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omslagontwerp: Henk Kampen 

Woord vooraf 
Henk Hartog, redacteur 

Dit is een wat bijzondere aflevering van ons afdelingsblad. 
Meestal wordt een nummer volgeschreven met hopelijk informa-
tieve of leuke dan wel bijzondere verhalen. 
Dit exemplaar wijkt daar enigszins van af. Want wij ontvingen een aantal reacties op 
eerder in dit blad verschenen bijdragen. Soms is dat de bedoeling - bij een antwoord 
op een gestelde vraag - soms ook niet. Het in het nummer van september 2013 ge
plaatste verhaal over de Nakomelingen van Doedo Luyrdts ... (GroninGEN 2013 nr. 3, 
pagina 70-73) deed een drietal lezers naar de elektronische pen grijpen. En dan blijkt 
dat ook ervaren genealogen niet altijd tot dezelfde conclusie komen. Wij plaatsen in dit 
nummer daarom de verschillende visies. Het is echter niet de bedoeling in ons blad 
hierna nog uitgebreid op dit onderwerp in te gaan; daar zijn andere podia beter voor 
geschikt. 
Ook de vraag 2014/02 uit GroninGEN 2014 nr. 1 (pagina 31) over Catharina Jans le
verde twee verschillende reacties op. Een van die reacties leidde tot een nieuw onder
zoek en voor een belangrijk deel geheel nieuwe feiten. Wij plaatsen beide reacties, 
omdat weten, dat men op het verkeerde spoor zit/zat, ook belangrijk kan zijn voor 
vervolgonderzoek. 

Toch ook in dit nummer weer aandacht voor de gebruikelijke bijzondere vondsten. 
Zo vond Neil Elema een 103-jarige man te Tolbert, aan wiens overlijden in 1887 in de 
krant ruim aandacht werd geschonken. En over zijn 96 jaar oud geworden dochter 
was in rechtbankarchieven ook het een en ander te vinden. 

Klaas Niemeijer besteedt aandacht aan twee overlijdensakten van resp. in 1940 en 
1945 gesneuvelde (?) Duitse militairen en verbaast zich erover dat zo weinig van der
gelijke akten bekend zijn. 

Mededelingen 

Jubilarissen van onze afdeling 
Trots kan onze afdeling u het volgende berichten. Een aantal leden van onze afdeling 
heeft een mijlpaal bereikt inzake het langdurig lidmaatschap. Het gaat om de volgende 
leden: de heren O.J. Nienhuis, J. van der Molen, F.P. Boelens en J.A. de Boo. 
Zij zijn respectievelijk 40, 50, 50 en 60 jaar lid van de NGV. Hiervoor hebben zij een 
oorkonde en een presentje ontvangen. 
(Helaas heeft ons het bericht bereikt dat de heer Boelens inmiddels is overleden). 
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Het stamboek Dijksterhuis 
De heer T. Dijksterhuis te Uithuizermeeden heeft zich gedurende vele jaren bezig ge
houden met verschillende geslachten Dijksterhuis. Deze geslachten hebben verschil
lende voorouders. Naast de gemeenschappelijke achternaam is het gebied waarin zij 
wonen de provincie Groningen. Als u geïnteresseerd bent in de familienaam Dijkster
huis dan kunt u contact met de heer Dijksterhuis zoeken. Zijn adres is: Beukenhof 8, 
9982 EL te Uithuizermeeden. 

Oproep - Korte lezingen of praatjes door leden voor leden 
Het ligt in ons voornemen om in het najaar van 2014 op een zaterdag-openingsstelling 
van de Groninger Archieven een aantal korte lezingen of praatjes te organiseren. Heeft 
u tijdens uw onderzoek iets aparts ontdekt, of zaken, waarvan u denkt: daar wil ik wel 
iets over vertellen, dan nodigen wij u daartoe hartelijk uit. Bijvoorbeeld over een ge
vonden bekende voorouder, een onderzoek waarin u helemaal vastliep en dat uitein
delijk toch weer vlot kwam of totaal iets anders. Onderwerp en tijdsduur zijn helemaal 
vrij. Zolang het maar te maken heeft met genealogie en ons landsdeel (en dat is ook 
ruim te nemen). Meldt u zich dan aan bij de redactie van dit blad via het volgende 
e-mailadres: redactie@groningen.ngv.nl. Zo kunnen wij nagaan of er belangstelling 
is. Schroom niet. 
Faciliteiten voor een eventuele powerpoint-ondersteuning zijn aanwezig. 

Afdelingsprogramma 

Alle afdelingsbijeenkomsten in deze periode vinden plaats in de Gro
ninger Archieven, Cascadepleln 4 te Groningen, in het verlengde van 
het Hoofdstation tussen het Emmaviaduct en het Hoornsediep; vijf 
minuten lopen vanaf bus- en NS-station. Toegang is gratis. 

Dinsdag 6 mei 2014 
Aanvang : 19.30 uur (vanaf 19.15 uur verzamelen in de hal) 
Thema : Afdelings-Leden-Vergadering 
Agenda 

1 Opening en vaststelling van de agenda. 
2 Mededelingen. 
3 Notulen Afdelings-Leden-Vergadering van 12 november 2013. 
4 Jaarverslag van de afdeling over het jaar 2013. 
5 Financieel verslag van de penningmeester: rekening 2013. 
6 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie. 
7 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn penningmeester Henk Boels en secretaris Harry 

Timmer. Ook leden van de afdeling kunnen kandidaten voor het bestuur voordra
gen. Kandidaatstellingen dienen uiterlijk één week voor deze vergadering schrifte
lijk en ondertekend door tenminste vijf leden ter kennis van de secretaris te 
worden gebracht. 
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8 Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde naar de Algemene 
Vergadering van de NGV. 

9 Algemene Vergadering (AV): terugblik op de AV van 30 november 2013, 
voorbereiding op de AV van 17 mei 2014. 

10 Wat verder ter tafel komt. 
11 Rondvraag en Sluiting. 
De agendastukken worden op de Afdelings-Leden-Vergadering ter inzage gelegd. 
U kunt zich ook op deze vergadering voorbereiden door de stukken van te voren tele
fonisch, schriftelijk of per e-mail aan te vragen bij de secretaris dhr. H.J. Timmer, 
e-mail: secretaris@groningen.ngv.nl. 

Agenda 

10 mei De blokkade van de vesting Delfzijl in 1813-1814, lezing door Henk 
Boels. Zaterdag 10 mei om 14 uur in het, Muzeeaquarium, Zeebadweg 7a, 
te Delfzijl. 
Eind 1813 kwam er in Nederland een eind aan de inlijving bij het Franse 
keizerrijk (1810-1813). De Fransen vertrokken, maar niet overal. Een aan
tal vestingsteden weigerde zich zonder slag of stoot over te geven, onder 
andere Delfzijl en Coevorden, evenals de vloot bij Den Helder. In Delfzijl 
wilde de Franse commandant Pierre Maufroy niet geloven dat keizer Napo
leon was verslagen en pas in mei 1814 gaf hij de vesting over. 
Henk Boels belicht o.m. de plannen van Napoleon met de vesting, de mili
taire situatie in 1813-1814 met de Nederlanders als aanvallers en de 
Fransen als verdedigers en de ellende die dit oorlogsgeweld meebracht 
voor de bevolking in en rond Delfzijl. 

14 mei Lezing door Harry Huisman over de Hondsrug en het Geopark. Georga
niseerd door stichting Monument&Materiaal; Groninger Archieven, 20 uur. 

24 sept. Avond rond het boek van Ruud Weijdeveld over Het communistische 
verzet in Groningen 1940-1945. Georganiseerd in samenwerking met 
OVCG, Vereniging Stad&Lande en VHV vereniging voor vakbondshistorie; 
Groninger Archieven, 20 uur. 

4 okt. Dag Groninger Geschiedenis in het gebouw der Groninger Archieven 
van 11-17 uur. Het thema, ook landelijk thema voor de Maand van de Ge
schiedenis, is: Vriend & Vijand. In 2014 vinden er verschillende herden
kingen plaats die veel raakvlakken hebben met dit thema, zoals die van het 
begin van de Eerste Wereldoorlog. Ook daaraan zal dus aandacht worden 
besteed. 

22 okt. Lezing door Yme Kuiper over Buitenplaatsencultuur in de Noordelijke 
provincies (ten tijde van de koningen Willem I, Il en III). Georganiseerd 
door stichting Monument&Materiaa/. Aanvang 20 uur in het gebouw van 
de Groninger Archieven. 

25 okt. Jubileumbijeenkomst van de (nu) afdeling Drenthe en Noordwest
Overijssel. De afdeling Drenthe bestaat 25 jaar. Met o.a. een informatie
markt. Ook onze afdeling is vanaf 11 uur present in kerkgebouw De Vrede
horst, Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen. 
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Naamslijst XXXVI 
Willem G. Doornbos, Groningen 

XXXVI 
Aanstelling predikant Helperus Helperi 

door de stemgerechtigden van Siddeburen, 1 707 1 

Josina M. Ripperda, weduwe Ripperda, weegens negen stemmen 
Cecilia Tamminga, weduwe van der Noot Risoor in qualt., wegen agt en een halve 
stem 
Jan Tamminga, in qualite 
U.M. de Hertoghe, in qlte. 
E. Rengers E 
B. Bruntsema 
Jelmer Sickens 
Reiner Alderts 
Peter Jans 
Sjabbe Harms 
Jan Hommes 
Jan Berents 
Dit mark ?jf heeft Thies Thiesen met sijn eygen hand getoogen, mij present Hans 

Hartman 
Cornelis Lamberts in qua!. 
Jan Reinders 
Jan Derks Mulder 
L. Wijchel voor mij selfs en in qualite wegens Jan Everts in qua!. en 
Jan Berents in qua!. 
Nantco Edzerts voor hem selfs en in qua!. en 
Egge Does in qua!., kragt authorisatie in dato den 5 jul. 1707 
Harm Steffens 
Arent Hindriks 
Tidde Berents 
Wyert Hijltens 
Frerik Jacobs 
Roelf Hindriks Rooda, in qua!. 
Renatus Schiphorst 
Henricus Schenckel, pastor tot Midhuisen, in qua!. wegens sijn pastorieplaats onder 
Siddebuiren behorende. 

1 GrA, Classis Appingedam (toegang 177), inv.nr. 12, 6 juli 1707. 

36 GroninGEN april 2014, jaargang 21 nr. 2 



Stamreeks Bandringa (Tolbert) 
Petronella J.C. Elema, Groningen 

De 103-jarige Pebe Jans Bandringa ofwel, volgens een krantenbericht "boer Pebe", 
overleed te Tolbert in 1887. 

Men schrijft uit Tolbert aan het U.D. (Nieuwe Groningsche Courant, jrg. 146, 
13-7-1887, no. 190, blz. 2): 

Het dorpje Tolbert (Groningen) heeft zijn meest besproken ingezetene door 
den dood verloren nl. den landbouwer P. Bandringa, ook wel (en in het dorp T. 
meestal) "boer Pebe" geheeten. Hij overleed in bijna 104jarigen ouderdom, 
na een werkzaam en zeer voorspoedig leven. 
Boer Pebe was een zonderling, eene rariteit. In alles voegde hij zich naar de ge
bruiken van de laatste helft der vorigen eeuw. In de 19e eeuw zag hij al heel 
weinig goeds, en vooral de modes en vormen van den huidigen dag haatte hij 
met een bitteren haat. Boer Pebe was dan ook altijd in aartsvaderlijk costuum 
gekleed, en zijn gesprek liep nimmer over iets anders dan over koeien, scha
pen, varkens en ... paarden! Wanneer men in zijn gezin over paarden sprak, 
kwam ook Jan, de eenige zoon van den ouden boer, in vuur. Niemand in den 
omtrek is dan ook in't bezit van zulke vurige rossen als de "oale boer van de 
Dieken". 
Sedert jaren is Jan de eigenlijke boer, die met zijn eenige zuster Griet het boe
renbedrijf met succes voert. Jan en Griet hebben echter ieder hun afzonderlij
ke veestapel, en men hoort hen dan ook altijd gewagen van "mien schaap, 
mien ram, mien peerd en mien zwien". Een bezoek aan dit kenmerkend gezin 
loont ruimschoots de moeite. Men vindt er steeds een gul onthaal, en als men 
er niet op tegen heeft, het een of ander te verkwikking te genieten uit een 
voorwerp, dan eenige oogenblikken vroeger voor een geheel ander doel werd 
gebruikt, en ongereinigd nu andermaal dienst doet - gegund wordt het den 
bezoeker wel. 

