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GroninGEN 2015 nummer 1 

Woord vooraf 
Gert Zuidema, voorzitter 

In het afgelopen jaar hebben we weer samen met de historische 
vereniging "Stad & Lande" en het RHC Groninger Archieven le-

omslogontwerp: Henk Kampen 

zingen georganiseerd. In het voorjaar binnen het thema "Vorst en Volk" en in het na
jaar over afzonderlijke onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis en cultuur van 
Groningen. In het voorjaar van 2015 gaan we dat doen onder de titel "Nieuwe 
Oogst", waar schrijvers en schrijfsters van nieuwe of recent verschenen boeken over 
het onderwerp van hun boek in relatie tot Groningen zullen vertellen. Misschien levert 
het een nieuwe invalshoek op voor uw familieonderzoek. 

"Wie schrijft die blijft" luidt een oud gezegde en daarom blijven we zo lang het kan ons 
blad uitgeven. Al zoeken en vinden we veel op internet, we willen het graag in ge
drukte vorm op papier zien en laten zien. Zo ook weer in dit nummer. 
Dat wij dit kunnen doen is dankzij de contributies van onze leden en de abonnees op 
ons blad. Helaas daalt het ledental van de NGV en daarmee dalen de inkomsten. Dat 
betekent verhoging van de contributie of minder geld beschikbaar voor de afdelingen, 
Gens Nostra, het Verenigingscentrum en andere activiteiten. 
Als vrijwilligersorganisatie zijn wij zonder winstoogmerk actief voor onze leden, maar 
er bestaan ook organisaties als "ancestry.com" en "MyHeritage" die graag aan ons 
verdienen. Laatstgenoemde maakt al reclame op onze TV nadat ze Aldfaer en Bob 
Coret met o.a. Genealogie Online en Stamboomforum binnen hun organisatie hebben 
gekregen. Er zit blijkbaar wel "brood" in genealogie. Ancestry.com werkt nu samen 
met de Mormonen. We wachten af wat de consequenties van deze concentraties voor 
ons zullen zijn, maar beide organisaties vallen onder Amerikaans recht! 

Gelukkig kunnen we op internet ook nog "gratis" informatie verzamelen en gegevens 
uitwisselen, zoals via groningen-genealogy van yahoogroups met een uitgebreid ar
chief vanaf 2001 en ongeveer 1000 deelnemers. Voor andere provincies bestaan 
soortgelijke groepen. Als lid van de NGV kunt u op onze eigen website onder "Actu
eel" allerlei informatie vinden over ontwikkelingen in de genealogische wereld, prik
bordberichten met vragen en antwoorden en de zeer uitgebreide maandelijkse nieuws
brief. Er zijn ook stambomen en bronnen in te zien. 
Een andere interessante bron van informatie is Geneanet met veel stambomen en o.a. 
een nieuwsbrief. 
Uiteraard kan een blad als het onze niet tippen aan de hoeveelheid digitale genealogi
sche informatie en het tempo waarin dat verkrijgbaar is, maar met het resultaat ervan 
kan vast een mooi artikel in ons blad geplaatst worden. Van digitaal naar papier dus in 
plaats van andersom. 

We hopen dat u in 2015 met veel plezier bezig mag zijn met uw familieonderzoek en 
dat het mooie verhalen mag opleveren. Het is en blijft een mooie en fascinerende 
hobby. Namens bestuur, redactie en medewerkers wens ik u fijne feestdagen toe en 
een gezond en voorspoedig 2015. 
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Bestuur en Beleid 
Gert Zuidema, afdelings-afgevaardigde 

Algemene Vergaderingen (A V) van de NGV 
op 17 mei en 29 november 2014. 

Op 17 mei werden de gebruikelijke verslagen over 2013 bespro-
ken en goedgekeurd. Over een motie over een redactiestatuut 
voor Gens Nostra hoefde niet te worden gestemd, omdat het Hoofdbestuur (HB) daar 
al mee bezig is. 
De afdeling Familieorganisaties is opgeheven en omgezet in een werkgroep. 
De afdeling Heraldiek heeft plannen om als zelfstandige organisatie buiten de NGV 
verder te gaan. Daarover zijn nog gesprekken gaande. 

De in november 2013 gekozen voorzitter was nu al statutair aftredend, maar werd bij 
acclamatie herbenoemd voor drie jaar. De aftredende secretaris Marius Krooswijk 
werd bedankt voor zijn inzet en kreeg een attentie. Als zijn opvolger werd dhr. Arie van 
Herk benoemd. Andere nieuwe HB-leden werden dhr. Jaap van Zweeden en mevr. 
Monique Plat. Zij zal het secretariaat verzorgen en was beoogd HB-lid om op 29 no
vember te benoemen. Op voorstel van een afgevaardigde werd zij door de AV meteen 
benoemd als nieuw lid van het HB. 

Op 29 november werd de Algemene Vergadering in Driebergen gehouden in een ge
bouw op het landgoed Reehorst. 
Een serie voorstellen in het kader van "De vernieuwende NGV-organisatie" werd in 
hoofdzaak aangenomen, soms na een enkele aanpassing en in een enkel geval was 
nog nader overleg nodig. Dat betekent dat de onderdelen van de NGV een duidelijke 
status en daarbij passende omschrijving krijgen. Gasten krijgen die status gedurende 
drie maanden en daarna zal gevraagd worden om lid te worden. Vastgesteld werd 
welke faciliteiten gasten gedurende de drie maanden hebben. 
De ontwikkeling betreffende de afdeling Heraldiek was inmiddels in een stroomver
snelling geraakt. Het HB had in oktober het bestuur overgenomen, de zittende be
stuursleden hadden hun functies neergelegd en hebben een stichting opgericht. De 
NGV wil de heraldiek niet kwijt evenmin als het Heraldisch Tijdschrift en het is de be
doeling dat het als interessegroep - een nieuw begrip - en onderdeel binnen de NGV 
verder gaat. De verdere afronding zal voorjaar 2015 plaatsvinden. 

Na een hoofdelijke stemming werd het voorstel tot contributieverhoging aangenomen, 
1 7 afdelingen waren voor en 9 tegen. Een schema voor diverse soorten lidmaatschap
pen en abonnementen werd daarmee ook goedgekeurd. 
Het HB zal een statutenwijziging voorbereiden en kreeg mandaat om de goedge
keurde voorstellen uit te voeren alsof ze al in de statuten zijn verwerkt. 

Er is een rapport opgemaakt door deskundigen over de bouwkundige toestand van 
het Verenigingscentrum (VC), een "schouwrapport" van liefst 91 pagina's. 
De conclusie daarvan is dat er een 25-jarenplan moet komen, waarbij er jaarlijks ge
middeld€ 25.000 gedeeltelijk of helemaal uitgegeven moet worden of gereserveerd 
voor werkzaamheden in volgende jaren. Een groot deel van het bedrag is bestemd 
voor constructiewerkzaamheden ter voorkoming van calamiteiten. Daarom is contri
butieverhoging noodzakelijk, maar ook beperking van kosten. 
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In vergelijking met 2013 zijn we vergadertechnisch in rustiger vaarwater gekomen 
onder de rustige leiding van onze voorzitter Toon van Gestel. 

Ons lid Dr. R.P.W.C. Jonckers Nieboer te Arnhem is 40 jaar lid van onze afdeling 
en zal een oorkonde en attentie ontvangen. Hartelijk gefeliciteerd. 

Ook feliciteren wij on6 lid Dr. J.A. de Boo van harte met de gouden speld die hij ont
ving voor zijn werk voor de afdeling Heraldiek en voor het Heraldisch Tijdschrift. De 
voorzitter van de NGV heeft hem die op 25 oktober in Hoogeveen opgespeld. 
De heer De Boo was eerder al 60 jaar lid van onze afdeling. 

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. 

In het voorjaar van 2015 organiseren de NGV-afdeling Gro
ningen in samenwerking met de historische vereniging "Stad & Lande" en het RHC 
Groninger Archieven onder de titel "Nieuwe Oogst" weer een serie lezingen, waar 
schrijvers en schrijfsters van nieuwe of recent verschenen boeken over het onderwerp 
van hun boek in relatie tot Groningen zullen vertellen. 

Plaats : de Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. 
Aanvang : 20.00 uur en zaal open vanaf 19.30 uur. 

Woensdag 18 februari 2015 
Spreekster : Annet Nieuwhof 
Thema : Archeologie 

Woensdag 11 maart 2015 
Spreker : Meindert Schroor 
Thema : Stad Groningen - Rurale Metropool 

Woensdag 1 april 2015 
Spreker : Bob Verschoor 
Thema : Cornelis Jetses 

Woensdag 22 april 2015 
Spreekster : Greetje Bijl 
Thema : Onderwijs 

Donderdag 30 april 2015 
Spreekster : Monique Brinks 
Thema : Scholtenshuis 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de publicaties op de websites van de 
NGV afdeling Groningen, de Groninger Archieven en Stad&Lande en bekendma
kingen op andere wijze, zoals flyers, posters en e-mailberichten. 
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Zaterdagmiddag 11 april 2015 
Aanvang : 13.30 uur 
Thema : Afdelings-Leden-Vergadering 
Agenda 

1 Opening en vaststelling agenda 
2 Mededelingen 
3 Notulen van de Afdelings Ledenvergadering (ALV) van 4 november 2014 (uitge-

reikt of op te vragen) 
4 Jaarverslag afdeling Groningen over 2014 (uitgereikt of op te vragen) 
5 Financieel jaarverslag afdeling Groningen 2014 (uitgereikt of op te vragen) 
6 Verslag van de kascommissie 
7 Benoeming nieuwe kascommissie 
8 Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de NGV 

Kandidaten zijn de heren G. Zuidema (afgevaardigde) en H. Boels (plaatsver
vangend afgevaardigde). 

9 Voorbereiding Algemene Vergadering van de NGV op 25 april 2015 te Drieber
gen(?) 
Stukken voor deze vergadering zijn op de ALV ter inzage. 

10 Wat verder ter tafel komt en sluiting 
De stukken voor de agendapunten 3, 4, 5 en 9 kunt u van te voren telefonisch of per 
e-mail (zie colofon, pag. 32) bij de secretaris, de heer H.J. Timmer, opvragen. 

Na afloop van het huishoudelijk deel is er een lezing. 
Voor nadere informatie kijk op onze webstek of let op uw e-mail. 

