scheepstimmerman 

gcd. Hoogezand gcd. Sappemeer 
12+1787 26-9-1784 

ovcrl. Wi ldervank ovcrl. Veendam 
10-10-1833 

tr. Hoogezand 13-8-1814 

EEFKE KEIJZER 

dienstbode 

geb. Martenshoek (gem. 
Hoogezand) 11-7-1821 

overl. Groningen 
2-3-1907 

tr. Groningen 25-5-1851 

HINDERKIEN GOUDBERG 

dienstbode 

geb.'s-Gravenhage 2-2-1846 geb. Groningen 4-8-1849 
overl. Haren 27-9-1932 overl. Haren 24-11-1904 

tr. Groningen 8-5-1873 

NEELTJE VAN DEN BERG 

geb. Groningen 21-2-1874, overl. Sneek 25-6-1932 

tr. Haren 13-7-1905 W.A.P.F.L.Jörg3, geb. Utrecht 12-5-1874, 
Ned. Herv. Predikant, overl. Harlingen 18-3-1929, zn. van Christiaan 

Jörg, kleermaker, en Christina Wilhelmina Verhoef 

1) in 1858 zijn de archieven in Hendrik Ido Ambacht door brand verloren gegaan. 
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'Het schijnt dat het in de provintie Groningen vrij despotiek toegaat'; 
Groningen en de Maatschappij van Weldadigheid in 

het begin van de negentiende eeuw 
DOOR WIL SCHACKMANN 

Hoewel het al midden januari 
is, verloopt het eerste Groningse 

bedelaarstransport toch in Kerstsfeer. 
Er is voor hen geen plaats in de herberg 

en ze worden ondergebracht in een 
stal. Alleen het goud en mirre worden 
vervangen door een kroes brandewijn. 

Dat is dan allemaal nog heilig in 
vergelijking tot de situatie waar de 

vrijwilligers aan het eind van de reis in 
terechtkomen ... 

Stad en provincie Groningen reageren alert 
wanneer 1 april 1818 de Maatschappij van 
Weldadigheid wordt opgericht. Dit initiatief 
tegen de armoede roept de burgers op een 
stuiver per week opzij te leggen. Met het zo 
gevormde kapitaal kunnen arme gezinnen 
worden overgebracht naar een nieuwe ne
derzetting in het nog onontgonnen Drenthe 
om daar te leren de eigen kost te verdienen. 
De initiatiefnemers verwachten veel steun, 
gezien het 'algemeen erkend weldadig ka-
rakter onzer natie', en inderdaad: 

Van Zierikzeesche Courant tot Provinciale Groninger Courant wordt juichend melding gemaakt 
van deze 'verbroedering, welker doel zoo edel en pligtmatig is', vanaf kansels worden oproe
pen gedaan, sympathiserende notabelen laten plakkaten verspreiden, in de betere buurten 
gaat men van deur tot deur, de Maatschappij van Weldadigheid kortom, is niet over het hoofd 
te zien. 

En het slaat geweldig aan. Het algemeen erkend weldadige karakter van ons volk bereikt 
euforische hoogten, heel Nederland wil dat dit dorp geopend wordt (De proefkolonie, pag. 15 ). ' 

Elke plaats wordt opgeroepen een subcommissie van weldadigheid op te richten om de con
tributies te innen en alvast armen te selecteren die naar Drenthe gestuurd kunnen worden. 
Groningen behoort - met Hasselt, Lochem, Medemblik, Berg op Zoom, Schoonhoven en Delft 
- tot de eerste zeven plaatsen die op 17 juli 1818 laten weten een subcommissie te hebben opge-

Gesticht te Ommerschans te Overijssel (voorzijde), uit: De Vriend des Vaderlands, 1828 
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Gesticht te Ommerschans te Overijssel ( achterzij'de), uit: De Vriend des Vaderlands, 1828. 

Het eigenlijke bedelaarsgesticht staat achter de voorste gebouwen 

richt. Zoals gevraagd bestaat die uit twee leden van het gemeentelijk bestuur, burgemeester 
Cremers die ook voorzitter van de subcommissie is en raadslid De Savornin Lohman, uit twee 
leden 'der Geestelykheid van Onderscheidene Gezindheden', te weten de 'Nederduitsch Ge
reformeerd Leeraar' Daniel Hendriksz en de 'Roomsch-Catholyk Aartspriester' Bernardus 
Meddens, twee der aanzienlijkste inwoners, Marcus Busch en jonkheer Rengers welke laatste 
secretaris en penningmeester is, en uit de bevelvoerder van het plaatselijke garnizoen Otto 
Ernst Gelder Grave van Limburg Stirum. 2 

De Maatschappij wil niet met elke subcommissie in elk gehucht of elke vlek afzonderlijk 
corresponderen - terecht, want binnen anderhalf jaar zijn er over de 700 (!) subcommissies 
van weldadigheid - en daarom moet Groningen ook de contacten tussen de dorpscommis
sies in haar regio en de landelijke leiding onderhouden. Het 'arrondissement' omvat 15 sub
commissies die over het boekjaar 1818 het respectabele aantal van 659 contribuanten tellen. 
Daarnaast levert ook de vrijmetselaarsloge te Groningen nog eens leden. Hoeveel dat er zijn 
is onbekend en hun contributie kan niet door de subcommissie geind worden - het lidmaat
schap van de broederschap moet namelijk geheim blijven - dus zij dragen de f 2,60 per jaar 
af aan een Amsterdamse 'onderdirekteur van policie' die landelijk de vrijmetselaarsgelden 
incasseert. Verder telt de provincie nog een arrondissement Appingedam, met 23 subcommis
sies en 1070 leden, en een arrondissement Winschoten met 21 subcommissies en 399 leden.3 

De Maatschappij besluit nog in 1818 'over te gaan tot het nemen eener proeve'. In de buurt 
van Vledder wordt een landgoed gekocht en daar worden 52 huisjes gebouwd, de proefkolonie 
Frederiksoord. 

Te zwak gezicht 
Alleen lijkt het c:nthousias1nc bij de doelgroep vooralsnog minder. De stad Groningen mag 

een van de eerste huisjes vullen met een plaatselijk gezin en de eerste twee daarvoor uitge
kozen gezinnen zien er bij nader inzien toch maar van af. Pas op 23 november - de andere 
proefkolonisten zijn al een paar weken ter plekke - komt de stedelijke subcommissie met 
een echtpaar dat er zin in heeft, Bernardus Harmeling en Johanna Hermina Karremejou.4 Het 
gezin telt dochters van twintig, negen, drie en één jaar en een zoon van zes. 'Het zelve toont 
zich zeer genegen om naar de colonie te gaan, niettegenstaande hetzelve van de weigering der 
twee vorigen is onderrigt en is in staat om zo de eerste waarschuwing te vertrekken'.5 Na die 
waarschuwing begint proefkolonist Harmeling aan een zeer succesvolle koloniale carrière. 
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De directeur noemt Groningen een van de 'subcommissies die ons zodanige gezinnen zonden 
die de Maatschappij ter bereiking van haar groot doel zou kunnen verlangen'. 

Er zijn meer Groningers actief in de begintijd van de Maatschappij. In de landelijke leiding 
heeft zitting mr. Tammo Sijpkens, advocaat, officier bij de rechtbank van eerste aanleg, lid 
van het college van curatoren van de Groningse universiteit en toekomstig lid en voorzitter 
van de Tweede Kamer. En professor en onderwijsdeskundige Th. van Swinderen kiest uit zijn 
pupillen Kornelis Mulder, 'een 16 à 17-jarige jongen van landarbeidende ouders', die in Zwit
serland wordt opgeleid tot landbouwleraar voor de kolonie. 

De stad volgt de kolonisatie op de voet. Een propagandistische brief uit Frederiksoord aan 
stadjer Van den Hoop, 'die in deeze environs een buiten heeft en den winter in Groningen 
doorbrengt', wordt breeduit in de Groninger Courant geplaatst. Secretaris O.J. Muller van het 
departement Groningen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft- 'om zoveel mo
gelijk de deelneming aan de Maatschappij van Weldadigheid te bevorderen' - informatiema
teriaal over het initiatief ter lezing gelegd 'bij kastelein]. Roos in de Gouden Roemer'. Boekhan
delaar J. Oomkens geeft een redevoering uit van M.J. Adriani, predikant te Oude Pekela, met 
de titel 'Gedachten over de Maatschappij van Weldadigheid'. Professor van Swinderen wijst 
zijn stadgenoten op een artikel in het 'Hannoverisches Magazin' getiteld 'Nachricht über die 
merkwürdige Colonie Frederiks-Oord' . En de kolonie wordt bezichtigd door de gouverneur 
van de provincie die de gewassen bewondert en 'zeer verwondert was dat men in zo weinig 
dagen schoenmakers, snijders etc. kan leren spitten'. De geesten in Groningen zijn kortom 
rijp voor een voortzetting van het experiment. 

Eind 1819 worden 50 huisjes gebouwd in Frederiksoord-2 en voorjaar 1820 wordt Willems
oord uit de grond gestampt. Ook daar naar toe gaat Groningen een gezin zenden en dan blijkt 
alle propaganda te hebben gewerkt en is de houding van de armen tegenover het initiatief 
gewijzigd. Het kost nu geen enkele moeite mensen te vinden. 

Jannes Hendrik Nieuwenhuis heet de uitverkorene, 42 jaar, ook een oud-militair en ' tans 
asschmansknecht'. Juli 1820 vestigt hij zich met echtgenote Liefke Klaassens en zeven kin
deren in Frederiksoord-2. Ook het arrondissement Appingedam plaatst dit jaar gezinnen: 
Maatje uit Kloosterburen, Taatgen uit Farnsum en Bakema (geboren als Levy) uit Eenrum. Ar
rondissement Winschoten zendt de familie Puper uit Bourtange.6 

Na de oprichting van Wilhelminaoord worden uit de provincie Groningen in 1821 ook als 
kolonisten geplaatst: J. Brands, A. Brinkman, A.C. Doornbos (geboren Duitsland), weduwe 
Schuts, W. van Sent en M.J. van der Woude. En in 1822 komen vanuit Groningen: J. van Bor
sum (van Emden), S.J. Friso, J.E. Hazelhoff/ R. Jans, E.J. Kremer (van Ulrum, doopsgezind), 
A.B. Kroll/Croll, weduweKuipers-Dirks en E. Leeuwe.8 

Alleen met Brinkman gaat het eerst niet geweldig. Hij laat de directie weten dat 'zijn gezigt 
te zwak was om de buitenlugt te verdragen en hij dus voor de veldarbeid ongeschikt'. Maar 
blijkbaar herstelt dat en met hem en de anderen gaat het merendeels goed. 

Bedelaars 

Minder goed gaat het met het maatschappelijk draagvlak van de Maatschappij van Welda
digheid. Al snel daalt het aantal contribuanten. Dat heeft er mee te maken dat het 'algemeen 
erkend weldadig karakter onzer natie' een zaak van korte adem is. We willen wel geven, maar 
dan moet het ook klaar zijn. Bovendien merkt de burgerij dat de vierhonderd huisjes in de 
koloniën niet helpen tegen het verschijnsel waar ze boven alles van af wil: bedelarij . Nette 
gezinnetjes naar Drenthe sturen om een nieuw bestaan op te bouwen is ook wel nuttig, maar 
bedelaars zijn lastig en confronterend. Men wil van dat volk af. 

Op een verlaten vesting in de buurt van het Overijsselse Ommen, de Ommerschans, bouwt 
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Figuratieve(= schetsmatige) kaart Ommerschans, uit: An account of the poor-colonies and agricul
tural workhouses of the Benevolent Society of Holland, by a member of the Highland Society 

of Scotland, Edinburgh 1828 (DrA, tg. 0186, inv.nr. 3509 ). De omgeving is niet helemaal correct, maar 
duidelij'k zijn de ramen alleen aan de binnenkant en de sexe-scheidende afzetting middenin 

de Maatschappij in de zomer van 1822 een gigantisch gebouw waar in slaapzalen duizend 
bedelaars gehuisvest kunnen worden. Ter onderscheiding van de 'vrije koloniën' Frederiks
oord, Willemsoord en Wilhelminaoord wordt dit de eerste 'onvrije kolonie' van de Maat
schappij van Weldadigheid. Het al bestaande maar tot nu toe zelden gehandhaafde landelijke 
verbod op bedelarij wordt nieuw leven ingeblazen, plaatselijke besturen worden opgeroepen 
bedelende personen te arresteren en naar de Ommerschans te brengen. Dat loopt niet via de 
subcommissies maar via de gouverneurs van de provincie, elke provincie mag een contingent 
bedelaars leveren.9 

De dag voor kerstmis 1822 krijgt de gouverneur van de provincie Groningen bericht dat 
hij er 35 mag opzenden, op voorwaarde dat zij 'tot de arbeid bekwaam' zijn. Dat contingent 
schuift hij in zijn geheel naar de stad Groningen en tegelijk meldt hij aan de Maatschappij dat 
het veel te weinig is en dat hij er graag 70 van het platteland bij zou willen leveren. Stukje bij 
beetje, en vooral als de Maatschappij heeft bedacht dat er in plaats van duizend ook wel 1200 

bedelaars in het gebouw passen, zal dat de daaropvolgende maanden worden toegestaan. '0 

Om het eerste konvooi samen te stellen doen de Heren Burgemeesteren van stad-Groningen 
een oproep. Al snel kunnen zij beschikken over 'vijf en dertig bedelaars welke zich daartoe op 
onze afkondiging vrijwillig hebben aangegeven' .11 

Vrijwillige a a nmelding voor de Ommerschans is een mogelijkheid die de Maatscha ppij 

nadrukkelijk openlaat, men gaat er van uit dat mensen die van bedelen moeten rondkomen 
ook graag zelf van dat armetierige bestaan af willen en willen leren de eigen kost te verdienen. 
Dat kunnen deze, volgens de Heren Burgemeesteren: 'Alle die door ons opgezonden perso
nen zijn tot den arbeid bekwaam, waarvan wij ons vooraf, door behoorlijk onderzoek hebben 
verzekerd.' Ze voegen een lijst bij waar achter ieder persoon staat vermeld 'gezond'. Ook bij 
de zuigelingen en kleine kinderen." 

Het ensemble van 35 bedelaars bestaat voor een groot gedeelte uit alleenstaande moeders, 
meest weduwen. Vijf zijn dat er, eentje met drie kinderen, eentje met twee en drie met één 
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kind. Daarnaast zijn er vier echtparen, twee met één kind, eentje met twee kinderen en één 
kinderloos paar. De overige tien zijn alleenstaanden. Opvallend bij die laatsten is dat de helft 
behoort tot de categorie die we tegenwoordig ssplus noemen. 11 

Donderdag 16 januari 1823 vertrekt het gezelschap. Ze worden begeleid door Berend Henrich 
Heuer Veltkamp, agent van politie. Van enige voorbereiding van de reis door de Heren Burge
meesteren van Groningen is geen sprake en voor Veltkamp, ongeveer 37 jaar en oorspronke
lijk geboren in Duitsland, zal dit ook de eerste keer zijn. 

Muziek van de sweep 
'Gekomen zijnde te Haren', vertelt hij ,'3 'wierd ik genoodzaakt een wagen te moeten nemen, 
om reden dat er vrouwen bij waren die zogende kinderen bij hun hadden.' Dat zullen dan 
de 33-jarige Fennegien Klaassen (397) met zoontje Klaas (398) en de 27-jarige Annegien Wolf 
(429), echtgenote van Hendrik Brands (428), met dochtertje Anna (430) zijn. 11 Veltkamp con
stateert dat zij naar flauwvallen neigen. 'Toen heb ik die niet bekwaam waren om te gaan op 
de wagen gezet en de voerman bevolen dat hij vooruit zouden rijden en ons allen op de Punt 
moesten wagten.' Maar als de rest van het konvooi bij de Punt komt, is daar niemand. Geïr
riteerd voert Veltkamp zijn troepen verder tot hij ter hoogte van Vries de terugkerende voer
man onderschept. 'Toen gaf ik hem mijn ongenoegen daarover te kennen, dat hij niet voldaan 
hadde aan hetgeen hij mij beloofd hadde.' De voerman heeft echter een goed verhaal. Hij ver
klaart 'dat hij haar afgezet hadde bij de eerste herberg maar die kastelein wilde haar niet ber
gen'. Toen was hij maar doorgereden tot Assen, waar ze volgens hem 'in eene andere herberg 
waren, en dat zij daar konden blijven' . Dat stelt Veltkamp gerust en hij betaalt de voerman de 
afgesproken vergoeding. Blijkbaar had hij het konvooi even alleen gelaten en daar gaat intus
sen iets fout. Veltkamp vindt ze in alle staten als hij weer 'bij mijn transport' komt. De veld
wachter van Vries heeft ze de stuipen op het lijf gejaagd met verhalen over de Ommerschans. 
Het zou hun daar bitter gaan tegenvallen, hij had gezegd: 'daar krijgen zij slaag genoeg en de 
mannen komen de hele tijd van de vrouwen af. 

Volgens de veldwachter in kwestie liep het ietsje anders.'4 Hij vertelt hoe hij 'des nademid
dags' in Vries enkele personen aantreft 'welke in mijne betrekking, mijne bijzondere attentie 
verdienden' . Hij vraagt waar ze vandaan komen en waar ze naar toe gaan, 'waarop zij mij ant
woorden, bij een transport te behoren, onder geleide van de Politie-agent Veldkamp van Gro
ningen, welke met eenige van gemelde transport in de Herberg bij M. van der Molen waren'. 
Ze hebben ook tegenvragen. Of de veldwachter wel eens in de Ommerschans geweest was, 
'waarop ik antwoorde, er eenige tijd geleden, met drie man heen te zijn geweest'. Daarop wil
len ze natuurlijk weten 'hoe of zij daar behandeld wierden, waarop ik antwoorde, goed, maar 
gij moet werken voor U kost' . 

Daar heeft de veldwachter van Vries gelijk in. Wie niet werkt, zal niet eten, is de basisregel 
van de Ommerschans. De bedelaars verzekeren hem dat zij zich echt niet te goed voelen om te 
werken, maar de vier gehuwde stellen hebben een gerucht over het instituut vernomen dat 
hen niec aanscaac. ' Zij vraagden 1nij, of de vrouw va n de 1na n af konu, ik bea ntwoorde het, 

met ja, dat de man en de vrouw ieder apart komen.' Ook daar heeft de veldwachter gelijk. Be
delaarsgezinnen worden uit elkaar gehaald, de mannen komen op een mannenslaapzaal aan 
de ene kant van het gebouw, de vrouwen op een vrouwenslaapzaal aan de andere kant. Man 
en vrouw kunnen elkaar af en toe, niet te vaak, spreken door het hek dat over de binnenplaats 
van het gesticht loopt. 

De Groningers kunnen het niet geloven. 'Als dat zoo is, dan gaan wij lopen' . Met dat laatste 
bedoelen ze niet wandelen maar vluchten. De veldwachter maakt duidelijk dat dat geen zin 
heeft, 'want gij wordt spoedig weer gekregen, en dan krijgt gij slaag'. En ten derden male 
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heeft de veldwachter het bij het rechte eind, 
publieke tuchtiging van gegrepen deserteurs 
is een vast ritueel op de binnenplaats van het 
bedelaarsgesticht. Het wordt meestal uitge
voerd door sergeant Ignatius Seil, die volgens 
Johannes van den Bosch de 'muziek van de 
sweep', zo 'meesterlijk speelt daar hij in ' t 
leven koetsier geweest is van Koning Lode
wijk'. •s 

Onvergenoegd 
'Toen wierd het volk wat onvergenoegd', 
stelt Veltkamp vast. Hij krijgt ze toch alle
maal weer in beweging en 'des avonds om 6 1

/ , 

uur kwam ik met het transport te Assen'. Ze 
treffen het 'volk dat op de wagen geweest was 
in het Regthuis te Assen bij den Heren Se
cretaris'. Veltkamp laat de geleidebrief zien 
die hij uit Groningen mee heeft gekregen. 
Blijkbaar heeft hij onderweg al alle mogelijke 
moeite gedaan om onderdak te vinden, want 
hij vertelt ook 'dat ik bijna aan alle herbergen 
geweest was en geen nagtverblijf voor mijn 
transport konde krijgen' . 

Het is de eerste keer vandaag dat Veltkamp 
een beetje hulp en begrip krijgt. 'Toen gaf 

UATU~l 
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Een deel van het inschrijfregister van de Ommerschans 
waar de Groningers instaan (DrA, tg. 0186, inv.nr.1443) 

de Heer Sekretaris dat een bijzonder geschikt man was order aan den Veldwagter dat hij met 
mij zoude gaan na den Heer President Burgemeester'. Helaas, die wordt niet thuisgetrof
fen. Daarop 'ging ik weder uit om een herberg voor mijn volk' . Dat lukt niet. Hij vraagt de 
veldwachter van Assen 'of hij mij ook eenige bijstand verlenen wilde, maar die gaf daarop 
ten antwoord dat daar konde hij zig niet mee bemoeijen' . Uit arrenmoede keert Veltkamp 
maar weer terug naar het rechthuis. 'Daarop zeide den Heer Sekretaris, dat wij moesten eens 
naar Van Zoomeren gaan.' En dat blijkt een goed advies, want 'die gaf ons zijn stal tot intrek'. 
Daarmee is eindelijk het onderdak geregeld. Veltkamp gaat op pad om ook eten en drinken 
voor de groep te fourageren. De deur doet hij achter zich dicht. Dat had hij misschien beter 
niet kunnen doen. 'Bij de terugkomst was het volk in opstand zoo dat zij de deur der stal daar 
zij in waren met geweld hadden opengeschopt' . Blijkens zijn verslag blijft Veltkamp er kalm 
onder. 'Bij hun gekomen zijnde vraagde ik aan hun wat geweld zij daar maakten of zij den stal 
wilden afbreken'. Ze antwoorden dat zulks niet de bedoeling is, 'maar dat zij het daar van de 
koude nietlanger konde n houden , da t z ij uit de s tal om b randewijn ofkoffij hadden gew ild' . 

Veltkamp kan daar begrip voor opbrengen, 'waarop ik order gaf om een kroes brandewijn 
te halen'. Dat werkt zo goed- 'toen ik dat had rondgedeeld bedaarde het volk' - dat als daarop 
de veldwachter van Assen komt zeggen 'dat de nagtwagt wat zoude oppassen dat er geen on
gemak kwam', Veltkamp hem kan afpoeieren: 'waarop ik tegen hem zeide dat ik de geheele 
nagt bij het volk in de stal bleef, dat hij gerust konde wezen, wegens brand of iets diergelijks 
wat ons betrof. 

De rest van de reis verloopt voorspoediger - 'van Assen naar de Ommerschans niets bijzon
ders meer voorgevallen,' besluit Veltkamp zijn verslag- maar de President-burgemeester van 
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Assen en de gouverneur van Drenthe komen er nog op terug bij de Groningse autoriteiten. De 
stad Groningen reageert laconiek met de mededeling' dat bij volgende gelegenheden, het ver
voer langs een anderen weg zal geschieden, en dat alzoo de Stad Assen in het toekomstige van 
zodanig transport geen overlast weder zal hebben'. Maar de gouverneur knoopt het verzoek 
van Assen' dat het transport niet in zoveel personen bestaat ten einde disorders voortekomen' 
goed in de oren. Voortaan gaan er alleen nog groepjes van hooguit zes mensen van Groningen 
naar de Ommerschans. 

Gedeserteerd 
Vooralsnog gaat er niemand 'lopen', want op zaterdag 18 januari 1823 arriveert Veltkamp met 
alle 35 vrijwilligers op de Ommerschans. En dan wordt al snel duidelijk dat de voorlichting 
in Groningen niet volledig was geweest. Het is zeer wel mogelijk om op vrijwillige basis en 

op een zelfgekozen tijdstip de Ommerschans in te gaan. Er weer uitkomen is echter andere 
koek. 

Het bedelaarsgesticht is er om bedelaars en bedelaressen te leren dat arbeid fijn is. Zij 
werken op het land of in een spinzaal in dienst van de Maatschappij. Daar staat loon te
genover. Daarop wordt bij iedereen eerst ingehouden wat hij of zij verteert aan voedsel 
en aan door de Maatschappij verschafte kledingstukken. Als er dan nog iets overblijft, 
wordt dat in drieën gedeeld. Een derde krijgt de bedelaar in handen om in de winkel 
op de Ommerschans te besteden, een derde is voor de Maatschappij en het laatste derde 
deel wordt als oververdienste op een spaarbankboekje gezet. Als die oververdienste groot 
genoeg is, kan de bedelaar worden voorgedragen voor ontslag. Echter, men moet wel ze
kerheid hebben dat niet 'te duchten zij, dat dezelve zich op nieuw aan bedelarij zouden 
overgeven' en daarom moet de oververdienste over langere tijd bijeengespaard zijn. De 
minimale verblijfsduur is een jaar, v66r die tijd kan niemand ontslagen worden. 

De Groningse vrijwilligers protesteren. Dit is niet wat hen voor ogen stond. Werken om een 
beter bestaan op te bouwen is prima, maar met werken om daarna weer naar huis gestuurd te 
worden, schiet je niets op. Ze merken dat het regime op de schans zo hard is als de veldwachter 
van Vries hen had verteld en vinden het onterecht dat zij aan een dergelijk regime onderwor
pen worden. Want, verklaren ze, zij hebben nooit gebedeld. Maar zoals je in een gevangenis 
vooral mensen tegenkomt die zeggen eigenlijk onschuldig zijn, zul je in een bedelaarsge
sticht niet snel iemand tegenkomen die toegeeft gebedeld te hebben. En dus duurt het een 
hele tijd eer er geloof aan hun verhaal gehecht wordt. 

Het kinderloze stel wacht daar niet op. In een gezamenlijke en waarschijnlijk voorbereidde 
actie nemen de 36-jarige Antoni Francis (413) en de 43-jarige Catharina Vos (414) de benen.16 Ze 
komen in de boeken als 'den 23 april 1823 gedeserteerd'. Geen gemakkelijke opgaaf, want er is 
een bataljon soldaten op de Ommerschans gelegerd en na een tijdje worden er veldwachters 
aangesteld die op strategische punten staan opgesteld en bij een vluchtpoging meteen de ach

tervolging inzetten. 
Eén daarvan wordt gerekruteerd uit het Groningse contingent. HendrikBrands (428), zeven

entwintig jaar, van origine touwslagersknecht, op de schans met echtgenote en dochtertje, 
wordt na een tijdje aangesteld als veldwachter. Maar het is van korte duur en het loopt slecht 
af. Op een avond in augustus 1823 wordt hij vermist en drie dagen later wordt zijn levenloze 
lichaam uit de Dedemsvaart opgehaald. Een oorzaak hoe hij op deze 'noodlottige wijze in 
zijne ambtsverrigting den dood gevonden heeft', wordt niet gegeven. 
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Ommerschans, detail van een kadasterkaart, 1883 (DrA, tg. 0137-02, inv.nr.45a) 

Schreeuwende onrechtvaardigheid 
In de loop van mei 1823 begint het bij de Maatschappij door te dringen dat het Groningse 
transport niet volgens de bedoelingen was samengesteld. De directeur van de Ommerschans 
schrijft aan het hoofdkwartier 'dat zij geene bedelaars, maar vrijwillige waren, misleid door 
de belofte, om in Frederiksoord I geplaatst te worden'. Zij kunnen niet 'worden aangemerkt 
als menschen zonder kostwinning' en er zijn 'huisgezinnen onder van jonge, sterke en hunne 
kost in de gewoone maatschappij wel gewonnen hebbende menschen, dewelke zig dagten 
in een der vrije kolonien te verbeeteren en die nu teegen hun wil en dank van tafel en bed ge
scheiden zijn'. Hij vindt dit absoluut niet kunnen en hij verlangt 'eene afgemeten maatregel 
van redres voor aan deze menschen begaan onregtvaardigheid'. '7 

Ommerschans, detail van een kadasterkaart, 1883 (DrA, tg. 0137-02, inv.nr. 45a) 
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Hij steekt zijn verontwaardiging ook niet onder stoelen of banken als Jacob van Lennep 
en Dirk van Hogendorp bij hun voetreis door Nederland ook één dag (op 15 juli 1823) het pas 
opgerichte bedelaarsgesticht bezoeken. Verontwaardigd vernemen de twee van 'eenige Gro
ningsche huisgezinnen' die door 'het schandelijkst bedrog' hier terechtgekomen zijn. Bij het 
afscheid spreekt de directeur de hoop uit dat de vader van Dirk (eminent staatsman Gijsbrecht 
Karel van Hogendorp) zijn invloed aanwendt 'dat hij ten minste niemand dan door een rech
terlijk vonnis op de Ommerschans krijgen mocht'. Van Lennep meldt dat de directeur aange
daan is: 'Dit alles zeide de brave man met de tranen in de oogen' . 18 

En ook de stichter van de Maatschappij van Weldadigheid en de bedenker van het nieuwe 
instituut, generaal-majoor Johannes van den Bosch, is laaiend. Op 3 juni 1823 schrijft hij vanuit 
Drenthe aan de rest van de landelijke leiding. 'Uit Groningen is ons toegezonden een aan
tal menschen als bedelaars die geenzints in die termen vallen( ... ). Het is een schreeuwende 
onrechtvaardigheid die menschen welke op eene aanvrage wie genegen was naar de vrije 
kolonien der Maatschappij te vertrekken, zich vrijwillig hebben aangegeven, met vrouw en 
kinderen, naar de Ommerschans te transporteren, en dezelve aldaar in gedetineerd te hou
den'. Hij heeft ook nog gehoord dat een in april uit de provincie opgezonden 'bedelaar' geheel 
onschuldig is vastgezet en al met al brengt dat hem tot de conclusie: 'Het schijnt dat het in de 
provintie Groningen vrij despotiek toegaat'. 19 

Eenige oogluiking 
Maar als iedereen, inclusief de baas van de Maatschappij zo verontwaardigd is, waarom laat 
men die onterecht vastgehouden Groningers dan niet vrij? Het lijkt eenvoudig, maar het lukt 
niet ... 

De directeur van de Ommerschans legt in een brief aan de gouverneur uit 'dat ik, qua Admi
nistratie van het Gesticht de Ommerschans en de daarmee verbonden Koloniën geenszins ge
magtigd ben, om eene eenige in het Gesticht reeds opgenomen persoon wederom uit hetzelve 
te ontslaan' . Hij verwijst naar het contract tussen de Maatschappij en het ministerie van Bin
nenlandse Zaken. Hij kan pas iemand vrijlaten als hij 'speciale authorisatie' van de landelijke 
leiding van de Maatschappij heeft gehad. En die kan dat alleen geven als ze eerst een voor
dracht heeft gedaan aan de administrateur van het armenwezen op het ministerie en als die 
administrateur die voordracht na uitgebreid onderzoek heeft goedgekeurd. Eventueel kan 
het ministerie op eigen gezag ook nog wel 
de vrijlating van bedelaars ordonneren, 
maar hoe dan ook alleen als 'dezelfde ten ( 134 ) 

minste een jaar in het Instituut geweest 
zijn'.2° 

De gouverneur, mr. Gustaaf Willem 
baron van Imhoff, voelt zich er niet lek
ker onder. Dat blijkt als hij vanuit Brus
sel aanmaningen krijgt om her gevluchte 

stel, de relatief jonge Antoni Francis (413) 

en Catharina Vos (414), op te sporen en naar 
de schans terug te voeren. Hij wijst er op 
dat de twee vrijwilligers waren en geeft als 
zijn mening 'dat deze lieden bezwaarlijk 
kunnen behandeld worden op gelijken 
voet als de gearresteerde en opgevoerde 
bedelaars, te minder om dat ten aanzien 
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der vrijwilligers niet vooraf is bepaald, dat zij, eens opgenomen, verpligt zouden zijn in de co
lonie te moeten blijven'!' In zijn reactie maakt de minister meteen duidelijk hoe fout hij het 
Groningse transport vindt. Hij zegt niet te hebben geweten 'dat die personen behooren tot 
de vrijwilligers, die eigenlijk niet naar de Ommerschans opgezonden hadden moeten zijn ge
worden'. Hij zit ook met de regels in zijn maag, maar hij wil 'wel eenige oogluiking te dezen 
toestaan' . Francis (413) en Vos (414) hoeven niet te worden opgepakt." Zij zijn de enigen die dit 
jaar terugkeren in Groningen, waar zij respectievelijk 75 en 70 jaar oud zullen worden. 

Net zo min als de voorlichting over vrijwilligheid blijkt het 'behoorlijk onderzoek' van 
Groningen naar de gezondheid te deugen. De directie van de Ommerschans meldt dat ze
ven van de 35 'niet tot den veld- of eenigen anderen arbeid bekwaam zijn bevonden'. Dat is 
rampzalig natuurlijk, als wie niet werkt ook niet te eten krijgt. De drie oudste alleenstaanden, 
Geertje Geerts (399) van 60, Walter Wolters (403) van 62 en]anBruins (402) van 64 jaar, zijn 'zonder 
kragten voor de arbeid door hunne hooge jaren' . Daarnaast zou het hele gezin van Klaas Feer
zema (417-419) arbeidsongeschikt zijn evenals, 'weegens eene verminking aan de regter hand', 
de 45-jarige HendrikStrijman (420) die met vrouw (421) en twee jongens (422-423) in de Ommer
schans zit. 23 

De Maatschappij wil ze naar het oude bedelaarsgesticht in Hoorn sturen, maar dat kan al
leen op basis van vrijwilligheid. En dat hebben ze inmiddels wel afgeleerd. De gouverneur 
ontvangt bericht 'dat zeven personen welke naar den Ommerschans zijn gezonden en aldaar 
niet aangenomen, ook niet verkozen hebben in het Bedelaarsgesticht te Hoorn te worden 
geplaatst en dus naar Groningen zullen terugkeren'. 24 Maar dat gebeurt niet. Meer provincies 
hebben bedelaars gestuurd die zwak, ziek, bejaard of invalide zijn en daar moet een voorzie
ning voor komen. Er volgt een koninklijk besluit dat 'gebrekkige bedelaars' of ze het willen 
of niet kunnen worden ondergebracht in de gestichten te Hoorn of Veere. 25 

Hendrik Strijman (420) schrijft 'in de needrigste termen, en met gepaste Hoog Agting' een 
wanhopige brief naar Den Haag. Hoorn heeft de reputatie een eindstation te zijn waar 'ver
driet en hartzeer hun zal doen vergaan'. Op de Ommerschans ziet Hendrik Strijman nog een 
kans dat 'zij al hier hunne voeding en op den duur veel meer kunnen verdienen' . Wat de reden 
is 'dat hij ondergeteekende, zoo voor hem als zijne bedroefde huisvrouw en onnozele kinde
ren is smeekende, omme in de kolonie de Ommerschans te worden gelaten, en alzoo in staat 
te worden gesteld, als een ongelukkig gezin van gezamentlijk hun bestaan en onderhoud te 
moogen erlangen' . 

Maar de brief eindigt met: 'P.S. Op het oogenblik wordende gewaar dat ik met mijn onge
lukkige vrouw en kinderen momentelijk moeten vertrekken naar het gesticht van Hoorn; zoo 
gebruik nog met de grootste nedrigheid de vrijpostigheid UWHoogEdelen hier van te infor
meeren, met ootmoedig verzoek om nog naar hier te rug te moogen keeren' . '6 

Of ze nu ooit gebedeld hebben of niet, de gezinnen van Strijman (420-423) en Feerzema 
(417-419) plus Jan Bruins (402) worden na enige tijd naar Hoorn overgebracht. De ook daartoe 
bestemde Geertje Geerts (399) en Wolter Wolters (403) zijn dan inmiddels al overleden. 

Oververdienste, vertrek en overlijden 
Voor de anderen zit er niets anders op dan hard door te werken en zoveel oververdienste te 
sparen dat ze na een jaar met ontslag mogen voorzover de omstandigheden dat toelaten. De 
gezondheidszorg op de Ommerschans is belabberd. Later zal het beter worden, 27 maar in deze 
beginfase wordt de scepter over de ziekenzaal gezwaaid door ene Lip holt die ooit 'chirurgijns
knecht' is geweest. De 'provintiale kommissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in 
Overijssel' heeft al vastgesteld dat zijn kennis van de geneeskunde verwaarloosbaar is. 

Hij kan niet voorkomen dat de twee jaar oude Klaas (398), zoon van Fennegien Klaassens 
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(397), in juni 1823 overlijdt; zijn moeder moet nog vijf jaar blijven. Na de al genoemden Wolter 
Wolters (403) in februari 1824 en Geertje Geerts (399) in maart 1824 zal ook de 48-jarige An
dries Heikens (400) de Ommerschans nooit verlaten: hij overlijdt er in mei 1824. 

Dat jaar worden ook de eerste Groningse vrijwilligers vrijgelaten. De 56-jarige Jacob Pieters 
Klugkist (401) is de eerste. Hij mag 'bij wijze van uitzondering wegens derzelver oppassend
heid' al in maart 1824 weg, maar .. . het gemeentebestuur van Groningen is het daar blijkbaar 
niet mee eens. In augustus krijgt de cipier van gevangenis 'het Pontje' opdracht om 'in verze
kerde bewaring te nemen Jacob Pieters Klugkist gearresteerd als bedelaar in de stad Gronin
gen'. Hij gaat opnieuw op transport en dan zal ook hij de Ommerschans niet overleven. 28 

In oktober 1824 is er een groepje van vier dat na een voordracht ontslag krijgt. Hendrika 
Boerma (411), weduwe van Arnoldus van Akkeren, bij aankomst 41 jaar, volgens de beschrij
ving die de Ommerschans van iedereen maakt om deserteurs makkelijker op te sporen met 
lichtbruin haar en blauwe ogen, mag vertrekken met een opgespaarde oververdienste van 25 
gulden en de kwalificatie 'arbeidzaam'. De vrijheid duurt anderhalve maand, dan wordt ook 
zij door het stadsbestuur gearresteerd en weer teruggebracht naar de Ommerschans, die twee 
jaar later haar laatste rustplaats wordt. Haar dochter, Hillegien van Akkeren (412), bij aankomst 
16 jaar, ook lichtbruin haar en blauwe ogen, ook oktober 1824 met het predicaat 'arbeidzaam' 
ontslagen, blijft wel op vrije voeten. Evenals Johannes Duree (405), ongeveer 40 jaar, die maar 
liefst f 38,50 aan oververdienste bij elkaar gespaard heeft. HindrikAbrahams Bakker (416), een 
voormalige boerenarbeider die 56 is als hij in oktober 1824 wordt vrijgelaten, zal later nog een 
keer, van 1826 tot 1829, in het gesticht terechtkomen voor hij definitief vrij komt. 

De daaropvolgende jaren zal af en toe een Groningse vrijwilliger de vrijheid bij elkaar ver
dienen. In 1825 bijvoorbeeld Annegien Wolf(429 ), weduwe van de al genoemde (kortstondige) 
veldwachter Hendrik Brands (428). Bij thuiskomst zit ze weer volledig aan de grond. Op haar 
verzoek meldt de gouverneur in december 1825 aan de Ommerschans 'dat haar overleden man 
nog van de directie van voorgeschreven etablissement circa twaalf gulden zoude competeren 
en dringt bij mij aan om haar dat geld, 't welk zij tegen den winter zeer behoeft, zoo mogelijk 
te bezorgen'. Volgens de directie heeft zij dan echter niets meer tegoed. 29 

Sommigen blijven voorgoed weg. Zoals Sjouke van der Veen (404), bij aankomst 32 jaar, gebo
ren in Leeuwarden maar de laatste dertig jaar woonachtig in Groningen, spitse neus, ronde 
kin en tatouages op zowel linker- als rechterarm, en Pieternella Teunis (424), weduwe van Hen
drik Aars en met haar drie kinderen Johannes (425), Mechelina(426) en Jacobus (427). Maar de 
in 1829 op 54-jarige leeftijd vrijgelaten WillemBleeker(415) komt niet verder dan het nabijgele
gen Avereest. 

Degenen die na de eerste opname in 1823 het langst onafgebroken in de Ommerschans moe
ten blijven, zijn Geesje Geerts (406), bij aankomst vergezeld van haar 14-jarige zoon (407) die 
echter na drie jaar het gesticht mocht verlaten, en Elisabeth Jans (396), de jongste alleenstaande 
van het transport, volgens de persoonsbeschrijving met als herkenbaar kenmerk 'aan de lin
kerzijde van de mond een wrat'. Na tien jaar, dus in 1833, komen zij in vrijheid. 

Onderzoek naar bedelaars 
Na dat eerste transport van 16-18 januari 1823 zijn er (tot 1843) geen mensen uit het Gro
ningse vrijwillig naar de Ommerschans of het latere bedelaarsgesticht Veenhuizen ge
gaan. Alleen door politie of schouten op heterdaad betrapte en gearresteerde bedelaars 
werden nog overgebracht. Aan de Heren Burgemeesteren van Groningen werd geen 
konvooi meer toevertrouwd, alles liep verder via de gouverneur van de provincie. 

Zo was het in het hele land geregeld, dus wie op zoek is naar een bedelaar oflandloper 
uit de eerste helft van de negentiende eeuw kan het best beginnen met het archief van 
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de gouverneur van de desbetreffende provincie. Bij de ingekomen post kunnen brieven 
zitten van lokale ambtenaren die een bedelaar hebben opgepakt en naar de provincie
hoofdstad gezonden. Met name in het begin, dus vanaf 1822-1823, kan het voorkomen 
dat er daarbij details over de activiteiten van de bedelaar of van de arrestatie verstrekt 
worden. Bij de besluiten en/of de uitgaande post van de gouverneur kunnen brieven 
zitten aan de bewaarder van de gevangenis waar bedelaars tijdelijk vastgehouden wor
den, lastgevingen om bepaalde bedelaars te transporteren naar of de Ommerschans of 
Veenhuizen of Hoorn of Veere, en misschien zelfs kopieën van 'designatie-lijsten', de 
geleidebrieven die de gouverneur verplicht was met het transport mee te geven. Die
zelfde lijsten met namen en gegevens van bedelaars moest de gouverneur ook zenden 
aan de administrateur van het Armenwezen bij het ministerie van 'Binnenlandsche 
Zaken en Waterstaat'. Tenslotte correspondeerden veel gouverneurs met de Maatschap
pij van Weldadigheid over de door hen opgezondenen, soms rechtstreeks, soms via 
genoemde administrateur. 

Bij de gestichten Ommerschans en Veenhuizen werden twee bevolkingsregisters bijge
houden. Toen in 1859 de staat de gestichten overnam, is slechts één van die twee soorten 
mee overgegaan. Het gevolg is dat de ene soort bevolkingsregisters zich bevindt in het 
Archief van de Maatschappij van Weldadigheid en de andere soort in het Archief van de 
Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans. Beide archieven berusten bij 
het Drents Archief in Assen, voor toegang- en inventarisnummers zie noot 30 onder dit 
artikel. 

De twee soorten bevolkingsregisters zijn verschillend van opzet waardoor de erin 
opgenomen gegevens deels gelijk zijn en deels elkaar aanvullen. Op de bevolkingsre
gisters in het Archief van de Rijkswerkinrichtingen is een alfabetische klapper. Met een 
daar gevonden hoofdnummer of'hoofdelijk nummer' kan in beide soorten bevolkings
registers de bedelaar worden opgezocht. Bedelaars die na ontslag of desertie terugge
keerd zijn, hebben meer dan één hoofdnummer. 

Bijlage 1: Het bedelaarstransport van 35 personen van Groningen naar Ommerschans 
in januari 1823.30 

Achtereenvolgens nummer op de geleidebrief, inschrijfnummer op de Ommerschans, naam en 
geboortejaar volgens inschrijvingsregister Oomerschans, eerste uitschrijving uit het gesticht. 

1. 396 Elisabeth Jans, 1799, ontslagen 26 maart 1833 
2a. 397 Fennegien Klaassens, 1792, ontslagen 11 juli 1828 
2b. 398 Klaas Schuur, 1821, overleden 2 juni 1823 

3. 399 Geertje Geerts, 1763, overleden 24 maart 1824 
4. 400 Andries Heikc:n s , 1-775, overle den 13 1nei 1.8 2.4 

5. 401Jacob Pieters Klugkist, 1767, ontslagen 10 maart 1824 
6. 402 Jan Bruins, 1759, overgegaan naar gesticht te Hoorn 20 maart 1825 
7. 403 Wolter Wolters, 1761, overleden 23 februari 1824 
8. 404 Sjouke van der Veen, 1791, ontslagen 7 september 1825 
9. 405 Johannes Duree, 1786, ontslagen 22 oktober 1824 

10. 406 Geesje Geerts, 1780, ontslagen 19 februari 1833 
10b. 407 IzakJ acobs Fredriks Vonk, 1808, ontslagen 9 december 1826 
11a. 408 Aukien Tiessen weduwe Steggens, 1777, ontslagen 24 mei 1829 
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11b. 409 Ties Steggens, 1809, ontslagen 24 mei 1829 

11c. 410 Geertruid Steggens, 1811, ontslagen 24 mei 1829 

12a. 411 Hendrika Boerma, 1783, ontslagen 22 oktober 1824 

12b. 412 Hillegien van Akkeren, 1806, ontslagen 22 oktober 1824 

13a. 413 An toni Francis, 1786, gedeserteerd 23 april 1823 

13b. 414 Catharina Vos, 1779, gedeserteerd 23 april 1823 

14. 415 Willem Bleeker, 1775, ontslagen 24 mei 1829 

15. 416 Hendrik Abraham Bakker, 1768, ontslagen 22 oktober 1824 

16a. 417 Klaas Teerzema, 1761, naar gesticht Hoorn 20 maart 1825 

16b. 418 Aukje van der Veen, 1785, naar gesticht Hoorn 20 maart 1825 

16c. 419 Trijntje Ba ving van der Veen, 1813, naar gesticht Hoorn 20 maart 1825 

17a. 420 Hendrik Stegman, 1777, naar gesticht Hoorn 20 maart 1825 

17b. 421 Geertruid Ko lbo, 1789, naar gesticht Hoorn 20 maart 1825 

17c. 422 Jan Joseph de Jong, 1816, naar gesticht Hoorn 20 maart 1825 

17d. 423 Antonius Stegman, 1819, naar gesticht Hoorn 20 maart 1825 

18a. 424 Pieternella Hendrika Teunis Groenewold, weduwe HendrikAarsen, 1780, ontslagen 4 sep-

tember 1825 

18b. 425 Johannes Aarsen, 1806, ontslagen 22 september 1825 

18c. 426 Mechelina Aarsen, 1812, ontslagen 4 september 1825 

18d. 427 Jacobus Aarsen, 1817, ontslagen 4 september 1825 

19a. 428 Hendrik Brands, 1795, overleden 14 augustus 1823 

19b. 429 Annegien Wolf, 1796, ontslagen 4 juni 1825 

19c. 430 Anna Brands, 1822, ontslagen 4 juni 1825. 

Bijlage z. Details van de 35 personen van het Groninger transport naar Ommerschans 
in januari 18233° 

396 - 16/1 - Elisabeth Jans, vermoedelijk ged. Groningen (Martinikerk) 12-2-1796, breidster, doch

ter van Jakob Jans en Maria Jacobs, wonend in de Moeskersgang, uit de Ommerschans ontslagen 

26-3-1833, over 1. Groningen 20-7-1884. 

397 - 16/2a - Fennegien Klaassens, ged. Groningen (Martinikerk) 9-10-1789, spinster en breidster, 

dochter van Claas Jans en Margien Arends, wonend achter de Muur J atstraat, uit de Ommerschans 

ontslagen 11-7-1828, over 1. Groningen 10-5-1838 (als FennegienJans). 

398 - 16/2b - Klaas Klaassens (Schuur), geb. Groningen 5-12-1821, zoon van NN en Fennegien Klaas

sens (zie 397), volgens bevolkingsregister Ommerschans heet hij Klaas Schuur en zou hij een zoon 

van Jan Hendrik Valkenberg/Dollenberg zijn, overl. op de Ommerschans (gem. Stad Ommen) 

2-6-1823. 

399 - 16/3 - Geertje Geerts, ged. Groningen (Nieuwekerk) 22-4-1764, werkvrouw, dochter van Geerd 

Berends en Hindrika Hindriks, wonend Boterdiep, ongehuwd, overl. op de Ommerschans (gem. 
Stad On'l1nc11.) z4- 3 - 1Sz.4. 

400 - 16/4 - Andries Heikens, ged. Groningen (A-kerk) 17-9-1775, arbeider, zoon van Hendrik 

Heijkens enJantijn Tuimans, wonend Zuiderdiep, overl. op de Ommerschans (gem. Stad Ommen) 

14-5-1824. 

401 - 16/5 - Jacob Pieters Klugkist, geb./ged. Nieuwolda 9/17-5-1767, timmerman, zoon van Pieter 

Klugkist en RoelfijnJacobs Kubbinga, van de Ommerschans ontslagen 10-3-1824, door de stedelijke 

regering van de stad Groningen opnieuw op de Ommerschans geplaatst 14-8-1824, krijgt dan in

schrijfnummer 439, overl. op de Ommerschans 3-1-1825 (volgens akte Groningen 29-1-1825 'elders 

overleden'). 
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402 - 16/6 - Jan Bruins, ged. Groningen {Nieuwekerk) 26-1-1755, wever, zoon van Koert Bruins en 
Pietertjen Jans, wonend Rozenstraat, van Ommerschans overgegaan naar 't Gesticht te Hoorn 

20-3-1825, overl. Groningen 18-9-1832 {Burgerziekenhuis), tr. Groningen 17-9-1778 Adriaantje 
Schellen berg, over 1. Groningen 14-11-1815. 

403 - 16/7- Wolter Wolters, geb. Groningen 15-11-1765, metselaar, zoon van Jan Wolters en Anna Fok
kens, wonend Schuitendiep, overl. op de Ommerschans (gem. Stad Ommen) 23-2-1824, tr. Gronin
gen 9-7-1794 Willemina Reinkink, overl. Groningen 20-8-1819. 

404- 16/8 - Sjoukje Eelcos van der Veen, geb./ged. Leeuwarden 17/20-3-1790, zuster van Aukje van 
der Veen (zie 418), naaister en breidster, dochter van Eelco Wouters van der Veen en Trijntje Hen
driks, uit de Ommerschans ontslagen 7-9-1825, tr. (1) Jan Kempers, overl. Groningen 16-10-1821; tr. 
( 2) Opsterland 19-6-1843 Niel aas Jacobus Coenradi. 

405- 16/9-Johannes Duree, geen geboorteakte gevonden, volgens bevolkingregister Ommerschans: 

geb. Groningen 20-4-1786, verwer, overl. Groningen 3-4-1828, zoon van Pieter Joseph Duree en Jo
hanna Drijfholt, uit de Ommerschans ontslagen 22-10-1824, er. Groningen 13-3-1803 Auke Friese, 
over!. Haren 26-5-1829. 

406 - 16/1oa - Geesje Geerts, ged. Groningen (Martinikerk) 20-4-1780, breidster en naaister, overl. 
Groningen 15-2-1858 {Nederduits Hervormd Diaconiegasthuis), dochter van Gerrit Egberts en Ot
temina Roelfs, wonend Bloemstraat, uit de Ommerschans ontslagen 19-2-1833, tr. (1) Groningen 
19-8-1804 Jacob Vonk; tr. (2) Groningen 18-8-1816 Cornelis Klaassens; tr. (3) Groningen 9-4-1835 
Gerardus Johannes van Raai te. 

407 - 16/tob - Izak Jacobs Fredriks Vonk, ged. Groningen (Martinikerk) 8-1-1808, korvenmaker, 
zoon vanJ akob Vonk en Geesje Geers (zie 406), wonend Drekstoep, uit de Ommerschans ontslagen 
9-12-1826. 

408 - 16/ua - Aukien Tiessens (van der Veen), ged. Haren 29-12-1776, spinster en naaister, overl. 
Groningen 7-10-1847, dochter van Thies Hinderks (van der Veen) en Geertruijd Roelfs, wonend 
Hoornsedijk, uit de Ommerschans ontslagen 24-5-1829, tr. Groningen 8-5-1803 Hajo Steggers, 
overl. Groningen 12-11-1818. 

409 - 16/ub - Ties Steggers/Steghers, ged. Groningen (A-kerk) 25-1-1807, pottenbakker, over!. Gro
ningen 11-2-1867, zoon van Hajo Steghgers en Aukien Tiessens (zie 408), wonend Hoornsedijk, uit 
de Ommerschans ontslagen 24-5-1829, tr. Groningen 17-6-1838 Antje Jacobs Damminga. 

410 - 16/uc - Geertruid Steggers, ged. Groningen {A-kerk) 16-12-1810, dochter van Haijo Jonas Steg
gers en Aukien Tiessens (zie 408), wonend Lamme Huingestraat, uit de Ommerschans ontslagen 

24-5-1829, over 1. Groningen 12-1-1831. 
411- 16/12a- Hendrika Boerma, ged. Groningen 9-3-1781, werkvrouw, dochter van Klaas Egberts en 

Hillegijn Jans, wonend buiten Herepoort, tr. Groningen 6-10-1805 Arnoldus van Acker/Akkeren, 
van wie in een bijlage bij het huwelijk van Hillegien van Akkeren (zie 412) d.d. 17-7-1831 is gemeld: 
'datArnoldus van Akkeren laatstelijk in december achttienhonderd en tien met een schip van zijne 
woonplaats Groningen is vertrokken en dat zedert het begin van het jaar achtien honderd en elf 
als( ... ) tijding heeft bekomen dat dezelve met het gemelde schip de haven der stad Brielle is uitge
lopen, geen bericht hoegenaamd van de plaats van deszelfs oponthoud is gekomen, zodat het ten 
eenenmale onbekend is, waar dezelve zich bevindt', van de Ommerschans ontslagen 22-10-1824, 
opnieuw daar geplaatst op 4-12-1824, met dan nummer 783, overl. op de Ommerschans (gem. Stad 
Ommen) 11-10-1826. 

412 - 16/12b - Hillegien van Akkeren, ged. Groningen (Martinikerk) 27-7-1806, spinster, over!. Gro
ningen 15-9-1860, dochter van Arnoldus van Akkeren en Hendrika Boerma (zie 411), wonend Kreu
pelstraat, van de Ommerschans ontslagen 22-10-1824, tr. Groningen 17-7-1831Jacobus Hendriks. 

413 - 16/13a - Antoni Francis, volgens bevolkingregister Ommerschans en overlijdensakte: geb. 
Doesburg ongeveer 1785, wolspinder, over!. Groningen 17-3-1859, zoon van Jan Francis, militair, en 
Allegonda Wientjes, van de Ommerschans gedeserteerd 23-4-1823, tr. Groningen 16-4-1809 Catha
rina Vos (zie 414). 

326 Gens Nostra 63 (2008) 



414 - 16/13b - Catharina Vos, volgens bevolkingsregister Ommerschans: geb. Deventer 10-2-1780, 
breidster, overl. Groningen 2-4-1849, dochter van Hendrik Vos, militair, en Aaltje Kamps, van de 

Ommerschans gedeserteerd 23-4-1823, tr. Groningen 16-4-1809 An toni Francis (zie 413). 
415 - 16/14- Willem Bleeker, ged. Groningen 29-12-1775 (waarschijnlijk Martinikerk, want daar mist 

betreffende periode doopboek en in de boeken A-kerk en Nieuwekerk komt hij niet voor), tim
merman, overl. Groningen 14-6-1847, zoon van Hindrik Harms, bleeker, en Lammegijn Willems 
Grashuis, wonend Kruislaan, tr. Groningen 6-5-1804 Aaltje Willems Rosing, van wie later niets 
meer vernomen wordt. 

Willem Bleeker is de enige die toestemming geeft bij huwelijken van hun zoons op 20-2-1834 
en 31-12-1835 zonder dat gemeld wordt of Aaltje Rosing nog leeft of overleden is, van de Ommer
schans ontslagen 24-5-1829, maar hij komt niet ver, want later dat jaar blijkt hij vanuit het nabij
gelegen Avereest weer naar de Ommerschans gebracht te zijn, dan met nummer 1889, opnieuw 

ontslagen 15-4-1836, dan weer vanuit Avereest geplaatst op 11-5-1836, dan met nummer 1831, en 

voor de laatste maal ontslagen op 31-5-1841. 
416 - 16/15 - Hendrik Abraham Bakker, ged. Groningen (Martinikerk) 11-11-1768, boerenarbeider, 

overl. Groningen 3-1-1848, zoon van Abraham Sijfkes Bakker en Hindrikjen Hindriks, van de Om
merschans ontslagen 22-10-1824, wordt opnieuw opgenomen 14-3-1826, dan met nummer 46, en 
krijgt weer ontslag op 11-7-1829, tr. Groningen 14-1-1794 Fetje Evers de Boer, overl. vóór 1848. 

417- 16/16a - Klaas Feerzema (ook Veerzema, soms Teerzema), ged. Groningen (A-kerk) 27-9-1761, 
wever, overl. Groningen 16-3-1829, zoon van Tjaart Hindriks en Nantje Klaasen, wonend Pelster
straat, uit Ommerschans overgebracht naar gesticht Hoorn 20-3-1825, tr. (1) Zwaantje Steenwijk; tr. 
(2) Groningen 18-6-1820 Aukje van der Veen (zie 418). 

418- 16/16b-Aukje van der Veen, geb./ged. Leeuwarden 28-8-1783/21-1-1784, zuster van Sjoukje van 
der Veen (zie 404), breidster, dochter van Eelke Wouters van der Veen en Trijntje Hendriks, uit Om
merschans overgebracht naar gesticht Hoorn 20-3-1825, tr. Groningen 18-6-1820 Klaas Feerzema 
(zie417). 

419 - 16/16c -Trijntje Baving van der Veen, (soms: Trijntje Bruing van der Veen), geb. Groningen 
4-12-1813, volgens bevolkingregister Ommerschans dochter van Cornelis Barend en Aukje van der 
Veen (zie 418), wonend op de Nieuwstad, van Ommerschans overgebracht naar gesticht Hoorn 

20-3-1825, tr. Groningen 17-7-1842 Geert Jans. 
420 - 16/17a - Hendrik Strijman, volgens bijlage bij huwelijk: ged. Haarlem 19-7-1777, arbeider, zoon 

van Hendrik Strijman en Alida de Meyer, van Ommerschans overgebracht naar gesticht Hoorn 

20-3-1825, tr. Groningen 1-2-1818 Geertruid Ko lbo (zie 421). 
421- 16/17b- MariaJosepha Geertruid Kolbo (ook Coelbo), volgens bijlage bij huwelijk: ged. Oos

terhout 4-2-1788, breidster, overl. Groningen 5-6-1844, dochter van Johannus Josephus Coulbaut 
en Maria Johanna Erens, van Ommerschans overgebracht naar gesticht Hoorn 20-3-1825, tr. Gro
ningen 1-2-1818 Hendrik Strijman (zie 420). 

422 - 16/17c - Jan Joseph Kolbo, geb. Groningen 21-11-1816, zoon van NN en Geertruid Kolbo (zie 
421), in 1840 als militair gelegerd in de Zuiderkazerne Groningen, volgens bevolkingsregister Om
merschans heet de vader Martinus de Jong, van de Ommerschans overgebracht naar gesticht Hoorn 
20-3-1825. 

423 - 16/17d - Antonius Strijman, geb. Groningen 14-6-1819, over!. Groningen 11-8-1829, zoon van 
Hendrik Strijman (zie 420) en Geertruid Kolbo (zie 421), van de Ommerschans overgebracht naar 
gesticht Hoorn 20-3-1825. 

424 - 16/18a - Pieternella Hendrika Groenewold, ged. Groningen (Nieuwekerk) 14-6-1781, breid
ster en spinster, overl. Groningen 17-10-1856, dochter van NN en Zwaantje Groenewold, wonend 
bij Nieuwe Brug, haar moeder tr. Groningen 23-11-1784 Pieter Teunis en Pieternella noemt zich ook 
dochter van Pieter Teunis, uit de Ommerschans ontslagen 4-9-1825, weduwe van HendrikAarsen. 
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425 - 16/18b - Johannes Aarsen, ged. Groningen (r.-k.) 21-9-1805, stoeldraaier, zoon van Hindrik 
Aartzen en Pieternella Groenewold (zie 424), wonend Oosterstraat, uit de Ommerschans ontslagen 
22-9-1825. 

426 - 16/18c - Maria Meggelina Aarsen, geb. Groningen 29-9-1811, over!. Groningen 19-10-1888, 
dochter van Hendrik Aarsen, militair, en Pieternella Groenewold (zie 424), uit de Ommerschans 

omslagen 4-9-1825, tr. Groningen 30-5-1850 Ariaan Wolters. 
427 - 16/18d - Jacobus Aarsen, geen geboorteakte gevonden, volgens bevolkingsregister Ommer

schans: geb. Groningen 22-4-1815, volgens overlijdensakte: geb. Coevorden, over!. Groningen 
27-4-1831, zoon van Hendrik Aarsen en Pieternella Groenewold (zie 424), uit de Ommerschans 
omslagen 4-9-1825. 

428-16/19a-Hendrik Brands, ged. Groningen(Martinikerk) 16-10-1795, touwslager, zoon van Jacob 
Brandst, touwslagersknecht, en Janna Berents, wonend op de Zuiderkuipen, over!. op de Ommer

schans (gem. Stad Ommen) 14-8-1823, tr. Groningen 30-3-1817 Annegien Wolf (zie 429). 
429 - 16/19b -Annegien Wolf, ged. Groningen (Martinikerk) 12-6-1795, breidster, over!. Groningen 

11-6-1866, dochter van Elias Wolf en Anna Hinderks, wonend Damsterdiep, uit de Ommerschans 
ontslagen 4-6-1825, tr. Groningen 30-3-1817 Hendrik Brands (zie 428). 

430- 16/19c- Hanna Brands, geb. Groningen 8-4-1821, over!. Groningen 15-2-1859, dochter van Hen
drik Brands (zie 428) en Annegien Wolf (zie 429), uit de Ommerschans ontslagen 4-6-1825, tr. (1) 
Groningen 16-6-1844 Pierre Bernard Jacques Texier; tr. (2) Groningen 25-4-1858 Joseph Giroldi, uit 
Pogno, bisdom Navarra !talie. 

Noten 
1. Wil Schackmann is schrijver van het boek De proefkolonie, Amsterdam 2006, over de begindagen van 

de Maatschappij van Weldadigheid (zie ook: www.deproefkolonie.nl). Net als het boek is ook dit 
artikel waar het algemene informatie over de Maatschappij van Weldadigheid betreft gebaseerd 
op het archief van de Maatschappij van Weldadigheid bij het DrentsArchief(verder: DrA), toegang 
(verder: tg.) 0186, met name de ingekomen post van de permanente commissie, de inv.nrs. 48-76. 
Geciteerde lichaamskenmerken komen uit het archief van de Rijkswerkinrichtingen Ommer
schans en Veenhuizen, DrA, tg. 0137.01, inv.nrs. 422 e.v. 

2. De samenstelling van de subcommissie Groningen staat ondermeer in de Groninger Courant van 
9 oktober 1818. 

3. Omvang en samenstelling van de arrondissementen kan worden afgeleid uit de 'Staten van verant
woorde contributies en giften van de subcommissies, 1818-1856' , DrA, tg. 0186, inv.nrs.1112-1125. 

4. Bernardus Harmeling (1764-1834) is suikerbakkersknecht, boerenarbeider en vanaf 1818 kolonist 
in Frederiksoord. Samen met zijn vrouw Johanna Hermina Karremejou (1774-1846) en kinderen 
gaat hij begin 1823 als hoevenaar naar de kolonie Ommerschans. Als hij in 1834 overlijdt, trekt 
zijn weduwe bij haar zoon Leonardus Harmeling (1811-vóór 1912) in de kolonie Frederiksoord in. 
Leo nardus is eerst kolonist, en later vrijboer (1860-1863). In 1863 vertrekt hij met zijn vrouw Maria 
Geraets naar Hilversum ( en verlaat de Maatschappij van Weldadigheid). Met dank aan Harry Spies 
te Hengelo voor de informatie. 

5. Voordrachtsbrief Groningen voor Harmeling, DrA, tg. 0186, inv.nr. 49. 
6. Bakema, Maatje, Taatgen: Staatscourant 26 juli 1820; Nieuwenhuis: DrA, tg. 0186, inv.nr. 1347; 

Puper: DrA, tg. 0186, inv.nr.1407. 
7. A. Hazelhoff (e.a.), Kroniek van het geslacht Haselhoff. Beschrijving van acht eeuwen f amiliegeschiedenis, 

Wedde 1992, 560 pp, met name pag. 240-241. 
8. De namen van deze Groningse kolonisten zijn verstrekt door Leo van der Linden te Zoetermeer. 
9. Behalve in De proefkolonie wordt de oprichting van de Ommerschans onder meer ook beschreven in: 

C.A. Kloosterhuis, De bevolking van de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, Zutphen 1981, 
en in: R. Berends e.a., Arbeid ter disciplinering en bestraffing, Zutphen 1984. 

10. Voor de rest van het artikel is de correspondentie over bedelaars uit de provincie Groningen be
halve uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, ook gehaald uit het archief van de 
gouverneur van de provincie Groningen bij de Groninger Archieven (verder: GrA), tg. 800. Samen
vattingen van de inkomende en uitgaande post plus besluiten dienaangaande zijn te vinden in 
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inv.nr. 333, de inkomende post 1823 is inv.nrs. 218 en verder, minuten van uitgaande post inv.nrs. 
304 en verder. In dit archief staat Ivoor een ingekomen poststuk en U voor een uitgaande brief. 

11. De bekende gegevens van alle 35 personen in de groep worden in bijlagen 1 en 2 opgesomd (zie ook 
noot 30). Het nummer (tussen 396 en 430) achter de personen in het vervolg van de tekst verwijst 
naar het inschrijfnummer van januari 1823 op de Ommerschans, en vergemakkelijkt het terugvin
den van de gegevens in de bijlagen 1 en 2 van dezelfde persoon. 

12. B&W Groningen d.d. 16 januari 1823 aan de gouverneur van de provincie, GrA, tg. 800, inv.nr. 218, 
brief met kenmerk I 69. 

13. Veltkamps verslag van de reis is een bijlage bij een brief van B&W Groningen van 26 februari 1823 
aan de gouverneur van de provincie, GrA, cg. 800, inv.nr. 220, brief met kenmerk I 252. 

14. De veldwachter van Vries doet verslag van zijn ontmoeting met het transport in een bijlage bij een 
brief van de gouverneur van Drenthe van 6 maart 1823 aan de gouverneur van Groningen, GrA, cg. 
800, inv.nr. 221, brief met kenmerk I 304. 

15. Brief van Johannes van den Bosch d.d. 24 december 1821, DrA, tg. 0186, 
inv.nr. 59. 

16. De wederwaardigheden van de Groningers na hun aankomst zijn af
geleid uit de bij noot 30 genoemde bevolkingsregisters van de Ommer
schans, aangevuld met de bij noot 1 en 10 genoemde bronnen. 

17. Brief van kapitein Von Hoff, ongedateerd maar eind mei 1823, DrA, tg. 
0186, inv.nr. 65 . 

18. Jacob van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van 
hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn 
vriend Dir/1 van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provinciën in den jaren 
1823, verzorgd door M.E. Kluit, Utrecht 1942, pag.151-152. 

19. DrA, tg. 0186, inv.nr. 65. Johannes van den Bosch 
(1780-1844) 20. Brief van kapitein Von Hoff, GrA, tg. 800, inv.nr. 234, stuk met het ken-

merk I 1368. 
21. Brief van de gouverneur d.d. 25 juli 1823, GrA, tg. 800, inv.nr. 310, brief met kenmerk U 855. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Brief administrateur d.d. 13 augustus 1823, GrA, tg. 800, inv.nr. 233, stuk met kenmerk I 1260. 
BriefVon Hoff, ongedateerd maar eind mei 1823, DrA, tg. 0186, inv.nr. 65. 
GrA, tg. 800, inv.nr. 227, stuk met kenmerk I 902. 
Koninklijk Besluit 9 juli 1823. 
DrA, tg. 0186, inv.nr. 72. 

27. Uitgebreide informatie is te vinden in: Mieke Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in de 

28. 
29. 
30. 

Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859, dissertatie Rijks 
Universiteit Groningen 2006. 
GrA, tg. 800, inv.nr. 4969, fol. 3916. 
DrA, tg. 0186, inv.nr. 76. 
De lijst van het eerste Groningse bedelaarstransport is in eerste instantie samengesteld uit de vol
gende bronnen: 
- bevolkingsregister Ommerschans in het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, DrA, 

tg. 0186, inv.nrs. 1443 en verder. 
- bevolkingsregister van de Ommerschans in het archief van de Rijkswerkinrichtingen Ommer

schans en Veenhuizen, DrA, tg. 0137.01, inv.nrs. 422 en verder; hieruit komen de in het artikel 
geciteerde lichaamskenmerken. 

- een lijst die is gevoegd bij een brief van B&W Groningen van 16 januari 1823 aan de gouverneur 
van de provincie, GrA, tg. 800, inv.nr. 218, brief met kenmerk I 69; hieruit komen de meeste ge
melde beroepen. 
Daarna zijn in tweede instantie in doop- en trouwregisters en bij de burgerlijke stand zoveel 

mogelijk bijbehorende gegevens gezocht, waarbij dank uitgaat naar Petronella J.C. Elema te Gro
ningen, en verder naar Leo van der Linden te Zoetermeer en Jan Rientjes te Zwolle. 

Als inventaris is J. R. van der Zeijden ( e.a.), Inventaris van de archieven van de Maatschappij van Welda
digheid (1818-1970); Met een handleiding voor het zoeken in de bevolkingsregisters 1818-1859, Assen 1990, ge
schikt. De handleiding daarin kan de onderzoeker verder helpen, maar om alle bedelaarsregisters 
te vinden moet ook de inventaris van de Rijkswerkinrichtingen, tg. 0137.01, geraadpleegd worden. 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Viersen-Minnema] 
DOOR ÜEBLE YPES VIERSEN 

Ype Oebeles Viersen, geb./ged. Sybrandahuis (gem. Dantumadeel}/Rinsumageest (gem. Dan
tumadeel) 28-7/28-8-1808), boer, akkerbouwer en veehouder te Sybrandahuis, te Nes en te 
Anjum, overl. Anjum (gem. Oostdongeradeel) 23-6-1877, zn. van Oebele Ypes Viersen, boer, 
akkerbouwer en veehouder, en Froukje Piers de Groot; tr. (1) Westdongeradeel 31-5-1834 (zijn 
nicht) JE,beltje]ohannes de Groot, geb. Sybrandahuis (gem. Dantumadeel) 18-7-1814, overl. Nes 
(gem. Westdongeradeel) 14-6-1844, dr. van Johannes Piers de Groot, landbouwer, en Saakje 
Douwes Bosch; tr. (2) Metslawier (gem. Oostdongerdadeel) 14-5-1857 Antje Haayes Minnema, 
geb. Hantumeruitburen (gem. Westdongeradeel) 10-2-1834 (religie Christelijke Afgeschei
dene Gemeente), overl. Lioessens (gem. Oostdongeradeel) 27-2-1913, dr. van Haaye Melles 
Minnema, gardenier en landbouwer, en Renske Brands Dijkstra, dienstmaagd en arbeidster. 

Uit het eerste huwelijk is één kind in 1836 en uit het tweede huwelijk zijn vier kinderen tussen 
1859 en 1870 geboren. 

Antje Minnema is op 10 mei 1878 hertrouwd te Metslawier (gem. Oostdongeradeel) Uilke 
Douwes Dijkstra, geb. Dongeradeel 28-10-1843, boer, overl. Anjum (gem. Oostdongeradeel) 
1-9-1927, weduwnaar van Trijntje Meinderts Meindertsma, zn. van Douwe Uilkes Dijkstra, 
landbouwer en winkelier, en Tietje Sjolles Douma. 

Ype Viersen pachtte van vóór 1842 tot 1852 een boerderij te Nes. Hij kocht de boerderij 'Do
niazathe' onder Lioessens en boerde daar vanaf 12 mei 1851. Hij deed belijdenis in de Christe
lijke Afgescheidene Gemeente (later Gereformeerde Kerk) te Lioessens en werd medestichter 
van het kerkgebouw aldaar. 

Deze beide foto's, het zijn mijn overgrootouders, hingen zolang ik mij kan heugen in de 
slaapkamer van mijn ouders. De foto's zijn waarschijnlijk in 1857 gemaakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Van Veen alias Vincent (Uithuizen) 
DOOR KLAAS A. REUVERS 

Inleiding 
In 1969 verhuisde ik naar Groningen om te gaan studeren. Kort tevoren snuffelde ik thuis in 
wat kwartierstaatgegevens die mijn ouders en grootvader van moederskant al hadden verza
meld. Veel indruk maakte een grote rol papier met de kwartierstaat er op getekend. Op mijn 
vraag of dit alles was, antwoordde mijn vader dat er mogelijk in Groningen nog wel wat te 
vinden zou zijn. Toen ik er over door vroeg, stelde hij me voor er eens zelf naar te kijken, nu 
ik zo dicht bij de bron ging wonen. Het intrigeerde me wel en vrij gauw ben ik naar het Rijks
archief gegaan om eens te gaan zoeken. Samen met een vriend snuffelden we in wat (toen nog 
originele!) DTB, maar veel succes hadden we niet. Toen ik op het punt stond te vertrekken, 
kwam een bijzonder vriendelijke leeszaalambtenaar naar ons toe en vroeg of hij kon helpen. 
Het was de inmiddels gepensioneerde heer J. Meinema. Hij bekeek de gegevens, legde alles 
naast elkaar en vond hetgeen ik zocht. Dat deze vondst een dermate stimulerende invloed 
heeft gehad, dat ik thans, na ruim 30 jaar, nog steeds veel van mijn vrije tijd aan de genealogie 
besteed, kon ik toen niet vermoeden. Ik ben er de heer Meinema nog altijd dankbaar voor, dat 
hij destijds het duwtje in de rug gaf 'om er in te komen'. Leuke bijkomstigheid is dat de naam 
Meinema ook in de hier behandelde genealogie verschijnt. 