Eerlijk is eerlijk: boer Pebe is er oud bij geworden (103 jaar), en zijn dochter Griet ook 
(96 jaar). Jan daarentegen werd slechts 65 jaar oud en zijn echtgenote, die in het arti
kel volledig ongenoemd blijft, slechts 43. 
Het leven van Pebe mag dan lang, werkzaam en voorspoedig zijn geweest, maar nage
slacht had hij niet. Van zijn zeven kinderen bleven zowel de oudste dochter (Grietje) als 
de jongste dochter (Geeske) ongehuwd. Drie andere dochters stierven als kind, een 
zoon als 26-jarige en zijn andere zoon Jan trouwde pas laat. Hij was kinderloos. 
Over de geestelijke vermogens van Grietje werd enkele jaren voor haar overlijden (ze 
was toen al over de negentig) een hoorzitting gehouden, omdat een onder-cura
tele-stelling was aangevraagd. In de bijlage zijn de acht getuigen opgevoerd: hun ver
klaringen verschaffen een duidelijk beeld van haar door deze omstandigheden be
perkte mogelijkheden! 

I. Pebe Haetjes, van Tolbert, over!. Niekerk 19-2-1686, otr. Tolbert aug. 1680, 
otr. Niekerk, Oldekerk en Faan, tr. Tolbert 29-9-1680 Aefke Garbens [ook: 
Garmts], ged. Niekerk, Oldekerk en Faan 24-3-1661, dr. van Garben Brants en 
Aechtje Annes; zij hertr. Niekerk 12-2-1688 Hindrick Foppes. 
Uit dit huwelijk: 

1 Brant Pebes, ged. Niekerk, Oldekerk en Faan 3-7-1681 (één van een twee
ling). 
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2 Haetje Pebes, ged. Niekerk, Oldekerk en Faan 21-1-1683, volgt II. 
3 Garbent Pebes, ged. Niekerk, Oldekerk en Faan 25-12-1683, over!. Nie

kerk (als Garmt) 31-5-1690. 
4 Aechtje Pebes, ged. Niekerk, Oldekerk en Faan 12-3-1686 (postuum), 

over!. Niekerk 11-8-1688. 

II. Haetje Pebes, ged. Niekerk, Oldekerk en Faan 21-1-1683, tr. Tolbert 15-7-1703 
Tetje Wijmers, ged. Tolbert 21-5-1681, dr. van Wijmer Michee/s en Renske 
Harmens. 

Kinderen tussen eind 1705 en begin 1715 zijn niet aangetroffen. Te verwachten wa
ren zeker een zoon Pebe, hier opgevoerd als gen. 111, en mogelijk een dochter Aafke. 
Naar wie Ebelke vernoemd is, is mij niet gebleken. 

Uit dit huwelijk: 
1 Renske Hatjes, ged. Tolbert 10-8-1704. 
2 Renske Hatjes, ged. Tolbert 15-11-1705. 
3 Pebe Haetjes, volgt lil. 
4 Ebeltje Hatjes, ged. Tolbert 14-4-1715. 
5 Ebelke Haetjes, ged. Tolbert 19-19-1721. 
6 Ebelke Haetjes, ged. Tolbert 8-11-1722. 

III. Peebe Haetjes, bij zijn huwelijk van Tolbert, tr. Tolbert 14-5-1731 Geeske Jans, 
ged. Tolbert 9-1-1707, dr. van Jan Menses (en Tjeske Andrees). 
Uit dit huwelijk: 

1 Haetie Pebes, ged. Tolbert 22-5-1732. 
2 Hatie Peebes, ged. Tolbert 25-10-1733, tr. Tolbert 11-12-1757 Jidie 

Geerts. · 
3 Andries Peebes, ged. Tolbert 13-11-1735. 
4 Jan Pebes, ged. Tolbert 23-3-1738, volgt 1\1. 
5 Wijmer Pebes, ged. Tolbert 22-5-1741 (tweeling). 
6 Mente Pebes, ged. Tolbert 22-5-1741 (tweeling). 
7 Ebeltie Pebes, ged. Tolbert 26-12-1743, tr. Tolbert 27-3-1773 Siebrant 

Folkerts, van Oldehove. 
8 Mense Pebes, ged. Tolbert 29-9-1748. 

1\1. Jan Pebes, ged. Tolbert 23-3-1738, landbouwer, over!. Tolbert (in het 68• jaar, 
man van [Grietje] Hindriks, nalatende 3 kinderen) 28-3-1806, tr. Tolbert 13-12-
1778 Grietje Hindriks, geb. Peize 1741-'42, landbouwster, over!. Tolbert (huis 
no. 29, oud 72 jr.) 20-5-1814. 
Uit dit huwelijk: 

1 Geeske Jans, ged. Tolbert 21-2-1779, jong over!. 
2 Geeske Jans, ged. Tolbert 12-3-1780, jong over!. 
3 Pebe Jans, ged. Tolbert 21-9-1783, volgt V 
4 Hindrik Jans, ged. Tolbert 2-7-1786, jong over!. 
5 Geeske Jans, ged. Tolbert 6-4-1788, vermoedelijk jong over!. 
6 Hindrik Jans, geb./ged. Tolbert 22-5/2-6-1793, over!. Tolbert (oud 16 jr.) 

2-10-1809. 

V Pebe Jans Bandringa [Banderinga], ged. Tolbert 21-9-1783, arbeider (1816), 
landbouwer, over!. Tolbert (oud 103 jr.) 8-7-1887, tr. Marum 28-11-1816 Jantje 
Egberts [vanaf 1820: Renkema], ged. Niebert 25-12-1788, "boerendochter", 
over!. Leek (oud 75 jr.) 22-11-1864, dr. van Egbert Hedsers, landbouwer, en 
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Janneske Geerts. 
Jantjes huwelijkse bijlagen geven aan, dat haar vader op 18-5-1803 te Niebert is 
overleden. 

Uit dit huwelijk: 
1 Grietje Bandringa [ook: Banderinga], geb. Marum 24-1-1817, over!. Tol

bert (gem. Leek, oud 96 jr.) 27-9-1913. 
2 Geertje Bandringa, geb. Tolbert 7-12-1818, over!. Tolbert (oud 3 weken) 

31-12-1818. 
3 Geeske Bandringa, geb. Tolbert 19-11-1820, over!. Tolbert (oud 6 jr.) 

1-8-1827. 
4 Geertje Bandringa, geb. Tolbert 10-8-1823, over!. Oldekerk (oud 10 jr., 

onder de familienaam Banninga) 27-1-1834. 
Geertje "Banninga" woonde bij haar overlijden (op tienjarige leeftijd) in Oldekerk 
en klaarblijkelijk al niet meer thuis; haar ouders werden opgegeven als landbou
wers te Tolbert. 

5 Jan Bandringa, geb. Tolbert 9-12-1825, landbouwer, over!. Tolbert (oud 
65 jr.) 13-9-1891, tr. Leek 2-6-1883 Derkje Hazenberg, geb. Nuis (gem. 
Marum) 16-6-1852, over!. Tolbert (oud 43 jr.) 5-12-1895, dr. van Albert Ha
zenberg en Wietske Pop. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

6 Egbert Bandringa, geb. Tolbert 6-1-1829, over!. Tolbert (oud 26 jr.) 30-7-
1855. 

7 Geeske Bandringa, geb. Tolbert 14-12-1833, over!. Tolbert (oud 51 jr.) 
29-6-1885. 

Bijlage 
Bij een openbare terechtzitting van vrijdag 16 oktober 1914 zijn acht getuigen opge
roepen door de procureur van Trientje Hazenberg, echtgenote van Atze Zijlstra, land
bouwer te Surhuizum, met als wederpartij de procureur van R. Renkema, landbouwer 
te Kuzemer (gem. Oldekerk). De getuigen worden gehoord over de geestelijke gesteld
heid van Grietje Pebes Bandringa, die in 1892 onder curatele was gesteld (GrA, 
Arrondissementsrechtbank Groningen (toegang 883), inv. nr. 2044, rep. nr. 699/481, 
16 okt. 1914.) 

De predikant Reinder Kornelis Dijksterhuis, oud 60 jr., bij de Ned. Herv. Gem. te 
Tolbert: 

Ik leerde haar in april 1895 kennen en zag haar als een eenzame, wat wonder
lijke, maar niet onnozele vrouw die zelf voor koffie en haar eten zorgde. In een 
ander vertrek verbleef iemand die haar oppaste, maar niet zorgde dat het huis 
schoongemaakt werd zodat het er rommelig en vuil was. Er lag een groote 
hond aan den ketting. Zij wist van haar familie bijzonderheden te vertellen, 
en ook over het vee, maar kon haar ouderdom niet zeggen. 

Egbert Cazemier, 54 jr., landbouwer te Tolbert: 
Ik was enigszins verwonderd dat zij onder curatele kwam. Ze leefde als een 
kluizenaarster, haar onbeholpenheid leek mij voort te komen uit haar eenza
me opvoeding, en ik kreeg niet de indruk dat zij onnoozel was. Ze sprak wel 
met mij over de paarden, zij kende de waarde van de boeren. 
Ik heb nooit met haar gehandeld, wel met haar broer, die was van hetzelfde 
type als zij maar kwam wat meer onder de menschen, en gedroeg zich daar
door wat beter. 
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Martinus Bandringa, 62 jr., landbouwer te Niekerk: 
Ik heb haar lang gekend. Ik kon me niet begrijpen dat zij onder curateele 
kwam, zij zorgde voor haar eigen huishouden. Zij kon niet lezen noch schrij
ven, had weinig geleerd, kwam weinig onder de menschen, Het was vuil bij 
haar, ik heb wel eens bij haar koffiegedronken. Zij kamde haar eigen boter en 
deed haar eigen boodschappen; ik weet nog dat zij boter wegbracht naar de 
winkel en met boodschappen terugkwam, dat was nog na haar curateele. Zij 
had een hond in de kamer, ik heb hem wel eens uit de bedstede zien springen. 
Ik heb haar wel eens gevraagd of zij om mijn vee wou denken en dan zei zij, 
dat ik er zelf wel om kon denken. Maar als ik er later naar vroeg kon ik wel 
merken dat zij om mijn vee gedacht had. 

Jan Hummel, 62 jr., arbeider te Tolbert: 
Ik kende haar voor 50 jr. al, ik was toen schooljongen en liep met de brieven 
door Tolbert. Ik kwam nu 25 of 30 jaar geleden wel bij haar koffiedrinken, 
haar broer leefde toen nog. Het was een vuile boel in huis. Ik heb wel eens een 
hond op de deel gezien. 
Ik vond haar geheel onontwikkeld, zij had haar verstand wel, maar had m.i. 
geen onderwijs gehad. Zij kamde, dat heb ik wel gezien. Zij was erg op geld ge
steld en was niet goedgeefsch. 

Jan Heuker, 67 jr., landbouwer te Tolbert: 
Ik heb haar van mijn jeugd af gekend; ik wist niet dat zij onder curateele is ge
steld. Ik kwam wel bij haar, voor en na de dood van haar broer. Ik kon wel met 
haar praten, ik vond haar niet achterlijk of onnoozel. Haar broer was net zoo, 
zij waren. beide wat vreemd. Zij kamde haar eigen boter. 
Ik heb haar verstand niet achteruit zien gaan. Zij had het opzicht over mijn 
vee, evenals haar broer, en wist daarover bevredigende antwoorden te geven, 
zij kende het aantal, zij kon wel tellen. 