Genealogisch voorstellen 
Johan Waterborg, redacteur 

Mijn naam is J.W. (Jaap) Poll, ben woonachtig in Eindhoven, 
maar van afkomst ben ik half Groninger. Mijn vader is geboren in 
Schouwerzijl, maar de oudste gedocumenteerde voorouders kwamen uit Niehove. De 
volgende vijf generaties kwamen uit Niezijl. 
Na mijn pensioen heb ik mij gestort op het materiaal dat ik had van de familie Poll. 
Om wat meer te weten te komen over genealogie ben ik lid geworden van de afdeling 
Kempen en Peelland. Omdat ik vaak interessante artikelen vond in (de voorgangers 
van) GroninGEN, ben ik sinds kort bijkomend lid van uw club geworden. 
Voor mijn vaders kant gaan mijn interesses uit naar de families Poll (ook wel Pol), 
Büchli en Bennema uit den Ham (Aduard). Voor mijn moeders kant naar uitbreiding 
van de families Van Vollenhoven en De Graag. 
De familie van mijn vrouw, deels uit Gelderland, deels uit België, heb ik zo ver moge
lijk uitgezocht. 
Voor eventuele belangstellenden: mijn stambomen zijn niet met specifieke 
programma's opgezet! 
Vriendelijke groet, Jaap Poll 
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Naamslijsten XXXVIII 
Willem G. Doornbos, Groningen 

XXXVIII 
Meiers uit het kerspel Zuidbroek, 166 7 1 

Register van die naemen der meyerluyden des caspels Suytbroeck aenwijsende wat 
ende hoeveel een ieder van haer wegens het gebruyck sijner landen tot die nieuwe 
dijck gelden à 45 stuyver per deimt sal moeten betaelen. 

Willem Smael als gebruycker van die Suytbroeckster pastoryeheert onder huisinge 
beclemmet, sal die helfte der nieuwe dijckgelden moeten betaelen 

Ebel Eltjens, kerckenmeyer ende mede andere parcelen in't gebruyck hebbende, 
sal van gelijcken met betaelinge der gerechte helfte connen volstaen 

Aylcke Peters stadtmeyer ad dem 
Anna, die weduwe van Hiltje Jans, stadtsmeyersche ad idem 
Roeleff Aylckes 
wijlen hooftman Horenken 
en jr. Schaffers meyer ad idem 
Enne Egberts, meyer van wijlen d'advocaet Hondebeeck ad idem 
Anna Aylckes, kerckenmeyerse ad idem 
Eppo Tjackes weduwe ende meyersche van Waldrich Eppens ad idem 
Jan Dreuws wegens sijn vrij landt ad idem 
Hayo Eitjes ad idem 
Jurrien Tammens ad idem 
Reinder Jansen ad idem 
Hessel Emes ad idem 
Siso Hindrix ad idem 
Abraham Ottens weduwe ad idem 
Jan Alders ad idem 
Jan Wessels weduwe ad idem 
Tonnis Smit ad idem 
Tjapke Tjaerx ad idem 
Harmen Geerts ad idem 
Eenje Hessels erfgenaemen ad idem 
Frants Onnens weduwe ad idem 
Hero Sijpkens ad idem 
Feycke Reynts ad idem 
Phaebolpensadidem 
Hindrick Jans Drent ad idem 
Mense Roeleffs ad idem 
Luppo Eppens ad idem 
Egge Fockens ad idem 
Jan Dick ad idem 
Jacob Jacobs ad idem 
Jurrien Tiddens erfgenaemen ad idem 
Geert Busscher ad idem 
Roeleff Hindrix weduwe ad idem 
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Simon Jans weduwe ad idem 
Febes Popkes ad idem 
Jan Tammens ad idem 
Hindrick Eltjens, vrouw van Uldrum en Tjaede Fockens meyer sa! met betaelinge 
van 

een veerde part der nieuwe dijckgelden connen volstaen 
Harmen Meertes ad idem een veerde part 
Egbert Jans, Detmar Fransens meyer ad idem 
Jan Oldenziel ende Egbert Alberts ad idem. 

Noot: 
1 GrA, rnr 314, resolutieboek, deel 14, blz. 167, 29 jan. 1667. 

25 Gouden Regels voor genealogen 
door GotGenealogy.com. Vertaling: Pieter van de Sanden 

1. Spelling is onbelangrijk. 
Vroeger konden de mensen niet overweg met spelling en velen konden nauwe
lijks schrijven. Dus de klank van een naam is belangrijker dan hoe het wordt ge
schreven. Gebruik dus 'wild cards' bij het zoeken naar allerlei varianten van 
namen. 

2. Veronderstel niets. 
Controleer al je gegevens. Ga er niet zomaar van uit dat een bepaald document 
goed of fout is. Probeer altijd andere onafhankelijke bronnen te vinden om je ge
gevens zo goed als mogelijk is bevestigd te krijgen. Controleer, controleer, 
controleer. 
Veronderstel bijvoorbeeld niet zo maar dat: 
* je voorouders getrouwd waren 
* informatie uit volkstellingen accuraat is 
* vitale documenten juist zijn 
* alle gegevens van je voorouders altijd zijn vastgelegd 

3. Neem discretie in acht. 
Lieg nooit in je genealogische rapporten. Wees discreet bij het vermelden van in
formatie uit de familie, zeker als het om levende verwanten gaat. 

4. Altijd je bronnen vastleggen, ook al spreken ze elkaar nog zo tegen. 

6 

Gedurende je onderzoek verzamel je steeds meer gegevens en dat eens schijn
baar tegenstrijdige bewijsstuk kan later precies dat stukje uit de puzzel zijn om je 
theorie te bewijzen of af te wijzen. Noteer daarom consequent de bron van je ge
gevens. Daar zijn standaard formats voor, maar ook als je dat zelf hebt ontwor
pen, blijf het dan consequent gebruiken. Als je wilt dat je nageslacht je construc
ties moet kunnen volgen, leg dan altijd vast waar je de gegevens vandaan hebt. 
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5. De meeste datums zijn 'omtrent'. 
Als je geen exacte datum hebt of als verschillende bronnen elkaar tegenspreken, 
is het prima om te vermelden dat iemand "circa 1845" is geboren of in "mei 
1915" stierf. 

6. Ben je ergens niet zeker van, vermeldt het dan. 
Toekomstige stamboomonderzoekers zullen je dankbaar zijn voor je eerlijkheid 
als je gewoon vermeldt dat je een bepaald feit niet kunt bewijzen of dat je "ver
moedt" dat iets zus of zo in elkaar steekt. Maak het niet mooier dan het is en 
knoei niet met de feiten. Nooit. 

7. Alles online is niet mogelijk. 
Er is niets mooiers dan online werken met je computer om nieuwe bronnen te 
vinden en scans van originele documenten; en zelfs om contact te zoeken met 
verwanten. Maar voor genealogen is het internet nooit een vervanging voor het 
prachtige werk van bibliotheken, archieven en historische verenigingen. Dus 
werk zo veel mogelijk online, maar sluit dan je computer af en ga op pad. 

8. Dat het online staat, wil nog niet zeggen dat het waar is. 
Het internet is prachtig, maar het staat vol met onbetrouwbare informatie. Maak 
niet de fout door alles wat je online vindt voor waar aan te nemen. Check altijd 
in andere bronnen, zelfs als je voor je informatie hebt betaald. Als dat mogelijk 
is, raadpleeg dan altijd de originele bron. 

9. Geef je onderzoek door. 
Hoeveel tientallen jaren je ook aan je onderzoek besteedt, het zal nooit klaar 
zijn. Maak een plan hoe je onderzoek aan de volgende generatie onderzoekers 
door te geven. Laat goede notities na, noem je bronnen, leg gebruikte afkor
tingen uit ... kortom, laat je onderzoek na zoals je zelf zou wensen het van een 
ander weer op te pakken. 

10. Sterf niet met al je verhalen nog in je hoofd. 
Genealogie gaat niet alleen over het doen van onderzoek. Het gaat ook over 
verhalen vertellen en er voor zorgen dat de nalatenschap van je voorouders 
wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Zonder die verhalen heeft je 
onderzoek voor de ander veel minder betekenis. De natalenschap van je voor
ouders ligt in jouw handen. Onderzoek doen is prima, maar vergeet vooral niet 
dat jij bent uitverkoren hun verhalen door te vertellen. 

11. DNA is geen troefkaart. 
DNA is slechts een van vele informatiebronnen om relaties te bevestigen of te 
ontkrachten. Het transcriberen van deze resultaten zal altijd menselijke fouten 
bevatten, waardoor valse informatie ontstaat. Dus resultaten uit DNA-analyse al
tijd gebruiken in combinatie met andere bronnen. 

12. Alles wat je op het internet zet zal worden "geleend". 
Accepteer nu maar dat welke familie-informatie je ook op het internet zet, het 
zal worden "geleend", of domweg gestolen. En je zult waarschijnlijk niet de cre
dits krijgen voor je vele harde werken. Dat is nu eenmaal de aard van het beest 
... het internet. Leg je erbij neer. 
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Aanvulling Gouden Regels door Eric Hennekam 

13. Goed genealogisch onderzoek begint met literatuuronderzoek. 
Maak daarbij bijvoorbeeld ook gebruik van het beroemde online Genealogisch 
Repertorium bij het CBG. Behandel deze literatuur zoals je alle bronnen moet 
benaderen. Wees kritisch en controleer alle informatie aan de hand van andere 
bronnen. 

14. Maak gebruik van goede genealogische software. 
Verwerk alle gegevens in een goed genealogieprogramma. Bepaal de keuze 
voor een programma aan de hand van de doelstellingen van je onderzoek. Veel 
beginnende onderzoekers maken gebruik van het gratis programma Aldfaer. Let 
bij je keuze vooral op of ze de mogelijkheid hebben om informatie via het Ged
com-format te importeren of exporteren. Betaalde software is niet per definitie 
beter dan gratis software! 

15. Zet je gegevens nooit op commerciële sites. 
Niet alleen worden je gegevens zeer regelmatig en zonder enige moeite "ge
leend" door andere onderzoekers, de gegevens worden door genealogische 
websites als GenealogieOnline of MyHeritage zelfs gebruikt voor eigen (com
mercieel) gewin. 

16. In de journalistiek is van toepassing: één bron is geen bron. 
Deze regel komt uit de journalistiek en benadrukt nogmaals dat je bronnen met 
elkaar moet vergelijken. Dat lukt niet altijd bij genealogische onderzoeken. Maar 
vermeld in je publicaties altijd alle primaire en secundaire bronnen. 