De gegevens waar ik naar zocht, betroffen de herkomst van Eibe Hindriks Pietersen van 
Veen en zijn eerste echtgenote Trijntje Michiels, grootouders van mijn betovergrootmoeder 
Trijntje Venekamp. Het bedienen van een dubbel patroniem, het voor 1813 niet voeren van 
een achternaam, maakten het moeilijk voor een onervaren genealoog, om de juiste ouders te 
vinden. Achterafleek het voor de hand liggend, hoe het in elkaar zat. De familie Van Veen was 
niet onbekend in Groningen. Toen ook nog bleek dat vier medestudenten farmacie, die ik ook 
weer trof bij de kennismakingstijd van het Groninger Studenten Corps, met mij afstamden 
van de stamvader van dit geslacht, Hindrik Pietersen (soms Vincent ofVinsentse), leek het mij 
leuk er eens een publicatie aan te wijden. 

Twee van de vier bovengenoemde studenten, inmiddels collegae, namelijk Pieter B. Gold
hoorn en Siebrand S. Smedema, stammen af van Jan Hendriks Pietersen van Veen, wiens nage
slacht is te vinden in Ommelander Geslachten. 1 

De andere twee, Pieter E.W. van der Laan en Hans W.H. Vermeulen, beiden volle neven van 
elkaar, stamden evenals ik van bovengenoemde Eibe af. Daar kwam ik bij bezoek aan één van 
hen achter en het leverde me uiteindelijk weer foto's en brieven op die door mijn het-betover
grootvader waren geschreven. Bij dat bezoek werd door de vader van de betrokkene verteld 
dat de naam Vincentse van Franse origine was en dat de familie de naam had laten vallen 
om vervolging te ontlopen. Bovendien wist hij te vertellen dat Hindrik Pieters als Heer van 
Engersum door het leven ging. Mogelijk was het een bijnaam in Uithuizen, maar de verhalen 
lijken, zoals vaak, erg geromantiseerd. Hij zou veekoopman en grutter zijn, maar alleen bij 
zijn overlijden wordt hij als koopman aangeduid en eerder alleen als boekweitmuller. Ook 
zou hij een mosterdmaalderij te Uithuizen hebben bezeten, maar ook dat is niet in de archie
ven terug gevonden. Elisabeth en Robert van Veen waren de laatste bewoners van Engersum; 
na hun overlijden is de borg afgebroken. Aan de borg behoorde een gestoelte in de kerk te 
Uithuizen.• 

De oudste generatie 
De herkomst van de stamvader Hindrik Pieters Vincent is tot op heden niet te achterhalen. 
Sinds 1969 heb ik me ermee beziggehouden: elke mogelijke aanwijzing is nagetrokken, maar 
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leverde nog niets op. Mogelijk komen anderen op een idee hoe het in elkaar zou kunnen zit
ten. 

Van de beweerde afstamming uit Frankrijk is niets gevonden wat in die richting wijst. Het 
is heel waarschijnlijk dat de familie van doopsgezinde of rooms-katholieke herkomst is. Daar
voor zijn diverse aanwijzingen. In het lidmatenregister van Uithuizen wordt wel een inschrij
ving aangetroffen van zijn echtgenote Martje Pieters op 3 oktober 17543 met de vermelding 
'van 't Zand', maar van Hindrik Pieters is geen vermelding als lidmaat gevonden. Dat wijst op 
een ander geloof. Zeker drie van zijn kinderen trouwen met doopsgezinde partners. Hindrik 
Pieters wordt vermeld als sibbe voogd van de zes jarige Ludolf zoon van wijlen Jan Luis en 
Eitje Hindriks.4 Dit laatste echtpaar was rooms-katholiek. Op 29 juli 1749 werd een Hindrik 
Pieters' aangesteld als voormond over de drie nagelaten kinderen van wijlen Jacob Theles en 
Bouke Pieters.6 Van dit echtpaar zijn eveneens geen doop- en trouwgegevens gevonden. Wel 
de ontvangsten door de diaconie van de begrafenissen in Uithuizen op respectievelijk 12 juli 
1734 en 8 juli 1727/ waarbij Jacob ook Jacob Tiel es Klark, ketelaar wordt genoemd. 

Uitzonderlijk voor een Groninger familie is, dat het lijkt of er sprake is van een dubbel patro
niem. Deze gewoonte is in de Zuidelijke Nederlanden heel normaal, waardoor de herkomst 
mogelijk daar gezocht zou moeten worden. Ik heb een poging gedaan in het Brabantse Veen, 
maar trof daar niets aan. Wellicht geeft een toevalsvondst nog eens uitsluitsel. Op pagina 207 

van Ommelander Geslachten' wordt een verklaring voor de naam Vinsentse gegeven, en men 
veronderstelt dat de naam mogelijk onduidelijk op de grafzerk van zoon Thomas gestaan zal 
hebben. Echter, door mij is Hindrik Pieters met de naam Vincent wel degelijk aangetroffen in 
het rechtelijke archief van Leermens, 8 zodat deze verklaring niet juist blijkt. 

De zoons van Hindrik Pieters noemen zich 'Hindriks Pietersen', waardoor bij mij de veron
derstelling bestaat dat Hindrik Pietersen Vinsentse wel eens als vader een Pieter Vincentse ge
had kan hebben. Een persoon met deze naam heb ik in de Groninger Archieven niet kunnen 
vinden. 

Dankzij de vele kinderen, kan uit de vernoemingen afgeleid worden, dat de namen Korne
lia, Elisabeth en Robert ook van vaders kant moeten komen. In de huwelijksklappers werden 
twee huwelijken aangetroffen die mogelijk oudere generaties betreffen: 

1. In Warffum trouwden 16 april 1693 Hans Claesen, tot Warffum met Elisabeth Peters, we
duwe van Robert Lues, tot Uithuizen. Betreffende deze personen zijn geen doopgegevens 
gevonden, wat ook weer op een ander geloof duidt. 

2. Eveneens te Warffum trouwden 8 september 1695 Robert Jacobs, van Warffum met Cor
neliske Alberts, weduwe van Jan Keur, tot Zandeweer (eveneens inschrijving te Zande
weer 29 september 1695 Robert Jacobs, van Warffum met Cornelsche Alberds, weduwe 
van Jan Keur van Zandeweer). Een zoon Albert Roberts gehuwd met Anje Klaassen liet in 
Uithuizen twee kinderen rooms-katholiek dopen. 

Door de diaconie in Uithuizen werden op respectievelijk 3 mei 1717, 18 september 1719 en 
23 mei 1720 ontvangsten voor begraven van kinderen van Pieter Jans, boekweitmulder.9 Hij 
wordt 2 oktober 1721 aangeslagen voor onderhoud van de wegen en straten voor zes stuivers. '0 

Hier zou het beroep op een verwantschap kunnen wijzen, hoewel voor Pieter Jans Mul zelf 
op 9 december 1723 ontvangsten van zijn begrafenis worden geïnd en de stamvader Hindrik 
Pieters rond 1726 geboren moet zijn. 

Een ander spoor wat onderzocht is leidt naar Kampen. In de stad Groningen werd een huwe
lijk aangetroffen op 23 maart 1734 (ondertrouw 13-2) tussen Pieter Jans Vincent, weduwnaar 
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van Kampen en Kunneghjen Luppes gedoopt Muntendam 19 juni 1712, geassisteerd met 
Jasper Jochums, dochter van Luppo Tonnis en Harmke Willems. Uit dit huwelijk werden zes 
kinderen gedoopt in Groningen. In Kampen werd een huwelijk gevonden op 21 maart 1728 

(Broederkerk) tussen Peter Jans Fesent weduwnaar van Kampen met Annetie Jans, weduwe 
van Zwolle (geen aantekening in Zwolle). Voor het eerste huwelijk van deze Peter Jans Vincent 
bestaan twee mogelijkheden: Peter Jansz, j.m. van Kampen otr./tr. ald. 16-8/1-9-1720 Geesjen 
Verbeek j.d. van 'Zwol' of Peter Janssen, j .m. van Kampen otr./tr. ald. 3/29-11-1724 Hilletien 
Hendricks j.d. van Epe. Gezien zijn geboortejaar rond 1725 zou stamvader Hendrik een zoon 
kunnen zijn uit één van deze huwelijken, en wel het meest logisch uit het tweede huwelijk 
met keurige vernoeming naar moeders vader. Peter Jansen Vincent, 'tot Campen geboren' 
werd ingeschreven als burger van Kampen 30 april 1723 (met de vermelding 'niet weidende', 
waarmee werd bedoeld dat hij geen gebruik kon maken van de weiden rond Kampen). De 
eerste vrouw van Peter Jansen Vincent, soldaat, werd 5 december 1727 in de Buitenkerk te 
Kampen begraven. Peter werd gedoopt Kampen 20 november 1689 als zoon van Jannes Vin
cent en Trijntje Hans. Dit echtpaar huwde te Kampen 3 december 1679, hij als jongeman van 
Gorinchem en zij als weduwe van Zutphen. Behalve Pieter werd 1 januari 1684 nog een doch
ter Jacomine gedoopt. Het zou mooi kunnen kloppen. Er werden echter geen testamenten 
gevonden, geen voogden aangesteld over minderjarige kinderen bij hertrouwen in 1728 van 
Peter Jansen Vincent.11 Ook vernoemde de stamvader Hendrik Pieters Vincentse in dat geval 
zijn moeder niet. Voorlopig houd ik dit als een aparte familie Vincent die toevallig ook in de 
stad Groningen terechtkwam. 

Ten slotte kan nog vermeld worden dat er een eeuw eerder een familie Vincentius in de stad 
Groningen is gevonden, maar ook daarmee lijkt verwantschap niet erg waarschijnlijk. 

De familie lijkt niet onbemiddeld. Hindrik en zijn vrouw Martje woonden op de borg En
gersum in Uithuizen. In 1792 overleed hun zoon Thomas, en op de grafsteen staat vermeld 
dat de ouders op Engersum woonden, mogelijk woonden ze er al eerder. Een koopakte is niet 
gevonden. Ze kochten in 1755 een behuizing, maar daarvan is ook geen akte van verkoop ge
vonden. Overlijdens- en begraafdata zijn gevonden in de diaconierekeningen van Uithuizen, 
gepubliceerd in Gruoninga 1993 (jaargang 38) en in de overlijdensadvertenties die de familie in 
de krant plaatste. 

Na hun overlijden woonden de ongetrouwde Elisabeth en Robert er nog. De in de inleiding 
genoemde brieven werden geschreven door Reinder Jans Venekamp, die was gehuwd met 
Trijntje Ebes van Veen. Hij was schoolmeester in Rolde, en zij verkeerden blijkbaar in minder 
goeden doen of kregen om een andere reden geld. Oom Robert en Moeij Elisabeth stuurden 
geld, want hij bedankt zijn neefJohan Eberhard Schillhorn van Veen voor het gestuurde geld 
en schrijft hoe hij het regelt dat de geldzakjes in een korenzak terug komen in Uithuizen. 
Ook zijn er brieven waarin Reinder Jans Venekamp zijn neefJohan Eberhard condoleert met 
het overlijden van zijn vrouw en een brief waarin hij hem meldt dat zijn eigen vrouw Trijntje 
E bes van Veen n a een s1nartelijk lijde n van 15 d agen is ove rlede n . Hij verzoekt t e ven s v riende

lijke kennisgeving aan de familie te Uithuizen. 

Bij dit onderzoek heb ik van diverse medeonderzoekers hulp ontvangen. Speciaal wil ik 
bedanken wijlen heer Bos" die in Zwolle gegevens Vincent voor me opzocht, collega B. van 
Dooren te Den Haag die adviezen gaf voor onderzoek in Kampen en W. de Boer te Niebert ( ook 
een neef van beide in de inleiding genoemde neven) die de foto van Martje van Veen en de ge
noemde brieven ter beschikking stelde. 
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Genealogie 

I. Hindrik Pietersen Vincent, van Uithuizen, boekweitmuller en koopman, officier van het 

exercitiegezelschap te Uithuizen (sinds 12 september 1786),13 woonden op de borg Enger
sum aan de Oude weg te Uithuizen, overl./begr. Uithuizen 16/22-12-1797, otr./ tr. 't Zandt 

23-3/28-4-1754 Martje Pieters (Kremer), van 't Zandt, overl. Uithuizen 11-4-1811, dr. van Pieter 

Thomas, koopman, weddeman, winkelier, en Trijntje Luitjens. '4 

Hindrik Pieters en Martjen Pieters kopen 3 december 1755 voor 760 gulden en 18 stuivers een behui
zing in Uithuizen met eigen grond (vermoedelijk is dit boerderij 'De Dingen'). Deze grenst ten noorden 
aan het Lutke straatje, ten oosten aan Harm Klok, ten zuiden aan de straat en ten westen de weg. Zij 
gaan dit in drie termijnen betalen aan de verkoopster, Elsijn Frides weduwe van Hinricus Beelman. '5 

Martien Pieters en Hindrick Pieters zijn als zus en zwager aanwezig bij het opmaken van het huwe
lijkscontract tussen Tomas Pieters en Han tie Harms weduwe van Jan Klasen op z juni 1766.16 

Op 25 juni 1784 wordt Hindrik Pieters voor het gerecht gedaagd. Hij heeft in de nacht van 27 op 28 
juli 1784 de gedetineerde Rempke Alberts laten ontvluchten omdat hij zelf naar huis was gegaan. Deze 
zaak wordt op 30 oktober 1784 en 15 november 1784 opnieuw behandeld. '3 Op 30 november 1784 wordt 
Hindrik Petersen, boekweitmolenaar veroordeelt tot 10 daalder omdat hij samen met Sebe Alderts, de 
gedetineerde Rempke Albers heeft laten ontvluchten uit het gewone rechthuis te Uithuizen. De gesub
stitueerde oppasser Jacob Jacobs heeft hem laten ontsnappen. '3 

Hindrik Pietersz wordt 12 september 1786 als officier gekozen van het exercitiegezelschap te Uithui
zen.13Dit wijst erop dat hij patriot was. Ook de zoons Thomas en Robert werden lid van het exercitiege
zelschap.'7 

Hindrik Pieters Vincent en Martjen Pieters betalen 9 februari 1787 samen met haar stiefmoeder 
TrijntjeJurjens en zwager en zus Berent Heikes en Trijntje Pieters een totaalbedrag van 500 gulden aan 
de erfgenamen van Siadde Redmers en Geertjen Waalkes, die wijlen hun zwager en zus, de koopman 
Ebe Klaasen en Sijbrich Pieters op 3 januari 1772 op rente hadden genomen van de kerkvoogd Siadde 
Redmers en Geertjen Waalkes.'8 Op dezelfde dag is Hindrik Pieters Vincent aanwezig als aangetrouwde 
oom bij het opmaken van een huwelijkscontract van een neef van Martje Pieters. '9 

Uit dit huwelijk, allen ged. te Uithuizen: 

1. Pieter Hindriks Petersen, ged. 16-2-1755, landbouwer te Uithuizen, overl./begr. Uithuizen 

13/18-12-1801, tr. Uithuizen 9-5-1784Martje Sierts, doopsgezind. 
Hieruit één dochter Martje, geb./ged. Uithuizen 8/16-3-1786, begr. Uithuizen 2-12-1801. 
Op 25 juni 1784 komen bij elkaar: Jan Siens en Luirt Pieters voor zijn vrouw, erfgenamen van 

Jan Sierts contra Martien Sierts geassisteerd met haar man Pieter Hindriks als mede erfgenamen. 
Zij moeten 2430 gulden, 13 stuivers en twee duiten betalen, zijnde 2/3 portie van de aangekochte 
boerenplaats met beklemming van 99 grazen land. In eerste termijn moeten ze 1647 gulden op 
tafel leggen.'' Vervolgens maken Pieter Hindriks en Martjen Sierts, echtelieden te Uithuizen hun 
(mutueel) testament op 10 augustus 1785. ' 0 

2. KorneliaHindriksvan Veen, ged. 5-9-1756, overl. Usquert 23-9-1847, otr./tr. Usquert/Uithui
zen 18/22-3-1781 Sieuwke]urjens Sietzema van Usquert. 

3. Trijntje Hindriks Pietersen, ged. 16-10-1757, overl. Adorp 18-10-1798, otr./ tr. Uithuizen 
26-4/10-5-1795 (met attestatie van Usquert) Tjaart Egges (Boukema), van Usquert, land
bouwer te Adorp, doopsgezind, over 1. ald. 29-9-1798, zn. van Egge Tjaarts, landbouwer te 
Usquert, en Martje Ulpherts Wiersem(a). 

Op 12 maart 1795 lieten zij een huwelijks contract opmaken." Uit dit huwelijk twee dochters, 
Martje, geb. Adorp 29-4-1796 en Elisabeth, geb. Adorp 14-8-1797. 

4. Thomas, ged.13-1-1760, begr. Uithuizen 6-2-1760. 
5. Thomas Hindriks Pietersen Vintsentze, ged. 1-1-1761, overl./begr. Uithuizen 2/9-7-1792,21 otr. 

Uithuizen 24-6-1792 Trijntje Derks van Baflo, ('doch Thomas na de tweede afkondiging 
overleden'), dr. van Derk Reinders en Abeltj e Reinders. 
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6. Elizabeth Hindriksvan Veen, ged. 1-12-1763, ongehuwd, over 1. Uithuizen 15-9-1844. 
7. RobertHindriksvan Veen, ged. 27-12-1765, landbouwer, bezat land te Bellingeweer, Zeerijp, 

Leermens, Oosterwolde en Garsthuizen, ongehuwd, overl. Uithuizen 12-3-1851. 
8. JanHindriksvan Veen, ged. 22-11-1767, landbouwer, overl. Uithuizen 23-8-1838, otr. Uithui

zen 1-6-1806 GeertruidaSchillhorn, geb. Uithuizen 28-10-1781, overl. ald.13-2-1852, dr. van 
Johan Eberhard Schillhorn enJ antje Derks N anninga. 23 

9. Eibe, volgt II. 
10. LuitjenHindriks Pietersen, ged. 22-2-1771, overl./begr. Uithuizen 28-4/4-5-1802. 
11. Ongedoopt kind, begr. Uithuizen 4-1-1773. 
12. sybolt, ged. 4-9-1774, begr. Uithuizen 12-9-1774. 

II. Eibe Hindriks Pietersen van Veen, geb./ged. Uithuizen 10/17-9-1769, landbouwer te Zande

weer, Roden en Peize, overl. Peize 16-12-1846, tr. (1) Stedum 5-4-1800 (otr. Uithuizen, huw. 
contract 3-4-18002

•) Trijntje Michiels, geb./ged. Stedum 1/7-4-1771, over 1. Zandeweer 17-11-1801 
(op 3-12-1801 werden de onkosten van de begrafenis betaald: vijf gulden en negen stuivers), 
dr. van Michiel Willems, schepper, en Anje Fockes; otr./tr. (2) Zandeweer 1-12-1805/1-1-1806 
AdrianaMariaElfringhoff, geb. Leerbroek 7-11-1781, over 1. Peize 10-4-1858, dr. van Hermannus 
Elfringhoff, predikant te Leerbroek en Lellens, en Tjaardina Gesina Sissing(h). 

Uit het eerste huwelijk: 

1. TrijntjeEbesvan Veen, geb./ged. Zandeweer 17-11/20-12-1801, overl. 
Rolde 27-9-1855, tr. Roden 13-2-1824 Reinder Jans Venekamp, 
geb. /ged. Roderwolde 28-8/4-9-1796, hoofd der school te 
Rolde, overl. Rolde 23-5-1873, zn. van Jan Reinders Vene
kamp, landbouwer, en Renske Jans. 

Hun dochter Trijntje Venekamp is de betovergrootmoeder 
van de schrijver van dit artikel. Hun zoon Jan is de grootvader 
van Hindrikje van Andel-Schipper, geb. Kloosterveen (gem. 
Smilde) 29-6-1890, overl. Hoogeveen 30-8-2005 (van 2004 tot 
haar overlijden 's werelds oudste wereldburger)!' 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Ongedoopt kind, geb. Zandeweer 31-12-1806, overl. 
ald. 12-1-1807. 

3. Tjaardina Gezina van Veen, geb. /ged. Zandeweer 29-4/ 15-5-1808, 

ongehuwd, overl. Peize 16-1-1854. Trijntje Venekamp (1833-1890), 
4. Hindrik Pieterzen van Veen, geb./ged. Zandeweer 25-9/ dochtervan TrijntjeEbesvan 

23-10-1810, landbouwer, over 1. Niebert 10-6-1875, tr. Ma- Veen enReinder Jans Venekamp, 
rum 15-5-1850 Leentje Meinema, geb. Niebert 17-3-1821, betovergrootmoeder van de auteur 
overl. ald. 19-12-1897, dr. van Date Mekkes Meinema, 
arbeider, en Lamke Willems. 

5. Hermanus Elfringhof van Veen, geb. Zandeweer 21-11-1813, bakker, ongehuwd, over 1. Niebert 
2-4-1892. 

6. Marten Ebes van Veen, geb. Zandeweer 17-10-1815, bakker en landbouwer te Niebert, overl. 
ald. 18-2-1895, tr. Marum 28-2-1849 Hiltje Bakker, geb. Nietap 29-12-1827, overl. Niebert 
15-5-1893, dr. van Gele Hielkes Bakker, bakker te Nietap, en J etske Alles Bakker. 

Hun dochter Cornelia van Veen, geb. Niebert 3-8-1868 is de overgrootmoeder van de in de inlei
ding genoemde jaargenoten. 

7. Jan Hendrik van Veen, geb. Roden 11-1-1810, over 1. Dedemsvaart 26-5-1902. 
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Martha van Veen (1865-1939 ), ongehuwde dochter van 
Marten Ebes van Veen en HiltjeBakker, die bij haar 

oom en tante Germs-van Veen in Groningen in woonde 

Echtpaar Enno Germs en 
Martje Ebes van Veen 

8. Martje van Veen, geb. Peize 19-7-1824, over 1. Groningen 16-6-1909, tr. Peize 9-5-1856 Enno 

Germs, geb. Groningen 22-1-1827, overl. ald. 25-11-1896, zn. van Freerk Germs, broodbak
ker te Groningen, en Teilina Ottens. 

Afkortingen: begr. Uithuizen: wil zeggen op die datum werden on vangsten van de diaconie 
voor de begrafenissen geïnd. 

Noten 
1. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten I, Het nageslacht van Jacob Sij'bolts landbouwer te Watf 

fum en Geertruid Cornelis, Groningen 1958 ( 2' druk). 
Dit genealogische werk stond in 1971 nog te koop bij Scholtens boekhandel te Groningen en ik 

wist het laatste exemplaar na een week werken in de nachtploeg bij Iglo te Hoogeveen, te bemach
tigen. 

2. Zie ook: dr. W.J. Formsma ( ca), De Ommelander Borgen & Steenhuizen, Assen 1973, pag. 403 en 404. 
3. RHC Groninger Archieven(= GrA), lidmaten Uithuizen, inv.nr. 311/1, f. 14. 
4. GrA, tg. 734, inv.nr. 684. 
5. Mogelijk is dit een naamgenoot. De stamvader Hindrik Pieters was toen hooguit 22 jaar. 
6. GrA, tg. 734, inv.nr. 625. 
7. R.F.J. Paping, K.W.P. Zuiderhoek, 'Diaconie-ontvangsten: begrafenissen te Uithuizen 1715-1811', 

in: Gruoninga 38 (1993), pag. 68 en pag. 63. 
8. GrA, tg. 733, inv.nr. 549 f. 3v en f. 4v. 
9. Pa ping en Zuiderhoek, 'Diaconie-ontvangsten', t.a.p. pag. 58-60. 

10. GrA, tg. 623 (archieven Menkemaborg), inv.nr. 65, onkosten dijkplichtigen etc. Uithuizen. 
11. Gemeentearchief Kampen, RA 100 (recognitieakten) en RA 134 (momberstellingen). 
12. Dr. Pieter Bos (7-3-1927- Zwolle 23-11-2007). 
13. GrA, tg. 734, inv.nr. 627. 
14. Pieter Thomas, geb. 't Zandt 13-8-1704, koopman, weddeman, winkelier, over!. 't Zandt 14-3-1767, 

tr. (1) Trijntje Luitjens, ged. Zandeweer 15-1-1708, over!. 't Zandt 24-11-1742, dr. van Luitje Reinders 
Sijrsema, chirurgijn en herbergier, en Martje Clasen; otr. (2) Zandeweer 2-3-1749 Trijntje Jurjens, 
over!. 't Zandt 5-12-1794. 

15. GrA, tg. 734, inv.nr. 693. 
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16. GrA, tg. 733, inv.nr. 558 f.24. 
17. GrA, tg. 23, inv.nr. 10: Lijst van personen van 't exercitiegenootschap te Uithuizen. Op deze lijst: 22 

Tomas Hindrix en 23 Robbert Hindrix twee zoons van de boekweitmulder. 
18. GrA, tg. 733, inv.nr. 549 f. 3v. 
19. GrA, tg. 733, inv.nr. 549 f. 4v. 
20. GrA, tg. 734, inv.nr. 848. 
21. GrA, tg. 734, inv.nr. 696. 
22. Voor de beschrijving van zijn grafsteen zie: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens 

en huismerken van 1298-1814, Amsterdam/Assen 1977, pag. 679, nr. 3767. 
23. Zie voor hun nageslacht Van Veen en Schillhorn van Veen: Ommelander Geslachten. Jan en Geertrui

da zijn vermeld in deel I op pag. 206, en hun kinderen op pag. 427. 
24. GrA, tg. 733, inv.nr. 796 f.141. 
25. Cor de Graaf, 'Hendrikje van Andel-Schipper', in: Gens Nostra 59 (2004), pag. 606-607 (en Gens 

Nostra 61 (2006), pag. 757: de daar vermelde datum 20-8-2005 moet zijn: 30-8-2005) en Reid van 
der Leij, 'Groninger voorouders van de overgrootmoeder van Hendrikje van Andel-Schipper, 's 
werelds oudste persoon', in: Huppeldepup 11 (2004), pag. 90-94. 

Plattegrond van Uithuizen met de borgen Engersum en Ringeweer, uit: W.]. Formsma ( e.a.), 
0 mmelander Borgen & Steenhuizen, Assen 1973, pag. 414 ( met dank aan uitgever 

Van Gorcum te Assen voor de toestemming voor plaatsing) met Borgterrein Engersum (1), boerderij 
Engersum ( 2 ), kerk ( 4 ), Hoofdstraat ( 6), Stationsweg (1) en het huidige station ( 8) 
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Het portret van ... 1 

[Klaas Nicolai enJoukje Feitsma] 
DOOR DOEKE FOKKEMA 

Klaas Nicolai, geb. Optwijzel 23-11-1847, koopman en landbouwer, overl. Twijzel 20-11-1931, zn. 
van Goaitzen Nicolai en Antje Wiers ma, tr. Achtkarspelen 15-5-1875 Joukje Feitsma, geb. Twij
zel 13-3-1852, over 1. Twijzel 12-8-1900, dr. van Pieter Feitsma en Antje Kloosterman. 

Uit dit huwelijk zijn te Kollum negen kinderen geboren, te weten Pieter, Guitzen,Johannes, 
Antje, Nanne, Klaas, Roelof, Klaas en Maaike, en te Twijzel één kind, namelijkJoukje. 

De foto van een onbekende fotograaf is genomen op hun trouwdag 15 mei 1875. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Grensgevallen 
DOOR TINEKE SLOF 

In mijn jeugd vertelde mijn oma Mina Zuidema een keer dat zij en haar vader Lammert 
Zuidema wel eens bebroede eieren verkochten in de provincie Groningen. Eieren, die dus 
voor consumptie minder geschikt waren. Als de handel verkocht was, haastten vader en 
dochter zich dan ook de grens over naar hun woonplaats Zand bulten bij het Friese Kollumer
zwaag. Lammert Zuidema (geb. Doezum (provincie Groningen) 3-10-1870, over 1. Leeuwarden 
1-8-1955) leek er niet veel moeite mee te hebben om zijn vroegere provinciegenoten een kat in 
de zak te verkopen. Of was het armoede, die deze eenvoudige dagloner er toe dreef om met 
onfrisse handeltjes een paar centen bij te verdienen? 

Lammert was afkomstig uit een schippersgezin en kreeg pas toen hij 35 jaar oud was de 
naam Zuidema. Zijn ouders, Willem Zuidema (geb. Zuidhorn 30-7-1846, overl. Kollumer
zwaag 2-12-1907) en Jantje Lammerts de Vries (geb. Opende 25-2-1842, overl. Westergeest 
13-6-1927) trouwden namelijk in Kollumerland op 12 mei 1906. Bij hun huwelijk erkenden zij 
Lammert en zijn drie broers en drie zusters, die allen reeds volwassen waren. 

Ik moest aan de - letterlijk en figuurlijk- grensoverschrijdende activiteiten van mijn oma 
en haar vader denken toen ik onderzoek deed naar Lammert Zuidema's grootmoeder van 
vaderszijde, Wytske]etzes Ploeg, afkomstig uit een Doopsgezinde familie uit Surhuisterveen en 
omstreken. Bij het onderzoek naar mijn familie Ploeg bleek geregeld dat ik even over de grens 
in de provincie Groningen moest kijken als een Ploeg in Surhuisterveen en directe Friese om
geving niet terug was te vinden. Aangezien Surhuisterveen tegen de provincie Groningen aan 
ligt, is het niet vreemd dat men ook wel eens in het Groningse zijn geluk beproefde. Helaas 
hadden de zwerftochten van de Ploeg' en in het Fries/Groningse grensgebied soms te maken 
met onrechtmatige activiteiten, zoals hierna zal blijken. 

Genealogie Ploeg 
I. Jetze Wybes, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 10-2-1742, boer, veenbaas, overl. 
Surhuisterveen 14-9-1758, zn. van Wybe Jetzes, boer, en Aaltje Tjeerds, tr. Surhuisterveen 
17 41/17 42 Rinske Salomons, ged. op belijdenis {DG) Surhuisterveen 10-2-1742, over 1. 1794. 

Al snel nadatJetze Wybes en zijn vrouw op volwassen leeftijd 
doopsgezind zijn gedoopt, wordtJ etze diaken van de Doopsge
zinde gemeente in Surhuisterveen. Op het titelblad van het di
aconierekening boek, dat begint in maart 1744, staat zijn naam 
vermeld.• 

Eén van de diakenen of de doopsgezinde voorganger heeft op 
de tweede bladzijde het volgende rijmpje gedicht om het doel 
van het diaconierekeningboek duidelijk te maken: 

Wat in dit boek hier staat geschreven 
Is wat dc,i armen wo rt gcgcvcti 

En op de baremhertigheit 
Wert ook belooft de zaligheit 
En wat hier meer bij past mijn vrinden 
Dat kunt gij in dit boek ook vinden 
Elk houd zijn reekening kant en klaar 
Ziet dan heeft niemant geen gevaat: 
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In het diaconierekeningboek komt Jetze Wybes niet alleen voor als diaken maar wordt ook vermeld 
als pachter van land van de Doopsgezinde gemeente. Daarnaast betaalt hij rente omdat hij in 1750 
honderd carolus guldens van de kerk heeft geleend.' Anderszijds ontvangt Jetze Wybes geld van de 
diaconie omdat hij baggelaar, harde turf uit laagveen, levert. De vader van Jetze, WybeJetzes, was ook 
actief in de Doopsgezinde gemeente.3 Hij wordt tussen 1726 en 1757 geregeld genoemd als diaken. Hij 
moet op latere leeftijd zijn overgegaan naar de Doopsgezinde gemeente, want hij werd na zijn geboorte 
hervormd gedoopt te Oudkerk op 15 januari 1688. 

Uit de speciekohieren van Surhuisterveen wordt duidelijk dat Jetze, net als zijn vader, boer is. Hij 
verbouwt producten zoals rogge• en houdt één à twee koeien. Daarnaast doet hij aan turfwinning. In 
1748 koopt hij percelen turfland bij Surhuisterveen en Surhuizum.' NaJetzes dood zet zijn weduwe het 
boerenbedrijf voort met haar zonen Jan, Pieter, Tjeerd enJetze. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan]etzes, volgt II. 
2. Pieter]etzes, boer, overl. na 1773. 

In de speciecohieren Surhuisterveen van 1773 worden bij huisnummer 124, waar Jetze Wybes 
weduwe woont, de zonen Pieter Jetzes en TjeerdJetzes genoemd. Beide betalen belasting voor een 
stuk land dat zij bebouwen. In 1774 komt Pieter Jetzes niet meer in de belastingregisters voor. Hij 
is, in tegenstelling tot zijn ouders, geen lidmaat van de Doopsgezinde kerk, zodat er geen aanwij
zingen zijn over het tijdstip van overlijden of een eventueel vertrek uit Surhuisterveen. 

3. TjeerdJetzes Ploeg, geb. Surhuisterveen ca. 1750, veenbaas, arbeider, overl. Surhuisterveen 
20-1-1815. 

Tjeerd woont bij zijn moeder tot haar dood in 1794 en blijft ook daarna op hetzelfde adres in 
Surhuisterveen wonen. 

4. JetzeJetzes, veenbaas, overl. tussen 1795 en 1811. 
Jetze wordt in de speciekohieren 1795 nog genoemd op nummer 123 te Surhuisterveen, met een 

aantekening die lijkt in te houden dat hij op nummer 124, bij zijn broer Jan Jetzes, is gaan wonen. 
Het is onduidelijk hoe lang dat heeft geduurd of dat hij ergens anders heen is gegaan. Hij zal voor 
1811 zijn overleden, want hij komt niet voor in de registers van naamsaanneming en er is na 1811 

geen overlijdensakte van hem te vinden. Dankzij een akte in de hypotheekboeken van Achtkar
spelen weten we dat hij veenbaas was. Hij leent in 1785 een bedrag van 100 carolus guldens van zijn 
broer Jan J etzes. 6 

II. Jan Jetzes, ged. op belijdenis {DG} Surhuisterveen 7-2-1787, boer, over 1. Surhuisterveen 
23-1-1805, tr. Surhuisterveen 1-8-1773 Jeike Pieters, ged. op belijdenis (DG} Surhuisterveen 
6-2-1807, overl. Surhuisterveen 12-9-1809, dr. van Pieter Ruurds en Kleiske Minnerts. 

In de periode 1811/1812 moest men een familienaam aannemen of een reeds in gebruik zijnde familie
naam bevestigen.JanJetzes komen we tot zijn overlijden in 1805 niet tegen met de familienaam Ploeg. 
Zijn kinderen nemen echter wel allen die naam aan, evenals hun oom TjeerdJetzes Ploeg. 

In de speciekohieren van Surhuisterveen wordtJanJetzes vanaf 1773 tot 1805 jaarlijks vermeld onder 
huisnummer 124, de boerderij van zijn ouders. Zijn moeder Rinske Salomons blijft tot 1788 op hetzelf
de adres wonen; daarna gaat ze op het naastgelegen nummer 123 wonen. Ook Jans broers Pieter, Tjeerd 
enJetze wonen een aantal jaren bij het gezin vanJanJetzes in. Deze krijgt in de loop van de jaren lang
z:1.merh:1.nd n-ieer bouwland en zijn vcestapd cj e groeit van één koe tot zo"n tien koeien en vier paarden. 

Jan Jetzes volgt zijn vader en grootvader op als diaken bij de Doopsgezinde gemeente Surhuisterveen. 
In 1804 wordt hij genoemd als gecommitteerde van de Doopsgezinde gemeente.' In het lidmatenboek 
1730-1858 wordt bij zijn overlijden op 23 januari 1805 vermeld dat hij diaken is.• 

Uit dit huwelijk: 

1. JetzeJans Ploeg, volgt ma. 
2. Pieter Jans Ploeg, volgt IIIb. 
3. SytzeJans Ploeg, volgt IIIc. 
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4 . Hinke (ook genoemd Rinskje) Jans Ploeg, geb. Surhuisterveen ca. 11-1790, boerin, overl. 
Surhuisterveen 23-1-1813, tr. Achtkarspelen (mairie Surhuizum) 22-4-1812JelleAukes Hui
zinga, geb. Lippenhuizen 1-3-1781, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 17-2-1814, land

bouwer, overl. Surhuisterveen 3-5-1849, zn. van Auke Sybes Huizinga en Gaatske Jelles 
Lipstra. 

Illa. Jetze]ans Ploeg, geb. Surhuisterveen ca. 1778, landbouwer, koemelker, veenbaas, daglo

ner, arbeider, overl. Leeuwarden 14-4-1832, tr. Achtkarspelen 18-11-1815 Sjoukje Gerbens Pama, 
geb. Surhuisterveen 12-1793, arbeidster, dagloonster, overl. Opende 6-1-1879, dr. van Gerben 

Klazes Pama en Wytske Johannes Scheper. 
Jetze Ploeg trouwt met een telg van de Pama's, een van oorsprong Groningse familie uit het Hum

sterland, waarvan een groot deel doopsgezind was. Toch worden noch Jetze Ploeg noch Sjoukje Pama 
lidmaat van de Doopsgezinde gemeente in Surhuisterveen.Jetze heeft wel connecties met deze kerk. In 
de periode 1821-1822 staan er namelijk een aantal posten in het diaconierekeningboek waaruit blijkt dat 
een deurwaarder is ingeschakeld omJetze Jans Ploeg de huur op te zeggen van zijn huis en land. Hij is 
vijf jaar huur achter, maar daar kunnen een paar vorderingen vanJetze tegen worden weggestreept. Hij 
heeft nog rente tegoed wegens het lenen van geld aan de kerk en verder krijgt hij geld voor het maken 
van turf.• In 1830 verkoopt J etze aan de diakenen van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen 
een stuk vergraven en onvergraven land onder Opende te Groningen voor een som van 300 Neder
landse guldens. Als voorwaarde wordt gesteld datJetze Ploeg het huis, dat op het verkochte land staat, 
uiterlijk op 1 mei 1831 moet afbreken en vervoeren.'0 Ook uit vele andere notariële aktes blijkt dat Jetze 
Jans Ploeg geregeld land koopt en verkoopt rondom Surhuisterveen, waaronder het Groningse Open
de. Het betreft zowel bouw-, hooi- en weiland als percelen die voor turfwinning bestemd zijn. Voor het 
bekostigen van de aankopen gaat hij leningen aan. Mogelijk brengt ditJetze op een gegeven moment in 
financiële moeilijkheden. In 1831 wordt hij namelijk betrapt op diefstal van een paard uit een weiland. 
Dat wordt hem zwaar aangerekend. Bij arrest van het Hof van Assises in de provincies Groningen en 
Drenthe van 16 november 1831 wordt 
hij veroordeeld tot te pronkstelling 
en acht jaren gevangenisstraf." Ver-
volgens wordt hij op 2 december ge
transporteerd naar de gevangenis te 
Leeuwarden. Hij hoeft zijn straf niet 
geheel uit te zitten; op 14 april 1832 

overlijdt hij al in de gevangenis." 
Sjoukje Pama en enkele van haar 

kinderen moeten daarna het hoofd 
boven water zien te houden. Volgens 
de bevolkingsregisters pendelen ze 
heen en weer tussen Surhuisterveen 
en Opende. Vijf jaar na de dood van 
haar man bevalt Sjoukje nog van een 
zoontje. De vader wordt in de geboor
teakte niet genoemd. Het jongetje 
krijgt de fo.milienaa1n v;t.n zijn 1noe

der en wordt Wietze Pama genoemd. 

Gevangenis te Leeuwarden 
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Uit dit huwelijk: 

1. ]an]etzesPloeg, volgtIVa. 
2. Gerben]etzes Ploeg, geb. Surhuisterveen 9-8-1817, arbeider, koopman, kolonist Veenhuizen, 

overl. Veenhuizen (gem. Norg) 19-3-1893. 
Gerben volgt in 1852 zijn moeder en broer Wybe naar Opende. In 1863 wordt hij door de Arron

dissementsrechtbank Groningen veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens mishande
ling. '' In de registers van gedetineerden wordt zijn signalement gegeven en wordt vermeld dat hij 
Mennoniet is, niet kan schrijven en geen lager onderwijs heeft genoten. Zijn broers Wybe en Tie, 
die ook met justitie in aanraking komen, hebben evenmin onderwijs gevolgd. Hun voorouders in 
de generaties voor hen konden echter wel schrijven. 

Het lukt Gerben niet uit de gevangenis te blijven. Volgens het bevolkingsregister Opende 
1880-1900 vertrekt hij op 15 september 1883 naar het Huis van Correctie te Hoorn. Hij komt terug 
in Opende op 6 september 1885. Zelfs het einde van zijn leven beleeft hij niet in vrijheid want hij 
overlijdt als kolonist in Veenhuizen. 

3. Wybe Jetzes Ploeg, geb. Surhuisterveen 14-2-1819, dagloner, arbeider, overl. Opende 
24-8-1868. 

Ook Wybe Ploeg brengt af en toe wat tijd door in de gevangenis. In 1863 15 dagen, in 1864 nog 
eens 15 dagen, in 1865 twee maanden en in 1866 een dag, telkens voor mishandeling. •• Hij lijkt 
verder moeite te hebben met gezag; in 1856 moet hij 14 dagen zitten wegens feitelijke wederspan
nigheid•• en in het Algemeen Politieblad wordt in 1865 vermeld dat WiebeJetzes Ploeg, arbeider te 
Opende, die begin 1865 zijn woonplaats heeft verlaten, wordt gezocht wegens belediging van een 
beambte in de uitoefening zijner bediening en wegens rebellie. '' Toch wordt in de registers van 
gedetineerden telkens vermeld dat zijn gedrag in de gevangenis goed is. 

4. Tie (ook Thijs) ]etzes Ploeg, geb. Surhuisterveen 3-11-1820, arbeider, kolonist Veenhuizen, 

over 1. Veenhuizen (gem. Norg) 10-3-1882. 
Tie Ploeg komt op z'n zestigste nog in aanraking met justitie omdat hij verdacht wordt van dief

stal van vee uit een weide. '7 Uit een opsporingsbericht in het Algemeen Politieblad blijkt dat het 
'slechts' om een schaap gaat. •• Na een week of vijf in de cel wordt Tie op 18 december 1880 door de 
Officier van Justitie te Groningen in vrijheid gesteld. Hij lijk,t het daarna niet meer te redden in de 
maatschappij. Wegens zwerven en bedelen wordt hij op 31 januari 1882 naar Veenhuizen gebracht. '9 

De omstandigheden daar doen hem kennelijk niet goed, want vijf weken later overlijdt hij al. 

5. Jeike]etzes Ploeg, geb. Opende 12-8-1822, dienstmeid, arbeidster, overl. Opende 26-2-1907, 

tr. Achtkarspelen 27-5-1848 Jan Hillebrands Brandsma, geb. Surhuizum 20-6-1817, grof
smid, overl. ald. 2-6-1862, zn. van Hillebrand Jans Brandsma en Antje Pieters van der 

Meulen. 
Na de geboorte van acht kinderen en het overlijden van haar man in Surhuizum, vertrektJeike 

Ploeg in 1869 met vijf kinderen naar het Groningse Opende. Zij woont daar bijna 40 jaar met en
kele kinderen en zelfs kleinkinderen tot haar dood in 1907. 

6. Pieter Jetzes Ploeg, volgt IVb. 

7. Wytske]etzes Ploeg, geb. Opende 19-5-1826, dienstmeid, overl. Eestrum 3-11-1907, tr. Acht

karspelen 18-8-1849 Egbert Willems Zuidema, geb. Kootstertille 14-3-1811, schipper, overl. 
Eestrum 13-12-1882, zn. van Willem Cornelis Zuidema en Hendrikje Heeres Kemp. 

8. Rinskje (ook Henke/Hinke) Jetzes Ploeg, geb. Opende 4-3-1829, arbeidster, over!. Drachten 
27-4-1863, tr. Smallingerland 14-6-1862 Eize]ans de Jong, geb. Ureterp 7-8-1834, arbeider, 
overl. ald.14-6-1881, zn. van Jan Eizes de Jong en Leentje Pieters Keuning. 

IVa. Jan]etzes Ploeg, geb. Surhuisterveen 6-3-1816, arbeider, overl. ald. 12-5-1887, tr. Achtkar
spelen 22-11-1845 Martje Wopkes Hoekstra, geb. Surhuisterveen 3-9-1818, arbeidster, over 1. ald. 
26-10-1887, dr. van Wopke Lammerts Hoekstra en Tietje Jans. 

Uit dit huwelijk, geb. te Surhuisterveen: 
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Grafstenen bij de kerk van Surhuizum van]etze]ans Ploeg(overl. Surhuizum 1-7-1927), 

zijn vrouw en kinderen 

1. Jetze]ans Ploeg, geb. 14-12-1845, boerenknecht, overl. Surhuizum 1-7-1927, tr. Achtkarspe
len 16-5-1874 Sytske Ates Hoeksma, geb. Drogeham 9-10-1843, dienstmeid, overl. Surhui
zum 10-4-1932, dr. vanAte Pieters Hoeksma en Engeltje Alberts Hoogeveen. 

2. Wopke]ans Ploeg, geb. 20-10-1849, arbeider, overl. Surhuisterveen 3-5-1887, tr. Achtkarspe
len 15-5-1879 Antje Willems Witteveen, geb. Surhuisterveen 23-6-1854, dienstmeid, overl. 
na 13-5-1911, dr. van Willem Gaukes Witteveen en Grietje Gerbens Tuinstra. 

3. Tjitske]ans Ploeg, geb. 3-12-1853, overl. Surhuisterveen 27-7-1864. 

4 . Sjoukje Jans Ploeg, geb. 5-1-1859, dienstmeid, overl. Boelenslaan (gem. Achtkarspelen) 
16-4-1946, tr. Achtkarspelen 19-9-1885 Andries van der Wijk, geb. Surhuisterveen 
19-10-1861, arbeider, veehouder, overl. Boelenslaan (gem. Achtkarspelen) 13-11-1928, zn. 
van Johannes Andries van der Wijk enJ antje Atzes van Wieren. 

IVb. Pieter Jetzes Ploeg, geb. Opende 12-2-1825, arbeider, overl. Surhuisterveen 11-1-1912, tr. 
Achtkarspelen 10-10-1863 Froukje Sikkema, geb. Surhuizum 6-11-1841, arbeidster, landbouw
ster, overl. Surhuizum 22-7-1891, dr. van Gerlof Hendriks Sikkema en Klaaske Klazes Wed
zinga. 

Met Pieter Ploeg lijkt het aanvankelijk wat beter te gaan dan met zijn broers Gerben, Wybe en Tie. 
Op 38-jarige leeftijd huwt hij de veel jongere Froukje Sikkema. Pieter woont voor het huwelijk al als 
boerenarbeider in bij het gezin van Froukje en haar ouders in Surhuizum en daar wordt in 1864 ook 
hun zoon Gerlof geboren. Maar het gaat niet goed tussen Pieter en zijn vrouw Froukje en Pieter gaat 
daarom in een ander huis in Surhuizum wonen. Pieter Ploeg blijkt ook een hekel aan zijn zoon te heb
ben want hij probeert hem in 1895 te vermoorden door rattenkruid in een restje aardappelen te doen. 
Gerlof eet de aardappelen echter zelf niet op omdat hij gewend is de restjes van de warme maaltijd aan 
zijn huisdieren te geven. Hij geeft de aardappelen met wat melk aan de kat, die meteen begint te bra
ken. De uitgebraakte aardappelen worden door twee kippen opgegeten die prompt dood neervallen. 
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In de gerechtelijke stukken wordt door Gerlof terloops opgemerkt dat zijn moeder, Froukje Sikkema, 
in 1891 ook geheel onverwacht is overleden ... Hoewel Pieter de beschuldigingen blijft ontkennen, 
is er voldoende bewijs dat hij rattenkruid heeft gekocht en dat er arsenicum op de aardappelen zat. 
Hij wordt door de rechtbank Leeuwarden veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.'0 De Leeuwarder 
Courant van maandag 6 januari 1896 vermeldt in de rubriek Rechtzaken het volgende: 'De Rechtbank 
te Leeuwarden heeft Pieter J. Ploeg, 70 jaren, zonder beroep, nu eens hier, dan daar wonende, thans in 
hechtenis - die terecht gestaan heeft ter zake dat hij getracht heeft zijn zoon Gerlof, van wien hij bij 
overlijden zou erven, bij wien hij den 23 en 24 oktober 1895 logeerde, te vergeven door rattenkruid te 
doen in de aardappelen, die zij in den avond van 23 oktober hadden overgehouden - schuldig verklaard 
aan poging tot moord en veroordeeld tot tien jaren gevangenisstraf'. Er is desondanks één positief 
puntje te vermelden over Pieter Jetzes Ploeg. Zijn gedrag in de gevangenis is goed!" 

Het is wonderlijk dat Pieter, na het uitzitten van zijn straf in de Bijzondere Strafgevangenis Leeu
warden, in januari 1906 bij zijn zoon Gerlof gaat wonen. Gerlof heeft zijn oude vader kennelijk in de 
winter niet de deur willen wijzen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Ger lof Pieters Ploeg, geb. Surhuizum 23-7-1864, veehouder, over!. Assen 13-2-1943. 
Gerlof was een bekende dorpsfiguur in Surhuizum. Hij haalde, in een tijd dat er nog geen mo

derne wc's waren, de inhoud van tonnen op bij zijn dorpsgenoten.De fecaliën gebruikte hij op zijn 
groentetuin. Tijdens zijn rondgang door het dorp verspreidde hij meteen het laatste dorpsnieuws. 
Vanwege dat feit is het dorps blad van Surhuizum, de Grutte Gelf (grote Gerlof), naar hem ver
noemd." Zijn dorpsgenoten hebben er ook voor gezorgd dat er na zijn overlijden een herinne
ringsbordje op het kerkhof van Surhuizum is geplaatst. 

Het boerderijtje van Ger lof Ploeg in Surhuizum 

Illb. Pieter Jans Ploeg, geb. Surhuisterveen ca. 1780, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 
1-2-1810, landbouwer, veenbaas, overl. ald. 29-11-1873, tr. Tjimkjen Taekes van Teeken, ged. op 
belijdenis (DG) Surhuisterveen 1-2-1810, boerin, overl. ald. 17-2-1859, dr. van Taeke Sapes van 
Teeken en Aaltje Hepkes. 

Pieter Jans Ploeg komt geregeld voor in de diaconierekeningboeken van de Doopsgezinde gemeente 
Surhuisterveen. Hij is diaken in de periode 1823 tot 1828. Daarnaast wordt hij betaald voor het leveren 
van turf en voor het verrichten van klussen voor de kerk. Zo maakt hij turf op het Diaconieland en het 
Pastorieland en maakt hij de sloten bij dat land schoon.•·'' 

344 Gens Nostra 63 (2008) 



Uit dit huwelijk, geb. te Surhuisterveen: 

1. Jan Pieters Ploeg, volgtIVc. 
2. Taeke Pieters Ploeg, geb. 1808, landbouwer, veenbaas, over 1. Surhuisterveen 21-4-1893. 
3. Jeike Pieters Ploeg, geb. 11-1810, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 4-9-1836, over 1. ald. 

15-4-1872, tr. Achtkarspelen 18-5-1833Jan Rinderts Hulshoff, geb. Surhuisterveen 6-4-1811, 
ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 4-9-1836, veer- en beurtschipper, landbouwer, 
overl. Surhuisterveen 23-6-1883, zn. van RindertJans Hulshoff enJanke Yes Luimstra. 

4. Sape Pieters Ploeg, volgt IVd. 
5. Aaltje Pieters Ploeg, geb. 7-3-1819, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 14-4-1844, land

bouwster, overl. ald. 30-4-1901, tr. Achtkarspelen 28-8-1841 Hielke Oenes Bakker, geb. 
Oostermeer 19-10-1814, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 14-4-1844, landbouwer, 
koemelker, over 1. ald. 15-1-1881, zn. van Oene Hendriks Bakker en Antje Auwerts van der 
Heide. 

6. Hinke Pieters Ploeg, geb. 24-1-1822, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 10-4-1853, over 1. 
ald. 5-11-1907, tr. Achtkarspelen 5-5-1849 Binne Rinderts Hulshoff, geb. Surhuisterveen 
29-4-1826, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 10-4-1853, koopman, koemelker, overl. 
ald. 4-8-1878, zn. van RindertJans Hulshoff enJanke Yes Luimstra. 

IVc. Jan Pieters Ploeg, geb. Surhuisterveen 19-1-1806, arbeider, landbouwer, overl. ald. 
21-9-1844, tr. Achtkarspelen 4-7-1835 Aukje}akobs Terpstra, geb. Surhuisterveen 19-1-1797, ar
beidster, boerin, overl. ald. 6-3-1870, dr. van Jacob Ymes Terpstra en Antje Jans de Jong. 

Uit dit huwelijk, geb. te Surhuisterveen: 

1. TjimkjenJans Ploeg, geb. 29-1-1837, over 1. Surhuisterveen 17-3-1837. 
2. Antje Jans Ploeg, geb. 27-4-1839, overl. Surhuisterveen 26-11-1920, tr. Achtkarspelen 

10-11-1865 Jacob Havinga, geb. Grootegast 18-2-1839, landbouwer, overl. Augustinusga 
18-8-1898, zn. van Berend Havinga enJantjeJans Rosema. 

IVd. Sape Pieters Ploeg, geb. Surhuisterveen 7-5-1815, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 
10-4-1859, landbouwer, koemelker, overl. ald. 3-9-1865, tr. Achtkarspelen 9-11-1839 Aaltje Si
mons Luimstra, geb. Surhuisterveen 27-8-1818, overl. Franeker 25-9-1871, dr. van Simon Eyes 
Luimstra en Beitske Meines Boete. 

Uit dit huwelijk, geb. te Surhuisterveen: 

1. Tjimkjen Sapes Ploeg, geb.19-6-1840, over 1. Surhuisterveen 24-11-1907. 
2. BeitskeSapes Ploeg, geb. 6-10-1842, over. Surhuisterveen 7-8-1884. 
3. Pieter Sapes Ploeg, geb. 26-12-1845, landbouwer, overl. Surhuisterveen 5-5-1905. 
4. Hielkje Sapes Ploeg, geb. 6-12-1856, over 1. Kollumerland en Nieuwkruisland 13-10-1942, tr. 

Achtkarspelen 10-5-1 879 Sipke Alles Hiemstra, geb. Oostermeer 10-9-1854, landbouwer, 
over 1. Surhuisterveen 8-12-1930, zn. van Alle Hoekes Hiemstra en Neeltje Sipkes Algra. 

Illc. Sytze Jans Ploeg, geb. Surhuizum ca. 5-1788, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 
17-2-1814, landbouwer, arbeider, overl. ald. 9-10-1846, tr. Achtkarspelen (mairie Surhuizum) 
24-6-1812 Aaltje Aukes Huizinga, van Lippenhuizen, ged. op belijdenis (DG) Surhuisterveen 
17-2-1814, arbeidster, over 1. ald. 14-12-1864, dr. van Auke Sybes Huizinga en GaatskeJelles Jelsma. 

Sytze Ploeg en zijn vrouw lijken trouwe, maar arme leden van de Doopsgezinde kerk te zijn. De kerk 
betaalt de begrafenis van zowel Sytze als zijn vrouw. De grafdelver krijgt 70 cent, de brandewijn kost 30 
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cent en voor het Avondmaalbrood en koek wordt f 4,25 betaald. '' De weduwe Aaltje Huizinga wordtna 
Syt2es dood jarenlang bedeeld door de diaconie van de Doopsgezinde kerk Surhuisterveen. 

Uit dit huwelijk, geb. te Surhuisterveen: 

1. JákeSytzes Ploeg, geb. 19-12-1813, overl. Surhuisterveen 14-10-1815. 
2. Jan Sytzes Ploeg, geb. 22-9-1816, koemelker, overl. Surhuisterveen 5-2-1885, tr. Achtkar

spelen 24-4-1847 Sjoukje Sytzes Zondervan, geb. Surhuisterveen 15-9-1805, overl. ald. 
19-2-1882, dr. van Sytse Sapes Zondervan en Antje Luitsens de Vries. 

3. JeikeSytzes Ploeg, geb. 13-5-1819, arbeidster, overl. Surhuisterveen 12-2-1902, er. Achtkarspe
len 1-6-1850 Teunis Tietes de Jong, geb. Surhuisterveen 25-10-1824, arbeider, polderwerker, 
overl. Groningen 27-12-1878, zn. van Tie te Jans de Jong en Aaltje Jans de Weerd. 

4. Gaatske Sytzes Ploeg, geb. 10-1-1823, dienstmeid, dagloonster, over 1. Grootegast 5-1-1906, er. 
Grootegast 19-5-1845Jacob Jilles van der Veen, geb. Doezum 2-11-1818, boerenknecht, dag
loner, over 1. Grootegast 15-1-1871, zn. vanJilJacobs van der Veen en Antje Dirks Els inga. 

5. AukeSytzes Ploeg, geb.12-1-1826, arbeider, overl. Surhuisterveen 14-3-1907. 

Gevelsteen op de Doopsgezinde 
kerk te Surhuisterveen 

Noten 
Tenzij anders vermeld, zijn onderstaande archieven afkomstig van Tresoar (voormalig RyksargyfFrys
lan te Leeuwarden). 

1. Toegang(= tg) 271-27 Doopsgezinde gemeente Surhuisterveen(= DgS), inv.nr. 12, Diaconiere-
keningboek 1744-1768. 

2. Tg. 13-02, NedergerechtAchtkarspelen (= NgA), hypotheekboeken, inv.nr.127, fol. 40. 
3. Tg. 271-27, DgS, inv.nr.11 en 12, Diaconierekeningboeken. 
4. Tg.13-02, NgA, proclamatieboeken, inv.nr. 96, fol.121v. 
5. Tg. 13-02, NgA, proclamatieboeken, inv.nr. 95, fol. 25 en 25v. 
6. Tg.13-02, NgA, hypotheekboeken, inv.nr.134, fol. 200. 
7. Tg. 271-27, DgS, inv.nr. 6, Schuldbekentenissen en dergelijke 1737-1830 ). 
8. Tg. 271-27, DgS, gemeenreboek, inv.nr. 1. 

9. Tg. 271-27, DgS, inv.nr.15, Diaconierekeningboek 1819-1827. 
10. Tg. 26, inv.nr. 6011, rep.nr. 83, dd. 23-4-1830, notaris M. de Vries te Augustinusga. 
11. RHC Groninger Archieven(= GrA), Registers gedetineerden gevangenissen stad Groningen, 12.14, 

nr.1548. 
12. Tg. 50-01, Archief van het huis van opsluiting en tuchtiging, inv.nr. 1009, inschrijvingsregister 

1828-1836). 
13. GrA, Registers gedetineerden gevangenissen stad Groningen, 12.66, nr. 2733. 
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14. GrA, Registers gedetineerden gevangenissen stad Groningen, 12.66, nr. 2707, 2887, 2994 en 3159. 
15. GrA, Registers gedetineerden gevangenissen stad Groningen, 12.65, nr.1729. 
16. Centraal Bureau voor Genealogie(= CBG), Algemeen Politieblad 1865, pag. 601, nr. 650. 
17. GrA, Register gedetineerden gevangenissen stad Groningen, 12.26, nr. 4418. 
18. CBG, Algemeen Politieblad 1880, pag.1487. 
19. Tg. 50, inv.nr. 803, register tot inschrijving der gevangenen, nr. 300. 
20. Tg. 18-02, Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, inv.nr. 412, dossiers van strafzaken waarin 

door het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van meer dan één jaar werd geëist (1894-1939), 
rolnr. 1049. 

21. Tg. 50-01, Gevangeniswezen, inv.nr. 1019, registers van inschrijving bijzondere strafgevangenis, 
registernr. 127. 

22. Douwe de Graaf, Achtkarspelen, mensen door de tijd, Zwolle 2006. 
23. Tg. 271-27, DgS, inv.nr. 16, Diaconierekeningboek 1827-1891. 

Toevalsvondsten 
DOOR TON VAN REEKEN 

In het boek uit 1995 Kunst, Kommerz, Glaubenskampf: Frankenthal um 1600 'kwam ik enkele ver
meldingen tegen die ik hieronder vertaald weergeef. De eerste twee berichten komen uit de 
'Ratsprotokollen' (afgekort tot RP) van Frankenthal in de Pfalz, de laatste vermoedelijk ook 
maar daarvan was geen bron gegeven. 

• De zilversmid Hans Barveld uit Deventer vraagt op 16 september 1592 zijn ontslag uit het 
Frankenthaler goud- en zilversmedengilde aan, omdat hij zich in Mühlhausen in Zwitser
land wil vestigen. Ook zou hij graag een bewijs meekrijgen, dat zijn huisvrouw Gertrud 

hier is gestorven (RPI 87, pag. 543). 
• Aegidius Wouters (ook als Gillis Wautters geschreven), burger en goudsmid te Worms, is 

met zijn gezin via Düsseldorf naar Groningen in de Nederlanden teruggekeerd. Zij zullen 
Worms na 1636 hebben verlaten want op 10 augustus 1636 geeft hij een verzoekschrift af 
voor zijn overleden zuster [zo lees ik het] (RPI 95, pag. 161). De huisvrouw van hem, Aegi
dius Wouters, goudsmid te Frankenthal, is op 2 oktober 1634 samen met Jacob Grüneveld 
doopgetuige bij de doop van Jacob de zoon van Jacob Grofs van Uedenbrandenburg, soldaat 
onder kapitein Lavin, en zijn echtgenote Anna (Hochdeutsch ref. kerkboek, Stadsarchief 
Frankenthal I 51/52, nr. 607). Het gezin woonde dus eerder in Frankenthal. 

• Matthes Schöffer, dagloner te Frankenthal en burger aldaar in 1584, vertrok in 1595 naar 
Delft, maar hij was blijkbaar niet de enige, hoewel de namen van de anderen niet worden 
vermeld (genoemd boek pag. 44). 

Noot 
1. E.J. Hürkey (m.m.v. I. Bürgy-de Ruijter), Kunst, Kommerz, Glaubenskampf: Frankenthal urn 1600, 

Worms 1995, ISBN 3-88462-118-1. Het boek is de tentoonstellingscatalogus over dit onderwerp die 
van 27 mei tot 6 augustus 1995 in het Erkenbert-Museum te Frankenthal (Pfalz, Duitsland) plaats
vond. 
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Augusta (Groningen) 
DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA 

Een toevallige vraag naar de afstamming van een echtpaar Eijkenberg (Ilb-2 in de hier vol
gende genealogie) bracht de Groningse familie Augusta op mijn weg. Het aardige was, dat 
de vrouw van dit echtpaar, Zijtske Hindriks genaamd, afstamde van een familie waarover ik 
al eerder publiceerde in een genealogie Ebels. ' Deze Zijtske had namelijk een grootmoeder 
Sijtske Roebers, en dat was een dochter van Roebert Arents en Aucke Ebels. Ik kon de vra
gensteller dus gemakkelijk enige gegevens verstrekken over de moederlijke kwartieren van 
Sijtske Hindriks, maar wist toen nog niets over haar vader: dat bleek niet zómaar een Hindrik 
te zijn, maar een sergeant met de fraaie namen Henricus Augusta. Ik probeerde in de jaren 
daarna enig verband in de Augusta's aan te brengen, maar dat viel een beetje tegen, omdat 
verschillende Hans- en Johannes-vermeldingen door elkaar liepen. Verder bleken ook vond
sten inzake Augustus en Augustinus het beeld te vertroebelen, terwijl die toch niet helemaal 
genegeerd konden worden. En ik had weliswaar boeiende gegevens verzameld over de vrouw 
van Jan Albrecht Augusta (zie Ila), een onwettige dochter uit de jonkersfamilie Jarges, maar 
die informatie ging bij een computercrash verloren zodat ik opnieuw kon beginnen ( en ik zal 
niet alles voor een tweede keer hebben gevonden). 

Omdat in de tussenliggende jaren nog een vragensteller in deze genealogie geïnteresseerd 
is geraakt, laat ik het materiaal nu niet langer rusten. De Augusta-afstamming is althans in 
Nederland niet verder meer terug te voeren: de oudste generatie kwam als militair uit Praag 
(we mogen wel aannemen dat daarmee inderdaad de hoofdstad van Tsjechië is bedoeld) en u 
wilt me wel vergeven, dat ik dáár geen onderzoek heb verricht. 

Verder zitten er nog wel wat episodes in, waarover ik niet helemaal tevreden ben. Dat geldt 
voor de genoemde jonkersdochter: haar moeder is bekend, de naam van de vader ook, maar 
hoe paste die laatste nu exact in de familieJarges? Verder: de jongste generatie die ik vermeld, 
is ook wat onbevredigend afgerond. Eén van hen was militair, en ook met de gewaardeerde 
hulp van de heren H.J. Wolters te Maarssen en N. F. Tin ga te Gouda heb ik van zijn levensloop 
niet alles kunnen achterhalen. Een ander kan ook militair zijn geweest, maar evenzeer schip
per in (of op!) Emden in Oostfriesland. Ik heb er het beste van gemaakt, maar ben niet meer 
zelf naar Emden of Aurich gereisd. In elk geval komt de familienaam Augusta na 1811 niet 
meer in Groningen voor, en vermoedelijk ook niet meer elders in Nederland. 

l. Hans Augusta, adelborst onder de heer Baron van Ronouw (1655), sergeant (1670-1673), 
'vaendrick van capt. Berentzauws compagnie' (1681), afkomstig van Praag ('Praegh') (1681), 
otr. (1) Groningen 11-8-1655, tr. (A.K.) (datum niet ingevuld; voor haar Cornellis Sibrands als 
neve) Freegien Pesmans, wrs. dr. van Jan Pesman en Anna Eppes; otr./tr. (2) Groningen (N.K.) 
22-10/17-11-1681 Fenne {Hindricks] Fowinkel (Hindrick Fowinckel als broeder), over!. na 1721. 

Fenne rr. (1) (ook hier verscheen voor haar de broeder Hindrick Hindricks Fowinkel) Groningen 
31-1/12-3-1674Abraham Redeker, van Groningen. 

Freegien Pesman's neef Cornellis Sibrants was een zoon van Sijbrant Eppens en Geesjen Berents. 
Sijbranc en zijn zuster Anna Eppens waren kinderen van Eppo Sijbrancs; Anna was gehuwd met Jan 
Pesman, uit Thesinge. Zo liggen Fregien's ouders met een redelijke mate van zekerheid vast. 

De doop van Fenne Fowinkel is vooralsnog niet vast te stellen. Zij en haar broer waren klaarblijkelijk 
de enigen die (later) de familienaam Fowinkel droegen: haar broer trof ik alleen bij de beide huwelijken 
van zijn zuster met deze naam aan. 

De huwelijkse voorwaarden tussen de Eerentfeste manhafte Hans Augusta, van Praegh, vaendrich 
der compagnie van capitain Bernsou en Fennetjen Fuwinkel zijn bewaard gebleven.' Jammer genoeg 
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bestaat de inhoud uitsluitend uit juridische bepalingen en wordt er met geen woord gerept van eerdere 
huwelijken, kinderen, familieleden of getuigen. Ik ken van Fenne trouwens maar één kind uit haar 
huwelijk met Abraham Redeker (later niet teruggevonden), te weten: Hindrick Redeker, gedoopt Gro
ningen (N.K.) 10 september 1675 (Pelsterstraat). 

Het is mogelijk dat een ander kind uit het eerste huwelijk van Hans (maar een doop vond ik niet) 
geweest is: Christina Augusta, van Groningen, otr./tr. Groningen (N.K.) 16-12-1693/4-1-1694 Erenst 
Hindricks Rijde!, soldaat onder kapitein Wicheringe, van Leipzich. Zij werd bij de doop van kinderen 
uit haar huwelijk echter ChristinaAugustinus genoemd. Ik twijfel dus aan deze filiatie. 

Hans Augustijn woonde in 1659 in het stuk straat 'van't Suiderdiep tot aan Poelepoortenpijpe'. Zijn 
tweede vrouw was in januari 1722 nog in leven; toen traden Habbe Hindriks en Hindrik Augus ta op als 
gevolmachtigden van Fenna Fowinkel weduwe vaendrigh Augusta. Zij verkochten toen haar 2/3 part 
in de behuizing ten Zuiden van de Steentilstraat (waarvan de kopers zelf al 1/3 deel bezaten) aan Wiert 
Petrejus en Catharina Meijeringh voor f 666.13.0 Hollands. Klaarblijkelijk was het pand in zijn geheel 
dus op f 1000 getaxeerd.' 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Groningen, geb. bij 't Bontebrugje, bij het Schuitendiep: 

1. MargretaAugusta, ged. (M.K.) 27-7-1656, lidmaat op belijdenis (j .d. aen't Schutendiep) 
Groningen dec. 1675, otr./tr. Groningen (M.K.) 27-3/1-5-1703 (voor haar Habbo Hindrix 
als swaeger) Harmen Menger, van Zuidlaren, over 1. vóór medio 1718. 

In augustus 17184 vond een boedelscheiding plaats inzake de nalatenschap van Gees jen Brincks, 
gewezen huisvrouw van Harmen Menger. Partijen waren haar erfgenamen (de vaandrig H. Wy
ringa, met last van zijn mondige kinderen, en Berent Brinck) en Harmen Menger's tweede vrouw, 
dan weduwe: Margareta Augusta. Laatstgenoemde behield de boedel, maar droeg aan de erven 
enkele kamerwoningen over. Enkele maanden later verkocht ze ook, voor f 75, aan Aeltien Gerrits 
weduwe van Arent Kleinstede haar hof in Musschen ganck op vrij eigen grond.5 

In 1723 volgde een conventie tussen de erven van Harm Menger en zijn weduwe. Ook ditmaal 
behield Margaretha de boedel; zij betaalde aan haar schoonfamilief 200. 6 Twee jaar later op 22 ok
tober 1725 verkocht ze een woning aan haar neef en diens vrouw: Jannes Augusta en Margrietien 
Iborgs; mogelijk woonden die al veel langer in dat huis.7 

2. JanAlbrechtAugusta, volgt IIa. 
3. AnnichjenAugusta, ged. (M.K.) 19-2-1660. 

4. Berent Augusta, ged. (M. K.) 2-8-1663. 

5. MariaAugusta, ged. (N.K.) 18-1-1667. 

Uit het tweede huwelijk: 

6. Victorijn Augusta, ged. Groningen (M.K.) 13-4-1684 (dr. van Hendrick Augusta en Fenna 
Fouwkeels, bij't Bonte brug). 

7. Henricus, doop niet gevonden, volgt Ub. 

Ila. Jan Albrecht Augusta, ged. Groningen (M. K.) 16-5-1658, sergeant onder kapitein Berent
zouw (1681), overl. vóór 11-4-1692,8 otr. Groningen 17-12-1680, tr. Zuidwolde 8-1-1681 Reneke 
Jarghes, ged. Groningen 1-1-1656, dr. van Hester Hindrix, op't Schoolholm, en als onecht kind 
van Rinnc/ Rcno Jargcs. 

Reneke Jargers (weduwe van sergeant Jannes Augusta, voor haar [niet ingevuld] Pestman als neef) 
otr./ tr. (2) Groningen (M.K.) 9-5/3-5-1692 Habbe Hindricks, van Embden, soldaat onder de guarde van 
de Prins van Nassau. 

RenekeJarges was de onwettige dochter van een jonkerszoon, Reno Jarges. Bij gebreke aan een goede 
en volledige genealogie van dit geslacht valt het moeilijk hem te plaatsen. Hij moet identiek zijn aan de 
Reno Jarghes die in november 1654 zijn voormond EvertJarghes daagde om overlevering van de goede
ren die hij voor Reno en diens broeder en zuster in bewind had gehad.• De zuster in kwestie zal met de 
hieronder genoemde jonker Sissing zijn gehuwd; in oktober 1654, dus vlak voor de kwestie met Evert 
Jarghes, sprak Reno Jarges d'E. Gal to Sissinge aan om te gedogen dat Reno een dubbele portie toekwam 
van de door wij lenAlbertJarges nagelaten goederen, tegen de huisvrouw van Galto een enkele portie. De 
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gedaagde stemde daar zonder protest mee in, dus kennelijk was er juridisch geen speld tussen te krijgen. 
Denkelijk was hij ook degene die in juni 1655 genoemd werd als Reno Jarges, van wie toen rechts

kosten werden geëist door Wypke Abels. •0 De chronologie klopt in elk geval: deze Reno was in 1658 dus 
zeker (maar nog niet zo lang) volwassen. 