Gerrit Heuker, 55 jr., landbouwer te Tolbert. 
Ik heb Grietje van mijn twaalfde jaar af gekend. Ik kwam bij haar aan huis, wij 
hadden het vee daar dan gebracht. Haar broer leefde toen nog en zij zorgden 
samen voor het vee. Zij kon tellen, ik heb wel met haar afgerekend en het geld 
over het opzicht van het vee aan haar afgedragen: zij kon goed zien of ik haar 
genoeg geld gaf en borg het dan op. Het was een vast tarief, f 2 in de herfst, 
een maatje jenever voor het halen van een koe uit de sloot. Zij zei hoeveel zij 
hebben moest. Ik kreeg den indruk dat zij de waarde van het geld kende. 
Het was in huis niet zindelijk. Zij had niets geleerd, maar niet onnoozel was 
zij. Ik heb haar verstand niet minder zien worden. 

Freerk Wijma, 71 jr., koopman te Sebaldeburen. 
Ik heb haar gekend sedert mijn dertigste jaar. Ik liep met den korf en kwam 
dan wel bij haar en heb aan haar verkocht. Zij marchandeerde dan met mij en 
gaf mij soms wel afgepast geld; zij was toen over de vijftig jaar. Zij kende de 
waarde van het geld en wist heel goed te zeggen als ik eens wat te weinig aan 
haar gegeven had; ik kocht boter en eieren van haar. 
Ik heb van haar broer wel eens een varken gekocht, zij praatte dan mee, ik 
kreeg den indruk dat zij het gesprek goed kon volgen; na den dood van haar 
broer ben ik er niet veel meer geweest. Het was vuil bij haar in huis. 

Tetje Bandringa, wed. Jan Cornelis de Boer, 65 jr., zonder beroep te Niebert: 

40 

Ik heb Grietje en haar broer wel gekend. Na den dood van haar broer kwam ik 
er niet meer. Ik kwam uit vriendschap bij haar. Ze was niet op school geweest; 
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zij was niet ontwikkeld, was bot in het praten. Ze hield boerderij. Ik heb wel 
met haar gesproken over het kamen en ik merkte dat zij daar goed verstand 
van had, evenals van de prijs van de boter. 
Zij kwam wel eens boodschappen bij mij doen, ik heb een winkel en herberg, 
en wist goed mee te rekenen. Zij kon niet goed naaien. Het was een smerige 
boel thuis, zij had niet anders gekend. 

Kwartierstaat Antonie Johannes Kielema 
Peter van Rooden, Roosendaal, kleinzoon van de proband 

1. Antonie Johannes Kielema, geb. Delfzijl 3-11-1920, houtadministrateur, 
over!. Dordrecht 3-4-1992, tr. Alblasserdam 7-7-1950 Helena Ludovica Lom
men, geb. Zuilen 13-5-1926, winkeljuffrouw, over!. Dordrecht 5-10-1995 

2. Jan Kielema, geb. Delfzijl 22-4-1892, zeeloods, over!. Rotterdam 29-10-1965, 
tr. Delfzijl 17-5-1919 

3. Hinderika Jantina Ruiter, geb. Farmsum 2-7-1893, over!. Overschie 19-6-
1977 

4. Antonie Kielema, geb. Delfzijl 14-7-1859, schipper, over!. Farmsum 3-10-
1903, tr. Delfzijl 14-9-1887 

5. Hindriktje Ruiter, geb. Delfzijl 15-5-1864, werkvrouw, over!. Rotterdam 12-
10-1919 

6. Johannes Ruiter, geb. Meedhuizen 25-10-1861, brandmeester steenfabriek, 
over!. Delfzijl 15-5-1936, tr. Appingedam 12-9-1885 

7. Grietje Boothuis, geb. Meedhuizen 4-3-1863, dienstmeid, over!. Delfzijl 26-5-
1952 

8. Mees Kielema, geb. Hoogezand 13-9-1836, turfschipper, over!. Farmsum 
7-4-1922 tr. Delfzijl 8-4-1859 

9. Elizabeth Berends Martens, geb. 't Zand 27-5-1833, over!. Zuidlaren 
6-11-1911 

10. Jan Ruiter, geb. Farmsum 17-10-1831, dagloner, over!. Farmsum 17-5-1876, 
tr. Delfzijl 26-5-1859 

11. Auke Pool, geb. Appingedam 19-2-1831, over!. Farmsum 17-3-1888 

12. Jan Ruiter, zie 10 
13. Auke Pool zie 11 
14. Harke Boothuis, geb. Opwierde 3-3-1834, dagloner, over!. Opwierde, 25-8-

1919, tr. Delfzijl 27-6-1859 
15. Jantje Poelma, geb. Delfzijl 31-1-1837, werkvrouw, over!. Opwierde 29-12-

1909 

16. Jochum Mees Kielema, ged. Hoogezand 24-11-1799, schipper, over!. Kalk
wijk 16-6-1887, tr. Windeweer 6-1-1823 

17. Hinderkien Jans Meijer, ged. Windeweer 6-1-1799, over!. Kalkwijk 10-2-
1881 

april 2014, jaargang 21 nr. 2 GroninGEN 41 



18. Berend Reintjes Martens, geb. Wirdum 15-8-1793, smid, schipper, over!. 
Zuidbroek 28-7-1849, tr. (3) Loppersum 9-4-1831 

19. Antonia Geerts Buirma, geb. Veendam 28-2-1796, turfschippersche, over!. 
Appingedam 24-2-1865 

20. Jannes Jacobs Ruiter, ged. Heveskes 30-3-1802, dagloner, over!. Farmsum 
9-11-1839, tr. Delfzijl 11-7-1823 

21. Hindriktje Tonnis Mulder, ged. Stapelmoor, Ost-Friesland 7-10-1799, dag
loonster, over!. Farmsum 20-12-1838 

22. Johannes Geerts Pool, ged. Appingedam 23-3-1806, verwer, over!. Leeuwar
den 8-3-1847, tr. Appingedam 19-5-1830 

23. Helena Albertus Vos, ged. Appingedam 18-4-1810, dienstmeid, over!. Op-
wierde 19-12-1838 

24. Jannes Jacobs Ruiter, zie 20 
25. Hindriktje Tonnis Mulder, zie 21 
26. Johannes Geerts Pool, zie 22 
27. Helena Albertus Vos, zie 23 
28. Jan Jogchems Bonthuis, geb. Opwierde 2-4-1801, zaagmolenaarsknecht, 

over!. Opwierde 29-4-1862, tr. Uithuizen 23-5-1829 
29. Roelfijn Willems Flink, geb. Opwierde 10-3-1804, dienstmeid, over!. Opwier

de 16-7-1892 
30. Tonnis Hendriks Poelma, geb. Meedhuizen 30-12-1800, winkelier, koren

schipper, over!. Opwierde 25-12-1849, tr. Delfzijl 4-5-1832 
31. Grietje Jans Hovinga, geb. Hellum 12-3-1812, korenschippersche, over!. Delf

zijl 14-12-1883 

32. Mees Joosten Kielema, ged. Windeweer 1-6-1755, schipper, over!. Zwartsluis 
18-11-1828, tr. Windeweer 19-1-1783 

33. Trientje Jans Jager, ged. Windeweer 1-2-1761, over!. Windeweer 9-3-1826 
34. Jan Jans Meijer, ged. Borgercompagnie 19-5-1776, wagenmaker, stelmaker, 

over!. Windeweer 13-12-1830, tr. Veendam 8-4-1798 
35. Geertje Jacobs Kolder, ged. Veendam 15-3-1778, over!. Windeweer 20-3-

1860 
36. Rientje Berends Smit, ged. Uiterbuiren 20-3-1744, ijzersmid, over!. Wirdum 

5-9-1799, tr. Wirdum 8-9-1793 
37. Lucretia Martens, ged. Uithuizen 14-5-1758, over!. Groningen 19-8-1834 
38. Gerrit Jans Buirma, ged. Groningen 10-2-1771, schoolhouder, rentenier, 

over!. Slochteren 30-9-1834, tr. Veendam 28-6-1795 
39. Elizabeth Roelfs Glim, ged. Veendam 11-6-1769, schoolhoudersche, over!. 

Slochteren, 12-2-1856 
40. Jacob Jans Ruiter, ged. Ten Boer 21-3-1745, dagloner, over!. Heveskes 

16-7-1816, tr. Heveskes 26-6-1780 
41. Elizabeth Wabbes, ged. Heveskes 21-6-1757, over!. Heveskes 17-11-1809 
42. Tonnys Tonnys Mulder, geb. Pottenhausen 1748, dagloner, over!. Farmsum 

12-1-1826, tr. Stapelmoor, Ost-Friesland 26-2-1778 
43. Thybe Abels, ged. Stapelmoor, Ost-Friesland 4-11-1755, arbeidster, over!. 

Stapelmoor, Ost-Friesland 2-12-1808 
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44. Geert Hindriks Pool, geb. Appingedam 20-7-1766, timmerman, politiemees
ter, over!. Appingedam 23-10-1809, tr. Appingedam 17-12-1797 

45. Auke Jans Frima, geb. Appingedam 17-4-1770, over!. Appingedam 4-12-
1824 

46. Albertus Arents Vos, ged. Appingedam 31-10-1784, bierbrouwer, over!. 
Appingedam 21-5-1813, tr. Holwierde 14-10-1804 

47. Marthjen Hindriks Post, ged. Holwierde 10-9-1786, over!. Oosterwijtwerd 
26-9-1829 

48. Jacob Jans Ruiter, zie 40 
49. Elizabeth Wabbes, zie 41 
50. Tonnys Tonnys Mulder, zie 42 
51. Thybe Abels, zie 43 
52. Geert Hindriks Pool, zie 44 
53. Auke Jans Frima, zie 45 
54. Albertus Arents Vos, zie 46 
55. Marthjen Hindriks Post, zie 47 
56. Jogchem Jans Boothuis, ged. Farmsum 15-9-1765, over!. Opwierde 12-6-

1810, tr. Farmsum 28-6-1800 
57. Simentje Jans Kamphuis, ged. Noorddijk 22-5-1774, over!. Opwierde 28-

9-1826 
58. Willem Roelofs flink, geb. Nieuwolda 17-7-1768, dagloner, over!. Appinge

dam 30-8-1826, tr. Appingedam 17-6-1792 
59. Harktje Harkes Kip, ged. Appingedam 4-8-1771, over!. Appingedam 14-12-

1838 
60. Hindrik Eitjes Poelma, ged. Meedhuizen 1-10-1752, landbouwer, over!. 

Meedhuizen 18-6-1812, tr. (2) Siddeburen 27-11-1796 
61. Willemke Derks, geb. Nieuwolda 14-2-1772, landbouwster, over!. Meedhuizen 

25-9-1810 
62. Jan Alderts Hovinga, ged. Hellum 17-2-1789, arbeider, landbouwer, over!. 

Meedhuizen 7-9-1858, tr. Siddeburen 4-9-1811 
63. Aafke Cornelis van Tammer, geb. Slochteren 6-12-1789, dienstmaagd, over!. 