17. Bekijk ook lokale, regionale of landelijke geschiedenis. 
Gebeurtenissen in het leven van je voorouders staan niet op zichzelf. Wat zij 
meemaakten en hoe zij leefden, is beïnvloed door de omgeving om hen heen. 
Lokale, regionale en landelijke geschiedenis doen je begrijpen waarom zij be
paalde keuzes maakten of in welke omstandigheden zij werkten en leefden. Ge
bruik literatuur over plaatsen, bedrijven, organisaties of gebeurtenissen om je 
onderzoek in de juiste context te plaatsen. 

Aanvulling Gouden Regels door John Boeren 

18. Kijk verder in bronnen dan die ene vermelding. 
Veel bronnen zijn systematisch aangelegd en bevatten veel meer informatie dan 
de ene vermelding die voor je eigen onderzoek van belang is. Vaak kan de ver
melding over een gebeurtenis in het leven van je voorouders beter begrepen of 
anders genterpreteerd worden als je de bron nader bekijkt en onderzoekt. 

19. Tradities zijn niet altijd door iedereen aangehouden. 
In het genealogisch onderzoek kom je veel gebruiken en tradities tegen. Hoewel 
deze gebruiken vaak toegepast zijn, zul je ook situaties tegenkomen waarin afge
weken is van de traditie. Neem dus niet aan dat het gebruik altijd de regel is, om 
daar vervolgens je theorie op te baseren. 

20. Religie is niet allesbepalend. 

8 

De katholieke kerk heeft andere gebruiken en andere bronnen dan bijvoorbeeld 
de protestantse kerk. Sluit bronnen van andere geloofsgemeenschappen niet uit 
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voor het vinden van informatie over je voorouders. Ze kunnen - om welke 
reden dan ook - toch in deze bronnen genoemd worden. 

21. Lees de bron nauwkeurig en verwerk alle informatie. 
Bronnen vermelden vaak veel informatie die genealogen vooral zoeken: een 
naam, een datum, een beroep. Maar wees je bewust van de overige informatie, 
vergeet niet om die ook te verwerken. En lees een bron nauwkeurig: de datum 
van de akte en de datum van de gebeurtenis zijn niet per definitie hetzelfde. 

22. Dezelfde familienaam betekent niet dat je een familiewapen hebt. 
Voor de heraldici: niet iedereen met dezelfde familienaam behoort tot de familie 
met het familiewapen. Toon eerst aan dat je afstamt van de persoon die dit fa
miliewapen voerde, of toon aan dat je familie bent van de persoon die het 
wapen liet ontwerpen en registreren. 

23. Doe ook onderzoek naar broers en zussen van je voorouders. 
Veel onderzoekers kiezen ervoor om alleen te zoeken naar hun eigen voorou
ders. Daarbij slaan ze de andere kinderen uit een gezin over. Het kost extra 
werk. Toch kan het - zeker in de vroegere periodes - van groot belang zijn te 
weten wie nog meer tot het gezin of de familie behoorde. Op deze wijze kun je 
(aanvullend) bewijs leveren voor een theorie. 

24. Genealogie is meer dan namen en data. 
Het is helemaal niet interessant om een lijst met namen en geboorte- of overlij
densdata te presenteren. Veel boeiender wordt het als van die personen verha
len te vertellen zijn. 

25. Besef dat iedere familie 'zwarte schapen' kent. 
Wie onderzoek doet naar de geschiedenis van zijn/haar familie ontkomt niet aan 
familieleden met 'geheimen'. Denk aan: buitenechtelijke kinderen, criminelen, 
psychiatrische patiënten, oorlogsverleden. Wees hierover eerlijk en verdraai 
geen feiten. Laat het je onderzoek niet beïnvloeden, of je doen stoppen. Nie
mand draagt de schande van zijn voorouders. 

ADVERTENTIE 

Geschiedenis litere1tuur Architeduur Natuur 
Duitse boeken voor Duitse priizen 

Boeken over Groningen 
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Het doopboek 
Ger Klein 

een boek van burgerlijke stand? 

Mijn wortels ontspringen op het Groningse platteland en daardoor heb ik een grote be
langstelling voor "documenten met namen" uit de gemeenschap waar een belangrijk 
deel van mijn familie uit stamt. Om die nieuwsgierigheid te bevredigen vroeg ik bij de 
plaatselijke Hervormde Kerk inzage in de doop- en trouwboeken ná 1811 en zo
doende zag ik het doopboek dat begon op 9 maart 1856 en een laatste doop bevatte 
van 10 april 1994. Hier moest zoveel interessante informatie in staan met betrekking 
tot mijn verwanten, dat ik een kopie van dat boek moest hebben. En mijn aanbod 
was om het boek te digitaliseren; '~ver te tikken". Achteraf een misschien (te) spontaan 
aanbod, maar het heeft geleid tot een aantal opvallende constateringen. 

De afspraken 
Het belangrijkste onderdeel van de gemaakte afspraak is, dat de verantwoordelijkheid 
voor publicatie van detailinformatie niet bij mij ligt, maar bij het bestuur van de betref
fende Hervormde Kerk of haar opvolgers. Om die reden is dit artikel ook geanonimi
seerd, waarbij dient te worden aangetekend, dat alle betrokkenen ervan overtuigd zijn, 
dat de informatie, inclusief de digitale versie, bij de Groninger Archieven terecht dient 
te komen. 

Gevolgde werkwijze 
Eind april 2012 begon ik met het overtikken van de eerste pagina's: in keurig schoon
schrift genoteerde informatie. Maar dat schrift werd al snel vervangen door steeds wis
selende collecties hanenpoten, en om de betekenis van de tekst zo goed mogelijk te 
kunnen weergeven ben ik, in geval van twijfel, de betreffende doop gaan vergelijken 
met de akte van de relevante geboorte in het geboorteregister van de Burgerlijke 
Stand. Dit was in vele gevallen het op AlleGroningers.nl beschikbare uittreksel, waarbij 
in vele, maar niet alle gevallen ook de scan van de originele acte werd geraadpleegd. 
Door die vergelijkingen werd in de meeste gevallen wel duidelijk wat er in het doop
boek geschreven was: "O, dat staat er!". Er waren echter ook talrijke gevallen, waarbij 
het duidelijk was, dat de informatie in de akte verschilde van die in het doopboek. 
Na op deze wijze 2754 dopen gedigitaliseerd te hebben, heb ik de database gesorteerd 
op de combinatie naam van de vader en naam van de moeder, en omgekeerd. Op 
deze wijze kwamen verschillen in de spelling van de namen van de ouders aan het 
licht; deels vanwege door mij gemaakte lees- en tikfouten en deels gebaseerd op de 
verschillen in het originele document. 
De vastgestelde verschillen heb ik geclassificeerd (zie tabel hiernaast). 

Belang van de conclusies 
Mijn bevindingen betreffen uitsluitend het ene door mij gedigitaliseerde doopboek. Ik 
denk echter, dat er geen reden is om aan te nemen, dat de kwaliteit van de informatie 
in dit doopboek substantieel verschilt van die in andere doopboeken. En dat geldt dan 
ook voor de doopboeken uit de tijd vóór de invoering van de Burgerlijke Stand. 
Het moge dienen als een aansporing om niet alles te geloven wat geschreven staat; 
zelfs niet in een boek dat aan de basis van het geloof staat: het doopboek. 
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Bevindingen 

Omschrijving van de afwijkingen 

Totaal aantal geregistreerde dopen 

Geboorte ná 1911 (niet kunnen vergelijken) 

Voornaam vader wijkt af 

Voornaam moeder wijkt af 

Achternaam moeder wijkt af 

Achternaam vader wijkt af 

Voornaam boreling wijkt af 

Geboortedatum boreling wijkt af 

Geen geslacht van de boreling vermeld 

Geboortedatum ontbreekt 

Doopvader is niet de biologische vader 

Geslacht wijkt af 

Geen informatie in BS gevonden 

Geboorteplaats wijkt af 

Doopmoeder is niet dezelfde als in de geboorteakte 

Totaal aantal afwijkingen ten opzichte van 

de informatie uit de Burgerlijke Stand 

Absolute 
aantallen 

2754 

464 

298 

255 

142 

93 

76 

74 

59 

31 

12 

8 

6 

4 

3 

1525 

Totaal aantal dopen met een of meer afwijkingen 

ten opzichte van de informatie in de Burgerlijke Stand 1158 

Als percentage 

van het totaal 

aantal dopen 

100.00 

16.85 

10.82 

9.26 

5.16 

3.38 

2.76 

2.69 

2.14 

1.13 

0.44 

0.29 

0.22 

0.15 

0.11 

55.37 

42.05 

Als bijproduct van dit onderzoek zijn er in ruim honderd gevallen verschillen geconsta
teerd tussen de originele geboorteakte en het digitale uittreksel hiervan in de database 
van AlleGroningers.nl. 