De dochter Reneke was als dienstmaagd in huis genomen bij Jonker Coppen AlbertJarges (mogelijk 
haar onwettige grootvader, maar het kan ook een ander nauw familielid zijn geweest), die behoudens 
achterstallig dienstbodenloon ook zijn halve huis in de Boteringestraat met het zilver, goud, huisraad 
en mobile goederen aan haar vermaakte volgens testament van 13 september 1682." Jonker Coppen 
stierf niet lang daarna, want zijn aangetrouwd familielid, Jr. Gualdo Rudolph van Sissingh, werd al 
op 12 december 1682 aangesproken door sergeant Augusta namens zijn vrouw, om uitkering van het 
nagelatene. Jonker Sissinck en de zijnen riepen de nietigheid van het testament in, maar dat werd 
door B & R zonder dralen verworpen." Een jaar later waren beide partijen het oneens over de gerech
telijke beschrijving over de nagelaten goederen. '3 Bovendien werd toen de mogelijkheid geopperd dat 
de schulden de waarde van het halve huis zouden overtreffen: jr. Sissing moest in dat geval het legaat 
garanderen. Uiteraard zeer tegen zijn zin, en hij begon weer de ongeldigheid van bepaalde aspecten uit 
het testament in te roepen.•• Opnieuw werden zijn eisen ongefundeerd verklaard. Het huis werd uitein
delijk verkocht voor f 2522, waarvan dus de helft aan Reneke en haar man toekwam,'' eind 1684 werd 
aan sergeant Augusta de executie geaccordeerd over jr. G.R. van Sissing voor dit bedrag.•• Intussen 
was ook nog over het bedrag van f 207 geprocedeerd.'7 Reneke Jarghes (zij ondertekende als 'Serijant 
Augusta weduwe') liet op 11 april 1692 een inventaris maken in verband met haar voorgenomen tweede 
huwelijk.' Er bleek een woning ter waarde vanf 300 te zijn, 94 loot zilver, alsmede een verzegeling ten 
laste van de ontvanger Roeberts grootf 400. De totale inboedel had een waarde vanf 960.17.0. 

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen: 

1. Fredericus Augusta, ged. (A. K.) 14-1-1683 (in Bottr.str.). 
2. Fredericus A ugusta, ged. (M. K.) 4-7-1684 ( in N. J ad t ). 

3. BernhardusAugusta, ged. (M.K.) 12-9-1685 (in'tJadt). 
4 . ]annes Augusta, volgt ma. 

5. BerendtAugusta, ged. (M. K.) 7-2-1690 ( op de Nieuweweg). 

IIb. HenricusAugusta, bij zijn huwelijk van Groningen, sergeant, over!. Groningen (lijklaken 

N.K./breuk betaald) 5/7-1-1769, otr./ tr. Groningen (M.K.) 17-11/8-12-1708 (voor haar: Jan Pie

ters als oom) Grietjen Lucas, ged. Groningen (N.K.) 9-10-1678, mogelijk lidmaat Groningen 

(als Grietjen Lucas achter de Muur) september 1715, dr. van Lucas Thijsz en Sijtzke Roebers. 
Gezien de vernoeming van de jongste dochter, Fennegien, was hij een zoon uit het tweede huwelijk 

van zijn vader. 
In 1710 woonde sergeant Augustus 'ach ter' t collegie'. 
De sergeant Hendricus Augusta werd lidmaat op belijdenis (adres: in het 0. Jadt) Groningen maart 

1715, na een afwezigheid opnieuw (op attestatie van Maastricht) maart 1725 en nog eens (op attestatie 
van Embden) juni 1737; hij moet gediend hebben in het regiment van Johan Wichers. Van zijn vrouw 
vond ik geen attestaties; ze was óf geen lidmaat, ófbleefbij alle verplaatsingen van haar man in Gronin
gen achter. Bij zijn overlijden woonde de man in de Visscherstraat. Bij de registratie van het lijklaken 
(van de Noorderkerk) heette hij 'weduwnaar' van Grietie Lukas, bij de betaling van de breuk (7 januari 
1769, in Viskerstraat) echter haar ·man'; vermoedelijk was zij toch al eerder overleden. 

Uit dit huwelijk: 

1. JohannaAugusta, ged. Groningen (Gr.K.) 14-6-1709 (Achter Prov. Huis). 
2. Zijtske Hindriks [bij het huwelijk: Sydtske Andries], ged. Groningen (Ac.K.) 20-1-1712 (bij 

't Collegie huis; dr. van Hindrick Augustus en Grietjen Abels (sic)), otr./tr. (1) Leeuwarden 
(Galileeënkerk) 27-5/22-6-1730 Floris Eijkenberg [ook: Eikelenberg], soldaat in de com
pagnie guarde van Zijne Hoogheid de Prins-erfstadhouder, van Soest in het graafschap 
Mark, over!. tussen 6-7-1762 en 8-12-1764. 
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Floris otr. (2) Groningen en Westerbroek 19/20-6, tr. Groningen (M.K.) 6-7-1762 Annigje Rot
gers [ook: Rutgers], weduwe van Albert Leenders, van Westerbroek; Annigje otr./tr. (3) Groningen 
(N. K.) 8-12-1764/3-1-1765 Albert Everts, corporaal van de Lieut./col. Van Humalda, van Waren veld 
[Warnsveld] in Gelderland. 

Floris was soldaat in de compagnie van L.J. de Saumaise, die op zijn beurt een kapitein was in 
het regiment van J. S. van Schwartsenberg, een door de provincie Friesland betaald regiment. Bij 
het huwelijk werden beide partijen opgegeven als 'beide alhier'; ze zullen elkaar dus in Leeuwar
den hebben ontmoet. Floris was afkomstig uit Soest in Duitsland, ten Oosten van Dortmund. 

Uit dit huwelijk nageslacht Eijkenberg. 

3. JohannaAugusta, ged. Groningen (M. K.) 8-10-1713 ( in Popkenstr. ). 
4. HansAugusta, (zn. van Hans Augusta en Grietje Augusta), volgt IIIb. 
5. FennegjenAugusta, ged. Bourtange 7-5-1719. 

Illa. J[oh]annes Augusta [ook: Augustus, Augustinus], ged. Groningen (N.K.) 10-10-1686 (int 0. 
Jadt), hallemeester, begr. ald. 24-10-1731, otr./tr. Groningen (M.K.) 28-6/18-7-1710 (voor haar 
Cornellis Joes ten als oom) Margaretha [van] Iborgh [ook: van Ibergen], ged. Groningen (M. K.) 
17-7-1683 (in Poelestraat), begr. ald. (als 'Augusta wed.') 5-12-1747, dr. van Jan Yborck [van 
Iborgh, etc.] en Maria Arnoldus. 

Zij moeten redelijk welgesteld zijn geweest, want 'Jannes Augustinus' (in de klapper en in de onder
tekening Johannes Augusta) en Margareta van Yborgh lieten zich in 1723 in voor niet minder danf 8000 
borgstelling voor hun broer respectievelijk zwager Derck van Yborgh, die toen de nieuw aangestelde 
halmeester van de Stadtshalle was. •• 

In 1710 woonde Johannes aan de Nieuweweg, maar bij de geboorte van een dochter in 1711 reeds 
op het Schuitendiep. Als Jan Augusta 'opt Schuitendiep' won hij op 19 juli 1729 de volle gilde•• en het 
kremergilde begroef hem dan ook toen hij twee jaar later overleed, ' 0 met als beroepsaanduiding 'halle
meester'. Voor zijn begrafenis werd op 26 oktober 1731 breuk voldaan; hij werd toen betiteld als Johan
nes Augusta, halmeester, de vrouw heet Margareta Yborg. Het ligt dus voor de hand dat met 'Augusta 
wed.' die eind 1747 door hetzelfde gilde werd begraven, Margaretha van Iborgh werd bedoeld. En dat 
klopt inderdaad, want voor de begrafenis van Margrietjen Iborg 'wede.Jannes Augusta bij Poel p. Boge' 
(= Poelepoortenbrug) werd op 8 december 1747 breuk betaald. 

In 1728" werdJannes Augusta een keer genoemd als westelijke belending van een huis met hofje aan 
de noordzijde in de Breedegang bij't Schutendiep. Het enige kind uit hun huwelijk was, in 1711, ook 
in die straat geboren. Was het pand hun eigendom of huurden ze het van een oom en tante? Eind 1725 

namelijk verkocht Margrieta Augusta weduwe van Harm Menger aan de echtelieden] annes Augusta en 
Margrietien Iborgs de behuizing ten Oosten op het Schuitendiep op de hoek van de Breede Ganck, vrij 
eigen grond." 

In 1724 was er nog sprake van een ànder huis. Dr. Hermannus Mein ties Fokkers en zijn broer de wijn
handelaar Hendrick Folkers hadden in dat jaar f 500 koopschat te vorderen ( en Jan Harmens f 230) van 
een huis dat Hans Peters Wichers en Annegien Lammers hadden gekocht. Aangezien Annegien inmid
dels weduwe was geworden en het huis niet meer kon betalen, deed zij afstand daarvan ten gunste van 
Johannes Augusta en Margreta van Yborgh, die de koopschat wel konden voldoen. '3 

In de zomer van 1729 werd door de stad publiek verkocht de helft van een twee-onder-een-kap woning 
aan de westkant in de Oosterstraat, zijnde voorzien met een voorhuis, keuken, bovenkamer en achter
huis" m e t een regen wa ter b ale" een 1nande lige put e n een h al ve b i nne nplaa ts .24 DÎt pand, b ezit v an w ijle n 

de markmeester Jannes Augustinus werd voor f 505 verkocht aan Tonnis Hindrix, die op 27 juli 1729 

werd gekwiteerd voor de betaling. Het beroep klopt en Jannes Augusta werd inderdaad ook wel eens 
met Augustinus betiteld, maar ik meen dat hij in 1729 nog niet was overleden, gezien de begrafenis eind 
1731! Vermoedelijk was dit echter een naamgenoot: Jannes Augustinus gehuwd met Lucretia van Haren, 
die tussen 1683 en 1692 een aantal kinderen liet dopen en toen inderdaad in de Oosterstraat woonde. 

Uit dit huwelijk: 

1. VreAugusta, ged. Groningen 6-3-1711 (dr. van Johannes a Gastes en Margareta van Iborg op 
Schuitendiep). 
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IIIb. HansAugusta, ged. Groningen (M. K.) 5-3-1717 (Achter 't Provincie huis), over 1. vóór 1781, 

tr. Tetsia Heijen [ook: Haijens], van Bunde in Oostfriesland, wrs. over 1. Delfzijl ('weduwe van 

Niklaas Mulder') 19-3-1787, wrs. dr. van Haije Geerts Heijen en Trijntje Haijkens Didden(s). 
Zij otr. (2) Delfzijl 1-7-1781 Nicolaas Mulder, van Groningen, administrator, over!. Delfzijl 23-12-1786. 
Hans Augusta, lid van het koopman en kremergilde, werd burger Groningen in het eerste pand 

1742-1743. Hij moet zich hier toen juist gevestigd hebben; hij was niet in Groningen getrouwd, maar 
zijn bruid kwam dan ook 'van over de grens'. Overigens waren ze ook niet gehuwd in haar 'herkomst
plaats' Bonda, ofwel Bunde. De heer J. H. Boon te Zuidhorn was zo vriendelijk om in de Bunder DTB te 
kijken; de vermeldingen in die DTB zijn vanaf eind 1727: te laat voor een registratie van de doop van 
Titia. Uiteindelijk vond hij op de site www.luitjens.net het gezin van haar veronderstelde ouders, Heije 
of Haije Geerts Heijen en Trijntje Haijkens Didden, die drie kinderen hadden: Antje, Tetia en Geert 
Jans Haijen. Vader Haije, al overleden vóór 1730, was een zoon van GeerdJans Heijen en Tetia Bellinga; 
moeder Trijntje hertrouwde Bunde 1 augustus 1730 met Harmen Eggericks Waterman. Daarmee is ook 
meteen de vernoeming van de oudste kinderen van Hans en Tetia verantwoord: Grietje en Henricus 
naar zijn kant, Trijntje en Haijo naar de hare. 

In november 1742 leenden ze van hun vader Hendericus Augustaf 500 à vier procent, gebruikt voor 
aankoop van het keersmakersgereedschap (= kaarsenmakergereedschap) alsmede kremergereedschap 
zoals toonbank, dozen, schalen en wichten, hoewel de schuldbekentenis pas veel later werd opge
steld.'5 Vermoedelijk hebben ze toen ook een huis in de Gelkingestraat gekocht, want een half jaar later 
bekenden Hans Augusta en Thetsia Ha yen schuldig te zijn aan hun oom en moeij , de staten bode Harm 
Eitjes en Rens te Geerts Hayen,f 1099 uit betaalde koopenningen van een huis in de Geltingestraat aan
gekocht van Aaltijn Isaax weduwe van Alle Derx.'6 

Nog jaren later werd er nog teruggegrepen op deze (of een andere?) hypothecaire vordering. Eind 
1754 verklaarden Isaak Alles Medema (sic) voor hemzelf en voor Alle Freriks Medendorp, alsmede 
Alle Pieters Medendorp in qlte (= in qualité, in zijn kwaliteit van) ontvangen te hebben uit de boedel 
van wijlen Maria Hoex weduwe Nienhuis f 1500 restante koopschat van een verkochte behuizing ten 
Westen in de Geltingestraat. De schuldenaren Hans Augustus en Tettia Hajen gingen akkoord.'' De 
akte bevatte een verwijzing naar een koopbrief van 29 december 1752, maar die heb ik niet aangetrof
fen. 

Mogelijk gaven zij het in 1758 op en vertrokken naar Delfzijl (want daar vinden we hen later terug). 
In dat jaar althans verkochten Hans Augusta en Tetzia Ha jen aan Albertus Wijndels en Jantje Meiners, 
bruidegom en bruid, hun behuizing in de Geltingestraat op eigen grond, met vrije gang ten Noorden 
en vrije toegang tot een mandelige put ten Oosten. Uitgezonderd van de verkoop waren toonbank, win
kel en gereedschappen; de prijs bedroegf1800, in drie termijnen te voldoen.'8 

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen (wonende in de Geltingestraat): 

1. Grietje Augusta, ged. (M. K.) 21-7-1743. 

z. GrietienAugusta, ged. (A.K.) 8-7-1744. 

3. TrijntienAugusta, ged. (M.K.) 16-8-1746. 

4 . Hendricus Hansen Augusta, ged. (M.K.) 23-2-1749, schipper (1780), tr. Delfzijl 24-12-1775 

ElsjenRemmers, ged. Farmsum 14-11-1754, dr. van RemmertKlaassen en AaltjenJans op de 

Rogmolen. 
Uit dit huwelijk, ged. te Delfzijl: 
a.Jolurnncs Augustus, gcd. 15- 12-.1776. 

b. Aeltie Hindericus Augusta, ged. 13-9-1778, in 1823 nog woonachtig te Emden, tr. Emden (Oostfries
land) 1797 Jan Fransen Bruins, geb. 1774/1775, over!. Emden 15-4-1809 ('an der Wassersucht, in 
einem Alter von 34 J ah ren'). 
Er kunnen meer kinderen zijn geweest, maar in ieder geval werd er op 8 juni 1800 te Emden een 

dochter Johanna Jans Bruins gedoopt. 
c. TetsijaAugusta, ged. 10-3-1780. 

5. Hajo Augusta, ged. (M.K.) 3-8-1751, over 1. Delfzijl 30-10-1783 (Heijo Augusta zn. van Ni

klaas Mulder en Titia Heijens zijn huisvrouw). 

6. Johannes HansenAugusta, ' 9 ged. (M. K.) 27-5-1755, over!. vóór 3-3-1791,30 tr. Delfzijl 12-1-1783 
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Trientie}ohannes Groen[e)boom, ged. Delfzijl 26-4-1761, over 1. ald. 5-5-1833, dr. van Johan

nes Groenboom en Aukje Drewes. 
Zij tr. (2) Delfzijl 8-4-1791 Albert Blink; tr. (3) Delfzijl 17-4-1796 Jan Jans Vos. 
Er was een huwelijkscontract.' ' Aan bruidegomszijde: Nicolaas Mulder en Tetzia Haijens stief

vader en volle moeder, Hendericus Hansen Augusta en Elsien Remmers volle broer en schoonzus
ter, Haijo Hansen Augusta volle broer. Aan bruidszijde Hemme Jacobs namens Drieuws Groene
boom, oudste broer, Douwe Nieman en Johanna Groeneboom zwager en zuster, Willem Groen
boom en Ulbina Pieters broer en schoonzuster, alsmede voorstanderen over de minderjarige 
dochter Anniggien Groeneboom. 

Na het overlijden van Johannes Hansen Augusta woonde Trijntje Groeneboom in Delfzijl. De 
doopregistratie van de kinderen heb ik in Delfzijl (of elders in de provincie Groningen) niet gevon
den. Van het bestaan van althans één kind bleek toen Trijntje begin 1791 hertrouwde: zij verzocht 
toen om benoeming van (haar broer) Willem Johannes Groeneboom als voormond, Jan Jans Vos 
sibbevoogd en Remke Cornellis Borst vreemde voogd over haar zoontje oud in't 4' jaar genaamd 
Johannes.30 Nog dezelfde dag werd er een inventaris opgemaakt.'' Er was een huurhuis in Delfzijl, 
een verrassend uitgebreide inboedel, een royale hoeveelheid lijfgoederen, en tevens 1/16 aandeel in 
het kofschip De Palmboom, getaxeerd opf 200. Omdat het kofschip De Stad Hasselt (gevoerd door 
schipper Heere Heeren) buitenlands was, kon het 3/16 aandeel daarin niet worden getaxeerd en 
bleef gemeenschappelijk. Bij de afkoop werd voor het kindf 844.2.0 vastgezet.'' 
Uit dit huwelijk: 
a.JohannesAugusta, geb. ca. 1787 (maart 1791 'oud in't vierde jaar'), verder niet aangetroffen. 

Groningen in de eerste helft van de zeventiende eeuw, door Bartold Wicheringe (particuliere collectie) 
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Legenda: A.K. = A-kerk, Ac.K. = Academiekerk, M.K. of Gr.K. = Martinikerk of Grote Kerk, 
N. K.= Noorderkerk, allen te Groningen 

Noten 
1. Petronella J.C. Elema, 'Ebels: een schippersgeslacht in de stad Groningen', in: Gruoninga 29 (1984), 

pag. 139-144. 
2. RHC Groninger Archieven(= GrA), RA III ij, 21-10-1681. 
3. GrA, RAIi! x 99, fol.126, 14-1-1722. Belendingen waren ten N. de Steentilstraat, ten 0. Frerick Smit, 

ten Z. de kamers van Hindrick Ennens weduwe en ten W. Claas Dercks. 
4. GrA, RA III ij, 15-8-1718; ook RA III x 96, fol. 23, 15-8-1718. 
5. GrA, RA III x 96, fol. 92vo, 17-1-1719. Zwetten waren ten N. vrouw Roberts, ten 0. de kinderen van 

Claas Fijn, ten Z. de Mussengangen ten W. de koperse. 
6. GrA, RA III x 100, fol. 246vo, 7-5-1723. 
7. GrA, RA III x 103, fol. 153, 22-10-1725. Het betrof de behuizing ten 0. op het Schuitendiep op de 

hoek van de Breede Ganck, vrij eigen grond. Zwetten waren ten N. de Breede gang, ten O. Thies 
Pieters, ten Z. Geert Hindricks en ten W. het Schuitendiep; de prijs adf 650 was al voldaan. 

8. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr.1692/22, 11-4-1692. 
9. GrA, 111 a 54, 7-11-1654; 28-11-1654. 

10. GrA, RAIi! E, 12-6-1655. 
11. GrA, III a 89, 10-10-1682. 
12. GrA, III a 89, 12-12-1682. B & Rstaat voor Burgemeesters en Raad. 
13. GrA, III a 90, 10-10-1683. 
14. GrA, 111 a 90, 27-11-1683. 
15. GrA, 111 a 91, 2-9-1684. 
16. GrA, 111 a 91, 17-12-1684. 
17. GrA, 111 a 91, 8-10-1685. 
18. GrA, RA III x 101, fol. 9vo, 7-6-1723, gereg. 11-6-1723. 
19. GrA, Gildearchieven, inv.nr. 30, fol. 374vo. 
20. GrA, Gildearchieven, inv.nr. 30, fol. 388. 
21. GrA, RA III x 106, fol. 132vo, 1-9-1728. 
22. GrA, RAIi! x 103, fol. 153, 22-10-1725. Zwetten waren ten N. de Breede gang, ten 0 . Thies Pieters, ten 

Z. Geert Hindricks en ten W. het Schuitendiep; de prijs adf 650 was voldaan. 
23. GrA, RA III x 102, fol. 115, 2-11-1724. 
24. GrA, RA III x 107, fol.124vo, 7-9-1729. Belendingen waren ten N. de postmeester Temmen, ten 0. de 

straat, ten Z. de andere helft van de behuizing (door een mande muur gescheiden) in het bezit van 
de olderman Schepel, en ten w. het hofje van Hindrik ten Care. 

25. GrA, RAIi! x 142, fol. 201, 25-11-1755, gereg.13-1-1756. 
26. GrA, RAIi! x 126, fol. 77vo, 21-6-1743, gereg. 25-6-1743. 
27. GrA, RA III x 141, fol. 85, 9-11-1754. 
28. GrA, RA III x 145, fol. 56, 29-4-1758. Zwetten waren ten N. hopman W. Struiweg, ten 0. oud-burge

meester J. Geertsema, ten Z. Focco Hoens wed. en ten W. de straat 
29. Mogelijk is identiek: J. Augustus, soldaat, oud 23 jaar, lengte vijf voet, vijf duim en drie strepen. 

Vermeld op de Rangeerlijst van 28 maart 1781 van de compagnie van de kapitein Verster, eerste 
bataljon van het Regiment Infanterie Baron van Hardenbroeck, garnizoen van Naamen. In dat 
j aar werd de barrièrcs tad Nan:1cn. door de Republiek 011.cruilnd; het rcg in.1.cn.t kwa n.1. n adien te recht 

in Doesburg en Zutphen. Het eerste bataljon ging in 1783 naar Utrecht, in 1784 naar Goeree; het 
tweede bataljon bleef nog even in Zutphen/Doesburg, in 1784 naar Willemstad en in 1787 naar 
Lexmond, Lakerveld, Heldingen en Heikop. 

30. GrA, RAFivelingo, inv.nr. 77, oud nr. XI e 1, 3-3-1791. 
31. GrA, RAFivelingo, inv.nr. 100, oud nr. XI c 3, pag. 232, Delfzijl, 10-1-1783. 
32. GrA, RAFivelingo, inv.nr. 89, fol. 42, 3-3-1791. 
33. GrA, RA Fivelingo, inv.nr. 100, oud nr. XI c 3, pag. 417, 3-3-1791. 
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Kroniek van een stadse familie 
(Boelens - Rijkholt- Koopmann) 

DooRJ.M.B. B0ELENS 

Soms blijken de Groninger Archieven onverwachte pareltjes te bewaren. Dat gevoel had ik 
dan ook toen ik in 1992 kopieën maakte van het familiekroniekje waarover dit artikel gaat.' 
Het bevatte informatie die bij het samenstellen van de onlangs verschenen genealogie in twee 
delen: 'BOELENS, een RK-Groninger familie met een grote Bossche tak' door O.J. Nienhuis en 
mijzelf van grote waarde was. 2 Voor Boelens hield het belang van het kroniekje eind 18d' eeuw 
op, omdat het via de dochter in de familie Rijkholt terecht kwam. 

Medio jaren zeventig van de 20s" eeuw bezat Theo Wilkens, beheerder van het r.-k.-kerkhof 
in Groningen, kopieën van het kroniekje. Deze heeft hij aan het Gemeentearchief Groningen 
geschonken ofin bewaring gegeven.3 Het is voor onderzoekers zeer interessant. De Groninger 
Archieven beschikken ook thans nog niet over het origineel. Het is nog in bezit van een zoon 
van de laatste schrijver (zie schema op pagina 363 en pagina 370, x1). Op zaterdag 13 oktober 
2007 heeft hij het ons getoond. Het is nog in prima staat. De kopieën in het archief komen 
exact overeen met het origineel, er is niets vergeten. De enige verrassing was de omslag. Het is 
een gebonden perkamenten schrift in ongeveer A4-formaat. Op de omslag staat: '22"' Battail
lon infanterie, 8' compagnies Accoordboek' . De kroniek is ontstaan rond 1730, dus de eerste 
schrijver moet een leeg schrift met dit opschrift in zijn bezit hebben gehad. Het kan zijn dat 
het kroniekje in een latere periode opnieuw gebonden is. Dan zou de omslag uit die periode 
afkomstig zijn, maar als je het ziet, valt dit niet op. 

Het Hoge der A met de vissers brug, het stadsdeel waar de familie woonde 
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Het mag wel bijzonder genoemd worden, dat deze tekst na 275 jaar nog steeds in het bezit is 
van een nakomeling van degene die ermee begonnen is. De kroniek is voor een breder publiek 
interessant omdat er ook algemeen historische opmerkingen in vermeld worden. Daarnaast 
is de kroniek van belang voor genealogen vanwege de vele opmerkingen betreffende de aan
getrouwde families. Het vinden van het overlijden van iemand die vóór 1811 is gestorven, is in 
de Groninger Archieven een moeilijke zaak. Begraafboeken werden er slechts zeer beperkt 
bijgehouden. In de kroniek vindt men echter veel data van overlijdens. Men krijgt zo ook een 
beter beeld van de jong overleden kinderen, ja zelfs doodgeborenen van vóór de invoering 
van de burgerlijke stand worden vermeld. Ook andere biografische gegevens, die men niet zo 
gauw in de archieven zal vinden, kan men in het kroniekje wél vinden. Daarbij valt te denken 
aan de datum waarop een Groninger in de tijd dat het katholicisme verboden was, zijn eer
ste H. Mis opdroeg (in Antwerpen) en de vermelding van het land waar hij vervolgens ging 
werken als missionaris. Of aan het verhaal van de Duitse kousenhandelaar die in de tweede 
helft van de 19dc eeuw zijn geluk komt beproeven in Veendam en schrijft over het afbranden 
van de boerderij van zijn ouders in Duitsland. Degene die de kroniek begonnen is, blikt ook 
terug naar de zeventiende eeuw en geeft feiten over zijn (groot)ouders en de (groot)ouders van 
zijn vrouw. De data die hierbij genoemd worden zijn vaak op geen enkele andere wijze be
schikbaar. Wél kunnen andere bronnen via een omweg bewijzen dat de kroniek op waarheid 
berust. Anderzijds kunnen verschillende waarschijnlijke familierelaties door een vermelding 
in de kroniek die broodnodige definitieve bevestiging krijgen. 

Het kroniekje telt 38 pagina's. De eerste 23 pagina's zijn van de hand van Ignatius Boelens 
(1705-1761). Hij schrijft ook over zijn schoonfamilie en aangetrouwden. Vervolgens nemen 
verschillende leden van het gezin af en toe de ganzenveer om er nieuwe familie-aantekenin
gen bij te schrijven, maar ook het verdere nageslacht laat zich niet onbetuigd (zie het schema, 
waarin alle auteurs vermeld worden). Een los in de kroniek gevouwen vel is een extract uit het 
r.-k.-doopregister van Kleinemeer (gemeente Sappemeer) d.d. 22 december 1773, doop van 
Gesina, wettige dochter van Hindrik Roelofs en Anna Hendriks, echtelieden te Sappemeer. 
Dit is het doopextract van Gesina Steen voort, die in 1796 met Josephus Franciscus Rijkholt 
trouwde. Zij overlijdt op 14 juni 1849 te Groningen en haar overlijdensakte bewijst klinkklaar 
dat het haar doopextract is. Haar vader was schoenmaker. 4 

Het kroniekje wordt nog tot en met 1941 af en toe met familiegegevens aangevuld. De 
meeste aantekeningen betreffen geboortes, huwelijken en overlijdens. De data van vóór Igna
tius' geboorte en die uit zijn jeugd zijn zó precies, ook voor wat betreft algemeen historische 
aantekeningen, dat het lijkt alsof sommige gegevens uit een ouder, reeds bestaand, kroniekje 
zijn overgenomen. Het is wel strikt chronologisch; daar de derde aantekening al de geboorte
datum van Ignatius' schoonvader betreft, moet hij het kroniekje na zijn huwelijk begonnen 
zijn, dus op zijn vroegst in 1731. Hij schrijft ook over algemene zaken, die voorgevallen zijn in 
de Stad en de Ommelanden. 

Ignatius Boelens was enig kind van een rijke Groninger bierbrouwer. De naam rgnatius zal 

een verlatinisering zijn van Enno, de voornaam van zijn grootvader: Enno Luirts Boelens. 
Als Ignatius anderhalf jaar oud is, overlijdt zijn moeder. Afgezien van dit tragische gemis, 
zal het hem vermoedelijk tijdens zijn jeugd aan niets ontbroken hebben. Hij groeit op in een 
rijke omgeving. Ignatius komt lang niet zo ondernemend over als zijn vader, die veel vaker 
voorkomt in de archiefbronnen. Economisch ging het ook allemaal niet zo best in de Neder
landen, hierover schrijft Ignatius ook. Door het grote bezit van zijn ouders begon hij in een 
gespreid bedje, maar het ziet ernaar uit, dat - door de omstandigheden - hij de welstand ver
der niet heeft kunnen uitbouwen. De tekst van het kroniekje wordt hier compleet (in cursief) 
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weergegeven met daarom heen mijn toevoegingen. In de fragmentgenealogie Boelens en het 

schema op pagina 363 zijn de familierelaties van de verschillende auteurs te vinden. 

Begin van de kroniek 

[Ignatius Josephus Franciscus Boelens (1705-1761) is de eerste auteur] 
Den 4 Januari 1614 is mijn Grodtvader Enno Luirs Boe lens ge boeren, is gewest een soon van Luirt Lullens [ = 

Jullens] Boelens. 
De geboirtedag van mijn grodtmoeder die wet ick neit, en heeft geheten Gesina Maria Beucker, is oudt ge

west 63jaren. 
Als we dit gegeven combineren met haar sterfdatum (1720), dan is Gesina in 1720 op 63-jarige leef
tijd gestorven; zij moet dan in 1657 geboren zijn en was dus 43 jaar jonger dan haar man Enno. Toen 
ze met hem trouwde was hij 60 jaar en zij 17 jaar. Ignatius heeft geen fout gemaakt, want Gesina 
schenkt Enno nog vijf kinderen en hertrouwt na zijn dood met een man van haar eigen leeftijd.' 
Als ze met Enno trouwt, wordt vermeld dat zij 'van Emmelcamp' afkomstig is. Tegenwoordig is dit 
Emlichheim achter Coevorden in Duitsland.• 

Den 19 J ulij 1669 is mijn schon vader Jan Pauwels geboren. 
Den 18 Junijs 1671 is mijn vrau en Oom Harmannus Pauwels geboren. 
Den 1Januari 1673 is mijn schoonmoeder Margreta Tomas geboren. 
Den 26 Jun ij 1674 is mijn grodtvader Enno Luirs Boelens, met mijn grodtmoeder,Gesina Maria Beuckers 

getroudt. 
Den 23 October 1674 is mijn vrau en Moije [moei= tante] Catharina Pauwels geboren. 
Den 18 Marcij 1675 is mijn Moije]ohanna Boelens geboren. 
Den 8April 1675 is mijnMoije]ohannaBoelens zaliger in de heere gerust. 
Den 28 Marcij 1676 is mijn Moije]ohanna Maria Boe lens geboren. 
Den 9 April 1679 is mijn vader, Albartus Bernardus Boelens, geboren, is gewest een soon van Enno Luirs 

Boelens. 
Den 14 februari 1682 is mijn vrau en Oom Bruno Pauwels geboren. 
Den 4Augusti 1682 is mijn Moij'eAdriana BarberaBoelens geboren. 
Den 22 februari 1686 is mijn MoijeAnna MariaBoelens geboren. 
Den 1 Marcij· 1686is mijn MoijeAnnaMariaBoelens zaliger in de heere gerust. 
Den 11 Mar(c)ij 1686 is hir in dese provinsie een grote watervloet gewest, en vele menschen en Besten ver

droncken, en verder grote schade gedaen an de provinsie, dat men alte mael neit schriven kan. [= zo erg 

dat men het niet beschrijven kan]. 
Den 23] anuari 1688 is mijn Moeder Brigitta Maria Boe lens geboren en is gewest een dochter van Abel Boelens. 
Den2 februari 1690 is mijn vrau en moije Catharina Pauwels cloppin [= klopje, zie hierna]geworden. 
Den 6 Maij 1694 is mijn vrau en halfsuster Lewina Maria Pouwels geboren. 
Den 8 Januari 1698 is mijn grodtvader Enno Luirs Boelens zaliger in de heere gerust, en is gewest 84Jaren 

oudt. 
Den 2februari 1698 is mijn moije]ohannaMariaBoelens cloppin geworden. 
Den 8 April 1698 is mijn vrau en half Broer Jan Pauwels geboren. 
Den 25 marcij 1699 is mijn moijeAdriana Barbera Boe lens cloppin geworden. 

Klopjes waren vrome vrouwen die ervoor kozen ongehuwd te blijven en hun leven te wijden aan het 
doen van goede werken. Zij hadden een sterke band met een r.-k.-statie, een clandestiene parochie in de 
tijd dat het katholicisme verboden was. Als er in één van de schuilkerken stiekem een mis opgedragen 
zou gaan worden, dan ging een klopje huis aan huis bij de katholieken aankloppen (vandaar de naam 
klopje) om de mensen daarvan op de hoogte te stellen.Johanna en Adriana waren vrijwel zeker verbon
den aan de r.-k.-statie bij deA te Groningen, waar de brouwerij en het woonhuis van hun ouders en later 
die van hun broer Albartus zich bevonden. De statie lag verscholen achter de huizen van de Hoge der A. 
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Den 12 Marcij 1700 is mijn vrau en halfsuster Catharina HelminaPauwels geboren. 
Den 6 October1701 is mijn vrau en Oom Bruno Pauwels Jesuit geworden. 
Den 8 April 1704 is my·n vader Albartus Bernardus Boelens met mijn Moeder Brigitt Maria Boelens ge

traudt, de name van my·n vader en van mijn moeder is alle beide Boelens. 
Den 27Januari 1705 ben ickignatiusJosephus FranciscusBoelens geboren, eensoon vanAlbertus Bernardus 

Boelens. 
Den 24 Marcij 1706 is mijn broeder J ulianus A loijsius Boelens geboren, en met 6 wecken da erna overleeden. 
Den 28 J ulij 1706 is my·n schon vader Jan Pauwels met my·n schoenmoeder Magreta Tomas getraudt. 
Den 29 Augusti 1706 is mijn grodt moeder Hicke Ju/lens zaliger in de heere gerust, is gewest mijn moeders 

moeder. 

Een aantekening door Ignatius Boelens 

Den 11 September 1706 is mijn grodtvader Abel Boelens zaliger in de heere gerust, en is gewest mijn moeders 
vader. 

Den 29 September1706 is mijn Leve [= lieve] Moeder Brigitta Maria Boe lens zaliger in de heere gerust. 
Den 25 Augusti 1707 is mijn vrau en suster Maria Catharina Pauwels geboren. 
Den 30 September 1707 is anseggen gedaen üt de name van Borgemesters en Radt, an Onse 5. Relisieuse 

Priesters om binnen de tidt van 14 dagen ut de provinsie te treeden, bie en grote breucke [= doen ze dit 
niet, dan moeten ze een boete betalen], en in het jaer1708 den 15 october sin sie onderhans hier weer 
in gekoomen. 

Den 5Januari 1709 heeft het so kragtig begunnen te vriesen en so lange dat by·e menschen dencken soo starck 
niet gevroren heef, oock waer hier een grote duirte in torf en houdt, en besonderlick het brodt kooren; en 
meteen wordt alles was duir, en hebben hier 8 dagen voor Paschen noch met pardtenslee geiacht op hety·s. 
[= nog met de paardenslee over het ijs gegaan] . 

Den 15Julij 1709 is mijn vrau Brigitta HenrickaPauwels geboren. 
Den 1 September1709 ben ickignatius Josephus Franciscus Boelens tot Aschendorp geJormt, Franciscus. 

Aschendorfligt in Duitsland, in het bisdom Münster. Dit was een gebied waar het katholieke geloof 
openlijk beleden kon worden en waar ook op normale wijze door de bisschop het H. Vormsel toege
diend kon worden. 

Den 12 April 1710 is hier tot groningen de A:toren in gevallen, en daer sin maer 2 of3 menschen onder dodt 
gevallen. 
De toren was na een blikseminslag in 1674 opnieuw opgebouwd, maar hij 
bleek zo weinig solide gebouwd dat hij op 12 april 1710, bij stil weer, instortte. 
Dat gaf een geweldige opwinding in de stad; men zag op de puinhopen vrou
wen zitten wenen, rijke lieden reden in hun karossen af en aan om de ramp in 
ogenschouw te nemen. Twee jaar later stond er weer een nieuwe toren voor de 
hersteldeA-kerk in de vorm zoals wij die thans kennen.' 

DeA-kerk met toren tussen 1674 en 1710 
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Den 30 Jun ij 1712 is mijn vrau en suster Catharina Elisebet Pauwels geboren. 
Den 26 februari 1713 heef mijn schoen vader Jan Pauwels in hetwatermaeken een seer grote steen gelost, on

geveer een duim grodt en heef daer grote pine an geleden. [= tijdens het urineren kwam er bij mijn 
schoonvader een steen mee naar buiten, hij had heel veel pijn]. 

Den 23 October 1713 heef mijn vrau en Oom Bruno Pauwels totAntwerppen sijn erste misse gedaen, als pater 
Jesuit. 

Den 10 desember 1715 is hier weer een seer hardt winter gewest, en bie menschen dencken sa veel sneuw neit 
gewest, of gevallen. 

Den 20 Marcij 1716 is mijn vrau en Oom Bruno Pauwels als misionarius gegan na de Westindien. 
Den 17 Maij 1716 is mijn vrau en grodtvader Tomas Tonnis zaliger in de heer gerust. 
Den 21 Maij 1716is mijn vrau en grodtvader Pauwel Jans zaliger in de heere gerust de vader van Jan Pau

wels. 
Tuschen den 24 en 25 desember 1717 waer de alderschrickelickste en hooge watervloedt over dese gehele pro

vinsie, hetwelcke veel duisenden en menschen en besten het [event gekost heef, en een seer grooten schade 
gedaen an de provinsie, en noch veel honderden van menschen, armen gemaeckt, men kan het neit alle 
schriven wat schader het water heeft gedaen. 

Den 4 October 1718 war hier tot Aduwerdt een inlansse oorlog, van de buren [= boeren], die opstunnen 
tegen de heer van Aduwert, wegens het macken van de dieken, en wirde door de soldag(t)en geslist [= 
beslist, de strijd werd beslist], en jougen de buren weg, dar was een grodt leven. 
Het is inderdaad gekomen tot een zeer heftige opstand in het Westerkwartier in de jaren 1718/1719. 

Door de vele overstromingen en de ondeugdelijkheid van de dijken, wilden de boeren het dijkrecht 
niet meer betalen. De provinciale rechters werden ingeschakeld om de 'relschoppers' te berechten. 
Er waren veel gewonden en verschillende personen werden gevangen genomen. De leiders van de 
opstand moesten vluchten naar Amsterdam en Drenthe.• 

Den 15 Julij 1720 sij·n de heren paters Jesuiten, de provinsie verboden, en bennen oock voor en na onder de 
handt hier wer in gekomen. 

Den 6 N ofember 1720 is mijn grodtmoeder Gesina Maria Beuckers zaliger in de he ere gerust. 
Den 22 Marcij 1721 is mijn vrau en halfsuster Lewina Maria Pauwels met Rudolph Baucknegt getraudt. 
Den 1J ulij 1722 is onse nichte Gesina Maria Baucknegs geboren, de staifdag wet ick neit. 
Den 30 Junij 1724 is onse Nichte Maria Anna Baucknegs geboren. 
Den 8 N ofember 1724 is mijn schonvader Jan Pauwels zaliger in de heere gerust. 
Den 8 maij 1725 is mijn swager Jan Pauwels met Adriana Betinggetraudt. 
Den 27 Januari 1726 is mijn vrau en halfsuster Catharina He/mine Pauwels getraudt met docktor Antonius 

Enting. 
Den 26 April 1726 is onse Nichte RolinaJohanna Baucknegs geboren. 
Den 20 October 1726 is onse Neef Jan Pauwels geboren. 
Den 6 Maij 1727 is mijn vrau haervolle sus ter Maria Catharina Pauwels clarisse geworden in het closter tot 

Haselune in Westvalen. 
Den 3 September 1727 is onse Nichte Gesina MariaBaucknegs geboren. 
Den 10 October 1727 is onse N eefJ an Pauwels zaliger in de heere gerust. 
Den 10 Nofember 1727 is onse Suster Lewina Maria Baucknegs zaliger in de heere gerust. 
Den 19 Augusti 1731 ben ick Ignatius Josephus Franciscus Boelens met mijn leve vrau Brigitta Henricka 

Pauwels getraudt. 
Den 22 desember1732 is mijn soonAlbartus Josephus Boelens geboren. 
Den 14 Maij· 1733 is mijn vrau haer volle suster Catharina Elisabet Pauwels getraudt met Teodorus Augus

tinus Closterhuis. 
Den 4 Julij 1733 is onse swager Rudolph Bauknegs zaliger in de heere gerust. 
Den 18 februari 1734 is onse neef Johannes Augustinus Closterhuis geboren. 
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Den 4 Marcq· 1734 is mijn E: vrau in de cram gekomen van een dochter kindt, het welck tot onse grote drof 
heit dodt ter werrelt is gekomen. 

Den 2April 1735 is mijn dochter MariaMagretaBoelens geboren. 
Den 22 September 1735 is mijn dogter Maria Magreta Boelens zaliger in de heere gerust. 
Den 13Jebruari 1736 is onse neefWillemJohannes Closterhuis geboren. 
Den 26 april 1736 is onse swager docktor Antonius Enting zaliger in de heere gerust. 
Den 23J ulij 1736 is mijn dogter Johanna Gesina Boe lens geboren. 
Den 24 J uny· 1737 is my·n meuie Johanna Maria Boelens zaliger in de heere gerust, en is gewest een gestelicke 

dochter. 
Den 30 September 1737 is mijn dogter Johanna Gesina Boelens zaliger in de heere gerust. 
Den 29Januari 1738 is onse NeefWillemJohannis Closterhuis zaliger in de heere gerust. 
Den 29 Marcij 1738 is onsenich[t]eJohanna Gesina Closterhuis geboren. 
Den 30 Maij 1738 heeft al hir in groningen een tonne botter gekost 32 a 33 dertig guldens, en hier verkoft op 

de afslag drie en veirtig duisent schellevissen en hebben angebragt 40 guldens, segge 43000 schellevissen 
voor 40 guldens. Dit zijn zeer lage prijzen. 

Den 21 Augusti 1738 is mijn soon Johannes Aloijsius Boelens geboren. 
Den 4 Maij 1739 is onse suster Catharina Helmana Entings, de docktersche zaliger in de heere gerust. 
Er zijn enorme prijsschommelingen op de markt want: 
In het jaer1740 is al hier gewest een seer hardt en een considerabel hardt winter, als bie menschen hochenise 

[= bij mensenheugenis] neit is gewest, op deselfde als oock in het jar negen[= 1709], en ock een seer 
considerabele duirte in het kooren, en in spetie [= vooral], in de boter een tonne booter heeft al hier doe 
gekost 152 guldens, en met een wordt, alles was seer considerabel duir, dat wel marckens werdig is. 
De prijs van de boter is dus vervijfvoudigd ten opzichte van 1738! 

Den 2 J unij 17 40 is onse Neef Pauwel Jans Closterhuis geboren. 
Den 26 J unij 17 40 is Neef Pauwel Jans Closterhuis zaliger in de heere gerust. 
Den 19 Jun ij 1741 is mijn dochter Adriana Brigitta Boelens geboren. 
Den 12 N ofember 17 41 is Neef Pauwel Jans Closterhuis de twede geboren. 
17 42 in de mandt van Marcij heft al hier een steeren met een stardt [ = een ster met een staart] geschenen, 

tot een groote verwondering. 
Den 21 Maq· 17 42 is onse moije Catharina Maria Pauwels zaliger in de he ere gerust, en is gewest e[ e] n geste-

licke dochter. 
Den 8 September1743 is onse nichte Maria Anna Baucknegs met de E. docktor Casparus Draper getraudt. 
Den 1Januari 1744 is mijn soon Gerardus Franciscus Xaverius Boelens geboren. 
17 44 in de mandt Januari, heeft alhier wederum een steeren met een start geschenen, twe Rare tekens op een 

ander de ene in hetjaer1742 en de anderre in het jaer 1744. Spreekt hier enig bijgeloof uit? 
Den 14April 1744 is mijn soon Gerardus Franciscus Xaverius Boelens zaliger in de heere gerust. 
Den 29 Maij 1744 is onse Nigte Maria Tres ia Closterhuis geboren. 
Den 2Augusti 1744 is onse NicheAnnaMariaDrapers gebooren, en dogtervan de medecine doctor. 
Den 6 september 1744 is mijn vrau Brigitta Henricka Boelens geforment, en mijn soon, Albertus Josephus, 

oock, van den keurvorst van Köln h;er tot Sögel, op Clemenswerdt, in Westfarcn. 
Clemenswerth is een kasteel in Sögel in Duitsland, niet zo ver over de grens in Westfalen. Albertus 
Josephus was bijna twaalf jaar, dus voor hem zal het de eerste H. Communie betreffen en voor zijn 
moeder het H. Vormsel. De keurvorst van Keulen verbleef inderdaad van 27 augustus tot 6 novem
ber 1744 op Clemenswerth.• Vanwege het woordje 'hier' concludeer ik dat Ignatius de aantekening 
ter plaatse genoteerd heeft en dus het kroniek je bij zich had in Duitsland. 

Den 14 Mardt 1745 is mijn schoenmoeder Magreta Tomas wedue Pouwels zaliger in de heere gerust, en is 
gewest in haer 73 seventigste jaer. 

1745 is alhier in dese provinsie en in andere provinsien, en genoechsam in alle landen een seer groote en 
considerabele steifte van beesten gewest, so als bie menschen tiden neit dencken mogen, en alles dür en 
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beteüm, [= betuun =schaars] en seer groote schaden, voor alle menschen, men kan het so neit schriven, 
so als het gewest is, en oock seer sware oorlog met de meiste potentaten, so als wel de cornicken solen 
beschriven. 

Den 2 Desember 1745 is onse Neef, Rudolfus Franciscus Draper gebooren, een soon van de E: Neef docktor 
Draper, docktor in de medesinen. 

Den 21J anuari 17 46 is onse N ichte Maria Tresia Closterhuis zaliger in de heere gerust. 
Den 30 April 1746 is mijn soon Gerardus Aloijsius Boelens geboren. 
Den 10Julij 1746 is onse Nichte Gesina Maria Bouckengs [= Boucknegs] clarisse geworden in het Clooster 

tot Haselünne in Westvalen. 
Den 8 Nofember 1746 is onse suster Adriana Pouwels in de heere gerust en is gewest de vrau van onse broer 

JanPouwels. 
Den 11 Nofember1746 is onse Oom Hermannus Pauwels in de heere gerust, en is gewest de volle broeder van 

mijn E. schonvader Jan Pouwels zaliger. 
Den 24 Ju/ij 1747 is onse Nichte Rolina Johanna Bauknegs in het fransche closter gegaen tot Munster om 

nunnigen [= nonnetje] teworden. 
Den 23 Augusti 1747 is onse Nichte RoelinaJohannaBaucknegs zaliger tot Munster in het fransche clooster 

sebitelick [= subiet, meteen] overleden. 
Den 27 Desember 1747 is onse NeefHermannus Johannus Franciscus Draper gebooren, een soon van de E. 

N eefDraper, docktor in de medesinen. 
Den 10 Mardt 1748 is mijn soon Gerardus Aloijsius Boe lens zaliger in de heere gerust. 
[zonder datum] is mij'n swager Jan Pouwels voor de twede mael getraudt met Maria Scholtens, wedue 

Hubert. 
1748 den 11 October sijnde vreidag om een uur, is mijn E: Vader, Albertus, Bernardus, Boelens, zaliger in de 

Heere gerust, en is gewest een soon van Enno Luirs Boelens. 
Dit is de laatste aantekening door Ignatius, de eerste auteur. Hij zou nog dertien jaar leven, maar 
schreef nooit meer in de kroniek. 

Onderaan deze bladzijde staan op zijn kop enkele woordjes in het handschrift van dochter Adri-
ana (1741-1823; auteur 3); het lijkt een soort schrijfoefening. 

De echtgenote van Ignatius Boelens, Brigitta Pauwels (1709-1779; auteur 2), schrijft verder: 
1750 den 1 April is onze Nichte Ludewina Maria Drapers gebooren. 
1750 den 2 Maaij is mijn zoon Gerardus Bernardus Boe lens gebooren. 
1750 den 21 Maaij is onze N ichte Ludewina Maria Drapers overleeden. 
1751 den 19 Ju/ij is onze Neef Johannes Antonius Draper gebooren. Overleeden den 29 Augusti 1751. 
1752 den 19 A ugusti is onze N eefJ oh an nes Josephus Draper gebooren. 
1754 den 19 Augusti is onze Neef Rudolphus Johannes Bernardus Draper gebooren. Overleeden den 9 Sep

tember 1754. 
1755 den 10 Maaij is mijn oudste soon Albartus Josephus Boelens met zijn E: vrouw Agatha Maria Guidon 

getrouwt dochter van De Heer Jurrijn Guidon en Vrouw MariaHarmannaScholtens. 
1755 den [datum open gelaten] is onze Nichte Ludewina MariaDrapers gebooren. 
Bij der Aa, den 19 augusti 1756 is gedoopt Brigitta Maria Henrica Boe lens wettige dochter van Albert Boe

lens en J oujfrouw Agatha Guidon. 
Deze tekst uit het kroniek je is in een ander handschrift dan de gebruikelijke. Het lijkt, alsof de pater 
het zelf in het familiekroniel~:je geschreven heeft. 

Dochter AdrianaBrigitta Boelens (auteur 3) schrijft: 
Den 9 Ju/ij' 1761 is mij'n vader Ignatius Josephus Franciscus Boelens zaliger in den heere gerust. 
Onbekend handschrift, misschienJ ohannes Aloysius Boelens (1738-na 1779; auteur 4?): 
1764 is onse NigteJohanna Gesij·na Klosterhuis vrouw vanJoannis Wolvemius [= Warffemius] in den 

Heere gerust. 
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Dochter Adriana (1741-1823; auteur 3): 
Den 3Junij 1767 ben ickAdriana Brigitta [ tot hier, de rest van de zin is aangevuld door broer Gerar

dus Boelens ( 1750-na 1779, auteurs)] Boelens met Johannes Rijkholt getrouwt. 
Adriana schrijft heel onwennig; het lijkt alsof broer Gerardus haar een beetje helpt. Laatstgenoem
de schrijft verder: 

en September 1768 heeft Pauwel Kloosterhuis zig laten bescheijden als zoldaat onder den staten dienst te 
lande 't Regiment Walssrade. '0 

Adriana Rijkholt-Boelens (auteur 3): 
Den 6 Maart 1768 is mijn zoon Ijoseves Franssiscis Rijkholt geboren. 
Den 20 ijuni 1768 is mijn soon Ijoseves Franssiscis Rij'kholt zaliger in de heere gerust. 
Haar man Joannes Rijkholt ( over 1. 1781; auteur 6) schrijft: 
1769 Den 3junij· zaterdagsmorgens ten 10 uur is mijn dogter Marija Katrijna Rijkholt geboren. 
Den 24 October 1770 is mijn zoon]oseves Fransiskus Rijkholt geboren. 
Gerardus Boelens (auteurs) schrijft: 
Den 8 december 1770 heb ik Gerardus Bernardus Beting(sic) Boelens (jongste zoon van wijlen Ignatius Boe

lens) mij onder de Hollansche Dienst ter Zee begeven als 5de Stuurman op 't Schip Princes Maria Louise 
voor de kamer Harlinge, was gemonteert met 56 stukk: Canon. Capt:]anBerghuijs van Gron'. 
Opvallend is de naam Beting Boelens. Hij herinnert zich blijkbaar dat h ij ook nog familie is van 
Beting (Betinck)." 
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'7~-á:-f-::- - . - ' · • Een aantekening door Gerardus Bernardus Boe lens 

Gerard is inderdaad op 7 december 1770 in dienst gekomen en daags erna aan boord gegaan op het 
schip. Hij is echter gewoon als matroos geregistreerd: nr. 219: 'Gerardus Boelings' van Groningen. 
Hij schrijft dat hijs' stuurman was, maar er waren maar vier stuurlieden op dit schip." Van deze reis 
is een scheepsjournaal bewaard gebleven.'' Het was een oorlogsschip, een zeilschip, het aantal ka
nonnen, dat Gerardus noemt (56) klopt inderdaad, er waren 300 manschappen aan boord, bestem
ming: Middellandsche Zee. Er was 'oorlog' met de keizer van Marokko. Het had te maken met het 
recht voor schepen om de havens van Marokko aan te doen. Het journaal vangt pas aan op 9 juli 1771, 
wanneer ze voor anker liggen in 't Vlie. Ze vertrekken pas op 2 september. De reis verloopt aldus: 
Noordzee, Het Kanaal, de Spaanse Zee (opvallend is, dat de term Atlantische Oceaan blijkbaar niet 
gebruikt werd), Kaap Vincent, Kaap Spartel, Straat van Gibraltar, Alicante, Ibiza, onder het eiland 
Fomentera door, de golf van Narbonne, de rede van Livorno, van 16 oktober tot 12 november liggen 
ze in de haven van Livorno, op 16 november zijn ze in de rede van Marseille en lagen geankerd achter 
Daume, ze vertrekken pas weer op 12 december en de 15d' varen ze de rede van Toulon binnen, waar 
ze p~s weer op 28 januari 1772. vertreldce n.. De 3osrc z ijn ze weer in de rede van Livorno, waar ze tot 2.7 

februari blijven. Als ze ergens op de Middellandse Zee varen, zien ze een ander schip. Ze laten een 
sloep zakken met een paar mannen erin. De sloep vaart naar het andere schip om te vragen of ze het 
'Hollandsch Esquadron' ook gezien hadden. Het bleken Fransen te zijn en ze wisten van niks. Op 16 
maart varen ze in de rede van Malaga, daar blijven ze tot 27 maart. Dan wordt de terugreis aanvaard. 
20 mei: voor anker in 't Vlie. De oorlog was tegen de keizer van Marokko, maar het lijkt wel alsof ze 
helemaal de andere kant op gevaren zijn. Veel oorlogshandelingen hebben er niet plaats gevonden 
tijdens deze reis. 

Donderdag zijnde Hemelvaart den 28 Maij· 1772 ben ik Gerardus Boelens van mijn oorlogsreijs weer te huij·s 
gekommen in Groningen. 
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Joannes Rijkhol t ( auteur 6): Den 28 january 1772 is mijn zoon Joannes Ignatius Rijkholt geboren. 
Gerardus Boelens (auteurs): ]unie 1772 heeft mijn broer Jan Boelens zig als zoldaat laten angageren 

onder 't Regiment Regteren Compagnie Zeumerlatte. Op bijna 34-jarige leeftijd wordt Jan dus 
nog soldaat. 
Het betreft het regiment infanterie van luitenant-generaal Van Rechteren. Het tweede bataljon van 
dit regiment bestond uit meerdere compagnieën waarvan er één onder bevel stond van generaal
majoor De Sommerlatte. '4 Ondanks intensief onderzoek is nog niet achterhaald wat er van de broers 
Jan en Gerardus Boelens is geworden.'' 

Gerardus Boelens (auteur s): 1772 den 26 Augusti is Haar Koninglijke Hoogheyt Mevrou Frederica 
Sophia Wilhelmina van Pruijsen, Princes van Orangen en Nassaw in de kraam bevallen van een Jonge 
Prins. Twee dagen na dato zijnde 't honderdste Jaar dat Groningen belegert is, hebben de agtien veendels 
van de burgerie in de wapens geweest. Als mede twee Jaar van te voren 1770, den 19 december doe de 
]ongeboren Princes van Oranjen en Nassau met grote Plegtigheyt in de Stad S'gravenhage gedoopt is 
Frederika Louisa Wilhelmina. 

Adriana Rijkholt-Boelens (auteur 3): Den30 september1797is onseDoors [= Dorus] Rijkholt als iager 
[= jager] annomen. 
Deze aantekening is er later bijgeschreven kennelijk want hij doorbreekt de chronologie (hij is on
deraan een bladzijde vermeld). 

Joannes Rijkholt (auteur 6): 1773 den 23July is mijn dogter BrigittaAnna geboren. 
177 4 den 2 November is mijn dogter Joanna Gabryel geboren en den 1 febriary 1775 in den He ere gerust. 
1775 den 24 November is mijn zoon I ngenasyius M ij'nnardy geboren. 16 

1778 den 23febriary is mij'n zoon Tydorys Matijs Rijkholt geboren. 
Gerardus Boelens (auteurs): 1779 den 30 September is Mijn Moeder Brigitta Pauwels weduwe van 

Monsr. Ingenatius Boelens in den Heere gerust. 
Hij schrijft dan [namens zijn zuster Adriana] : 1780 den 14January is mijn dogter Gezijna Marija 

geboren op vriedagmorgens tussen 7 en halw agt. 
Adriana ( auteur 3 ): den 15 ijunius 1781 vriedag om 2 uur des nachs is mijn lieve man Jan Rijkholt zaliger 

in de heere gerust. 
Den 30 Augustus 1781 donderdag savens om 6 uir is mijn lieve dogtertin Gesina Maria zaliger in de heere 

gerust. 
Kleindochter Brigitta Boelens (1756-1814; auteur 7): Den 20 November 1783 ben ik Brigitta Maria 

Henrica Boelens getrouwt met Wesselius Johannes Josephus Smit in de Kerke bij Aa, den 21 in Nuiewe 
Kerke tot Gronninge. 

Een aantekening van kleindochter Brigitta 
[dochtervanzoonAlbertus Boelens] 

Adriana Rijkholt-Boelens (auteur 3): Den 9 Mart 1793 is mijn soon is onse ian [= Jan] Rijkholt onder 2 
batte/ion van Danvil onder de kappitien Sluterman annomen. 
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Kleinzoon Josephus Franciscus Rijkholt (1770-1827; auteur 8): 

Den 20 November 1796 ben ikJosep Fransiskus Rijkholt met Gesina Steenvoort getrouw. '7 

Den 18 Januari 1798 is mijn dogter Adriana Brigitta Rijkholt geboren op donderdagsmorgens tusschen 9 en 
10 uur. 
Den 9 Jebriari 1800 is mijn zoon Hindrikus Fransiskus Rijkholt geboren op zondag zavens ten 9 uur. 
Den 17 December1801 is mijn zoon Jan Batis Rijkholt geboren op donderdag savens ten 4 en een half uur. 
Den 29 Augustus 1806 is mijn zoon Vransziskus Antonis Rijkholt geboren op vrijdag zavens ten 10 en een 
half uur. 
Den 24 October1808 is mijn Dogter Anna Elisabet Rijkholt geboren op zaterdrag ten 12 en een half uur. 
Den 27 Junij 1811 is mijn dogter Elisabet Maria Rijkholt geboren op donderdagavond ten 9 en driekwart 
uur. 
Den 15 Maart 1814 ijs mijn dogter Maria Suvia [= Sophia] Rijkholt geboren op dinsdagsmorgens ten 1 en 
driekwart uur. 
Gesina Rijkholt-Steenvoort (1773-1849, auteur 9 ): 

Den 8 October1827 is mijn waarde man zalig in den Heer gerust.Josep Frarsiuskus [=Franciscus] Rijkholt 
na de middag ten drie en een alf uur in ouderdom van bijna 58 jaren. 

Een aantekening door Josephus Franciscus 
Rijkholt 

Den 23 Mai 1830 is Franciuskus AantoniRijkholtmet Ida Gerina [= Regina] van der Velde getrouwd. 
Johann Helmerich Koopmann ( 1834-1893, auteur 10 ): 

Den 22 Mai 1843 [= 12 mei 1842] is Johan Batis Rijkholt met Elisabet Spanijer getraudt. 
Den3 October1844 is GezinaMariaRijkholtgeboren. 
Den 28 Februari 1846 is Albedina Helena Rijkholt geboren. 
Den 9 July 1847 is AgundaElenoora Rijkholt geboren. 
Den 24 Februari 1849 is Adriana Bergritha Rijkholt geboren. 
Den 6Februari 185 [= 1851] isJosefFransiskus Hanoldus [= Arnoldus] Rijkholt geboren. 
Op den Augustus 18 [= 13 augustus 1864] is Adriana Bregitha Rijkholt gestorben in de ouderdom van 17 
jaar. 
Op den 29 December 1879 is mij s[ch]oonvader de Heer Johann Batist Rijkholt gesterk door H. Sterbezak[r] 
amenten des voormiddag te 10 uur in Heer gerust in de ouderdom van ruim 78 jaaren, hie waar in sán 
leebend een vroelik minkzahm [= minzaam] mens en daer doer verdient heft als [onleesbaar] dat hie die 
laesten 15 Jaar stil rustig heft kannen leeven. 
Op den 3 April 1886is mij schoomoeaer Elisabet spanjergesterk aoer ae H. Sterbesak[r]amen[ten] de voor
middag te 10 uur in Heer gerust in de ouderdom van bijna 74 jaar. 
Den 9 Juni 1873 bin ik Johann Helmerich Koopmann met Gezina Maria Rijkholt getraudt in de ouderdom 
van ruim 38 jaar en ben ik geboren in Garen kispel [= kerspel, gemeente] Lindern in Hertogdom Olden
burg en gedoopt te Lindern op 28 November 1834 und aldaer zur Erste Communion vor Pastoor Schade op 16 
Mei 1848 und aldaer geformd von de H.E. Bisschop Johann George Mus ter op 27 july 1850. 
Am 1 Mei 1849 bin ik mit Bruder Anton als Kausen koopman hier im lande in Veendam begonnen en desen 
handel steed[s] grooter gemaekt. 
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Winterberg (Sauerland): Monument 
voor de teuten: De marskramers die met 
kousen en textiel naar Groningen en 
elders in Nederland trokken terverbete
ringvan hun bestaan. De tekst luidt: 
'In Memoriam. Von bäuerlichem 
Geblüt, für den Handel geboren, 
gingen Winterberger in die wei te 
Welt. Gross war die Not. Urn sie zu 
lindern, setzten sie ihr Leben ein. 
Das soll ihnen nich vergessen sein' 

Tot dat Bruder Henderik Anton met Magrete Abeln van Werlte in November 1868 is getrouwd und Johann 
Wilken [of Wilhelm] Lubbers in 1869 hier als knecht bij ons is gekoemen. 

Den 28 August 1876 is Lambertus Abeln van Holthuisen hier als knecht bij ons gekoemmen. 
Mein Vatter zaelige waar een Boer met veel land waervan mest in zeljfs in het gebruik en 3 huizen met land 

verhuiren deden. 
Mein Vatter is an 7 February 1862 gesterk doer de H. Sterbesak[ r]amenten gestorben in de ouderdom van 

bijna 77 J aaren. 
Meine Mutteris in haer68 jaar gestorben am 15 November1869. [De namen van zijn ouders noemt hij 

niet]. 
Diewaaren vereeningin liefde tot Gatten ons en hebben mier vel Gutes gelee[r]d dat ik zal behouden. 
Johann Helmerich Koopmann ( auteur 10) noemt dan zijn kinderen: 
Den 3 April 1874 is Angela Maria Elisabeth geboren. 
Den 27April 1877 is]oha,rncs B aptistaFrederickgeboren. 

Den 28 December1879 is Elisabeth Maria gebooren. 
Den 3 November1882 is Hermann Frederik gebooren. 
Den s October1882 is meine Sekwester Maria Anna Wituwe [= weduwe] van Johann Wilhelm Mählmann 

in Garen gestorven in haar 54Jaarnalaetende vier kinder[:] Wilhelm die op de stee bleift [= die op de 
boerderij blijft], en getroud is met Maria Schute in July 1884; Regina die getraud is met Henderick 
Nieman in April 1882; Angela die getroud is met Wilhelm Lubbers in Harren[= Haren?] in Groningen 
in]uly 1884; Bernard die leeren doet tot Pastoor. 

In April 1883 is mein Vaeder huis met kaerden [waarschijnlijk huizen waar 'gekaerd' werd, een be-
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werking om de wol te kaarden, te ontklitten, voorafgaand aan het spinnen] en schuir geheel 
afgebrank met noch 10 geburen meer sein afgebrand, o[ o ]k2 kaerden van mein Sekwester Maria Anna. 

De 11 Augustus 1883 is mein oldest Bruder Johann Friederich Koopmann in Garen gestorben in sein 60 Jaar 
verzien van de H. Sterbesak[r]amenten is hie in een huis Schlichting of Schute gestorben nalaetende 
seine Vrau Magreta en 2 Kin der: Johanna Frederik alt 13 Jaar en Herman die 9 Jaar oud waar. 

Herman Frederik Koopmann (1882-1951, auteur 11): 

Dit is geschreven door Herman Frederik Koopmann 1903. 
Den 19 December1893 is mijn vader Johann HelmerickKoopmann gestorben in de leeftijd van 59 jaar. 
Den 10 November 1897 is mijn zuster Angela Maria Eliesabeth met Lambertus Abeln getrouwd. 
Den 16 April 1900 is Geziena MariaAnnaAbeln geboren. 
Heden is het15August1941. 
Den 24 Sept. 1917 is mijn zuster Elisabeth overleden. 
Den 22 Oct. 1918 ben ik met Catharina Maria Gerarda Kühlinggetrouwd. 
Den 12 Dec. 1924 is mijn moeder G. M. Rijkholt overleden. 
Den 10 Sept. 1921 is geboren mijn zoon Johann Helmerich Friederich Koopmann [ thans houder van het 

origineel]. 
Den 18 Oct.1923 is geboren mijn zoon Gerard Wilhelm Frederik Koopmann. 
Den 24 Mei 1926 is geboren mijn dochter Catharina Maria Frederika Koopmann. 
Den 21 Februari 1929 is geboren mijn dochter Angela GesienaFrederika Koopmann. 
Den 1Januari 1934 is geboren mijn zoon Frederik Gerard Johan Koopmann. 
Den 20 Januari 1931 is Lambertus Abeln overleden. 
Den November 18 .... [= 15 november 1871] is Allagonda Eleonora Rijkholt met Gerrades Wold [Wald) 

getrouwd. 
Den 9 Juni 1873 is Geziena Maria R ijkholt met Johan J elmerich Koopmann getrouwd. 
Den mei 1876 [= 24 april 1876] isJoseJFranseskus Arno/dus Rijkholtmet Hendrika Dopheide getrouwd. 
Den 24 Februari 1903 is Albedina Helena Rijkholt nog ongetrouwd. 
DenApri/1874 is Adam Woldgeboren. 
Den 187, is Johanes Babtist Wold geboren. 
Den Mei 1881 is Josephus Franciscus Wold geboren. 
Den s Maart 188. is Maria Wold geboren. 
Den 18 is Elisabeth M. Wold geboren. 
Den Juni 1883 is Johannes Babthista Rijkholt geboren. 
Den s November 1885 is Allagonda Rijkholt geboren. 
Den 18 Maart1886 is ElisabethRijkholt geboren. 

Fragmentgenealogie Boelens 

In de fragmentgenealogie Boelens worden alleen de lij
nen die leiden naar de luoniekschrijvers gevolgd. Voor 
meer informatie verwijs ik naar het schema op pagina 
363, de website www.familieboelens.nl en de publicatie 
Boelens uit 2006.Z 

Het familiewapen Boelens is voor het eerst gebruikt 
door Jan Luirts (Boelens), landbouwer te Rottum op Lan
genhuis, gehuwd 1643 met Grietje Ubbes, zoon van Luirt 
Julles Boelens (zie Ilb) en Adriaantje Ariens. 18 
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I. Julie Boelens, van Oldenzijl, landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen, overl. ca. 
1605, tr. ca. 1575 Hijke Luirts, overl. na 28-6-1615, vrij zeker dr. van Luirt en Grethe tho Fed
demahuys. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. Eisse]ulles, volgt n a. 
2. LuirtJulles Boelens, volgt !Ib. 

Ha. EisseJulles, van Kloosterburen, landbouwer te Wehe (na 1650: boerderij De Ronde en de 
borg Borgsweer), tevens zijlrechter, over 1. tussen 25-6-1634 en 21-1-1636, tr. N.N. (zij hertr. wrs. 
Pieter Jans). 

Uit dit huwelijk: 

1. Julie Eisses Boe lens, volgt IIIa. 

Illa. Julie Eisses Boelens, van Wehe, landbouwer op de boerderij Oldenclooster te Kloosterbu
ren, over 1. ca. 1680, tr. Kloosterburen 1652 (inscriptie balk in de boerderij) BrechtePeters, over 1. 
Kloosterburen 1677, wrs. dr. van P(i)eter N.N. en Trijntje Halsema. 
Brechte tr. ( 1) Thomas Jansen; tr. ( 2) Tonnis Reij nties ( zie ook het schema op pagina 363 ). 

Uit dit huwelijk: 

1. HijckienJulles Boelens, geb. Kloosterburen ca. 1653, over 1. wrs. Maarhuizen 29-8-1706, tr. ca. 
1678 AbelBoelens (zie: IVa). 

Ilh. Luirt Julles Boelens, geb. ca. 1580, 19 van Kloosterburen, landbouwer op Feddemaheerd 
te Kloosterburen, dijkrechter, beijveraar voor de r.-k.-armenzorg, overl. Kloosterburen 
23-3-1663, ' 0 tr. ca. 1603 Adriaantje Ariens, van Munnekezijl (F.), over 1. wrs. Kloosterburen ca. 
1655, dr. van ArienJans en Elisabeth Geerts." 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. BoeleLuirts, volgt IIIb. 
2. Enno Luirts Boelens, volgt IIIc. 

Illh. Boele Luirts, van Kloosterburen, landbouwer te Menkeweer, later te Arwerd (bij Kre
werd), dijkrechter aldaar, overl. tussen 20-1-1674 en 27-1-1681, tr. Menkeweer ca. 1646 Evrouw 
Jacobs, over 1. na 19-1-1686. 

Evrouw tr. (1) Abel Jansen. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. AbclBoclcns, volgt !Va . 

IVa. Abel Boelens, van Menkeweer, landbouwer op Oldenclooster te Kloosterburen, rentenier 
op Batenborg te Maarhuizen, overl. wrs. ald. 11-9-1706, tr. ca. 1678 Hijckien]ulles Boelens (zie 
IIIa-1). 

Uit dit huwelijk: 

1. Brigitta Maria (Brechtjen) Boelens, geb. Kloosterburen 23-1-1688, overl. wrs. Maarhuizen 
29-9-1706, tr. Groningen 16-4-1704Albartus Bernardus Boelens (zie IVb ). 
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Illc. Enno Luirts Boelens, geb. Kloosterburen 4-1-1614, brouwer te Groningen, overl. ald. 
8-1-1698, otr. (1) Groningen 15-8-1640 Jantien Geerts, dr. van Geert Aries en N.N.; otr./tr. (2) 
Groningen 30-5/26-6-1674 Gesina Maria (Gesien Alberts) Beucker, van Emlichheim (Dld.), 
over 1. Groningen 6-11-1720 ( 63 jaar), dr. van N.N. 

Gesina hertr. Harcke Freerks Hamminck. 

Uit het eerste huwelijk ( o.a.): 

1. Adriana (Ariaentien)Boelens, over 1. Groningen jan. 1677, otr. Groningen 11-4-1668AntoniBe
tinck, verm. boterhandelaar, later brouwer te Groningen, overl. tussen 18-3 en 12-7-1677, 
zn. van Johan Betinck en Tiaarke Jansen. 

Uit het tweede huwelijk ( o.a.): 

2. Albartus Bernardus Boe lens, volgt IVb. 

IVb. Albartus Bernardus Boelens, geb. Groningen 9-4-1679, brouwer en lid van het r.-k.-arm
bestuur te Groningen, over 1. ald. 11-10-1748, otr./tr. Groningen 29-3/16-4-1704 Brigitta Maria 
(Brechtjen) Boelens (zie IVa-1). 

Uit dit huwelijk: 

1. Ignatius]osephus Franciscus Boelens, volgt V. 

V. IgnatiusJosephus Franciscus Boelens (Auteur 1), geb. verm. Maarhuizen 27-1-1705, brouwer te 
Groningen, later woonachtig te Sappemeer, over 1. vrij zeker Sappemeer 9-7-1761, otr./tr. Gro
ningen (r.-k.-statie bij de A) 4/18-8-1731 Brigitta Henrica Pauwels (Auteur 2), geb. Groningen 
15-7-1709, overl. ald. 30-9-1779, dr. van Jan Pauwels en Margreta Tomas (zie schema). 

Uit dit huwelijk ( o.a.), geb. te Groningen: 

1. Albertus Josephus Boelens, volgt VI. 
2. Johannes Aloysius (Jan) Boelens (Auteur 4?), geb. Groningen 22-8-1738, soldaat infanterie 

luitenant-generaal Van Rechteren, 2' bataljon, onder leiding van generaal-majoor De 
Sommerlatte, over 1. na 27-8-1779. 15 

3. AdrianaBrigittaBoelens (Auteur 3), geb./ged. Groningen 19-6/16-7-1741, overl. ald. 9-5-1823, 
otr./tr. Groningen (r.-k.-statie bij de A) 16-5/3-6-1767 Johannes (Jan) Rijkholt( ook: Eekholt) 
(Auteur 6), ' ' passementmaker, over 1. Groningen 15-6-1781. ' 3 

4. Gerardus Bernardus Boe lens (Auteur 5), geb./ged. Groningen 2-5-1750, leerling-goudsmid en 
marinier, overl. na 27-8-1779.15 

VI. Albertus Josephus Boelens, geb./ged. Groningen 22-12-1732, brouwer en koopman aldaar, 
overl. Groningen 11-5-1800,' 4 otr./tr. Groningen (r.-k.-statie bij de A) 26-4/11-5-1755 Agatha 
Maria Guidon, geb./ged. Groningen 9/12-3-1733, over 1. ald. 11-10-1779, dr. van Jurrien Guidon 
en Maria Harmanna Schultens. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. BrigittaMariaHenricaBoelens (Auteur 7), geb./ged. Groningen 19-8-1756, over 1. wrs. Noord
wolde (gem. Bedum) 12-12-1814, tr. Groningen (r.-k.-statie bij de A) 19-11-1783Joannes Wes
selus Josephus (Wesse~ Smit, geb./ged. Groningen 12-12-1754, verm. koopman, overl. na 
12-12-1785, zn. van Harmannus Smit en Catharina Boldering. 
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Reeks Rijkholt-Koopmann, met auteurs 
Hier wordt de reeks van auteurs in generatie zeven tot en met twaalf via de lijn Rijkholt
Koopmann verder gevolgd. Josephus Franciscus Rijkholt (1770-1827, VII) is de zoon van Adri
ana Brigitta Boelens (zie Boelens V-3). 