Meedhuizen 6-7-1862 

ADVERTENTIE 

Geschiedenis literatuur Architeduur Natuur 
Duitse boeken voor Duitse prijzen 

Boeken over Groningen 
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Twee overlijdensakten van gesneuvelde militairen 
Klaas Niemeijer, Vries 

Tijdens het invoeren van de overlijdensaktes uit 1945 van de toenmalige gemeente 
Noorddijk kwam ik een overlijdensakte tegen van een gesneuvelde Duitse militair. Op 
zich is het bijzonder dat van gesneuvelde buitenlandse militairen een overlijdensakte 
werd opgemaakt maar deze akte bevat geen naam, maar slechts een legernummer. 
Leest u zelf maar: 

No. ·~'.:(# . . Heden .. , .,/?n;.-/4·~"' 4~·,!C _______ .. negentienhonderd 

vijf en veertig, verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der 

gemeente Noorddi~~~ -;e.,,~?:.?. ___________ , 
oud . ..U,H..4&~--~::;.-~"''·~ .. iatcfu. -··-~~~-------
wonende te ....... ,., . ..,d,y;.,. .. ______ ,,,.. ,,,.,, . .,, 
die verklaarde, daarvan uit eigen wetensonap kennis dragende, dat op ....... , .... , .. 
~,:UJ.~ ... -~ff.-.L .... ______ ,______ deres jaars, 

te -~-4... ·----...... uur 

Omdat de reproductie misschien wat slechter leesbaar is hier een gedeelte van de 
tekst: ... dat op zestien April dezes jaars, te zeventien uur in deze gemeente is overle
den: bevonden het lijk van een Duitsch militair, waarop gevonden een half ovaal 
plaatje met opschrift "Kriegsmarine en nummer zes en zeventig duizend zes honderd 
en tien streep vier en veertig. 
Omdat het graf na de oorlog is geruimd en de stoffelijke resten zijn overgebracht naar 
het Limburgse IJsselstein was de kans groot dat het lichaam toen geïdentificeerd werd. 
Dit bleek zo te zijn. De Gravendienst van de Koninklijke Landmacht verstrekte me de 
gegevens. Het was de 18-jarige Matrose Otto Manz, geboren op 2 januari 1927 te 
Heidelsheim bij Bruchsal in Duitsland. 
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Het is me niet bekend, of er toen een speciale procedure betreffende gesneuvelde bui
tenlandse militairen bestond. Voor zover mij bekend zijn er nooit overlijdensaktes van 
de vele in Nederland omgekomen geallieerde vliegers opgemaakt. Ook een voorma
lige ambtenaar van de burgerlijke stand was niets over een bepaalde regel bekend. 
Wel wees hij mij er op, dat op 10 mei 1940 in het overlijdensregister van de gemeente 
Winschoten ook een omgekomen Duits militair staat ingeschreven. Ook van deze akte 
een scan: 

Nr./// 

29 
1940 

/ / 
H,,den ..,./7,:_;;,n A· _________ ·-----,-,-

n<~gentienhonderû '-'\~ertig ver$ch~ voor mU, Arnhh.•nanr van d.m.t burgerlijk.en 

stany <!er gem"'.'Yte Winschoten: 

;;:û<>P..e,-x«;1-A; .·~--------------
1::-ud _,d ~{4 . ./ ~---,- jgren. 4'4# __________ _ 

, LI'- "" ~/ : wmwnde Jit!t:~~~;t;;,., _____________ _ 

Het betreft de 27-jarige korporaal Helmut Buntin, geboren te Memel op 7 april 
1913, gewoond hebbende te Berlijn, Zorndorferstrasse 47. 

Het is aannemelijk dat beide militairen ten gevolge van oorlogshandelingen om het 
leven zijn gekomen, de ene in 1940 en de andere in 1945. In de tussenliggende peri
ode zijn er ook veel burgers door oorlogsgeweld om het leven gekomen en nog meer 
door grootschalige moord. De apart opgemaakte overlijdensregisters van de ver
moorde Joodse inwoners van de stad Groningen geven nog altijd een onbegrijpelijk 
beeld van wat er destijds heeft plaats gevonden. 
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Reacties en aanvullingen 
Nakomelingen van Doedo Luyrdts en Doedo Luwerts 

Op het artikel in GroninGEN 2013 nr. 3, pag. 70 van Simon Haverkamp kregen wij 
een drietal reacties binnen. Een lang verhaal van Sebo Abels, een overzicht nakome
lingen van Doedo Luyrdts (en Doedo Luwerts) van Bram van der Laan, en een korte 
reactie van Tjaart Martens, wiens korte reactie voor een belangrijk deel overeenstemt 
met de visie van Sebo Abels. 
Hieronder volgt eerst een sterk ingekorte versie van de reconstructie van Sebo Abels, 
hier en daar aangevuld met opmerkingen uit de reactie van Tjaart Martens. 
Vervolgens de reactie van Bram van der Laan (pag. 51-52). 
Duidelijk is dat er een aantal vraagtekens blijven. Met name over Doede Luyrdts en 
veronderstelde zoon Luyrdt Doedens, maar ook over bv. Jan Abels, getrouwd met 
Arent Gerrits, uit de Augustinus-tak; hij wordt zowel vermeld onder l.4.1 als onder 
11.8.4. 

1 . Augustinus - reactie Sebo Abels en Tjaart Martens 

I Augustinus N.N., waarschijnlijk te Zuidbroek trouwt ca. 1520 met N.N. 
Kinderen van Augustinus: 

1 Ulcko Augustinus trouwt ca. 1550 met N.N.; volgt I.1 
2 Doe Augustinus trouwt ca. 1550 met N.N. en ca. 1560 met N.N., zie I.2 
3? Eeuwke Augustinus trouwt ca. 1550 met N.N., volgt l.3 
4? Abell Augustinus, volgt l.4 
5? Tiacko Augustinus 

l.1 Ulcko Augustinus overlijdt na 11 januari 1575. Hij is landbouwer te Munten
dam [1564). 

Zie Oldambster Warfsminuten, blz. 109 

l.2 Doe Augustinus heeft als broer Ulcko Augustinus. Hij overlijdt na 12 januari 
1574 en vóór 29 december 1620. Doe is landbouwer te Muntendam. Hij trouwt 
ca. 1550 met N.N. en hertrouwt met Ebke [Doens] [ =mogelijk: Epke Ypes, 
in dat geval een dochter van Ypo Edzekens en N.N. Ze overlijdt na 4 juli 1602.) 
Kinderen van Doe Augustinus en N.N.: 

46 

1 Augustinus Doens trouwt ca. 1580 met N.N. en vervolgens vóór 29 
maart 1588 met Anna, volgt ll.1 

2 Luirdt Doens trouwt ca.1680 met Nancke Hemmes, volgt ll.2 
3 Tiacko Doens trouwt ca. 1580 met Moeder en ca. 1600 met Meiske 

Jans, volgt 11.3 
4 Edzo Doens trouwt met Frouwtijen, volgt 11.4 

Kinderen van Doe Augustinus en [?] Ebke Ypens: 
5? lpe Doens trouwt in 1602 met Harmen Sijbels, volgt II.5 
6? Anna Doens 

lpe Doens en Anna Doens zijn volle broer en zuster en kinderen van Epke Doens 
Archiefvermeldingen: 
Toegang 1901-1 (Parochie van de heilige Petrus te Zuidbroek- landhuren en lening
en 1564 -1587): waarin Ulcko Augustinus 3 akker land te Muntendam overdraagt 
aan zijn broeder Doe Augustinus 
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Oldambster Warfsminuten - [GAG - llle* - [262) 
Toegang 731-7419 (RA Zuidbroek), fol. 22v, 21januari 1603 
Toegang 731-7421 (RA Zuidbroek), fol. 74, 11 juli 1619 / fol. 139, 29 december 
1620 

11.1 Augustinus Doens is ws. een zoon van Doe Augustinus, landbouwer te Mun
tendam, en N.N. Hij overlijdt vóór 7 juli 1602. Augustinus woont te Siddeburen. 
Hij trouwt vóór 29 maart 1588 {ws. ca.1570] met N.N., vervolgens met Anna 

Augustinus Doens had twee kinderen bij zijn eerste vrouw en één kind bij zijn twee
de. 
Archiefvermeldingen: 
Toegang 172 - Kloosters in de provincie Groningen - 225 - [regest 1150) - 29 maart 
1588 
Toegang 731-7419 (RA Zuidbroek) fol. 8, 7 juli 1602 

11.2 Luirdt Doedens [=Luwert Doens] [Luirdt is een broer van Tiacko Doedens] 
Luwert overlijdt tussen 4 januari 1642 en 5 januari 1643. Hij is landbouwer op 
de Meeden, no. 20 west. Luirdt trouwt vóór 1600 met Nancke Hemmes; zij 
overlijdt na 9 juli 1632. 
Kinderen van Luwert Doens en Nancke Hemmes: 

1 Doedo Luerdts trouwt in 1624 met Grete Wilckens, met Jantien 
Ulpherts, daarna met Aafke Menkes, in 1656 met Geeske Bastiaans, in 
1668 met Grietje Jans en in 1677 met Trijne Jans 

2 Haeicke Luirdts trouwt met Tonckert Hemmes 
3 Hemmo Luirdts trouwt in 1628 met Tijalde Gerrits Sticker 
4 Tiaerdt Luerdts trouwt met Tialde Hemmens, in 1637 met Assele Ei-

ses en daarna met Reenje N. 
5 Doe Luirdts [v] trouwt met Haijo Jans 
6 Nancke Luirdts 
7 Yke Luirdts trouwt mogelijk met Eggo Harmens. 

[Het is mogelijk dat laatstgenoemde getrouwd is met lcke Luirdts, wanneer 
dat het geval is impliceert dat, dat er nog een achtste kind heeft geleefd.] 

Tiacke Does (11.3) heeft als ooms: Doe Lurdts en Tiaert Luerdts, en als zwager in 
1653 Jan Jurijens. 
Tiacke trouwt 18 augustus 1653 te Zuidbroek [H.V.] met Martien Harbers.][!!!) 
Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7419 (RA Zuidbroek), fol. 20v, 31 december 1602. 
GAG - 985 rnr- 26 oktober 1623 - Inkwartiering i.v.m. doortrekken van Brunswijkse 
troepen - Meeden 
Toegang 1-2133 (Staten Archief): Meeden, verponding 1630, Luwert Doedens 
Toegang 731-7106 (RA Meeden) 20 oktober 1634 / 10 april 1635 / 4 mei 1635 / 
12 mei 1636 / 4 februari 1639 
Toegang 731-7107 (RA Meeden) 4 mei 1640 / 20 augustus 1640 / 4 januari 1642 / 
20 augustus 1644 (4x) 

11.3 Tiacko Doedens [ =Tiacke Doens], broer van Luirdt Doedes. Tiacko overlijdt 
na 20 december 1620. Hij woont te Zuidbroek. Tiacko trouwt ca. 1580 met 
Moeder en ca. 1595 met Meijnske Jans, een dochter van Johan Harms en 
Eije. Ze overlijdt na 18 november 1628. 
Kinderen van Tiacke Doedens en Moeder: 
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1 Homme Tiackes trouwt ca. 1610 met lmke Hendricks en in 1615 met 
Tiacke Jans 

2 Sijbelo Tiackes trouwt Stijntje Fockes en in 1618 met Anna Eltiens 
3 Tette Tiackes trouwt met Eggo Hebelens 
4 Synko Tyackens trouwt ca. 1610 met Siben 

Kinderen van Tiacko Does en Meijske Jans: 
5 Augustinus Tiackens trouwt in 1628 met Marchien Tammes 
6 Doede Tiackens, geb. vóór 1603, trouwt in 1640 met Wiske Does en in 

1649 met Gacce Mackes 
7 Sijso Tiackens, geb. vóór 1603, trouwt met N.N. en daarna met Hille. 