Tenslotte 
Het grote aantal geconstateerde afwijkingen tussen doopboek en geboorteakte is niet 
allemaal even ernstig: het verschil tussen "Hendrik" en 'Hindrik' lijkt van minder bete
kenis dan tussen "Pieter" en 'Reinder Jans'. Dit is echter een mening en wanneer er 
sprake is van vernoeming, dan is het wel degelijk belangrijk dat het kind de juiste 
naam krijgt en niet een naam, die "er op lijkt". 
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Het uitgestorven Noorse geslacht Motzfeld(t) in Nederland 
Verkort overzicht 
verzameld en geregistreerd door Jan M Keus, Jar in Noorwegen 

De latere Noorse Oberst Peter Motzfeldt, die leefde van 1736 tot 1800, verwekte in 
zijn periode als jonge luitenant in Ramsnes een buitenechtelijke zoon bij het boeren
meisje Anne Andersdatter Fostre (1740-1801). Toen hij zich realiseerde dat hij in 
zijn huwelijk met de dochter van een voorganger in de Noorse Staatskerk, Helene 
Margrethe Heidenreich (1747-1835), geen kinderen kreeg, besloot hij de jongen te er
kennen en hem tot zich te nemen. 
Peter junior groeide daarom op in het plaatsje Tr121gstad in de provincie 0stfold in 
Zuid-Oost Noorwegen, waar Peter senior als Oberstluitenant woonde. De bedoeling 
was hem een militaire opleiding te geven, zoals zo vele Motzfeldt's voor hem. 
Het geslacht Motzfeldt stamt oorspronkelijk uit een gehucht in de nabije omgeving van 
Keulen. In Noorwegen maakte het geslacht aanvang 1700 carrière als militairen en be
windslieden. Een tak van dit geslacht (in Duitsland) werd medio 1600 genobiliseerd en 
noemde zich Von Motzfeld(t). Leden van de Von Motzfeld(t)-tak waren in de 17rl• en 
18d• eeuw in diplomatieke dienst in Nederland voor de Duitse regering en zijn door 
huwelijken verwant aan adelijke geslachten in Nederland (o.a Van Hardenbroeck). 
Een dergelijke carrière maakte de jonge Peter Motzfeldt niet. Hij werd verwond tijdens 
militaire oefeningen, en daarna ongeschikt geacht. Door familie-verbintenissen kreeg 
hij het ambt van koster in het Zuid-Noorse plaatsje Egersund. Hier kreeg hij meerdere 
nakomelingen, waaronder Peter (later Pieter) Motzfeldt. De hiernavolgende genealo
gie begint bij hem. 
Voor meer informatie kan de lezer contact opnemen met mij via e-postjanm@keus.no 

• 

• 

• 

a 

12 GroninGEN januari 2015, jaargang 22 nr. l 



I. Petter/Pieter Motzveldt, geb. in Tr0gstad 8-4-1792, in het huis Ringstad, zoon 
van Peter Pettersen Motzfeldt en Micholine He/ene Krom, over!. Groningen 5-9-
1826. 

Bij zijn overlijden wordt zijn leeftijd aagegeven als 37 jaar, geboorteplaats Everson 
(foute schrijfwijze voor Egersund) in Noorwegen. 
Beroep: Schoenmakersknecht, daarna schoenmaker. 

Getrouwd Groningen 11-8-1816 met Harmyna Jans Meijer, geb. Groningen 
18-1-1799, dochter van Jan Harms Meijer en Aaltje Jans Smilde, over!. Gronin
gen 3-11-1843. 

De bruid was slechts 17 jaar toen ze trouwde. 
Kinderen: 

1. Pieter Motzveld, geb. Groningen 17-6-1817, over!. Groningen 30-10-
1817. 

2. Alida Motzveld geb. Groningen 23-11-1818, volgt II.1 
3. Jan Motzveld, geb. Groningen 31-10-1820, over!. Groningen 5-2-1825. 
4. Pieter Motzveld geb. Groningen 14-11-1823, volgt Il.2. 

ll.1 Alida Motzveld, geb. Groningen 23-11-1818, over!. Groningen 14-12-1861. 
Getrouwd Groningen 10-9-1840 met Sijger Derks Doris, geb. Groningen 2-
4-1815, (zoon van Derk Jans Doris en Jantje Sijgerts) over!. Groningen 16-5-
1881. 

Sijger was schippersknecht, schipper, en later arbeider. 
Kinderen: 

1. Derk Doris, geb. Groningen 21-10-1840, over!. Groningen 12-10-1848. 
2. Pieter Sijger Dories, geb. Veendam 17-1-1844, over!. Groningen 14-10-

1848. 
3. Harm Doris, geb. 5-10-1846, over!. Grijpskerk 18-10-1866. 
4. Jantje Doris, geb. Groningen 14-3-1849, over!. Groningen 18-2-1850. 
5. Pieter Doris, geb. Groningen 22-12-1850, over!. Groningen 31-10-1855. 
6. Derk Doris, geb. Groningen 4-6-1854, houtzaagmolenaarsknecht (1877), 

bediende (1916). 
Getrouwd (1) Groningen 25-11-1877 met Alida Margaretha Gesina 
Slinger, geb. 9-1-1850, dochter van Wilhelmus Harms Slinger en Harman
na Jacoba Pauwels. 
Getrouwd (2) Groningen 274-1916 met Jacoba Jongsma, geb. Opende, 
gem. Grootegast, dochter van Jakob Jongsma en Jacoba Bakker, weduwe 
van Klaas Strikwerda. 

7. Harmina Doris, geb. Groningen 9-2-1858, over!. Groningen 3-6-1859. 
8. Swaantje Doris, geb. Groningen 14-6-1861, over!. Groningen 30-6-1866. 

II.2. Pieter Motzveld, geb. Groningen 14-11-1823, over!. Groningen 11-4-1872; 
zolderknecht (1855), meter-weger (1867), korenmeter (1868). 

Pieter Motzveld was getuige bij het huwelijk van Johannes Hendriks Fennema en 
Aaltjen Kiers Timmer op 6-6-1852 en hij was getuige bij de geboorteaangifte van 
hun oudste zoon Hendrik op 18-12-1852. Dit komt helaas op Genealogie online niet 
helemaal goed naar voren. Ik denk dat het misschien goede vrienden waren, maar 
zeker geen familie van elkaar. Het beroep van Pieter volgens de geboorteakte van 
Hendrik was "zolderknecht". 
Bron Roeli van der Knaap-de Vos 
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Getrouwd Sappemeer 31-5-1849 met Grietje Berends Bol, geb. Midwolda 
30-10-1819, (dochter van Berend Eitjes Bol en Trijntje Berends Kok) overl. Gro
ningen 6-5-1893. 
Kinderen: 

1. Harmina Motzveld, geb. Groningen 27-9-1849, overl. Groningen 28-12-
1868, dienstmeid. 

2. Trientje Motzveld, geb. Groningen 1-7-1852, overl. Groningen 4-6-1905. 
3. Pieter Motzveld, geb. Groningen 12-5-1855, overl. Groningen 7-12-1855. 
4. Pieterje Motzveld, geb. Groningen 30-12-1856, overl. Saaksum 1-9-1923, 

naaister 
5. Pieter Berend Motzveldt geb. 22-3-1860, volgt III. 

III. Pieter Berend Motzveldt, geb. Groningen 22-3-1860, overl. Oldehove 18-9-
1924, timmerman (1891), aannemer (1920). 
In 1891, bij aangifte van een doodgeboren kind (27-3-1891) is het beroep van 
Peter Berend Motzveldt timmerman. 

Een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden, 11 augustus 1908 in Gronin
gen wijst uit dat P.B. Motzveld eigenaar is van het benedenhuis in de Havenstraat 1. 

Getrouwd (1) Groningen 10-5-1890 met Wiea Rozema, geb. Groningen 1-5-
1867, dochter van Jan Rozema en Mettien Hemmes, over!. Groningen 13-9-
1918. 
Kinderen: 

1. Wiea Motzveld geb. Groningen 16-2-1892, volgt IV. 
2. Pieter Jan Motzveld, geb. Groningen 17-10-1895, over!. Groningen 

3-11-1895. 
3. Margaretha Motzveld, geb. Groningen 11-11-1896, over!. Groningen 14-

12-1898. 
Getrouwd (2) Groningen 25-3-1920 met Tjitske Visser, geb. Dokkum 1866, 
dochter van Geert Visser en Sitske Bonga, over!. Groningen 8-11-1942. 

Tjitske: Bij haar overlijden in 1942 wordt haar leeftijd aangegeven als 76 jaar en ze 
was eerder echtgenote van Everardus van Dijken. 

IV. Wiea Motzveld, geb. Groningen 16-2-1892, over!. Groningen 26-3-1968. 
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Getrouwd (1) Achtkarspelen (Friesland) 19-8-1916 met Peter Goedhuis, geb. 
Sauwerd 4-7-1887, zoon van Hermannus Goedhuis en Martje Tuil, over!. Ter
munten 29-3-1955). 
Kinderen: 

1. Martha Goedhuis, geb. Vries 3-11-1911. 
2. Margaretha Goedhuis, geb. Oldehove 12-7-1919. 
3. Wiea Goedhuis, geb. Oldehove 8-4-1922. 

Getrouwd (2) Onstwedde 8-9-1956 met Derk Dijkhuis, geb. Borger 15-6-
1895, over!. Zuidlaren 6-3-1968. 
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Kuiper (te Niebert) en Eeuwse Jans 
Petronella J.C. Elema, Groningen 

In de Provinciale Groninger Courant van 1835 staat een krantenbericht (PGC, no. 2, 
6-1-1835, blz. 1, kol. 1) met een iets latere toevoeging (PCG, no. 3, 9-1-1835, bijvoeg
sel, helemaal achteraan: 102-jarige geen Niekerk maar Niebert). De tekst greep terug 
op een favoriet onderwerp uit die periode: honderdjarigen. 

Op 22 December IL overleed te Niekerk [blijkens de correctie moet dit zijn: 
Niebert], gemeente Marum, Eeuwse Jans, weduwe wijlen Hindrik Alberts 
Kuiper, arbeidster aldaar, in den hoogen ouderdom van 102 jaren. Tot aan 
hare laatste ziekte, welke slechts 3 dagen geduurd heeft, is zij in het vol bezit 
van hare verstandsvermogen en van hare zintuigen gebleven; haar gezigt was 
zelfs zoo scherp, dat zij in den afgeloopen zoomer nog vlas spon. Ten aanzien 
van haar gebit, kwam een in 1833 ontvangen nieuwen kies haar zeer te stade. 
Het gaan viel haar moeijelijk. Zij heeft 2 kinderen, 6 kleinkinderen en 7 ach
terkleinkinderen nagelaten. 

De DTB's van Nuis en Niebert beginnen pas in .... 1799! Oudere gegevens ter plaatse 
zijn ontleend aan de diaconierekeningen (GrA, Ned. Herv. Gem. Niebert, toegang 
280, inv. no. 105, 106 en 107). 
Uit deze bron zijn ook eerdere generaties gedestilleerd, maar die blijven fragmentarisch 
en onzeker. Het is mogelijk dat zij reeds aangeduid werden als "Kuper" en "Kupper" 
zonder dat beroep nog uit te oefenen. 
Het is overigens niet mogelijk om iedereen in Niebert met het patroniem Alberts aan 
deze familie toe te schrijven; zo woonde er b.v. ook een Albert Holwijn. Aan het eind 
van de 18• eeuw zijn er bovendien niet minder dan twéé naamgenoten van Hindrick 
Alberts actief, beiden tweemaal gehuwd en met kinderen; één van hen draagt later de 
familienaam Dijk, de ander de naam Corsaan. 