VII. Josephus Franciscus Rijkholt (Auteur 8) (zoon van V-3), geb./ged. Groningen 24-10-1770, 

kamerbehanger, overl. Groningen 8-10-1827, otr./tr. Groningen (r.-k.-statie Ebbingestraat) 
20/21-11-1796 Gesina Steenvoort (ook: Steenwijk) (Auteur 9), geb./ged. Sappemeer 22-12-1773, 

over 1. Groningen 14-6-1849, dr. van Hindrik Roelofs en Anna Hendriks. 

VIII. Joannes Baptista Rijkholt (zoon van VII), geb./ged. Groningen 17-12-1801, bediende en 
behanger, overl. Groningen 29-12-1879, tr. Groningen 12-5-1842LisabethSpanjer, geb. Gronin
gen 18-7-1812, over 1. ald. 3-4-1886, dr. van Albert Spanjer en Heiltje Schreuder. 

IX. Geziena MariaRijkholt ( dochter van VIII), geb. Groningen 3-10-1843, over 1. ald. 12-12-1924, 

tr. Groningen 7-6-1873JohannHelmerichKoopmann (Auteur 10 ), geb. Lindern (D Id.) 27-11-1834, 

koopman, over 1. Groningen 19-12-1893, zn. van Herman Friedrich Koopmann en Anna Maria 
Angela Thoben. 

X. HermanFriederichKoopmann (Auteur 11) (zoon van IX), geb. Groningen 3-11-1882, manufac
turier en koopman, over 1. Groningen 8-5-1951, tr. Amsterdam 21-10-1918 Catharina Maria Ge
rardaKühling, geb. Amsterdam 8-10-1896, overl. Groningen 1-11-1975, dr. van Gerard Hendrik 
JozefKühling en Catharina Maria de Rooy. 

XI. Johann Helmerich Friederich Koopmann (houder van het origineel)•s (zoon van X), geb. Gro
ningen 10-9-1921, grossier in textiel, tr. Groningen 31-12-1953 MathildaJohanna Maria]ongs
ma, geb. Amsterdam 21-3-1924, overl. Groningen 22-6-1980, dr. van Sijtze Jongsma en Maria 
Cornelia de Wit. 

Uit dit huwelijk, geb. te Groningen: 

1. MariaJohannaAngelaNicolineKoopmann, geb. 21-11-1954. 

2. Frederik Herman Gerardus Koopmann, geb. 30-3-1956. 

3. JohanMaartenFrederikKoopmann, geb. 4-3-1957. 

4. Barthold Wiebe Nicolaas Koopmann, geb. 23-11-1961. 

5. Catharina Maria Gerarda Mathilda Koopmann, geb. 5-7-1966. 

Noten 
1. Met dank aan O.J. Nienhuis te Assen die erop wees en zich ook nog de herkomst wist te herinneren 

en mij op het spoor zette van de houder van het origineel. Tevens bedank ik hem voor aanvullende 
gen e::i log isch e gegeven s i n de fragn'lentgene;ilogie Boelens en de reeks R.ijl<holt-Koopmann. 

2. J. M. B. Boelens en O.J. Nienhuis, BOELENS, een RK-Groningerfamilie met een grote Bossche tak, Bedum 
2006, zie ook: www.familieboelens.nl en www.profiel.nl voor de volledige index op meer dan 
12.000 namen van personen en boerderijen (ISBN 978 90 5294 378 7; twee delen, 1600 pag.). 

3. RHC Groninger Archieven(= GrA), catalogus van de verzameling losse stukken in het gemeentear
chief, inv.nr. 580. 

4. In de genealogie Boelens pag. 449/450, noot 1922 wordt van deze kopie van het doopextract op
gemerkt dat dit een verdwaald stuk is. Dat is dus hierbij weerlegd. Bij de kopieën in het archief 
lijkt het alsof dit extract de laatste bladzijde is, maar in het origineel is het een gevouwen blad dat 
ergens middenin zit. 

5. Huwelijk Groningen 1701 met Harcke Frericks Hamminck. 
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6. J. G. J. van Bo oma, Genealogisch onderzoek 
in Duitsland, CB-reeks nr. 9, Den Haag 
1987, pag.11. 

7. A. Schuitema Meijer, Groningen in Prent, 
Zaltbommel 1981. 

8. GrA, SA, inv.nr. 1138, Rechtspraak door 
de provincie inzake de opstand der boe-
ren in het Westerkwartier 1718/1719. 

9. Parochie-archief Sögel. 
10, Dit woord is niet goed te lezen. De W 

is onduidelijk en de dubbele sis waar-
schijnlijk een Duitse s. 

11, Antoni Betinck was gehuwd met Adri-
ana Boelens, een zus van de grootvader 
van Gerardus. 

12. Nationaal Archief te Den Haag(= NA), 
cg. 1.01.47.01, archieven van de admira-
liteitscolleges, inv.nr. 3330. 

13. Idem inv. nr. 3357; overigens zijn er 
van dit schip veel scheepsjournaals be-
waard gebleven. 

14. NA, archieven militairen vóór 1795, tg. 
1.01.19: Raad van State, inv.nrs. 1941 en 
1942 en nog diverse andere bronnen, 
o.a. ook de collectie Wolters. 

15. Wie weet waar de broers Johannes 
Aloysius (Jan) {V-2) en Gerardus Ber
nardus Boelens (V-4) na 1779 terecht 
gekomen zijn of overleden zijn? 

16. Op 1 mei 1850 overlijdt te Leeuwarden 
op 75-jarige leeftijd ene Ingenatius 
Meinardi Rijkholt, geboren te Zwolle, 

.. 

weduwnaar van Sophia Dames, zoon Brugstraat metA-kerk in 1861, door A.]. van Prooyen 
van Jan Renaud Rijkholt en Machte! 
van Engel. Wel toevallig dat geboorte-
jaar en voornamen overeenstemmen! (Bron: genlias). 

17. Zij komt in genlias in akten van de burgerlijke stand regelmatig voor met de naam Steenwijk. 
18. Bronnen: grafzerk uit 1682 te Uithuizen van Grietje Ub bes, met alliantiewapen Boelens-Ubbes {A. 

Pa thuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814, Assen/ Amsterdam 
1977, pag. 674, nr. 3732); grafzerk uit 1704 te Rottum van Grietje Heeres, vrouw van IsebrantJansen 
(Boelens), met alliantiewapen Boelens-Heeres (A. Pathuis, t.a.p., pag. 588, nr. 3240). Het registra
tienummer van het familiewapen is: NGV 2006.105 (zie: 'Wapenregistratie [Boelens (Kloosterbu
ren, Groningen)]', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 736). 

19. GrA, HJK, inv.nr. 874, fol.146v: 4-5-1643: Luirt verklaart over de 60 jaar oud te zijn. 
20. O.J. Nienhuis, 'De Grafschriften op het oude kerkhof te Kloosterburen, 1663-1900', in: Bulletin van 

de Historische Kring 'de Marne', serie VIII, dec. 1983, zerk 1. 
21. Tresoar, Akte Kollumerland, V2, fol. 75. 
22. Doop niet gevonden, ouders onbekend. 
23. Zoon Josephus Franciscus Rijkholt is de eerstvermelde in de reeks Rijkholt-Koopmann, onder VII. 
24. GrA, 275-25: Naamindex op het hoofdstuk lijfrenten in de stadsrekeningen 1623-1811; en: Bijlage 

bij de stadsrekening van het jaar 1800, inv.nr. 332r, fol. 214v. 
25. Met dank aan de heer J.H.F. Koopmann te Groningen voor zijn bereidwillige medewerking en 

voor aanvullende informatie. 
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Het portret van ... 1 

[Joost Cornelis van Ham en 
Greetje Garmts Tichelaar] 

DooRJ.A. VAN HAM 

Joost Cornelis van Ham, geb./ged. Winsum 1/ 4-6-1775, steenfabrikant, over 1. Winsum 3-10-1854, 
zn. van Cornelis Jacobs van Ham en Aaltje Aames Borgman, tr. Winsum 19-4-1802 Greetje 
Garmts [later: Tichelaar], geb./ged. Menkeweer 21-3/3-4-1785, overl. Winsum 11-6-1867, dr. van 
Garmt Pieters (Tichelaar) en ClaaskeJurriens (Boer). 

Joost Cornelis was steenfabrikant op de steenfabriek genaamd Lombok, gelegen aan het Win
sumer Zeil diep Winsummermeeden te Winsum. 2 

De foto's zijn gemaakt door een onbekende fotograaf. 
Met dank aan Harry van Ham te Haren voor de foto's. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Piet Laurens en Jan Lucassen, Lispker op de Groninger Tichelwerken. Een geschiedenis van de Groningse 

steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 17 00-1900, Groningen 1987, pag.123. 
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Het schippersgeslacht Nauw oog (Groningen) 
DOOR WILLEM G. DOORNBOS EN PETRONELLA J.C. ELEMA 

Inleiding 
Bij het onderzoek naar andere stad-Groninger schippersgeslachten (Ebels, Waldriks) dook 
de familienaam Nauwoog enkele malen op. Beide auteurs bleken, onafhankelijk van elkaar, 
vermeldingen van deze naam te noteren! Uit het bundelen van de krachten is een complete 
zeventiende-eeuwse genealogie ontstaan, met soms heel veel informatie. Toch zit er nog een 
flessenhals in de zaak: de vierde generatie is totaal niet gedocumenteerd (de vijfde daarente
gen weer heel aardig). Eén van deze stamhouders bleek in Friesland gewoond te hebben (in 
Harlingen); de andere was vermoedelijk soldaat en blijft vooralsnog speculatief. 

De herkomst van dit geslacht is nog onbekend. Oudere generaties in het Groningse zijn tot 
dusver niet aangetroffen. Toch moeten ze er geweest zijn: Gerrit Nauwoog en zijn beide zoons 
zijn in Groningen lid van het schuitenschuiversgilde, maar nergens blijkt iets over het ver
werven van het burgerschap ter plaatse. Hun familie moet dat dan van oudsher zijn geweest! 
Slechts éénmaal wordt over een herkomst van elders gerept, in 1617: toen voldeed namelijk 
Geret]ansen Nauoge van Utrecht hier het gildrecht (zie bij generatie I). Onderzoek aldaar door 
mevrouw B.L.G. Smiesing-Steenhuizen - waarvoor wij haar dank verschuldigd zijn - wees 
helaas absoluut niets uit over een voorkomen van vader en zoons Nauwoog in Utrecht. Is de 
vermelding van Utrecht wel juist? De vermelde inschrijving van Geret Jansen is overigens de 
enige die zijn patroniem verschaft; verder is het steeds Gerrit Nauwoog. Zou het patroniem 

Gezicht op Groningen anno 157 4 
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Jansen wel correct zijn? Het patroniem Hindricks zou eigenlijk meer voor de hand hebben 
gelegen. Maar te bewijzen valt er niets. 

In de genealogische 'kopjes' is de spelling Nauwoog gebruikt. Elders is de naam naar be
vind van zaken weergegeven. 

Genealogie 

I. Gerrit Jansen Nauwoog, mogelijk afkomstig van Utrecht, schuitenschuiver (1617), schipper, 
over 1. vóór 22-9-1626, tr. N.N., over 1. na 22-9-1626. 

Een reeks vermeldingen getuigt van de beroepsbezigheden van deze schipper, maar zegt weinig tot 
niets over zijn persoonlijke leven. Hij komt altijd voor met familienaam - een bijnaam? - en nooit on
der patroniem. Op één uitzondering na, en die suggereert tevens dat hij niet uit Groningen afkomstig 
was: in 1617 namelijk voldeed Geret Jansen Nauoge van Utrecht hier het gildrecht, in gezelschap van 
vele beroepsgenoten. ' Of die herkomst juist is, blijft onduidelijk. Onderzoek in Utrecht heeft niets uit
gewezen. Ook als lidmaat kwamen wij hem niet tegen.' 

In 1617 diende een Jurgen Jacobs een beschuldiging in tegen Gerrydt Nawoge dat deze turf zou heb
ben opgeslagen zonder accijns te voldoen; Gerrit ontkende.' En enkele jaren later bestond er een con
flict met Hindrick Andries wegens verzochte betaling van f 20 en enige stuivers.• Gerrit bood aan om 
'met vrachten' te betalen; hij beschikte kennelijk niet over contanten. Raadsheer Willem Geerts werd 
gecommitteerd om partijen tot overeenstemming te verenigen. 

In dezelfde periodes benaderden 'de ingesetenen van Wolde' [Kropswolde] het bestuur van het 
schuitenschuiversgilde in verband met een arrest op zekere schippers die turf uit Kropswolde hadden 
gehaald. Dezen moesten bewijzen juist gehandeld te hebben, en aansluitend• zien we olderman en 
heuvelingen van het schuitenschuiversgilde tegen Gerrijdt Nauwoge dat bewijs trachten te leveren. 
Kennelijk is dat niet gelukt, en de 'gerequireerden' werden vrijgesproken; overigens werd hen wel 
verboden om zonder toestemming aan te meren en turf te verkopen op de 'plaetzen' van Geestelijke 
Maagden- en Siabbensloten. Samen met de heren gecommitteerden tot de administratie van de kloos
tergoederen der provincie 'en andere eegeners van Cropswolde' ging Gerrit Nauooghe van dit vonnis 
in appel tegen het bestuur van het Schuitenschuiversgilde, het verbod zou echter voorlopig van kracht 
blijven.' Maar in 1621 kreeg Gerrit een volledig verbod van de olderman van de schuitenschuivers (door 
Burgemeester en Raad(= B & R) geratificeerd) om turf in te voeren en te verkopen.' 

'Gerijt Nawoge' voer echter in 1622 tegen de ordonnantie naar de Drentse venen om turf te halen.• 
Dat was fraude tegenover het gilde. Op verzoek van de olderman van de schuitenschuivers werd hij 
door B & R in de breuk daartoe staande gecondemneerd ( ten bedrage van vijf mark ofwel twee daler) en 
verboden om hierna de vaart nog te mogen gebruiken. Mogelijk raakte hij hierdoor in moeilijkheden 
- of misschien overtrad hij de regels omdat hij al in moeilijkheden verkeerde? Enkele dagen later kreeg 
de olderman toestemming om Gerrijt Nawoge uit z'n arrest te ontslaan, mits hij de twee daler breuk 
voldeed alsmede de onkosten (waaronder zijn 'mondkost' tijdens de bewaring). 

De drost Casper van Euwsum had namelijk al in maart 1622'° de aanslag van beschrijvinge over 
Hindrick Nauoge's schip gevraagd en verkregen. Dat het hier om Gerrit Nauwoge handelt, blijkt uit 
een vermelding van twee maanden daarna" wanneer GerritNauwoge aannam om de drost binnen veer
tien dagen te betalen; anders zou zijn schip 'beschreven' worden (lees: ter veiling worden aangeboden 
ter delging van zijn schulden). Hij heeft daar klaarblijkelijk geen kans toe gezien, want Casper van Ew
s u1n mocht n a d ie twee w ek e n ' m e t d e b eschrijving v o ortvare n '. •~ 

Daarna hoopten de vorderingen zich op. Eind 1622 vorderde Peter Hindrix van Gerrijt Nauooge 20 
daler en 16 plakken huishuur.'' Johan Hovinge verkreeg een akte van immissie voor 43 daalder;•• Albert 
Hindrix kreeg achtereenvolgens de verwinning, de immissie en de verkoping van Gerrijt Nauogen 
goederen toegestaan voor f 34.15.0;'5 hetzelfde gold voor Hindrick Alberts ten bedrage vanf 100. '6 Aan 
Harmannus Reneman werd kort daarna'7 op Gerrijt Nauwoge de verwinning geaccordeerd voor een 
bedrag van slechts drie gulden, en even later aan Wessell Cock hetzelfde voor f 29. '' 

Hij leefde daarna vermoedelijk nog maar enkele jaren, want naar wij aannemen was Gerrit ook de
zelfde als 'Geert' Nouoge, wiens weduwe op z2 september 1626'9 werd aangesproken door Jan Pieters 
om cassatie van een arrest op impetrants penningen onder Jacob Smit berustende, aangezien hij te 
Fosham [Foxham?] in het Gorecht (dus buiten de jurisdictie) woonachtig was. (De gerequireerde schul-
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den bedroegen 23'/, daler). Hij moet toen dus overleden zijn geweest. De naam van zijn vrouw is helaas 
onbekend; die van zijn kinderen blijken uit de combinatie van familienaam en patroniem. 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. AlbertGerrits, volgt Ila. 

2. HindrickGerrits, volgt lib. 

Ila. Albert Gerrits N auwoog, schipper, begr. ( Albardt Gerri ts N ouooge schip per )' 0 26-10-1628, tr. 

( circa 1616; niet te Utrecht of Groningen gevonden) Trijntjen]ansen, over 1. na 12-11-1635. 

Blijkens de inschrijving in de gilderol van het grootschippersgilde was Albert Gerryts Nauooghe 
reeds in 1616 als schipper actief; en daarom schatten we zijn geboortedatum rond 1590. Het is niet 
onmogelijk dat hij in 1616 nog minderjarig was en uitsluitend als schipperszoon werd ingeschreven, 
omdat hij pas vanaf 1625 handelend in de archieven voorkomt. Echter, zijn enige overlevende 20011 
trouwde al in 1642 en zal dus wel omstreeks 1620 zijn geboren; dat pleit eerder voor een huwelijk van de 
ouders rond datzelfde jaar 1616. 

Wij weten in elk geval dat hij een zoon en kleinzoon heeft gehad, en wel uit een grafboek van de A
Kerk:" Albert Gerrits schipper verwierf op een niet genoemd tijdstip (dat gezien zijn overlijdensdatum 
zeker voor 1629 heeft gelegen) graf no. 3 in de Zuid-Westeromgangvan de kerk. Het werd overgetekend 
'den 18 Augusti anno 1653 op de naeme van Gerrijt Alberts, wesende soene ende enichste arfgh. van sijn 
vaeder Albert Gerrits' en tenslotte in 1693 op zijn kleinzoon(zie bij !Va). Dit komt overeen met zijn regi
stratie als lid van het kremergilde in 1626.11 Daar staan in dat jaar geboekt 'Albert Gerryts ofte Nouoge 
met twe sonen als folget: Geryt ende Jan.' Die kinderen zullen op dat moment nog heel jong zijn ge
weest, en Jan is als kind overleden, want zoals we zojuist zagen was Gerrit Alberts de enige erfgenaam 
van zijn vader. 

Wij weten tevens, dat de schipper Gerrit Hindericks en Lysabeth Jacobs zijn vrouw eind 1622 aan 
het echtpaar Albert Gerrits, ook schipper, en Trijntje, enig vastgoed verkochten. Het betrof de ge
rechte helft van een behuizing met een kamer erachter op de Soltsiederswal [Zoutziederswal) bij de 
Kranepoort, gelegen op stadsgrond, die ze met elkaar in de mande - ofwel mandelig - hadden gehad. 
Inbegrepen was de halve gang ten noorden ervan; belendingen [zwetten) waren Derck Steenmetselaar 
ten Noorden en Mr. Jan Drost steenmetseler ten Zuiden.'' Beide echtparen bezaten dus elk de helft van 
dit pand op de Zoutziederswal, en het is denkbaar dat Gerrit Hindericks en Lysabeth Jacobs de ouders 
van Albert en Hindricks Gerrits Nauwoog zijn geweest. Wij vermoeden overigens dat dit niet het geval 
was, enerzijds omdat het patroniem van Gerrit Hindriks niet overeenstemt met de hierboven gegeven 
vermelding in het gildrechtboek, anderzijds omdat bij de verkoop niets over een familierelatie wordt 
gezegd. Vrijwel direct na deze overdracht doen de kopers (de schipper Albert Gerrits en Trijntien, 
echtelieden) het hele pand over aan de schipper Geert Roeleffs en zijn vrouw Wobbe. 1

• Het betreft dan 
inmiddels hun behuizing op de Soltsieders wal! op vrije grond, met de halve gang aan de noordzijde 
van het huis (belendingen Derk Jansen, steenmetselaar, ten Noorden en Jan Jacobs, ook steenmetselaar, 
ten Zuiden). Het huis werd meierwijze (dat is, in huur) bewoond door GerritHindrix en Jacob Jans. Zou 
dat de Gerrit Hindrix zijn geweest die tot enkele weken daarvoor het halve pand in bezit had gehad? 

Eén functie van hem is bekend uit een latere vermelding: hij was voormond (lees: administrerend 
voogd) over de kinderen van Jochim Cornellis. ' 5 De voogdijregistratie gaat niet zover terug, dus het 
blijft bij deze ene verwijzing. Wel blijkt uit de inventarisatie van de schulden, in 1628, dat Jan Henricx 
in z ijn kwalite it als voorn1ond over d e ontnond ige l<inde re n in lcw es ti e toen nog een vord erin g van bij
na 55 daalder op Albert Gerrits had. Het ligt voor de hand dat hij Albert als voormond heeft vervangen 
toen deze in financiële problemen kwam. 

Zakelijk vinden we heel veel over Albert Nouwoog. Zoals de meeste schippers vervoerde hij niet 
alleen, maar handelde hij ook. In 162516 eiste Henderick Gerrits van Albert Nouooge dat deze zou ont
vangen en betalen 'sodane soetemelx kese als hij van hem gecoft', welke koop Albert ontkende. Enkele 
weken later' 7 volgde een voorlopige uitspraak: de kazen werden 'op costen van ongelyck' opnieuw ver
kocht. 

Hij had in elk geval een knecht: Derck Everts. Vanaf 1626 werd beslag gelegd op diens loon, dat nog 
onder Albert Nouoge (ook Albert Nouoge schipper en schipper Albert Gerrits Nouoge genoemd) be
rustte, waardoor deze laatste ervoor werd aangesproken.'' 
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Begin 162619 eiste Peter Lamberts de verwinning van 59 daler en twaalf stuivers als rest van meerder 
op Albert Gerrits Nauoge. Albert betoogde dat zijn huisvrouw op 18 maart 1625 100 rijksdaalders had 
voldaan, Peter daarentegen dat op 17 maart 1625 100 gulden en de volgende dag 100 daler betaald was. 
De Heren van het Nedergericht constateerden, met onvermoed gezond verstand en rekentalent, dat 
beide opgaven dus met elkaar accordeerden, en stonden de verzochte verwinning toe tenzij Albert kon 
bewijzen dat er nog meer was afbetaald ... De zaak liep nog even door; in augustus van dat jaar kreeg 
Peter gelijk.30 

Dan, in 1627,'' vergde Albert Gerrits Nauooge van Jacob Scholten restitutie van een scheepsbrief on
der presentatie van de daarop verschoten 50 daler met de interest te willen betalen. De requirant stelde 
echter dat er meerdere schulden op deze cedel rustten. Vrijwel tegelijkertijd' ' wenste Jacob Fockens 
contra Albert Gerrits Nauoge revisie van zekere rekening waarin een rekenfout gemaakt zou zijn ('error 
calculi'); hij steldef 966 schuldig te zijn geweest en daarvoor een cedule ten betaling te hebben gegeven. 
Raadsheer Petri moest het nagaan, want Albert ontkende het gestelde; laatstgenoemde ging van het 
nedergerichtsoordeel in appel en zij werden toen naar de raadsheren Petri en Isebrants verwezen." Pal 
daarop verklaarde Albert Gerryts Nauooge, mede optredende voor zijn ehevrouw Trijntjen, schuldig te 
zijn 260 keisers guldens aan Roeleff Pieters Pauwe en vrouw Neessien.34 En, op kleinere schaal: Albert 
Nauoge voldeed ook zijn kroegrekening klaarblijkelijk niet. D'Olde Compagnye van' t Heren Wijnhuis 
eiste in de zomer van 1628 f 5.5.6 van hem!" (Het Heeren Wijnhuis was de officiële horeca-instelling 
gelegen onder het Raadhuis). 

Tenslotte zien we Albert nog eens van Casper Mensen koopman binnen Bremen 1/3 part aankopen in 
'een seker karveel schip van starck twintig lasten, 't welk Albert voor een tijdlang heeft bevaren'; met 
alle toebehoren bedroeg dit 1/3 deelf 1100.'6 Over deze vordering wordt enkele jaren later nog met de 
stad gecorrespondeerd vanuit Bremen;" hij is ook opgenomen in onderstaande lijst met schulden. 

Het was vrijwel de laatste vermelding van Albert, die dus zeker niet oud geworden is - misschien 
veertig jaar, misschien nog niet eens. Vanaf zijn begrafenis op 26 oktober 1628 zien we zijn weduwe, 
Trijntje Jansen (ook wel Trijntje Alberts of Trijntje Nouwoog) in de archieven optreden. Als eerste 
enkele schuldbekentenissen: op 11 oktober 162838 aan Johan Canter en Jantjen Latteringe 1051 daler 
'heer komende van gerede verschotene penningen en verscheidene geleverde waeren, bij leven van haar 
salige man'. Tot onderpand stelde zij haar schip met alle annexen. Aansluitend39 bekende Trijntjen 
Jansen weduwe van wijlen Albert Gerryts bij de Kranepoort in Groningen ook schuldig te zijn aan Claes 
Ottens en vrouw bij der Apoortf 120.15.0 rest van meerder, namelijk van 180 gulden aan goede waren, 
nog op 22 augustus door haar man ontvangen. Deze Claes Ottens was waarschijnlijk de gelijknamige 
broer van Aeltijn Ottens, die in november 1628 met Hindrick Gerrijts Nauoge trouwde en dus Trijntjes 
schoonzuster werd. 

Verder legde Arent ter Braeck beslag op enig hout onder de weduwe berustende.•• In december werd 
aan de erfgenamen van Jacob Claesen over de weduwe van Albert N ouoge de verwinning voor acht daler 
24 stuiver geaccordeerd<> en enkele dagen daarna machtigde Caspar Barrels een zekere Warner Ottens 
om te ontvangen '96 ryxdaler 28 stuiver met nog de waerdije van een half vat botter als wilen Albert 
Gerrits Nouoge hem schuldigh is',•1 en had Allert Hunningaf 21 te vorderen.43 

Maar toen was al 'aangeslagen Albert Gerrits Nouoge ende zyner naegelaeten weduwe haer schip 
van omtrent twintich lasten met zyn toebehoiren by Craene poorte liggende daerover de beschrivinge 
aengevangen den 9 decemb 1628 zal! duiren rotten 23 january 1629'.44 De geboekstaafde vorderingen 
laten zien hoeveel er omging: 
'- Roel off Peters Pauw eenhunderttnegentich carol g. rest van een versegelinge dateert den 1 ende regi

streert den 14july 1627 fol.172 lib octave; 
- Engelbertus Pot wegen de arfg. van Jacob Claesen te Amsterdam enige boeckschulde van winen tot 

sijnter tijt te gebroten; 
- Claes Ottens bij der Apoorte honderttwie rijcx dal. ende 15 st. luyt versegelnge in dato 1628 den 24 

octob. ende regis. den 25 octob. deselven jaers fol. 472 lib octavo; 
- Hindrick Gerrytss in Visscherstrate tnegentich gulden huyr met dartich gulden lientgelt; 
- Jacob Jansen bij der A kercke 12 g.10 stuiver boeckschulde; 
- De. Hayo Mensens als vulmacht van Casper Mensens eenduisenteenhondert carolus gulden heerco-

mende van een darde part scheeps luit scheepbrieff in dato den xx juny anno XVI XXVIII Registra fol 
478 lib octavo; 

- Claes Frericx touslager acht gulden mijn vierde halff stuvr an touwwarck; 
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- Itien Jorys wegen Marten Clasen coopman toe Bremen negenendetwintich rijcxdaler in specie met 
enige stuivrs; 

- D e. hopman Thye van Heeck wegen Johan Pralle tho Bremen 100 dalder van vertroude linnen so 
Johann Bralle hem Nouoge mede gedaen; 

- Noch een ander actie van linnen te gelegener tijt to begrooten; 
- Tete Everts bij Craene poorte 13 carol. g. verdient loont; 
- Eylert Everts schipper wegen Jan Peters Delft tot Amsterdam laet antiekenen eenendetachtenich 

gulden dartyn suyver van geleverden wijn; 
- Eylert Everts voor hem selven sestyn gulden boeckschulde; 
- Harco Geerts vijftyn carol g. rest van een vatt botter; 
- Jan Henricx als voormunt over Jochim Cornelliss z. onmondiche kinderen 54 dald. 15 stuiver brab. 

olderlose kinder geit met ock noch enige kosten tot zijner tijdt toe vertoenen; 
- Claes Willems in Schuytemaeckers straete vierendeviertich gulden verdient loon; 
- De. Warner Ottens 41 gulden 4 st.; 
- Cornellys Jansen seylmaeker tachtentich gulden 18 stuver 6 pi van den seyel; 
- DerckJansen seylmaker 6 gulden 181/2 stuver; 
- Nanne Waldricks als vulmacht van CasperBartolts toe Hamborch 97 rijxdaler ende een halff vat bot-

ter; 
- Noch voor hem selven 22 rijx daler; 
- Allbert Allerts timmerman 40 daler van een jaer huishuir; 
- Jacob Berents smit 19 g.15 stuiver boeckschulde; 
- Peter Claesen van Emtyl een pamp. hantschrifft van 100 embder gulden dateert den v junius 1629 mie 

het lopende jaer rente van desen achterstallich; 
- Tamme Sygerss 7 g.10 stuiver boeckschulde; 
- Noch 2 g. 8 stuiver van tunne- unde baeken geit; 
- Lui tien Harmenss tho Cropswolde 50 dald. eracht pamp. hantschrifft tho gelegener tijt te vertoenen 

dateert den 20 augusti anno 1620; 
- Arent ter Braeke 10 rijcksdalder vertrout geit; 
- De weduwe van Evert Warners twie endetwintich gulden; 
- Jan Lucas in den Dam [=Appingedam] enige schulde tot goede rekeningen; 
- Jan Canter een versegelde brieff van eenduisenteenenvijftich daeler dateert den 11 reg. den 13 octob. 

1628 fol 463 lib octavo Waervan becaelt is 421 daler, sulx dateer restant 630 daler; 
- Griete de dienstmaeget van Albert Gerrits nouoge vijff carol g. verdient loon; 
- De. Claes Can ter 45 gulden 19 st. boeckschulde; 
- Boele Wierts 22 daler 4 placken boeckschulde; 
- Harmen Frericx 21 dalder 23 stuiver boeckschulde; 
- Depost; 
- Ariaen Loechs wegen Hend. Jansen seilmaker te Harlinge 23 gulden affreeckende boeckschulde.' 

De collega Nanne Waldriks werd, op 28 februari 1629, koper van dit schip, voor f 1950. Het heeft hem 
berouwd! In juni 162945 verzocht Haye Mensens wegens zijn broeder Caspar Mensens dat Roeleff Pie
ters Pauw zou gedogen om Gerrijt Alberts Nauwoogen (sic) schip 'uyt den arreste vrij te laten'. Om het 
geval samen te vatten:46 

Nanne Waldricks had dan wel bij keerskoop het schip van 'Albart Nauwoogen' aangekocht, maar er 
lag een arrest op, misschien zelfs wel méér dan een. In ieder geval was er indertijd in Hamburg beslag op 
gelegd 'wegen enige pretensen op d eselve Albe rt Gerrijts [Nouoge] e nde s ijn knechte n van dat dit schip 
van henluiden uijt arreste wechgevoert is';47 Albert en zijn knechten waren kennelijk zonder meer uit 
Hamburg weggevaren, zonder acht te slaan op de aanspraken die men op hem had. En inderdaad: Al
bert was nog maar nauwelijks begraven, of Caspar Bartolts sprak zijn weduwe aan om teruglevering 'to 
Hamborch in arresce [van] sodaene schip met goet als zij daer uithgehaelt ende derwaerts gebracht'.•• 
Niettemin werd het schip toch in Groningen geveild. 

Nanne Waldricks, de koper, kon gezien deze arresten niet veel met zijn nieuwe aanwinst beginnen 
en sprak de olderman en bus heren van het gildrecht aan tot vrije levering en waring op alle rivieren en 
stromen; uiteindelijk werd de verkoop teruggedraaid. Toen hij daarna trachtte zijn onkosten vergoed 
te krijgen, werd hij van de gildrechtsheren naar de setter (Haye Mensens) verwezen, van de setter naar 
de arrestant (Roelof Pieters Pauw) en tenslotte van de arrestant weer naar de gildrechtsheren. Tenslotte 
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vroeg hij om althans anker en touwwerk van het schip te mogen gebruiken op een reis naar Hamburg, 
maar ook daarvoor werd hij weer doorverwezen ... Het gildrecht keurde dat laatste waarlijk goed•• mits 
althans deze goederen op hun waarde werden getaxeerd. 

Een jaar later was de situatie nog onveranderd, behalve dat het schip inmiddels voor de Kijk in't Jats
brug was gedreven en daar flink in de weg lag.' 0 Toen echter gelastten B & R de olderman Westerwolt 
om Nouwoogs schip 'so alhier op den stroom tot ondienst van den schipvaert als pro derelicto gelaten' 
te verkopen tot profijt van Nouwoogs creditoren." Tja, dat was eerder ook al gebeurd, en we hebben al 
gezien wat het gevolg was geweest. Niettemin vond deze herhaalde verkoop plaats, en nu voor een som 
van f 350: een fractie van de vorige opbrengst, uiteraard ten ondienst van zowel de crediteren als van 
de weduwe. Die creditoren raakten prompt 'quaestieus'over de preferentie van dit geld. 5' Busheren en 
gildrechters verklaarden olderman Westerwolt voor rechts- en andere onkosten (om het schip boven 
water te brengen!)f 43.13.0 preferent; dan in volgorde de dienaar Jan Berentsf 10.18.0 door dagementen 
en anders, Nanne Waldriks metf 150 boven f 30 wegens verkochte oude zeilen tot afdoening van pre
tensie wegens hieraan besteed geld, schaden, interessen wegens wanleveringe van hout voor het schip; 
Caspar Mensens tot Bremen f 98.7.0 volgens scheepsbrief van 20 juni 1628; en tenslotte Roelff Peters 
Pauwe het zielige restant adf 47.2.0, ter (partiële) afdoening van de verzegeling van 1 juli 1627. De ove
rige creditoren hun recht voorbehouden (vrije vertaling: die moeten verder maar zien!). 

Prompt werd Roeleff Peters Pauw over de weduwe van Albert Gerrits Nouooge eerst de verwinning 
en daarna de immissie geaccordeerd voor de resterendef194. 53 Die schuld zijn we in 1627, en daarna bij 
de inventarisatie van 1628/29, al tegengekomen. De requirante, ofwel Trijntyen Nouoge, verklaarde 
met gerechtvaardigde bitterheid dat hij de betaling wel had kunnen bekomen van de koopschat gepro
cedeerd van haar schip, maar dat dit achtergebleven was door zijn eigen schuld. De raadsheer Folckerts 
werd gecommitteerd om de partijen te verenigen. Een veel kleinere schuld, f 10 boekschuld 'rest van 
meerder' aan Jacob Cornelis, speelde hier ook nog tussendoor,'• alsook een schuld vanf 9 waarbij Derck 
Harmens en Hendrick Geerts betrokken waren," en een liquidatie (vereffening) van vorderingen met 
GeertJurgens.56 

Kennelijk heeft de interventie van raadsheer Folckerts toch niet tot resultaat geleid, want de 
stadspander Arent van Salingen, op verzoek van Roeleff Peters Paeuw en na akte van immissie d.d. 
9-12-1634, legde op 18 februari 1634 beslag op Trijntien Nouoge goederen wegens f 194 resterende 
schuld en kosten." Haar huisraad bestond uit 'een trysoer, dartich tinnen schottels, vijff tinnen men
gels, ses messingen kandelers, twalff tinnen taeffelbreden, drie bedden, een messingen luchter, een 
beddepanne, een richtelschap, een slaepbanck, een cantoer, een kiste mit stoelen ende bancken, een 
toenebanck ende den winkel ende etlicke vaten met brandewijn.' Nog in 1637 werd op deze verkoop te
ruggekomen'" door een zekere Tiado Louwens in qlte (= in qualité, in zijn kwaliteit van); hij moest zich 
vervoegen bij de raadsheer die toentertijd 'dienst' had gehad. 

Trijntien Nouoge hield- gezien bovengemelde inventaris - klaarblijkelijk al een drankwinkel. Het 
kan zijn dat dit bedrijf werd gevoerd in 'seker huijs' waarvan Albert Hendrix per 1 mei 1634 aan Trijnt
gen Nouooge de huur opzegde.59 Begin 1634 verzocht zij aan het stadsbestuur om de tappergilde te mo
gen verwerven; kennelijk wilde zij dus een kroeg gaan houden.60 Helaas, haar verzoek werd afgewezen 
... Zij herhaalde het reeds na veertien dagen•• en ditmaal werd althans het advies ingeroepen van older
man en heuvelingen van het desbetreffende gilde, dat kennelijk prompt werd verstrekt, want de vol
gende dag werd haar de tappergilde alsnog geaccordeerd, mits zij het recht daartoe staande betaalde.6

' 

Dat gebeurde prompt, voor het herbergiersgilde voldeed zij nog in 1635 als Trijntien Nauoogs de halve 
admissie (een normaal tarief. in aanmerking genomen dat haar man al tot een gilde had behoord).6' 

Overigens werd haar in datzelfde jaar ook een breuk van f 75 opgelegd wegens het schenden van een 
beding. 6'' Te oordelen naar haar rekest van november 163564 was het een 'breucke daerin si vervallen 
volgens placcate van de bededacht' (misschien had ze op een zon- of feestdag tijdens de kerkdienst ge
tapt?). B & R remitteerden haar het aandeel van de stads breuk, en committeren raadsheer Polman om te 
kijken naar het aandeel van de schulte. 

Daarna zien we Trijntje niet meer zelf verschijnen. Was zij overleden, of verdiende zij haar kost zon
der meer onder de aandacht van de overheid te komen? Het lijkt erop of dat eerste het geval was, maar 
helemaal zeker is het niet. In augustus 1636 mocht de stadsrentmeester nog een pand halen bij Trijntje 
Nouoge, van wie hij twintig gulden te vorderen had;65 maar toen haar meubelen werden geïnventari
seerd, was het nog maar de vraag of dat vóór dan wel na haar dood gebeurde. 66 Degene die daaromtrent 
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De stad Groningen in 1616 door Nicolaas Geelkercken 
( de doorgetrokken rode lijn geeft het aarden bolwerk aan, particuliere collectie) 

een verzoek indiende, Albert Jacobs, wordt verder niet meer genoemd; kort daarop verzocht een collega 
(het Heren Wijnhuis) om de penningen van Trijn tien Nouoges verkochte goederen te mogen lichten.67 

Maar als in 1636 'de vrienden' van Albert Gerrits Nou-Oogs kinderen een verzoek indienen bij het 
stadsbestuur•• zal Trijntje allicht reeds overleden zijn geweest, want daartoe verzocht men het advies 
van de voogden van het Weeshuis en die instelling kwam er normaal gesproken niet aan te pas totdat 
niet één, maar beide ouders waren overleden. 

Wat haar kinderen betreft, de enige daarvan die zeker is, is de zoon Gerrit Alberts, die in 1642 al 
gehuwd was - in dat jaar liet hij een kind dopen, en het is niet zeker of dat het eerste was: ook voor de 
aanvang van het stedelijke doopboek in 1640 kunnen er immers kinderen zijn geboren, al had dan zijn 
huwelijk te vinden moeten zijn. 

Het is dan ook onduidelijk of de twee nagelaten kinderen van ene Albert Gerrits die in 1644 en 1645 

worden genoemd, aan Albert Gerrits en Trijntjen Jans toegeschreven kunnen worden: dat zouden 
dan twee onbekende nazaten Nauwoog zijn geweest, want Gerrit Alberts kan daar toen niet meer toe 
behoord hebben. Die twee kinderen hadden tot voorstanderen Popke Eewens als voormond, Pieter 
Jansens en Pieter Pieters als voogden; en een zekere RoeleffJansen, schuitenschuiver wonende over het 
eerste verlaat bij de Carpers, leende 100 daler van hen;•• een zekere Heyne Egberts, schuitenschuiver, en 
Geesien wonende op het Schuitendiep bij Poelepoorcenbrug nog eens 50 daler.7°Daarmee zitten we dus 
wel in een schippersmilieu; de aanzwering van die voogden viel helaas niet te vinden, maar dat register 
begint ook pas eind 1639. 

Een laatste probleem ligt dan nog in een andere akte uit die periode.7' Nanno Waldricx schipper 
(degene die in 1629 getracht had Albert's schip te kopen) en zijn vrouw Appellonia mede caverende voor 
Appellonia's twee zusters Anne tien en Grietien als ook voor Dato Jansen, Gerryt Alberts en Albert Ger
rits 'sampt der selver respectieve huisvrouwen', Hilbrant Wigbolts en Wemeltien, Jacob Jansen Vries 
en Elletien, Willem Toemas en Annetien als erfgenamen van Egbert Jansen in zijn leven wonende aan 
het Damsterdiep verkochten 1/4 part van huis en grond aan het Damsterdiep gelegen. Was dit Gerrit 
Alberts Nauwoog? Wie was dan die Albert Gerrits? 
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Uit dit huwelijk: 

1. GerrytAlberts, volgt IIIa. 
2. JanAlberts, genoemd in 1626, overl. vóór 1653. 

Ub. Hindrick Gerrits Nauwoog, schipper (1629), korenmeter (1664), kleermaker (vanaf 1649), 

overl. (kort) vóór 1664, otr./tr. (1) (als Hindrick Gerrijts bij Crane poerte) Groningen (A.K.) 
19-10/9-11-1628 Aeltjen Ottens (voor wie Claes Ottens als broeder), overl. vóór 1661; otr./tr. (2) 

Groningen 6-4/24-4-1661 Roelefien]ansen, weduwe van Geert Roelofs (get. Remer Jansen, als 
broer). 

Hindrick Geerts Nauooge heeft in 1629 te Groningen de grootschippersgilde verworven.7' En hij vol
deed het gildrecht in datzelfde jaar.73 In 1631 was er een conflict met Harcke Geerts,74 in 1634 een conflict 
met LubbertThijs.7' In het laatste geval bleekHendrick Nouoge/Nouwooge van Lubbert een os gekocht 
te hebben voor 25 daler, volgens hemzelf op conditie dat hij de prijs 'met vrachten zulde verdienen', 
volgens Lubbert tegen harde betaling. Klaarblijkelijk heeft Hindrick dat niet kunnen bewijzen. 

Daarna vinden we hem eigenlijk nooit meer als schipper vermeld; aan het eind van zijn leven was 
hij klaarblijkelijk korenmeter. Wel woonde hij aan de westzijde van het Adiep (de schippersbuurt). Nu 
wordt er echter in precies dezelfde omgeving een echtpaar Hindrick Gerrits en Aeltjen genoemd waar
van de man snijder [kleermaker) was. Betreft dat dezelfden? Hier volgt een opgave van een aantal dopen 
(de stedelijke doopboeken beginnen in 1640, terwijl Hindrick Gerrits [Nou woog) en Aeltjen Ottens al in 
1628 trouwden): 

7-1-1641 Harm tien, dr. van Hindrick Gerrits en Aeltien Harmens in het [tekstverlies]; 
16-5-1644 Jacob, zn. van Hindrick Gerrits en Aeltien Ottens bij der A; 

13-10-1644 Annechien, dr. van Hindrick Gerrits en Aeltien bij de Kranepoorte; 
23-3-1648 Gijsbert, zn. van Hindrick Gerrits en Aeltien bij Dra; 
2-5-1650 Idichjen, dr. van Hindrick Gerrits enAeltjen Hindricks bij Cranepoort; 
9-3-1652 Idichjen, dr. van Hindrik Gerrijts en Aeltjen Hindriks bij Drae; 

18-6-1654 Gerrijt, zn. van Hindrik Gerrijts en Aeltjen Hindrix over Drae. 

Is het mogelijk om daaruit de kinderreeks van één echtpaar samen te stellen? Dat zou het geval zijn, 
ware het niet dat in 1644 twee kinderen zijn gedoopt met vijf maanden tussenpoze! Overigens is een 
kinderreeks van 1628-1654 (dat is meer dan 25 jaar) ongewoon lang. We zullen dus moeten aannemen 
dat er daar bij de A twee gezinnen Hindrick Gerrits en Aaltien hebben gewoond, en aan het echtpaar 
Nauwoog kunnen we met zekerheid alleen een zoon Gerrit Hindricks Nauwoog toewijzen (zie IIIb) als
mede een zoon Jacob, omdat bij diens doop in 1644 het patroniem van de moeder is gegeven. Het kind 
Harm tien uit 1641 zou dan in elk geval bij het àndere echtpaar behoren, gezien het patroniem Harmens 
bij die moeder Aeltien. Een patroniem Hindricks voor de vrouw is in dit geval nietszeggend, omdat dit 
kan zijn ontleend aan de voornaam van de echtgenoot. 

Nu was een gelijknamig echtpaar te vinden: Hindrick Gerrits kliermaker [= snijder] en zijn vrouw 
Aeltien, die in 1649 de 'Noorderste behuisinge van den Soutke[te)l ten Westen van der Adiep' op stads
grond kochten van het echtpaar Jan Boelens Zijlbaack en Mechteltjen Glimmers, tegen een ongenoemd 
bedrag, dat geheel was voldaan en waarvoor de kopers werden gekwiteerd.76 Belendingen waren dit
maal ten Noorden de behuizing van Cornelis Egbers, schipper, ten Oosten de opslag, en ten Zuiden 
warempel Hindrick Gerrits Nou Ooge. Men zou zeggen: ze woonden vrijwel naast elkaar. 

Maar: op dezelfde dag, zij het niet achter elkaar ingeschreven, vinden we een tweede akte met betrek
king tot de Zoutketel.77 Hindrick Gerrits Nau-ooge en Aeltjen Ottens verklaarden daarbij schuldig te 
zijn aan Jan Boelens Zijlbaack en Machteltjen Glimmers 550 gulden wegens een huis met annexen in de 
Zoutketel 'so sij op dato gekeft, en de coopbrief sprekende van volle betalinge ende quitinge verklaerden 
ontfangen te hebben'! Deze koopsom zou worden voldaan met een bedrag in contanten adf 150, nog eens 
f 250 in mei 1650, en tenslotte driemaalf 50 op achtereenvolgende meidagen. Volgens een kantmelding 
was deze schuld al afbetaald op 10 februari 1652, maar inmiddels had er alweer een nieuwe lening plaats
gevonden,78 ook onder familienaam: Hindrick Gerrits Nau-Ooge en Aeltjen Ottens echtelieden aen de 
westzijt der A-diep leenden in mei 165of 250 (kennelijk dus ter betaling van deze termijn) van DerckDerx 
enAeltjenin'tJadt. Een kantmelding zegt: akte gecancelleerd vertoond-dus afgelost-op 1 juni 1655. 
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De conclusie is dus, dat althans bij deze aankoop (in 1649) Hindrick Gerrits de snijder identiek is aan 
Hindrick Gerrits Nauwoog die lid van het schippersgilde was geworden (in 1629) en die bij zijn overlij
den (omstreeks eind 1663) de functie van korenmeter uitoefende. 

In de stad was er regelmatig sprake van geldleningen door schippers, waarbij niet met zekerheid valt te 
zeggen welk van beide echtparen het betrof (uit de reeks kinderen mag men immers opmaken dat er meer 
dan één echtpaarHindrick Gerrits en Aaltje geweest is). De locatie van beider adressen is vrijwel identiek, 
en ook hier is af en toe sprake van de Zoutketel. Zo leenden Willem Alberts, schipper wonende bij der 
Adiep in de Zoutketel en zijn huisvrouw Grietjen, van Hindrick Gerrits en Aeltjen bij de Kranepoort 
f 100;79 Hemmo Jansen, schipper wonende bij Kranepoort in Groningen en Swaentjen, van Hindrick 
Gerrits en Aeltjen ook daar wonende 100 daler à 30 brabantse stuiver;80 en Wijhe Warmolts, schipper 
wonende aan der A diep bij de Bontebrugge en Jacobjen Ebels, van Hindrick Gerrits en Aeltjenf 200.8

' 

Roebert Arents, schipper binnen Groningen en zijn vrouw Aucke Ebels, leenden van Hindrick Gerrits 
Snijder borger in Groningen en diens vrouw Aeltien 100 daler à 30 stuivers brabants, met als onderpand 
hun schip.8

' Dezelfde geldschieters leenden in 1659 f 400 aan Gerrit Ebels en zijn vrouw Lijsbeth.83 Te
vens leenden Remmert Eyssens, schipper, en Rempke Eebelsf 200 van Hindrick Gerrits en Aeltien. 84 

Hendrik moet binnen enkele jaren na zijn tweede huwelijk zijn overleden. Als 'coornemeter' werd 
hij op 14 januari 1664 opgevolgd;85 B & R benoemden toen Jacob Cornelis in de plaats van 'wijlen Hen
drick Gerryts Nauoge' , op dezelfde voorwaarden, en dat gebeurde doorgaans reeds kort nadat de be
trokkene was overleden. Zijn tweede vrouw, RoelefienJans weduwe van Hendr. Gerrits Nauoge leende 
eind 1664f 200 van Harmen Jans Middendorpen Aeltjen, echtelieden, ter betaling van 'een camer in 
Sleemendersstrate bij haer gecoft'.•• Zou zij daar zelf zijn gaan wonen? Ook de Sledemennerstraat lag 
in het A-kwartier, maar dan buiten de diepenring. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Gerryt Hindricks, volgt IIIb. 

2. Jacob Hindricks, ged. Groningen 16-5-1644. 

Illa. Gerryt Alberts Nauwoog, schipper, overl. tussen 1659 en 1679, tr. vóór 1642 Dieuwertjen 
{Gerryts], overl. Groningen (in hetAduardergasthuis) 1687. 

Zij waren zeker gehuwd voor 1642, de doopdatum van het eerst bekende kind; mogelijk in 1641 (de 
stedelijke trouwboeken over 1640-1646 ontbreken). In het schuldprotocol vonden wij Gerrit Alberts 
Nau-ooghe schipper binnen Groningen en Dieuwertjen zijn huisvrouw echter pas na 1650, te beginnen 
met een appèlzaak van Hermannus van Wullen contra Gerrijt Nauoge, in verband met een gildrechts
sententie van 9 augustus 1651 waarbij Hermannus' arrest op Gerrits schip werd gecasseerd. 87 In 1652 
leenden zij f 200 van Apollonia Jans huisvrouw van Nanne Waldrix de olde;•• deze akte werd op 17 
februari 1662 gecancelleerd vertoond. (Dit echtpaar hebben we hierboven al ontmoet). Ongeveer ter
zelfder tijd eiste de weduwe van Peter Goerts een bedrag van 10 gulden van Gerryt Nouooge.•• 

Het graf van zijn vader werd op 18 augustus 1653 op zijn naam overgeboekt. Het kan zijn dat zijn 
moeder toen pas was overleden, maar zeker is het niet: vaak werd er pas een volgende eigenaar geno
teerd als daar een aanleiding voor was (bijvoorbeeld als het graf werd verkocht, of als er een heffing 
werd gevorderd). Hij zal er zelf begraven zijn. 

Volgens de 'Burgervaandelen'•0 woonde GerritNauoge in 1659 aan 'De westsijt van der A, van Crane
poorte aff. Mogelijk was hij ook nog dezelfde als Gerrit Nouwoge, tegen wie op 13 juni 16789' Reinder 
Jacobs en zijn consorten als voogden over wijlen Focco Ottens k ind contenteerden, maar in 167 9 was 
Dieuwertje al weduwe.9' Als Dewer Gerrijts weduwe van Gerrijt Nau-ooghe kocht zij zich in dat jaar 
in het Aduardergasthuis in voor f 150; zij overleed volgens dezelfde rekeningen in 1687. Of Gerrits haar 
eigen patroniem was, of dat dit aan haar echtgenoot ontleend was, durven wij niet te zeggen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen (allen geboren buiten de Kranepoort): 

1. Albert, ged. 21-8-1642, jong over 1. 
2. Albert, volgt IVa. 

3. Jan, volgtIVb. 
4 . Aerjen, volgtIVc. 
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Illb. Gerrit Henricx Nauwoog, geb. tussen 1628 en 1640, commandeur (1697), kapitein (1705, 

1713), over 1. tussen 25-3-1711 en 2-6-1711, otr./tr. Groningen (N.K.) 16-10-1675/6-1-1676Elijsabeth 
Mellens, van Winsum (get. Walter Luitjes als goede bekende). 

Zij tr. (2) Groningen {A.K.) 9-12/27-12-1713 Ben no Hiddema [ook: Heddema], van Groningen. 
Gerrit Henricx Nau-ooge verkocht in 1675 (hij was toen nog niet gehuwd) aan vrouw Maria Pellenrock 
weduwe van Albert Egberts Swartte een halve behuizing (de andere helft was reeds in haar bezit) op 
pachtgrond bij de Kranepoort, het Kaatsveld genaamd, voordien in bezit van Claes Fockes en Aeltjen 
Benes.93 Hoe kwam hij aan die behuizing? Aangekocht, geërfd - in dat laatste geval misschien van 
moederszijde? De naam Foeke legt mogelijk een link naar een andere functie van Gerrit Hindricks, die 
in 1672 onder deze naam aanzwoer als voormond (met Jan Alers en Albert Alberts als voogden) over 
de minderjarige zoon - Focco Ottens - van Otto Fockens en Neessien.94 Later zijn er kennelijk andere 
voogden gekomen, want Reinder Jacobs en consorten als voogden hadden in 1678 een conflict met Ger
rit Nouwoge,95 en een half jaar later eiste Jan Waslander in zijn kwaliteit (als voogd) samen met de 
weeskamer f 73 van Gerrijt Naeuwoge, die deze penningen secuur zou moeten beleggen,96 waarbij zelfs 
dure eden gezworen moesten worden. Maar even later was alles kennelijk weer pais en vree, want toen 
traden op Gerrit Nouoogh voormond, Reynder Jacobs en mester Jan Waslander voogden over Focco Ot
tens nagelaten zoon van Otto Fockens.97 

Ook werd Gerrijt Nauwoogh in 1679•• door de Weesheren gelast om aan te zweren als voogd over de 
kinderen van Wij be Warners bij Hilletien (ze werd zowel Geerts als Jans genoemd); hij betoogde dat er 
nadere verwanten waren - die eerder voor deze taak in aanmerking kwamen - en moest hun namen 
opgeven. Hij is daar kennelijk in geslaagd, want wij troffen hem in deze functie niet aan in het register 
der voogdijaanstellingen.99 Wel werd Gerrit een aantal jaren later gedaagd wegens penningen die hij 
van een Geert Wijbens onder zich had-zou dat een zoon van Wij be Warners zijn geweest?'00 

Enkele losstaande zaken betroffen een Hindrick Leuning (hij woonde bij de Kranepoort) die erover 
klaagde dat GerrijtHindricks Naeuwoge op 29 november1678 hem voor een verrader en verklikker had 
uitgescholden;'0 ' een Eijse Remmers die geld met hem moest verrekenen; '0 ' een Jan Bloemzaad die 40 
gulden 'meesterloon' vorderde en verkreeg- klaarblijkelijk had Gerrit hem een verwonding bezorgd; '°' 
Eppo Harckens die een arrest legde op het zadel van de gewezen rekenmeester Averes, dat onder Gerrijt 
Nauoogh berustte; '04 Cornelius van Alten, die voortzetting eiste van een eerder aangegaan proces'05 en 
een eis van Gerryt op een Derk Bloem voor f 31.10.0 geleend geld. 

Een Andries van der Camp had in 1703 enkele guldens van Gerrijt Nauwoogh te vorderen wegens 
'procureurssalaris en verschoten geld'; daar kwamen toen nog extra kosten overheen.'06 

De convooymeester Buttinga werd eind 1704 de verwinning geaccordeerd over Gerrijt Nauwooge we
gens boekschulden. '07 Gezien de aard van deze vorderingen (boekschulden betroffen meestal consump
ties en leveranties) zijn het denkelijk geen pachten geweest. 

Zoals gezegd verkocht hij in 1675 een halve behuizing bij de Kranepoort. Het lijkt ons niet onmogelijk 
dat hij dit pand nadien in huur is blijven bewonen. Zijn enige kind werd in 1676 op dat adres (bij Krane
poorte) geboren, en nog in 1703 blijkt hij in die buurt woonachtig te zijn: toen werd namelijk 1/4 deel van 
een behuizing op de hoek van de Kranepoortenbrug (meierwij ze bewoond door de olderman Nauooge) 
voor f 300 verkocht. '08 Dat maakt een totale waarde van dit pand adf 1200, een acceptabel bedrag. 

In 1678 vond plaats een inventarisatie der goederen van Gerrit Hindricx Naeuwoogh bij Der A, ove
rigens zonder duidelijke aanleiding, en dat is aardig om te zien. '09 De boedel omvatte voornamelijk 
huisraad, in slechts enkele vertrekken: genoemd werd een voorkamertje, voorhuis, binnenkamer, gang 
en achterhuis, alsmede de inhoud van een eiken kast. In het voorhuis bevond zich onder andere: één 
1nus k e r, één s na.pha.a.n, één b a ndeli e r, tw e e d e gens en een k rui tho orn. In de binnenka tn e r; é é n bijbel, 

zes zilveren bekers, twee zilveren koppen, twee boeken met zilveren beslag, en een 'ticktackbort'. 
Gerrit Hindricks Nauogius, commandeur, werd in 1697 genoemd als goede bekende van de soldaat 

HindrickJans, die zich kort daarop ook Nou woog noemde en die bovendien Gerrit Nauwoog later zou 
omschrijven als zijn overleden oom. Wij zullen hem verderop nog ontmoeten, maar waarom Gerrit 
Hindricks in 1697 werd aangeduid als commandeur? Enkele jaren later was hij kapitein. 

Hij zal reeds in 1666 ( onder de naam Gerrit Hendrix) het admissiegeld adf 50 voor het herbergiers gil
de hebben voldaan. 63 Tot en met 1710 bleef hij het jaarlijkse neringgeld- ten bedrage van een rijksdaal
der - voldoen; de lijst over 1711 vermeldt zijn weduwe, die van 1712 abusievelijk weer zijn eigen naam, 
maar in die van 1713 (zijn weduwe is in dat jaar hertrouwd) komen ze niet meer voor."0 Alleen over de 
jaren 1695-1698 werd de familienaam vermeld, waarvan één keer met het patroniem erbij. 
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Schoolplaat, begin twintigste eeuw 

Gerrit was echter voornamelijk pachter van belastingen en accijnzen, vooral van de kraanaccijns (de 
kranen waarmee de schepen gelost werden), maar aanvankelijk ook andere, zoals de visaccijns. Deze 
laatste trok hij over 1687 voor f 540, met als borg Geert Rosingh; ondertekend (maar dit is niet de ori
ginele handtekening) door Gerryt Hindricks."' Denkelijk hing hiermee samen dat hij in 1704 Hindrick 
J ochums en consorten aansprak: dat waren namelijk 'stadts meters'.'" 

Als de stad op zeker moment de achterstanden in betaling gaat inventariseren en opeisen, stuit zij 
ook op Gerijt Hindricx Nauwooge, waarvoor Jan Peters als borg was gesteld."' Voor zover uit de aan
tekening viel op te maken betrof het een betaling over 1676 inzake (het pachten van?) de verlaten bij 
Martenshoek. Besloten werd 'nae nij jaer te bevorderen, en te innen, voort te setten, als noch te execu
teren'! Klaarblijkelijk had deze affaire een lang leven, want nog in 1695 werd afgeboektf 250 'soo hem 
[Gerrit Hendricks Nouwoogh] zijn geremitteert van de achterstallige verlaatsaccijs anno 1676'(!)."4 In 
1694 werd geadministreerd dat er eind december nog restanten openstonden over 1677;"' Stad; Spil
sluizen; Gerrij t Nauoge en Jan Peters; f 145.18.0. In 1684 eiste Jan Rosema dat Gerrij t Hindr. Naeuwoge 
rekening en verantwoording zou moeten afleggen van de administratie van de kraan, die hij in beheer 
had gehad. "6 In de winter van 1689 werd door Gedeputeerde Staten ( dus een provinciale bestuurslaag) 
bedongen dat een twaalftal pachtenaren (of hun weduwen) soldaten ingekwartierd zullen krijgen, als 
ze binnen drie maal 24 uur geen betaling hebben gedaan!"' Hieronder was ook Gerrit Nauoge. Zou hij 
inderdaad soldaten in huis hebben gekregen? 

Ondanks deze incidentele achterstanden is hij als [belasting]pachter blijven functioneren, want in 
1699 treffen we hem aan als huurder van de 'stadts craen accys' wanneer hij van Jan Gossens betaling 
eist wegens 160 vaten lijnzaad (per vat één stuiver) en twee vaten verf (per vat drie stuiver) door hem 
ingeslagen."" Het lijnzaad bleek bij nader inzien niet onderhevig te zijn aan accijns. Tevens eiste hij, 
ditmaal met succes, vier stuiver per vat van Derck Jans Mudderman wegens twee vaten azijn en van 
Harcko Hamming wegens elf oxhoofden azijn."9 Dezelfde zomer diende Gerryt Hindrix Nau-oogh, 
huurder van het stedelijke kraanaccijns, een rekest in bij het stadsbestuur over de 'lijsten van de crane' 
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die zouden worden gedrukt en nagekeken door burgemeester Clinge."0 Dat was trouwens iets wat 
vaker voorkwam: ook stukken waarvan slechts enkele exemplaren nodig waren, werden indertijd wel 
gedrukt- bijna zoals ze tegenwoordig worden gefotokopieerd of af geprint. 

Ook in 1702 en 1703 was hij nog als zodanig actief, want er is een rekest bekend uit die periode."' Het 
luidt als volgt, en geeft duidelijk aan dat deze gepachte posten niet automatisch een goede opbrengst 
gaven: 'Vertoont U Ed.Mog. met schuldige onderdaenicheit Gerrijt Hindricks Nouwoogh (hij tekent 
als Gerrijt Hindryx) als trecker van de craanaccys deser stade, hoe dat de eraan door outheijt soodae
nich is versloten geweest dat deselve heeft moeten affgebroocken worden soodat over ses maenden 
onbruickbaar is geweest, en tot noch toe niett weder in staat gebracht, waerdoor remonstrant groote 
schaede en interesse is toegevoeght .. .' Hij verzocht dat hem 'een redelijck remis moge geworden we
gens zijn geledene schaede en interesse'. Het kostte tijd en veel commissievergaderingen, maar op 15 

oktober 1703 werd hem een teruggave van f 275.12.0 toegestaan 'ter oorsake van het stilstaan van de 
craen'. 

In 1707, tenslotte, was er een conflict gaande tussen Gerrijt Nauoogh als huurder van de kraanaccijns 
tegen Tonnis Frericks over het 28"' artikel van ordonnantie waarover de raadsheren Appinge en Pott 
werden gecommitteerd. Het betrof de onduidelijke situatie betreffende waren tussen de 1000 en 2000 

pond; besloten werd dat van iedere 100 pond een stuiver kraanaccijns moest worden voldaan. m 

Hij is dit werk tot zijn dood blijven doen, want begin 1712 had zijn weduwe te voldoenf 53.15.0 kraan
geld (43 schepen à 200 ton) van kalk, vanwege het opbouwen van de ingestorte toren van de Akerk."3 En 
in 1713 werd aan Gerrit Nauwooghs wed. betaaldf 150 'soo haar an de eraan accijs is geremitteert luijt 
request, apostille, ordonnantien en quitancie' . "4 

Mogelijk had de commandeur zijn dood voelen aankomen: hij kocht op 25 maart 1711 graf no. 219 op 
het Broerkerkhof."5 Reeds op 2 juni 1711" 6 werd Lijsbeth Melles, weduwe van Gerrit Nauoogh, gedaagd 
door HindrickJans Nauwoogh in qlte (= in qualité, in zijn kwaliteit van), om visie en copie uit zodanig 
testament als wijlen haar 'eheman' had opgericht. Hieruit mag worden aangenomen dat hij kinderloos 
was overleden. 

Lijsbeth Melles bij de A werd maart 1695 lidmaat op belijdenis; was dit dezelfde vrouw? Zij hertrouw
de (afkomstig van Groningen, voor haar Adam van Laan als neef) eind 1713. Dat huwelijkscontract"7 

werd gesloten tussen de solliciteur Benno Heddema en Lisbeth Melles, weduwe van de capitain Gerrit 
Hindrix Nauoogh. Lijsbeth's zuster was Martien Melles; bij de huwelijkse voorwaarden van haar zoon 
Mello Martens met Alegonda Woldendorps, in 1705, trad voor de bruidegom op, behalve zijn moeder, 
ook zijn [aangehuwde] oom de captein Gerrit Nou woog."" 

Uit dit huwelijk alleen gevonden: 

1. Hindrick Gerrits, ged. Groningen (A.K.) 22-12-1676 (bij Kranepoorte), vermoedelijk jong 

overleden. 

IVa. Albert Gerrits Nauwoog, ged. Groningen 24-8-1645, overl. (kort) vóór 1-7-1696, otr. Dok

kum 27-3-1691, otr./tr. Groningen 31/31-3-1691 Siouckjen Sickes, ged. Dokkum 12-10-1656, dr. 

van Sicke Claesens. 
Sjouckjen tr. (1) Dokkum 12-12-1680 Abel Harmens, schipper; otr. (3) (als weduwe van Albert Gerrits 

Naeuwooghe, van Dokkum) Groningen 21-1-1702 Pieter Douwes, van Outkerk in Friesland (attestatie 
gepasseerd). 

Albert werd lidmaat van de Hervormde Gemeente Groningen als Albert Gerrits Nauwoog met at
testatie van Harlingen maart 1690. Had hij daar toen al enige tijd gewoond? Wij nemen toch wel aan dat 
hij dezelfde Albert Gerrits was die in 1645 te Groningen was geboren: de naam van zijn oudste dochter 
bevestigt dit. Hij bracht in elk geval een Friese bruid mee. 

Kort tevoren, in december 1689, had Albert Gerrits Nauooge de eed gepresteerd 'als snickevaerder 
op het veer van hijr op Stroobos en vice versa varende'; hij was dus schipper op (en dan vermoedelijk 
ook mede-eigenaar van) een trekschuit"• tussen Groningen en Strobos, een dorp op de grens van de 
provincie Friesland. Normaal gesproken was de eigendom van een 'snik' in twee delen gesplitst, en één 
van beide eigenaren moest de schuit zelf bevaren. De ander was vaak een belegger en stille vennoot. Na 
het sterven van een schipper konden zijn erfgenamen de eigendom niet aanhouden, tenzij een knecht 
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(voor beperkte tijd, met officiële toestemming) of een zoon het overnam. Jammer genoeg hebben wij 
tot dusver noch de aanschaf, noch de verkoop van een aandeel in een schuit kunnen achterhalen; bij de 
inventarisatie van de nagelaten boedel (begin 1702) was er echter geen sprake meer van. 

Over zijn activiteiten vonden wij weinig. Wel blijkt uit het grafboek van de A-kerk - zie daarvoor 
hierboven, bij zijn gelijknamige grootvader (IIa)- het volgende: 'Anno 1693 den 4Julij is dit graf over
geteijkent op Albert Gerrits Nauwooge sone en erfgenaem van sijn vader GerritAlberts bovengenoemt.' 
En daarna: 'Wed. te Dokkum, bij Cornelis Jacobs bij ter A het geldt te haaien. De verhoging anno 1719 
betaelt'. 

Sjoukje Sickes was dus (met haar tweede man) teruggegaan naar Friesland en liet de administratie 
van het graf waarnemen door een aangehuwd familielid in Groningen. Genoemde Cornelis Jacobs was 
namelijk in 1710 gehuwd met de weduwe van GerritAdriaans Nauwoog (Vb), die een neef en voormond 
was geweest over beide nagelaten dochters van Albert en Sjoukje. Het eigendom van het graf was dus 
niet opgesplitst over de drie zoons van Gerrit Alberts; alleen de oudste werd als eigenaar ingeboekt. 

Zijn naam verscheen pas weer in de Groninger archieven na zijn dood. In de diaconierekening over 
1696-1697'30 noteerde de boekhouder de volgende ontvangst: 'Den 1 Julij [1696] van de wed. van Albert 
Nauoogh f 25.6.0, sijnde een mondelinghe belofte.' We mogen aannemen dat hij toen nog maar kort 
tevoren was overleden, en hoeven bovendien niet te gaan zoeken naar een eerdere registratie van het 
legaat, want dat is er niet geweest. Sjoukje maakte geen haast met het zoeken naar een tweede man; zij 
hertrouwde pas na vijf of zes jaar. Op 20 januari 1702, één dag voor de ondertrouw, werd Gerryt Ariaens 
aangezworen als voormond over de minderjarige kinderen van Albert Gerryts Nauwoge bij Sjauchien 
Sickens in echte verwekt; Harcko Jacobs ad idem als voogd;''' en meteen dezelfde dag''' werden ter 
instantie van Gerrijt Ariaens in qualité en consorten als voorstanderen over de minderjarige kinderen 
van Albert Gerrijts Nauwoge bij Saackien Sickens dezen door het stadsbestuur geauthoriseerd om een 
afkoop of scheidinge te maken met de moeder. Dat zijn al twee versies van Sjoukje's naam ... De derde 
vorm, duidelijk correcter, vinden we bij de inventarisatie van de goederen genoemd:"' 

Inventaris van de goederen van Albert Gerrits Nauooge op zijn sterfdag nagelaten, opgegeven door 
zijn weduwe Sioucke Sickens. Daaronder is een obligatie over de provincie Frieslandf 1000 gulden; een 
verzegeling ten laste van Jelle Wij gers en Jan Eintes te Dokkum f 1000; een verzegeling ten laste van 
Geert Claesen te Grijpskerkf 200; een obligatie ten laste van Ipe Tiaerts te Dokkumf 550; een obligatie 
ten laste van Albert Doekes te Dokkum 250; een obligatie ten laste van DerckAndries te Harlingenf 40. 
Het huisraad werd door de moeder en toekomende stiefvader Pieter Douwes overgenomen voor f 452. 
De weduwe ondertekende met 'Siouekien Siekes'; men zou Siouckien Sickes verwachten, maar dat valt 
er niet van te maken. 

Uit de diverse Friese, en meer speciaal Dokkumer, waardepapieren mogen we misschien concluderen 
dat het merendeel daarvan afkomstig was van Sjoukje. De feitelijke afkoop'34 vond ook alweer diezelfde 
dag plaats, tussen enerzijds Gerrit Arjaens Nauooge voormondt, Harcke Jacobs vooght over de twee 
minderjarige kinderen van wijlen Albert Gerrits Nauooge bij Sjoukjen Sickens in echte verwekt, met 
name Dieuwertyn in' t elfde en Annegien Alberts Nauooge in't zesde jaer, en anderzijds de moeder en 
haar toekomende eheman Pieter Douwes. Op de twee pupillen werdf 1900 vastgezet, met twee zilveren 
lepels, een dito mans meshecht, en een testament met zilveren beslag. 

Gezien het bovenstaande, en ook omdat de twee meisjes niet meer in Groningen zijn aangetroffen, is 
het gezin ongetwijfeld naar Friesland teruggekeerd. De doop van de in de afkoop genoemde Annegien 
is niet in de stad gevonden, wel van een Trijntien die ongeveer dezelfde leeftijd gehad moet hebben. 
Zou er sprake zijn van een latere naamswijziging? Of was de doopinschrijving onjuist? 

Uit die huwelijk, ged. te Groningen(A.K.) en geb. buitenApoort: 

1. DieuwertynAlberts, ged. 11-11-1691, overl. na 1702. 

2. GerritAlberts, ged. 5-7-1693, jong over!. 
3. Trijntje Alberts, ged. 16-2-1696, vermoedelijk identiek aan Anneyien, ged. Groningen ca. 

1696, over 1. na 1702. 
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IVb. Jan Gerrits Nauwoog, ged. Groningen 13-6-1647, tr. N.N. 
Verder vonden wij vooralsnog niets van hem. Woonde hij elders? Noch in Groningen, noch in Fries

land troffen wij hem aan, maar het blijft altijd mogelijk dat hij in één van deze provincies heeft ge
woond.Jan Gerrits was de middelste van drie broers. De oudste, Albert, bleef in Groningen; de jongste, 
Aerjen, vestigde zich in Harlingen. 

Gezien de combinatie van patroniem en familienaam durven wij in de later voorkomende soldaat 
Hindrick Jans N au woog wel een kind van deze Jan Gerrits te zien. Wellicht was Jan Gerri ts ook soldaat. 