Archiefverme/dingen: 
Toegang 731-7419 (RA Zuidbroek) fol. 22v, 21 januari 1603 / fol. 150v, 4 februari 
1615 

11.4 Edzo Doens is ws. een zoon van Doe Augustinus, landbouwer te Muntendam, 
en N.N. Edzo overlijdt tussen 21 maart 1617 en 22 januari 1618. Hij is landbou
wer te Noordbroek (1605]. Edzo trouwt ca. 1580 met Frouwtije. Zij overlijdt na 
20 januari 1625. 
Kinderen van Edzo Doens en Frouwtije: 

1 Meiske Edzens trouwt in 1604 met Eppo Eltijens 
2 Doede Edzens trouwt met Haijke Bartels en vóór 1625 met Jantien; hij 

woont. volgens een vermelding in RA Winschoten, in 1619 te Beerta 
3 Haijke Doens 

Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7185 (RA Noordbro.ek) fol. 42, 13 mei 1603 / fol. 175, 23 februari 
1605 / fol. 118, 29 maart 1610 / fol. 449, 27 februari 1615 
Toegang 731-7186 (RA Noordbroek) fol. 60, 21 maart 1617 / fol. 128, 22 januari 
1618 / fol. 129 /22 januari 1618 / fol. 197, 19 september 1618 / fol. 199, 19 sep
tember 1618 / fol. 435, 25 september 1620 

11.5 lpe Doens, overlijdt na 2 mei 1634 en vóór 20 juni 1653. Hij is landbouwer te 
Uiterburen onder Zuidbroek. In 1624 tekent hij mede namens de gereformeerde 
gemeente van Zuidbroek. lpe trouwt waarschijnlijk eerst ca. 1580 met N.N. lpe 
hertrouwt dan 4 juli 1602 te Zuidbroek (H.V.) met Harmen Sijbels, ze heeft 
waarschijnlijk als broer Tijacko Sijbels. Harmen overlijdt vóór 20 juni 1653. 
Kinderen van lpe Doens en N.N.: 
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1 Luwert lpens trouwt ca. 1600 met Bijwe 
Kinderen van lpe Doens en Harmen Sijbels: 
2 Doe lpens 
3 Sibel lpens 
4 Aeijlcke lpens 
5 Bunne lpens 
6 Epke lpens 

Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7419 (RA Zuidbroek) fol. 3, 14 juni 1602 / fol. 6v, 28 juni 1602 / fol. 7, 
4 juli 1602: H.V. lpo Doens en Harmen Sybels 
Toegang 731-7421 (RA Zuidbroek) fol. 261v, 10 november 1623 
Toegang 731-7327 (RA Wagenborgen) fol. 173, 2 mei 1634 
Toegang 731-7427 (RA Zuidbroek) fol. 227v, 20 juni 1653 
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1.3 Eeuwke Augustinus overlijdt vóór 16 mei 1603. Hij woont te Noordbroek. Hij 
trouwt ca. 1560 met N.N. Ze overlijdt vóór 16 mei 1603. 
Kinderen van Eeuwke Augustinus en N.N.: 

1 Hommo Eeuwkes 
2 Eppo Euwkens trouwt ca.1590 met Frouwe 
3 Augustinus Eeeuwkes trouwt ca. 1590 met Anna Harmens, volgt II.6 

Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7185 (RA Noordbroek) fol. 44, 16 mei 1603 / fol. 102, 4 april 1604 
worden Eppo en Augustinus Ewkens vermeld als broers 

Il.6 Augustinus Eeuwkes overlijdt na 11 januari 1644 en vóór 28 december 1655. 
Hij woont te Westerlee. Augustinus trouwt ca. 1590 met Anna Harmens. Ze 
overlijdt na 9 mei 1657. 

Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7377 (RA Winschoten) fol. 279, 10 december 1619 / 19 november 
1620 is hij voogd over de kinderen van Tiart Egges en diens eerste vrouw Jantien te 
Winschoten 
Toegang 731-7382 (RA Winschoten) fol.257, 9 mei 1657 

I.4 Abell Augustinus [heeft als broer Tijacko] overlijdt na 5 februari 1567. Hij 
trouwt met N.N. 
Kinderen van Abel! Augustinus en N.N.: 

1? Jan Abels trouwt met Arendt Gerrits 

I.5 Tijacko Augustinus [heeft als broer Abel!] overlijdt na 4 januari 1569. Hij 
woont mogelijk te Noordbroek. Tijacko trouwt ca.1567 met N.N. 
Kinderen van Tijackes Augustus en N.N.: 

1 Augustinus Tiackes trouwt ca. 1600 met Anna, volgt Il. 7 
2? Abelo Tiackens trouwt ca. 1590 met Aelijt, volgt II.8 
3? N.N. trouwt met Johan Tonkens 
4? Aeltijen Tijackes trouwt met Doedo Ebbens 

Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7186 (RA Noordbroek) fol. 398, 12 mei 1614 
Toegang 731-7421 (RA Zuidbroek) fol. 19v, 26 juni 1618 

II. 7 Augustinus Tiackes overlijdt na 20 juni 1639. Hij woont te Zuidbroek. Hij 
trouwt vóór 1615 met Anna 

Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7419 (RA Zuidbroek) fol.114v, 5 februari 1614 

II.8 Abelo Tijackens overlijdt na 13 oktober 1617 en vóór 17 november 1618. 
Abelo is landbouwer te Noordbroek. Hij trouwt ca. 1590 met Aelijt, ze overlijdt 
na 13 mei 1623. 
Kinderen van Abelo Tijackens en Aelijt: 

1 Geske Abels trouwt in 1616 met Hinrick Freitzen (1622 te Appingedam) 
2 Allo Abels 
3 Herman Abels trouwt met Eltije 
4? Jan Abels trouwt met Arent Gerrits 
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2. Luirt Ebels - reactie Sebo Abels 

I Luirt Ebels overlijdt vóór 4 maart 1620. Hij is waarschijnlijk landbouwer te Ui
terburen in Zuidbroek, Luirt trouwt ca. 1575 met N.N. 
Kinderen van Luirt Ebels en N.N.: 

1 Doede Luirts trouwt ca. 1590 met llben Fockes, en vóór 1620 met Trij-
ne, volgt I.1 

2 Luppo Luirts trouwt ca. 1590 met N.N. 
3 Haio Luirts trouwt ca. 1590 met Hille, volgt 1.2 
4 lmtet Luirts trouwt in 1620 met Tiart Eggens, volgt 1.3 
5 Luppo Luwerts [ =Luppo Luerts][ =Luppe Luijrs], trouwt ca. 1580 met 

llben, volgt I.4 
6 Egge Luirts trouwt in 1613 met Geske, volgt 1.5 
7 Derckien Luirts, trouwt ca. 1565 met Frerick Schultes, landbouwer op 

de Meeden [1619] 

I.1 Doede Luierts [=Dodo Luertz][=Doe Luierdts] Hij heeft als broer Luppo 
Luwerts. Doede overlijdt na 7 oktober 1620. Hij woont te Zuidbroek. Doede 
trouwt ca.1590 met llben Fockes. Hij trouwt vóór 7 oktober 1620 met Trijne 

Zie 0.0.J. Roemeling, De Nederlandsche Leeuw, XCVlle jaargang, Oldambster Ge
slachten [IJ 
Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7186 (RA Noordbroek) fol. 111, 22 februari 1610 
Toegang 731-7187 (RA Noordbroek) fol. 440, 7 oktober 1620 

1.2 Haio Luirts [ =Haeijo Luirts] overlijdt na 9 januari 1627. 
Hij tekent namens Imtet Luirts, die trouwt in 1620 met Tiart Eggens, en heeft als 
broer Doedo Luirts, en zeker als zuster Derkijen Luirts getrouwd met Frerijk 
Schultes, en dan kinderen van Luirt Ebels en N.N. Hij is landbouwer te Zuid
broek en tekent in 1624 namens de gereformeerde gemeente van Zuidbroek. 
Haio trouwt vóór 4 september 1610 met Hille 
Kinderen van Haio Luirts en Hille: 

1 Derck Haijes trouwt in 1640 met Ene Aepkes 
2 Arent Haijes 
3 Reenke Haijes 

Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7186 (RA Noordbroek) fol. 134, 4 september 1610 (2x) 
Toegang 731-7420 (RA Zuidbroek) fol. 74v, 7 maart 1613 / fol. 263, 18 februari 
1618 
Toegang 731- 7421 (RAZuidbroek)fol. 24, 5 november 1618/ fol. 71v, 2juni 1619 / 
fol. 100, 4 maart 1620 

1.3 lmtet Luirts trouwt 4 maart 1620 te Zuidbroek (H.V.) met Tiart Egges. Tiart 
overlijdt na 26 januari 1629. Hij woont te Winschoten. Tiart trouwt eerst met Ja
cob Clasens, een dochter van Claes Jacobs te Ekamp, en N.N. Jacob overlijdt 
vóór 10 december 1619. 

50 

Kinderen van Tiart Egges en Jacob: 
1 Eggo Tiarts 
2 Claes Tiarts 
3 Eijsche Tiarts trouwt in 1629 met Ebell Wibbes 
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Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7327 (RA Winschoten) fol.371, 19 november 1620 

1.4 Luppo Luwerts [=Luppo Luerts)[=Luppe Luijrs] heeft als broer Doede Lui
erts. Hij overlijdt na 28 september 1637[?]. Luppo woont te Zuidbroek [1610/8]. 
Hij trouwt ca. 1580 met llben 

Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7187 (RA Noordbroek) fol. 197 en fol. 199, 19 september 1618 

1.5 Egge Luirts overlijdt na 8 mei 1644 en vóór 11 november 1648. Hij is groot
grondbezitter te Zuidbroek, en lidmaat der gereformeerde gemeente van Zuid
broek [1624]. Hij trouwt in 1613 met Geske. Ze overlijdt vóór 11 november 
1648. 
Kinderen van Egge Luirts en Geske: 

1 Evert Egges trouwt met Pieterke 
2 Luirt Eggens 
3 Albert Eggens 
4 Claesjen Eggens 
5 Anneke Eggens 
6 Hilke Eggens 
7 ds. Arnoldus Eggess trouwt ca. 1643 met Aeltjen Nijkerck; hij woont in 

de Folkingestraat te Groningen en is gereformeerd predikant. 
Archiefvermeldingen: 
Toegang 731-7422 (RA Zuidbroek) fol. 270, 1 april 1624 / fol. 270v, 1 april 1624 
Toegang 731-7428 (RA Zuidbroek) fol. 14v, 11 november 1648 / fol. 87v, 8 januari 
1651 

3. Doedo Luyrdts en Doedo Luwerts - reactie Bram van der Laan 

In het laatste nummer van GroninGEN worden o.a. genoemd: 
II Doedo Luyrdts, over!. voor 1616, en zijn vrouw llben Fockens (geb. 

Scheemda rond 1550, over!. voor mei 1616), dochter van Focko Memmes 
(landbouwer in Scheemda) en Bauwe N. Doede Luyrdts en Ilben Fockens zou
den de ouders zijn van, 

1 Luyrdt Doedens, tr. Nantke "Luirdts" (= Nantke Hemmes). 
2 Tiacke Doedens, tr. 1• Moeder N.N., tr. 2• Meiske N.N. 
3 Augustinus Doedens. 

Nu roept het artikeltje 'n aantal vragen op. 
In de daar (GroninGEN 2013 nr. 3 blz. 71) bijgevoegde akte genoemd onder II is 
sprake van Willem Jans mede namens wijlen Ilben Fockens nagelaten kinderen etc., 
gaat men in op de eventuele overlijdensdata van Doedo en Ilben. 
Echter, de genoemde Ilben Fockens (die uit 1616) zal géén vrouw zijn geweest, maar 
een ... man. De vrouw van Doedo Luyrdts wordt hier dus vereenzelvigd met een man
nelijke naamgenoot. 
Ilben Fockens (de vrouw van Doedo Luyrdts) wordt hier dus vergeleken met een man. 
De overlijdensdata van zowel Doedo Luyrdts (over!. voor mei 1616) en Ilben Fockens 
(over!. voor mei 1616) staan dus niet vast. 

Verder is Ilben Fockes (echtgenote van Doedo Luyrdts) inderdaad een dochter van 
Focko Memmes. Focko Memmes was zeker twee keer gehuwd. Dat blijkt in 1602: 
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(GrA, RA Oldambt, inv. no. 7214, oud nr. V z 1, fol. 7, Scheemda, 9 nov. 1602) 
Doede Luyerts en llben e.i. maken scheiding met Doedo Fockens en de voorstande
ren over zal Foeke ... jungeste kinderen van Focko Memmens ende Bauwe. Doede 
en llben krijgen voor haar erfdeel [zij zal een dochter zijn geweest van Foeke Mem
mens en diens eerdere vrouw] diverse percelen land, o.a. circa veer grasen landes 
tho Wagenborgen, twe deymten in de ... , en land in de Scheemda. 

Uit een andere akte in Scheemda blijken Doe Fockens en Ilben Fockens "volle" broer 
en zus te zijn geweest. (GrA, RA Oldambt, inv. no. 7214, oud nr. V z 1, Scheemda 8 
november 1605): 

8 november 1605 Coert (of staat er Evert?) Jansen en Dhoe Luirts als geswageren 
en hun huisvrouwen Bauke en llben, wegens overleden zuster van de huisvrouwen, 
namelijk Hilke. Dodo Fockes was volle broeder. Epko Nanckens voormond, Ubcko 
Heres en Tamme Luppes helpers van Focko Memmens nagelaten goederen en pu
pillen. 