Over de inhoud van het krantenbericht nog het volgende. 
Het aantal kinderen klopt: Eefse had er twee, beiden bij haar dood nog in leven. Het 
aantal kleinkinderen was ook correct: de zoon was klaarblijkelijk ongehuwd en kinder
loos, maar van de negen kinderen van haar dochter waren er in 1835 nog zes in leven. 
Het aantal achterkleinkinderen ging ik niet meer na. Gezien het zestal kleinkinderen, 
allen gehuwd (soms meermalen), zou dat toch een momentopname zijn geweest. 
Helaas kon ik op geen enkele manier Eefse's doop achterhalen, niet in Tolbert en niet 
elders. Blijkens de leeftijdsopgave bij het overlijden zou ze in 1732 geboren moeten 
zijn en dat lijkt rijkelijk vroeg, aangezien haar latere man van 1746 zal zijn, het huwelijk 
pas in 1774 plaatsvond en er kinderen werden geboren in 1775 en 1777. Helemaal 
onmogelijk is het niet ... , maar erg waarschijnlijk óók niet. Ze zal dus allicht een jaar of 
tien jonger zijn geweest - misschien zelfs wel vijftien! Maar ik heb het, opnieuw, niet 
kunnen bewijzen. 

Genealogie 

I. Hindrik N. [kupper?], tr. N.N. 
Hieruit: 
1 Albert Hindricks, volgt Il. 
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Mogelijk ook: 
2 Jan Hindriks Kupper, begr. Niebert (collecte f 9.16.2, lijklaken f 0.12.0) 

29-9-1755. 
3 Roelf Hindriks Kuiper, "in't Nijbert", tr. Marijke Jochums. 

Roeit Hindriks Kuiper in't Nybert kocht begin 1781 (GrA, RA Westerkwartier, inv. 
no. 142, oud nr. LXXI c 3, fol. 71, Vredewold, 24 jan. 1781) van Euwe Alberts en 
Auke Hedzers e.i. in't Nijbert een stuk land, het Buitenwegster land genaamd, 
gelegen in't Nijbert ten N. van de weg, met hooiland en meenschaar, belast met 
diverse verplichtingen. De prijs bedroeg f 1200, waarvan f 500 werd betaald 
en de rest bleef uitstaan à 4%. De koper ondertekende met "de letteren R.H. "; 
zijn vrouw werd niet genoemd. Vier maanden later echter bekenden Roeit Hin
driks Kuiper en Marijke Jochums e.i. schuldig te zijn aan de koopman Jacob San
tee onder Nietap een bedrag van f 1000 à 3% wegens de aankoop van 
bovengenoemd land (GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 142, oud nr. LXXI c 3, fol. 
71, Vredewold, 1 mei 1781). 

Uit dit huwelijk: 
a Martje Roelfs, geb. Niebert ca. 1758-'59, over!. Niebert (gem. Ma

rum, oud 80 jr.) 9-7-1839, tr. (voor 1800) Sijmen Ments Ypma. 
Hun zoon Roeit Simens Upma overleed Niebert (gem. Marum) 6 maart 
1881, oud 80 jr. 

b Hindrik Roelfs, ged. Niebert 10-12-1769 ( zn. van Roelf Hindriks ku
per, f 0.12.0 in de becken). 

II. Albert Hindriks [kupper], begr. Niebert ("ontfangen uit de becken op de be
grafnes Albert Hindricks kupper" f 1.0.3) 29-12-1758, tr. 1. (ca. 1740 ?) Trijntje 
Harms, begr. Niebert (Albert Hindriks vrou) 8-5-1750, tr. 2. Niebert 13-10-1754 
(bij het trouwen van Albert Hindricks in de bekken f 1.2.0) N.N. 

16 

Het is mogelijk dat Albert Hindriks identiek is aan de schipper van die naam (te 
Leek) die in 1735 wordt aangesproken door Tobias Harms Free wegens f 20 aan 
boekschulden, maar ik betwijfel dit ten zeerste (GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 89, 
Vredewold, 2 mei 1735, 5 dec. 1735). 
Op 11 juni 1749 betaalde Albert Hindricks voor het gebruik van de "bueracker" 
f 0.5.4 aan de diaconie. 
Zijn vrouw overleed in 1750 en hij hertrouwde vier jaar daarna. Toen werd ook een 
Staat en inventaris opgemaakt van alle sodane goederen als wijlen Trijntie Harms 
tot Niebert op haar dodelijke deces heeft nagelaten (GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 
119, 14 sept. 1754). Uit die omschrijving valt niet op te maken dat zij de vrouw van 
Albert Hindriks was, maar in de ondertekening fungeert deze als vader (van de pu
pillen), terwijl Harm Everds optrad als voormond, Lue Tijses (in de tekst genoemd 
Lue Tonnis) en Gerrit Wobbes voogden. De profijtelijke staat bedroeg precies f 100: 
er waren voor f 831 aan baten en voor f 731 aan schulden. Een afkoop heb ik niet 
aangetroffen. 
Die voogden waren enkele dagen eerder aangezworen (GrA, RA Westerkwartier, inv. 
no. 100, Vredewold, 9 sept. 1754): Harm Everts als voormondt, Gerrit Wobbes als 
sibbe en Luije Thijsens als vreemde voogden angesworen over de minderjarige kin
deren van Albert Hindriks bij wijlen Trijntje Harms in egte verwerkt. 
Uit de bezittingen blijkt niet, dat het een kuipersgezin zou betreffen. Er was een be
huizing staande tot Niebert met vijf campen bosch en viertijn matten hoijlandt daer 
onder beklemt, getaxeerd op f 262; drie melkkoeien, een olde guste koe, vier vaar
zen, een koekalf, drie oude paarden, een veulen, vier schapen, een jong zwijn, ne
gen kalkoenen en tien hoenders (tezamen geschat op f 240), twee oude wagens 
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(f 30), een "eig", ploeg, "wijnde" en dongkaar (mestkar) samen f 25, divers klein 
gereedschap f 10 en het hooi en zaad in de schuur f 185. 

Uit het eerste huwelijk: 
1 Mogelijk: Martien Alberts Kopper, begr. Niebert (collecte f 0.19.0) 

11-12- 1758. 
Martiens "arfgenamen" betaalden voor het lijklaken f 0.8.0 op 11 dec. 1758. 

2 Harm Alberts Kuiper, geb. 1741-'42, over!. Nuis (gem. Marum, oud 73 
jr.) 30-8-1815, tr. Feike Jans. 
Uit dit huwelijk: 

a Hendrik Harms Kuiper, geb. Niebert ca. 1771, over!. Nuis (gem. 
Marum, oud 68 jr.) 21-9-1839. 

3 Hindrik Alberts, ged. Niebert 3-4-1746, volgt III. 
4 Albert Hindricks kindt, begr. Niebert 3-8-1753 (in de bekken! 0,13.2). 

Uit het tweede huwelijk: 
5 Albert Hindricks kint, ged. Niebert 9-3-1755. Deze kan identiek zijn aan: 

Albert Hindriks kint, begr. Niebert 16-3-1759 (in de bekken f 0.7.3.). 
6 Jan Alberts, ged. Niebert (ontfangen int doopbecken van Albert Hindricks 

kint Jan f 0.5.4) 12-12-1756, begr. Niebert (begrafnis van Albert Hindriks 
kuper soontie Jan f 0.17.4) 12-1-1770. 

Op 15 jan. 1770 werd voor 't gebruijk van't laaken f 0.12.0 voldaan. 

III. Hindrik Alberts [Kuiper], ged. Niebert 3-4-1746, arbeider, begr. Niebert 7-9-
1804, tr. Tolbert 14-8-1774 Eeuwse Jans, bij haar huwelijk van Tolbert, over!. 
Niebert (gem. Marum) 22-12-1835. 

In de diaconierekening komt Hindrik Alberts ook nog voor als hij van de diaconie 
voor 8 stuivers een "ijseren pottje" overneemt, op 29 aug. 1777. Bij zijn begrafenis 
werd f 1.15.6 gecollecteerd; een betaling voor het lijklaken werd niet aangetroffen. 

Uit dit huwelijk: 
1 Albert Hendriks Kuiper, ged. Niebert 11-6-1775 (Hindrik Alberts en 

Ewse Jans haar zontje genaamt Albert, in de bekken f 0.1.3), over!. Niebert 
(gem. Marum, oud 72 jr.) 2-4-1840. 

2 Trijntje Hendriks Kuiper, ged. Niekerk 10-8-1777 (dochter van Hindrik 
Alberts, in de bekken f 0.2.0), volgt IV 

IV. Trijntje Hendriks Kuiper, ged. Niekerk 10-8-1777, over!. Zevenhuizen (gem. 
Leek, oud 68 jr.) 9-10-1845, otr./tr. (1) Midwolda/Leek 22-12-1799/19-l-1800 
Jan Alberts Por, ged. Midwolde 12-11-1769, landbouwer, arbeider, over!. (oud 
65 jr.) 3-1-1832, zn. van Albert Ju/lens en Wijdtske Gerrits, tr. (2) Leek 14-4-
1833 Jannes [Johannes] Jans Hamstra, ged. Den Ham 20-6-1779, timmer
man (1843), over!. Zevenhuizen (gem. Leek, oud 60 jr.) 29-12-1847, zn. van Jan 
Pieters Spanjer en Martje Jannes; hij was eerder gehuwd met Klaaske Klasens, 
over!. Zevenhuizen (gem. Leek) 11-4-1830. 
Uit het eerste huwelijk: 

1 Witske Jans Por, geb./ged. Nuis 24-4-1800, dienstmeid, over!. Grootegast 
(oud 75 jr.) 7-5-1876, tr. 1. Leek 24-5-1822 Egbert Jans van der Wijk, 
arbeider, zn. van Jan Egberts en Mettje Jennes, tr. 2. Leek 24-12-1828 
(echtscheiding Marum 27-6-1844) Jan Hendriks Kooij, geb. Leek, arbei
der, zn. van Hendrik Harms Kooij, arbeider, en Klaaske Pieters, tr. 3. Groote
gast 14-4-1859 Fake Veenstra, zn. van Volkert (of Folkert) Sietses Veenstra 
en Grietje Faakes. 
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2 Julie Jans, geb./ ged. Oostwold 28-2-1802, jong over!. 
3 Eefze Jans Por, ged. Oostwold 3-7-1803, over!. Zevenhuizen (gem. Ma

rum, met als voornaam Eefke(!), oud 55 jr.) 9-6-1868, tr. Leek 24-2-1821 
Adam Hindriks Pater, dienstknegt, zn. van Hindrik Klasens Pater, arbei
der, en Korneliske Dootses. 