Uit zijn huwelijk: 

1. HindrickJans, volgt Va. 

IVc. Aerjen Gerrits, ged. Groningen (A.K.) 5-4-1649, bij zijn huwelijk van Harlingen, tr. Har

lingen 3-9-1673 Gaatske Minnes, bij haar huwelijk van Harlingen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Harlingen: 

1. MenneAerjens, ged. (Westerkerk) 17-4-1674, verder niet aangetroffen. 

2. Gerrit Aerjens, volgt Vb. 

Va. HindrickJans {Nauwoog], soldaet onder majoor Valk, otr./ tr. Groningen(A.K.) 6-2/24-2-1697 

Remcke Geerts (voor wie optrad de commandeur Gerrit Hindrick Nauogius als goede beken
de), vermoedelijk ged. Leeuwarden 14-3-1669, dr. van Geert Geerts. 

Remcke otr./tr. (1) Groningen (A.K.) 31-1/25-2-1695 Staede Staedts, soldaat onder het regiment van de 
overste Haersolte, van Groningen. 

Uit Remke's eerste huwelijk slechts één kind: a. Staes Staadts, ged. Groningen (A.K.) 5-6-1692 (Zuider
diep). 

Bij het huwelijk wordt HindrickJ ans onder patroniem vermeld, zijn oom ( onder het mom van 'goede 
bekende' van de bruid) met familienaam. Bij de doop van een kind in 1702 heette Hindrik zelf echter 
ookNouwoog. 

Na het overlijden van zijn oom de commandeur vinden we een rekest van Hindrick Jans Nauwoog 
'hoe dat genoodsaeckt werdt te procederen tegen de weduwe van zijn overleden oom Gerrit Nauwoge 
over desselfs nagelaten boedel, doch onmachtig dat selve te kunnen uitvoeren ... verzoekt het arme regt 
en een advocaet om sijn saecken te patrocineren .. .'.135 Het verzoek werd door het stadsbestuur afgewe
zen. Maar bijna twee jaar later probeerde hij het opnieuw: 136 'Op de requeste van HindrickJans Nauw
ooge ten einde hem het jus pauperum [het armenrecht] moge werden geaccordeert tegens de wed. van 
Gerrit Jans Nauta (sic) .. .' Ditmaal wezen B & R hem de hulp van Dr. Eyssonius toe. Daarop sprak hij 
Lijsbeth Melles, inmiddels hertrouwd, dan ook aan: 137 'HindrickJans Nauwoogh mede-erfgenaam van 
Gerrit Nauwoogh contra soll[iciteur] Heddema nomine uxoris in qualité.' Hij eiste overlegging van 
staat en inventaris van de goederen door wijlen Gerrit nagelaten. De weduwe stelde dat haar hiervan 
krachtens testament de lijftocht competeerde; Hindrick kreeg ongelijk, en ging(tevergeefs) in appèl. 

Over de kinderen en kleinkinderen troffen wij verder weinig meer aan. Ze kunnen zijn weggetrok
ken, ze kunnen kinderloos zijn gestorven, maar het is ook mogelijk dat het nageslacht verder zonder 
familienaam door het leven is gegaan. 

Uit dit huwelijk, ged . te Groningen en geb. ald. in de Sledemennerstraat (behalve Geerdt): 

1. LijsbethHindricks, ged. (Gr.K.) 16-8-1698. 

2. Aeltjen Hindricks, ged. {A. K.) 29-9-1700. 

3. Engel Hindricks, ged. {A.K.) 10-9-1702 (zn. van Hindrik Jans Nouwoog en Remke 

Hindriks). 

4 . Jan Hindricks [bij zijn huwelijk: Nauoogh], ged. (N. K.) 16-10-1704, tr. Groningen 14-10-1732 

MargarethaHindricks, weduwe van Victor Smits, van Emden. 

5. Geerdt Hindricks [bij zijn huwelijk Geert Nauwoge, later steeds: Geert Hindrix], ged. (N.K.) 
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20-10-1707 (bij der A), soldaat in de compagnie van Heerema, tr. Nieuweschans 19-8-1731 

FennigjenMammes, ged. Nieuweschans 21-9-1710, dr. van Mamme Egberts en GrieteJans

sen. 
Uit dit huwelijk, ged. te Nieuweschans: 
a. Rempke Geerts, ged. 22-5-1732. 

b. Grietje Geerts, ged. 22-11-1733. 

c. Grietjen Geerts, ged. 28-8-1735. 

d. Hinderijke Geerts, ged. 7-4-1737. 

Vb. Gerrit Ariaens Nauwoog, ged. Harlingen (Grote Kerk) 3-9-1675, gerstkoopman, overl. 

Groningen 1709, tr. (1) Groningen (M.K.) 27-2-1703 Tiamke Berents, van Sneek (voor haar 

Gerrit Hindrix [waarschijnlijk Nauwoog] als goede bekende); otr./ tr. (2) Groningen (M.K.) 

13-4/4-5-1708 Cornelisjen Claassen, van Ouderderzijl [= Aduarderzijl] (get. Jurrien Spandouw). 
Zij er. (2) (als Cornellis Claesen, wed. Gerrit Ariaens, van Feerwert, get. Berent Spandouw), otr./tr. 

Groningen (Acad. K.) 31-5/18-6-1710 CornellisJacobs, van Dorcquert. 
Een eerste vermelding van Gerrit Adriaans, en nog wel in familieverband, vinden we nog voor zijn 

huwelijk: in 1702 was hij, zoals boven vermeld, voormond over de twee dochtertjes van wijlen Albert 
Gerrits Nauooge bij Siouckien Sickens. Het jaar daarop trad hijzelf in het huwelijk, en wel met een 
Friezin; bij die gelegenheid werd (correct) opgegeven dat hij zelf ook uit Harlingen afkomstig was. 
Overigens konden wij Tiamkes doop in Sneek niet achterhalen. 

Uit dat huwelijk is één dochter overgebleven; of er meer kinderen zijn geweest, en waar ze dan zijn 
gedoopt, is onbekend. We horen van haar in het voorjaar van 1708: toen werden aangezworen Harcko 
Jacobs voormond, Berent Cornelis voogd over het minderjarige dochtertje van Tjamke Berents bij Ger
ryt Nauooge in eghte verweckt.'38 Een inventaris van de goederen nagelaten door Tiamke Berents, aan
gegeven door haar man Gerrit Nauooge, is van dezelfde datum.'39 Voor het dochtertje genaamd Gatske 
Gerryts Nouwooge, oud in het zevende jaar, werdf 549.14.0 vastgezet. 

Deze inventarisatie van de goederen nagelaten door Tiamke Berents, overgegeven door haar gewe
zen echtgenoot Gerit Nauooge, geeft ons een kijkje in de huishouding. In Holland en Friesland was er 
te goede wegens geleverde en verkochte 'gest',f 800; verder huisraad. Totaalf 1099.8 .0, voor het doch
tertien de helft, tevens een silveren kocker met een kettingen, een zilveren schaar met kettingen, en een 
speldekussentje met een ketting, alsmede een zilveren lepel. De vader zou het meisje, toen in het vijfde 
jaar oud, tot haar achttiende grootbrengen en laten leren lezen en schrijven, naaien, speldewerken of 
breien.'40 

Direct daarna hertrouwde de vader en wel, in mei 1708, met Cornelisjen Claasen. In maart 1709••• 
leenden GerrytNauooge en Cornelis jen Claasen 200 gulden uit aan Jan Auckes enFrouckeJans (volgens 
een kantmelding werd dit bedrag gekwiteerd vertoond 9 mei 1727). Maar nog vóór het jaar om was, was 
ook Gerrit Adriaans overleden, mogelijk zelfs al voordat in september 1709 de voogd Derck Dercks 
werd aangesteld. In december van dat jaar gaf de weduwe een inventaris op van de nagelaten goede
ren. '4' De weduwe ondertekende op 4 december 1709 als Cornelsien Clasen. Ook hier was weer sprake 
van gestcoopmanschap. Afkoopspenningen van het moederlijk goed van het voordochtertje ad f 550 

had de voormond Harco Jacobs al ontvangen, alsmede het zilver aan de kettingen. Totaal beliep het 
kapitaal, waaronder veel huisraad,f 1040.14.0, waaruit het kindf 260.3.8 toekwam. Het gezin woonde 
klaarblijkelijk in een kelderwoning ( er is sprake van een binnenkelder en een voorkelder), waarvoor per 
half jaar de huur f 1s bedroeg, er was ook een vordering vanf 6.12.0 aan achterstallig schoorsteengeld. 
Het kind is dan zes jaar oud.'" 

Kort daarop'44 werd alsnog - of opnieuw - aan de weeskamer overgegeven de van 13 april 1708 da
terende inventaris van de goederen nagelaten door 'nu wijlen' Gerrit Ariaens Nouwooge en wijlen 
Tiamke Berents dochter, Gaske Gerrijts Nouwooge genaemt oud in 't zevende jaar, overgegeven door 
de voormond HarkeJacobs en de voogd Derck Dercks. Behalve de al genoemde bedragen voor moeder
lijk en vaderlijk goed was er een spaarpot van f 27.7.0, wat kleren, een testament met zilveren krappen, 
de zilveren lepel en de 'drie silveren ketten op de sijdt met een beslagen leeren kooker' (een chatelaine 
dus). Zoals uit de afrekening van 15 januari 1711 blijkt, waren er leningen ad f 800 en f 100 uitgezet, 
beide à vijf procent; '45 later zouden ook Jacob Harkes, Aukjen Harkes en Maijke Harkes substantiële 
bedragen uit de boedel lenen. Dat waren allicht kinderen van HarkeJacobs. 
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De voogd Derck Dercks was aangezworen in september 1709'46 en na het overlijden van HarkeJacobs 
werd Jacob Thomas in januari 1711 de nieuwe voormond.'47 De weduwe van Harke Jacobs had tevoren 
nog verantwoording afgelegd. '48 

De voorstanderen kregen het daarna nog druk met het afhandelen van de zakelijke besognes. Harco 
Jacobs, voormond over het minderjarige dochtertje van Gerrit Ariaens Nauooge 'voordragende hoe de 
overledene enJ elle Broer gestecoopmanschap in de mande hebben gehad, waarvan nogh een merckelij
cke somme in Vrieslandt te goede is, welcke ten spoedighste diende geinnet te worden .. .' verzocht dat 
zij iemand naar Friesland mogen zenden met een volmacht om deze penningen te innen.'49 Kennelijk 
lukt dat niet zo vlot, want een jaar later diende Cornelis Jacobs nomine uxoris met consorten (zijnde 
Jacob Thomas en consorten voorstanderen over het kind van Gerrit Adriaans Nauoogh en Cornelis je 
Jacobs) een eis in contra Jelle Broers tot verrekening van zodane mandelige schulden als 'wegens gest
koopenschap volgens boeck nog is hebbende'. '50 

Uit dit huwelijk: 

1. Gatske Gerryts Nauwoog, geb. Groningen in de tweede helft van 1703 ( doop niet gevonden), 

lidmaat op belijdenis te Groningen (Gatske Gerrits, j.d. aan de A) sept. 1733, otr./tr. (voor 

haar stiefvader Cornellis Jacobs) Groningen 28-11/15-12-1733 HindrikLuynge, ged. Gronin

gen (Gr.K.) 14-4-1696, zn. vanLudolphLuyncks en Trijntjevanlaar(an't Ossemerckt). 
In 1724'' ' diende Gatske Naauwooge bij het stadsbestuur een rekest in waarbij zij verklaarde dat 

'haar voormond en voogden nu alle overleeden zijnde, en remonstrante nu over de twintigh jaaren 
oudt met kennis en goedtvinden van de heren van de weescamer wel genegen waar haare goederen 
selfs te administreren, versogte dieswegen dat haar venia aetatis mogte werden verleent' . Dit werd 
toegestaan door B & Ronder de gebruikelijke conditiën; de inschrijving is vermeld in het weeska
merarchief. '" 

De jongedochter bleef nog bijna tien jaar zelfstandig en ongehuwd. Pas in 1733 trad zij in het 
huwelijk. Een huwelijkscontract'" noemt de partijen: Hindrik Luynge, zoon van wijlen Ludolph 
Luynge en Trijntjen van Laer en de j.d. Gatske Gerryts Nauwoge, dochter van wijlen Geryt Nauw
oge en Tjamke Beerents. Aan bruidegomszijde getuigden Reinold Ferron, neef, Hindrik Gerryts 
voormond over bruidegoms voordochter; en aan bruidszijde: Cornellis Jacobs en Cornellisjen 
Claassen, stiefvader en stiefmoeder. De verhouding met Gatske's 'dubbele' stiefouders was dus 
kennelijk goed gebleven; mogelijk hadden zij haar ook grootgebracht? Die kans lijkt ons zeker 
aanwezig: ze is niet in het weeshuis opgenomen, en - wat ook wel iets zegt - haar beide dochters 
heetten respectievelijk Trientien (naar de moeder van Hindrik Luijnge) en Cornelsijn, deze laatste 
dus eerder naar de stiefmoeder Cornellisje dan naar de eigen moeder Tjamke. 

Uit dit huwelijk, ged. Groningen en geb. in de Oosterstraat: 
a. Gerrijt Luijnge, ged. (M. K.) 12-9-1734. 
b. Ludolph Luijnge, ged. ( Gr. K.) 6-1-1736. 
c. Gerhardus LudolphLuijnge, ged. (Gr.K.) 9-4-1737. 
d. TrientienLuijnge, ged. (Gr. K.) 2-6-1739. 
e. CornelsijnLuijnge, ged. (A.K.) 22-3-1741. 
f. BerentLuijnge, ged. (A.K.) 2-9-1744. 

Noten 
1. RHC Groninger Archieven(= GrA), rvr 34, 

fol. 84vo; uitgegeven als: W.G. Doornbos en 
D. F. Kuiken, Gildrechtboek van de stad Gronin
gen, 1434-1717, Groningen 1996, pag. 110. 

2. Qua leeftijd zou hij desnoods identiek kun
nen zijn aan 'GerrytJansen een jonck coop
man ongehylict wth Den Hage, tot Utrecht 
woonende, in't Blauwe Cruys met Pieter 
Brorsuma woonende' die bij de aanvang 
van het stedelijke lidmatenboek, in 1594, al 

was ingeschreven. Maar gezien de verdere 
chronologie ligt het voor de hand dat Gerrit 
Nouoog toen al gehuwd was en kinderen 
had. En in het lidmaten boek komt de naam 
Nauwoog niet voor. 

3. GrA, III a 19, 19-8-1617. 
4. GrA, III a zo, 29-10-1619. 
5. GrA,IIIazo,19-1-1619. 
6. GrA, III a 20, 4-2-1619; 5-5-1619. 
7. GrA, III a 20, 23-6-1619. 
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8. GrA, III a 22, 14-4-1621. 
9. GrA, III a 22, 15-11-1621; 21-11-1621; III a 23, 

fol. 61, 26-7-1622. 
10. GrA, III K 2, 9-3-1622. 
11. GrA, III K 2, 4-5-1622. 
12. GrA, III K 2, 18-5-1622. 
13. GrA, III a 23, fol. 188, 1-11-1622; fol. 301, 

18-12-1622. 

14. GrA, III a 23, fol. 91, 19-8-1622. 
15. GrA, 111 a 23, fol.179, 30-10-1622; ibidem, fol. 

306vo, 22-12-1622; ibid., fol. 411vo, 13-3-1623. 
16. GrA, III a 23, fol. 268vo, 5-12-1622; fol. 32ovo, 

21-1-1623; fol. 411vo, 13-3-1623. 

17. GrA, III a 24, fol. 47vo, 23-5-1623. 
18. GrA, 111 a 24, fol. 209, 29-8-1623. 
19. GrA, III a 26, 22-9-1626. 
20. GrA, Gildearchieven, inv.nr. 30, koopman

en kramergilde, fol. 48. 
21. GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen, Kerkvoog

dij, grafboek A. K., inv.nr. 1619 (voorheen 
toegang 252), inv.nr. 139) 2' gedeelte, nr. 3. 

22. GrA, Gildearchieven, inv.nr. 30, koopman
en kramergilde, fol. 42 vo. 

23. GrA, RA 111 x 6, fol. 46, 1-12-1622, gere
gistreerd [verder afgekort als 'gereg.'] 
30-1-1623. 

24. GrA, RA III x 6, fol. 31, 11-1-1623, gereg. 
13-1-1623. 

25. GrA, 111 a 30, fol. 385, 30-1-1632. 
26. GrA, 111 E 1, 7-10-1625. 
27. GrA, III E 2, 2-11-1625. 
28. GrA, III E 2, 8-11-1626; GrA, 111 E 3, fol. 59vo, 

10-8-1627; fol. 75, 30-8-1627; fol. 77, 3-9-1627. 
29. GrA, 111 E 2, 25-1-1626; 2-2-1626. 
30. GrA, 111 E 2, 21-6-1626; 9-8-1626. 
31. GrA, 111 E 3, 22-5-1627. 
32. GrA, 111 E 3, 24-5-1627; 28-5-1627; 31-5-1627. 
33. GrA, 111 a 27, 11-6-1727. 
34. GrA, RA III x 8, fol. 172vo, 1-7-1627, gereg. 

14-7-1627. 
35. GrA, 111 E 3, fol. 277vo, 20-5-1628. 
36. GrA, III x 8, fol. 478, 20-6-1628. 
37. GrA, rnr 335, 28-5-1630 en 22-7-1630. 
38. GrA, RA 111 x 8, fol. 463vo, 11-10-1628, gereg. 

13-10-1628. 
39. GrA, RA 111 x 8, fol. 472vo, 24-10-1628, gereg. 

25-10-1628. 
40. GrA, 111 E 3, fol. 339vo, 27-10-1628. 
41. GrA, 111 E 4, fol. 1 vo, 4-12-1628. 
42. GrA, 111 E 4, fol. 5, 8-12-1628. 
43. GrA, III E 4, fol. 21vo, 17-12-1628. 
44. GrA, 111 N fol. 67; ook in W.G. Doornbos en 

D. F. Kuiken, Scheepsverkopingen 1572-1629, 
Groningen 1996, pag. 62. 

45. GrA, 111 a 28, 18-6-1629. 
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46. GrA, 111 a 28, 4-8-1629; 111 a 28, 1-6-1629; 
23-5-1629; 9-6-1629; 4-8-1629; 6-8-1629; 
12-8-1629; 13-8-1629; 14-8-1629; 26-8-1629; 
3-9-1629; 111 a 29, 7-12-1629; 8-12-1629; 
10-12-1629; 26-1-1630; 22-3-1630. 

47. GrA, rnr 314, dl. 5, 2-5-1629. 
48. GrA, III 28, 30-10-1628. 

49. GrA, III K 3, 23-3-1630. 
50. GrA, 111 a 30, fol. 185vo, 13-6-1631. 
51. GrA, III a 30, fol. 192, 20-6-1631. 
52. GrA, III K 3, 4-8-1632 en 22-9-1632. 
53. GrA, 111 E 8, 17-12-1633, 28-1-1634 en 

17-2-1634; 111 E 9, 9-12-1634. 
54. GrA, III E 9, 7-8-1634; 8-8-1634; 30-10-1634. 

55. GrA, 111 E 9, 8-8-1634; 4-9-1634. 
56. GrA, 111 E 8, 6-6-1634. 
57. GrA, RAIi! X 13, fol. 427vo, 18-2-1635. 
58. GrA, III a 34, fol. 341, 21-1-1637. 
59. GrA, 111 E 8, 13 jan. 1634. 
60. GrA, 111 a 33, fol. 264vo, 2-3-1635. 
61. GrA, 111 a 33, fol. 288, 16-3-1635. 
62. GrA, III a 33, fol. 291vo, 17-3-1635. 
63. W.G. Doornbos, Herbergiers van de stad Gro

ningen, 1623-1806.Admissies, Groningen 2008, 
pag. 18 (1635: Trijn tien Nauoogs voor de 
helfte,f20.o.o) en pag. 29 (1666). 

63a. GrA, 111 rr 11, 1635 fol 16vo. 
64. GrA, 111 a 34, fol. 73, 12-11-1635. 
65. GrA, 111 E 11, 18-8-1636. 
66. GrA, 111 E 11, 1-11-1636. 

67. GrA, 111 a 34, fol. 350, 28-1-1637. 
68. GrA, 111 a 34, fol. 324vo, 10-12-1636. 
69. GrA, RAIII x 24, fol. 181vo, 27-7-1644. 
70. GrA, RAIII x 25, fol. 231, 21-11-1645. 

71. GrA, RA III x 24, fol. 119, 9-7-1644. 
72. GrA, Gildearchieven, inv.nr. 293, no. 115, fol. 

92vo en fol. 58. 
73. W.G. Doornbos en D. F. Kuiken, Gildrechtboek 

van de stad Groningen, 1434-1717, Groningen 
1996, pag. 116. 

74. GrA, 111 E 5, 10-5-1631. 
75. GrA, 111 E 7, 3-10-1633; 111 E 8, 14-2-1634 en 

10-3-1634. 
76. GrA, RA 111 x 30, fol. 173vo, 30-10-1649. 
77. GrA, RA 111 x 30, fol. 125, 30-10-1649. 
78. GrA, RA 111 x 31, fol. 71, 6-5-1650, gereg. 

10-6-1650. 
79. GrA, RA 111 x 32, fol. 183, 4-2-1648. 
80. GrA, RA 111 x 32, fol. 183vo, 7-11-1648. 
81. GrA, RA 111 x 32, fol. 198, 21-10-1649. 
82. GrA, RA 111 x 34, fol. 237, 26-2-1653. 
83. GrA, RA 111 x 41, fol. 185, 12-12-1659. 
84. GrA, RA 111 x 37, fol. 26vo, 20-6-1651, gereg. 

20-1-1655. 
85. GrA, rnr 314, dl.14, pag. 409, 14-1-1664. 



86. GrA, RA III x 46, fol. 307, 22-12-1664, gereg. 
29-12-1664. 

87. GrA, III a 48, 27-8-1651. 
88. GrA, RAIII x 34, fol.1vo, 26-10-1652, gereg. 

1-11-1652. 
89. GrA, III E 27, 6-9-1652. 
90. GrA, rnr 554, 1659; uitgegeven als: W.G. 

Doornbos en D. F. Kuiken, De burgervaandelen 
van de stad Groningen, Groningen 1993, pag. 

54. 
91. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr.108, fol 13. 

92. GrA, 35 rood, Rekeningen Aduarder Gast-
huis, 1679, fol. 5vo. 

93. GrA, RAIII x 54, fol. 235vo, 20-2-1675 . 
94. GrA, III hh, 29-10-1672 en 5-11-1672. 
95. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr.108, fol.13, 

13-7-1678. 
96. GrA, III E 64, 29-10-1678; III E 66, 25-11-1679 

en 11-2-1680. 

97. GrA, RA III x 59, fol.131vo, 7-10-1681. 
98. GrA, III E 66, 17-12-1679. 
99. W.G. Doornbos, Voogdij aanstellingen in de stad 

Groningen, 1673-1700, Groningen 2001. 
100. GrA, III E 73, fol. 292vo, 1-6-1686; fol. 307vo, 

9-6-1686. 
101. GrA, III E 64, 11-12-1678; III E 65, 17-12-1678. 
102. GrA, III E 63, 28-1-1678. 
103. GrA, III E 65, 4-2-1679; 21-5-1679; 1-10-1679. 
104. GrA, III E 72, fol.107vo, 11-2-1685. 
105. GrA, III E 77, 2-4-1690. 
106. GrA, III E 89, 9-10-1703; 27-11-1703; 

30-1-1704. 
107. GrA, III E 90, fol. 152vo, 15-10-1704 en fol. 

158, 21-10-1704. 
108. GrA, RA III x 81, fol. 313vo, 17-8-1703. 
109. GrA, IIIJ 9, fol.107-108vo, 28-5-1678. 
110. W.G. Doornbos, Herbergiers van de stad Gronin

gen, 1623-1803, Groningen 2007, pag. 35-109. 
111. GrA, Stadsrekening 1687, bijlagen bij fol. 

170; Groningen 29-12-1686, door de Raad 
geapprobeerd 30-12-1686. 

112. GrA, III E 89, 5-2-1704. 
113. GrA, rnr 331, ongepagineerd. 
114. GrA, Stadsrekening 1695, fol. 379vo. 
115. GrA, SA 148, 1-2-1694. 
116. GrA, III E 72, fol.19, 26-11-1684; fol. 37, 

10-12-1684. 
117. GrA, SA 145, 17-1-1689. 
118. GrA, III a 102, 13-6-1699. 
119. GrA, III a 103, 23-5-1669, 13-6-1699. 
120. GrA, Rekestboek deel 14, 13-7-1699. 
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121. GrA, Bijlagen Stadsrekening 1703, bij fol. 
356, ingekomen 18-12-1702. 

122. GrA, Resoluties B & R, dl. 27, 25-6-1707, 
25-10-1707. 

123. GrA, rnr 539, fol. 28, 18-2-1712, Ordonnan
tien wegens het opbouwen van de ingestor
tedeAK en Toorn alhier geregistreert,Jovis 
den 18-2-1712. 

124. GrA, Stads rekening 1713, fol. 365. 
125. GrA, Archief Senaat R. U., inv.nr. 54, pag. 

342. 
126. GrA, III a 112, 2-6-1711. 

127. GrA, RAIII ij , 21-12-1713. 
128. GrA, RA III ij, 2-5-1705. 
129. GrA, SA 145, 21-12-1689. 
130. GrA, Herv. Gem. Groningen, Diaconie, inv. 

nr. 525, rekening 1696-' 97, fol 25vo. 
131. GrA, III hh 3, 20-1-1702. 
132. GrA, III a 104, 20-1-1702. 
133. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr. 1702/4, 

20-1-1702. 
134. GrA, RA III ij , 20-1-1702; ook Weeskamer

archief no. 81, fol. 22vo; ook RA III x 80, fol. 
282vo. 

135. GrA, Rekestboek dl. 21, 1-2-1712. 
136. GrA, Rekestboek dl. 21, 21-12-1713. 
137. GrA, III a 113, 20-1-1714, 10-2-1714, 25-10-1714. 
138. GrA, III hh 3, 13-4-1708. 
139. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr. 1708/7 en 

1708/16, 13-4-1708. 
140. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr. 81, fol. 168vo, 

13-4-1708. 
141. GrA, RAIII x 87 fol 19219-3-1709. 
142. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr. 1709/42, 

16-12-1709. 
143. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr. 81, fol.193vo, 

16-12-1709. 
144. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr.1710/7, 

30-1-1710. 
145. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr. 23, fol. 203, 

30-1-1710 e.v. 
146. GrA, III hh 3, 13-9-1709. 
147. GrA, III hh 3, 14-1-1711. 
148. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr.119, 15-1-1711. 
149. GrA, Rekestboek dl. 20, 3-2-1710. 
150. GrA, III E 95, 10-2-1711. 
151. GrA, Rekestboek dl. 27, 3-3-1724. 
152. GrA, Weeskamerarchief no.122, fol. 9ovo, 

20-11-1724. 
153. GrA, RA III ij, 27-11-1733. 
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Elsien Sickens, 
Assepoester of boze stiefmoeder? 

DOOR ANTONIA VELD HUIS 

Af en toe kom je in de archieven een akte of vermelding tegen die bijzonder lijkt, zoals die over 
de melaatse man die graag in de kerk wil bidden, de kreupele vrouw die iemand met haar stok 
slaat en een 'swaer gebrooken kint' dat twee gulden steun krijgt. Als ik zo'n akte zie dan maak 
ik een digitale foto en stop die in het ( computer)mapje met de titel leuk. Zo kwamen ook enige 
aktes van Elsien Sickens in die map. Na vertalen ervan leek het me de moeite waard er enige 
genealogische gegevens bij te zoeken. Een vrouw die haar man en diens kinderen voor de 
rechtbank daagt-we zitten in het jaar 1646- leek me niet alledaags voor die tijd. Het resultaat 
is onderstaand artikeltje, een verhaaltje over een boze stiefmoeder. Of was het Assepoester? 

Vlak na de start van dit project bleek dat Petronella Elema in 1996 in de Nederlandsche 
Leeuw een genealogie Spandouw' had gepubliceerd waarin deze Elsien ook wordt genoemd. 
Het leek er even op dat het gras voor mijn voeten weggemaaid was, maar de wei bleek groot 
genoeg. Omdat Elsien in het artikel van mevrouw Elema slechts bijzaak was, werd er maar 
weinig over haar verteld. 

De zaak 
Elsien Sickens doet op 30 december 1646 in de Groninger rechtszaal haar beklag over Barelt 
Jans, de man waarmee ze samenwoont• en over diens kinderen uit zijn eerste huwelijk. Ze 
is zwanger van hem. Dagelijks wordt ze door hem en de kinderen zeer kwalijk bejegend in 
woorden en daden. Burgemeesters en Raad zijn geïnformeerd over het slechte gedrag van 
vader en kinderen en beslissen dat de voogden van de kinderen deze dan maar elders moeten 
onderbrengen, zodat Elsien in rust en vrede kan leven. Mochten vader en kinderen zich hier
tegen verzetten dan zullen er verdere stappen worden ondernomen. 

Waarom 
Dan rijst al snel de vraag wie die vrouw is die haar partner en diens kinderen aanklaagt. Hoe 
hun verhouding is en waarom ze bij hem woont. De door mij gefotografeerde aktes bleken 
niet het begin van het conflict. Al eerder kwam Elsien in diverse bronnen voor. Een groot deel 
van mijn vragen werd beantwoord door het lezen van de Acta consistorii van Groningen.3 

Op 25 mei 1646 verschijnt Elsien Sickens, weduwe Braems voor de kerkenraad. Ze denkt 
dat ze van Barelt Jans, weduwnaar van Mene Braemsche, in verwachting is. Ze bekent dat ze 
'vleselijk bekend' is van hem en dat hij beloofde haar te trouwen. Barelt ontkent dit. Hij kan 
helemaal niet met haar trouwen, omdat hij al aan Jantien Spandouw (een andere weduwe) 
gebonden is. Hij geeft wel toe dat ze 'het' hebben gedaan, maar beide waren dronken. Bo
vendien was ze uit zichzelf bij hem in bed gekomen. Elsiens getuige HindrickJans verklaart 
dat Barelt hem vertelde dat hij Elsien had onteerd, maar ook dat hij beloofd had mee h aar te 
trouwen. Ook Hindriks vrouw was daarbij . Op 10 juni 1646 doet Elsien het verzoek dat de 
proclamatie van Berent enJantien geen verdere voortgang krijgt. De kerkenraad vindt dit een 
zaak voor het gerecht. Daar verschijnt Elsien reeds de volgende dag met als resultaat dat haar 
eis ingewilligd wordt. Barelts huwelijk gaat niet door. Op 1 september is er weer een rechts
dag. Elsien zegt zwanger te zijn en houdt Barelt aan zijn woord haar te trouwen. Barelt blijft 
bij zijn standpunt dat hij Elsien geen trouwbelofte deed. Men dient ook, aldus zijn zeggen, te 
bedenken dat Elsien een lichtvaardig persoon is. 
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Vriendin 
Sinds nieuwjaar (1646) tot een paar weken na pasen hebben ze, volgens Elsien, als echtelieden 
geleefd. Inclusief' con tin ueli j cke con versa tie' . Bovendien heeft Bar el t haar in zijn familie ge
nodigd als een vriendin en ze verbleven er ook geruime tijd. Burgemeesters en Raad vinden de 
bewijzen van de belofte voldoende en beslissen dat er getrouwd moet worden. Intussen 'con
verseert' Barelt blijkbaar nog steeds metJantien Spandouw, want op 27 november wil Elsien 
een gerechtelijk verbod hierop. Dit op straffe van een breuk. Dat krijgt ze: bij 'ider contact' 
kost hetJantien en Barelt 80 daler. En, zegt Elsien, Barelt moet nu toch eindelijk maar eens de 
geboden met haar aantekenen, zoals de eerste september was beslist. 

1646-1647 

Het bevel van 30 december 1646 (de akte waarmee mijn verhaal begon) heeft blijkbaar gehol
pen. 

Barelt en zijn kinderen hebben beloofd zich netjes te gedragen, vertelt Elsien op z januari 
1647 in de rechtszaal. Ze verschijnt daar met twee buurvrouwen en doet het verzoek om de 
kinderen in huis te mogen houden. Dit wordt voorlopig toegestaan. Als ze hun belofte niet 
nakomen zullen ze dit tot hun leedwezen merken, aldus het Gerecht. Op 13 maart krijgen de 
voormond en voogden te horen dat ze, ingevolge raadsbesluit van 30 december jongstleden, 
voor de kinderen een ander adres moeten zoeken. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze dus terugge
vallen in hun oude, slechte gedrag. 

De 22' maart tekenen BareltJans en Elsien Sickens een verzoek om Barelt van rechtslegging 
te ontslaan. Dit wordt ingewilligd, omdat hij beloofde Elsien te trouwen zoals een eerlijk man 
en burger behoort te doen. Ondertussen heeft Bartelt (1646)• een breuk(= een boete) van 25 

daler (37-10) gekregen wegens 'beslapinghe van sijn huijsholdersche'. 

Naar bed 
Hoe 'het bedde' en zijn omgeving waar Elsien 'van selffs' op terecht is gekomen er uitziet, 
kunnen we lezen in de inventaris (van veertien pagina's)' die Barelt Jans heeft opgemaakt 
na het overlijden van zijn eerste echtgenote Mene. In een roman zou nu kunnen staan: 'Ze 
slapen op één van de drie bedden met twee peulen. De groene gordijnen zijn dichtgetrokken 
en de kleren zijn in de kleerkorf opgeborgen. Ze hebben ruim beddengoed. Er is keus uit 4 3 

beddenlakens, 40 kussentijken, 10 oorkussens en vier dekens. Als Elsien even niet slapen kan 
omdat ze zich afvraagt hoe het verder moet, gaat ze naar de kamer en staart daar naar de plaat 
waarop Antwerpen is afgebeeld. Of naar één van de zes schilderijen die BareltJans bezit. En 
drinkt wat uit een tinnen beker, terwijl ze uitkijkt over de donkere, stille Oosterstraat.' Maar 
zo romantisch was het niet, want de kinderen zijn weg en ze is in verwachting van en gaat 
trouwen met een man die haar niet wil. 
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Hoe het verder gaat 
Het kind wordt gedoopt op 16 februari 1647 als dochter van Barelt Jans en Elsien Sickens. 
Maar er is nog steeds niet getrouwd. De inschrijving van de doop: 'Marie, dr. van Elsien Sic
kens, en so sij seijtBarteltJans als E.I. in oost.str. sub jud.li'. De ondertrouw is pas op 20 maart 
1647, waarbij voor haar Jan Jansen en Harmen Schultes verschijnen. Barelt is niet present, 
maar er is attestatie(= verklaring, getuigenis) gepasseerd en Barelt heeft met eigen hand de 
akte getekend. 

Op 4 september 1650 doet Elsien aan de kerkenraad het verzoek te worden toegelaten tot 
het heilig avondmaal. Omdat ze geen lid is van de kerk in Groningen moet ze eerst attest over
leggen van de predikant van Wirdum, waar ze heeft gewoond. Aldus het eerwaarde classis. 
Tevens moet ze 'haer wachten en geen quade' geruchten van haar tegenwoordige man zonder 
'genoechsaem fondament uijt te strojen'. Het attest is waarschijnlijk niet gekomen, want op 
31 juli 1653 doet ze nogmaals hetzelfde verzoek, ook voor haar echtgenoot. Hij krijgt de op
dracht dat hij zich eerst moet verzoenen met de vrouw die hij beslapen heeft. Voor Elsien is de 
opdracht: eerst 'report van d' prediger' of 'goede getuijcehenisse' van de woonplaats waar ze 
vandaan komt tonen. Barelt moet bovendien zelf ook verschijnen. Dat doet hij op 14< augus
tus daarop. Op 25 mei 1654 staat in de notulen dat de verzoening tot stand is gekomen en dat 
de andere (?)6 vrouw is overleden. Barelt mag naar het avondmaal. Ik kom de echtelieden nog 
één keer samen tegen als ze op 2 september 1659 hun zeven grasen weideland het 'Hemelrijck' 
onder Harsens verkopen aan Harmen Schultens.7 

Barelt en zijn kinderen 
De verhouding tussen Barelt en zijn kinderen is ook niet altijd optimaal. Diverse malen staat 
hij in de rechtzaal tegenover de voogden van de kinderen, omdat men het niet eens is over 
de manier waarop de nalatenschap van de moeder van de kinderen moet worden geregeld. 
Men is het niet altijd 'eenig'. Raadsheer Birza wordt op 25 november 16478 aangewezen om 
de partijen te verenigen. Als Barelt meubilair heeft gekocht ter vereffening van een schuld 
(waarschijnlijk gemaakt door de voormonden) wordt op 3 februari 1648, in opdracht van 
Burgemeesters en Raad, raadsheer Fokkers ingezet. Op 16 februari eist Barelt dat de boedel
scheiding moet plaatsvinden, hetwelk na lezing van het rapport van genoemde raadsheer 
wordt toegewezen. Op 16 maart 1648 worden er wederom raadsheren aangewezen ter bemid
deling. De voogden vinden dat de schulden gemaakt door Barelt en zijn nieuwe vrouw door 
het echtpaar moet worden betaald. Raadsheren Wittinge en Eeck moeten erop toezien dat de 
scheiding eerlijk gaat. Op 19 maart 16509 zijn de goederen, met toestemming van de Weeska
mer, gedeeld. De kinderen krijgen de helft van alle goederen, de schuld van 200 gulden is voor 
rekening van Barelt en Elsien . 

.,..,,_.,.c,-. J,w,(,s.._ 
Jl ..... ~r ,_.i•, 

@ ,~o~ .. ~ .... 
,,_(,~ ·~ ...... 
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Mene haar kleding 
In de inventaris wordt ook de kleding die Mene nalaat genoemd: 5 

Vier manteltjes, twee borstlijfjes, een laken borstlijfje, een baratten borstlijfje, een paar belde 
mouwen, dertien hemden, twee doekjes, een 'suijse', zeven halsdoeken, zes hullen. Verder 

bezat ze een zilveren oorijzer met een 'vrunge', een zijden schorteldoek, een zilveren gordel 
met een ketting, een zilveren 'portefcasij', een fluwelen tassche, twee gouden ringen, een kar

mensijn borstrok en een stikt lijf. Mene had ook een spinnewiel. 

Familierelatie Braemsche-Barelts 
I. JohanBraemsche, tr. (1)N.N.; tr. (2)N.N. 

De namen van zijn vrouwen ben ik tot nu toe nog niet tegengekomen. Omdat hun vader twee maal 
trouwt en de huwelijksdatum van de kinderen nogal uiteen loopt, is het waarschijnlijk dat de kinderen 
uit twee huwelijken zijn. Mogelijk is hij identiek met: Johan Braemsche, rotmester (1595) die in 1581 de 
'eed van getrouwigheid' heeft gedaan en met degene die op 27 september 1600 te Groningen als schoen
maker (absent, get. Ida Mensens) in ondertrouw gaat met Geese Hindricks. 

Kinderen (volgorde onzeker): 

1. Willem Jans Braemsche, 
volgt II. 

2. Roelef]ans Braemsche, 
overl. vóór 9-6-1623. 

Hij blijft waarschijnlijk 
ongehuwd. Hij maakt op 
15 november 1616 een testa
ment.'0 

Jan Braemsche 

Willem Braemsche Roelef Braemsche Hille Braemsche 

1 

x (1) N.N. 
x (2) Mije Hindricks 

1 1 1 
Geesjen Jantien Mene Anneijen Johan Roelef ? Hindrick 

X X 
Barelt Jans - x - Elsien Sickens 

3. Hille Jans Braemsche, overl. na mei 1629, tr. (1) Johan Seijlmaker; otr./tr. (2) Groningen 

10-1/1-2-1624 (get. broer Willem Jans Braemsche) Berent Jacobs, smid, weduwnaar in de 
Steentilstraat, overl. vóór 26-11-1628; otr./tr. (3) Groningen 16-5/4-6-1629 (get. broer Wil

lem Braemsche)JanAnnesvan Nijenhove (get. HijsseJansen in Heerstraat), weduwnaar. 
Jan, weduwnaar, otr. ( 2) Groningen 9-7-1614 Hindrickien Jans (get. voor haar is dan haar moeder, 

voor hem neef Johan Hillebrants), over!. vóór 16-5-1629, dr. van Jan Thomas en Hisse Sweers. 

II. Willem Jans Braemsche, schoenmaker (1600), overl. na 8-6-1629, tr. vóór 1593 N.N.; otr. (2) 

Groningen 5-1-1600 (absent, get. Lijszabeth Hindricks) Mije Hindricks, (absent, maget van 
Lijszabeth Hindricks), over 1. na 8-6-1629. 

Willem woont op 26 juni 1608 in de Steentilstraat.'' Tussen 1625 en 1629 lenen de echtelieden diverse 
keren geld, op 8 juni 1629 verkopen ze hun huis voor de Heerpoort aan huurder Wijt Wijtes." 

Uit het eerste huwelijk (volgorde onzeker): 

1. Geesijen Willems, over 1. vóór 9-6-1623, otr./ tr. Groningen 5/27-1-1611 (get. haar moei Lijsebet 
Hindricks weduwe van HindrickJ ans )Jacob Jansen Stellemaker (get. broer Jan Jansen). 

Voormond Willem Braemsche (grootvader van het kind van Gees ij en en Jacob) doet vanaf 9 juni 
1623'3 met de voogden Johan Stellemakers en Harmen Gelsinck rekening en verantwoording over 
de goederen van overleden Geesijen ten behoeve van hun zoontje J anJ acobs. 

2. Jantien Willems, overl. vóór april 1613, tr.Johan Gelsinck, schoenmaker. 
Johan otr./tr. (2) Groningen 10-4/2-5-1613 (weduwnaar in Steenstilstraat) Albertien Jacobs (get. 

broer Hilbrant Snider), dr. van Jacob Hoevinga. 
Voormond Willem Braemsche doet met de voogden Geert van Schutterpe en Geert Hindricks 

rekening en verantwoording vanaf (in ieder geval) 18 maart 1619 over het goed voor Jantiens zoon 
JohanJans Gelsinck. '4 

Johan Gelsinck is in 1640 hoveling van het schoenmakersgilde, in 1646 is hij olderman. 
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Waarschijnlijk uit het tweede huwelijk (volgorde onzeker): 

3. Mene Willems, volgt III. 

4 . Anneijen Braemsche, overl. tussen 1640 en maart 1642, otr. Groningen 18-4-1640 (get. zwa

ger Barelt Jans )Johan Lubbers (get. olderman Rijke Berens bakker). 
Op 1 maart 1642 zweert zwager BareltJans aan als voormond, RoeleffBramsche en Popke Entens 

worden voogden over Gees jen, het op 10 augustus 1641 in Groningen (AK) gedoopte dochtertje van 
Anneijen en Johan. 

5. Johan Braemsche, overl. tussen 8-9-1640 en 1646, tr. Elsien Sickens, van Wirdum, wrs. begr. 

Groningen (Noorderkerk) 16-11-1669 (BareltJans vrouw, f 1-0).15 

Elsien otr. (2) Groningen 20-3-1647 Barelt Jans, haar zwager en de weduwnaar van schoonzus 
Mene Braemsche (zie III). 

Een Johan Braemsche is op 2 maart 1613 in Winschoten getuige. Op 6 oktober 1616 koopt deze 
met echtgenote Engelen een huisplaats in Winschoten van karspelman Ubbo Claessen en Rixte, 
echtelieden in Westerlee. 

6. RoeleJBraemsche, bakker, wordt lid bakkersgilde op 5 oktober 1640, over 1. na 1-3-1642. 
Roelef verkoopt op 8 september 1640 met broer Johan een stuk land (zeven grasen osseweide) 

in Harssens aan zus Meen je en haar echtgenoot Barelt Jans. Genoemd wordt het erfdeel van zus 
Jantjen.'6 Roelef zweert op 1 maart 1642 aan als voogd over het kind van Jan Lubbers en zus Anne
gien. Voormond wordt Barelt Jans. Er staat op 12 november 1637 een Roelef Braemsche op de lid
matenlijst van Kropswolde. Op 1 maart 1657 staat op die lijst Beeke, vrouwe van Hindrick Roelefs 
Braemsche aangetekend. 

7. Hindrick (?). 
Dat er zeven kinderen zijn geweest blijkt uit de inventaris die opgemaakt is na het overlijden 

van Mene Braemsche, echtgenote vanBareltJans. Daarin worden 1/5 en 1/7 delen genoemd van gra
ven. Barelt komt dus uit een gezin van vijf kinderen. In de boedelbeschrijving, na het overlijden 
van Mene, komt een Hindrick van Braemsche voor, genoemd bij de inschulden. 

111. Mene Willems Braemsche, overl. tussen 8-9-1640 en 1646, otr./tr. Groningen 16-4/15-5-1625 

(get. vader Willem Braemsche) Barelt]ans (get. voor hem neef ArentJans, bakker), bakker. 
Barelt otr. (2) Groningen 20-3-1647 Elsien Sickens, zijn schoonzus en de weduwe van zwager Johan 

Braemsche (zie Il-5). 
Barelt wordt lidmaat van de kerk in september 1635, Mene (Meenje/Meijntien Barels in Oosterstrate) 

in september 1636. Op 17 december 1646 is de aanzwering van HindrickJans als voormond en Harmen 
Geltsinck als voogd over BareltJansen drie kinderen bij Mientien gedurende de scheiding van de goe
deren. Op 23 december 1646 wordt Jan Jansen voogd hierover. Barelt is bakker en olderman van het 
gilde in onder meer 1652, 1664 en 1665. 

Uit dit huwelijk: 

1. Aeltien Barelts, otr./tr. Groningen 16-12-1648/10-1-1649 (get. vader Barelt Jansen bakker) 

Derck]ans (get. vader Jan Derx), over 1. na 1663, zn. van Jan Derx. 
Aeltien Barelts jongedochter op't Rademerckt wordt lidmaat in september 1648. Aeltien en 

Derck wonen in Groningen achtereenvolgens in de Gelkingestraat(1650), Heerstraat(1652) en bui
ten Heerpoort (1656 - 1663). 

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen: 
a. Jan, ged. (M. K.) 29-9-1650. 
b. Meentjen, ged. (A. K.) 17-12-1652. 
c. Barelt, ged. (A. K.) 4-3-1656. 
d. Meentjen, ged. (A. K.) 27-5-1657. 
e. Willem, ged. (A. K.) 3-10-1660. 
f. Aeltien, ged. (A.K.) 1-9-1663. 
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2. Jan Barels, kapitein, otr. Groningen 7-12-1661/15-5-1662 (get. vader Barelt Jansen) Chris
tina Munters, overl. vóór 1668; otr./tr. (2) Groningen 14-12-1667/14-1-1668 Anne Jansen 
(get. oom Harmen Jurriens), overl. tussen 1678 en 13-8-1683; otr./tr. (3) Groningen (A.K.) 

4/22-8-1683 DiewertienHindrix, weduwe Zacharis van der Lip, wrs. ged. Groningen (A. K.) 

30-1-1644, dr. van Hindrick Harmens en Grietjen Ottens. 
De reden van het halve jaar tussen Jans eerste ondertrouw en huwelijk heb ik (nog) niet kunnen 

vinden. Een Johan Barels in Swanestraat wordt lidmaat in maart 1650. Jan en Anne wonen Poel
poort (1668) en Poelestraat. Van hun zes kinderen zijn op Aeltien en Meitjen na alle kinderen jong 
overleden. Eén kind van het echtpaar is op 11 juli 1672 begraven in de Noorderkerk.•s 

Op 13 februari 1671 zijn Arent Udinck en Jan Barelts voormond en voogd over het kind van Har
men Jurriens bij Annetien Alberts. In 1671 huren Jan en Anne een huis tussen Poele poort en Schui
tendiep voor 54 daler per jaar.'7 Arent Udinck is als voormond aangezworen op 2 augustus 1683 
over Jan Barelts kinderen bij AnnetienJans. Harmen Haijes en Claes Udinck worden voogden. 

Dieuwertien Hindrix otr. (1) Groningen 18-8-1666 Zacharias van der Lippe, ged. Groningen 
(A.K.) 15-10-1643, zn. van Berent en Jantien. Attestatie op 14 september. Hun zeven kinderen 
worden allen gedoopt te Groningen.'' Het echtpaar woont aan de Vismarkt. Op 11 augustus 1683 
zweert Otto Alberts aan als voormond over Sacharias v.d. Lippen kinderen bij Diewertien Hen
dericks. Jacob Sijgers en Evert Meijer zijn de voogden. Op 12 februari 1684 wordt Lenardt Looff 
voormond, op 30 april 1691 wordt die als voormond vervangen door Jacob Sigers. 

Op 31 mei 1689 doet Mene's tante Roeleffien Munters (zus van haar moeder) het verzoek Mene 
(circa 27 jaar; zie III-2a) in het tuchthuis te plaatsen. Ze heeft, aldus haar tante, het geld van haar 
moeder verkwist en tante gedreigd.'• Een inschrijving hiervan vond ik niet, maar wel die van haar 
vrijlating uit het Provinciaal Tuchthuis: 4 mei 1690, op een verzoek van 1 mei 1690.10 

Uit het eerste huwelijk: 
a. Meent/en, ged. Groningen (A. K.) 17-12-1662, geb. bij Brede Markt, over 1. na 4-5-1690.10 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Groningen: 
b. Barelt, ged. (N.K.) 26-11-1668, jong overleden, mogelijk begr. Groningen (N.K.) 11-7-1672 (of 

diens broer Jan). 
c. Jan, ged. (M.K.) 9-1-1670, jong overleden, mogelijk begr. Groningen (N.K.) 11-7-1672 (of diens 

broer Barelt). 
d. Meitjen, ged. (M.K.) 5-4-1672. 
e. Aeltien, ged. (N.K.) 13-2-1674. 
f. Barelt, ged. (N. K.) 25-4-1676, jong overleden. 
g. Barelt, ged. ( M. K.) 5-5-1682, jong overleden. 

Uit het derde huwelijk: 
h. Margriete, ged. Groningen (M.K.) 11-9-1685. 

3. Hindrick Barelts, solliciteur, otr. Groningen 2-4-1664 (get. de vader) Maria Carels van Mep
pel (get. Otto Ravinck). 

Uit dit huwelijk, ged. te Groningen: 
1. Mientjen, ged. (M. K.) 17-7-1664. 
2. Jan, ged. (A.K.) 27-8-1665. 

BareltJans, zijn broers Jan en HindrickJans en zus HindrickienJans 
1. Bardt Jans, otr./ tr. (1) Groningen 16-4 /15-5 -1625 Mcnc Willems Bacmschc (zie III); otr. (z) 

Groningen 20-3-1647 ElsienSickens, weduwe van Jan Braems (zie II-5). 
Een neef van BareltJans is bakker Arenc Jans. ArentJans is getuige bij het huwelijk van Barelt 

Jans (1625) en bij dat van zijn broerJanJans (1627). Een ArendtJansens, bakker en weduwnaar, gaat 
in ondertrouw op 17 december 1614 en trouwt op 8 januari 1615 in Groningen met de weduwe Talle 
Stevens. 

Op 12 december 1637 is BareltJans voormond over het kind van zijn broer Johan Jans bakker en 
echtgenote Marretien Roelefs. Voogden zijn Willem Geerts en Hindrik Reiner." Barelt woont bij 
de doop van zijn kinderen achtereenvolgens: Oosterstraat (1647), Oost(er)poort (1648), Gosken
straat(1650) enRademarkt (1652, 1654). Een kind van hun wordt op 10 januari 1670 in de Groninger 
N oorderkerk begraven (f 0-10 ). Is het Marie, Willem of Sicco? 
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Uit hun tweede huwelijk, ged. te Groningen: 
a. Marie Bare is, ged. (A.K.) 16-2-1647. 
b. Willem Barels, ged. (A. K.) 8-8-1648. 
c. Jan Barels, ged. (M.K.) 13-10-1650, wrs. begr. Groningen (Noorderkerk) 11-7-1670 (Jan Barels, 

f 1-0).'5 

d. Meenijen Barels, ged. (A. K.) 6-5-1652, lidmaat september 1680, otr. Groningen 10-1-1691 (get. moei 
Roelefjen Munters) Pieter Jans van Tzummarum. 

e. Sicco Barels, ged. (M. K.) 12-3-1654. 

2. Jan Jans, bakker, orr./ tr. Groningen 7-4/6-5-1627 (get. ArentJansen) MarrijtijnRolefs (get. 

Johan Mepsche in Steentilstraat, naber, buurman), overl. vóór 22-1-1633. 
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, te weten: Jan, Classien, Willem, Griete, Marretijen 

en Reijner. Voormond over deze kinderen is Tale Jans, voogden Reiner Jansen enJ an Philips. 

3. Hindrick]ans. 
4. Hindrickien]ans, over 1. na 1673, tr. (1) Geert Gerlofs; otr./ tr. (2) Groningen 2/28-2-1667 Derck 

Warners, over 1. na 1673. 
Uit het eerste huwelijk: 

a. Grieijen, ged. Groningen (M. K.) 30-9-1660 (aan het Zuiderdiep ). 
Uit het tweede huwelijk, ged. te Groningen, geb. Pluimersgang: 

b. Warner, ged. (N.K.) 28-11-1667. 
c. Warner, ged. (N. K) 23-8-1669. 
tl.Jan, ged. (N.K.) 15-7-1672. 
e. Roelejjen, ged. (N.K.) 20-2-1674. 

Dank- en slotwoord 
Petronella Elema, Menne Glas en Henk Hartog, allen te Groningen en de medewerkers van 

Groninger archieven, dank ik voor gegevens. 

Ongetwijfeld is dit artikel niet compleet, maar de bedoeling was om het verhaal achter de 

aktes te vinden. Antwoord te vinden op vragen zoals: bleven de kinderen in huis? Hoe lang 

duurde het huwelijk? Kwamen er meer kinderen? Hoe was hun relatie? Een groot deel van 

de vragen is beantwoord. Ik hoop dat Elsien het rustige en vredige leven heeft gehad, waar ze 

volgens de heren Burgemeesters en Raad recht op had. Ik betwijfel het. 

Noten 
1. Petronella J.C. Elema, 'De oudste generaties Spandaw te Groningen', in: De Nederlandsche Leeuw 113 

(1996), kol. 71-84, met name kol. 75. Ze verwijst daar naar: GrA, RAIII a42, d.d.1-9-1646, 27-11-1646, 
9-12-1646 en 30-12-1646. 

2. Elsien wordt huisholdersche genoemd. Ze is de schoonzus van Barelt. Ze waren getrouwd met 
broer Jan en zus Mene Braemsche. 

3. GrA, Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Groningen, tg.1517, inv.nr. 2. 
4. GrA, RA Illrr, tg. 1534, Rekeningen van den stadsadvocaat-fiscaal 1624-1811 (Breukenregister). 
5. GrA,ArchiefWeeskamer, tg.1462, 1621/1690, fol. 93. 
6. Barelt zou dus een buitenechtelijke relatie hebben gehad, maar in andere bronnen vind ik daarvan 

niets terug. 
7. GrA, RA III x 41, fol. 79, geregistreerd 6 september 1659. De andere helft behoort aan Jan Lui tiens 

Levinck. 
8. GrA, RA III a 43. Ook hierin de data 3 en 16 februari 1648 en 16 maart 1648. 
9. GrA, RA III x30, fol. 383, 383v. en 384. 

10. GrA, Archief Weeskamer, tg. 1462, inv.nr. 16, pag. 20v. Hierin genoemd oudoom Roeleff Jans 
Braemsche en diens testament van 15 november 1616. Ook verantwoording van de voormond en 
voogden over de jaren 1626 t/m 1631 (inv.nr. 100, pag.12 en 12v.). 

[noten 11-21, zie pagina 417] 
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Bierling ( Groningen ex Bent heim) 
DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA 

Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat ik een artikel publiceerde met als titel: 
Bierling te Groningen (afkomstig uit Eelde).' Tijdens dat onderzoek stelde ik ook andere genealo
gieën samen met betrekking tot diezelfde familienaam. Eén familie Bierling- op het moment 
van schrijven nog niet gepubliceerd - komt uit Uithuizermeeden; de betrokkenen zullen 
allicht deze naam, rond 1811, hebben 'geleend' van een plaatselijke schoolmeester, een lid van 
het geslacht dat in het hier volgende overzicht wordt behandeld. Die familie, geheel en al Gro
nings vanaf de late 17dc eeuw, was afkomstig uit Bentheim en bestond uit een viertal genera
tiegenoten met dezelfde achternaam en hetzelfde patroniem. Het is niet volkomen zeker dat 
zij ook inderdaad broers waren, maar het ligt wel voor de hand; drie van hen komen uit (Clein) 
Ringen, de vierde uit Emmelkamp [Emlichheim]. Gezien de overeenkomsten voegde ik gege
vens vooreerst in één genealogie samen, met hun ouders als generatie I, ondanks het feit dat 
van hen niets met zekerheid bekend was. De man moet Berent Beerling hebben geheten en de 
vrouw misschien Grietje .. . 

En daar bleef het onderwerp steken. De Groningse generaties waren allang rijp voor publi
catie, maar de Duitse afstamming vergde nader onderzoek, waar het niet van kwam. Tot ik 
in de zomer van 2007 werd benaderd door de heer G. Enter te Amersfoort. Hij heeft familie
relaties die afstammen van de Bierlings uit Eelde en trachtte dat geslacht terug te voeren op 
oudere naamgenoten uit Coevorden ... en Coevorden ligt maar een steenworp verwijderd van 
Bentheim. Na overleg heeft de heer Enter (ik ben hem daarvoor dankbaar) een onderzoek in 
de literatuur en via internet gedaan. Het bleek dat Clein Ringe kerkelijk onder Emlichheim 
viel, en daarvan zijn de DTB niet compleet overgeleverd. Er is een alternatief trouwboek over 
de periode 1588-1810, samengesteld door G. Grissen,2 die een inventarisatie maakte van Em
melkampers die elders huwden. En er zijn ook doopboeken vanaf de tweede helft van de 1i' 
eeuw. 

In elk geval was de familie Beerlink duidelijk afkomstig uit deze contreien. Aan de Her
mannstrasse in Wietmarschen staat een 'Speicher' (voorraadschuur) van de boerderij Beer
ling; het blijkt dat Beerling een rooms-katholiek geslacht betreft, los van de boerderij in Klein 
Ringe, welks bewoners evangelisch-reformiert waren. Die boerderij wordt volgens een boek 
van Zager over Ringe3 reeds in 1328 genoemd: de naam was toen Berendinc, later Bemind< en 
tenslotte Berlinck. Het ziet er dus naar uit dat de boerderij naam is ontleend aan de voornaam 
Berend. 

Helaas hoeft het voorkomen van een latere Berend Beerlinck niet op rechtstreekse afstam
ming te duiden. Het gebeurde regelmatig dat er iemand in het bedrijf introuwde en dan de 
boerderij naam als familienaam kreeg, ook aan de Nederlandse kant van de grens een buiten
gewoon bekend verschijnsel! Kinderen die niet op de ouderlijke boerderij konden blijven, 
probeerden bijvoorbeeld een eigen keuterij te verwerven door van de landheer (vanaf 1651 wa
ren dat de graven van Bentheim, voordien verschillende geslachten, waaronder de familie Van 
Welvelde) woest land uitgegeven te krijgen en dat te ontginnen. Zo bestond er, zeker vanaf 
1658, een keuterij Olde Beerlink; later zullen we ook de familienaam Olde Beerlink aantref
fen. Volgens het boek van Gerrit Jan Zager3 woonde daar in 1658 een Berend Beerlink, keuter 
en schoenmaker. 

De plaatselijke gebruiken hielden in dat de jongste zoon op de boerderij achterbleef. Het 
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zullen dus vooral de oudere zoons zijn geweest die wegtrokken, naar een eigen akkertje, 
naar elders, of ook naar Nederland. Een deel van hen zal allich t in Coevorden zijn beland, de 
dichts tbijzijnde Nederlandse plaats van enige omvang. Daar kwam in de 1~' eeuw een Jan 
Bierlinck voor, die er op 23 december 1652 burger werd. Hij was vóór medio 1668 overleden, 
onder nalating van een weduwe Aeltjen Hindrix.• Het zal wel een gelijknamige kleinzoon 
van hem zijn geweest, die daar van 1697 tot 1729 burgemeester (en tevens herbergier) is ge
weest. Of Jan Bierlinck sr. ook de voorvader was van de Beerlings die later in Eelde wonen, 
blijft onzeker; een verhuizing verder naar het Noorden is vooralsnog niet aangetoond. 

En om nu met het slechte nieuws te eindigen: van de vier veronderstelde gebroeders uit de on
derhavige genealogie liet zich geen enkele doop in Emlichheim vinden. Dat is jammer, en ook 
wat vreemd, want gezien hun huwelijksdata zouden althans enkelen van hen moeten zijn ge

doopt ná het begin van de locale doopinschrijvingen. En een tot hun vader geschikte Berend 
Beerlink, Baerlink, Baarlink of Bierlink (al deze vormen komen voor) liet zich eigenlijk niet 
aanwijzen, tenzij we hem mogen zien in de bovengenoemde boer-annex-schoenmaker op 
Olde Beerlink. 

Een laatste toevoeging tenslotte: onder het genoemde viertal dat uit Bentheim naar Gro
ningen kwam was er één met de naam Evert. Die voornaam zullen we in het hier volgende 
regelmatig zien terugkeren. Als bijlagen voegde ik daarom aan dit artikel toe een tweetal Gro
ninger fragmenten waarin eveneens deze naam domineert: de eerste van een familie uit Coe
vorden/Bentheim (!), de tweede met betrekking tot een Everhardus die in de eerste helft van 
de 18d' eeuw uit het niets opduikt en wiens kinderen vermoedelijk zonder verder nageslacht 
zijn overleden. 

Legenda: A. K. = A-ker k, M. K. of G r. K. = Martiniker k of Grote kerk, N. K. = Noorder kerk, allen 
te Groningen. 

Genealogie 
I. Berent Beerling (Bierlingh), woonachtig te Klein Ringen in het graafschap Bentheim, tr. wrs. 
vóór 1660 N.N. (mogelijk een Grietje N.N.). 

Uit dit huwelijk, volgorde arbitrair: 

1. Jan Berents Beerlinck, bij zijn huwelijk van Emmelkamp, vanaf 1693 keukenknecht in het 
Pelstergasthuis, over 1. ald. in 1721, otr./tr. Groningen (M. K.) 17-8/3-9-1700 Renske Claesen 
(p.q. Claes Ar ijs als neve), geb. ca. 1634, over 1. in het Pelstergasthuis 1719. 

Zij tr. (1) (huwelijk niet gevonden) DerckJoostens Danyns, over!. in hetPelstergasthuis 1696. 
Jan Berents Beerlingh, die in de archivalia van het Heilige Geest gasthuis' beurtelings met en 

zonder familienaam voorkomt, werd daar in 1693 aangenomen als keukenknecht tegen inkoop
som van f 400, in vier achtereenvolgende jaren te voldoen. Voor deze knechtsdiensten ontving 
hij jaarlijks zes gulden - met uiteraard kost en inwoning- en eventueel extra uitkeringen voor " t 
stellen van des convencs ui rwerck, luijden van de kloeke, en andere kercken diensten'. In 1700 be
taalde hij nogmaals de somma vanf175 en werd toen aangenomen als gewone conventuaal; in dat 
jaar trouwde hij bovendien met de aldaar reeds woonachtige weduwe Renske Klasen, die - naar 
opgave van beider leeftijd in de bewonerslijsten - ruim 20 jaar ouder dan hijzelf geweest moet 
zijn. Uit dezelfde bron valt te halen, dat hij 'reformeert' was, en dat klopt inderdaad: als Jan Beer
ling in Pelster-Straten gasthuijs was hij in december 1695 lidmaat op belijdenis geworden. Een 
vereiste voor zijn functie, misschien? 

2. GeertBerentsBeerling, van Ringen, overl. vóór 1691, otr. /tr. Groningen (M. K.) 17-10/17-11-1685 

Lutgertien]ans [later: Vrijmoet], van Groningen (p.q. Willem Jans als broeder). 
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Zij oer. (als Lutgercjen Vrijmoets, van Groningen, voor wie Willem Jans als broeder) Groningen 
13-6-1691 Derck Hindricks, van Enum. 

Geert Berents Beerlinck huurde van het Pelstergasthuis enige tuinlanden, aan de Oosterweg 
gelegen. 6 Het betrof vier percelen, globaal gesproken respectievelijk 200, 300, 50 en 100 roeden 
groot, tegen een totale huurwaarde van bijnaJ 50; tot 1687 werd als huurder genoteerd Jan Roelefs, 
terwijl vanaf 1700 dezelfde percelen door een zekere Derck Hindricks werden gehuurd. 

Van Geert Berents vond ik, althans onder familienaam, verder weinig. Alleen liet het echtpaar, 
als Geert Berents Bierlinck ende Lutgertien Vrijmoets (de vrouw was toen 'enighsints swack van 
lichaem'), op 16 augustus 16897 een testament op de langstlevende opmaken. Na diens dood zou 
de boedel in twee helften uiteenvallen; aan de gemene armen van de stad werd J 12 gelegateerd. 
Kinderen waren er toen kennelijk niet. Klaarblijkelijk stierf kort nadien niet de vrouw doch de 
man; ook toen werd geen inventaris opgemaakt ten behoeve van eventuele kinderen. De naam van 
Geert Berents als huurder van de tuinlanden is kennelijk nog een aantal jaren blijven hangen; pas 
vanaf 1700 werd de tweede echtgenoot van Lutgertjen opgevoerd. Opvallend - en ter plaatse heel 
ongewoon - is, dat bij haar ondertrouw in 1691 niet wordt vermeld dat zij weduwe was! Maar de 
registratie van de landhuur is toch wel overtuigend. 

Lutgertjen kan zijn gedoopt Groningen (M. K.) 1 mei 1664 als dochter van Jan Berents en Fockjen 
Franssen bij St. Jans brugge. Dat is in de Groninger doopaantekeningen zo ongeveer de enige Lut
gertje uit die periode die een vader met de voornaam Jan heeft. Dit ouderpaar was in 1658 gehuwd 
en de vrouw hertrouwde in 1670 met Hindrick Hindricks ter Horst, zonder dat er van voorkinde
ren sprake was. Ik heb dus mijn twijfel over deze filiatie, vooral ook omdat ik daaraan verder niet 
de naam Vrij moet, een broer Willem Jans en eventueel een zuster Jantjen Jans kan koppelen. Wel 
was er een Jan Vrijmoet met een Aeltjen Jans gehuwd, maar uit dat huwelijk vond ik alleen een 
Nicolaas uit 1665 en een Grietjen uit 1666, beiden geboren in de Raamstraat. 

3. Evert Berents Beerlinck, volgt !Ia. 

4. Hindrick Berents Bierlinck, volgt IIb. 

Ila. Evert Berents Beerlinck, respectievelijk van Ringe (1687) en 'van Clein Ringe in 't graaf

schap Bentem' (1693), landbouwer en veehouder buiten de Heerepoort, over!. Groningen 

(breuk betaald) 29-9-1753, otr./ tr. (1) Groningen (M.K.) 5-2/12-4-1687 Jantien]ansen, van Gro

ningen (p.q. Willem Jans, als broeder); otr./ tr. (2) Groningen (M.K.) 29-4/23-5-1693 (voor haar 

Jannes Harckens, als swager) Geesjen]ans Steenbargen {Steenbergen, Steenborgen], ged. Gro

ningen (M.K.) 17-11-1672 (in Heerstr.), over!. tussen maart 1733 en maart 1743, dr. van Jan 

Hindricks en Geertien Willems. 
De eerste vrouw, Jantien Jansen, zou een zuster van Lutgertien Jansen (Vrijmoets) geweest kunnen 

zijn- ook die had een broer Willem Jans. Als dat het geval was, kunnen er bovendien twéé gelijknamige 
personen Evert Berends zijn geweest, want een Jantjen Vrijmoets weduwe van Evert Berents (voor wie 
Jan Bebinck als neve) otr./tr. Groningen (M.K.) 13-6/17-7-1691 Geert Luichjes, van Helpen. En dat past 
niet op 'onze' Evert Berents Beerlinck, want die hertrouwt daarentegen zelf: in 1693 namelijk. 

Uit het huwelijk tussen Evert Berents en Jantjen Jansen vond ik geen kinderen. Ook werd er in 1693 

geen voogdij gesteld. 
Mogelijk was deze (tweede?) Evert degene die betrokken was bij een affaire met Harmen Waterloo 

en consorten als voorstanderen over de kinderen van Peternelle Rotgers: door deze voogden werd de 
scadspander aangesproken, en Evere Beerlink was partij . Er is dan sprake van een appel van een Neder

gerichts-sententie van 3 december 1720, die door B & R wordt geconfirmeerd.• 
Toen Evert Berents Beerlinck in 1693 (her)trouwde, heette zijn vrouw GeesjenJansen Steenbergen. 

Haar doop- onder patroniem -was lastig thuis te brengen. Ik ging uit van de zwager Jannes Harckens, 
die echter getrouwd bleek te zijn onder de naamJannes Harms. Al afwikkelende kreeg ik het volgende 
overzicht: 

JanHindricks otr./tr. Groningen 5-10/7-11-1667 Geertien Willems. 
Zij otr./tr. (2) (als Geertien Willems weduwe van Jan Hindricx Steenbergen, voor wie Geert Steenber

gen als zwager) Groningen (M. K.) 24-9/14-10-1681 Conraad Geerts. 
Uit het eerste huwelijk (als oudste kinderen), ged. te Groningen: 
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a. Willem Jans, ged. (N.K.) 4-9-1668 (buiten Heerpoort). 
b. Marrichjen]ans {Steenbergen], ged. (N.K.) 14-2-1670 (buiten Heerpoort, de moeder heet hier Jaije Wil

lems), otr./ tr. (voor haar Coenraedt Geerts als stiefvader) Groningen (M.K.) 31-1/25-4-1688 Jannes 
Harms, van Dale. 

c. Geesjen]ans {Steenbergen], ged. (M. K.) 17-11-1672 (in Heerstr. ), zie boven. 
Over deze en mogelijk ook nog latere kinderen werden in 1681 als voorstanderen aangezworen Geert 

Steenbergen als voormond, Willem Geerts als voogd.• 

Met zijn tweede vrouw kocht Evert Beerlinck in 1711 van vrouw Lammina Gassinck weduwe van ds. 
Johannes Dinckgreve en vrouw Margaretha Schepels weduwe van ds. M. Relotius elk voor de helft, 
zes grazen land gelegen in het stadshamrik achter Toppingaborgh, voor f 850. 10 De kopers woonden 
toen 'buiten de Heerepoort bij de Wrongelhuisen'; daar zullen ze hun hele huwelijksleven zijn geble
ven, alle kinderen zijn op dat adres geboren en bij het overlijden van Evert woonde hij er nog steeds. 
Klaarblijkelijk was hij landbouwer zowel als moesker (tuinder) en veehouder; aan het Pelstergasthuis 
verkocht hij in 1694 voor drie gulden aan 'pinxternaekels'11 en van 1713 tot 1740 op onregelmatige tijden 
ook 'soete melk' aan hetAnthonygasthuis." De jaarlijkse uitbetalingen die hij dan kreeg liepen meestal 
in de honderden guldens en het aardige is, dat uit die getallen blijkt wat toen een kroes (twee liter) melk 
kostte. Dat was vrijwel exact zeven duiten, of 7/8 deel van een stuiver (waarschijnlijk zei men toen: 
zeven plakken). 

In het begin van de jaren dertig kochten zij nog wat grond buiten de Heerepoort bij. Van de familie 
De Drews in 1731 haar tuine 'buiten de Heere poorte an de westkante van de Heereweg waar op de co pe
ren huis staat', door haar al meierwijze gebruikt[= gehuurd], en het hof in die tuin gelegen, voor f 900, '' 
twee jaar later van Mevrouw Anna Catharina Tiaden weduwe van secretaris H. Werumeus opnieuw een 
hof buiten de Here poort gelegen in de tweede stege, op vrij eigen grond, nu voor f 230.14 

Dit was de laatste vermelding van Geesje die ik vond; zij stierf vóór maart 1743 ( toen de dochter Geer
tje een huwelijkscontract liet opmaken). Evert Beerlink stierf pas in 1753: rond zijn negentigste, als 
men uitgaat van een eerste huwelijk op circa 25-jarige leeftijd, wat jonger als men het eerdergenoemde 
huwelijk metJantienJans (Vrij moet] aan een naamgenoot toeschrijft. Nog in 1751 verkocht hij als Evert 
Berents Beerlingh, mede als boedelhouder van zijn overleden vrouw, aan Jan Hindriks Marrink en 
Claasjen Jans vier grazen eigen land te Oosterhogebrug voor f 620.15 

Twee jaar later stierf hijzelf, en zijn bezittingen werden op stel en sprong verkocht door vrouw 
Geerden Beerling en haar echtgenoot Cornelis Smit, als gevolmachtigden van de erfgenamen van wij
len Evert Beerents. Eind september 1753 was hij overleden en al op 21 november 1753 werden diverse 
percelen op strijkgeldscondities - dus publiek - verkocht:16 aan Roelf Everts de in 1711 aangeschafte 
zes grazen land voor f 1500, aan de koopman Berent A. Klein ( dat was een schoonzoon) een tuingrond 
aan de Hereweg gelegen voor f 1800, en aan Hedde Leenders en GrietjenJans echtelieden voor f 1050 de 
behuizing door de erflater bewoond, ten Westen van de Heereweg ( dochter Grietje Bierlingh kreeg eind 
1754 een hypothecaire vordering adf 500 op dit echtpaar overgedragen). '7 

Een andere vermelding van de erven van wijlen Evert Beerents Beerling was gedateerd op 11 juni 
1754.18 Deze erfgenamen waren Cornelis Smitt nomine uxoris, Grietje Everts Beerling weduwe Klein, 
Berent Berents Cleyn, en Johannes Klinken no mine uxoris; zij leenden toen f 1500 uit aan Hendrikus 
Klinken en Maria Harkens van Dalen, echtelieden. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Groningen buiten de Heerepoort en op één na (in 1708) allen 

onder patroniem: 

1. BerendEverts, ged. (Gr. K.) 1-5-1694. 

z. Geertje Everts (Beerlinck), ged. ( Gr. K.) 9-2-1696, otr./tr. ( 1) ( onder patroniem; voor haar Evert 

Berents als vader) Groningen (M.K.) 18-4/5-5-1716 Tonnis Pieters (Hoeksema), van Gro
ningen (met consent van zijn moeder); (als weduwe van Tonnis Hoexema, voor wie Evert 

Bierlingh als vader) otr./ tr. (2) Groningen (M. K.) 16-3/5-4-1743 Cornellis Harms Smit, van 
Uithuysen (doop niet gevonden), zn. van Harm Jans en Aaltien Cornellis. 