Van Doe [Doede, etc.) Fockens zijn twee huwelijken bekend. Hij tr. 1 • Sypke Hittiens 
(dochter van Hittcko Phebensz en Aebele Hewes), tr. 2• Tiacke Jans, dr. van Jan Jan
sen (de oudere) Gaarlander en Hemcke Uffkes). De geboortedatum van Doe Fockens 
kan gesteld worden rond 1570. 
Als men bedenkt dat Doe Fockens "volle" broer is geweest van Ilben, komt men ook al 
snel tot de conclusie dat Ilben véél later geboren is dan de opgave in GroninGEN (ge
boren rond 1550). 

Het is dus onmogelijk dat Ilben Fockens de moeder van Luyrdt Doedens, Tiacke Doe
dens en Augustinus Doedens is geweest. 
Verder is het zeer de vraag of Luyrdt Doedens wel een broer is geweest van Tiacke 
Doedens en Augustinus Doedens. 
Onder IV wordt Tiacke Jans genoemd. Zij tr. 1 • Homme Tiackes, en later (na haar hu
welijk met Doe Fockens, hierboven genoemd), trouwt zij Haijo Dercks. 
Deze Haijo Derks staat ten onrechte vermeld als gehuwd met Tiacke Hommes. 
Er is mij géén kind Tiacke Hommes bekend uit het huwelijk van Homme Tiackes en 
Imke. 
Tiacke Jans, de vrouw van Homme Tiackes, kwam na het overlijden van haar man 
voor als Tiacke "Hommes". 

Luppe Tammes genoemd onder V 1 is geen zoon van Hayke Hom mes en Tammo 
Luppes, maar een zoon uit een eerder huwelijk van Tammo Luppes met Talie N.N. 
Luppe Tammes wordt in het huwelijkscontract tussen Sentse Eebes en Meijske Tam
mens (GrA, RA Oldambt, inv. no. 7121, oud nr. V jj 2, Midwolda 13 september 1653) 
haar halfbroer genoemd. 

Een gelukkige vondst in het huwelijkscontract van Haijcko Doedens (GrA, RA 
Oldambt, inv. no. 7090, oud nr. V bb 2, Eexta 28 juni 1650) waar zijn halfbroer Luijrdt 
Doedens genoemd wordt, was de aanleiding voor verder onderzoek naar deze twee 
(half)broers en resulteerde in een welkome aanvulling over Doedo Luijrdts en Ilben 
Fockens. 
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Parenteel van Jacob Harmens Lummert 
Tjaart Glas, Groningen 

I. Jacob Harmens Lummert, overl./begr. Eenum 7/14-5-1725, tr. (1) Eenum 
13-4-1710 Trijnje Egberts, overl./begr. Eenum 3/16-12-1716. 
Uit dit huwelijk: 

1. Egbert Lummert, ged. Eenum 10-5-1710, overl./begr. Eenum 25-5/ 
3-6-1710. 

2. Sieke Jacobs, ged. Eenum 30-8-1711, volgt Il. 
3. Egbert Jacobs, ged. Eenum 25-6-1713. 
4. Claes Jacobs, ged. Eenum 9-9-1714. 
5. Jacob Jacobs, ged. Eenum 1-4-1716, overl./begr. Eenum 7/11-11-1716. 

Jacob Harmens Lummert, tr. (2) Eenum 14-1-1720 Geertjen Writsers, overl./ 
begr. Eenum 18/30-1-1722. 
Uit dit huwelijk: 

6. Writser Jacobs Lummert, ged. Eenum 11-1-1722, overl./begr. Eenum 
24/30-1-1722. 

II. Sieke Jacobs, ged. Eenum 30-8-1711, otr. (1) Uithuizermeeden 11-4-1734, tr. 
Oosternieland 9-5-1734 Geert Berends, geb. Oosternieland. 
Uit dit huwelijk: 

1. Loike Geerts, ged. Oosternieland 12-2-1735, tr. Uithuizermeeden 23-11-
1755 Allert Jansen, geb. Uithuizermeeden, otr. (2) Uithuizermeeden 9-8-
1783, tr. Oosternieland 7-9-1783 (huw. contr. Uithuizermeeden 5-8-1783) 
Jan Peters, geb. Uithuizermeeden, herbergier in het rechthuis te Uithuizer
meeden, weduwnaar van Grietje Jacobs. 

2. Jacob Geerts Lommert, ged. Oosternieland 17-3-1737, volgt III. 
3. Trijntjen Geerts, ged. Oosternieland 11-12-1739. 
4. Jantjen Geerts, ged. Oosternieland 30-12-1742. 
5. Claaske Geerts Lommert, ged. Oosternieland 4-7-1745, tr. Oosternieland 

17-2-1765 (huw. contr. Oosternieland 26-1-1765) Klaas Lamberts, zn. 
van Lambert Klaassen en Hindrikjen Elles, ged. Usquert 20-2-1724, bakker, 
Klaas tr. (1) Oosternieland 30-3-1749 Trijntje Jans, dr. van Jan Roelofs (kui
per) en Fenje Jans. 

Sieke Jacobs, tr. (2) Oosternieland 3-4-1747 Cornellis Reints, zn. van Reijnje 
Jans en Lijsebeth Derks, geb./ged. Garnwerd 9/28-5-1719. 
Uit dit huwelijk: 

7. Rinje Cornellys, ged. Oosternieland 23-3-1749, over!. na 5-8-1783. 
Sieke Jacobs, tr. (3) Oosternieland 24-3-1754 (huw. contr. Oosternieland 26-2-
1755) Sijmen Pieters, geb. Uithuizen, schipper. Sijmen tr. (1) Oosternieland 
12-11-1730 Aaltjen Harmens, dr. van Harmen Remmerts en Geertien Jacobs.). 

III. Jacob Geerts Lommert, ged. Oosternieland 17-3-1737, tr. Oosternieland 
16-7-1769 (huw. contr. Oosternieland 7-6-1769) Jantjen Harms, dr. van Harm 
Aries en Maria Hendriks, ged. Zandeweer 13-1-1743. 
Jantjen tr. (2) Oosternieland 20-5-1777 (huw. contr. Zandeweer 2-5-1777) Alje 
Jans, zn. van Jan Tjarks en NN). 
Uit dit huwelijk: 

1. Sieke Jacobs, ged. Oosternieland 24-1-1773. 
2. Harm Jacobs, ged. Oosternieland 11-12-1774. 
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Allem@@I digit@@I (twee-en-veertig) 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

De Freonen fan de argiven fan Fryslán (Vrienden van de archieven 
van Friesland) hebben in 2013 weer veel archiefmateriaal digitaal toe
gankelijk gemaakt. Er zijn 208.000 records van het notarieel archief 
ingevoerd, in het bestand zitten nu 1 miljoen akten. Men hoopt dat de periode 
1811-1925 dit jaar kan worden afgerond. De doopboeken zijn vrijwel klaar, van de 
diaconierekeningen zijn er enkele kerkelijke gemeentes aan de database toegevoegd. 
Met het invoeren van het laatste, niet openbare, rolboek van het arrondissement 
Leeuwarden is dit project afgerond. Men is nog bezig de autorisatieboeken om te zet
ten naar Excel en men is begonnen de Nedergerechten te fotograferen. Al dit moois is 
te doorzoeken op www.tresoar.nl via ZoekeH Haar voorouders. Dit zijn ruim 46 digitale 
bronnen, zoals bijvoorbeeld DTB, Burgerlijke stand, Naamsaanneming 1811, Familie
namen 1811-1942 en Friezen in de 10-daagse veldtocht. 

De site van Tresoar (Fries historisch en letterkundig centrum van Fryslän) heeft intus
sen een nieuwe lay-out gekregen. De openingspagina geeft in blokken aan wat er op 
stapel staat aan lezingen, festivals enz. (bovenste blok) , de andere blokken brengen u 
naar ZoekeH Haar voorouders, VerhaleHwedstrijd, Symposium, TeHtooHstelliHgeH, Oud 
Hieuws en Cold Case. De items bovenin het scherm (zwarte balk) geven, na aanklikken, 
elk ook weer nieuwe blokken. 
Onder Nieuws & AgeHda staat OHtdekkeH, OHderzoekeH en VertelleH, elk ook weer goed 
voor een onderverdeling. OHderzoekeH geeft een zoekbalk om te zoeken in meerdere 
bronnen tegelijk, zoals bibliotheek, digitale collectie, archieven of genealogische 
bronnen. 
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Het zal u niet zijn ontgaan, www.kranten.kb.nl is vervallen. 
De Koninklijke Bibliotheek heeft een nieuwe site voor het zoeken in kranten, met als 
adres http_;//delpher.nl, waar tegelijk ook kan worden gezocht in miljoenen gedigitali
seerde boeken en tijdschriften. De items zijn uiteraard ook apart te doorzoeken. 
Vergeet niet in de streekbladen te zoeken, die geven vaak persoonlijkere details dan 
landelijke bladen. Staat iets niet in een landelijke krant, dan is de kans groot dat het 
wel in plaatselijke bladen staat. Na het selecteren van KraHteH, het intikken van zoek
termen (en uiteraard ZoekeH geven) verschijnen de treffers, met in de linkerkolom de 
mogelijkheid tot verfijnen op Periode (eeuw), Soort bericht, VerspreidiHgsgebied, KraH
teHtitel enz. Na openen van een treffer kunt u deze inzien via Beeld, Tekst of Details. 
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Er worden nog steeds pagina's aan het bestand toegevoegd. 
Het is mogelijk op voor- en achternaam te zoeken, door deze tussen aanhalingstekens 
te zetten, dus bijvoorbeeld "Antonia Veldhuis". U kunt met wildcards (* en ? in plaats 
van één of meer letters) werken. Dit werkt niet in combinatie met de aanhalingstekens. 

Overigens kunt u op www.dekrantvantoen.nl nog steeds het Dagblad van het Noor
den , het Nieuwsblad van het Noorden en diverse noordelijke streekkranten doorzoe
ken. Voor Groningen zijn dat o.a. de Groninger Gezinsbode, De Ter Apeler Courant, 
Westerkwartier, Het Pekelder Streekblad en De Veendammer. 

Voor het opdoen van inspiratie kijk ik regelmatig op httpj/sneuperdokkum. 
blog~pot.nl. Hierop blogs (een soort dagboek dat regelmatig wordt bijgehouden, u 
kunt reageren) van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Deze keer stond er 
een beschrijving van enige nieuwe tijdschriften, nieuwe bronnen en artikelen op. Links 
op de site Blogarehief (vorige Blogs), Fotogalerij, filmpjes, scans van boekjes van W. Tsj. 
Vleer, verwijzing naar andere interessante Blogs (o.a. Groninganus, Blog Coret, 
CBG-methodiek, ColdCase), Andere relevante sites en Populaire berichten. 

Op www.allegroningers.nl zijn intussen de geboortes van 1913 bijgevoegd, aan de hu
welijken van 1937 wordt gewerkt. De huwelijkscontracten van vóór 1811 hebben op 
dit moment alle aandacht, ze komen zonder scans op de site. Op www.groningerar
chieven.nl komen ook steeds meer kentekens van auto's (voor 1950) te staan. U kunt 
foto's en gegevens sturen. Albert Beuse noemde het artikel Journaal van Samuel Victors 
van der Reis op deze site over een Groninger die in 1851 een reis naar Engeland 
maakte en daar een verslag over schreef. Bert Schut bewerkte het document. 

Journa~! ,~11 s~mud Vi,w,, van Jcr Rei, r !elp on, ,ucc om Je g~scl11cdc11i- ,.10 

,-.,n t~CH reis OJ ... 1r L·ng<..LuHl in 1S;, Cir .. ,uiug,en iu '4,,- ·4, in hcdJ te ,çcJuijvcn1 

Tot slot wil ik u nog even herinneren aan de oproep om artikelen voor een themanum
mer over de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in te sturen voor Gens Nostra. Dit kan 
nog tot 1 juni aanstaande. Ter inspiratie verwijs ik u naar mijn Column Webdigit@@l 
op www.ngv.nl en naar de site www.wereldoorlog1418.nl. Meer gegevens (de oproep) 
vindt u in de Gens Nostra van maart/april 2014 op bladzijde 80. Wilt u nog meer tips 
voor het zoeken op internet, dan kunt u bladzijde 108 en volgend van datzelfde num
mer lezen: Suggesties voor het zoeken op internet door een genealoog, deel 1. Hierin 
ook veel suggesties voor zoeksites voor de drie noordelijke provincies. 
Lees ze, zoek ze en stuur links! 
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Bijzondere vondst 
Tobias Wagenaar, Groningen 

Bijzondere 
geboorteadvertenties 

Tijdens genealogisch onderzoek kom 
je de opmerkelijkste dingen tegen. 
Soms krijg je ook opzienbarende zaken 
aangeboden. Als voorbeeld van het 
laatste kan gelden de geboorteadver
tentie van Martin Rick Beekhuizen in 
het toenmalig geheten Nieuwsblad van 
het Noorden van 15 juni 1994. De 
trotse grootvader in dit geval heeft 
groots uitgepakt. Niet alleen de feite
lijke geboorte, maar meteen een stam
reeks over 13 generaties met de part
ners, voor zover van toepassing, erbij 
en hun respectievelijke woonplaatsen. 
{zie afbeelding 1) . Deze vorm van pu
blicatie zie je niet veel. 