4 Julie Jans Por, geb./ged. Oostwold 24-3-/31-3-1805, arbeider, over!. 
Grootegast (oud 65 jr.) 23-9-1869, tr. Leek 2-2-1834 Albertjen Jans Tuin
man, geb. Foxwolde (gem. Roden), arbeidster, dr. van Jan Fridsigens Tuin
man en IJpke Alberts. 

5 Trijntje Jans Por, geb./ged. Oostwold 22-12-/28-12-1806, over!. Groote
gast (oud 72 jr.) 5-11-1876, tr. Leek 24-9-1826 Gelte Hepkes Geltema 
[ook: Gjalt Hepkes Gjaltema], geb. Surhuisterveen, arbeider, zn. van Hepke 
Ge/tes Geltema, arbeider, en Martje Pieters. 

6 Albert Jans Por, geb./ged. Tolbert 3-2-/19-2-1809, dienstknecht, over!. 
Grootegast (oud 48 jr.) 3-8-1857, tr. 1. Marum 2-5-1833 Willemke Jans 
Hoogstra, geb. Grootegast, dr. van Jan Jacobs Hoogstra, dagloner, en 
Tjeerske Romkes, tr. 2. Grootegast 25-5-1843 Bregtje Johannes Ham
stra, dienstmeid, dr. van Johannes Jans Hamstra, timmerman, en Klaaske 
Klasens. 

7 Hendrik Jans Por, geb./ged. Tolbert 16-9-/6-10-1811, over!. Midwolde 
(gem. Leek, oud 4 jr.) 27-6-1816. 

8 Jan Jans Por, geb. Midwolde (gem. Leek) 19-5-1815, boerenknecht, over!. 
Grootegast (oud 69 jr.) 23-6-1883, tr. Leek 24-5-1840 Geeske Smitter, 
geb. Oldekerk, dienstmeid, dr. van Albert Jans Smitter, arbeider, en Zwaan
tje Geerts. 

9 Swaantje Jans Por, geb. Midwolde (gem. Leek) 17-1-1819, over!. Midwol
de (gem. Leek, oud 13 jr.) 22-12-1831. 

Franje 

GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 143, oud nr. LXXI c 4, blz. 35, 24 april 1775: 
Hindrik Alberts en Hilje Martens verkopen een huis onder Oostwold. 

GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 142, oud nr. LXXI c 3, fol. 85vo, 5 juli 1781: 
Vermelding van Hindrik Alberts en Hiltje Martens in Tolbert. 

GrA, RA Westerkwartier, inv. no. 143, oud nr. LXXI c 4, blz. 68, 4 april 1777: 
Albert Hindriks en Hiltje Jans Olthof verkopen aan Jacob Dijk en Swaantjen Meden
dorp hun behuizing op de Leek in de bogt van't diep, doende tot grondpacht aan de 
Nienoord f 1.10.0 voor f 525, voldaan. Zwetten ten N. grond van de de Nienoord, 
ten 0. Hindrik Tonnis, ten Z. de Diepswal en ten W. Cornelis Berents. 
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Ons filiaal aan de Kerklaan is door de week tot 10 uur 's avonds open! ,. ~ 

Kijk voor uitgebreide openingstijden op : WWW • CO py right• n 1 

CopyRight en haar medewerkers wenst iedereen 

fijne feestdagen en een voorspoedig 2015 
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Uit onverwachte hoek / boek 
De familie Lijphart-Lijphart 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

Abelus Lijphart is in 1753 kapitein in Zwolle als hij daar problemen met de kerkenraad 
krijgt 1. Nadat hem het avondmaal is ontzegd geeft hij een brochure uit getiteld Aan
merkingen over de manier van procederen bij den Eerw. kerkeraad van Zwolle sedert 
eenigen tijd gebruikt. Daarop volgt dagvaarding door het consistorie en er volgen nog 
enige pamfletten van zijn hand waarin hij de kerkenraad beledigt. Hij wordt ge
dwongen het land te verlaten en monstert als onderkoopman aan op het VOC-schip 
Akerendam. Ze varen op 31 december 1754 uit. Op 26 maart 1755 komen ze aan op 
de Kaap. Daar vertrekken ze weer op 16 april, op 19 juni 1755 overlijdt hij, vier dagen 
voor het schip in Batavia aankomt. Aan boord waren bij vertrek vijf passagiers, één 
gaat op de Kaap van boord. 
Ik had aangenomen dat zijn echtgenote Geertruida Elisabeth Lijphart, zijn nicht, met 
de kinderen Margaretha, Onno en Josina in Zwolle waren gebleven of naar Groningen 
waren gegaan. 

Onlangs verscheen het boek Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder!, brie
ven geschreven door de Groninger familie Fockens in de Oost van 1748-1783. Uitge
geven door G.J. Schutte. 
Drie telgen uit dit geslacht schrijven aan hun ouders in Groningen nieuwtjes over de 
familie en wat er zoal in hun omgeving gebeurt. En daar kwam ik de familie Lljp
hart-Lijphart tegen. 
In vier brieven passeren ze de revue, waardoor ik nieuwe namen en datums kreeg en 
zo weer verder kon zoeken. In het boek zijn de brieven genummerd, ik heb de epistels 
letterlijk overgenomen. 

Brief 45 is geschreven door Jacob Fockens op 5 november 1760, hij staat op bladzijde 
226. 

"Onderkoopman Lipharts dogter is getrouwd geweest, met een onderkoop
man Koster waarvan zij gelijk er gezegt word om deeze reedenen gescheiden 
is, de moeder zouw zich, aan boord zijnde, door geld heur van een stuurman 
aangebooden, hebben laaten overhaalen, en haar dogter aangezet, zich naa 
een zaak te voegen, waartoe zij van de Natuur noch niet geschikt was; en op 
dusdaanige een aller vervoejelijkste wijze, laaten mishandelen. En naa het ver
trek, van voormelde Onderkoopman heeft zij hier hoerhuijs opgehouden, 
waarmeede blijft aanhouden. 
De moeder hertrouwd zijnde, met een broodbakker, is met den zelven tot zul
ken armoede vervallen, dat hij, als zoldaat heeft moeten dienst neemen." 

Als noot staat er, dat zowel de dochter als de onderkoopman niet geïdentificeerd zijn. 

Brief 53 is geschreven door Anna Wendelina Ras-Fockens op 29 april 1761, hij staat 
op bladzijde 237. 

20 

"Nu tot iets anders overgaande, moet ik het nieuws dat ik van bekenden weet 
ook melden. De weduwe Liephart is wederom hertrouwt an een hacker, en 
heeft alles in een korte tijt opgemaakt. Haar dogter is getrouwt an een onder
koopman Koster, die soo haast sij getrouwt waren, ook wederom gescheijden 
sijn, wijl de man haar voor vrouw onbekwaam vont. Een ander heer wiens 
naam mij niet bekent is, was ook van sijn vrouw gescheijden, en die hiew toe 
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met juffrow Koster. De vrouw van die man kwamen ongelukkig eenige brie
ven in handen, die juffrouw Koster an hem hat geschreven, waarop de vrouw 
haar man ging aanklagen, wijl sij uijt die brieven begreep dat juf. Koster bij 
haar man swanger was en daardoor nu geheel van hem af kon kommen om 
weer met een ander te trouwen. Hierop wierd juffrouw Koster in de boeien ge
bragt en daar door een vroetvrouw gevisiteert en soo men seijde swanger be
vonden, maar naderhant is se door een meester en twe vroetvrouwen onders
ogt, die het ommogelijk oordeelden dat se swanger sou kunnen worden. Wat 
daar nu van is weet men niet regt, maar sij sit nog in de boejen, en de tijt sal 
ons moeten leeren wat er van is." 

Brief 71 is geschreven door Jacob Fockens op 1 november 1762, hij staat op bladzijde 
262. 

"Of de juffrouw Koster de helft van haar mans goedt gekreegen heeft weete ik 
niet, maar dit zeker dat zij in het Spinhuis zit, waarin ze gezet is omdat al te ge
meenzaam geleeft had met dien Heer welkers naam zoo gebrandmerkt is in 
dat gedeelte van de Courant 'twelk Moeder mij toezond waarin aangaande 
het steelen van eenen Zilveren degen beschuldigt wordt. Die van Leben is 
ook van zijne vrouw gescheiden, en heeft nadat aan boord was alle brieven 
welke tusschen hem en de Juffrouw voormeld gewisseld waren aan zijne 
vrouw gezonden, waarin Juffrouw Koster bekende Zwanger te zijn van voor
melden dief, welke letteren Zijne vrouw terstond aan den Rechter overgaf. 
Die daarop Juffrouw Koster in 't voorgenoemde huis geplaatst heeft. Men zegt 
dat hij tegenwoordig als Sergeant op Ceilon legt, waar voor onlangs zou zijn 
uitgekomen. Indien dit zoo is en die schurk herwaards kwam, zou hij ligt vol-
gens zijne verdiensten de bezorgde post krijgen. · 
De Moeder van de Juffr. Koster is hier te Batavia, welkers man te Samerang 
legt als soldaat." 

Als noot staat er in de brief dat genoemde Joseph Leben uit Vallemair komt. De data
base van de VOC levert verder op, dat hij op de Keukenhof als soldaat naar Batavia 
gaat en daar op 29 april 1760 aankomt. Hij is overleden aan boord van de Eendracht 
op 2 april 1765. 

Brief 78 is geschreven door Jacob Fockens op 15 okober 1763, hij staat op bladzijde 
281. 

"De 50 jaarige gevangenis van de juffr. Koster is in een bannissement van 15 
jaaren naar Samarang verandert, op den 9 juni deezes jaers." 

De gegevens die ik, totdat ik het boek las, van het gezin had: 
Abelus Lijphart en Geertruida Elisabeth Lijphart (neef en nicht) trouwden in 
Groningen op 14 mei 1740. 
Ze woonden in Tzummarum, Leeuwarden, Emden en Zwolle. Abelus was militair, zijn 
gegevens waren bekend. Hij vertrok op 31 december 1754 als onderkoopman op een 
VOC-schip. 
Uit dit huwelijk: 
Margaretha, ged. Tzummarum 12 maart 1741 
Onno, ged. Leeuwarden 19 februari 1745, begr. aldaar 16 april 1745 
Josina, ged. Leeuwarden 13 december 1747 
Onno, ged. Zwolle 21 mei 1752. 

april 2014, jaargang 21 nr. 2 GroninGEN 21 



Twee losse notities: 
Margaretha zou trouwen met een N. Koster (info BOP Lijphart), 
in Groningen komt op 26 februari 1797 een Geertruida Lijphers voor met Hindericus 
Koning. 