Tonnis Pieters was mogelijk gedoopt Groningen (A. K.) 14 augustus 1695 als zoon van Peter Ton
nis en Muijke Doedens in de Prinsenstraat, of Groningen 30 mei 1695 als zoon van Peter Jans en 
Annigje Jans aan het Zuiderkerkhof. 

Gens Nostra 63 (2008) 401 



In 1743, ten tijde van het tweede huwelijk, zien we een aantal afhandelingen (waartoe de aange
zworen voorstanderen op 6 maart 1743•• werden geauthoriseerd). Als vrouw Geertjen Everts Bier
ling weduwe van Tonnis Hoexema maakte de moeder op 12 maart 174310 scheiding en afkoop met 
Tonnis Roelefs als voormond, Temmo Abbas en Albert Bieding voogden over haar vijf minderja
rige kinderen (Gees jen in't 23"', Marghijn in 't 19d', Evert in 't 16d', Jan in 't 14d• en Pieter Hoexema 
in 't 7d• jaar). Het vaderlijk goed bedroeg f 1219.4.3; in de mande bleef Geertjes aandeel in de na
latenschap van haar eigen moeder, dat in beheer bleef van haar vader Evert Berens Beerling. Ook 
in het daarop volgende huwelijkscontract met Cornellis Harms" werd gestipuleerd dat zij haar 
vader nooit voor de moederlijke goederen zouden aanspreken. Aan bruidszijde getuigden Evert 
Beerlink vader, Grietien Beerlincks weduwe van Berent Klein zuster, Tonnis Roelefs voormond en 
Albert Beerlink voogd over de voorkinderen van de bruid. 

Terzijde zij gezegd: de vreemde voogd Albert Bieding kan geen familie zijn geweest; hij be
hoorde tot het eerder gepubliceerde geslacht van deze naam dat uit Eelderwolde afkomstig was. ' 
Mogelijk hebben zij door de naamsovereenkomst kennis met hem gemaakt? 

De vernoeming van de dochters klopt voor zover het de voornaam Geesje betreft. Margien zou 
dan naar vaderszijde zijn vernoemd; dat spoort niet erg met de mogelijke grootmoeders Muijke 
of Annigje. Van de kinderen Hoexma maakte de dochter Margien in 1747 een huwelijkscontract 
op met Roelef S. Holtkamp en de zoon Eevert in 1750 met Fiepke Ennes Vriese;" in beide gevallen 
getuigden hun moeder, de stiefvader, en twee voorstanderen. Andere broers en zusters van Geertje 
en Grietje Bieding blijven steeds ongenoemd; waren zij de enige overlevenden van dit twaalfkin
deren tellende gezin? 

De opbrengst van de verkochte vaderlijke goederen werd direct na ontvangst weer belegd. Zo 
leenden Cornelis Smit en Geertien Everts Beerling reeds op 6 mei 1754 f 600 uit'' aan Johannes 
Klinkert en Geesjen Kleins, een kleindochter van hun zuster Grietje Beerling, en op 20 januari 
1756f 200 aan Gerrit Harms enJanna Doijers. 1

• 

De verdeling van Geertjes nalatenschap, tussen haar vier kinderen en hun stiefvader olderman 
Cornellis Smit, vond plaats op 10 mei 1760:15 laatstgenoemde behield de hele boedel en betaalde 
aan ieder f 2000 uit, in totaal dusf 8000. Geertjes kinderen waren Gees jen Hoeksema (zij tekende 
als Geesyn Toonnys) gehuwd met Pieter Smit, Martjen Hoeksema gehuwd met Roelef Holtkamp, 
Evert Hoeksema en Pieter Hoeksema. 

3. GrietjeEverts [Beerlinck), ged. (Gr.K.) 13-9-1698, overl. Groningen (in hetAnthoniegasthuis) 

13-5-1772 (lijklaken (M.K.) 22-5, breuk betaald voor Grietie Bierling weduwe van B.H. 

Klein, in Oosterpoortengasthuis, 23-5-1772), otr./tr. Groningen M. K. 22-9/9-10-1714 (voor 

haar Jan Hamminck als voormondt) Berent Hindriks Klein, ged. (Gr.K.) 8-2-1698, koop

man, steenkooper, over 1. vóór 1745, zn. van Hindrik Clein en Annigjen Everts. 
In alle opzichten is dit huwelijk opvallend: de beide partners waren nog kinderen, de bruid 

amper zestien en de bruidegom slechts een half jaar ouder. Een 'gedwongen' huwelijk was het 
evenmin; hun eerste kind werd tien maanden later geboren. (Er zouden er nog vijftien volgen; 
over een periode van 26 jaar werden er zestien kinderen uit dit huwelijk geboren, waarvan slechts 
één tweeling). Jan Hamminck, die bij de ondertrouw als voormond voor Grietje optrad, was in 
feite voormond over haar bruidegom: hij was over de minderjarige kinderen van Hindrik Clein bij 
Annigjen Everts in 1710 als voogd aangesteld en op 20 maart 171416 doorgeschoven naar de functie 
van voormond in de plaats van wijlen Reinder Lolkes. 

Ruim een jaar na het huwelijk, op 6 januari 1716,17 kocht het paar een halve snicke (een trek
schuit, getekend met no. 3, varende van Groningen op Strobos). Tenzij men zelf als schipper ging 
varen betrof zo'n aankoop vrijwel steeds een vorm van geldbelegging; voor een jongeman van nog 
niet helemaal achttien (zij het dan door huwelijk mondig) aan het begin van zijn loopbaan lijkt 
deze uitgave vanf 3150 haast onverantwoord! In 1721 en 1726 hadden zij te maken met de erfenis 
van Berents grootouders van vaderszijde, Berent Kleijn en Margien Luitiens,'" in 1738 kochten 
ze een hof met kamer aan de Noordzijde van de Lelienstrate.' 9 Vóór 1745 was de man overleden; 
over de kinderen werden op 13 oktober 174416 tot voorstanderen aan gezworen Berent Arents Klein 
voormond, Cornellis Smit en Henricus Klein voogden. Tezamen met de weduwe en de reeds meer
derjarige kinderen (Anna, gehuwd metTemmeAbbas, en Evert) verkochten deze voogden op 5 mei 
174530 zowel kamers met hof in de Lelienstraat (voor f 980) als drie kamers in de Schiedamsgang 
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achter de Muur (voor f 425). De zoon Evert Berents Klein, gehuwd metJantjen Derks de Vries, nam 
een half jaar daarna' ' voor f 3500 uit de boedel over wat klaarbFjkelijk het ouderlijke bedrijf was: 
een behuizing met kalkschuur, plaats, achterhuis en afzonderlijk verhuurde kamer aan het Diep 
tussen de Boteringe-ende Kijk in'tJatbrug. Dit deed tot grondpacht aan de stadf 9.15.0 per jaar en 
bovendien betaalde men nog twee gulden ten behoeve van de opslag van steen op de wal voor het 
huis. 

Grietjen Beerling, weduwe van Berend Hindriks Klein, kocht zich op 25 november 17483' in het 
Anthoniegasthuis in, onder beding dat al haar goederen buiten het gasthuis zouden vererven; al
leen het huisraad op haar sterfdag aanwezig viel te zijner tijd het gasthuis toe. In de bewonerslijs
ten werd nogal met haar naam geknoeid, zo werd ze in datzelfde jaar ook Geertje genoemd en bij 
haar overlijden in 1772 Geesje; maar de continue vermelding van haar leeftijd, jaar van intrede en 
haar overleden echtgenoot bevestigen de identificatie. Een jaar na deze verhuizing trouwde haar 
dochter Geesje Klein met Johannes Klinkert;33 bij het huwelijkscontract getuigde niet alleen de 
moeder Grietje Beerling, maar ook de volle moey Geert jen Beerling met haar echtgenoot Cornellis 
Smit, en diverse familieleden Klein. 

De voorstanderen over de minderjarige kinderen van Beerent Hindricks Kleijn bij Grietien 
Beerling, met name Beerent Kleijn en consorten, accepteerden in 1752 een schuldbekentenis van 
M. van Bolhuis en A. Beckeringh voor f 1000, heerkomende ven een verzegelde rentebrief op 5 
april 1747 ondertekend door Stijntien Cnols weduwe Bolhuis, waarvoor de gesworene M. van Bol
huis zich als borg had ingelaten.34 Deze voogden werden in 1755 nog gewijzigd; dat waren sinds
dien Berent B. Klein en Jannes Klinkert. Dezelfde Jannes Klinkert werd op 10 juli 176935 benoemd 
als administratief curator, met Cornellis Smit als toeziend curator, over Grietje's boedel - zou zij 
toen dement zijn geraakt? Nog in 177736 werd, ten fine van distractie krachtens raadssententie 
van 8 april 1777, de behuizing met kelder ten N. de Vischmarkt (toebehoord hebbende aanJannes 
Klinkert) verzet en verkocht. Zulks ter instantie van Margien Klein weduwe van G. Black voor 
een vierde part erfgenaam van haar overleden moeder Grietje Beerling weduwe van B. Klein, als
mede voor een ander vierde part door de kleinkinderen Berend, Albert, en Mettien Abbas, Broer 
Hindriks namens zijn vrouw en Harmannus Mulder dito. Een heel dossier van de daaraan vooraf
gaande juridische procedures is te vinden op een onverwachte plaats, het huisarchiefMenkema en 
Dijksterhuis.'7 Jan(nes) Klinken was klaarblijkelijk hertrouwd met Grietje Jans en zij hadden het 
huis in kwestie op 23 mei 1775 aan Roelf Smit en vrouw verkocht, doch het tevens in zijn functie als 
curator over de boedel van Grietje Beerling op 6 november 1775 verhypothekeerd. Het dossier be
vat onder andere ook de rekeningen met betrekking tot het erfdeel van de dochter Hindrica Klein. 
Hieraan was het nodige aan verzoekschriften en processen voorafgegaan, waarschijnlijk eerst voor 
het Nedergericht, daarna vanaf begin 1774 voor het Volle gericht.38 

Uit het huwelijk, ged. te Groningen (vanaf 1720 aan het Diep): 
a.Anna Klein, ged. (M.K.) 25-8-1715 (buiten Heerepoort), otr./tr. Groningen (A.K.) 16-1/2-2-1734 

(voor haar Berent Hindriks Klein als vader) TemmeAlbertsAbbas, van Groningen. 
b. GeesjenKlein, ged. (N.K.) 24-3-1718 (bij Apoorte), jong over!. 
c. HindrikKlein, ged. (M. K.) 26-3-1720, niet verder aangetroffen. 
d. Evert Klein, ged. (M. K.) 1-5-1722, jong over!. 
e. Evert Klein, ged. (M. K.) 13-4-1723, jong over!. 
f. Evert Berents Klein, ged. (M. K.) 13-6-1724, otr./ tr. Groningen (M. K.) 7-8/29-8-1745 Jantyn Jans de 

Vries, van Groningen (voor wie TemmeAbbas), dr. van Jan Derks de Vries. 
Zij otr./tr. (2) Groningen (A.K.) 30-1/17-3-1751 Eduart van der Dong, van Sigerswoude. 

g . Geesje" Kleill, ged. (M. K.) 22-6-17 25, jong over!. 

h. Beerent Klein, ged. (N. K.) 14-3-1728, over!. na 1756. 
i. Geessyn Klein, ged. (M.K.) 10-4-1730, otr./tr. Groningen (A.K.) 25-10/10-11-1749 (voor haar Cornelis 

Smit oom)Johannes Klinkert, van Groningen. 
Hij otr./tr.(2) Groningen(A.K.)4-9/22-9-1762 Grietje Jans, van Groningen. 

j. HinderyckaKlein, ged. (N.K.) 11-9-1732,jong over!. 
k. HindericaKlein, ged. (M.K.) 13-8-1734, jong over!. 
1. Marregien Klein, ged. ( Gr. K.) 25-1-1737, otr./ tr. Groningen (M. K.) 28-2/16-3-1756 (voor haar Berent 

Klein als broeder) Gerhardus Block, van het Oosterbroek onder Eelde in 't Landschap Drenthe. 
m.Johannes Klein, ged. (Gr.K.) 11-3-1738 (tweeling), jong over!. 
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n. Lucas Klein, ged. {Gr.K.) 11-3-1738 (tweeling),jong over!. 
o. HindericaKlein, ged. 11-11-1739,jong overl. 
p.Hinderica Klein, ged. {Gr.K.) 26-5-1741, otr./tr. Groningen (N.K.) 27-11/16-12-1762 Frans Venema, 

van Groningen. 

4. BerendEverts, ged. {Gr.K.) 25-12-1700. 

5. JanEverts, ged. (Gr.K.) 4-12-1703. 

6. MarrichjeEverts, ged. (A.K.) 18-2-1705. 

7. HindrikjeBeerling, ged. {Gr.K.) 13-4-1708. 

8. Marrichje Everts, ged. {Academiekerk) 30-7-1710. 
9. Marrichjen Everts, ged. (M. K.) 16-8-1712. 

10. Jan Everts, ged. (M. K.) 5-6-1714. 

11. HindrickEverts, ged. (M.K.) 4-8-1715. 

12. Meindert Hindrik Everts, ged. (M.K.) 3-6-1718 (ditmaal werd niet de familienaam van de 
vader vermeld, maar wel die van de moeder). 

IIb. Hindrick Berents Beerlinck, van Cleine Ringe uit de graefschap Benthem, kleermaker, 
overl. Kropswolde 16-12-1716, otr./tr. (1) Groningen (M.K.) 17-8/3-9-1689 Wubbeltien]ans Bus 
(adres: buiten Oosterpoort, voor haar RoelofEgberts als neve); otr. (2) Groningen/Kropswolde 

13/14-2, tr. Groningen (A.K.) 3-3-1697 Hillechien Ulchers {Olgers, Olffers], van Groningen (p.q. 
Harm Grevinck goede bekende), wrs. ged. Groningen (N. K.) 22-11-1669, lidmaat op belijdenis 
Groningen {Hillegien Olfers j.d. op de Cingel) juli 1693, dr. van Olfert Lamberts en Wibbe
chien Dercks. 

Bij zijn eerste huwelijk, in 1689 (hieruit vond ik geen kinderen in de stad gedoopt) woonde Hindrick 
te Groningen, buiten de Oosterpoort. Rond het tijdstip van zijn tweede huwelijk zal hij naar Krops
wolde zijn verhuisd, waar hij ook ondertrouwde. Bij die gelegenheid werd daar zijn naam volledig 
weergegeven, als HindrickBeerentBeerlinck, in de doopboeken nadien nog een enkele maal met alleen 
patroniem, maar tenslotte kwam hij uitsluitend voor als Mr. Hindrick Snijder; hij zal dus kleermaker 
geweest zijn. Hillechien Olgers kwam met attestatie van Groningen in Kropswolde aan met ingang van 
maart 1697, Hindrick Beerents werd daar als lidmaat aangenomen op 11 maart 1698 en hij overleed als 
Mr. Hindrick Snijder op 16 december 1716. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Kropswolde als kinderen van Mr. Hindrick Snijder (de naam 

van de moeder werd nergens genoemd): 

1. Beerent Hindriks, (zn. van Hindrick Beerents), volgt IIIa. 

2. LambertHindriks, volgt IIIb. 

3. MeindertHindriks, ged. 5-2-1702. 
4. Wibbechien Hindriks, ged. 16-3-1704 (als eerste dochter kan zij zijn vernoemd naar de over

leden echtgenote van haar vader, maar in dit geval is een vernoeming naar de grootmoe

der van moederszijde misschien logischer). 

5. JanHindriks, ged.10-5-1705. 
6. Griettien Hindriks, ged. 25-3-1708. 
7. JanHindriks, volgtIIIc. 
8. Garmtien Hindriks, ged. 1-10-1713. 

Illa. Beerent Hindricks, ged. Kropswolde 22-5-1698, kleermaker, lidmaat ald. 11-12-1722 (als 
Beerent Hindricks, van Wolde), overl. ald. 9-11-1731 (als Mr. Beerent Snijder), tr. (van Crops
wolde) ald.12-5-1726 GeertienLubbers, van Onnen. 

Zij tr. (2)Kropswolde 22-3-1744BeerentEppes. 
Ook hij komt alleen bij zijn huwelijk met patroniem voor, verder bijna steeds als {Mr.) Berent Snij

ders. Dat beroep zal hij dan van zijn vroeggestorven vader hebben overgenomen. Deze zoon ligt overi-
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gens niet rotsvast in de genealogie verankerd; het blijft een vrij speculatieve reconstructie. 
Geertien Lubbers zal in Haren zijn gedoopt voor de aanvang van het doopboek ter plaatse (1704). 

Zij hertrouwde in maart 1744 en al op 27 januari 1745 overleed een kind Peter van Beerent Eppes te 
Kropswolde; was dat een kind uit een eerder huwelijk van hem, of een zuigeling uit zijn huwelijk met 
Geertien Lubbers? 

Uit dit huwelijk: 

1. FennechienBerents, ged. Kropswolde 2-3-1727 (vader Beerent Snijders). 

2. Hindrick Berents, overl./begr. Kropswolde 10-5-1731 (vermeld als Beerent Snijders kindt 
Hindric). 

3. Beerent Berents, ged. Kropswolde (postuum) 2-1-1732 {Geertien weduwe van Beerent Snij
ders kint Beerent). 

Het is niet zeker, maar dit kan zijn Berent Berents, van Kropswolde, otr. ald., tr. Westerbroek 
13-5-1759 Wipke Klasens, van Middelbert. Zij kregen kinderen in Noorddijk en Groningen met de 
namen Grietje en Berent. 

Illb. Lambert Hindriks (Beerlingh), ged. Kropswolde 24-12-1699, otr./tr. (1) Groningen (M.K.) 

22-5-1725 Hindrickyn Berents, van Ooren [= Odoorn]39 (p.q. Evert Beerlingh als neef), overl. 
tussen januari 1746 en mei 1748; otr./tr. (2) (als Lammert Hindriks, van Cropswolda) Gronin

gen (M.K.) 25-5/14-6-1748 Trijntjen Buning (van Helpen, p.q. Jan Schuijrman, als neve, we
duwe van Albert Hindriks ), ged. Groningen ( Gr. K.) 31-7-1708, dr. van Jan Buining en Geetruid 
Gossens totHelpman. 

Trijntjen otr./tr. (1) Groningen (M.K.) 20-12-1731/22-1-1732 (voor haar Jan Gosens als oom) Jacob (sic) 
Hindriks. 

Lambert Beerlingh vond ik slechts éénmaal met deze familienaam genoemd; daarna heette hij steeds 
Lambert Hindricks. Waar hij woonde, of althans de wijze waarop dit adres werd geïnterpreteerd, wis
selde vrijwel per jaar. In 1726 en 1727 was dat buiten de Oosterpoort, van 1731 tot 1737 buiten de Boterin
gepoort, in 1738 buiten de Herepoort, en van 1740 tot 1746 opnieuw buiten de Oosterpoort. Daarna raak 
ik het overzicht kwijt. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Groningen: 

1. HindrikLammerts, ged. (M.K.) 6-1-1726,jong overl. 

2. Harmt_jen Lammerts, ged. (M. K.) 18-5-1727, otr./tr. (voor haar Jan Hindriks als oom) Gronin

gen {A. K.) 21-5-1755 Eltje]ans, van Rhoowolde [= Roderwolde]. 
3. BerentLammerts, ged. (A. K.) 22-6-1729, jong over 1. 
4. Hilligje Lamberts, ged. (N.K.) 28-2-1731, otr./tr. (1) Groningen (N.K.) (voor haar Hindrik 

Alberts als broeder; hij zal haar stiefbroer zijn geweest, te weten een zoon van haar stief

moeder Trijntjen Buning uit diens eerste huwelijk) 26-2/7-4-1763 Claas Severin, ged. 
Groningen (r.-k. statie Carolieweg) 15-5-1706, overl. tussen april 1768 en oktober 1772, 
zn. van Severijn Siwerts en Geertruidt Ansen;40 otr. (2) (als weduwe van Claes Severijn, 

van Groningen, p.q. Johannes Krasser) Groningen 5-9-1772 Sibrand Everts, ged. Bedum 
19-1-1722 , zn. van Evert Claessen en Wilmtijn Sybrands. 

Bij het huwelijkscontract van broer Jan {IVa) in 1770 getuigde Hilligje Lammerts als volle zuster. 
Mogelijk was haar eerste man toen al overleden, want hij werd daarbij niet genoemd. 

5. HendrikLammerts, ged. (M. K.) 6-2-1733, jong overl. 
6. Beerent Lammerts, ged. (N.K.) 18-2-1734. 
7. WibbinaLammerts, ged. (N. K.) 27-10-1735, jong over 1. 
8. JanLammerts, ged. (N.K.) 31-1-1737,jong overl. 
9. HendrijkLammerts,ged. (Gr.K.) 8-8-1738. 

10. JanLammerts, volgt IVa. 
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11. EvertLammerts, ged. (N.K.) 10-1-1743. 

12. WibbinaLammerts, ged. (A.K.) 5-1-1746. 

IVa. Jan Lammerts (Bierling), ged. Groningen (Gr.K.} 19-2-1740, schoolmeester op de Roode
school (ofwel Uithuizermeeden-buitendijks) (1770-1811), overl. ald. 13-8-1811, tr. Uithuizer
meeden 20-5-1770 Battruit Jacobs, bij haar huwelijk van Onderdendam, ged. Menkeweer 
21-10-1742, over 1. Roodeschool 10-6 -1810, dr. van Jacob Jans en Grietie Alberts. 

In het huwelijkscontract•• werd het bruidspaar opgevoerd als jongman en jongedochter (zij waren 
dus geen van beiden eerder gehuwd geweest). Aan bruidegomszijde getuigde Hillegien Lammerts, 
volle zuster. Aan bruidszijde Jacob Jans en Auke(?) Clasen, vader en stiefmoeder. 

Bartruid moet, gezien de leeftijdsopgave bij het overlijden, circa 1741-1742 zijn geboren in Onder
dendam, dat toen geen kerkdorp was; ik vond haar doop uiteindelijk in Menkeweer. Haar vader trouw
de Menkeweer 13 augustus 1741 met Grietie Alberts, van 'Eendrum', en hertrouwde Menkeweer 30 mei 
1746 met Anke Clazen, van aldaar. De voornaam Auke was dus een misschrijving ( of mislezing). 

Als 'Battruid J akobs' kwam ze in het begraafboek van Uithuizermeeden voor, nalatende vijf kinde
ren uit één huwelijk. In de doopboeken vond ik er maar vier, mogelijk was het vijfde kind een dochter 
J antjen; die wordt hier onder voorbehoud opgevoerd. 

Haar echtgenoot gaf haar overlijden in de krant te kennen: 4' 'Heden middag ruim een uur, behaagde 
het God in wiens hand onze Adem is, van my weg te nemen, myn geliefde Echtgenoot BATTRUID JA
KOBS in den ouderdom van byna 68 jaren, met wien ik, den zo gezegenden tyd, van ruim 40 jaren in de 
Huwelyks voor en tegenspoeden lydzaam hebbe mogen deelen; een langdurige sukkeling welke in de 
laatste vier dagen haar ligchaams krachten afnamen dat ze zeer zagt en vertrouwend de Eeuwigheid in
trad, treurend met myn vyf, en vier aangehuwde Kinderen, geve ik kennis aan Vrienden en Bekenden. 

Uithuister-Meden JAN BIERLING 
den 10 juny 1810 Schoolmeester' 

Ook hier was dus sprake van vijf kinderen, waarvan vier reeds gehuwd. 
J.L. Bieding, 'schoolmeester butendyks', werd begraven Uithuizermeeden 19 augustus 1811; daarbij 

werdf 5.10.3 gecollecteerd, en op 30 december 1811 nog eens 12 stuivers ( dood)lakengeld aan de diaconie 
voldaan.43 De dag na de begrafenis maakten zijn kinderen het overlijden bekend:44 'Heden morgen te 9 

uren overleed zeer subiet, onzen waarden vader Jan Bieding, in den ouderdom van 73 jaren, hebbende 
ruim 40 jaren den post als schoolonderwijzer en voorzanger dezer gemeente getrouwelijk waargeno
men; waar van wij door dezen kennis geven aan vrienden en bekenden. 

Uithuister Meden den 13 augustus 1811. 

Lambert Bieding, mede uit naam van broeders en zusters.' 
Op dezelfde krantenpagina - gedateerd slechts twee dagen na het overlijden! - riep de plaatselijke 

collator al sollicitanten op voor zijn opvolging. Uit de details wordt ook veel duidelijk over de levens
omstandigheden van Jan Bieding: 'Naardien door het overlijden van Jan Lammerts Bieding, de school
meestersplaats op de Uithuister-Meden, buitendijks, zijnde daar aan tevens ook verbonden de post van 
voorlezer en voorzanger, alles te samen op een jaarlijks tractement van één honden en twintig Carolus 
guldens, mitsgaders vrije woninge en tuin, benevens een kampje land, en daar en boven het gewone 
schoolgeld, is komen te vaceren: zoo worden alle de gene welke daar toe den vereisten rang bezitten, bij 
dezen uitgenoodigd, om zich binnen een maand tijds ... bij den ondergeteekenden aan te bieden. 
Meden den 15 augustus 1811. Alberda v. Rensema, collator primarius.' 

Uit het huwelijk: 

1. Mogelijk (voorechtelijk?): Jantje Jans Bierling, geb. ca. 1770, overl. Groningen (als vrouw 
van Hinderk Bouwma aan het Schuitendiep, oud 40 jaar, laat na twee kinderen) 1-9-1810, 

tr. ('wonende te Westeremden doch geb. te Groningen') Westeremden 19-1-1803 Hen
drik Hendriks {Bouma], ged. Westeremden 1-2-1767, overl. Groningen 18-6-1835, zn. van 
Hindrik Bouma, schoolmeester, en Cornelia Coks. 

Hij otr./tr. (1) Uithuizen/Westeremden 7-5 /7-6-1789 Geertje Hendriks Beelman; tr. (3) Gronin
gen 20-5-1813 Jantje Jaspers Bakkers; tr. (4) Groningen 11-6-1818 Anna van Laan; tr. (5) Groningen 
24-1-1828 Maria Geertruid Kokemuller. 
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Bij de ondertrouw van Hindriks eerste huwelijk, in 1789, staat met zoveel woorden 'van Emb
den in Oostvriesland'. Klaarblijkelijk heeft men zich mishoord, want hij kwam toch echt uit het 
(betrekkelijk nabij gelegen) Westeremden. 

Bij Jantjes overlijden waren de twee oudste kinderen uit haar huwelijk nog in leven:45 'Heden 
avond om 6 uur behaagde het God in wiens hand onzen adem is, uit mijne liefde armen weg te 
nemen, mijn geliefde echtgenoot Jantje Bieding, in den ouderdom van ruim 40 jaren, met wien ik 
den tijd van ruim zeven jaren in een genoeglijken echt heb be mogen leven. Hoe smertelijk dit ver
lies voor mij en mijne twee, thans moederloze kindertjes is, kan ieder gevoelig hart ligt bezeffen. 

Groningen den 1 september 1810. 
H. Bouuma.' 
Van deze kinderen vond ik tot dusver één terug, in Rotterdam. 
Uit dit huwelijk, ged. te Groningen (M.K.): 

a. Hendrik Bouma, ged. z8-10-1804, tr. Rotterdam 23-5-1832 Anna Maria Wiks, dr. van Hendrik Cor
nelis Wiks en Maria Borghard. 

b.JanBouma, ged. 8-6-1806. 
c. Albertus Bouma, ged. 16-10-1807, overl. ( oud 1/4 jaar, gewond aan't Kattendiep) 27-12-1807. 

2. Lammert Jans Bierling, ged. Uithuizermeeden (onder patroniem) 9-6-1771, bakker te Lop

persum, later landbouwer, zaakwaarnemer, over!. ald. 5-4-1847, otr./tr. (1) Loppersum 

14-4/13-5-1799 Janna Willems Ketelaar, geb. Appingedam, wrs. ged. ald. 11-11-1753, over!. 

Loppersum 14-7-1832, wrs. dr. van Willem Steffens en Martjen Heeres; tr. (2) Loppersum 

13-12-1832 Grietje Wychers Kruisenga, geb./ged. Sappemeer 8-2/15-2-1795, over!. Lopper
sum 30-9-1877, dr. van Wycher Ceus Kruisen ga en Hillichien Balsters Zandt. 

De exacte huwelijksdatum met Janna Willems Ketelaar is afkomstig uit het diaconieboek van 
Loppersum;•• in de bekken werd het respectabele bedrag vanf 3.0.0 bevonden. 

Er zijn enkele betalingen van patemgeld door Lammert Bieding bekend. Op 1 april 1806 vol
deed hij f 3.1.047en wel als brood- en beschuitbakker. In 1807 betaalde Lammert Bieding als brood
bakker in het klein te Loppersum f 4.0.0 patentgeld;•• in 1809 voldeed hij hetzelfde bedrag, nu 
als Lambertus Bierlingh broodbakker. 49 Hij was dus zeker actief als bakker, zoals ook blijkt uit de 
volgende advertentie uit december 1808:50 'Een BAKKERS KNEGT zyn werk redelyk verstaande, 
dienst begerende tegens May aanstaande, addresseere zig by L. BIERLING te Loppersum. Brieven 
franco.' 

Er zijn echter ook vele vermeldingen bekend van (neven)activiteiten die op het beroep van 
landbouwer wijzen. In 1803 blijkt dat Lammert Bierlingh te Loppersum zijn hooi en koren moest 
inhalen over de Krap Til gelegen over de Wijmers bij de pelmolen te Loppersum, die door de geza
menlijke geïnteresseerden volgens een contract werd onderhouden. De aangestelde volmachten, 
Klaas Hindriks Smith en J.C. Wildervanck, namen de zaak echter zo slecht ter harte dat de til niet 
zonder gevaar kon worden gebruikt. Het gericht zou de volmachten hierover verstaan. '' 

Hij huurde, volgens een helaas ongedateerde aantekening (uit circa 1818?) vier grazen land voor 
f 96 per jaar van Mevrouw Gruys." 

De landbouwer L. Bieding werd in de zomer van 1818 genoemd toen hij twee 'vreemde' schapen, 
weidende in zijn land, naar de schutstal liet brengen. 53 De twee beesten (voorzien van nauwkeurig 
signalement) werden later door de eigenaar weer gelost voor f 1.4.0 aan kosten. 

Een aantal jaren later stond er in de krant54 dat op maandag 14 januari 1828 ten verzoeke van de 
erven van Klaas Tiessens de Vries geveild zou worden, onder andere: de eigendom van twee bun
ders land, gelegen te Loppersum, bij L. Bierling en vrouw in gebruik voor f 24. 

Veel doorsnee financiële transacties signaleerde ik niet. Wel leende het echtpaar N.A. Bellinga 
en Bougien S. Detmers in 1807 van Lammert Bieding en J anna Ketelaar echtelieden te Loppersum 
f 1000 à vijf procent;" een jaar later werd nog eens naar deze vordering verwezen.56 

In deze periode was 'L. Bieding' ook in functie als sibbevoogd (met Enne Oldsmeyer als voor
mond enJ. Eikema vreemde voogd) over de kinderen van Trijntje Ennes (nu hertrouwd met Pieter 
Jans Groen) en haar eerdere echtgenoot Jan Oldsmeijer.57 

Lambert Bieding te Loppersum kwam in 1808 en 1809 enkele malen voor als gevolmachtigde 
van Sytske Jans, weduwe van Barrelt Hindriks58 en was in 1805 ook al opgetreden als gevolmach
tigde voor Greitje Tomas te Loppersum" en in 1809 verkocht hij, als gevolmachtigde van Greitjes 
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erfgenamen, een behuizing te Loppersum (wijk D no. 18, aan de Laagestraat).6° Klaarblijkelijk 
fungeerde hij incidenteel als zaakwaarnemer. Dit beroep noemt hij namelijk zelf, al is het pas veel 
later, in de intekenlijst van 'Lotgevallen van K.J. Kuipers te Obergum op zijne gedane zee-en land
reizen van den jare 1790 tot en met 1818' uit 1844:6' daarin staat hij als L. Bieding, zaakwaarnemer, 
Loppersum. 

3. Jacob Jans Bierling, ged. Uithuizermeeden 12-12-1773, aanvankelijk trekschipper, bij zijn 

overlijden winkelier, overl. Groningen 26-3-1833, otr./ tr. (als Jacob Jans Bieding, van 

Uithuister Meden) Groningen 3-11/18-11-1810 Anna Maria van den Wildenberg, ged. Grave 

(N.Br., r.-k., get. Joannes Franciscus van de Kijfel en Maria Kerckmans) 22-10-1766, overl. 

Groningen 13-1-1843, dr. van Jacobus van den Wildenbergh, sergeant, en MariaJosepha de 

Noumostie. 
Zij tr. (1)Johannes Kop. 
Anna Maria van den Wilden berg maakte slechts enkele weken na het huwelijk haar testament;6' 

zij stelde toen haar man Jacob Bierling tot erfgenaam en ze zal dus uit haar eerdere huwelijk geen 
kinderen hebben gehad. Haar herkomst bij het huwelijk was Grave en dat was juist. In haar over
lijdensakte werd onterecht Venlo als geboorteplaats opgegeven. 

Jacob Bieding arriveerde officieel op 20 oktober 1810 in Groningen met een voor acht jaar gel
dige akte van indemni reit ui c 'Ui thuis eer Meden' . 63 

Jacob Beerling kocht op 18 november 1809•• van Woltje Jans Haken weduwe van Jan Lukas een 
halve trekschuit, getekend met no. 15, varende van Groningen op Winschoten vice versa, voor 
f 7375.10.0 (een bedrag dat op geldsontwaarding duidt; in eerdere tijden was de prijs niet meer dan 
de helft daarvan). Overigens bleef het hele bedrag als hypotheek over het schip uitstaan. Als Jacob 
Bierling, trekschipper op Winschoten, betaalde hij in 1809 f 25 ten behoeve van het stad-Groninger 
snikkevaardersgilde. Hij was dus toen juist met zijn loopbaan dienaangaande begonnen. 

4. Greetje (later meestal Grietje) Bieding, ged. Uithuizermeeden 4-2-1776, overl. Groningen (in 

het Burgerziekenhuis) 3-9-1827 (als weduwe van Berent Santen en onder vermelding van 

haar ouders), tr. (onder patroniem) Noordhorn 11-8-1805 Berent Derk(s) Zanting, ged. 't 

Zandt 15-6-1755, commies, overl. Groningen 18-3-1818, zn. van Derk Berends (Zanting), 

schoenmaker, en Krijn je Pieters. 
Mogelijk, maar niet zeker, was zij de Grietje Bierling 'an de wal bij de Lijnbaan', die als buiten

echtelijk kind kreeg: Mattheis Bierling, ged. Groningen (M.K.) 31-7-1804. Dit kind zal allicht jong 
zijn overleden; ik trof het nadien niet meer aan. 

Een jaar nadien trouwde zij als Grietje Jans, van Uithuizermeeden, in Noordhorn met een com
mies - mogelijk was dat toen zijn standplaats. Daarna verdwijnt Grietje uit beeld. In 1818 overleed 
haar man en dat is mogelijk het tijdstip waarop zij losgeslagen raakte. De familie greep in: Grietje 
Bierling, geboren te Uithuizermeeden, werd op 7 juni 18236' in het huis van arrest genaamt 'Het 
Pontie' te Groningen ingesloten en daar precies een jaar later weer ontslagen. In de marge was 
bijgeschreven: 'een jaar gevangenis om wangedrag en verkwisting; het kostgeld voor dezelve 
wordt door haar broeder en zwager voldaan'. Geholpen had het niet; op 28 september 1824 werd 
zij alweer opgepakt 'als bedelende langs de straac',66 om op 3 oktober 1824, 's morgens om zes uur, 

Gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans 
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Veenhuizen, derde gesticht 

naar de Ommerschans te worden getransporteerd. Opgegeven werd haar beroep (dat ik lees als 
naaister), haar leeftijd (46 jaar) en het feit dat ze weliswaar geboren is te 'Uithuistermeeden' maar 
20 jaar in Groningen had gewoond. 

In de Ommerschans werd ze op 4 oktober 1824 ingeboekt onder no. 339;67 de opgegeven ouders 
kloppen ongeveer, de geboorteplaats ook, het jaar niet: haar geboorte werd gesteld op 31 januari 
1777 (gezien de doopdatum zal ze dan wel 31 januari 1776 zijn geboren). Aardig is haar signale
ment, waarbij de lengte niet is opgegeven: aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, kin rond, neus en 
mond 'ordinair' [= gewoon], ogen blauw, haar en wenkbrauwen blond. Grietje werd op 24 mei 
1825 overgeplaatst van de Ommerschans naar Veenhuizen (wat in de praktijk geen enkel verschil 
uitmaakte; het regime was identiek) en op 6 september 1826 werd ze weer ontslagen, na bijna 
twee jaar. In het bevolkingsregister aldaar•• werd ook die vertrekdatum genoemd, maar nu met de 
toevoeging dat Grietje weduwe was van B. Zanting. Dat is interessant, want bij de 'intake' was dat 
niet vermeld. Ze is nadien teruggegaan naar Groningen, want wéér een jaar later stierf ze in het 
stedelijke ziekenhuis, nu als weduwe van Berent Santen. 

5. Hendrikjen]ans Bierling, ged. Uithuizermeeden 8-10-1780, over!. ald. 16-3-1843, tr. Uithui
zermeeden 3-12-1809 Wietse]ans {Kooiman], geb./ged. Uithuizen 28-9/7-10-1787, smid te 
Uithuizermeeden, over!. ald. 9-9-1857, zn. vanJanJakobs en AntjeJulles, dagloners. 

Volgens het lidmatenboek van Uithuizermeeden•• werd Hindrikje Jans lidmaat op belijdenis 
op 8 april 1802. La eer bijgeschreven was haar achternaam Bierling, het feit dat zij de vrouw was van 
WijbeJans Kooiman (sic) en haar overlijdens jaar. 

Uit dit huwelijk: 
a.JannaLamberdina Kooiman, geb./ged. Uithuizermeeden 3-3/18-3-1810. 
b. Antje Kooiman, geb. Uithuizermeeden 25-11-1811. 
c.JanKoolman, geb. Uithuizermeeden 10-7-1813. 
d. Lambert Bierling Kooiman, geb. Uithuizermeeden 4-9-1815. 
e.Jakob Kooiman, geb. Uithuizermeeden 6-5-1818. 
f. Barteld Wietses Kooiman, geb. Uithuizermeeden 12-4-1820. 
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Illc. Jan Hindriks (niet aangetroffen met de familienaam Beerling), ged. Kropswolde 

29-11-1711, mogelijk dezelfde als Jan Hindriks, buiten Heerepoort, lidmaat op belijdenis Gro

ningen juni 1741, overl. vóór medio 1782, otr. /tr. Groningen (M.K.) 25-4/22-5-1744ElsjenBe

rents (p.q. BeerentJans, als vader), geb. Annen, ged. Anloo 9-9-1714, overl. vóór medio 1782, dr. 

van Berend Jansen en Gees jen Hendriks. 
Bij het huwelijk van hun jongste zoon,juni 1782, waren zijn beide ouders al niet meer in leven. 

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Groningen en geb. buiten de Heerepoort: 

1. Geesjen]ans {Beerling], ged. (M.K.) 24-5-1746, landbouwersche, overl. Haren 22-11-1814, tr. 

Haren 9-5-1771 Hindrik Lucas {Oosterveld], ged. Haren 6-9-1744, landbouwer, lid van de 

Municipalen Raad (1814), over 1. ald. 5-3-1820, zn. van Lucas Jans en Pietertien Hindriks. 
Haar doopinschrijving vermeldt haar als Gesje, dochter van Jan Hijnders en Elsjen Berents bui

ten Heerep. Samen met haar man trad zij in 1782 bij het huwelijkscontract van hun broer/zwager 
HindrikJ ans aan; daarmee is Gees jes plaats in de genealogie wel vastgelegd. 

2. Hilligje, ged. (M.K.) 18-3-1749. 

3. Hendrik, ged. (M. K.) 22-1-1752, jong over 1. 
4. Hendrik, volgt IVb. 

IVb. Hindrik]ans {Beerling, Bierling], ged. Groningen (M. K.) 11-6-1756, moesker, tuinier, over 1. 
ald. 27-1-1819, otr./ tr. Groningen (M.K.) 19-6/16-7-1782 Lutgerdina (meestal: Dina) Bronneger 
(p.q. Willem Bronneger, als vader), ged. Groningen (A.K.) 9-8-1758, lidmaat op belijdenis 

(Lutgerdina Bronnigers aan der Aa) Groningen mei 1781, overl. ald. 15-3-1845, dr. van Willem 
Bronneger, voerman, en Henrica Scholtens. 

Het huwelijkscontract70 vermeldde beider ouders, maar voegde daaraan toe dat die van de bruide
gom reeds waren overleden. Voor hem getuigden Hindrik Lucas en Gees jen Jans zwager en zuster,Jan 
Krol aangetrouwde oom. [Deze Jan Krol zal allicht niet de stedelijke kapitein-geweldige van die naam 
zijn geweest; ik vond niet met welke tante (van moederszijde?) hij was gehuwd]. 

De vrouw kwam met steeds wisselende benamingen voor: dat liep van Dina Willems tot Lutgerdina 
Bronneger!' 

Een rekest van dit echtpaar - Hindrik Jans en Ludgerdina Bronneger - maakt duidelijk dat zij eind 
1787 hadden 'angekogt de vaste beklemming van een kampe land aan de westzijde buiten de Heere
poort bevoorensJannes Alefs hebbende behoort, doende jaarlijks tot een vaste hu ure aan de rentmr. der 
Predikanten goederenf 80' . Zij mochten als beklemde meiers te boek worden gebracht!' Waarschijn
lijk was het deze Hindrik Jans Beerling die in 1796 admissiegeld voor het herbergiersgilde betaalde! ' 
Toch zal hij vooral tuinier zijn geweest. 

Uit dit huwelijk, geb. te Groningen buiten de Heerepoort en ged. onder patroniem: 

1. JanHindriks, volgt Va. 
2. HinderikaHindriks, ged. (M. K.) 14-10-1787, jong over 1. 
3. WilmHindriks, volgt Vb. 
4. Elsijn Hindriks Bierling, ged. (M.K.) 5-7-1793, overl. Euvelgunne onder Middelbert (gem. 

Noorddijk) 2-2-1838, tr. Groningen 8-5-1814 R.oelfJacovs velthiiis, ged. Groningen (M. K.) 

13-9-1791, overl. Euvelgunne 22-3-1858, zn. van Jacob Roelfs en Aaltje Hindriks buiten 
Klein poort. 

Hij tr. (2) Noorddijk 18-2-1841 Hindrikje Nijstijl, geb. Harkstede 24-1-1813, dr. van Jelle Hijlkes 
Nijstijl en Freerkje Klasens Oomkes. 

5. HinderikBierling, volgtVc. 
6. Hinderika Hindriks, ged. (M.K.) 5-4-1799. 
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Va. Jan Hindriks Bierling, geb. Groningen (M.K.) 1-10-1784, zonder beroep (1826), moesker 
buiten de Oosterpoort (1828, 1829), tuinier (1831), arbeider (1840, 1841), overl. ald. 22-9-1841, 

otr./ tr. (1) Groningen 9/24-5-1807 ElsjeReints Mendersen {Mendersing] (voor haar Willem Men

dersen als broer), ged. Groningen (A.K.) 14-3-1787, overl. ald. 3-10-1813, dr. van Reint Hiskes 

Mendersing en Zwantjen Willems Kloosterhuis; tr. (2) Groningen 22-6-1826 AaltjenLammerts 
Bazuin, ged. Groningen 22-3-1801, dienstmeid, overl. ald. 10-10-1858, dr. van Lammert Basti

aans Bazuin en Swaantjen Tonnis. 
Jan Hindriks Bierling (uit akten binnen de Burgerlijke Stand blijkt dat hij niet kon schrijven) sloot 

op 22 mei 180720 een huwelijkscontract met zijn bruid, die toen al minstens vijf maanden in verwach
ting was. Aan zijn kant getuigden de beide ouders (de naam van zijn broer Willem is weer doorgehaald). 
Zij kochten meteen na het huwelijk74 een halve trekschuit getekend met no.12, varende van Groningen 
op Strobos vice versa, met aandeel in paarden, stalling, land, verdere annexen, rechten en gerechtighe
den. De prijs wasf 7000, waarvan zij aan de verkoper (Teunis Hoekzema en diens minderjarige dochter) 
f 2000 contant konden voldoen; voor de overigef 5000 stelden zich garant de ouders van beide echtelie
den (behalve bruids vader, die toen al overleden was). Op 11 mei 181075 kochten zij (uit de boedel van wij
len RoelfTammes) wat kennelijk de andere helft van hetzelfde schip was, ditmaal voor f 7100, waarvan 
f 3100 contant voldaan kon worden. 

Na het overlijden van de vrouw zal Jan Bierling zijn beroep hebben opgegeven. Blijkens een annonce 
in de Groninger Courant76 liet men een iegelijk weten, dat ... ten verzoeke van Jan Bierling, trekschip
per, woonachtig te Groningen, voor zich als vader en wettige voogd van Dina en Swaantje Bierling, zij
ne twee minderjarige kinderen bij wijlen zijne ehevrouw Elsje Mindersing [sic] in echte verwekt, beide 
zonder beroep bij hem inwonende ... in tegenwoordigheid van Willem R. Mindersing, schuitevaarder, 
toeziende voogd ... op 12 april en 26 april 1815 in de Stadsherberg te Groningen buiten de A poort [zal 
worden geveild]: 

I. Een behuizinge bestaande in twee woningen onder één dak, waarvan de eene door Jan Bieding 
voornoemd en de andere door Roelof Heikens als huurder wordt bewoond, staande en gelegen 
buiten de A poort te Groningen, letter Hno. 6, verponding 140, te aanvaarden op 1 mei a.s. 

II. Een halve trekschuit geteekend no. 12 van Groningen op Stroobosch en vice versa, met een half 
paard en halve gereedschappen, te aanvaarden op 1 mei a.s. 

Hij zou pas twaalf jaar later hertrouwen. Toen was hij klaarblijkelijk allang tuinier. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Groningen en geb. buiten de Apoort: 

1. Lutgerdina {Dina] Bierling, ged. (A.K.) 9-9-1807, overl. Helpman (gem. Haren) 25-1-1876, tr. 
Groningen 19-5-1831 Hinderikus Egberts Havinga, ged. Groningen 2-3-1816, landbouwer, 

koemelker, veehouder, overl. ald. 28-11-1873, zn. van Egbert Lukas Havinga en Jantjen 

Jans. 
Na het overlijden van haar man vertrok Ludgerdina op 1 mei 1875 naar Haren, waar zij enkele 

maanden later overleed. 

2. Zwaantje, ged.10-12-1809, overl. Helpman (gem. Haren) 24-9-1825. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Groningen: 

3. Hindrik, geb. 17-3-1828, tamboer in de 2• compagnie, 2• battaillon, s• regiment infanterie, 
overl. Amsterdam 2-12-1848. 

4. Lammert Bierling, geb. 28-8-1829, zeeman (1829, 1874), vletter (1898), overl. Amsterdam 
(Binnengasthuis) 22-9-1898, tr. Amsterdam 27-11-1861 ElisabethLehman, geb. Amsterdam 
3-6-1832, werkster (1908), over 1. ald. 26-4-1908, dr. van George Lodewijk Lehman, kruier, 
en Judith de Haas. 

Hij werd op 30 oktober 1861 uitgeschreven naar Amsterdam. Voor zover bekend waren er geen 
kinderen. 

5. Zwaantje Bierling, geb. 5-12-1836, dienstbode, overl. Farmsum (gem. Delfzijl) 21-8-1912, 

tr. Delfzijl 30-11-1863 Herwig van der Glas, geb. Veendam 24-5-1834, schipper te Delfzijl, 
over 1. Delfzijl 27-12-1900, zn. van Geert Herwig van der Glas en EltjeJans Lodewijk. 
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Vb. Willem Hindriks Bierling, ged. Groningen (M.K.) 17-8-1790, landbouwer buiten de Here
poort (1812), landbouwer Hoornschedijk (1814-1823, 1825-1827), overl. ald. 17-4-1842, otr./tr. 

Groningen 13-4/28-4-1811 Hissina Reints Mendersing, ged. Groningen (A.K.) 8-11-1790, overl. 
ald. 17-5-1846, dr. van Reint Hiskes Mendersing en Zwaantjen Willems Kloosterhuis. 

De naam van de vrouw wordt verschrikkelijk verbasterd: Hissina, Hessina, Hassina, Hezina, Essina, 
Gezina. Ook komt zij soms als Menders voor; in het bevolkingsregister was zij geregistreerd als Hiske 
Menders. 

Uit dit huwelijk, geb. te Groningen: 

1. Ludgerdina Bierling, geb. 24-2-1812, overl. Groningen 29-1-1879, tr. Groningen 28-4-1853 
Derk Zuidema, geb. Noordbroek 24-10-1815, koopman, overl. Groningen 10-19-1878, zn. 
van Engel Wildriks Zuidema en Geertruid Derks Mulder. 

2. Swaantje, geb. 12-5-1814, overl. Groningen 7-7-1814. 
3. Doodgeboren zoon, geb. 18-9-1815. 
4. Reint Bierling, geb. 9-3-1817, overl. Groningen 2-3-1897, tr. Groningen 13-5-1841 Bouwgien 

van der Meer, geb. Groningen 28-5-1817, overl. ald. 15-12-1869, dr. van Jan van der Meer, 
bakker, en Renske Jans Kuiper. 

5. Zwaantien, geb. 18-2-1818, overl. Groningen 24-6-1818. 
6. HindrikBierling, geb. 14-6-1819, overl. Groningen 27-7-1819. 
7. Zwaantje, geb. 9-8-1820, overl. Groningen 30-10-1820. 
8. ZwaantjeBierling, geb.11-10-1821, overl. Groningen 22-2-1887, tr. Groningen 23-5-1844Jan 

van der Meer, geb. Groningen 2-1-1813, zakkenverhuurder, overl. Utrecht 14-12-1885, zn. 
van Jan van der Meer en Renske Jans Kuiper. 

Jan van der Meer vertrok op 19 oktober 1885 naar Utrecht, zonder zijn gezin. Hij overleed er 
twee maanden later. 

9. HindrikBierling, geb.17-7-1823, landbouwer aan de Hoornschedijk, overl. Hoornschedijk 
(gem. Haren) 33-9-1883, tr. Groningen 13-7-1848 Autje Volhand, geb. Groningen 2-3-1827, 

over 1. ald. 28-1-1901, dr. van Lambertus Jacobs Volhand en Jantje Hindriks Koning. 
Na het overlijden van haar man kwam Autje Volhand op 3 juni 1884 terug naar de gemeente Gro-

ningen. 

10. Trientje, geb. 4-12-1825, overl. Groningen 6-12-1829. 
11. Willem, geb. 4-1-1827, over 1. Groningen 26-0-1827. 

Vc. Hinderik Bierling, ged. Groningen (M.K.) 2-9-1796, tuinier, moesker buiten de Heere
poort, overl. ald. 22-10-1870, tr. Groningen 29-9-1827 Geesje van Tol, geb. Winschoter Boven
buren januari 1806 (volgens akte van bekendheid), overl. Groningen 2-5-1864, dr. van Biefke 
Harms, arbeidersvrouw te Groningen (1827). 

Hinderik Bieding stierf eind 1870 en er werd een overlijdensadvertentie geplaatst:77 'Heden over
leed, na eene ziekte van slechts weinige dagen, onze geliefde vader en behuwd-vader Hindrik Bieding, 
in den gezegenden ouderdom van ruim vier en zeventig jaar. Diep bedroefd geven wij hiervan kennis 
aan vrienden en bekenden. 

Groningen den 22 october 1870. 
J. Bieding, uit aller naam.' 

Uit dit huwelijk, geb. te Groningen en vanaf het tweede kind geb. Buiten de Heerepoort: 

1. Hindrik Hindriks Biáling, geb. 22-2-1827, tuinier, overl. Groningen 10-8-1902, tr. Gronin
gen 22-11-1855 Sybeltje Sluiter, geb. Noordwolde (gem. Bedum) 9-12-1831, overl. Gronin
gen 31-12-1909, dr. van Geert Jans Sluiter en Stijntje Wijtzes van Langen. 

De geboortedatum van de man is mogelijk een verschrijving in de akte, want de aangifte vond 
plaats op 22 maart 1827. Het kind werd later in 1827 gewettigd bij het huwelijk van de ouders. 

412 Gens Nostra 63 (2008) 



2. Lutgerdina Bierling, geb. 5-12-1828, tr. Groningen 28-4-1861 (echtscheiding Gronin

gen 12-12-1879) Hindrik Vonk, geb. Midwolde (gem. Leek) 21-6-1835, overl. Groningen 

22-4-1905, zn. van Reinder Hindriks Vonk en Angenietje J ensema. 
Hij hertr. Aduard 12-6-1880 Klaassina van der Post. 
Lutgerdina ging klaarblijkelijk al snel na haar huwelijk het slechte pad op.78 De Arrondisse

mentsrechtbank te Groningen beval op 30 juni 1864 haar gevangenneming en zij werd op dezelfde 
dag in het Huis van Arrest voor vrouwen ingenomen. Zij werd toen omschreven als Lutgerdina 
Bieding, oud 30 jaar, wonende te Zuidwolde, gehuwd, protestants, heeft lager onderwijs geno
ten. Het Provinciaal Gerechtshof van Groningen veroordeelde haar wegens diefstal tot zeven jaar 
tuchthuisstraf bij vonnis van 7 september 1864; enige tijd daarna werd zij overgebracht naar Woer
den om daar haar straf uit te zitten. 

In de jaren 1870 stond zij ingeschreven als inwonende bij haar schoonmoeder in de stad- zonder 
haar man! - en vertrok op 17 november 1876 naar Adorp. De scheiding werd in 1879 uitgesproken, 
maar het huwelijk zal toen allang voorbij zijn geweest; de man hertrouwde een half jaar later. Bij 
het huwelijk van hun dochter Angenietje Vonk (Groningen 9 maart 1884) was de vader aanwezig, 
Lutgerdina woonde toen in Delfshaven en was niet present. De formulering in de overlijdensakte 
van de man, 1905, suggereert dat zijn gescheiden echtgenote toen nog leefde. Zij kan zelfs nog her
trouwd zijn geweest: op 6 augustus 1888 stierf in Rotterdam de 45-jarige Janus Wiekeraad, man 
van Lutgerdina Bieding. 

3. Biejke Bierling, geb. 7-11-1830, over 1. Haren 7-9-1909, tr. Groningen 1-7-1877 Hindrik Koch, 
geb. Groningen 23-2-1829, arbeider, over 1. Haren 3-1-1914, zn. van Johann Henrich Adolph 
Koch en Jantje Lucas. 

Hij was eerder gehuwd met Kornelia Scholtens. Het echtpaar Koch-Bierling vertrok op 29 april 
1885 van Groningen naar Haren. 

4. Jan Bierling, geb. 13-7-1833, overl. Groningen 29-1-1920, tr. Groningen 4-10-1863 Roeljje 
Hein, geb. Hoogezand 19-3-1842, overl. Groningen 14-1-1919, dr. van Engelbertus [ook: 

Engel Harms] Hein en Jeltje Poppes Perdon. 
5. Johanna Bierling, geb. 14-4-1837, tr. Bergen op Zoom 31-10-1872Johannes Kallenbach, geb. 

Bergen op Zoom 4-3-1825, schoenmaker, zn. van Johann Philipp Kallenbach en Anna Ma

ria Heijman. 
Johanna vertrok op 8 september 1871 uit Groningen naar Bergen op Zoom, waar zij een jaar later 

trouwde. Haar jongere zuster Elsien volgde haar in 1875 maar vertrok al snel weer. Het echtpaar 
Kallenbach is ook niet in Bergen op Zoom gebleven; zij verhuisden op 6 mei 1878 naar Rotterdam. 

6. Willem Bierling, geb. 8-10-1839, spiegelmaker, overl. Groningen 23-2-1885, tr. Groningen 

19-11-1868 AnnaNuiver, geb. Groningen 21-7-1841, over 1. ald. 10-5-1919, dr. van Harm Nui

ver en Trijntje Spin. 
Zij tr. ( 2) Care! August Liehan. 

7. Aaffien Bierling, geb. 26-5-1842, waschvrouw, tr. Groningen 20-5-1866 Willem Folkers, geb. 
Leeuwarden 4-11-1837, winkelier, zn. van Teunis Folkers en Anna Visscher. 

Willem Folkers vertrok op 22 september 1881 van Groningen naar Rotterdam. Vrouw en drie 
kinderen volgden hem op 14 februari 1883. 

8. BerendBierling, geb.13-12-1844, over 1. Groningen 25-12-1844 (tweeling). 
9. RoclofBicrling, geb. 13-12-1644, over 1. Groningen 24-12-1644 (tweeling). 

10. ElsienBierling, geb. 30-4-1846, dienstmeid. 
Elsien Bieding vertrok op 10 mei 1875 van Groningen naar Bergen op Zoom en vandaar op 7 

september 1875 naar Delft. 
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Bijlage I. Fragment Derck Evers Beerlinck van Coevorden/Bentheim 

DerckEvers {Beerlinck), van Coeverden (1681), uit het graefschap van Bentum (1692, 1694), burger 

te Groningen 1681, schoenmaker, olderman, otr./tr. (1) Groningen (M.K.) 15-10/8-11-1681 Sara 
[ook: Saertien) Tillens; otr./ tr. (2) Groningen (M.K.) 16-4/10-5-1692JantienHovinge, uit d'Exta, 

(p.q. Jan Hovink als broeder); otr./ tr. (3) Groningen (A.K.) 8-12/26-12-1694 Maria Jansen, van 

het 'stift' Munster. 
Sara otr. (1) Groningen 11-4-1668 BerentBerents. 
Maria Jansen otr./tr. (1) Groningen (M.K.) 2-9/29-9-1682 Hindrick Bebinck; tr. (3) Groningen (N.K.} 

5-7/24-7-1704 Jan Berents Schilthof; tr. (4) Groningen (N. K.) 18-6/8-7-1707 Franco is Poucain, van Artois. 
Enkele maanden na het huwelijk uit 1681 werd Henderick Westerbrinck aangezworen als voor mond 

en Rijcke Buitenpost als voogd over Sara's voorkinderen.79 Haar naam werd op verschillende manieren 
weergegeven (Tiddens, Tillens, Tellingh) maar de identiteit van de betrokkenen is duidelijk. Het duur
de toen nog meer dan een jaar voordat de zaken verder afgehandeld werden:80 Hindrick Westerbrinck 
en Rijcke Buitenpost voormond en voogd over wijlen Berent Berents twee kinderen, Jan oud dertien 
en Jantien oud negen jaar, bij Sara Tillens in echte verwekt. Sara [ook wel: Tellingh] is dan allang her
trouwd met Derck Beerlinck. Zij en haar tweede man behielden de boedel, de kinderen kregen elkf 400. 
De akte werd gecancelleerd vertoond op 18 mei 1698. 

Derck Everts ondertekende in 1691, na het overlijden van Sara, een inventaris;' ' de boedel blijkt dan 
een vrij grote schoenmakerij te behelzen. Onder de schulden is een vordering op Hendrick Beerlinck's 
vrouw voor f 3. 

Met zijn tweede vrouw maakte Derck op 28 maart 1693' 0 een testament op, en bij die gelegenheid 
werd hij 'borger alhier' genoemd. Ten tijde van het eerst-bekende huwelijk was hij inderdaad burger 
geworden, in het vierde pand 1681: Derck Everts Beerlinck, schoemaker. 

DerckEverts zou tijdens zijn laatste huwelijk een testament hebben gemaakt (op 20 april 1696} maar 
dit stuk is niet overgeleverd. In elk geval had hij zijn vrouw klaarblijkelijk gelijftocht aan zijn goede
ren. Maria Jans weduwe van de olderman Derck Everts liet bij haar eigen testament van 15 april 1704'° 
tot universele erfgenaam na Jan Berents, zoon van de olderman Berent Harms, met een legaat vanf 100 
aan Johanna, het kind van Steven Foors en Maria Cornelis. Amper een jaar later liet zij een HC opmaken 
met Berent Schilthof, waarbij voor haar alleen goede vrienden getuigden - en nadien zou ze nog een 
keer trouwen! Tenslotte overleed ze in het Jacob en Anna gasthuis (in de lijst van conventualen is dat 
helaas niet te vinden), en pas op dat moment viel de lijftocht van Derck Everts open. Een erfgename 
deed zich prompt op,'' namelijk een Jantjen Beerlingh in qlte (in welke kwaliteit precies wordt niet 
duidelijk) tegenArnoldus Selhuisen, ook in qlte (= in qualité, in zijn kwaliteit van). Zij eistef 50 volgens 
het testament van Derk Everts d.d. 20 april 1696. Diens nalatenschap was vererfd op Maria Jans, diens 
vrouw, mits dat na diens dood aan de naaste van zijn bloedf 50 zou worden uitgekeerd. Maria is nu als 
conventualinne in het Jacobien Annen gasthuis overleden, maar Jantjen kon het originele testament 
niet tonen daar dit in handen van Maria Jans is geweest. Volgens het getuigenis van P.J. Swarte is dit 
testament door een der [gasthuis ]voogden 'uit een spaanen doose gekregen' . De voogden zouden onder 
ede moeten verklaren dat het testament niet bestaat. Of dat gebeurd is weten we niet, verder horen we 
er niets meer van. 

Mogelijk was daarom een voorzoon van Derck Everts Beerlinck (hij kan namelijk ook vóór 1681 nog 
getrouwd zijn geweest): 

Evert Bierlingh/Beerlinck, beurtelings mulder en snikkevaarder te Delfzijl, over!. ald. tussen 

medio 1709 en medio 1713, tr. (vóór 1700) Diechjen ofDietjenHindriks. 
Zij otr./tr. (2) Delfzijl 17-9/8-10-1713 Cornelis Vermeulen (ook: Cornelis Jans), geboortig van Zulkum 

bij Bommel. 
Uit het huwelijk van Evert Beerling en Dieghjen Hindriks zijn misschien ook voor 1700 al kinderen 

geboren; hun huwelijk is althans niet in Delfzijl gevonden, zij zullen daar dus reeds gehuwd en moge
lijk met een of meer kinderen zijn aangekomen. De lidmatenlijsten van Delfzijl vertonen echter tussen 
1686 en 1702 een lacune. In 1700 was hij Evere Berlink mulder, in 1703 Evere Bierlingh snickevader [= 
trekschipper], in 1705 opnieuw mulder en in 1708-1709 weer snickevaarder. 
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Uit dit huwelijk, ged. te Delfzijl: 

1. Hindrik Berlink, ged. 4-2-1700. 

2. Anniegien Bierlingh, ged. 8-7-1703, otr. / tr. (voor haar Geert Nienhuis) Groningen (M.K.) 

24-2/ 27-3-17 42J( oh]annes Boltendal, ged. Groningen (M. K.) 29-12-1720, zn. van Johannes 

Boltendael enJeigien Bruins, in Geltingestraat. 

3 . MariaBierlingh, ged. 6-9-1705. 

4. Jantjen Beerlingh, ged. 22-4-1708. 

5 . JantjenBeerling, ged. 29-6-1709. 

De dochter Jantje uit 1709 was echter te jong om in 1720 in rechte te kunnen optreden. Zij is dus 
moeilijk te vereenzelvigen met degene die tegen de voogden van het gasthuis procedeerde. Veeleer 
was dit een (achter)nicht of iets dergelijks, de 'naaste van zijn bloed' dus. Maar wie? 

Bijlage II. Fragment Everhardus Bierling van Groningen 

Everhardus Bierling!Beerling, van Groningen, overl. Groningen (in de Oosterstraat, lijkla

ken (M.K.), geen vermelding van huwelijkspartner) 2-3-1792, otr./ tr. (1) Groningen (M.K.) 

22-11/16-12-1760 Ykje Ritzes, van Ulrum (p.q. Jan Scholtens als neef); otr./ tr. (2) Groningen 

(M.K.) 5/ 22-11-1763 Aaltje Timens, van Martenshoek (p.q. Jacob Backer), ged. Hoogezand 

10-6-1736, dr. van TimenJoestens en Grietje Tonnijs (van Martenshoek). 
Met familienaam is zijn geboorte niet in de stad te vinden, met een patroniem kwam hij nooit voor. 

Een 'handvat' in de richting van zijn vadersnaam is hoogstens te ontwaren in de voornaam van zijn 
vierde kind, Beernt; hij zou dan een Evert Berents moeten zijn, geboren naar schatting rond 1735. Ik 
vond in de stad enkel, en dan ouder in leeftijd dan te verwachten viel: Everhardus, ged. Groningen (M. K.) 
5-8-1721, zn. van BerentBerents en Stijntjen Berents in de Brede gank (van dit echtpaar kon ik het huwe
lijk niet achterhalen). 

Misschien (maar ook dat blijft pure speculatie) was dan zijn moeder identiek metBerentBierling we
duwe, die door de diaconie van de stad Groningen uitbesteed om verzorgd te worden. 83 Het register in 
kwestie vermeldt haar in 1766 als oud 74 jaar en verlamd; zij ontving 36 stuivers en 1/2 brood per week, 
een relatief hoog bedrag dat mogelijk noodzakelijk was door de vereiste verzorging. Zij overleed nog in 
1766; het laatste geld werd op 17 november verstrekt en het laatste brood op 8 november 1766. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Groningen (in de Oosterstraat): 

1. Grietjen Bierling, ged. (N. K.) 27-2-1767, jong over 1. 
2. Tijmen Bierlings, ged. (M. K.) 7-9-1770. 

3. Grietjen Bierling, ged. (M.K.) 12-2-1773, dienstmeid, overl. (met de naam Beerling, onge

huwd, onder vermelding van de ouders) Stedum 31-8-1826. 

4 . BeerntBierling, ged. (M.K.) 20-9-1776. 
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rubr ·~A archiefnieuws 
LGOG website 

(Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap) 
Langzaam maar zeker komt steeds meer in
formatie van en over LGOG, alsook over het 
brede werkterrein waarop LGOG werkzaam 
is, op de website beschikbaar voor leden 
LGOG. Ook derden die geïnteresseerd zijn in 
de Limburgse geschiedenis, archeologie, ge
nealogie of monumenten kunnen er veel van 
hun gading vinden. 

Op dit moment zijn weer twee nieuwe 
onderwerpen nader uitgebreid. Onder het 
kopje Publicaties worden alle uitgaven van 
LGOG opgenomen die beschikbaar zijn en 

vermeld tegen welke prijs ze geleverd kun
nen worden. - . Onder het kopje LGOG vindt 
u Weblinks. Onder Weblinks vindt u onder 
andere HistorieLink Limburg. Dat is een lijst 
met historische kringen, heemkundevereni
gingen en andere soortgelijke verenigingen 
die in Limburg en in de grensstreken actief 
zijn. -. Onder Weblinks vindt u ook verwij
zingen naar musea en archiefinstellingen in 
Limburg en naar onze subsidiegever de Pro
vincie Limburg. 

[De Maas gouw, jg.126 (2007), 
nr. 4, pag.145] 

Actie voor vergeten Gelderse films 

Oude films op 35, 16 of 8 mm; bij veel parti
culieren liggen ze nog op zolder, in de kel
der of in de kast. Het Audiovisueel Archief 
Gelderland (Av AG) organiseert een actie 
voor het redden van deze 'vergeten' histori
sche Gelderse Films. Het gaat om films die 
in Gelderland zijn opgenomen of over een 
Gelders onderwerp gaan. Particulieren kun
nen hun films en filmfragmenten schenken 
of in bruikleen geven aan A v AG. Degenen 
die besluiten dat te doen, krijgen een gratis 
kopie van de film op dvd. A v AG is gevestigd 
bij het Gelders Archief, een instelling die al 
jaren films onder goede klimatologische om
standigheden bewaart en een ruime ervaring 
heeft n~et het beheren van historisch audio-

visueel materiaal. Allerlei soorten films zijn 
welkom: familie-, bedrijfs-, sport-, speel-, 
amateur- of professionele films. Het kan een 
vrij recente film zijn, bijvoorbeeld een super 
8 film van een bruiloft in 1980 of een film van 
een buurtfeest uit de jaren vijftig. Nog oude
re films van tijdens de bezetting of uit de tijd 
daarvoor zijn uiteraard ook welkom. A v AG 
beslist of een film voldoende betekenis heeft 
voor de collectie om opgenomen te worden. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met: A v AG, Markt 1, 6811 CG Arnhem; tele
foon: ( 026) 352 16 oo; e-mail: 

a vag@geldersarchief.nl 
[Archieven blad, jg 112, 
nr. 1, febr. 2008, pag. 7] 

Archief gastarbeiders in Overijssel veiliggesteld 

Het archief van de voormalige categorale 
welzijnsinstellingen in Overijssel, waar
onder het Centrum Buitenlandse Werkne
mers Oost-Nederland, is aan het Historisch 
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Centrum Overijssel te Zwolle overgedra
gen. -. 

[Archieven blad, jg. 112, nr. 1, 
febr. 2008, pag. 6] 
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Alle Groningers 

Op 20 december 2007 is www.allegroningers. 
nl, de nieuwste website van de Groninger 
Archieven, gepresenteerd in het gemeente
huis van Leek. Allegroningers wil alle doop-, 
trouw- en begraafboeken tot 1811 en de akten 
van de Burgerlijke Stand (vanaf 1811) binnen 
enkele jaren beschikbaar stellen. Er kan dan 
worden gezocht naar de gegevens op die ak
tes en op den duur ook naar afbeeldingen van 
de akten. De site zal steeds verder worden op-

gebouwd. Er is begonnen met de gemeente 
Leek wat betreft de Burgerlijke Stand en de 
kerkelijke gemeente Groningen wat betreft 
de doop-, trouw- en begraafboeken. Op de 
homepage van de site zal steeds worden ge
informeerd over de toevoeging van nieuwe 
bestanden. - . 

[Archievenblad,jg.112, nr.1, 
febr. 2008, pag. 9] 

Demoversie Europese Digitale Bibliotheek 

De European Digital Library (EDL) presen
teert zich sinds kort met een demoversie van 
zijn site op het web: www.europeana.eu . De 
Europese Digitale Bibliotheek geeft toegang 
tot digitale informatie uit Europese archie
ven, musea, audiovisuele collecties en bibli
otheken. Op www.europeana.eu wordt in 
beeld gebracht hoe bezoekers van de nog te 
verwezenlijken site in de toekomst op ge
avanceerde wijze kunnen zoeken naar schil
derijen, foto's, objecten, boeken, kranten, 

archieven, films en geluidsfragmenten uit 
deze collecties. Op de demosite is tevens een 
filmpje te zien waarin Europese erfgoedin
stellingen worden gestimuleerd hun gedigi
taliseerde collecties aan Europeana beschik
baar te stellen. Het bureau van de Europese 
Digitale Bibliotheek is organisatorisch on
dergebracht in de Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag. 

[Archieven blad, jg.112, nr. 2, 
maart 2008, pag. 9] 

Provinciale archieven Noord-Holland 1943-1989 op het net 

Op vrijdag 1 februari heeft gedeputeerde 
Kruisinga het laatste gedeelte van het archief 
van de Provincie Noord-Holland (periode 
1943-1989) overgedragen aan het Noord-Hol
lands Archief. Dit betekent dat zo'n 46 jaar 
provinciaal archief openbaar en via www. 
noord-hollandsarchief.nl gratis en mak
kelijk toegankelijk is voor het publiek. Zo 

kunnen belangstellenden informatie opzoe
ken over de voormalige Provinciale Planolo
gische Dienst, de Economische Technische 
Dienst en het directiearchief van het voorma
lig Provinciaal Ziekenhuis 'Duin en Bosch' in 
Castricum. - . 

[Archieven blad, jg. 112, nr. 2, 
maart 2008, pag. 6] 

Zeeuwen Gezocht 

Patiënten in het Middelburgse ziekenhuis 
De nieuwste update van de personenzoek
machine Zeeuwen Gezocht bevat de 29.000 
namen van patiënten die tussen 1584 en 1812 
werden opgenomen in het gasthuis oftewel 
ziekenhuis van Middelburg. In de zieken
zalen logeerde een bont gezelschap van ver
schillende nationaliteiten en uiteenlopende 
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beroepsgroepen. De patiënten hadden ge
meen dat zij te arm waren om zelf de zorg te 
betalen, zij werden verpleegd voor rekening 
van het gasthuis.- . 