Niet lang daarna zag ik zelf een adver
tentie in de NRC van 27 juli 2013 die 
in feite over hetzelfde gaat. {zie afbeel
ding 2). Deze advertentie is kleiner en 
beperkter van opzet. Het is ook niet 
helemaal duidelijk wie de opsteller is 
van deze advertentie. 

Desalniettemin is de opsteller niet min
der trots! Misschien was hij of zij nog 
niet zover met zijn eigen genealogisch 
onderzoek op moment van geboorte 
van genoemde stamhouder. Vandaar 
een kleinere advertentie? 

Alles in ogenschouw genomen: mis
schien is het een idee voor u om als u 
een nieuwe loot aan uw stamboom 
krijgt een dergelijke advertentie te 
plaatsen. 

Inzake de eerste afbeelding wil ik Paul 
Jacobs van de Groninger Archieven 
bedanken. Hij kwam deze geboorte
aankondiging tegen. 

Welkom, nieuwe loot aan onze stamboom. 
Vandaag werden wij verblijd met de geboorte 
van ons eerste kleinkind 

Martin Rick Beekhuizen 
zoon van 
Willem Beekhuizen en 
Wijka G. Pot 

9663 AJ Nîeuwe Pekela, 13 juni 1994. 
Zuidwendingerweg 4. 

zoon van Maarten D. Beekhuizen 
en Engelina S. Egberts 
N.-Pekela 

zoon van Willem Beekhuizen geb. 1909 
en Grietje van den Haak 1910-1993 
Musselkanaal 

zoon van Willem Beekhuizen 1888-1919 
en Neeltje Hofland 1889-1910 
Scheveningen 

zoon van Willem Beekhuizen 1854-1937 
en Dirkje Jol 1857-1894 
Scheven î ogen 

zoon van Gijsbert Beekhuizen 1830-1884 
en Maria Bal 1835-1890 
Scheveningen 

zoon van Willem Beekhuizen 1803-1872 
en Maria Mooiman 1802-1856 
Scheveningen 

zoon van Joghum Beekhuijsen 1741-1779 
en Immetje Arens Bos 1762-1832 
Scheveningen 

zoon van Gerrit Beeckhuijsen 1 ï05-1779 
en Dirkje de Swart 1709-1742 
Rotterdam 

zoon van Susio van Beeckhuijsen 1673-.... 
en Marijke Mont .... -1716 
Rotterdam 

zoon van Adriaen van Beeckhuijsen .... ·1678 
. en Ida de Susio 1637-1718 

Rotterdam 
zoon van Lodewijck van Beeckhuijsen 

trouwt 30-06-1644 
Merike Ariaen 
Zaltbommel 
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Afbeelding 2 

~- . -- ~ ~· 

- ·--~· 't'llllf!i ......,,_,' ~ ~ ""'14 

Nieuws van de archieven 
redactie Henk Hartog 

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

Aanwinsten genealogieën etc. in de bibliotheek (toegang 1957) 

28514 Huis. Genealogie Huis/ Huys, samengesteld door J. Roelfsema, 2014, ruim 
60 pagina's, met index. Gevolgd worden de nakomelingen van Johannes Huss, geb. 
ca. 1625, die in 1662 te Groningen trouwde met Teelke Verlaghe. Hij was, evenals zijn 
broers Berendt en Hindrick Huss, orgelbouwer en had waarschijnlijk een zuster Katha
rine, die getrouwd was met Arp Schnitger sr. Een van de nakomelingen is de medicus 
Harmannus Huys, wiens grafzerk (uit het jaar 1776) is te vinden in de Nicolaikerk in 
Appingedam. 
28606 Kielema. Door weer en wind: maritieme geschiedenis van de familie Kielema, 
door Peter van Rooden, 2013, 224 pag., met bronnen, index en literatuuropgave. 
Het reilen en zeilen van de familie Kielema op zee is in een notendop het onderwerp 
van dit boek. Het verhaal begint in de 18• eeuw met turfschipper Joost Mees Kielema, 
zoon van Jeremias (Mewes/Mees) Joosten en Foecktien Teekes, in 1729 gedoopt te 
Hoogezand en wonende op de Kalkwijk. In 22 hoofdstukken worden in het boek ver
volgens de vaak bewogen levenslopen van verschillende nakomelingen Kielema be
schreven, lieden die hun beroep op zee vonden als binnenvaarder, buitenvaarder, 
stuurman, loods en matroos. [zie ook kwartierstaat Kielema in dit nummer, pag. 41] 
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28306 Ko erts / Bakker. Kroniek van de familie Koerts/Bakker: de weg terug: feiten, 
verhalen en vermoedens van en over de familie vanaf het jaar 1742 tot 1985 in het 
Oldambt en in de Veenkoloniën, samengesteld door Pieter Bakker, 2013, 160 blz. met 
veel foto's en verhalen. Samensteller volgt de stamreeks van Koert Koerts, in 1742 te 
Winschoten getrouwd met Gepke Jans, naar Koenraad Jan Sebo Bakker. 
28430 De huizen van Lutjegast en hun bewoners sinds 1880. Samengesteld door 
Jan C. Lohmeijer, 2013, 608 pagina's, met een uitgebreide index. 
De schrijver doorloopt de verschillende straten van het dorp en beschrijft de verschil
lende huizen/boerderijen en de bewoners; veel genealogische gegevens en rijk ge
i1lustreerd. Op pag. 12 een toelichting hoe de vermelde gegevens te lezen. 
28474 Middel. Familie Middel uit Wildervank in de 18e en 19e eeuw, door René Karl 
Middel, 2014, 184 pagina's. Stamvader is Harmen Jans Middel, uit Duitsland afkom
stig, die in april 1715 te Wildervank trouwt met Fennigjen Hindriks. Boek bestaat uit 
twee gedeeltes. Aan het begin veel verhalen, afbeeldingen en foto's over leden van de 
familie Middel en vanaf pag. 68 de genealogie van de familie Middel. 

Nieuwe boeken 
Verschenen of nog te verschijnen 
Klaas Niemeijer, kenjniemeijer@planet.nl 

Dit jaar weer een aantrekkelijke boekenlijst. Het is niet altijd eenvou
dig om de lijst samen te stellen, want de redactie heeft niet de luxe 
om presentexemplaren te mogen ontvangen. In de praktijk betekent dit dat ik zo af en 
toe de nieuwe boeken mag inzien die in de boekenstal van de boekhandel Godert Wal
ther in het gebouw van de Groninger Archieven staat. U begrijpt het al, het zijn de eerste 
impressies, eigenlijk flitsen die ik verwoord. Zo nu en dan krijg ik mails van bepaalde uit
geverijen waarin boeken worden aangeprezen. Om hun vele historische uitgaven ves
tig ik speciaal aandacht voor de uitgeverij Verloren in Hilversum rwww.vertoren.nll. Echt 
de moeite waard om op hun site rond te snuffelen. 

Alleen voor leden - Studentenverenigingen vertellen, Imbre Engbers en Marlot 
Oortsman, uitgeverij Passage, Groningen 2013, 175 bladzijden, ISBN 978-90-5452-
267-6, rijk gei1lustreerd, deels in kleur,€ 17,50. In dit boek komt het studentenleven in 
o.a. Groningen aan de orde. 

Anna van Ewsum - Haar afkomst, haar leven en haar wereld, Wouter van 
Schie, uitgegeven door Makoenders, Leek, 2013, 320 bladzijden, ISBN 978-90-
902 7262-7, rijk geïllustreerd, deels in kleur, met diverse kwartierstaten van de families 
Van Ewsum en Von Inn- und Kniphausen en een uitgebreid register,€ 24,95. Een voor 
een boek van deze omvang zeer aantrekkelijke prijs. 

De geschiedenis van GREMI - Een eeuw Groninger auto- en motorenim
port, Willem Pol, uitgeverij Noordhoek, 143 bladzijden, ISBN 978-90-330-03622, rijk 
geïllustreerd, deels in kleur, € 17,50. Naast auto's zoals Lada en Goggomobil was 
Gremi destijds ook importeur van bekende motormerken, zoals de verdwenen AJS, 
Horex en het nog bestaande Moto Guzzi. Een prachtboek. 
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Hak, pak en zak - Traditionele beroepen op het platteland van Noord-Oost 
Nederland, Jan Kraak, uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen 2013, 146 bladzij
den, ISBN 978-90-232-50401, gei1lustreerd met zwart-wit foto's,€ 19,95. Een prach
tige uitgave over soms al weer verdwenen beroepen. 

Het communistische verzet in Groningen 1940-1945, Ruud Weijdeveld, uitge
verij Profiel, Bedum 2014, twee delen, 615 bladzijden, ISBN 978 90 5294 553 8, rijk 
gei1lustreerd, deels in kleur€ 4 7,50. Dit boek beschrijft de rol van de Groninger CPN in 
haar strijd tegen het fascisme van het toenmalige Nazi-Duitsland en de offers die daar
bij zijn gebracht. Voor een deel is het boek gebaseerd op het eerder verschenen boek 
Rode Hulp van de zelfde auteur. De onrechtvaardige behandeling voor wat betreft de 
toekenning van verzetspensioenen aan voormalige communistische concentratie
kampgevangenen komt in het boek ook aan de orde. 

Het Engelse Kamp Groningen 1914 - 1918. De geschiedenis van 1500 
Engelse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Menno Wielinga, uitgave 
Profiel, Bedum 2014, 292 bladzijden, rijk geillustreerd, deels in kleur, ISBN 978-90-
5294-549-1, € 32,95 inclusief DVD. Dit boek geeft een zeer gedetailleerde beschrij
ving van het toenmalige Engelse Kamp en het wel en wee van de leden van de First 
Royal Naval Brigade die in Nederland werden geïnterneerd. Ook aan de Timbertown 
Follies, de cabaretgroep van die Engelsen, wordt ruime aandacht besteed. 

Honderd jaar De Kruisweg Marum en 65 jaar familie Rudolphus, Douwe de 
Graaft, uitgegeven door V.o.E De Kruisweg, Marum, 88 bladzijden, geen ISBN, rijk ge
illustreerd, summiere familiegegevens van de vroegere exploitanten van De Kruisweg, 
€ 19,95. In het verleden was ik een tamelijk frequente bezoeker van De Kruisweg. Eer
lijk gezegd had het boek wel iets meer inhoud mogen en kunnen hebben. 

Lagen in stad - Oude vondsten in Nieuwe Verhalen, diverse auteurs onder re
dactie van Gert Kortekaas en Martijn Lindeboom, uitgeverij Passage, Groningen 
2013, 216 bladzijden, ISBN 978-90-5452-280-5, rijk geïllustreerd, voornamelijk in 
kleur, € 18,90. Rondom de archeologische vondsten hebben auteurs gefantaseerde 
verhalen geschreven. Door die verhalen komen die vondsten wel veel meer tot leven. 
Erg mooi. 

Leven op een breuklijn, Theo Elsing, Jolanda Faber en Ina Vlootrnan, uitgave Pro
fiel 2013, 95 bladzijden, geen ISBN, geïllustreerd met schetsen van Jolanda Faber, 
€ 10,00. Dit boekje geeft inzicht in een actueel onderwerp: de aardbevingen in de pro
vincie Groningen. Gunstig geprijsd en absoluut een aanrader. 