Ik kon dankzij bovengenoemd boek diverse gegevens toevoegen. Het gezin was met 
Abelus naar Batavia vertrokken. Moeder Geertruida Elisabeth hertrouwde na haar 
mans overlijden met een broodbakker. 
Van haar vond ik 2 een verzoek van 12 augustus 1768 betreffende het terughalen van 
haar echtgenoot Matthias Harman. Het originele document geeft als extra informatie 
dat Matthias sedert 1761 als soldaat in Java dient. Geertruida wil dat hij terugkomt en 
weer burger wordt. 
Een Matthias Herman 3, afkomstig uit Cossauw, komt op 17 september 1754 als sol
daat aan met het schip de Waakzaamheid en hij is in Azië vrijburger op 31 augustus 
1759. 
De niet-geïdentificeerde dochter in brief 45 is Margaretha Lijphart; ze was dus inder
daad getrouwd met een Koster (mogelijk Pieter). Ze zijn gescheiden van tafel en bed 
als Margaretha, op 23 december 1768, een verzoek doet voor echtscheiding 4 , ze wil 
hertrouwen. Het request wordt "ontzegd". In brief 111 (bladzijde 345, datum 20 janu
ari 1775), staat dat koopman Pieter Coster in de maand december subiet is overleden. 
Dit zou de echtgenoot van Margaretha kunnen zijn, bewijs heb ik nog niet. 

Met dank aan Henk Hartog en Arno Coopmans. 

Noten 
1 Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden in het Biografisch Woordenboek der Nederlanden 

van A.J. van der Aa. 
2 Website www.cbg.nl. 
3 VOC-database op www.vocopvarenden.nationaalarchief.nl. 
4 De Daily Journals of Batavia Castte 1624-1806, te doorzoeken op www.sejarah-nusanta

ra.anri.go.id. 

Twee moeders? 
Klaas Niemeijer, Vries 

Als vrijwilliger bij het RHC Groninger Archieven kom je soms merkwaardige dingen 
tegen, zoals het hieronder vermelde. 

Op 19 november 1838 doet de vroedvrouw Helena Smits, weduwe van Otto Bartelds, 
aangifte van de geboorte van Lodewijk Adolph, geboren uit de uit Diever afkomstige 
ongehuwde Alida van den Burgh, oud 20 jaren. Tot zover niets bijzonders, wel vaker 
worden kinderen uit ongehuwde vrouwen geboren. 
Maar als Lodewijk Adolph van den Burgh 21 jaar is, wordt hij op 26 november 1859 
bij notariële akte erkend door de 41-jarige ongehuwde Aaltje Hamming: 

22 

Bij behoorlijk geregistreerde akte den zesentwintigsten dezer maand in tegenwoordig
heid van getuigen beleden voor Meester Rudolf IJsbrand Muller Notaris, resideren
de te Groningen, is het in nevenstaande akte vermelde kind Lodewijk Adolph erkend 
door Aaltje Hamming, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Zuidla
ren. Groningen, den achtentwintigsten November achttienhonderd en negenenvijf
tig. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand: w.g. onleesbaar 
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Hij kreeg toen de familienaam Hamming. In latere akten noemt hij zich en onderte
kent hij echter met de naam van den Burgh. Een wel heel vreemd verhaal. 
Laten we eerst de notariële akte maar gaan bekijken. In het notarieel archief is geen af
schrift van de erkenningsakte te vinden. Akte 273 is van 16 november, akte 275 van 
25 november en akte 274 is niet door de notaris bewaard. De akte is waarschijnlijk in 
brevet aan partijen mee gegeven, d.w.z. in enkelvoud opgemaakt. 
Misschien is de erkenningsakte dan als bijlage in het gemeente-exemplaar van het ge
boorteregister aanwezig? Ook al niet. Dan maar proberen om wat meer over Alida van 
den Burgh aan de weet te komen. 

Alida van den Burgh 
Wie was nu die uit Diever afkomstige Alida van den Burgh? Het antwoord daarop 
moet ik schuldig blijven. Ik heb niets over haar in Drenthe kunnen vinden. Zelfs het 
zoeken met jokertekens leverde geen resultaten op. Heel vreemd. De naam Van den 
Burgh komt veel in Zuid-Holland voor (in 1947 615x). Heeft de vroedvrouw destijds 
de plaatsnaam niet goed verstaan? 
Ik ga er van uit dat Alida van den Burgh wel bestaan heeft. Anders zal Lodewijk 
Adolph immers niet de naam van zijn natuurlijke moeder zijn blijven gebruiken. Toch 
is het vreemd dat hij pas op 21-jarige leeftijd wordt erkend door de in Zuidlaren wo
nende ongehuwde Aaltje Hamming. 

Aaltje Hamming 

Aaltje werd geboren op 11 oktober 1818 te Zuidlaren. Toen Lodewijk Adolph werd ge
boren was ze net als Alida van den Burgh 20 jaar oud. Het is een raadsel, waarom zij 
Lodewijk Adolph 21 jaar later als haar kind erkent. Was zij misschien dezelfde persoon 
als die mysterieuze Alida van der Burgh? Is er dan misschien sprake van identiteits
fraude? Lijkt me niet onwaarschijnlijk, er is nagenoeg geen leeftijdsverschil bij de ge
boorte van Lodewijk Adolph. Heeft de vader of een ander mannelijk familielid van 
Aaltje misschien ooit eens een scheve schaats gereden? De namen Lodewijk en 
Adolph komen niet in de familie Hamming voor. Beide voornamen doen denken aan 
de broers Lodewijk en Adolph van Nassau, bekend van de slag bij Heiligerlee in 1568. 
Hoe dan ook, ik kom er niet verder mee. Het zal wel eeuwig een raadsel blijven. Het is 
niet anders. Hoe verging het Lodewijk Adolph Hamming verder? 

Lodewijk Adolph Hamming 

Lodewijk Adolph Hamming heeft kennelijk goed onderwijs gevolgd. Hij wordt be
roepsofficier en huwt op 19-4-1867 te Maastricht met Dorothee Sophie Moraux 
(13-4-1841 Venlo - 19-6-1878 Nijmegen). Uit het huwelijk zes kinderen: 
Louis Hamming (20-1-1868 Dordrecht- 2-2-1946 Leiden Kapt/L t Z KM); 
Alida Johanna Hamming (29-6-1869 Dordrecht- 13-3-1880 Ravenstein); 
Henriëtte Jeanne Hamming (21-10-1870 Dordrecht- 16-11-1870 Dordrecht); 
Lodewijk Adolph Theodor Sophie van der Burgh (18-11-1872 Dordrecht- rond 1895 
Probolingo Banjoemas); 
Wilhelmina Adriana van den Burgh (7-11-1874 Dordrecht - 6-4-1965 Katwijk); 
Alcide Louis Hamming (26-8-1877 Utrecht- 16-10-1877 Utrecht). 
Sommige van de laatste scans heb ik kunnen inzien en het lijkt er op dat de tekst in de 
akte verkeerd is overgenomen: Lodewijk Adolph Hamming, zich noemende en schrij
vende van den Burgh. Zijn laatst bekende functie was 1 • Luitenant-Kwartiermeester bij 
het Korps Pontonniers (1868). Waarschijnlijk is hij overleden in het toenmalig Neder
lands-Indië. Ik heb dit niet verder uitgezocht. 
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Sip(s) (Groningen) 
Petronella J.C. Elema, Groningen 

Er wordt door deze en gene gewerkt aan de Groninger familie Sip (Sips), nakome
lingen van een soldaat uit Ginneken - Pieter Antoon(s) Sip - die in 1760 in de stad 
Groningen trouwde. Ik heb daarom mijn eigen onderzoek naar dat geslacht stopgezet. 
Als bij-product volgt hier nog een naamgenoot, die hoogstwaarschijnlijk totaal niets te 
maken heeft met de voorgaanden; hij kwam daarentegen uit Duitsland en wel "van 
Engelberg in het ceurvorstendom Mentz". Dat kunnen we vertalen naar het keurvor
stendom Mainz, maar daar is geen plaats Engelberg gelocaliseerd (in Zwitserland daar
entegen wel). Misschien is bedoeld Engelbach (Stadt Biedenkopf) of een plaats met de 
naam Engelsberg maar ook daaromtrent heb ik twijfels, want deze liggen niet in de 
Mainzer regio. 

Valentien Ziep [Sijp, Sips], van Engelberg in het ceurvorstendom Mentz, soldaat in 
de compagnie van de majoor van Adelsheim in het 2•bataillon van de Lieut.Generael 
graef van Rechteren, otr./tr. Groningen M.K. 25-10/18-11-1766 (voor haar Ubbe Bor
charts) Alberdina Pieters Duree, ged. Groningen A.K. 9-10-1735 (agter de Wal), 
over!. Groningen (onder de naam Doree, oud 86 jr., vrouw van Sjoert Geerts) 
27-1-1822, dr. van Pieter Duree en Maria Hindriks; zij hertr., otr./tr. Groningen M.K. 
26-11/13-12-1785 Sjourt Geerts, geb. [Groningen] ca. 1735-'36, over!. Groningen 
(in het R.K. Armhuis, volgens opgave ongehuwd, oud 90 jr.) 15-8-1826, zn. van Geert 
Lucas en Catrina Jansen. 