Lootjes boeken 
Onvermogende patiënten werden toegelaten 
nadat zij waren onderzocht door een chirur-
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gijn. Na goedkeuring door de gasthuismees
ter kregen zij een stukje lood [loodje ofloot
je] als entreebewijs. Klerken hielden de regi
stratie bij. De registers worden lootjes boeken 
genoemd en zijn over de jaren 1584-1812 voor 
een groot deel bewaard gebleven. De daar
in aanwezige 29.000 namen zijn door twee 
vrijwilligers van het Zeeuws Archief met veel 
geduld en doorzettingsvermogen overgetypt 
en daarna toegevoegd aan de persoonsna
mendatabase Zeeuwen Gezocht. 

Aanvankelijk noteerden de klerken van el
ke patiënt de naam, de plaats van herkomst, 
de inschrijfdatum en de datum van vertrek of 
overlijden. Vanaf ongeveer 1770 noteerden zij 

ook de verblijfplaats (werk- of logeeradres), 
de naam van de echtgeno(o)t(e), de reden van 
opname en de doodsoorzaak.-. 

De lootjesboeken zijn aanwezig over de 
perioden 1584-1599, 1659-1677 en 1699-1812 

in het archief Godshuizen Middelburg 1343-

1812, toegang 24,1, inv.nrs. 21-26. 

Kijk voor de persoonsnamendatabase 
Zeeuwen Gezocht op 

www.zeeuwengezocht.nl 
of 

www.zeeuwsarchief.nl. 

[Zeeuws Archief Nieuws, nr. 37, 

maart 2008, pag. 3] 

Stadsarchief Amsterdam 

Vossiusgymnasium (1926-1980) 

Maandag 11 februari 2008 is de overdracht 
van het archief van het Vossiusgymansium 
formeel bekrachtigd door de ondertekening 
van de overeenkomst van bewaarneming 
door de rector van de school Jan van Muile
kom en door Jan Boomgaard, stadarchivaris 
van Amsterdam. Een oud-leerlinge van de 
school en een medewerkster van de ouderver
eniging hebben het archief geïnventariseerd. 

In het archief zijn gegevens te vinden over 
de organisatie en inhoud van het onderwijs. 
Zo zijn vanaf de oprichting van de school in 
1926 de lesroosters compleet bewaard geble
ven en is er veel te vinden over de inhoud 
van het eindexamen. Maar de kern van dit 
schoolarchief zijn de gegevens over de leer
lingen: aanmeldingsformulieren, toelatings
examens, cijferlijsten, examenresultaten, 
correspondentie over leerlingen en notulen 
van vergaderingen waarin de resultaten van 
de leerlingen werden besproken. De gege
vens betreffende individuele leerlingen zijn 
nog niet voor iedereen openbaar te raadple
gen, maar voor wetenschappelijk onderzoek 
of voor inzage door betrokkenen kan op ver
zoek de openbaarheidsbeperking worden 
opgeheven. 
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PABO (1876-1990) 
Nog niet zo lang geleden is ook het archief 
van de Gemeentelijke Pedagogische Acade
mie Basisonderwijs (PABO) overgedragen. 
In dit archief zijn ook de archieven van twee 
achtereenvolgende voorgangers van de PABO 
opgenomen. Het archief begint in 1876, het 
jaar waarin de Kweekschool voor Onderwij
zers en Onderwijzeressen werd opgericht en 
het eindigt in 1990, het jaar waarin de PABO 
toetrad tot de Algemene Hogeschool Amster
dam. 

Het archief is van groot belang voor de ge
schiedenis van het onderwijs omdat het in
zicht verschaft in meer dan 100 jaar ontwik
keling van de pedagogiek. Maar ook veel ge
nealogen kunnen in dit archief terecht om de 
gegevens van hun stamboom van kleurrijke 
context te voorzien, denk aan cijferlijsten en 
klassenfoto's met leerlingen en leerkrachten. 
Toen het archief uit de kelder van het Philip 
Kohnstammhuis in de Wibautstraat kwam, 

was het er slecht aan toe. Sommige stukken 
waren zó door de muizen aangevreten dat 
ze niet meer te redden waren. Maar de totale 
schade bleek gelukkig beperkt en archivaris 
M.G. Beekhoven heeft in opdracht van de 
dienst Maatschappelijk Ontwikkeling het ar
chief geordend en er een prachtige inventa
ris van gemaakt. In de inleiding geeft hij een 

Gens Nostra 63 (2008) 



uitgebreide schets van de geschiedenis van 
de verschillende opleidingen. Ook vertelt hij 
het een en ander over beroemde leraren en 
leerlingen, te beginnen met Jac.P. Thijsse, 
die aan deze Kweekschool eerst les kreeg van 

C. Kerbert ( die de tweede directeur van Artis 
werd) en er later terugkeerde om leraar na
tuurlijke historie te worden. 

[Nieuwsbrief Stadsarchief Amsterdam, 
afl. 74, 13 febr. 2008] 

Noord-Hollands Archief 

Nieuwe archieven en collecties 
• Archief van de N.V. Aalsmeersche Maat

schappij voor Groententeelt te Aalsmeer, 
1889-1899 

• Archief van de Haarlemse Zeilvereniging 
(HZV} te Spaarndam, 1922-2000 (2003) 

[NHAnieuws, nr. 4, okt. 2006, pag.14, 15] 
• Archieven van de Bestuurscommissie Cen

traal Orgaan Ouderenbeleid Velsen (COB
Velsen) en rechtsvoorgangers te Velsen, 
(1963) 1965-2003. 

• Archief van het Heemsteeds Fanfarekorps 

Eensgezind-Excelsior, (1925) 1957-2004 
• Archief van Zandvoorts Muziekkapel, 

(1917) 1954-1997 (2000) 
[NHAnieuws, nr. 5, april 2007, pag.14, 15] 

• Archief van de Provinciale Noord-Holland
se Vereniging Het Witte Kruis, afdeling Be
verwijk e.o., (1904) 1909-1938 (1955) 

• Archief van de Stichting City Haarlem, 
1968-1977 

• Archief van het Gemeentebestuur van Uit
hoorn, (1942) 1976-1990 (2004) 

[NHAnieuws, nr. 6, okt. 2007, pag.14, 15] 

Biografieën bij NWO 

Het Biografisch Woordenboek van Nederland 
(BWN} is een wetenschappelijk naslagwerk 
met korte levensbeschrijvingen van mensen 
die in de late 19• eeuw en in de 20• eeuw in 
Nederland of in de Nederlandse overzeese 
gebiedsdelen een rol van enige betekenis 
hebben gespeeld. Deze biografieën in mini
formaat betreffen prominenten op elk maat
schappelijk terrein en zijn geschreven door 
deskundige auteurs. Tussen 1979 en 2001 zijn 
van het BWN vijf gedrukte delen versche
nen, met in totaal 1863 minibiografieën. In 
het najaar van 2008 zal het zesde en laatste 
deel verschijnen. Het Digitaal Vrouwenlexicon 
van Nederland (DVN) zal duizend biografieën 
beslaan van beroemde, beruchte en invloed
rijke nl.aar nu n.1.ccsta l verge ten vrouwen va n 

vóór 1850, en is een aanvulling op het BWN. 
Zowel het BWN als het DVN beschikken 
over verschillende zoek- en selectiemogelijk
heden. Zo kan er worden gezocht op naam, 
maar is het ook mogelijk groepen biografie
en te selecteren. Ook kan met trefwoorden 
in de tekst worden gezocht. Uiteindelijk wil 
ING alle historische biografieën online sa-
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menvoegen in een Biografisch Portaal. Meer 
informatie [ zie pagina 424]: 

www.inghist.nl 

[NWO Hypothese, jg. 15, nr. 1, 
maart 2008, pag. 14-16] 
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Stadsarchief Antwerpen 

Archiefstukken reserveren 
Bezoekers van de leeszaal van het Antwerpse 
stadsarchief of FelixArchief kunnen voort
aan vooraf archiefstukken reserveren. Indien 
u graag snel aan de slag gaat in de leeszaal 
kan u een aantal archiefstukken reserveren 
via het loket op de website www.felixar
chief.be . Op die manier hoeft u ze niet meer 
aan te vragen wanneer u in de leeszaal aan
komt en wint u tijd. 

Reservaties dienen wel minimum twee 
werkdagen voor het bezoek te worden aange
vraagd. Let er ook op dat u bij uw bezoekers
gegevens een e-mailadres opgegeven heeft. 
Zoniet, kan u geen bevestigingsmail van uw 
reservatie ontvangen. 

Uw bezoekersgegevens wijzigen of aanvul
len kan ook via datzelfde loket. 

Lijsten rekwestboeken vrij raadplegen 
Het FelixArchief bewaart een reeks van 270 

rekwestboeken. Deze registers bevatten alle 
verzoekschriften (of rekwesten) die burgers 
en verenigingen vanaf 1559 tot 1797 aan het 
stadsbestuur aanboden. Voortaan zijn de 

lijsten met alle namen van de verzoekers vrij 
te raadplegen in de leeszaal van het stadsar
chief. 

Het zijn niet de originele brieven van de 
burgers die bewaard bleven in het stadsar
chief, die gingen immers naar de burger, 
maar wel een kopie in een register. klerken 
op het stadhuis schreven één na één alle ont
vankelijk verklaarde verzoeken over in een 
register. In de marge noteerden ze steeds de 
'apostille' : het besluit dat op verzoek was 
genomen. Zulke rekwesten beginnen steeds 
met dezelfde geijkte formule 'Geeft ootmoe
delick te kennen .. .'. 

Om een verzoekschrift later gemakkelijk 
terug te vinden, maakten de stadsmedewer
kers in die tijd lijsten op voornaam van de 
verzoekers. Dat was toen gebruikelijk. Ko
pieën van die lijsten zijn vanaf nu vrij te raad
plegen in de leeszaal van hetFelixArchief. Op 
die manier kan u snel nagaan of de door u ge
zochte persoon ooit een verzoekschrift heeft 
ingediend. 

[Stadsarchief nieuwsbrief, maart 2008] 

Groninger Archieven 

Nieuwe toegangen beschikbaar 
1062 Stichting 'M.G.61' te Groningen, 

1961-1964 

1063 Stichting Noordelijk Instituut voor 
Nijverheid en Techniek, 1960-1988 

1160 Hervormde gemeente Oldebert, 
1970-1996 

1186 Toynbee-vereniging te Groningen, 
1893-1949 

1446 Praedinius-Gyrnnasiun1 en voorga ngers 

te Groningen, 1693-1973 

1621 Burgerlijke stand van de gemeente 
Aduard, 1811-1942 

2067 P. Bolt, arts, 1904-1979 

2105 Landbouwvereniging Nittersum te 
Stedum, 1907-1994 

2114 Vereniging Kleinkunst, 1919-1923 

2123 Groninger Klederdrachtencomité, van-
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af 1984 Stichting de Groninger Dracht, 
1948-2003 

2125 Stichting Fonds Nutsspaarbank Een
rum, 1973-2000 

2145 Handels Vereniging Veendam, 
1905-1978 

2187 Vereniging Groene Kruis te Uithuizer
meeden, 1944-1994 

2189 Coöperatieve landbouwersaankoop
vereniging 'D e Nieuwe' te Wilderva nk, 

1893-2002 

2252 Sociëteit 'Veenlust' te Veendam, 
1884-2004 

2253 Veenkoloniale pluimvee- en konijnen
vereniging te Veendam, 1923-1968 

In totaal zijn er nu ruim 1800 toegangen via 
onze website raadpleegbaar. 
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Nieuwe genealogieën beschikbaar, opge
nomen in de collectie in de studiezaal: 
Franken, Midloo, Blok, Hakkenbroek, Ka
pinga, Van der Woude, Zigterman, Wessen, 

Siertsema en Van Klinken. 

[ Cultureel Erfgoed Groningen, 
nieuwsbrief, jg. 7, winter 2007, pag. 6] 

Stadsarchief Diksmuide 

Bevolkingsregisters Stad Diksmuide 
De bevolkingsregisters, opgemaakt in iedere 
gemeente vanaf 1847, zijn zeer waardevolle 
documenten. In tegenstelling tot de registers 
van de burgerlijke Stand zijn deze tellingen 
slechts in één enkel exemplaar opgemaakt. 
Sommige gemeenten gaven in het verle
den hun statisch archief in bewaring bij het 
Rijksarchief. De bevolkingsregisters die door 
de gemeenten aan het Rijksarchief in bewa
ring werden gegeven zijn inmiddels op kos
ten van het Rijksarchief op microfilm gezet. 
Veel van deze registers berusten nog in het 
gemeentelijk archief. In samenwerking met 
het GSU van Salt Lake City wil het Rijksar
chief Brugge een project op starten om ook 
de resterende registers van de gemeente ar
chieven te laten verfilmen. Het College van 
Burgemeester en Schepenen heeft in zitting 
van 26.07.2007 de goedkeuring verleend om 
de bevolkingsregisters uit het Stadsarchief 
Diksmuide van de periode 1847-1900/1910 

van de gemeenten Lampernisse, Nieuwka
pelle, Oostkerke, Oudekapelle en Pervijze te 
laten verfilmen door het Algemeen Rijksar
chief in samenwerking met de GSU van Salt 
Lake City. De praktische uitvoering zal voor
zien worden in 2008. 

Burgerlijke Stand Stad Diksmuide 
De Burgerlijke Stand werd vastgelegd bij de 
Franse Wet van 20/25.09.1792. Deze is van 
toepassing in onze gewesten bij d ecreet van 

17.06.1796. De oudste akte vinden we terug 
op vrijdag 23.09.1796 in de gemeente St.
Jacobskapelle. In 1797 werd de burgerlijke 
stand opgestart in Diksmuide, Lampernisse, 
Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Pervij ze en 
Stuivekenskerke. Vanaf 1798 in Essen, Ou
dekapelle en St.-Catharinakapelle (Pervijze) 
en in 1799 in Beerst, Vladslo en Woumen. 
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Bij de gemeente Keiem vinden we het eer
ste registers terug in 1802. Tussen 1796 en 
1903 werden 13.376 huwelijken in Groot
Diksmuide afgesloten. Met als koplopers 
2.761 in Diksmuide en 2.058 in Woumen. In 
de deelgemeente Oostkerke sloot men tussen 
1801 en 1900 178 huwelijken. De twee Wereld
oorlogen zorgden voor de vernielingen van 
de originele registers. Door de Griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg (Veurne) wer
den nieuwe afschriften van deze vernielde 
registers aan de gemeenten afgeleverd. Elke 
tien jaar werden er indexen gemaakt op per
soonsnamen de tienjaarlijkse tafels. 

Enkele jaren geleden startte het Rijksar
chief Brugge met de ontsluiting van alle ge
boorte-, huwelijks- en overlijdensakten van 
West-Vlaanderen via een database. Die akten 
zijn heel belangrijk voor stamboomonder
zoekers. Niet alleen namen en geboorteda
ta, maar ook gegevens over de afstamming, 
beroep, adres, enz. staan vermeld. Deze gi
gantische West-Vlaamse database zal elke 
onderzoeker heel wat werk besparen en elke 
stamboomonderzoeker veel meer kansen op 
succes bieden omdat die in één beweging op 
alle namen kan gaan zoeken. Gedaan dus met 
omslachtige opzoekingen op microfilms, 
klappers, tabellen enz. 

Tijdens de kantooruren, kun je gratis op
zoekingen verrichten in de registers van de 
Burgerlijke Stand van de Stad Diksmuide 
en haar d eelgem eenten. U k an alvast via het 

project Database Akten West-Vlaanderen 
volgende gegevens uit de akten van de bur
gerlijke stand raadplegen. Zie website de ru
briek Stadsarchief Diksmuide 

www.diksmuide.be. 

[Vlaamse Stam, jg. 44, nr. 1, 

jan. 2008, pag. 4, 5] 
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Frankrijk 

Nouvelles archives ouvertes our nos 
recherches 
Le Centre des archives économiques et finan
cières du Ministère de l'Économie, des Fi
nances et de l'Emploi (CAEF) ouvre ses portes 
aux particuliers. 

Il dispose pour les recherches à caractère 
biographique et généalogique d'un fonds re-

latif au personnel des différentes directions 
du ministère, qui concerne pour l'essentiel 
des agents en post au x1xe ( <lont certains sont 
nés au xvme siècle) et au xxe siècle.-. 

[zie verder Stemma, cahier no. 116, 
29c année, 4e trim. 2007, pag. 2681] 

Decentralisatie van Regionale Historische Centra 

De Commissie Lodders heeft op 17 maart on
der meer voorgesteld om in 2011 te komen 
tot de decentralisatie van Regionale Histori
sche Centra (RHC's). De RHC's, waartoe het 
Gelders Archief behoort, worden voor een 
belangrijk deel gefinancierd door de rijks
overheid. De RHC's beheren als vroegere 
rijksarchieven in de provincie onder andere 

historische rijkscollecties. De Commissie 
Lodders (Commissie decentralisatie voorstel
len provincies) onderschrijft de visie van de 
minister van OCW om de RHC's over te dra
gen aan de provincies. 

[(Elektronische) Nieuwsbrief 8, 
Gelders Archief, april 2008] 

Illustere mannen en vergeten vrouwen 

ING wil biografisch portaal waarin ieder
een kan zoeken 
Bekende en minder bekende Nederlanders 
uit de 19< en 20< eeuw, het Biografisch Woor
denboek van Nederland (BwN) zorgt dat we hen 
niet vergeten. Informatie over ruim 2000 
mensen is inmiddels online beschikbaar, 
gewerkt wordt aan méér. In het Vrouwen
lexicon worden nog eens 1000 beroemde en 
beruchte vrouwen beschreven. In het 'bio
grafisch portaal' wil het Instituut voor Ne
derlandse Geschiedenis (rnG) straks zoveel 
n10gelijk biografiel:!n van Nederlanders on

line aanbieden. 
"Wij zijn op de helft van de 1000 beschrij

vingen", vertelt projectleider Vrouwen
lexicon en historica dr. Els Kloek van het 
ING. NWO [= Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek te Den Haag] 
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steunt het project met een subsidie van 
300.000 euro. Het Vrouwenlexicon is een sa
menwerkingsproject van het Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis en de Universiteit 
Utrecht. Het vormt een aanvulling op het 
grotere Biografisch Woordenboek van Ne
derland. Daarin staan alle grote figuren uit 
de Nederlandse geschiedenis van de late 19c 
en 20c eeuw beschreven, inclusief vrouwen. 
Daarom richt het Vrouwenlexicon zich op de 
periode voor 1900. In dat toekomstige Bio
grafisch portaal willen we alle bestaande bio
grafische collecties samenvoegen. Dit portaal 

moet dé database worden waarin iedereen 
snel informatie kan vinden over illustere Ne
derlanders, mannen en vrouwen. 

[NWO Hypothese, jg 15, nr. 1, 
maart 2008, pag. 14-16] 
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rubriek boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
J. F. van der Wal, Genealogie van de familie Eike
lenboom, Doorwerth 2007, 84 pp., index. 

_____ ....,. __ _ 
---

u.-• .... --
Stamvader Arie Hendrikse Eikelenboom 
overleed in 1777 te Willige Langerak, thans 
gemeente Lopik, en was gehuwd met Adri
aantje Jillisse Vurens. Veel van hun afstam
melingen wonen ook nu nog in Lopik en 
omliggende plaatsen. Een veel kleinere fa
milie Eikelenboom stamt af van Arie Arense 
Eikelenboom, die in 1714 in Brandwijk in de 
Alblasserwaard trouwde met Annetje Tijsen 
van Muylwijk. Deze familie is in een bijlage 
opgenomen. 

A.W. Stramrood, Een familie Hensbergen uit 
Kampen, Bilthoven 2007, 142 pp., ill. + index; 
I SBN 978-90?72-452 6-2 (vc d u ijgbaar voor 

€ 25,- bij de auteur, Obrechtlaan 60, 3723 KD 

Bilthoven). 
De famil ienaam Hensbergen komt en 

kwam in Nederland veelvuldig voor, met al
lerlei varianten in schrijfwijze. De hier be
schreven familie heeft als stamvader Matthijs 
van Heinsbergen/Hinsbergh/Hensbergh, die 
geboren zal zijn rond 1720 en in 1780 begra-
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ven werd in de Bovenkerk van Kampen. Hij 
trouwde daar in 1754 met Harmina Door. 
Vanaf kleinzoon Mathijs van Hensbergen, 
nog steeds woonachtig te Kampen en schip
per van beroep, waaiert de genealogie uit in 
meerdere takken, die zijn uitgewerkt tot ge
neratie VII. Ook zijn opgenomen de resulta
ten van het onderzoek van de auteur naar het 
goud- en zilversmedengeslacht Van Hens ber
gen uit Kampen, dat daar al in de 16dc eeuw 
voorkwam. Een aansluiting met zijn eigen 
familie heeft de auteur echter niet kunnen 
vinden. Tot slot staat in het boek de kwartier
staat Hensbergen - Van der Schoot met als 
pro bant een neef van de auteur. 

J. F. van der Wal, Genealogie van de familie Over
bosch, Door wer th z.007, 156 pp., ill. + index . 

Alle dragers van de naam Overbosch zijn 
afstammelingen van Hermen Willems Over
bosch, die het landgoed met gebouwen 'De 
Overbosch' in Dijkhuizen aankocht, daar 
in 1749 ging wonen en zich sindsdien Over
bosch noemde. De familie Overbosch komt 
voort uit de familie Toe Westendorp in Epe. 
De oudst bekende voorvader Lambert Aerts 
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toe Westendorp woonde reeds in de tweede 
helft van de 16d' eeuw in Westendorp, waar
schijnlijk als hofmeier op 'De Emsterhof. 
Ook stamvader Hermen Willems Overbosch 
noemde zich eerst nog Westendorp. In het 
midden van de 17dc eeuw verhuisde Jan Ger
rits toe Westendorp naar Amsterdam. Daar 
werd die aanduiding van een plaats van her
komst een familienaam, dus zonder 'toe'. 
De genealogie van die familie is ook opgeno
men. 

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE 
OVERBOSCH 

~..,,._ r...__ ... w.i ---

.,., __ ....... - · 
_, __ 
M--

J. F. van der Wal, Genealogie van de familie Van 
der Wal uit Zuidwestelijk Friesland, Doorwerth 
2007, 192 pp., ill. + index; (verkrijgbaar bij 
de auteur: Dunolaan 5, 6865 VB Doorwerth, 
026-3335128, jfvd wal@wxs.nl). 

~VAN'IDl IFAMII.& V.ulllCII. WAl. 

1,.'IT~ntn:SLAM> .....,_ __ ...._ __ _ 

De eerste Van der Wal van het onderzochte 
geslacht is Foeke Symens, te Gaastmeer gebo
ren in 1735. In 1811 namen hij en zijn zoon En-

ne met diens kinderen de familienaam Van 
der Wal aan. De nazaten van zijn zoon Sy
men, die in 1811 al gestorven was, gingen zich 
Visser noemen. De oudst gevonden genera
tie bestaat uit Symen Sybes en Antje Foekes, 
de ouders van genoemde Foeke Symens. Het 
was oorspronkelijk een familie van vissers. In 
de vierde generatie zien we andere beroepen 
verschijnen zoals timmerman, kleermaker 
en huisschilder. Veel familieleden zijn tot op 
heden de provincie Friesland als woongebied 
trouw gebleven. Als appendix zijn genealo
gische overzichten opgenomen. 

K.J. Slijkerman, Het geslacht met de takken 
van der Wiel, van Noort, Blijgeest en Grasdijck 
uit Ridderkerk in de zestiende- en zeventiende 
eeuw, Delft 2007, 92 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-7501015-2 (verkrijgbaar voor € 14,15 
incl. porto bij Uitgeverij ALVO te Delft, www. 
onserfgoed.com) . 

Het galod,1 - de takkaa 

va der Wiel, vu Noort, Blij
en Grasd:ijc:k 

111tltlddenerk 

hl de ~at z:evutleade eeaw 

K..J.Slijkermu 

De op het eind van de 15d' eeuw geboren Her
man Willemsz was boer in de 'Borchhouf 
aan de Drogendijk in polder Oud-Reijer
waard onder Ridderkerk. Zijn nakomelingen 
in de derde generatie gingen de narnen Va n 

der Wiel, Van Noort of Blijgeest voeren. In 
de volgende generatie kwam ook de naam 
Grasdijck in gebruik. De auteur behandelt de 
oudste vier generaties. Hij doet dat gedegen 
met een schat aan gegevens uit een grote hoe
veelheid bronnen, zoals we van deze auteur 
wel kunnen verwachten. 
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W. van der Werf-de Wilde, Geschiedenis van de 
familie de Wilde/ Dubbe, Heiloo 2007, 163 pp., 
ill.+index. 

Dobbe Lubberts de Wilde en Fenneken Arents 
trouwden in 1657 in de kerk van Wilp. Hun 
nakomelingen woonden zo'n 300 jaar in de 
plaatsen Wilp, Twello, Terwolde en Deven
ter. Goed uitgewerkt is de stamreeks vanaf 
voorvader Dobbe tot de vader van de auteur, 
met veel bijzonderheden over de personen 
en over boerderijen die lang in de familie zijn 
geweest. Het laatste gedeelte van het boek be
vat een aanzet tot een genealogie De Wilde. 

ABB 
Stads- en dorpsgeschiedenis 
A.W.A. Bruins, Hoe geet 'tin Holthuuzen. Meer 
dan 300 jaar familiegeschiedenis in Holthuizen bij 
Babberich, Zevenaar 2007, 350 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-78651-02-4 (prijs€ 25,-). 

Hoewel de titel van het boek wellicht de il
lusie geeft dat er sprake is van één familie 
uit Holthuizen, blijkt dit boek een boerde-
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rijenboek te zijn. Van de bewoners van alle 
panden in Holthuizen worden vanaf de 18d' 
eeuw alle bewoners vermeld, inclusief de ge
nealogische gegevens betreffende die bewo
ners. Een enkele keer is het gelukt de geschie
denis van een perceel nog verder in de tijd te 
achterhalen tot in de 1~' eeuw, zoals van de 
Storchkamp en de Massopshoeve. 

CdG 

C. de Graaf en A. Netiv (red.), Erudiete Over
peinzingen. Bijdragen over stad en zijn omgeving bij 
het afscheid van Rudi van Maanen, Leiden 2006, 
257 pp., ill. + index; ISBN 978-90-7249322-4. 

Ter gelegenheid van het gebruikmaken van 
de fpu-regeling in 2007 door prof. dr. R.C.J. 
(Rudi) van Maanen heeft het Regionaal Ar
chief Leiden zijn scheidend adjunct-archiva
ris met een Liber Amicorum willen eren. Aan
gezien Van Maanen tevens hoogleraar stads
geschiedenis was, heeft de redactie gekozen 
voor het thema 'de stad en zijn omgeving'. 
Tientallen mensen zijn verzocht een bij
drage te leveren, hetgeen geresulteerd heeft 
in 45 bijdragen. Binnen het gekozen thema 
konden de auteurs zelf invulling geven aan 

een door hen gekozen onderwerp. Voor wat 
betreft de periodisering lopen de bijdragen 
uiteen van het Romeinse Brittenburg via de 
middeleeuwen, de Gouden Eeuw, de Ver
lichting en de industriële revolutie tot in de 
2ostc eeuw. Het geheel biedt een grote variatie 
aan onderwerpen: pelgrims en pilgrims, wa
ter en ijs, valsemunters en criminele wezen, 
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archiefdieven en archivarissen, enzovoort. 
Aanvullend op de geschreven bijdragen is de 
stedelijke gemeenschap in beeld gebracht via 
een aantal oude groepsportretten, zoals die te 
vinden zijn in het Regionaal ArchiefLeiden. 

J. Rutgers en C. Vos, 100 jaar geschiedenis van 
Deventer, gezien door de lens van drie generaties 
Foto Rutgers, Deventer 2006, 156 pp., ill.; ISBN 

978-90-76859-29-3. 

HIEDENIS 

De eerste fotograaf Rutgers was Johannes 
Hendrik, geboren in 1879. Hij groeide op in 
Deventer waar hij al jong door de kunst van 
het fotograferen werd gegrepen. Als autodi
dact maakte hij zich het vak eigen en begon 
met het verkopen van foto's van landschap
pen en gebouwen en met het maken van por
tretten van families aan huis. In 1906 begon 
hij een fotoatelier in de Deventer Nieuw
straat. In 1928 nam zijn zoon Johannes Hen
drik als tweede generatie de zaak over en de 
derde generatie, Jan Rutgers, kreeg het roer 
in handen in 1968. Voor de samenstelling 
va n dit boek is geput uit het rijke a rchief va n 

de fotografen Rutgers. De geschiedenis van 
Deventer wordt geïllustreerd met ruim 400 
foto's, van speciale gebeurtenissen als de Ko
loniale Landbouwtentoonstelling uit 1912 en 
het Eeuwfeest van 1913, maar ook thematisch 
gerangschikt rond onderwerpen als bijvoor
beeld portretten, ziekenhuizen, scholen, nij
verheid, sport en bruggen. 
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Overig 
Het zit in de familie, 40 jaar genealogie in Zeeland, 
jubileumuitgave onder redactie van wy· van 
Zeeland en Van Zeeuwse Stam bij het 40-jarig 
bestaan van de NG v afd. Zeeland en het 35-ja
rig bestaan van Van Zeeuwse Stam, 2007, 60 
pp., ill.; uitgave van de stichting Genealogi
sche Publcaties Zeeland (bestellen bij deze 
stichting, p/a J.G. Polderdijk, Schippersweg 
26, 4455 VP Nieudorp of via: 
genpubl@zeelandnet.nl). 

Het zit in de f.unilie 
40 Jaar genealogie In Zeeland 

JublleumuttpYe onder redactfe van 
WIJ van Zee/4nd en Van Zeeuwse stam 

WJhet:40-~ besta&n vanNGVafd. Zeetand 
en het 3S-jarlg bestaan van Van Zeeuwse stam 

Juni 2007 

In dit jubileumnummer zijn bijdragen op
genomen van leden en lezers van bovenge
noemde bladen. In twintig korte en langere 
artikelen komen veel verschillende onder
werpen aan bod, met als titels De smidse te 
Krabbendijke (familie Van Elsacker), Speur
tocht naar de oorsprong en betekenis van de 
achternaam Totté, De ambachtsheerlijkheid 
Melis- en Mariekerke, De hofstede 'De Steene 
Poorte' te Baarland, en nog vele andere. 

C.M. Hogenstijn, Van Arnold van Suchtelen tot 
James van Lidth, Achttien burgemeesters van De
venter (1816-2007) , Deventer 2007, 48 pp., ill.; 
IS BN 9 7 8-90? 8994- 01-5 (ve rkrijgbaar voo r 

€ 10,- bij Stadsarchief en Athenaeumbibli
otheek, Postbus 351, 7400 AJ Deventer, tel. 
0570-693887, info.sab@saxion.nl). 

Deze publicatie is verschenen ter gelegen
heid van het afscheid van de heer drs J. van 
Lith deJeude als burgemeester van Deventer. 
De in totaal achttien burgemeesters vanaf 
1816 laten zich in twee groepen verdelen. Tot 
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1883 kwamen negen burgemeesters voort uit 
de Deventer hoge burgerij, daarna kwamen 
er negen van families van bui ten de stad. Bio
grafische gegevens en familiewapens ontbre
ken niet, maar de opzet van deze bundel is 
veel breder, waarbij ook in algemene zin de 
achtergrond en de veranderende functie van 
burgemeester belicht worden. 

A. Neggers, Schelmen en Hontsvotten Werck, On
derzoek naar de moord op mr Jean de Marcq, dros
saard van Oirschot, in 1735, Boxtel 2007, 112 pp., 
ill. + index; ISBN 978-90-811835-1-2. 

Behalve een studie naar een opmerkelijke 
gebeurtenis in de geschiedenis van Oirschot 
is dit boek ook een schets van de onderlig
gende verhoudingen tussen vooraanstaande 
families in het Oirschot van de 18dc eeuw en 
over de relaties tussen de katholieken en de 
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protestanten in Staats Brabant. Met ingre
diënten als moord met ontvluchting, gevan
genis met een geslaagde uitbraak, berechting 
en ultiem vonnis is een spannend en onder
houdend boek ontstaan. 

P. Schumacher, Voor het vaderland weg, Neder
landse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoor
log, Amsterdam 2007, 207 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-5515-839-3. 

In juli 1940 werd door de Nederlandse rege
ring in Londen de dienstplicht ingevoerd. 
Uitgezonderd werden de mannen die in de 
door de vijand bezette gebieden en in de Ne
derlandse koloniën woonden. De mensen 
werden naar Engeland vervoerd en ingedeeld 
bij een aparte Nederlandse eenheid, die later 
zou uitgroeien tot de Prinses Irene Brigade. 
De meeste opgeroepen Nederlanders waren 
echter Nederland ontvlucht in de crisisjaren, 
op zoek naar een nieuwe en betere toekomst. 
Zij voelden er weinig voor alsnog soldaat te 
worden 01n hun, n aar hun idee voonnalige, 

vaderland te helpen bevrijden. De bijna my
thische soldaat van Oranje bleef in meerder
heid thuis, of vocht liever mee met zijn nieu
we landgenoten. De aanvankelijke verwach
ting was een divisie van 10.000 man. Onder 
de nodige dwang werden het er uiteindelijk 
net4.ooo. 

ABB 
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rubriek aanwinsten 
Laurent Ashuis, Kwartierstaat en GenealogieEshuijs, Amsterdam 2003. 

J. Baars, De familie Eikendal, Hoog Soeren, Apeldoorn, Beekbergen, Apeldoorn 1996. 

J. Baars, De familie Eikendal deel II, Hoog Soeren en 's-Gravenhage, Apeldoorn 2005. 

J. B. Baneman, Rekken, Nederduits Gereformeerde Gemeente, Doopboek 1771-1811, Trouwboeki745-1811. uitg. Oost
gelderse Stichting voor Genealogie en Boerderij onderzoek, z.pl. 2003. 

Allie Barth en Frank de Klerk, De Toponymie van Wolphaartsdijk, publikatie van de Archiefdienst nr. 36, 

Goes 1993. 

J.J.M. Beckers, Monografieën uit het land van Sittard deel 6, De inkwartiering van het regiment Delafosse in Sittard 
22 januari-6juni 1636, Sittard 1991. 

J. W. Th.M. Beekhuis-Snieders en H. Perton, Nadere toegang op de protocollen van de Provinciale Synode van 
Drenthe(1622-1809), uitg. Rijksarchief in Drenthe, Assen 1990. 

Bas van Bochove, Louis en Herman Noordegraaf (red.), Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevin
gen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, uitg. Fonds Historische Publikaties Schiedam, Schiedam 1995. 

Bas van Bochove, Louis en Herman N oordegraaf (red.), Schaduwen over Schiedam 2. Nog meer verhalen en 
foto 's uit de bezettingtijd, uitg. Fonds Historische Publikaties Schiedam, Schiedam 1996. 

Heinrich Böning, Berge mit Börstel und Grafeld - Geschichte und Gegenwart, Heimatverein Berge 1974. 

J. H. van der Boom, Rekening van de Heerlijkheid St. Annaland 1573/1574, uitg. Afdeling Zeeland van de NGV 
1993. 

Albert Bos, Familie Verstoep, z.pl. 1997. 

J. Bos, W.J.Kuppers, Inventaris van het Huis Mensinge te Roden (1376-1952), uitg. Rijksarchief in Drenthe, 
Assen 1986. 

P. Brood en E. Schut, Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen, Pro
cesgids deel 4, Hilversum 2006. 

H. Brouwer, Geschreven Verleden. Genealogie en oud schrift, 's-Gravenzande 1963. 

H. Bruger, Bredevoort, Nederduits Gereformeerde Gemeente, Overlijden 1660-1670 en 1759-1819, uitg. Oostgel
derse Stichting voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2006. 

H. Bruger, Gendringen, Nederduits Gereformeerde Gemeente, Doopboek 1741-1811, uitg. Oostgelderse Stichting 
voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2006. 

H. Bruger, Gendringen, Nederduits Gereformeerde Gemeente, Trouwboek1741-1813, uitg. Oostgelderse Stichting 
voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2007. 

H. Bruger, Heerlijkheden Gendringen en Etten. Huwelijkscommissarissen, (Onder)trouwboek 1796-1810, uitg. 
Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2007. 

M.P. de Bruin, Ontwikkelingen van de volkshuisvesting in Middelburg, Middelburg 1983. 

A.W.A. Bruins, Atlas van het Ambt Liemers, uitg. Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg, Zevenaar 
1999. 

A.W.A. Bruins, Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Duiven, uitg. Streekarchivariaat de Liemers en 
Doesburg, Zevenaar 2003. 

A. W.A. Bruins, Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Groessen en 't Loo, uitg. Streekarchivariaat de Liemers 
en Doesburg, Zevenaar 2004. 

A. w.A. Bruins en A. vetter, Nieuw campwijck op ·c Grieth-Zevenaar. Bewoningsgeschiedenis in het Kerspel Oud-
Zevenaar, Zevenaar 2003. 

RudolfBudenz, Stammfolge Spengler. Uitg. Arbeitsgemeinschaft Jur Saarländische Familienkunde, z.pl., z.j. 
P. Dekker, Willem t Hart 1750-1830. Een Zij per zeevaarder in de nadagen der Republiek, Zaltbommel 1966. 

C. W. Delforterie, Hetinneemboek van 1668-1680 van het Heilige Geest-of weeshuis te Leiden, Leiden 1971. 

Ewald J. Franken berg, Stamboomonderzoek in' t Eichsfeld, z. pl., z.j . 
Theo Goossen (e.a.), Voor u staat aangetreden het schuttersgilde St.Jan van Babberich, uitg. Schuttersgilde St. 

Jan te Babberich, Babberich 2004. 

Ria de Graaf-Appelman, Genealogie Bu,gmeijer, Heiloo 1992. 

J.F. Krips,Krips inLimburg(Voorlopige uitgave), Meppel 2007. 
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Kees Ribbens, Historisch Album Overijssel, Zaltbommel 1993. 
Johannes Rink, DeelparenteelRink(en) door de eeuwen heen, z. pl. zoo6. 
Roel Rogmans, De familie Rog(ghe)ma(n)ns, z. pl. 1999. 
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rubriek uit het (21) 
verenigingscentrum 

Aanwinsten Microfiches 

Door schenkingen en aankoop konden nieuwe bronnen op microfiches worden verworven 
die ter inzage in het Verenigingscentrum in Weesp liggen. Bij verschillende bronnen zijn 
niet alle beschikbare jaartallen opgenomen, maar alleen het begin- en eindjaar. Hier volgt de 
aanwinstenlijst met achtereenvolgens plaatsaanduiding, provincie/regio/land, onderdeel en 
periode: 

Afferden en Deest (Ge) Huwelijken gereformeerd 1673-1792 
Almen (Ge) Gerecht, doden 1742- 1803 
Amersfoort (Utr) Dopen/ Trouwen r.k. ' t Zandt 1728-1812 
Amsterdam (NH) Kapittel van Sin te Maria, Cijnsen 154oe.v. 
Baarland (Zld) Dopen/ Trouwen Ned. Hervormd 1618-1810 
Beckeburg (Schaumburg-Lippe) (D-31699) Dopen/ Trouwen/ Begraven 1650-1833 
Beers (NBr) Dopen/ Trouwen/ Begraven geref./ r.k. 1610-1822 
België (B) Wapencoll. manuscr. Ghys/ 

Fonds de Lophem vóór1700 
Bergen op Zoom (NBr) Dopenr.k. 1781-1796 
Berkel en Rodenrijs (NBr) Oud rechterlijke Bronnen vóór1811 
Beuningen en Ewijk (Ge) Trouwen gereformeerd/ Civiel, afschrift 1771-1809 
Beveland, Noord en Zuid (Zld) Trouwen alfabetisch rond1800 
Birmingham (GB) Bevolkingsregister 1881 
Bloemendaal (NH) Geboorten/ Huwelijken/ Overlijden 1812-1902 
Boer (Frl) Dopen gereformeerd 1772-1812 
Borssele (Zld) Transporten/Plechten OR 2432 e.v. transcripties/ 

Geboorten/Trouw/Begaven/Bevolkings-
register 1618-1932 

Bremen (D-28000) Bremisches Ulanenregiment Stamrollen 1816-1831 
Delft (ZH) Oud Rechterlijke Bronnen Index 1536-1795 
Doddendaal/ Ewijk (Ge) Dopen/ Trouwen r.k./ gereformeerd 1770-1848 
Doesburg (Ge) Trouwen geref./ Civiel 1659-1881 
Dokkum (Frl) Dopen/ Trouwen/ Begraven vóór1811 
Driewegen/ Coudorpe (Zld) Resoluties 1721-1805 
Druten (Ge) Trouwen en klappers Burgerlijke Stand 1772-1892 
Ee en Engwierum (Frl) Dopen/ Trouwen/ Naamsaannemingen vóór1811 
Egmond (NH) Oud Rechterlijke bronnen/ Schepenrol 1619-1812 
Ei meldingen (D-79591) Ortsfamilienbuch vóór1979 
Emden (D-26702) DTBL/ Poorters/ Offisianten 1500-1915 
Emmen (Dr) Dopen/ Trouwen/ Begraven 

gereformeerd 1673-1811 
Enspijk (Ge) Trouwen gereformeerd afschrift 1773-1811 
Escharen (NBr) Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k. 1725-1811 
Freiamt (D-79348) Ortssippenbuch 1700-1900 
Friedrichstadt (D-25840) DTBL alle gezindten /poorters/ indexen 1633-1996 
Friesland (Frl) Ned. Herv. Predikanten (T.A. Romein) vóóri886 
Gassel (NBr) Dopen/ Trouwen/ Overlijden r.k./Civiel 1760-1811 
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Godgeleertheij t 
Goes 

Goldhausen/ Waldeck 
Grave 
Gravezande/Zandambacht 

Groesbeek 

Haarlem 
Haarlemmermeer 
Heemskerk 
's Heer Arendskerke/ Baasdorp 
Den Helder 
Hendrik Luyten Ambacht 
's Hertogenbosch 

Huisseling 
Jüchen 

Kapelle- Biezelinge 
Kimswerd 
Kleinhelmsdorf = Dobkóv 
Kollum 
Kooten-Twijzel 
Kranenburg 
Kruiningen 

Leiden 
De Lier 
Loon op Zand 
Loosduinen 
Maasland 
Maassluis 
Marburg (Hessen) 
Marrum/ Westernijkerk 
Meliskerke 
Meppel 
Mill 
Monster 
Naaldwijk 
Nieuwe Pekela 
Nieuwendam 

Nieuwolda 
Nijkerk 
Oeffelt 
Oostdongeradeel 

Ooststellingwerf 
Oost- Souburg 

Opheusden/Zennewijnen 
Oploo 
Opsterland 
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(Amsterdam) 
(Zld) 

(D-35341) 
(NBr) 
(ZH) 

(Ge) 

(NH) 
(NH) 
(NH) 
(Zld) 
{NH) 
(Zld) 
(NBr) 

(NBr) 
(D-41363, 
Rheinland) 
(Zld) 
(Frl) 
(Polen) 
(Frl) 
(Frl) 
(D-47559) 
(Zld) 

(ZH) 
(ZH) 
(NBr) 
(ZH) 
(ZH) 
(ZH) 
(D-35037) 
(Frl) 
(Zld) 
(Dr) 
(NBr) 
(ZH) 
(ZH) 
(Gr) 
(NH) 

(Gr) 
(Ge) 
(NBr) 
(Frl) 

(Frl) 
(Zld) 

(Ge) 
(NBr) 
(Frl) 

Boek van B. S. Cremer 
Rentmeesterrek./ ver k./ Not. Rep. 
19d• eeuw 
Ortssippenbuch 
Trouwen r.k. 
Oud rechterlijke bronnen 
Index 
Dopen/Trouwen/Begraven/ 

1755 

1531-1900 
1848-1990 
1688-1881 

Lidmaten N-H/ r.k. 1750-1950 
Gevangenissen inschrijvingsregisters 1873-1975 
Geboorten/ Huwelijken/ Overlijden 1903-1912 
Burgerlijke Stand 10-jarige tafels 1903-1912 
DT-Lidmaten ger./ index bevolking 1583-1910 
Trouwen/ Lidmaten/ Geb/ Huw/ Overlijden 1811-1935 
Trouwen/ Begraven Impost 1733-1810 
Dopen/ Trouwen St. Jan/ 
St. Pieter r.k. alfab. 1789-1836 
Dopen r.k. 1744-1811 

Dopen/ Trouwen reformiert / r.k. 1654-1701 
Dopen Ned. Herv. 1597-1744 
Dopen/ Trouwen/ Lidmaten gereformeerd 1699-1772 
Trouwen r.k. 1766-1877 
Dopen/ Trouwen gereformeerd 1772-1812 
Dopen gereformeerd gezinsklappers 1634-1812 
Dopen/ Trouwen/ Begraven 1653-1936 
Dopen/ Schepenakten /weeskamer/ 
kerkenraad 1599-1904 
Trouwen gereformeerd index 1795-1811 
Dopen/ Trouwen/ Begraven/ Indemniteit 1628-1800 
Dopen/ Trouwen r.k. 1760-1795 
Indemniteit 1770-1810 
Dopen/Tr./Begr. geref./ Weerbare mannen 1640-1775 
Inwoners / Indemniteit 1727-1775 
Genealogie Hirdes en Kniese 1737-1804 
Dopen/ Trouwen/ Diaconie ger. klapper 1649-1811 
Dopen/ trouwen gereformeerd 1709-1791 
Begraven Index patroniemen/ namen 1644-1809 
Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k./ geref. 1673-1810 
Weerbare mannen 1629-1795 
Lidmaten gereformeerd 1573-1688 
Geboorten/ Huwelijk/ Overlijden 1883-1912 
Dopen/Trouwen/Begraven gereformeerd/ 
Burgerlijke Stand 10-jarige tafels 1671-1912 
Burgerlijke Stand 10-jarige tafels 1883-1912 
Dopen/ Trouwen/ Begraven gereformeerd 1645-1828 
Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k. 1748-1811 
Dopen/ Trouwen ref./civiel Authorisaties/ 1656-1811 
Klappers/ Avondmaal 1573 
Dopen/ Trouwen vóór 1811 
Dopen/ Trouwen / Begraven 
gereformeerd 1648-1777 
Trouwen gereformeerd 1772-1810 
Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k. 1730-1812 
Dopen/ Trouwen ger/ menn/ civ. klapper vóór 1812 
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Ottersum (Lim) Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k. 1710-1798 
Oude Pekela (Gr) Geboorten/ Huwelijk/ Overlijden 1883-1912 
Oudelande (Zld) Overloper 1615 

Trouwen/ Overlijden klapper/ 
kerkenraad 1811-1960 

Purmerend (NH) Geboorten/ Huwelijk/ Overlijden 1883-1912 
Pijnacker (ZH) Begraven/ Lidm. geref. 

Oud Recht/ Not. index 1698-1890 
Raad van State (Nationaal 

Archief) Stamlijsten 1955/1956, letter G 1767-1781 
Raamsdonk (ZH) Trouwen/ Schepenakten/ Overlijden 

Impost 1666-1974 
Ravenstein (NBr) Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k. 1775-1812 
Ravenswaaij (NBr) Trouwen gereformeerd 1735-1771 
Rijsbergen (NBr) Dopen/ Trouwen r.k. / Civielindex 1755-1810 
Reek (NBr) Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k. 1676-1810 
Sandwich (Kent) (GB) History of-Index St. Clement vóór1899 
Sappemeer (Gr) Geboorten/ Huwelijk/ Overlijden 1883-1912 
Schagen (NH) Oud Notarieel aktes 1623-1787 
Scheemda (Gr) Geboorten/ Huwelijk/ Overlijden 1883-1912 
Schiermonnikoog (Frl) Dopen/ Trouwen klappers vóór1811 
Schipluiden (ZH) Grafboek/ Indemniteit 1682-1839 
Schore (Zld) Overlopers 1583-1669 
Sint Anthonis (NBr) Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k. 1690-1827 
Sint Hubert (NBr) Dopenr.k. 1796-1810 
Smallingerland (Frl) Dopen/ Trouwen geref. klappers vóór 1812 
Surhuizum (Frl) Begraven Civiel alfabetisch 1686-1812 
Tiel (Ge) Trouwen/ Begraven r.k. 1648-1799 
Tjerkgaast e.o. (Frl) Dopen/ Trouwen gereformeerd 1737-1810 
Timmel (D) Ortsfamilienbuch 1699-1900 
Veen (NBr) Dopen/ Lidmaten gereformeerd 1649-1820 
Veere (Zld) Dopen/ Lidmaten losse aantekeningen 1746-1786 
Venlo (Li) Dopen/ Trouwen/ Begraven 

Ned. Hervormd 1702-1798 
Vlaardingen (ZH) Oud Recht/ Notarieel/ 

Weeskamer 17dc eeuw-1854 
Vollenhove (Ove) Dopen gereformeerd 1700-1814 
Vrouwenpolder (Zld) Trouwen/Lidmaten/Indemniteit 

gereformeerd alfabetisch 1758-1810 
Waddinxveen/Bloemendaal (ZH) Dopen gereformeerd 1681-1790 
Wageningen (Ge) Trouwen/ Begraven gereformeerd 1712-1811 
Wamel (Ge) Dopenr.k. 1760-1836 
Wanroij (NBr) Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k. 1724-1811 
Waspik (NBr) Oud Recht/Dopen/ Trouwen/ Begraven r.k.1594-1932 
Westdongeradeel (Frl) Dopen/ Trouwen geref./ Mennonieten vóór1812 
Weststellingwerf (Frl) Geboorten/ Huwelijk/ Overlijden klappers 1811-1932 
Winssen (Ge) Trouwen gereformeerd 1772-1808 
Winsum (Frl) Do pen/ Trouwen/ Beg ra ven 

gereformeerd 1764-1811 
Wormerveer (NH) Kadaster OAT perceel A 1- B 860 1832 
' tWoudt (ZH) Dopen/ Trouwen/ Lidmaten 1682-1840 
IJlst (Frl) Geboorten/ Huwelijken 1883-1912 
Zuid-Holland (ZH) Collectie Bloys Oud Recht transporten 1633-1798 
Zuilen (Utr) Dopen gereformeerd index 1731-1791 
Zwartsluis (Ove) Dopen gereformeerd index 1791-1825 
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rubriek periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aan v. = aanvulling( en), afk. = afkomstig, afl.= aflevering, corr. 
= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Amstel Mare, jg. 18, nr. 4, dec. 2007. Kinderen 
plant(t)en bomen in Amstelveen; P. van Schaik: De 
buitenplaats Kostverloren [Benning (rond 1500), 
Ruysch, Ximenes (1713-29)]. 

Archievenblad, jg. 111, nr. 10, dec. 2007. R. Braad/P. 
Sijnke: RHC's in Nederland [gesprek met Maarten 
van Boven: 'Ons archiefwereldje is moeilijk tot 
verandering bereid']; J. Folkerts: Historisch Cen
trum Leeuwarden: kern van Erfgoedkwartier in 
Friese hoofdstad; Studiedag over beeldbanken; 
NIOD opent nieuwe ruimte voor acquisitie; W. 
Hofman: Het garni20en in Ede verdwijnt, maar 
niet helemaal; Digitaal archief Leeuwarder Cou
rant gelanceerd [vanaf 1752]; Zuid-Holland Col
lecties Digitaal. 

Idem, jg. 112, nr. 1, febr. 2008. P. Böschen: RHC's 
in Nederland. Marcel Duijghuisen: 'Scepsis heeft 
plaatsgemaakt voor enthousiasme' [gesprek met 
M. Duijghuisen, directeur Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven]; Start bouw nieuw streek
archief Noord-Veluwe [Epe, Hattem, Heerde; te 
Epe]; Ch. Jeurgens: Gewaardeerd verleden. Bouw
stenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek 
voor archieven [eindrapport Commissie Waarde
ring en Selectie; 'Over één ding zijn deskundi
gen het wel eens: de kosten voor het beheren van 
digitaal archief worden eerder onderschat dan 
overschat en het bewaren van digitale materialen 
is zeker niet goedkoper dan papieren materialen.' 
(!)]; J. Gerlings: WatWasWaar.nl. Geschiedenis op 
één plek [online platform; anders van opzet dan 
voorganger deWoonOmgeving.nl, die gebouwd 
was rondom de kadastrale kaarten van 1832. Wat
WasWaar.nl maakt ook ander materiaal zichtbaar, 
zoals militaire veldminuten, luchtfoto's, etsen. 
Verschil met Google. WatWasWaar.nl laat ver-

Gens Nostra 63 (2008) 

schillende tijdslagen zien, kan een beeldbank of 
e-depot van een deelnemende instelling inlezen]; 
M. Karsch!]. Keuning: EAD en EAC ['om de beschrij
vingen van documentaire bronnen op het web in 
metacatalogi doorzoekbaar en uitwisselbaar te 
maken zijn standaarden noodzakelijk, o.a.: En
coded Archival Description en Encoded Archival 
Context]; Vaststelling beleidsregel vervanging 
[overgang van papier naar digitaal]; Archivarissen 
en Archief 2.0; R. Braad: Erik Hennekam: docent, 
onderzoeker en de man achter het Archiefforum. 

Arneklanken, jg. 12, nr. 4, dec. 2007. Verv. Aspecten 
economisch en maatschappelijk leven van Arne
muiden (29). De lijnbanen/touwbanen van Arne
muiden tijdens de 16e eeuw; Uit de kerkenraads
notulen (14) [1592-93]; P.A. Baaijens: Het schooltje 
van Kleverskerke (1);J.C. Bliek: Herinneringen aan 
de scheepswerf van Meerman [Jacob Meerman 
(1887-1960), werfbaas]; L. van Belzen: Waar woon
den onze (voor)ouders in 1850? [straat, naam, be
roep, opmerkingen]. 

De Aschpotter (www.stichtingoudsassenheim.nl), 
nr. 21, nov. 2007. Sassenheimers vertellen [inter
view met de familie Karremans]; P. Langeveld: 
Hoop, Nijverheid, Hoop. Molens in Sassenheim; 
Klassenfoto St. Annaschool 1935 [met namen van 
leerlingen];]. Verhoog: Een krans wordt gelegd op 
zee bij Hoek van Holland (ter nagedachtenis van 
omgekomenen van de ramp met ss. Berlin 1907, 
w.o. Hermanus Christiaan Baartman (geb. Gou
da 1873), zakenman, tr. Celia W.Jonkheid]. 

Bie t Schildt, jg. 7, nr. 2, nov. 2007. H. Bloemhoffi 
Echo's van een zangvereniging en een rederij
kerskamer uit de oostelijke Woldstreek; Herin
neringen van een Helmster domineeszoon [Johan 
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Politiek, zoon van Douwe Johannes Politiek (geb. 
1895, predikant te Hellum 1934-56) en Grietje Ids
ardi]; Helmster sarcofagen; M. van Hoorn: Boerde
rij Atzema/Agterberg te Tjuchem. Een voorbeeld 
van een boerderijbeschrijving [eigenaren en be
woners, o.a. Blokzijl (1771), Dallinga (1801), Leu
ring (1832), Van der Zwaag (1839), Sebens (1851), 
Hofman(1890),Atzema(1932)]. 

De Brabantse Leeuw, jg. 56 (2007), nr. 4. Verv. Van 
den Couwelaer; Verv. De Bercker [Berckers]; 
A.M. Bosters: Brocatus. Eens was er een trompetter; 
Verv. Veltackers; Verv. Van der Graeff [pag. 234: 
Sara Wijs, ged. Amsterdam 3-12-1609 (otr. 1630 
François van Os) was dochter van Guilliaem (de) 
Wijs(e); Abraham was haar broer; de twee doch
ters Angenieta van Eli as Pels zijn één en dezelfde 
(pag. 234,237a = d)]; Verv. Otten. 

Idem, jg. 57 (2008), nr. 1. A. Neggers: De balling
schap van baron Van Boetzelaer [Philip Jacob, 
ged. 's-Gravenhage 1664 (exm. Musch)]; Verv. 
Otto Becanus. Een poging tot herstel van de stam
boom Otten;A.M.Bosters: Schuurbiers en Van de 
Kar. De oudste generaties [oudst bekende: Pieter 
Geertsen Schuerbiers, geb. ca. 1560; ook: Scheur
bier]; Verv. Van den Couwelaer; Verv. Familie Van 
der Graeff; L.Adriaenssen: Noordoost-Brabanders 
in Haarlem (1579-1629) [gegevens ontleend aan 
notariële, rechterlijke, kerkelijke, corporatieve 
en administratieve archieffondsen; alfabetisch op 
voornaam] . 

Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting 
(secr.: mw. G.M. du Pui, Clarenburg 18, 3834 BE 

Leusden; contr. min.€ 15,- p.j.), 32e jg., dec. 2007/ 
jan. 2008. C.M. Hogenstijn: De Waalse Gemeente te 
Deventer [met predikanten 1703-1795; portretten 
van Gerhard Jordens (1689-1764) en Maria Hu
bertina Cuper (1684-1743)]. 

Burgerzaken & Recht, 14e jg., nr. 11, nov. 2007. Er
kenning bij testament [sinds 1 januari 2003 niet 
meer mogelijk] . 

Idem, nr. 12, dec. 2007. G. Bloothooft: Opmerke
lijke voornamen in de GBA (1). Grenzen aan de 
vorm? 

Idem. 15e jg., nr. 1, jan. 2008. Verv. Opmerkelij
ke voornamen (2). Patroniemen en familienamen; 
Neder-Egyptische afstammingsperikelen (2); Ver
werken van toestemming tot erkenning. 

Idem. nr. 2. febr. 2008. Verv. Opmerkelijke voor
namen (3). 'We noemen hem Maria' ['in Duitsland 
moet het geslacht uit de voornaam afleidbaar zijn. 
Hoe ver gaan we daarmee in Nederland?']. 
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By Clockgeluy (secr.: mw. T. v.d. Witte. Vuur
kruidstraat 30. 2965 AH Nieuwpoort; museum @ 
histkringnieuwpoort.nl; www.histkringnieuw
poort.nl). 1oe jg., nr. 1. jan. 2008. Liesveld bij 
Jacob(us) van Oudenhoven [in o.a. zijn Generale 
Beschryvinghe .. . Alblasserwaert; 1741]; Oude veldna
men in de polder Langerak; Brand en Brandweer 
in Streefkerk; Een bijzonder geboortekaartje 
(stamreeks Sjanie van der Heiden) [geb. Nieuw
poort 1945; > Tijs Gerritsen van der Heiden tr. Wil
lemke Jans. te Maurik ca. 1690]; S. Niessen: Wijnan
dus Johannes Niessen, predikant te Streefkerk 
1825-1862 [geb. Buren 1797, tr. ( Odijk/Culemborg?) 
1821 Susanna H. Tegelaar]; C.J. Schep: Stads boeren 
in Nieuwpoort. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden. deel 122 (2007), nr. 
4. C. Santing: De menselijke canon en de Lage 
Landen. Voorbije pogingen de Nederlanders en 
Vlamingen te modelleren; Voorts: herschreven 
lezingen gehouden tijdens een congres over het 
vraagstuk van de 'Volmaakte Mens in Nederland 
en Vlaanderen'; W. Krul: Oorsprong, eenvoud en 
natuur. De bloeitijd van de kunstenaarskolonies, 
1860-1910. 

The Caledonian Society, Mededelingen 31e jg., no. 
4, dec. 2007. H. Henderson: Het raadsel van Fran
ciscus Henderson [geb. Breda (exm. Borstlap), 
militair, over!. Breda 1849, tr. (1) Groningen 1792 
Catharina van Wessem, tr. (2) Ritthem 1811 Maria 
Catharina Kutscher (Koetzer)]. 

Caert-Thresoor. jg. 26 (2007)-4. Feestnummer ter 
gelegenheid van de 65ste verjaardag en emeritaat 
van Prof. Dr. F.J. Ormeling; Kartograaf met een 
hoofdletter K. Een biografie van Prof. Dr. Ferjan 
Ormeling [geb. Utrecht 1942; exm. ten Hoopen]; 
Ormeling in toponiemen; F.J. 0rmeling: Brieven 
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uit Indië van John Meijerink [1926-2006; 1948-50 
werknemer Topografische Dienst in Nederlands 
Indië]. 

-""')°"""""' .,,,.t 11;,. ..... ~,. 
-•- .._..,.ut.:. _,. __ --

Cronicke van den lande van Philippuslandt. 7e 
jg .• nr. 2, sept. 2007. Verv. Twee vrienden [Reijer 
Vlaming. Leendert van Daalen; 1944-45];]. Kem
peneers: Dorpsfiguren [o.a. Pieter Hooglander en 
Adriana Cornelia Verwijs; tr.1900; Van Duuren]. 

Eigen Perk. 27e jg .• nr. 4, dec. 2007. Thema: Het 
aanzien van 1907. Het leven in Hilversum in 1907; 
Even over 1907; De Hilversumse gemeenteraad in 
1907; Sporen van God(sdienst) [geestelijk leven 
v.a. 1850]; Verenigingsleven en vermaak; De brand 
bij de kolenhandel Veerman [dec. 1906; in 1907 
begon de professionalisering van de brandweer 
in Hilversum]; Geen prijsvraag voor bouw nieuw 
raadhuis; Erfgooiers en de sterke arm. De strijd 
bij de meenthekken; De 'Tunnelkwestie' [ver
keerstunnel onder het spoor]. 

Genealogie (cnG), jg.13, nr. 4, dec. 2007.J. van den 
Borne: De esprit van de heraldiek. In gesprek met 
arts-heraldicus J.A. de Boo; Digitale studiezaal 
CBG van start; J. Kroes: Chinees wapenporselein 
voor de Nederlandse markt; 0 . van der Meij: Het 
geheim van Hildburghausen. Nieuw licht op het 
mysterie van de Dunkelgräfin; A. Hajenius m.m.v. 
A. Plak: 'Die moeilijke doopsgezinden' . Genealo
gisch onderzoek naar doopsgezinde families [als 
voorbeeld de familie Oortman te Utrecht] . 

Idem. jg. 14, nr. 1, maart 2008. B. Lever: Erfgoed 
van de oorlog; W.G. Boswijk: Y-DNA en de stam
boom [DNA - onderzoek leverde het bewijs, dat 
de families Boswijk en Siepel (te Veendam) een 
gemeenschappelijke stamvader hebben]; L. de 
Bruijn: De weg terug naar Marokko; R.G. de Neve: 
Vorstelijke bastaarden in de negentiende eeuw; 
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C. Gietman: Mensen met een dubbele naam; K. 
Kuiken: De wetten van Dólleman. Wegwijs in uw 
middeleeuwse voorouders [vuistregels voor mid
deleeuws onderzoek van M. Thierry deByeDólleman 
(1908-1994): volg het erfgoed, geen vernoeming 
bij leven, vernoeming van de hak op de tak, ver
noeming met naam en toenaam, volg het wapen; 
als voorbeeld de Haarlemse familie Roeper]; De 
Indische Almanak op dvd [periode 1815-1942; 
€ 79,-; CBG, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag] . 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. 
Nieuwsbrief 12e jg., nr. 3. dec. 2007. Uit de 
historie [toverij te Goedereede 1592; Som
melsdijk 1 (eigenaren 1744-45)]; Uit het wees
kamerarchief [Tanis 1801]; Bekende mensen 
van Goeree en Overflakkee (3). E. Lassing-van 
Gameren: Kwartierstaat Nel Slis [Neeltje Adri
ana Slis (1913-2001); 5 gen.: -, Akershoek, 
Koert, Mijs]. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west
Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 31e jg., 
nr. 4, dec. 2007. ].N.A. Groenendijk: Het geslacht 
Van Ballegooijen in de Bommelerwaard [oudst 
bekenden: de kinderen van ene Antonis, te Aalst, 
Poederoijen, Gameren en Herwijnen; begin 17e 
eeuw]; H. van Ekeris: Nakomelingen van Bastiaan 
Nicolaas Bouman [geb. Wijk en Aalburg 1848, 
overl. in Michigan 1923; tr. Haarlemmermeer 
1878 Clara de Weerd (geb. Fijnaart 1856; exm. 
Versluijs)]; N. Edelenbosch/F. Buijs: Van Renvaen 
(met vele variaties) naar Rijnvos en Linders 
[naamsverklaring; ook: Re{ij)nvaert(s), Rijnvorst; 
Linders oorspr. Lenaerts; verwantschap van deze 
katholieke familie te Princenhage met een pro
testantse Vlaamse familie uit Oudenaarde is niet 
gevonden en niet aannemelijk; oudst bekende: 
Lenaert Jan Lambrechts tr. Marie Jan Anthonis, 
weduwe in 1578]; P. van Beten: Aanvulling Van Eck 
- Van Seventer [grafsteen te Woudrichem; 1613]; 
A.J. Stasse: De oudste generaties (de) Ruijter in 
Sleeuwijk [17e eeuw]; Aan v. Verkuijl [1792]; P. San
ders: Het geslacht Pullen uit Wijk [oudst bekende: 
Hendrick Gerritsz Pul(len), vermeld te Meeuwen 
1539, 1541] . 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. 
jg. 22, nr. 1, jan. 2007. H. van den Brink: Witlox 
te Cromvoirt [nageslacht van Adriaen Lavreijs
sen Witlox, geb. eind 16e eeuw, vermeld 1661]; R. 

Paulusse-Lensen: Brabantse kwartieren van Maria 
Huberina van de Ven [geb. Venlo 1918, tr. Maas
tricht 1942 Jacobus W. Lensen; uitgewerkt wer
den de kwartieren van haar grootvader Hubertus 
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Petrus van de Ven (1849-1906); o.a. Van de Ven (te 
Son, Breugel), Ekels/Eekels, Spee, Vlemminckx, 
Noel]; Verv. Fragment-genealogieën uit Oerle. 
32. Van Uytrecht [oudst bekende: Jan Rombouts, 
over!. Oerle 1674]. 33. Smolders [ook: Smulders; 
17e-18e eeuw]; Verv. Kwst. Strik;J.N. Leget (t): Tes
tamenten voor Bossche notarissen (1580-1700) 
[Van der Aa t/m Ackerman]; H. Beijers: Uit het 
archief van de Raad en Rentmeester-Generaal (1) 
[meierij van 's-Hertogenbosch]. 

Idem, nr. 2, april 2007.J. W:M. Lange: Inkomsten 
van de Milse pastorie te Mill, St. Hubert en Wan
roij in 1650 [archief Nassause Domeinraad]; Verv. 
Fragment-genealogieën uit Oerle. 34. Adriaen 
Philips alias Smulders (Smolders; 17e-18e eeuw]. 
35. Schuts (17e-18e eeuw]; Aanv. Kwst. Van Hedel 
(3) [veel gegevens te Berlicum]; A. Neggers: Knape 
'die men hiet de Brouwer' alias Han tschoenmekers 
[schepenakte Oirschot 1549, transport van een 
beemd; Van den Hovel, De Cort, Brouwers]; Verv. 
Uit het archief van de Raad ... (2); Verv. Testamen
ten voor Bossche notarissen [Aertsen t/m Avig
nons, met o.a. Van den Ancker, Van Asperen, Van 
Asten]. 

GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OOST•BRABANT 

WIT\.OXTtalOMVOlfll ------

Gens Germana (wGoD), jg. 33, nr. 4, dec. 2007. 
T. Kagenaar-Verheijen: Een afschuwelijke dood 
[Bernard Verheijen, Kranenburg 1846]; J.W:E. 
Post: De bisschoppelijke hoftrompetter (Herman 
Muschard, 1668, tr. Cath. Elis. Veehoff]; B. Brink
man: Met dank aan de pastoor van Damme (Ber
nard Brinkmann had voor zijn tweede huwelijk 
(Amsterdam 1815 met Anna Maria ter Steeg) een 
doopbewijs nodig; ged. Damme 1766 (exm. Mid
delkamp)]; J. Kaldenbach: Patentregisters en de 
Gewapende Burgerwacht [voorbeelden, o.a. Kal
tenbach]; T. Schönwetter: Een raadselachtig weef
geschil [Paulus Schoynwedder, 1611 Amt Brache
len]; A.G.]. Schröder: Orkund der Waerheit (Lucas 
Scraers 1662 te Hopsten]; A. Vredenbregt: Het von-

nis in de zaak Fredebracht versus von Beesten 
[in een juridische procedure, in 1665 aangespan
nen door Philip Fredebracht en andere boeren 
te Kerssenbrock/Wellingholzhausen tegen hun 
tussenleenheer, de familie Von Beesten; de docu
mentatie over deze procedure leverde veel genea
logische informatie op en inzicht in het dagelijks 
leven 1570-1670]; D. Paetzel-Veenstra: Toch nog wat 
gevonden [ te Wertheim 1568; Ulsleben, Selig]; Ty
pografie op het internet; T. Schönwetter: Harmelns 
beroemde zoon Heinrich Bürger [1804-1858, o.a. 
assistent natuurkundig onderzoek, later opvolger 
van Von Siebold op Deshima]; H. Pickhard: Mijn 
bijzondere Duitstalige bron is een dagboek [van 
Pfarrer Wahl, predikant 1626-1664 te Rhoden]; T. 
Schönwetter: Duitse WIC' ers in Ghana. 

Geus Data, jg. 24, nr. 4, dec. 2007. GensDataPro® 
versie 2.5.5.;]. de Rooij: GensDataPro® - hoe en 
wat - 8; A. de Fouw: (idem) - 9; Impressie lezing 
'WatWasWaar' [gehouden door mw. Lieberge]; Web 
2.0 en Genwiki; Gens Digit@@l 15. 

Idem, jg. 25, nr. 1, maart 2008. Klein nieuws; 
Vernieuwde GensDataPro website; Migratie 
van voorouders [http://immigrants.byu.edu/ ]; 
Gramps van twee kanten [genealogisch program
ma vooral voor Linux; twee recensies vergeleken]; 
Web 3.0; Geus Digit@@l 16. 

Hasselt Historiael (www.historischevereniging
hasselt.nl),jg. 24 (2007), 4e kw. M. Montanje: 'Hon
gerkinderen' in Hasselt tijdens WOII [o.a. www. 
herdenking.ui]; Uit de Meppeler Courant juli
december 1957; J. Ho/thuis: Het Knol-orgel in de 
Grote of Sint Stephanuskerk (Rudolf Knol, 1807]; 
Hasselter schippers in de Tweede Wereldoorlog: 
De Onderneming [Veldman]; Nieuws uit Mas
tenbroek uit de 19e eeuw(2); Nieuws uit 1808. 

Idem, jg. 25 (2008), 1e kw. Rondkijken in Has
selt (8). M. Montanje: Vier eeuwen gasthuizen in 
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'gastvrij' Hasselt; Uit de Meppeler Courant janu
ari - april 1958; P.H. Trooster: De tocht van Gerrit 
Klein met 'Jentje' [zetschipper voor eigenaar J.J. 
Lindeboom; schip in 1944 gevorderd; beschrij
ving van zijn wederwaardigheden en terugtocht, 
o.a. met schipper Jan Roukema]. 

Heemtijdinghen. 43e jg .• nr. 3, okt. 2007. F. van 
Wieringen: Drie schouten en twee secretarissen van 
Harmelen (1650-1700) [Leeburch, Van Wierin
gen, Van Poelweert; heren van Harmelen: Van 
Baexen, De With (uit Hillegersberg)]. 

Idem. nr. 4, dec. 2007. L. Albers: Geschiedenis 
moet je beleven! Bij gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de SHHV. 

Historische Kring Eemnes. jg. 29, nr. 4. dec. 2007. 
Een interview met Frans van Valkengoed [geb. 
1934 (exm. Stalenhoef)]; W. van Yken: Kwartier
staat Tijs Blom Sr. (1909-1970) [aannemer; 6 gen.: 
-, Van Woudenberg, Kuiper (afk. van Wanne
perveen), Blom; viervoudige afstamming van Tij
men Blom (1744-1799) x Aaltje Teunis de Ruigh 
(1745-1834)];]. Camps: De Valse Bosjes [veengrond]; 
Reactie op het neerschieten van Willem Fokken 
[1945]. 

Historische Kring Loosdrecht (secr.: Acacialaan 2, 
1231 BT Loosdrecht; contr. min.€ 12,- p.j.), nr. 158, 
34e jg., winter 2007.J. Mol: Vijfendertig jaar Histo
rische Kring Loosdrecht; Verv. Loosdrechtse boot
bouwerijen 2; Uit de Gooi- en Eemlander [1884]; 
Mevrouw Visser-Luttje [geb. Delfzijl, over!. 2007, 
te Hoorn Willem Visser]; Een winterse tocht in 
Loosdrecht 2. 

Idem. nr. 159, 35e jg., voorjaar 2008. B. de Ligt: 
Een paar bijzonderheden over de eerste 'heer van 
Sypesteyn', Cornelis Ascanius (1638-1673) [geb. 
Hillegom, zoon van Cornelis van Sypesteyn en 
Geertruyd van den Corput (tr. Dordrecht 1629), 
tr. Haarlem 1662 Maria van der Horn]; G. Baaij: 
Een kleine familiekroniek. Op bezoek bij Jans 
Kroon [geb. 1916, dr. van Gert Kroon en Neeltje 
Masmeijer; familieherinneringen o.a. Baaij, De 
Bree]; J. Mol: Aanvullingen op de Loosdrechtse 
geschiedenis 1939-1945, deel 5. De bewoners van 
het Paviljoen Loosdrechtse Rade [het lot van tien 
joodse kinderen]. 