Prinsenhof Groningen - Een royaal verhaal, Marieke Bos en Persbureau Tamme
ling, een initiatief van N.V. Groninger Monumentenfonds en De Prinsenhof te Gro
ningen. In een oplage van 1500 exemplaren en uitgegeven t.g.v. de verbouwing van 
het Prinsenhof tot een ... leest U zelf maar! 72 bladzijden, ISBN 978-90-9028020-2, 
rijk ge"tllustreerd, deels in kleur,€ 14,95. Fraai uitgevoerd en een must voor een ieder 
die in oude gebouwen in de binnenstad van Groningen geïnteresseerd is. 

Veendammer Wind(t) - Een veelzijdige radiopionier en -centralehouder, Jan 
B.M. Wind, Uitgeverij Noordhoek 2013, ISBN 978-90-330-0291-5, 189 bladzijden, 
rijk geïllustreerd, € 22,50. De Veendammer familie Windt telde zeven zakenmensen 
waarvan in dit boek de voornaamste activiteiten in meer of minder mate aan de orde 
komen. Een mooi stuk Veendammer historie. 
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Het wordt voorjaar 
en we gaan er weer op uit! 

Zonnescherm voor in de auto 
set van 2: 10,95 

Handdoek 12,95 
Hoes voor i-pod of mobiel 7 ,95 
Golfparaplu, ook als parasol te gebruiken: 12,50 
Pet 7,95 
T-shirt vanaf 11 ,25 
Polo shirt 20,50 

Rugzak 7,95 

En thuis vieren we vader- en/of moederdag ... 
Barbecueschort 13,50 
Stropdas 13,00 
Grote mok of senseo formaat 11 ,25/8,95 
Puzzel van vakantiefoto 7,95 
Tegeltje 14 x 14 cm 7 ,95 
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Vragen en antwoorden 
redactie Johan Waterborg 

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vrogen op geneologisch gebied in de 
provincie Groningen en voor olgemene vrogen von geneologische oord. 
Antwoorden komen van de GroninGEN-lezers; de redactie doet geen onder-
zoek naar aanleiding van gepubliceerde vrogen; voor verdere regels zie GroninGEN 2013 nr. 1 , p. 31 . 
U kunt uw vragen en antwoorden sturen naar: J.A.P. Waterborg, Vijverweide 13, 9791 EA Ten Boer, tel: 
050-230 34 40, e-mail: waterborg@gmail.com. 

ANTWOORDEN 
2014/01 Een reislustig gezin 
Deze vraag heeft ook in de "11 en 30", het afdelingsblad van de NGV-afdeling Fries
land, d.d. 2 april 2008, blz 1003 gestaan. 

Obbe N.N., tr. Sieuwke N.N. 
Kind: 
1. Tjaard Obbes, wonende te Herenwal onder Haskerland en te Rotterdam. Hij 

doet op 12-2-1654 belijdenis (Tieerd Obis, op de Heerenwal, zoon van Siouwe), 
otr. 16-2-1651 Heerenveen, met attestatie naar Miederhuis bij de Horne in Has
kerland (1) met Wyts Hotses, afkomstig uit Oude- of Nijehaske, over!. vóór 
1661, tr. voor 1661 (2) met Aeltie Hanses. Volgens het lidmatenboek van 
Schoterland vertrekken zij op 18-8-1663 naar Rotterdam. 
Kind uit het eerste huwelijk: 

1. -Obbe Tjeerds, afkomstig uit Sappemeer, ged. 22-1-1654 Heerenveen, tr. 
Joure 5-5-1674 Gertien Lolles. 

Kind uit het tweede huwelijk: 
2. Hans Tjaards, ged. 21-4-1661 Heerenveen. 

Van de kinderen van Obbe Tjeerds en Gertien Lolles zou Hotse (kind No. 7) mo
gelijk dezelfde kunnen zijn als Huijbert (kind No. 8). 

Meer informatie over Lolle Noolckes is te vinden in het eerder genoemde nummer van 
"11 en 30". 
Melle Koopmans, Grijpskerk 

2014/02 Het venijn zit in de koek. (Catharina Jans) 

Op het stukje over Catharina Jans (GroninGEN nr. 1 , 2014, blz. 31) die haar zus vergiftig
de kwamen twee reacties van mannen die dachten dat ze mogelijk hun voormoeder 
zou kunnen zijn: Michèl de Jong (zie antwoord hieronder) en Caspar van Heel. 
Intussen hadden Caspar en ik ontdekt dat er in het Volle Gerecht van Stad Groningen 
(toegang 1534) in inv.nr. 1199 vooronderzoeken zaten over dit geval. Caspar nam ze 
door, ik verwerkte ze. 

Het vervolg en einde van Catharina Jans, door Antonia Veldhuis 

Nadat men op 12 november 1705 ontdekte dat Catharina Jans zich in Leeuwarden 
bevond werden er onmiddellijk stappen ondernomen om haar te arresteren op ver
denking van moord op haar zus Trijne. Ze wordt naar Groningen gebracht. Daar aan
gekomen wordt ze, op 3 december, opgesloten bij de Stadsgeweldige. Intussen zijn de 
vraaggesprekken met diverse getuigen gestart, de eerste al op 26 november. 
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Wat de getuigen zeggen 
Op 26 november worden Etjen Hermans, Maria Pieters en Trijne Jans ondervraagd. 
Dat levert het volgende op: Hindrik Lodewijks (de overleden man van Etjen) vond 
's morgens tussen 7 en 8 uur de twee dode lichamen, Trijne Jans en haar dochter; het 
kind was 12 of 13 jaar oud. Een vrouw in Leeuwarden had Hindrik gevraagd op de 
kamer van Trijne Jans te passen. Hun hond heeft uit een pot in de kamer geslikt en is 
binnen 1 ½ uur gestorven. Catharina's echtgenoot Geert Slingerbeen, alias Geert Wil
lems, was hier destijds niet. 
Trijne Jans, wed. Jan Draijer, verklaart 6 of 7 jaren geleden bij Catharina Jans te zijn 
geweest, even buiten Leeuwarden. Toen Trijne had gezegd: "Ze zeggen dat je je zuster 
vergeven hebt", antwoordde Catharina: "Dat heb ik niet gedaan, maar mijn schelms 
man." 
Op 7 december komen Maria van Gulikkerlandt en Evert Ploegmans. Maria heeft 
Catharina in Waterland getroffen en haar over het overlijden van haar zus verteld. 
Evert vertelt dat er enige jaren terug in de Princenstraat 2 dode lichamen, zwart en be
schimmeld, zijn gevonden. Ze zijn 's nachts, op 9 januari 1693, op het Zuiderkerkhof 
begraven. 

Meer getuigen en de feiten hieruit 
Op 8 december zijn de getuigen (die bijna allemaal in de Prinsenstraat woonden): 
Etjen Harmens, Maria Pieters (wed. Pieter Parrel), Trijne Jans, Ariaantje Geerts, Jan
tjen Hindriks (lag toen in de kraam), Marijke Rijkens, Brechtjen Willems, Annigjen Jan
sen (woonde Molenstraat), Gepke Jans, Adriaantje Geerts, Brechtjen Willems, Gepke 
Hans, Teelke Hindricks, Elsebeen, Tietjen Abenhans, Swaantjen Jans en Trijntjen 
Jans. 
De feiten die hieruit naar voren komen: De zusters Catharina en Trijne woonden een 
kwart jaar in een kamer, die eigendom was van Gepke Jans. 
De dode was 9 weken vermist. Toen ze de lijken vonden zagen die er uit als rode buis
kool, ze waren al aan het vergaan en er was schimmel om de mond. Brechtje heeft ze 
met Taatje la Croix van het bed genomen, Marijke en Maria hebben geholpen ze in de 
kist te leggen. Taatjen is nu dood, ze ging naar Drenthe. 
De kamer was van de dode, haar zus was een week of drie bij haar. Iedereen wist haast 
wel zeker dat Catharina het gedaan had, vanwege het schielijke vertrek. De dochter 
van Catharina speelde de hoer. 

Op 10 december vertellen Ette Harms,Trijne Jans, Rixte, Maria Rijksens, Bregtjen Wil
lems en Gepke Jans: "De man van Catharina had tegen Rixte Hanssen gezegd dat hij 
naar zijn snaarsche wilde gaan. Die vertelde dat die al begraven was en dat zijn vrouw 
haar had vergiftigd. Waarop de man zei dat hij nooit bij de moordenares wilde komen, 
en bitterlijk geschreit had de." 

En wat zegt Catherine zelf 
Op 7 december vertelt Catharina: "Het was al tegen de winter toen ik het slot voor de 
deur hing, mijn zuster en haar kind waren weg. Mijn man heette Geert Willems en 
woonde in Amsterdam. Hij was in Groningen geweest en deed alsof zijn brief uit 
Amsterdam kwam. Daarna ging ik naar Amsterdam en toen naar Friesland, daar zou 
Geert ook komen. Ik weet niet of hij beiden vergeven heeft. Ik had nooit ruzie met mijn 
zus, wel met mijn man omdat hij met andere vrouwen ging. 
Ik ben niet naar Groningen gegaan, naderhand wel, ook naar Sappemeer. 
Ik heb nooit goed of kleren van mijn zus weggenomen." 
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Catharina zegt dat ze twee kinderen heeft en twee echtgenoten had. Ze weet niet zeker 
of haar man de moord pleegde. 

Op 10 december bekent Catharina dat ze haar zuster Trijne en diens dochter heeft 
vergiftigd. 
Taatjen La Crois heeft voor een halve stuiver het (witte) venijn gehaald, ze hebben in 
Taatjens huis overlegd wie het zou doen en brandewijn gedronken. Catharina heeft 
het venijn in het meel in een potje beslag gesmeten. Haar zus heeft daarvan een pan
nekoek gebakken, die ze met haar dochter opat. Catharina ging naar Taatjen om moes 
te eten. 
Men concludeert dat Taatjen aan de moord zo schuldig is als het licht van de dag 
schijnt. 
Daarop is Catharina vertrokken, ze heeft haar man in Harlingen gevonden. Ze zegt dat 
die van het delict wist. Ze heeft een week of vijf, zes buiten Leeuwarden gebedeld. 

Waarmee Catharina haar doodvonnis tekent. Er was geen keihard bewijs dat ze haar 
zus vermoordde, zonder haar eigen bekentenis was ze mogelijk niet eens veroordeeld. 
Dat Trijne eigenlijk haar eigen moordwapen bakte is een bizar detail. De in het vorige 
artikel genoemde Catharina hoeft niet de goede te zijn. Er zijn (te) veel vrouwen met 
de naam Catharina Jans in Groningen, evenals dat er veel Trijne Jans-en zijn. Wel 
weten we nu zeker dat Catharina getrouwd was met Geert Willems, alias Geert Slin
gerbeen, en dat haar zus Trijne heet. Die heeft een kind van ongeveer 12 jaar. Met ze
kerheid de identiteit van onze hoofdpersoon vaststellen vergt diepgaander onderzoek. 
Caspar twijfelt intussen ernstig of hij wel van Catharina afstamt, maar hij vindt het best 
wel jammer. 

Reactie van Michèl de Jong 
Naast de genoemde kinderen Lamme, Maria, Thomas en Maria hadden Catharina 
Jansen en Casper (Thomas) Hollaker/Hafnager/Hasnacher/Koelnacker/Holnak ook 
nog een zoon Herman, ged. Groningen (A-kerk) 13 sept. 1682 (in Moesckersgang). 
Bovendien had Catharina uit haar eerste huwelijk met Jan Jansen ten minste één 
dochter, !de Jansen, van Groningen, tr. Groningen (ondertr. ald. 4 maart, voor haar 
Casper Thomas als vader - waarmee wel stiefvader bedoeld zal zijn) 24 maart 1693 
met Claes Simens, van Holwierde, soldaat onder kapitein De Mepsche. Uit dit huwelijk 
werden 9 kinderen geboren. Ook zoon Thomas Caspers (1686-vóór 1734) heeft een 
uitgebreid nageslacht. Van Lamme, Herman en beide Maria's Caspers vond ik voor
alsnog geen (zekere) huwelijken of kinderen. 
Michèl de Jong 
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