Historische Kijk op Weesp (r.eringaard@hetnet. 
nl), 23e jg., no. 1, sept. 2007. I. Kemperman-Wilke: 
Verrassende verhalen over een Weesper schoolrec
tor [Franciscus Adrianus van Achter; Gent 1721. 
gewezen Augustijner monnik. tr. Schiedam 1753 
AnnaHebbe]. 
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Historisch Overijssel. jg. 3, nr. 4. dec. 2007. F. te 
Dorsthorst(V. Sleebe: Oud en nieuw: een tijd van 
tradities [nieuwjaarswensen, -koeken, -bedelen]; 
]. Hagedoorn: Kunst en cultuur vanuit de eigen 
identiteit [interview met Henk Moes (55, geb. 
Maastricht, musicus), directeur Kunst & Cultuur 
Overijssel]; Op wereldreis in Overijssel [De Krim, 
Alaska, Schwarzwald enz]; R. Th. M. van Dijk: Vro
me turfstekers in het veen. Moderne devoten en 
cisterciënzermonniken in Sibculo; Woordenboek 
van Overijsselse Dialecten. 

Idem. jg. 4, nr.1, maart 2008. D. Schlüter: Twent
se identiteit: mythe of werkelijkheid?; Interview 
met cultuur-gedeputeerde Dick Buursink; R. 
Kemper: Historisch onderzoek binnen een mar
kegenootschap. Het voorbeeld Haarle [o.a. mar
ken in Overijssel, boerderijonderzoek]; W. Coster: 
'Kennis is de ware tooverij' [bibliotheken, lezin
gen, leesgezelschappen]; Overijsselse schatten. 
F. te Dorsthorst-de Muij: Sarijs-handschrift [14e-15e 
eeuw]. 

Holland. -;9e jg. (2007), nr. 3. Thema: Nieuwe 
gemeenschappen. P.C.M. Hoppenbrouwers: Meen
tocht, maagschap en partij. Stedelijk oproer in 
laatmiddeleeuws Holland [in Den Briel 1393 en 
Haarlem 1404]; K. Walle: 'Dewijle zo veel hooffden 
ende sinnen zijn'. De inburgering van Zuid-Ne
derlandse migranten in vroeg - 17de-eeuws Lei
den [o.a. netwerk van gebuurten. armenrapport 
1577, reorganisatie van het buurtwezen]; A. Nobel: 
'De last van veel ontberen'. Institutieopbouw en 
gemeenschapsvorming in een nieuw Hollands 
dorp [Numansdorp]; J. van Woensel: Gemeen
schapsvorming in de Wieringermeer, 1932-1955 
[o.a. selectie van de Wieringermeer -bevolking 
(aanvankelijk pachters en landarbeiders), koloni
satieperiode, religie, bestuur, sociaal-maatschap
pelijke tegenstellingen, bezetting, inundatie, 
wederopbouw]; J. Verdoold: (Polder-)model Am
bonwijk. Molukkers in Moordrecht; Chr. Quispel: 
'Het model van de stad van de toekomst'. De ge
schiedenis van de Bijlmermeer, van probleemge
bied tot normale woonwijk; De Archievenman. 
De Pilgrim Archives te Leiden. 

Idem. 2007-4. C. Polderman: Het antwoord van 
de lokale politiek op de Rotterdamse Turken
rellen van 1972; L. van der Tuuk!].M. van Winter: 
Rondom Egmond. Denen en West-Friezen in 
Kennemerland [Bosoniden, Karolingen, graven 
van Hamaland en Westfriesland; 9e-10e eeuw]; De 
Archievenman. Het Instituut voor Beeld en Ge
luid. 
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Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealo
gk, deel 61 (2007). Veranderende levens. Neder
landse families na 1850. 'Veranderende levens wil 
in een reeks familiegeschiedenissen laten zien 
hoe de wording van het "moderne Nederland" 
tussen 1850 en 2000 in het familieleven gestalte 
kreeg.' - 'Genealogen hebben vaak de neiging om 
in hun onderzoek zo snel mogelijk ver terug te 
willen in de tijd. De negentiende en twintigste 
eeuw worden dan vaak makkelijk terzijde gescho
ven.' - 'Dit jaarboek is dan ook bedoeld als een 
aansporing tot het schrijven van negentiende- en 
twintigste-eeuwse familiegeschiedenissen en het 
inventief gebruik van bronnen - én vooral tot het 
vastleggen van levensverhalen.' ; P. Stokvis: Maat
schappelijke kaders en gezinsleven in Nederland 
sinds 1850; R. G. de Neve: Levend van wind en water. 
Noorlander, een geslacht van poldermolenaars 
(1817-2007); J. Frieswijk: Een arbeidersfamilie uit 
de Friese Wouden. Frieswijk (1830-1960) [o.a. 
bronnenproblemen bij arbeidersgezinnen; de
mografische patronen; fragmentgenealogie]; P. 
van Cruyningen: Boeren en bestuurders. De familie 
Erasmus (1830-1970) [West-Zeeuws-Vlaanderen; 
fragmentgenealogie]; M. Bosma: Van gemeen
schapsideaal naar individualisme. De kunste
naarsfamilie Toorop / Fernhout (1885-1975); T. 
Hammer-Stroeve: Een textielondernemersfami
lie in Twente. De Van Heeks van Schuttersveld 
(1859-1982); K. Kuiken: Verstandige eenvoud. De 
familie De Vos van Steenwijk (1850-2000); R.R.F. 
Habiboe: De vele kleuren van een witte maansteen. 
Habibu's van het eiland Ambon (ca. 1860-2006) 
[achtergrond en oorsprong van de familienaam 
in de Molukken; de VOC, afschaffing gedwongen 
specerijenteelt, kerk en onderwijs, koloniaal ge
zag, politieke emancipatie enz.]; Wapenregister. 
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De Kleine Meijerij. 58e jg. (2007), nr. 3. Verv. De 
brand te Berkel-Enschot in 1842 en de gevolgen 
voor de Burgerlijke Stand (2) [met begin recon
structie registers van 1842 aan de hand van o.a. 
memories van successie, RK-doopboek, bevol
kingsregisters van andere gemeenten, bidprent
jes];B. Witlox: Een huzaar in Den Unent? Jo Verzij
den (1888-1965) [geb. Vlaardinger Ambacht (exm. 
Van der Zijden), tr. Udenhout 1917 Wilhelmina 
Hendrika Witlox (1894-1981)]. 

Idem. 2007-4. D.C.H. Ross: De veldwerken 
te Esch en de positie van Den Bosch in de jaren 
1838-1839;].G.M. Sanders: Stilte in de leeszaal! Fer
dinand Smulders (1907-1972) en het Rijksarchief 
in Noord-Brabant. 

Krommenieër Kroniek. no. 48, dec. 2007. C. Tuijn: 
De Krommeniese slagers van na 1900, deel 1 [o.a. 
Nielen, Kramer, De Jong, Kopper, Den Adel, 
Fontijn, Rolle, Brinke, Kloosterboer, Betjes, Van 
Wijk, Donker]; C. Smit: Burgemeester Cheval
lier [van 1896-1898]; J. van der Weide: Crommenie 
1700-1710. Een roerige episode; Jeugdherinnerin
gen van Niek van Vliet [zoon van Pieter Willem 
van Vliet tr. Wieringen 1915 Alida Cornelia Duijn
ker; fragment Van Vliet]; Sport uit vroeger dagen. 

Idem. speciale uitgave, dec. 2007. G. Palmboom: 
Ontstaan en ontwikkeling van de Wilhelmina
straat 1899-1959 [o.a. de woningen, eigenaren en 
bewoners; veel foto's]. 

Het Kromme-Rijngebied. jg. 41, nr. 3, sept. 2007. 
L.A. Conrads/O.J. Wttewaall: Meer dan honderd jaar 
villa Bel Respiro in Houten [gebouwd in 1902 in 
opdracht van notaris H.A.M. Immink, architect 
E.G. Wentink]; C.A. vanBurik/A.J. de]ong: Wapens 
op Wijkse gevelsteen verklaard [zoektocht via Van 
Baren van Schonauwen en De Man, uitkomend 
bij Van Noort; Dirckgen van Noort, weduwe An
thonis van Vreeswijck tr. ca. 1587/88 Daniel de 
Man]. 
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Idem, nr. 4, dec. 2007. R. Bloemendal: Akkerbouw 
verdwijnt, het varken verschijnt. De gevolgen in 
de internationale landbouwcrisis van 1877 voor 
het bodemgebruik in de gemeente Langbroek; W. 
Thoomes: Eigendomsontwikkeling tussen 1600 en 
1850 in de polders Vuijlcop en Het Rietveld en in 't 
Waal [Van der Worp; Van Roijen]. 

Lek en Huibert Kroniek (Vereniging Historisch 
Lexmond en Hei- en Boeicop; secr.: L.P. Klep
pe, Nieuwe Rijksweg 64, 4128 BN Lexmond; 
l.p.kleppe@planet.nl; contr. € 21,- p.j.), 10e jg., 
nr.1, febr. 2008. W. van Zijderveld: Lexmond in 1957; 
Verv. Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop 
(3) [overlijden en begraven]; Uit de 'Leerdammer' 
van 70 jaar geleden. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 35, nr. 
4, nov. 2007. P. Prints: Het verhaal achter een foto. 
Een genealogisch portret van de familie Frijns 
- Vrancken; Verv. Tussen Maastricht en Poppels
dorf [Bouvrie]; Verv. Drie jaren procederen [con
tra Cornelis Lux, 1718]; H .J.O. Martens: Memories 
van Successie - In het bijzonder met betrekking 
tot Limburg gedurende de negentiende eeuw; 
Verv. Acht generaties Eijdems in Eygelshoven; 
Aanv./Corr. Kwst. Mgr. Wiertz; Verv. Kerkhoven 
in Zuid-Limburg: Heer, tot april 1999 [o.a. Dirix, 
Eggen, Van Engelshoven, Essers, Frijns, Geelen, 
Gulikers, Habets, Haenen]. 

Lutherse KerkGeschiedenis (drs. Th.A. Fafié, 
Zwemmerslaan 11, 2036 KA Haarlem), Documen
tatieblad no. 35 (2007). Th.A. Fafié: Gebrandschil
derde ramen in de Lutherse kerk te Woerden [o.a. 
gedenkraam mevr. J.M. Munter-Döbken]; De 
Lutherse aartsbisschop van Zweden Nathan Sö
derblom (1866-1931). 

De Maasgouw, jg. 126 (2007), nr. 2. A. Bruekers: 
'Siem' in Nederweert wellicht Limburgs oudste 
café? [eerste verwijzing naar het pand is in 1547; 
herbergier Tilman van Thoor en andere inwo
ners in 1580 ontvoerd; losgeld voor vrijlating werd 
geregeld in Antwerpen; nazaat Willem Cornelis 
Toormans testeerde 1720]; E. Tielemans: Beelden 
van heksen en tovenaars, vroeger en nu. Een lite
ratuurstudie. 

Idem, 2007, nr. 3. Th. Beckers: Van gemeenschap 
naar gemeente. De doorbraak van bestuurlijke 
modernisering in Midden-Limburg 1935-1960; E. 

Tanja: tussen kader en karakter: Victor de Stuers 
als Tweede Kamerlid [1843-1916]. 

Idem, 2007, nr. 4. J. Oude Nijhuis: Op zoek naar 
de heilige Mechelmus [monnik in de 8e eeuw]; F. 
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Theuws: Sint-Odiliënberg: de archeologie van een 
vroegmiddeleeuws klooster. 

Mars et Historia, 41e jg., nr. 4, okt./dec. 2007. In 
MemoriaAndries Gerrit Westendorp (1945-2007) 
en Frans J. van Lier (1930-2007); S.J. de Groot: De 
Franse aanval op de Smyrna-vloot bij Lagos op 27 
juni 1693. Het journaal van de bevelhebber van het 
Engels-Nederlands eskader onder admiraal Ge
orge Rooke; A.W. Ruys: Een curieus document uit 
een vaak vergeten periode in de geschiedenis van 
Nederlands Indië [1811]; P.C. Boer: De depot vlieg
tuigafdeling van de militaire luchtvaart KNIL en 
de luchtbrug Java-Australië in de periode febru
ari - maart 1942; In Memoria Dr Frits Snapper 
(1912-2007) en Paulus J. M. Kamps (1948-2007). 

Misjpoge, jg. 20 (2007), nr. 4. Verv. Joodse leer
lingen op een openbare lagere school in Amster
dam in 1823 (13). Alexander Abraham Stuttgard 
(1779-1851) [(exm. Mouranche) schoolmeester; tr. 
(2) 1814 Mietje Barend Boas; leerlingen o.a. Bier
man, Boas, Cohen, Coster, Curie!, Kapper, Krijn, 
Lampe, Marchand, Polak, Salomons, Tall, IJzer, 
Zeckendorf]; B. van Ge/der: Freddy Monas, een 
terugblik in stille verbijstering [geb. Schevenin
gen 1942 (exm. Lezer) - over!. Auschwitz 1943]; 
Z. Bar: Verrassingen in een Beiers dorpje [Stoll 
te Massbach in Ober-Franken]; D. Metz: Grote en 
kleine voetbalhelden [Edward Hamel (New York 
1902-Auschwitz 1943)] . 

Idem, jg. 21 (2008), nr. 1. Verv. Joodse leerlingen 
(14). Salomon Abraham Stuttgard (ca. 1771-1836) 
[ tr. 1810 Sara Lion Davids; leerlingen o.a. Bok, Ko
puit, Serlui, Sturkop, Walg]; D. Wertheim: Wert
heim met een kleine k van kunst; R. van het Groene
woud: Bij de kwartierstaatvanA!exander Rinnooy 
Kan - invloedrijkste Nederlander [15 kwn. van 
zijn vader Alfred (Rinnooy) Kan, geb. Amsterdam 
1913; Kan, Van Coeverden, Vieijra, Pimentel]; B. 

van Gelder: James Cohen van Elburg- grossier in 
beschaafd vermaak [Amsterdam 1897 - Blaricum 
1932 (exm. Van der Bijl)]; Vierde lustrum van de 
Kring in De Bazel groot succes. 

Molens, nr. 88, dec. 2007.J. Bazelmans: Moeten mo
lens altijd malen? [lezing]; De Etersheimer braak
molen; Van Tienhoven en de oprichting van De 
Hollandsche Molen [mr. dr. P.G. van Tienhoven, 
eerste voorzitter]. 

Nationaal Archief Magazine, 2007/4. P. Brood/M. 
Ch. Le Bailly: Schatkamer van het alledaagse ver
leden. Hof van Holland, Zeeland en West-Fries
land: ideale bron voor het dagelijks leven [Pro-
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cesgids]; Ook persoonlijke brieven Willem Drees 
nu beschikbaar; M. van Boven: Op bezoek [bij bis
schop Muskens]; Aanwinsten [inventaris van het 
archief van Victor E.L. de Stuers (1843-1916)]. 

De Nederlandsche Leeuw. jg. cxx1v, No. 5/6. 
Dec. 2007. I. Matthey: Negentiende-eeuwse adel
lijke duellisten [Van Capellen, Brest van Kem
pen, Henriëtte E.C. Merkus (1826-1888), Baud. 
Van Rechteren]; E.]. Wolleswinkel: Uit de collecties 
van de Hoge Raad van Adel. Het wapenboek van 
de Haagse schilder Willem Flessiers uit 1652; B. 
Grothues: Het heraldische chronogram; Aanv./ 
Verb. De kwartierwapens van Hendrik Oem van 
Wijngaarden (1560); Mansportret door Piet van 
der Hem geïdentificeerd [Jules M.H. Breukers 
(1883-1964)]; Databank verkiezingsuitslagen voor 
de Tweede Kamer 1848-1918. 

Idem. jg. cxxv. No. 1, Febr. 2008. L. Szegedi: 
From tricking to hatching: designation of colours 
in heraldry [beschrijving van systemen van kleur
aanduiding in de heraldiek; triching = letteraan
duiding; hatching = arcering]; P.M. Kernkamp: Na 
100 jaar antwoord: het echtpaar Huijgens - Van 
Isendoorn te Wageningen. 1706-1741; W.H. Mo
rel van Mourik: Doys van Mauderic [Doys als voor
naam, schijnbare voornaam. toenaam, patroniem 
en achternaam; Proeve van een genealogie Van 
Doys van Mauderic; 14e-15e eeuw]; R.E.O. Ek
kart: Het portret van Aletta Brasser door Michiel 
van Mierevelt [Delftse schilder. 1567-1641; Aletta 
(1579-1655) tr.1622 mr. Cornelis Haga(1578-1654)]; 
Nieuwe bronnen: RKDportraits. portretten zoe
ken via internet. 

Nijmeegs Katern (www.numaga.nl; NijmeegsKa
tern @numaga.nl). jg. 21. juni 2007. Speciale Uit
gave: Het hertogdom herleeft. Gelredag 2007. 
Chronologie van het Hertogdom Gelre en de stad 
Nijmegen; J. Kuys: Een rooftocht naar IJsselstein 
met noodlottige afloop (1466). Het verhaal ach
ter een Nijmeegse memoriemis; E.F.M. Peters: De 
hertog(in) komt. Eten en drinken op de Valken
hofburcht in Nijmegen in de late Middeleeuwen; 
M. Wijngaards: Bezongen bedevaart naar Jeruza
lem. Een Nijmeegse pelgrim in 1450 [Dirck van 
Bronckhorst Batenburg, tr. 1425 Catharina van 
Gronsveld]; Historische stadswandeling door 
Nijmegen (centrum). Locatiebeschrijvingen; De 
Nijmeegse Hertogpoort teruggevonden; R. van 
Hoften: Kaproenen, baretten en hennins. Hoofd
deksels aan het Gelderse hof; Feit & Fictie uit Nij
megens historie; Diderich van de Ooije en Dina 
van Gent. Een ridderverhaal tijdens het beleg van 
Nijmegen in 1473. 
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Idem. nr. 3, okt. 2007. Katholieke jeugdbewe
ging tussen kerk en maatschappij. De Pioniers, 
1945-1948; JanJosephJöbsis (1803-1855). Knipsel
kunstenaar in Nijmegen [geb. Vaals]; Een crisis
kapsel bij de crisiskapper? [GertJ. Mali.1934-36] . 

Idem. nr. 4. dec. 2007. W. Schackmann: Geen 
blixem op mij te zeggen. Nijmegen en de proef
kolonie [Mij van Weldadigheid; Lucas Lucassen 
vestigde zich 1818 met vrouw en kinderen in Fre
deriksoord]; De pasgeboren Petrus Canisius en 
de Bossche loterij (1521) [Canis]; Sporen van een 
verloren stadspaleis [met overzicht eigenaren 
1655-1880. o.a. Leeuwens (1655), Van Herwaerden 
(1738), VanLynden(1747)enz.]. 

Old - Ni-js. no. 67, nov. 2007. Heemkunde Bergh 
[25 jaar. vandaar dit fraaie jubileumnummer]; 
Herinneringen van onze voorzitters; J. Lukkezen!]. 
Thoben: Molens in Bergh; A. Peters: Molens en mul
ders [Baggerman, Van den Berg, Koenders, Re
ijers. Düffels]; J. Thoben: Heksen in Braamt [het 
echtpaar Albert Schepens en Geertje Janssen ali
as Grevers werd beschuldigd van hekserij ; 1647]; 
Idem: 'De Kalverstraat van 's-Heerenberg' in 1928 
[afbeelding van de oostelijke straatwand; per pand 
een toelichting op de bewoners(geschiedenis) 
in de zoe eeuw]; Idem: Kolonel N.C. de Galliéris 
[geb. Oisterwijk 1778, overl. 's-Heerenberg 1836]; 
]. Lukkezen: De Roomboterfabriek te Klein Aze
wijn;]. Thoben: De Kornhorst [ boerderij; eigena
ren 1300-1896 [Van der Kornhorst (1417), Van Bil
rebeck/Van Bilderbeeck (1475), Van Oohr/Van Oer 
(1678). Zum Mähler (1744). De Raet (1787). Remy 
(1832). Reintjes (1856), Bus (1896)]; Idem: Mechteld 
ten Ham [weduwe Hendrik Horning, in 1605 
beschuldigd van hekserij]; Stormramp 'Borculo' 
deed op 10 augustus 1925 ook Kilder aan; De Keul
se Stee [o.a. Everwijn (1574). Haes (1633). Bodde 
(1700)]; W. Bronkhorst: Sint-Oswaldusgilde Stok-
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kum 125 jaar [met lijst van schutters 1925]; Idem: 
Stokkumse Gildefamilies [Berendsen, Düffels, 
Freriks, Gerritsen, Geurts, Hakfoot, Kra uts, Kreb
ber, Kuster, Seegers, Snijders]; Moord en zelf
moord in Vethuizen [Jan Geuijen en zijn weduwe 
Elisabeth Kremer; 1848]; Een haven in Wijnber
gen; De brand van Zeddam in 1828 [begon in het 
huis van de weduwe Gerrit Jan Heuvel]. 

't Onderschoer. jg. 29, nr. 1 [=3], herfst 2007. S. Wy
nia: Alles wat verdwijnt is het begin van een her
innering: Tukkers Teun [Antony Tukkers, geb. 
Denekamp 1866, tr. 1895 Hermina Eshuis, uit 
Nieuwleusen]; Herinneringen aan koster Hendrik 
Benneker in Denekamp [geb. 1878, tr. Johanna 
Vennegoor];J. Knippers: Een handvol boerderijen 
Kienhuis in Tilligte in 19e eeuw [families Kien
huis, met schema; 18e-19e eeuw]; Verv. Genealo
gie Hermelink (2); Schutterij (2); Harry van Mol 
van Singraven in 1926 als woeste autocoureur. 

Idem, nr. 4, winter 2007. Joodse onderzoeken 
[o.a. te Hardenberg; familie Suskind te Dene
kamp]; Voor u door u [korte berichten over o.a. 
Zouaven (Middelborst, Keizer), Fons Eppink 
(1967), Gerardus Joogman (1857), Afgifte buiten
landse passen in 1857 (Westerhof, Gotschalk), 
Sander Suskind (1857), Digitalisering gemeente
archief Almelo (www.archiefalmelo.nl), J.H. Ra
cer Palthe (1967)]; Verv. Genealogie Hermelink 
(3-slot); Gedenktafel voor Johannes kardinaal 
Willebrands [overl. Denekamp 2006];]. Knippers: 
Hermannus Hendrikus Masseling, uitvinder 
in een klompenmakersfamilie [1858-1935, smid, 
fietsenhersteller, tr. (1) Lonneker 1880 Gezina ten 
Voorde]; H.Boink-Wagenvoort: Hoe Wagen voort op 
erve Voet in Lattrop is gekomen [Wagenvoort, 
Voet, Roelink, Tangelder]. 

Ons Erfgoed, 15e jg., nr. 6, nov.-dec. 2007. H.M. 
Lups: Terug- en vooruitblik; Verv. Nogmaals regi
stratie doodsoorzaken en begraven (slot); r. Hok
ken: Een nieuwe watermolen bij Rhoon in 1709 
[aannemers, werkzaamheden, eigenaren van 
landerijen in 1709, die zijn aangeschreven voor 
de omslag]: K.]. Slijkerman: De oudere generaties 
van het geslacht De Best uit Strijen (1) [oudst be
kende: Gellof Jansz tr. ca. 1560 Anneke Claesdr]; 
Achterkant kunst ook interessant voor genealo
gen; A.J. Coopmans: Huwelijksdispensaties [defini
tie van het begrip; schema]; H.M.Lups: GenNetjes: 
Het moderne stamboomprogramma. 

Idem, 16e jg., nr. 1, jan.-febr. 2008. JW: Koten: 
Grond(land)rechten in vroegere tijden (1); H.M. 
Lups: Naamkunde (antroponymie) als deel van de 
onomastiek (studie van eigennamen); T. Hokken: 
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Werken op de volmolen aan het Pompenburch in 
1614 te Rotterdam; Beroepen van toen (rolbidder 
- runmolenaar); Verv. Oudere generaties van het 
geslacht De Best (slot); H.M. Lups: Je familiege
gevens publiceren; Idem: Bronnen betreffende de 
spoorwegen in Nederland; Idem: Internet zegen of 
vloek of vloek en zegen? [meester Hokken; 1943]. 

Ons Voorgeslacht. no. 595, 62e jg., dec. 2007. K.]. 

Slijkerman: Twee verwante geslachten Oostdorp 
uit Poortugaal [16e-17e eeuw]; Aanv. Geslachten 
Pons [te Mijnsheerenland; 16e eeuw]; Aan v. Fami
liegroepenJabaey [17e eeuw]; Aanv.Jeyskoot. 

Idem. no. 596, 63e jg., jan. 2008. B. de Key·zer: 
Stamreeks Van Hyselendoorn [ook: Van Isse
lendoorn; 16e-17e eeuw; te Boskoop]; R.A. van der 
Spiegel: Communicanten Ter Aar [1699; namen 
van 946 personen]; J.J.F. Lots: Nakomelingen van 
Tieman Ariensz en de familie Verhaven in Vlaar
dingen [16e-17e eeuw]; T. Hokken: Begraven in Rot
terdam omstreeks 1730. Een vergelijking tussen 
Remonstranten en niet-Remonstranten. 

Idem. no. 597, febr. 2008. W. T. Molema-Smitshoek 
m.m. v.K.J.Slijkerman: De oudere generaties van het 
geslacht 't Greijn uit Heinenoord [oudst beken
den de broers Cornelis Dircxsz ' t Greijn en Arijen 
Dircxsz, 1579]; H.M. Kuypers: Wie is de ware moe
der? ( van Jan Pietersz van Leeuwen ( 1679-1728) te 
Gouderak) [vergissingen gesignaleerd bij (latere) 
in-/bij-schrijvingen in het doopboek]; R.A. van 
der Spiegel: Schippers uit Voshol (1691-1756} [o.a. 
Van Swieten, Buijk, Verhoogh, Muscaput, Van 
der Cuijp, Qµast, Poelgeest, Weselenburgh, Van 
der Heijden, Hogeveen, Van Grieken, Casteleijn, 
Stouthandel; 1e helft 18e eeuw]. 

Idem, no. 598, 63e jg., maart 2008. B.J. van Es: 
Voorouders van Schalck Schalckenz. in de Alblas
serwaard 1552-1573, stamvader van een familie 
Van Es;].J.F.Lots: Van Alphen-een geval van 'on
derschuiven'! [betreft ill. kind van Maurits Grif
fingh bij Elisabeth Claes van Alphen; 1671/72]; 
C. Sigmond/K.J. Slijkerman: Verdwaalde akten in het 
oud-rechterlijk archief van Sint Anthoniepolder, 
ofwel de treurnis over verloren gegane dorpsar
chieven [een achttal akten uit Stadsarchief Dor
drecht 1543/44-1583]; H.M. Kuypersf[. Hokken: 
Kohier 10e penning St. Maertensrecht 1561; K.]. 
Slijkerman: Het geslacht van Crijn Willemsz uit 
West-Barendrecht [overl. tussen 1614-21; zoon 
Cornelis Crijnenz. Barendrecht tr. voor 29-1-1645 
PietercjenJans Iserman (IJserman)]. 

Oud Meppel. jg. 29, nr. 3, sept. 2007. Begin de
cember 1960: Meppel verdrinkt bijna; A. Fransen: 
Meppel had al in de zeventiende eeuw beperkt 
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stadsrecht; Molen de Weert 200 jaar [met gege
vens van 28 andere molens];]. Nieuwenhuis: Oude 
eigendomsbewijzen, een bron van informatie [in 
22 jaar (1764-86) vier keer wisseling van eigenaar: 
Haagen (te Amsterdam), Haselhoff, Bontjes, De 
Jonge]; Vrijmetselaarsloge Humaniteit; Hoe het 
verder ging met de Catharina Geertrui [gekocht in 
1920 door Martinus Post (tr. Rika Hoogeveen)]. 

Oud Nijkerk, jg. 26, nr. 4, dec. 2007. De wording 
van een museum; Gobelin gemaakt door Aaltje 
van den Pol in 1856 [geb. Nijkerk 1841]; Weldoen
ster Agatha Bruining-Spruijt [geb. Goor 1888, 
over!. 1957, tr. 1909 Bernardus J. Bruining, apo
theker te Leeuwarden]. 

Oud-Scherpenzeel. 19e jg., nr. 4, dec. 2007. Web
site archief gemeente Scherpenzeel geopend 
[ondergebracht bij het Gemeentearchief Ede; 
www.edegelderland.nl]; Interview [met Corne
lia Kleinveld (geb. Bodegraven 1907; exm. Van 
Zoomeren), tr.1944Jan Brand]; Begraafplaats de 
Glashorst op www.graftombe.nl. 

Oud Utrecht, 81e jg., nr. 1, febr. 2008. K. van Vliet: 
De Teerling omver geworpen. Reconstructie van 
een verdwenen stukje middeleeuws Utrecht -1. 

Het Vredenburg als middeleeuwse woonwijk 
[het huizenblok de Teerling ging in 1532 tegen 
de vlakte voor de bouw van de Vredenburg; met 
namen van eigenaren]; J. Teters: De vele gedaan
ten van de oude Amersfoortse Eemhaven; F.G.M. 
Broeyer: De kwestie Nethenus: ontslag van een 
hoogleraar [1662]. 

Oud-Wageningen,jg. 35, nr. 4, nov. 2007. G. Olinga: 
Ziekenzorg in Wageningen (1); Verv. De Wagenin
gen (2) [fregat]; Uit het Gemeentearchief[verkoop 
van alle boeken van boekhandelaar Willem Jacob 
Tibout; 1855]; J. van den Burg: Stadsrechten van 
Wageningen. Reden tot feestvieren?; A.G. Steenber
gen: De Joodse Brigade. Onderdeel van het Engelse 
leger in Wageningen. 

Idem (secr.: H.A. Schols, Hazekamp 2B, 6707 
HG Wageningen; henkschols planet.nl; www. 
oudwageningen.nl; lidm. min. euro 18,-p.j.),jg. 
36, nr. 1, febr. 2008. Verv. Ziekenzorg (2) [Theodo
rus Niemeijer, geb. Groningen 1859, sinds 1886 
huisarts te Wageningen];]. van de Ban: Oorlog 1940 
[ervaringen]; Uit het Wagenings Gemeentearchief 
(30); De Joodse Brigade (2); Helena Boekhorst 
[1821-1911). 

De Proosdijkoerier, jg. 23, nr. 2, juni 2007. J. 
Rouwenhorst/F. de Wit: Predikant Duijtsch: gedenk-
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zuil en grafschrift [ Christiaan Salomon Duijtsch, 
beroepen te Mijdrecht 1777, geb. Timisoara/Hong. 
1734, gewezen joodse rabbijn; tr. 1768 Barbara de 
Backer]; Verzamelen als hobby [Piet Koster te 
Vinkenveen]; S. Veerhuis: Dorpsgenoten en Hol
landgänger [o.a. het verhaal van Gerhard Bernard 
Kruis uit Suttrup, 1825). 

Idem, nr. 4, dec. 2007. S. Veerhuis: Dorpsgeno
ten, van vader op zoon [Gerrit Veerhuis verkocht 
zijn scheepmakerij te Wilnis in 1801 (begonnen 
in 1791), tr. (2) 1808 Hendrica van Beijeren; na
geslacht]; F. de Wit: Omstreden benoemingen [ge
meentesecretaris J.G.A. Koedam, 1941]; Idem: Het 
onderwijs in Mijdrecht, 1795-1870;]. Berghoef Van 
Streekarchief naar Regionaal Historisch Centrum 
[opent najaar 2008 in Breukelen]. 

Het Schokker Erf. nr. 67, jan. 2008. B. Klappe: De 
omgeslagen Zwolse Veerman [de veerboot van 
Zwolle naar Amsterdam sloeg om in 1745; verkla
ringen van Wessel Luitjens, Jan Hendrik Eppink, 
Hendrik Nemijer, Laurens Hes, Jan Hendrik Col
demeijer, Berend Hillebrand, Jan Cantel, Gerrit 
Seine, Frans Valk, Valentijn Potzer en een aan
tal Schokkers; verantwoordelijk schipper: Jacob 
de Boer]; W. Veer: H.F.J. Ter Schouw, pastoor in 
Nijkerk [benoemd 1866, over!. 1883 ]; J. Spitse: De 
burgerlijke twisten tussen 1795 en 1798 op Em
meloord en het verslag daarvan door pastoor Bar
tholomeus Doorenweerd (slot); De fotogalerij: 
Repke Harms Koot (1837-1922) [tr. 1869 Arenstina 
Bruinsman]. 

Scoronlo, nr. 32, dec. 2007. N.J. Out: Schoorl on
der burgemeester Gutker (1840-50); R. Boer: Dirk 
Schäfer, componist en pianist in Schoorl [geb. 
Rotterdam 1873]; In gesprek met Arie Zwager
man [geb. Schoorl 1941). 

n Sliepsteen, nr. 91, 23e jg., herfst 2007.J. Hemken: 
Uit de geschiedenis van de Enschedese horeca. 
Het markante 'Café Top' [Geurt Gerritsen (geb. 
Arnhem 1859) tr. 1888 Margaretha J. ter Boo; Las
onder, Top, Kummer, Bult]; Enschede in 1915. 

I.dem., nr. 92, winter 2007. Verv. Van lusten 
en lasten en ongenode gasten (2) [met lijst ont
ruimde percelen t.g.v. uitbreidingen vliegveld 
Twente); Het Rode Dorp [Glanerbrug; lijst van be
woners]; Het einde van een textielimperium (Van 
Heek, 1967]; In Memoriam Drs. J.R.R. Wiefker 
1924-2007. 

De Sneuper (Noordoost Friesland), nr. 85, 21e jg., 
nr. 4, dec. 2007. Tj.P. Inia: Genealogie Atso Her
manus Inia [tr. Dokkum 1671 Cornelia Augustinii 
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van Ris kin ga; 3 generaties]; E. Smits: De Bierma' s 
en Gaykema [18e-20e eeuw; boerderij Gaykema te 
Ternaard]; F.H. Blom: Friese onderwijzer en schrij
ver Nyckle Haisma 100 jaar geleden geboren te 
Ee; Verv. Noordoost Friezen in de Tiendaagse 
Veldtocht, deel 3; W. B. Banga: De koren en pelmo
len De Rooseboom bij Hantum [eerste eigenaar/ 
gebruiker: Sijbren Klazes de Jong (1863); Siegert 
(1903), Terpstra (1934)]; P. de Haan: De heren Polle, 
Kerseboom en Mutsjes [aliassen van bedelaars 
in 1745 te Holwerd]; H. Bouta: Middeleeuws tes
tament uit Wetsens [Menno Ja(e)rla, 1494]; Van 
Plaisier rijtuigen en vaartuigen in Noordoost 
Friesland, Dantumadeel; H. van der Kooi: Kon. 'IJs
club Dockum'. Analyse van een schaatslijst, deel 2 
[1853/57]; Verv. Een naam is een naam (6) [Downer 
t/m Grauwstra]. 

Stad & Ambt (Stichting Historische Kring Stad en 
Ambt Almelo; secr.: H.J. Kleisen, Bornestraat 176, 
7601 GL Almelo; abt.€ 18,- p.j.), 15e jg., nr. 4, okt. 
2007. H. Holtmann: Ontstaan en ontwikkeling fa
miliewapen van het geslacht Van Rechteren Lim
purg [wapens boven ingangen van de Grote Kerk 
en het armenhuis]; W. Schackmann: Almeloër Hen
drikus Krabshuis was in 1818 kolonist in Drenthe 
[tr. Aaltjen Krommendijk]; N. van der Woude: Uit
smijters '55, de oudste honk-en softbal vereniging 
van Oost-Nederland (deel 1); Vier Almelose prent
briefkaarten van honderd jaar geleden; Bijzonde
re hommage aan Willem Wilmink ook bij Stad en 
Ambt; Bibliotheek koopt voor het HIP complete 
krantenlegger over bevrijd Almelo 1945. 

Idem. 16e jg., nr. 1, jan. 2008. R. Kampman: De 
geschiedenis van de markt in Almelo; Het verhaal 
van een boerenverhuizing 100 jaar geleden [Wil
lem H. het Lam, landbouwer te Deil bij Gouda 
in 1907 naar Almelo]; H. Holtmann: Opkomst en 
ondergang van havezathe Bellinckhof [Van Pei
ze/van Peijse (14e-15e eeuw), Van Bellinckhave 
(1478-1781)]; Verv. Uitsmijters '55. 

Stad en Lande (Schouwen-Duiveland), no. 120, 
44e jg .• nov. 2007. F. Westra: Een vestingplan van 
Zierikzee door Bernard de Gomme (1620-1685) 
[geb. fort Lillo, tr. (1) Katharina van Deynse ( over!. 
Middelburg1666). weduweJ ohannes Beverland]; 
Een gesprek met Jan Verduijn den Boer [geb. 
Den Briel 1922, tr. Lenie Gorzeman]; R. van Lan
geraat KAzn.: Huis van Nassau te Zierikzee na 350 
jaar ter ziele [met lijst van uitbaters 1657-2005];]. 
Padmos: Anatomie lessen in achttiende-eeuws Zie
rikzee; Bijlage: Biografische gegevens genoemde 
Zierikzeese medici: Baster, Juin, Macquet, Mas
sis, Ruyte. 
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Steengoed. nr. 45, dec. 2007. B. van Spanje: Een 
Patriciershuis als legaat. Nieuwe Gracht 11 [te 
Utrecht; erfenis van Cornelia Vervoorn (1784) 
toegevallen aan het Geref. Burgerweeshuis; on
derzoek naar de geschiedenis van dit pand; Jacob 
van der Heijden (1619), Vlasman (1632), Van Dors
ten (1632), De Leeuw en Luda (1640), Van Beeck 
(1672), Burman (1697), Vervoorn (1736); huurders 
van 1794 tot 1960]. 

De Stelling(Vereniging Historie Weststellingwerf 
e.o.; secr.: I. Naafs-Loman, p/a Gracht 15, 8485 KN 
Munnekeburen; www.historieweststellingwerf. 
nl), nr.103, jg. 27, jan. 2008. Kroniek van Weststel
lingwerf (2) [1722-1760]; J. Veen: Wolvega 140 jaar 
aan het spoor; Verv. Waar ben jij er een van [o.a. 
Hoekstra, De Jonge. Krikke, De Leeuw, Nijme
ijer]; Nederlandse emigranten uit de omgeving 
van Weststellingwerf in Duitsland voor de Twee
de Wereldoorlog(1). 

Streekarchief Eiland IJsselmonde. Nieuwsbrief, 
winter 2007. Rhoon en zijn dorpskerk; Een rente
nierswoning en een hoeve in het dorp IJsselmon
de [bewoners o.a. Kooijman (19e eeuw), Van der 
Pol (1917)]. Fragmentgenealogie Schravesande 
[Teunis Schravesande (1818 Rotterdam 1896), tr. 
ald. 1839 Johanna Zwaneveld; nageslacht]. 

Tussen de Voorn en Loevestein. nr. 132, jg. 43, dec. 
2007. Themanummer: middeleeuws-religieus 
erfgoed. M. Sanders: De bouwgeschiedenis van 
de Gasthuiskapel in Zaltbommel; De kapel van 
het Regulierenklooster te Zaltbommel; Op zoek 
naar een Maria Magdalenaklooster in het bisdom 
Utrecht; De Waterpoort in Zaltbommel. 

Tweestromenland. nr. 134, 1-XII-2007. P. CroonenfR. 
Camps: Van vijfendertig naar acht. Een overzicht van 
de burgerlijke gemeenten in het Rijk van Nijmegen 
en het Land van Maas en Waal vanaf 1810; E.]. Graven: 
Kwartierstaat Johanna Gijsberta Engelmann [geb. 
Wamel 1933, tr. ald. 1957 Hermanus G. Graven; 6 
gen.: -, Thijssen ( te Alphen), Van Rossum (te Hors
sen),Seelen(teDreumel, Maasbommel)]. 

Tijdschrift voor WaterstaatsGeschiedenis. 16e jg., 
nr. 2, dec. 2007. B. Wouda: Doordachte dieptelijnen 
op Rotterdamse rivierkaarten. De Nieuwe Maas 
in 1697 door Pierre Ancelin gekarteerd;]. Kingma: 
Hendrik Verdonk en andere negentiende eeuwse 
plannenmakers [ged. Deventer 1803 (zoon van 
Pieter), overl. Zaandam 1863]; T. Bosch: De beteke
nis van koning Lodewijk Napoleon voor de natio
nale waterstaatszorg (1806-1810 ). 
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Urker Volksleven, 34e jg., nr. 6, dec. 2007. Een 
droevig ongeval en een wonderbare redding 
[1909; reddersTeunis Bakker{1885-1964) en Pieter 
Schraal (1883-1961); Teijmen Wakker (1893-1909) 
verdronk]. 

Van Zeeuwse Stam, nr. 139, dec. 2007. F. enJ. Gom
mers: Parenteel van Gillis Johannesse de Bilde ( de 
Bil) 1 [tr. Kortgene 1692 Cornelia Joosse Anoke; 
met De Haas, Bakker (te Brouwershaven), Hoek 
(te Bruinisse), Sneevliet, Hage (te Dreischor)]; K. 

Steenpoorte: Genealogie Steen(e)poorte tak Sint
Philipsland 2 [19e-2oe eeuw]; ]. Grim: Bloedver
wantschapslijn van Nicolaas de Potter naar Karel 
de Grote [geb.Klingen-Waes 1698, over 1. Ossenisse 
1773, via Dhondt (de Hont), Wittock, Verbraken, 
Vercouteren, Scoemaekers (te Temse), Hutsers, 
Van Gavere (te Haasdonk) heren van Gavere]; 
N. Boks-den Boer: Plockhaar/den Boer ... Wie wa
ren de erfgenamen? [van Leendert Jansz Plock
haar, kinderloos overleden, waardoor in 1718 veel 
speurwerk nodig was; Plockhaar, Den Boer, Van 
Sue/Van Zuyen/Van Zue, Gast, De Koek, Boers]; P. 
Harthoorn: Een akte van identiteit in Veere; Corr./ 
Aan v. Steenepoorte, Addison, Tanis. 

Id.e.m., nr.140, maart 2008.J. Grim: Parenteel van 
Nicolaas de Potter (1) [tr. (1) 1718 Maria Anna Cool
sen; Burm, Krieckaert, De Potter, Verdurmen, 
Van Haelst, Verhoeven, Mahu, Heijens, Ongena, 
Schelfhout, Totte, Joossen, De Waal, De Schep
per]; Verv. Parenteel De Bilde (2) [De Bil, Leeuw, 
Stouten, Van Eloois, Van Gilst, Gaakeer, Boot, 
Klompe, Van den Bijl, Alegoed, Hoeke]; Verv. 
Genealogie Steenpoorte, tak Kruiningen; A.H.G. 
Verouden: Kwartiers taat van Jacob Cornelis Quist
Brandoort [tr. (1) Adolfsland 1662 Jobje Noor
man, tr. (2) Applonia Bodt; eigenlijk stamreeks 
Quist; 16e eeuw]. 

Vechtkroniek, nr. 27, nov. 2007.J. Donker-Duynstee: 
Alambertskade versus Dirk A. Lambertszkade 
[onderdeel van onderzoeksproject naar oude we
gen in Gooi-, Vecht- en Eemstreek]; R. van Maanen: 
Handelskwekerij 'De Morgenzon' te Vreeland, 
1906-1963 [oprichter Huibert van Mastrigt (geb. 
Zeist 1873); genealogische gegevens in de voetno
ten]; A. T.E. Cruysheer: Het Wapen van Vreeland; 
Met de muziek(tent) mee [Marinus Scheepma
ker (1871-1932, kruidenier) initiatiefnemer tot het 
oprichten van muziekvereniging 'De Vecht]. 

Veluwse Geslachten, jg. 32 (2007), nr. 5. Verv. Kwst. 
Wouter Davelaar; A.C. Zeven: Brusselse herauten 
en heraldische schilders, oorspronkelijk uit Beek
bergen [Van Beckberghen]; P. van de Born: De ge-
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schiedenis van de Hoeckeloms uit Epe/Vaassen 
en Elburg/Doornspijk, oorspronkelijk afkomstig 
uit Arnhem, allen met de 'springende bok' als wa
pen [Van Heukelom; 14e-15e eeuw]; Verv. Kwst. 
van Maas Brink; H. van Woudenberg: Stamreeks 
Ebbenhorst [oudst bekende: Gerrit Hendricks 
van Ebbenhorst, vermeld 1500]; E. de Jonge: Water
schapsarchieven en genealogie [samenvatting van 
een lezing] . 

Vittepraetje ( Oudheidkundige Vereniging Herde
rewich, Postbus 210, 3840 AE Harderwijk; www. 
herderewich.nl), ue jg., nr. 3, sept. 2007. In Me
moriam Sipco S. Schilderman;J. Rutgers: De oude 
Linnaeus (1735-1778) I [verslag van een lezing]; 
Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland 
[artikel uit 1864]; R. Uittien-Jacobs: Harderwijkers 
en/of Hierders (32). Genealogie van de familie 
Oudemolen [oudst bekende: Cornelis Hendrik
sen tr. Fennetje Francken; zoon Steven Cornelis
sen (1649-1714) tr. 1676 Hendrikje Barts]; Van alles 
wat ver-EEUW-igd (34) [1907]. 

Idem, nr. 4, dec. 2007. T. Goossens: Monumen
tale panden 'Rondom Bruggestraat 48, deel 1 
[bewonersgeschiedenis terug tot in de 15e eeuw; 
Hegeman, Parck/Perck, Van Coot, Apeldoorn]; 
Verv. Linnaeus; N.C.R. de Jong: Slijter Joh. Evert
sen [geb. Harderwijk 1824 ( exm. Van den Akker), 
tr. Amersfoort 1851 Aleida Coller]; Verv. Geschie
denis der Christelijke Kerk [beroemde hooglera
ren in de 18e eeuw]; Van alles wat ver-EEUW-igd 
(35); R. Uittien-Jacobs: Stamreeks Van Koot[> Peter 
van Coot tr. Elburg 1755 Elisabeth Everts van der 
Beek]. Bijlage: Kroniek van Harderwijk 2006. 

Idem, 12e jg., nr. 1, maart 2008. IJsclub 'VOL 
MOED' vierhonderdjarig bestaan; R. Oosterhof: Ni
kus Petersen verteld: vissen met de HK 41 [geb. 
Harderwijk 1923 (exm. Foppen)]; Nederlandsche 
Jaerboeken (deel 1780) nr. 6; T. Goossens: Monu
mentale panden, deel 2. Rondom Bruggestraat 48 
[Benjamin Minuijt tr. Engeltje Bleiswijk. Hun 
nicht Eva Bleiswijk tr. 1741 Lambert Moojen; Ver
hoef (1777), Van Daalen (1791), Berends (1843)]; R. 
Uittien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (34) 
[herinneringen]; Van alles wat ver-EEUW-igd (36). 

Volkscultuur Magazine, jg. 2, nr. 4, winter 2007. 
Nederlandse liederenbank [www.liederenbank. 
nl]; Wonen in Brabant. Prof. dr. Marietje van 
Winter 80 jaar; Volkscultuur in de films van Alex 
van Warmerdam; De volksromans van Herman 
deMan. 

Vosholkroniek (Ter Aar), 4e kw. 2007. Het trans
portbedrijf van Jaap Besemer [gestart 1939; in be-
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drijf tot1982]; Van Heteren en Volgering: schoen
makers te Langeraar (Pieter van Heteren (Hoog
made 1801-1883), timmerman, molenmaker, tr. 
1829 Sybilla Fransen weduwe Akerboom, tr. (2) 
1847 Adriana Kouwenhoven weduwe Nieuwen
huijzen; zijn zoon Cornelis werd schoenmaker]. 

De Vriendenkring (Flevoland), 47e jg., nr. 4, win
ter 2007. H. Scholtmeijer: De Schokker dialecten; 
Historische foto's uit de Noordoostpolder (VI); D. 
Wildeboer-Vlaming: De rietwerkers van Ramspol en 
Schokland. 

Waardeel. jg. 27, n4. 4-2007. A. Eggens: RoelofNij
sing Renting in dienst van Napoleon [geb. Ach
terste Erm (Sleen) 1788, zoon van RoelofRenting 
en Zwaantien Nijsing; op basis van zijn brieven 
wordt een beeld gegeven van wat de soldaten 
moesten doormaken]; F. Sonnenschein: De kracht 
van de paardenmarkt [huidige vorm en betekenis 
van de paardenmarkten in Zuidlaren en in Goor 
(Ov.)]; W. Kerkmeijer: Scheepvaart op het Peizerdiep 
[o.a. veerdiensten, stoomboten; ongelukken met 
het marktschip (de namen van zes in 1841 ver
ongelukte passagiers: Kregel, Mensing, Koops, 
Steenbergen, Birze, Nieho~. 

Waver ' t Vjenne, nr. 20 (2007). J. de Jong kan
toor- en boekhandel: Tachtig jaren jong! [Jacob 
de Jong, geb. Vriezenveen 1901 (exm. Brolsma)]; 
Stichting Klooster Sibculo; Leeuwnad en Gees
sien (Leonard Johannes Aman (1905-1990) tr. 
1957 Geesken Snijders (geb. Getelo 1903; exm. 
Heetlage)]; H.J. Kobes: Hetty Fikkert-Rietman en 
Albert (van Louis) Fikkert: Honderd jaar actief 
in de levensmiddelen [familiegeschiedenis]; De 
synagoge van Vriezenveen; Verv. Levensverhaal 
Mina Eshuis. 

Westerwolde. jg. 28, nr. 4, dec. 2007. A.C. Bontjes/P. 
Bos (t): De oudste generaties van een familie Bon
tjes (II) [andere familie dan in deel I; 17e-18e eeuw; 
met o.a. Tolenga, Kamphof, Snikke]; Verv. Wes
terwoldse import [de familie Többe(n), Tubben, 
Tobben; oorspr. Terveen]. 

Westfriese families. 48e jg., no.4, dec. 2007. Verv. 
Parenteel Winkel [met o.a. De Beer, Veer, Stam, 
Kollis]; Een Westfries boerengezin uit de vorige 
eeuw (Peetoom; Berkhout 1919]; NN: Genealogie 
van Barend Jansz Schaper [tr. Grootebroek 1743 
Tetje Hilkens]. 

Wi Rucu (Surinaamse genealogie), jg. 7, nr. 2, dec. 
2007. M.A. Hering: Een zoektocht naar de fami-
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!ie Vereul of: het ongeneeslijk genealogievirus 
[Abraham Vereul in 1714 uit Naarden in Surina
me gekomen, tr. 1716 Elizabeth Felix, uit Arrau/ 
Zw.; nageslacht; Lemmers, De la Jaille, Benelle, 
Arons]; W.L. Man A Hing: Sranan roots: de acciden
tele band tussen de families Lijkwan en Meurs; 
Verv. Het boekje van Boedie (5) (De Hart]; G. Fa
ken: Ellis in Wonderland [Abraham George Ellis, 
1846-1916, vice-admiraal, minister van Marine. 

Zeeuws Archief Nieuws, nr. 36, dec. 2007. I. van 
Loo: Michiel Trouwhand revisited; Schoolmees
ters en voorzangers lieten zich horen; De won
dere wereld van watermerken [onderzoek door 
Theo en Frans Laurentius]; Zeeuwse adel in de 
late middeleeuwen belicht in uitgave en expositie 
[cartularium van de heren van Veere uit het ge
slacht Van Borsele]. 

Zeeuws Erfgoed, jg. 6, nr. 4, dec. 2007. Gemeen
tearchief Vlissingen: Informatiecentrum Stads
geschiedenis (www.gemeentearchiefvlissingen. 
nl; Hellebardierstraat 2, 4381JZ Vlissingen; open: 
ma t/m do 9.00 -16.30 uur; postadres: Breewater
straat 8b, 4381JX Vlissingen]. 

Zeeuwse Familie-Praet. 20e jg., nr. 2, dec. 2005. 
Jubileumuitgave t.g.v. het zo-jarig bestaan van 
het Genealogisch Centrum Zeeland te Mid
delburg; C.P.G. de Koning: Het testament van de 
schoolmeester van Scherpenisse 'een kooperen 
kerkkroone .. .' [Johannes van ('t) Rosevelt (ged. 
Oud-Vossemeer 1732; exm. Riddings), over!. 
1787]; W.B.P.M. Lases: Het Kasteelken te Walsoor
den en de verdwenen kerk van Hontenisse [boer
derij; archeologische en genealogische informatie 
over het zuidelijk deel van de Noorddijkpolder; 
genealogieën Martens, Leenknegt (1715), Neve, 
Hiel (1889)]; H.J. Plankeel: Reizigers in Breskens 
en omgeving in de 17e en 18e eeuw; K. P. de Bree: Een 
perceel zaailand met zesentwintig eigenaars [Se
rooskerke 1660; erflater Huijbrecht Ingelsen Vro
mert; Schout alias Jongepier]; ].A. van de Putte: 
Het geslacht Goethals; P. Harthoorn: Pollesteyn en 
de van Schengen's [o.a. eigenaren 1585-1859; Van 
Oosten, Oosthouck, Zuijthoff, Van der Helkj; F. 
Kousemaker: Fotografie als onderdeel van de gene
alogie; H.H. Berrevoets: Twee families Fokker met 
een onzekere schakel;]. W.Zondervan: De voornaam 
Hilleken op Noord-Beveland, de betekenis van 
een gidsnaam voor de eerste generaties Taselaer. 

Zicht op Haringcarspel. nr. 32, 16e jg., dec. 2007. 
I. Broekhuizen-Slot: Het leven van een jongen uit 
Sint-Maarten [Pieter Blaauw (1918-2007; exm. 
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IJft)]; P.H.M. Keesom: De familie Matthes als he
ren van Haringcarspel [in bezit 1813-1943; 18e-19e 
eeuw te Amsterdam]; De historie van M.C. Dek
ker Transport B.V. 

Zijper Historie Bladen, 25e jg., nr. 2, juni 2007. 
L.F. van Loo: Zuivel uit de Zijpe, Deel 2. 1880-1960: 
de fabriekjes en fabrieken; Sj. Schipper: Mijn werk
zaamheden bij de rundveefokvereniging Zijpe 
e.o., later VVB Zijpe e.o. (1966-1988); De collectie 
van het Zij per Museum afl. 8 en afl. 9; L.F. van Loo: 
Jan Veuger Gz. (1862-1940), fotograaf en kunst
drukker te St. Maartensbrug (Zijpe) [tr. 1893 Jan
netje Brommer]. 

Idem, nr. 4, dec. 2007. G. Luijters: Het bosje van 
Hille (1) [achternaam van vijf ongehuwde broers 
en zusters; 1910-35]; Zuivel uit de Zijpe, deel 3: 
vanaf 1960, de schaalvergroting. Bijlage melkvee
houders in de voormalige gemeente Callantsoog 
in 1960 en 2005; Verv. Het ontslag van Willem 
Mol of de plaats van de eerste Vermaning van de 
doopsgezinde gemeente in de Zuid-Zijpe. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 17, nr. 1, jan. 2008. A. van 
Nostrum: Een middeleeuwse dateringsmethode; 
A. Veldhuis: In de voetsporen van mijn voorouders, 
Amersfoort 1605/2007 [Lijphart, Van Loenre
sloot, Van Westreenen]; Uit de Werkgroep Nota
riële Aktes [Botter (1634), Van Weede (1634), Van 
Diest x Van Wely en Lhermite (1635), Van Trijest/ 
van Triest (1635)]; Uit de Werkgroep Transportak
tes [Van Bijler 1540]. 

Amstelland, nr. 69, febr. 2008. De Haverkamp
bijbel; H. Jonker: Pimp een voorouder [Anthonie 
Gijsbert Kuyper (1763-1831) in secundaire bron
nen]; Regesten van Kwijtscheldingen (XII) [o.a. 
Schutte, Corver, Abinga, Van Ingen, Reynst; 
1587]. 

Aqua Vitae(Betuwe), 11e jg. (2008), nr. 1.R.H.C. van 
Maanen: Indemniteitsbewijzen in het kerkelijk 
archief van Buurmalsen 1741-1817; J. Altena: Het 
leven van Gerrit Blom jr. 1787 tot 1826 [geb. Rand
wijk (exm. Roest), tr. Hemmen 1811 Petronella 
Panhuizen; bij de marine]; J. Thien: Een oude 
genealogische puzzel met een mooie uitwerking 
[Steven Verbrugh, ged. Maurik 1758; - , Van Eck, 
Verbrugh, Van der Eem] . 
Bulletin van de afdeling Achterhoek en Liemers. 
16e jg., nr. 1, maart 2008. H. Rouwenhorst: Vermel
dingen van erven en stukken land met de naam 
Rouwenhorst ... ; Weeskind [van Berend Willems 
(over!. 1801) en Janna Berendsen (over!. 1805), die 
tr. (2) 1802 Hendrik Westerhuis]; Over bidprent
jes als genealogische bron. 
11 en 30 (Friesland), afl. 49, jg. 13, nr. 1, jan. 2008. 
Themanummer: matriarchale stamreeksen. Een 
achttiental dochter-moederreeksen vult deze af
levering. We noemen daarvan de eerste en laatste 
(oudste)familienamen: Loman - Albaarda, Veld
huis - Pott, De Boer - Ploeg. Hogema - Kok (te 
Beers), Biegel - De Graaf (te Leeuwarden), Hui
ninga - Wieringa, Van der Zijpp - Kramer (te 
Nieuwolda), Tiemersma-Stellingwerf,Radstake 
- (de) Vries (te Twijzel), Bus -Buuren, Frankena 
- Posthuma (Postma), Jagersma - Faber ( te Drie-
sum), Van der Graaf - Douma, Zijlstra - Middel, 
Hofstra - Douma, Van Tilburg - Berkenbosch, 
Veenstra - Meerstra, Haitsma - Visser (te War
tena). 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 11, nr. 1, febr. 2008. 
A. Plasier: Gangelt. kort historisch overzicht [met 
burgemeesters 1812-heden; bekende 'zonen' w.o. 
Gerhard Mercator (1512-1594)]; J. Emons-Godfroij: 
Kwartierstaat Godfroij [aanvulling op Limburgs 
Kwartierstatenboek 1998; met o.a. Godfroid (te 
Mechelen/ZL), Vervooren (te Gorinchem, Arkel), 
Bindels (te Vijlen)]; Verv. Hoogstaangeslagenen 
... hertogdom Limburg (3) [Kaijzer t/m Moors] . 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 51, maart 
2008-1. D.F. Goudriaan: De familie Ebbing, van 
oorsprong stadsboeren uit de Dubbele Buurt; H. 
de Vries: Ervaringen van een vrijwilliger [bij de Di
gitale Stamboom]; N.A. Woortman: Een opmerke
lijke exercitie [Adolf ter Meulen, 1739-40 te Ab
bekerk]; Verv. Genealogie en notitiesystemen. 
Kempen- en Peelland, jg. 16, nr. 1, maart 2008. 
Kwartierstaat Johannis A.B. Boerdijk [geb. Eind
hoven 1947; 6 gen.: Boerdijk (te Den Helder), 
Veen (te Koog a/d Zaan), Verhorst (te Doesburg), 
Frequin (te Gorcum, Arnhem]. 
Koggenland, jg. 23, 2008/1. M. Luken-Sluis: Frag
mentgenealogie Spruit (I) [te Berkhout; 17e-18e 
eeuw]; Veeziektes in het Oud Notarieel Archief; 
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L. Olijve: Bidprentjes en herinneringsprentjes 
[gegevens overgenomen van 86 prentjes]; H. van 
den Broek: Reacties op Stamboomonderzoek via de 
computer [ met aan v. No back, en Scheffer en Rou
sing te Blokzijl]. 
Kwartier van Nijmegen, jg. 17, nr. 1, febr. 2008. In
terview met Hans Giesbertz; E. Kam: Deserteurs 
in Mook; Kwartierstaat van Johannes L.R.M. 
Giesbertz [geb. Nijmegen 1954; 6 gen.: -, Arnts 
(te Zyfflich, Ooy), Stuart (te Bemmel), Wegh (te 
Gendt)]. 
Land van Cuiik en Ravenstein. nr. 48, febr. 2008 . . 
Geboorteakte van vondeling [Augustinus Rooze, 
Beugen en Rijkevoort 1818); Verv. Brieven aan de 
gouverneur (3); Verv. Nieuws over emigranten 
(slot). 
Roots @Groningen (v/h HuppelDePup), jg. 15, 
nr. 1, jan. 2008. W.G. Doornbos: Naamslijsten XVI. 
Ondertekenaars afkomstig uit het Bornsterzijl
vest, Niebert, Nuis, Marum en Noordwijk, 1672; 
A. Veldhuis: Hobby uit hobby [interview met 
Jan-Paul Wortelboer]; H. Werk: Zes handvaten 
[Hendrik Werk (1862-1945), tr. Groningen 1887 
Froukje Bremer (1860 Groningen 1941); en hun 
gezin]; P.J. C. Elema: Botterbroodt (Boterenbrood) 
in Groningen [fragment 18e eeuw; te Coevorden]; 
E. de Jonge: Migratie in de 17-18e eeuw: verveners 
van de Wieden naar Groningen [met oproep in
ventarisatie vertrokken families: evert55jonge@ 
hetnet.nl]; K. van Straten: Een Smaltius, die geen 
Smaltsius is (of toch wel?) [Smaltz, Smals, Wi
ringa; 17e eeuw te Groningen]; M. Glas: Een bij
beltje [o.a. Ritsema en Glas]; A. Beuse: Onderne
mende voorouders [samenvatting van een lezing; 
patentregisters, hinderwetvergunningen enz.); 
Allem @@l digit@@l (23). 

Roots@Groningen 
VOORHEEN HUPPELDEPUP 
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Stichtse Heraut, zoe jg., nr. 1, febr. 2008. Lustrum
thema: Vrouwen; Y. Jansen-Linse: Nel Scholten
Wijnen en de NGV: Je hebt de ander nodig; Op
vallende vrouwen in Utrecht.]. Verkroost: Cornelia 
Verkroost [1851 Utrecht 1907, kreeg twaalf bui
tenechtelijke kinderen, tr. 1893 Gerardus Tolle
naar]; P. Rhoen: Henrietta Willemina Crommelin 
(1870-1957); M. Lambermont: Jannigje Jans Birack, 
binnenmoeder Barbara-Laurentygasthuis [uit Vi
anen, tr. Rotterdam 1679 Nicolaas van Hiltrop 
te Utrecht); A. Hajenius: Archief Vrouwenklooster 
te De Bilt digitaal raadpleegbaar [site Utrechts 
Archief]; Y. Jansen-Linse: Digitaal bronnenpakket 
Vrouwengeschiedenis, de VVAO; Idem: Tot over
grote leedwesen en uiterste droefheijd. Verzoeken 
tot confinering van vrouwen in een verbeterhuis 
[opsluiting; 1700-1712]. Idem. nr. 2, april 2008. 
J.P.C.M. van Hoof: Genealogisch onderzoek naar 
Militairen [samenvatting van een lezing]; Verv. 
Tot overgrote leedwesen [1709; Catharina Keij
sers; verklaring door Claasje van Boetzelaer]. 

NFDLKLANDSf; 

GENEALOGISCIIE 

VERENIGING 

AFDELING 
UTRECHT 

Threant (Drenrhe), 19e jg. (2008), nr. 1. K.A. San
ting: Ervaringen bij familieonderzoek [Santing, 
Tolen, Schrijvers; 19e eeuw];J.C. Brinks: Edelink, 
Van Eerde, Slingenberg, Kramer, Van Staveren, 
L'Empereur, Wessels, Tideman, Rikkers, betreft 
de families die in de 18e en 19e eeuw veel huizen 
en grond op het Klooster bezaten en onderling 
verwant zijn; H. Klooster-Spanjer: Matriliniaire 
reeks Ingeborg Klooster [geb. Meppel 1930; Jon
kers (te Uffelte), Bierman/Beermann, Hoogeveen, 
Kreuze, Seinen, Prins ( te Ruinerwold), Olffen, Ad
miraal (te Hoogeveen)]; T. Drent: Emigratie VS. 
Twente Genealogisch. 24e jg. (2008), [nr. 1, maart]. 
H. Boom: 'De heeren doen alles, wat in hun vermo
gen is, om het den werklieden zoo aangenaam 
mogelijk te maken' [uitspraak van Gerrit Boom, 
1890, tijdens een verhoor in het kader van een 
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onderzoek naar de maatschappelijke situatie van 
arbeiders]; Idem: Doodsbriefjes, het einde van het 
leven van je voorouders in beeld [verklaringen 
van overlijden; voorbeelden: Kempers, Rosink, 
Wensink, Meijer, Goorkate]; Idem: Ver van huis 
gestorven [Gerrit Jan Boom, 1833-1873]; W. Boom: 
De weg van Berendina [geb. ca. 1725, dr. van Jan 
Hertgers en Geertje Brasse]. 
West Noord-Brabant, jg. 18, nr. 1, maart 2008. 
H. Collignon: Oud-schrift; Adriaan van Campen 
(deel 2) [terechtgesteld 1787]; A. van Meer: Breda: 
hoe een boerendorp stad werd (deel 1). 
Wij van Zeeland, 10e jg., nr. 1, febr. 2008. A.H.G. 
Verouden: Het belang van de belastingregisters 
voor genealogisch onderzoek [verslag van een le
zing]; K. en P. Sonke: Sinke - Sonke [Bastiaen was 
een Sonke, geb. Oud Vossemeer 1800]; Nadere ge
gevens over WolfBurqui; F. Moubis: Er is nog veel 
te vinden ... [Tieleman] . 

rubriek 

ITsseldelta, 22e jg., nr. 1, maart 2008. Mw. Van der 
Harst m.m.v.]. Wolf: Parenteel van Jan Hedrixen 
[Jan Hendriks, pachtte in 1648 de korenmolen 
te Heerde; nageslacht noemde zich Wolfs, Wolf, 
De Wolf; stamreeks > Roelofje de Wolf (Zwolle 
1877 - Borne 1966), tr. Zwollerkerspel 1899 Lucas 
Kluinhaar. 
Zaanstreek-Waterland, nr. 72, maart 2008. Verv. 
Kwst. Veronique Blok (6); R. Ris: Genealogie van 
Jan Ris [oudst bekende: Cornelis Jansz Ris tr. 
Westzaan 1733 Aagje Dirks]; R. Boom: Wat van ver
re komt: over de zoektocht naar Johannes Arnol
dus Boom en zijn relatie met het oudste wedu
wenfonds in Zaandam [otr./tr. Amsterdam/West
zaandam 1754 Elisabeth Starrenburg; Boom(s) 
afk. van Maastricht, te Sneek (1673), Rottevalle en 
Oudega (1722)]. 

M. Vulsma-Kappers 

vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op genealo
gisch 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 antwoorden 
dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 

mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop 
of per e-mail: info@ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens Nostra). 

vragen 
609. ALBERS 
Albertus Albers (Bruyns), ook genoemd Albert Brunke, geb. Filsum (Friesland) ofTilsum (bij 
Hannover) 18-9-1788, sloeproeier, overl. Vlissingen 3-9-1837, zn. van Brunke Alberts en Grethe 

Harms, tr. Vlissingen 15-6-1814 Adriana Harpers. 

Gevraagd: voorgeslacht van Albertus. 

HARPER(S)-LAGAAY/IJ 
Hermanus Harper(s), ged. Amsterdam (Westerkerk) 16-12-1759 (get. Egbert Janse en Barta 
Teunis Rikkinga), varend gezel of schippersknecht (1783), zn. van Jan Klase Harpers en Ar
reijantje Teunis Rikkinga, tr. Vlissingen 1-11-1783 Pieternella Willemina Lagaay, overl. Vlis
singen 28-1-1820. 

Gevraagd: voorgeslacht en overlijden van Hermanus en nadere informatie over Pieternella. 
FIEMAN-LAUSBACH 
Coenraed Fieman tr. Maatje Lausbach, geb. Vlissingen 6-8-1758, dr. van Christoffel Lausbach 
en Cornelia Isewout. 

Gevraagd: voorgeslacht en nadere gegevens van Coenraed en Maatje. 
J.C. M. Hoornick, Goes 

450 Gens Nostra 63 (2008) 



gezocht: naamgenoten en/of ... 

VAN DOORN/DOREN/DORN 
DirckJanse van Doorn/Doren geeft in 1658 te Dordrecht bij notariële akte toestemming voor 
het huwelijk van zijn zoon Hermanus met Marguarita Laurant uit 's-Hertogenbosch. Zijn 
kleinzoon Johannes wordt in 1668 in 's-Hertogenbosch gedoopt. 

Peter Dircx van Dom tr. 's-Hertogenbosch 29-1-1581 Luij tken Roevers. 
Gevraagd: is er een relatie tussen Dirck en Peter? 

J. van Doorn, Vijver hof 11, 2271 GNVoorburg, 070-3873369,Joost.van.doorn@planet.nl 

portret Hendrik GERBEHIJ 
In het maartnummer 2005 van Gens Nostra 
(pagina 140) is een foto verschenen van Hen
drik Gerbehij en Neeltje Nibbering als wees
vader en -moeder van het Gemeene Wees- en 
Armenhuis in De Rijp. Laatstgenoemd huis 
is het huidige museum van De Rijp en om
streken, hetgeen tot verder onderzoek leidde 
naar deze personen. De foto is in 1886 ge
maakt ter gelegenheid van hun tienjarig 
weesvader en -moederschap, zij waren toen 
respectievelijk 65 en 63 jaar oud. Bij deze ge
legenheid zijn er ook getekende portretten 
vervaardigd, althans zeker één en wel van 
Neeltje. Naar mijn overtuiging moet er een 
pendant geweest zijn van Hendrik. 
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Echter binnen de kleine familiekring van 
Gerbehij is dat niet bekend, terwijl zij het por
tret van Neeltje altijd zorgvuldig hebben ge
koesterd en dat zouden ze zeker ook hebben 
gedaan met dat van Hendrik. Het portret van 
Neeltje is een ongesigneerde pasteltekening, 
gevat in een zwart gelakt medaillon. De te
kening (en de lijst) meten uitwendig hoog 40 

(46) cm en b r e e d 30 (36) cm. 

Gevraagd: bestaat de pendant en zo ja, waar 
bevindt zich die mogelijk? 

F. Hoek, Heikeshof 67, 1483 XH De Rijp, 
tel.0299-673063,fc.hoek@quicknet.nl 
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LIMNANDER 

Rond 1550 is een zekere Wouter Limnander vanuit Nederland naar België geëmigreerd, en 
wel naar de stad Aalst in Oost-Vlaanderen. Zijn zoon Jacob en andere nakomelingen bekle

den daar belangrijke ambten (schepen, procureur enz.). In 1683 wordt afstammeling Olivier 

Limnander door Keizer Karel II in de adelstand verheven en in 1715 wordt Jonkheer Jeroom
Sebastiaan Limnander dorpsheer van Zulte (Oost-Vlaanderen). Die functie blijft in de familie 

tot 1795. Zoon Jonkheer Jeroom-Olivier Limnander (over 1. 1768) was één van de rijkste edel

lieden in Oost-Vlaanderen. 

In 1795 ontstaat er een splitsing in de familie. De oudste tak wordt Limnander de Zulte. 

Deze tak is in 1903 uitgestorven. De andere tak wordt Limnander de Nieuwenhove. Afstam

melingen hiervan ontvangen in 1871 de titel van baron. Van deze tak leeft nog één afstamme

ling te Brussel, namelijk: Baronnes Nicole Limnander de Nieuwenhove en leven nog twee 

andere baronnen in de USA. 
Gevraagd: uit welke plaats in Nederland is de familie Limnander afkomstig, wat is de bete

kenis van de familienaam, en leven er nog personen met die naam in Nederland? 

Dr. L. Goeminne, Dorpsstraat 32 

9800 Astene-Deinze, België, 0032-9-3888648 

Hoofdredacteur L.R van der Linden, postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 
J.M.B.Boelens,jb.jb@inter.nl.net, Aert Heymlaan 38, 5263 AB Vught 
J. Boerhave-Mighels, Schoolstraat 154, 9581 GJ Musselkanaal 
Willem G. Doornbos, Postbus 1395, 9701 BJ Groningen 
Petronella J.C. Elema, Peizerweg 70-14, 9726 JN Groningen 
Doeke Fokkema, Dobbe 6, 9286 G K Twijzel 
Cor de Graaf, Schillingdreef 56, 3446 XN Woerden 
J.A. van Ham, Veldkampweg 3, 7431 Be Diepenveen 
W.H. van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 
Willem A.Jörg, wa.joerg@bluewin.ch, Gatternweg 26, CH-4125 Riehen, Zwitserland 
Mevr.J. van Keulen, hoofd Publieksactiviteiten, p/a RHC Groninger Archieven, Postbus 30040, 9700 RM 

Groningen 
M.C.D. Mesander-Hout, Van ltersonlaan 17, 2806 DE Gouda 
Ton van Reeken, Alexander Battalaan 62, 6221 CE Maastricht 
Klaas A. Reuvers, k.reuvers@chello.nl, Wildbaan 4, 8222 AG Lelystad 
Wil Schackmann, wil@schackmann.nl, Galkemaheerd 51, 9736 BG Groningen 
Tineke Slof, Manon de Bercystraat 10, 8919 BE Leeuwarden 
Arie Jan Stasse, St.Josephlaan 47, 3551 VB Utrecht 
K. Chr. Uittien, J. P. Heyelaan 58, 3842 CL Harderwijk 
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