Valentijn Sip woonde al enkele jaren vóór het hier gegeven huwelijk in Groningen. 
Samen met Maria Cobe was hij op 15-3-1764 doopgetuige bij de R.K. doop (in de sta
tie Bij der A) van Maria Vogts, en samen met Margaretha Hartrnan op 13-11-1764 bij 
de R.K. doop (in de statie Carolieweg) van Joanna Margaretha Rast. 
De ouders van Alberdina Pieters Duree blijven enigszins vaag. Zij werd N.H. gedoopt, 
wat voor een duidelijk R.K. familie ongewoon is, en bij deze doop stond de vader ge
noteerd als Pieter de Ree en de moeder als Maria Hindriks! In Alberdina's overlijdens
akte werd de naam van haar moeder daarentegen opgegeven als Anna Maria van 
Bakem. Haar vader Pieter Duree, van Doornik, tr. (1), tr./otr. Groningen M.K. 
30-1/23-2-1712 Maria Cornellis, van Groningen, tr. (2), otr./tr. Groningen M.K. 
13-10/11-12-1731 Maria Hindriks, van Groningen; misschien trouwde hij zelfs nog 
een derde keer als Pieter Pieters Duree, van Groningen, otr./tr. Groningen N.K. 
8-12-1742/17-1-l 743 Marijke Jans, wed. Freederick Hindricks. Maar dit kan ook een 
zoon uit zijn eerste huwelijk zijn geweest. 
(Een) Petrus Joseph Duree tr. Groningen (R.K., geen geref. huwelijk gevonden) 
16-2-1741 Anna Maria Hindriks (uit dit huwelijk werd in 1742 een zoon Franciscus 
Dominicus gedoopt). 
En Albertina Valentijn Zips, dus de dochter van Pieter Duree, was Groningen 
31-4-1779 (R.K., statie bij der A) doophefster van het kind Joannes Joseph, onechte 
zoon van Anna Geerts en "de vader werd gezeit te wezen" Petrus Joseph Duree. 

Uit dit huwelijk (Sijp x Duree): 
1 Anna Maria Francisca [later: Anna Maria, Johanna Maria] Sijp, ged. Gro

ningen (Statie Oosterstraat, get. Maria Duree) 8-11-1767, over!. (als Anna Maria 
Siep wed. Berklo, in het R.K. Armhuis, oud bijna 58 jr.) 24-10-1826, otr./tr. Gro
ningen M.K. (voor haar Sjoert Geerts als stedevader) 5-1/22-1-1793, tr. R.K. sta
tie Oosterstraat 22-1-1793 Lambartus Berkelo [Berkeloo, Berklo], ged. (ge-
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ref.) Oudewater 21-8-1763, soldaat in de compagnie van de capitain Verster in 
het Regiment van de Generael d'Envie, touwslagersknecht (vermeldingen 1818, 
1834), over!. Groningen (Fiolettensteeg F 49, oud 60 jr, sic) 19-4-1818, zn. van 
Pieter Berkelo en Johanna van den Bogaard. 

Lambartus was gereformeerd gedoopt, maar zijn ouders waren gemengd ge
huwd. De vader (uit Montfoort) was R.K., de moeder (uit Oudewater) was gere
formeerd. Zijn naam werd in Groningen op bepaald creatieve wijze gespeld: 
naast Berkelo noteerde ik Berkeloo, Berklo, Bergalo, Barkelo. 

Uit dit huwelijk: 
a Petrus Berkelo, ged. Groningen (statie Oosterstraat, doopget. Alberdina 

Durée) 14-11-1793. 
b Adelbertus Bergaloo, ged. Groningen (statie Bij de Am doopget. Alberti

na Sjoers) 10-9-1795. 
c Catharina Barkelo, ged. Groningen (statie Oosterstraat, doopget. Martina 

Duré) 7-4-1800, over!. Groningen (oud 47 jr.) 18-7-1849, tr. Groningen 6-4-
1834 Andries Nienhuis, fuselier (1834), wolspinner (1849), over!. Gronin
gen (oud 51 jr.) 21-7-1849, zn. van Roe/f Jans Nienhuis, oliemolenaars
knecht, en Roe/fijn Roelfs; hij was eerder gehuwd met Geertruid van den 
Berg. 

Het echtpaar zal aan een besmettelijke ziekte zijn overleden; ze stierven 
binnen drie dagen na elkaar. 

2 dochter, geb./overl. 2-7-1771. 
De inschijving in het doopboek van de statie Oosterstraat spreekt over een 
naamloze "puellula" van Valentinus Sijp, miles, en Alberdina Duré, gedoopt "in 
necessitate" en "statim obiit". Een nooddoop dus, waarna het kind direct over
leed. 

Scheurpapier Henk Hartog 
Rapport van de directeur van politie te Groningen "handelende over zes kisten met 
papieren, rakende de Fransche administratie, en in deze stad, tijdens het vertrek der 
Franschen, agtergebleven". 
Achtereenvolgens verklaringen van Hendrik Forsten, en koopman Nomdo Zui
dema (in wiens woning de Franse commissaris heeft gewoond). Wanneer Zuidema 
gaat verhuizen wil hij van de (vijf!) kisten af. Hij verkoopt de inhoud voor "scheurpa
pier", "alleen er hebbende uitgehouden eenige gedrukte en, zoo hij meende, geschre
vene boeken aan wien het hem was voorgekomen eene meerdere waarde dan scheur
papier te kunnen hechten", en bewaart dit in een kist. 
De zesde kist is door de agent van casernering C. Terpstra ontvangen uit handen van 
de commissaris van oorlog Montfort. Nog in 1814 heeft een clercq van de heer Mont
fort er enige papieren uitgehaald "zonder dat hij wist wat en hoe veel, als hebbende hij 
zich daar aan niet laaten gelegen leggen, zoo dat hij ook nooit hadde geweeten, van 
welken aart de papieren waaren, die zich in de kist bevonden; het was hem voorgeko
men dat er ook in waaren rakende de conscriptien." 
Sindsdien staat die kist nog in het magazijn "en dat hij wel had opgemerkt, dat, zoo 
door de lange tijds verloop als door het ongedierte, de papieren die in de kist zich be
vonden bedurven geraakt, opgevreeten en in eene zeer slegte staat geraakt waaren, 
zonder dat hij onderzocht hadde wat er nog van voor handen was." 

Bron: Gr.Arch., toegang 1399 (secr. gem. Groningen 1816-1916), inv.nr. 1303 (ingekomen 
stukken), aktenr. 7, d.d. 6-6-1819 
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Allem@@I digit@@I (vier-en-veertig) 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 

De Groningers die op soldaat Romke Eelkes Zandstra ( een ver familie
lid van me) stemden in de verkiezing Stuk van het Jaar 2014 worden 
bedankt. Mede dankzij jullie stem werd deze soldaat, die moest dienen 
in het leger van Napoleon, winnaar. Hij verloor zijn leven in 1812 in de strijd, ergens in 
Polen of Rusland, maar in 2014 werd hij overwinnaar. Mogelijk leest u meer over hem 
in Gens Nostra; ik stuurde een artikel over zijn leven in naar aanleiding van de oproep 
voor een themanummer. 
Wilt u meer lezen over Romke en andere soldaten die vanaf 1811 dienden, dan kan 
dat op www.friezen-onder-napoleon.nl. Informatie over de dienstplicht, onderdelen, 
Waterloo, brieven die soldaten schreven en bronnen. Hier staat ook de brief van de 
Groninger Klaas Kornelis Dijkema. Ik schreef over hem het artikel De laatste brief in 
GroninGEN september 2014, op blz. 80. 

Tot 5 januari 2015 kunt u nog naar het Veenkoloniaal Museum te Veendam om de 
tentoonstelling over het leven van Eeltjo Aldegondus van Beresteyn (1875-1948) te 
zien. Deze uit de provincie Groningen afkomstige jonkheer heeft veel betekend voor 
de genealogie. Hij was o.a. samensteller van de bekende boekenreeks De Beresteyn, 
het naslagwerk (5 delen) , waarin alfabetisch de namen staan van personen waarnaar 
onderzoek is gedaan met vermelding in welke bron men die kan vinden. Ze versche
nen tot 1995. 

Heeft u zeevarende voorouders waarvan u vermoedt dat ze in noordelijke richting 
gingen? De database met tolgegevens van schepen die de Sont passeerden is vanaf 
1635 tot 1857 gevuld. U kunt hem digitaal doorzoeken. Van de 1,8 miljoen namen 
moeten er nog 0,3 miljoen worden ingevoerd, dit is de periode 1497-1633. Uw hulp is 
welkom. U kunt op diverse manieren zoeken, onder andere op beginletter van de ach
ternaam. Handig als een naam op verschillende manieren wordt geschreven, zoals 
mijn Keun/Kuen enz. Op de website www.soundtoll.nl klikte ik Hier zoeken in de Sont
tol database aan (eerst wel rechtsboven taal selecteren) en daarna fk wil doorgaan naar 
de database (beide met hoofdletters). Op de site die ik toen kreeg selecteerde ik Ship
master names, List of names / seach a name / download result. Daar koos ik bij Names star
ting with voor de letter K. Scrollen door de naamlijst met de 8439 achternamen die 
daar staan leverde me op: Keun geeft 11 treffers, Kuin 4, Kuen 43. Mijn keus viel op 
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J.A. Keun in 1851. Het i-tje ervoor geeft meer gegevens en toegang tot de afbeelding 
(Images), Download sean. Van de meeste van de nog niet gedigitaliseerde jaren is al wel 
een scan aanwezig. 

Shipmaster names 
IK WIL DOORGAAN NAAR DE DATABASE 
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Het eigenaarschap van WieWasWie (momenteel ruim 104 miljoen personen in de da
tabase) is per 11 november jl. overgedragen aan het Centraal Bureau voor Genealogie 
(CBG) in Den Haag. Er zijn afspraken gemaakt over de blijvende betrokkenheid van 
de deelnemers bij het beleid rondom WieWasWie. Onlangs is de eerste collectie fami
lieadvertenties van het CBG aan de site toegevoegd, aan de collectie militieregisters 
wordt druk gewerkt, die van Noord-Holland zijn intussen toegevoegd. 
Op deze website komen een kleine 10.000 bezoekers per dag. 

Ook samenwerken gaat, aldus een mailing van 13 november, MyHeritage met Aldfear 
en Caret Genealogie. Aldfaer (aldfaer.net) is opgericht in 1998 en bekend van het gra
tis genealogieprogramma. Caret genealogie (genealogie.coret.orgl begon in 2003 met 
het aanbieden van online-diensten aan Nederlandse genealogen. MyHeritage 
(Ontdek. Behoud. Deel. Uw familiegeschienis. Een korte video op www.myheritage.nl 
onder Bekijk onze video) startte op 1 januari 2005. Wilt u meer weten? Er is een groot
schalige reclamecampagne gestart op de Nederlandse televisie. 

Ook dit jaar ging ik weer naar de Dag van de Groninger Geschiedenis, waar onder an
dere de Groninger Archieven, de NGV-afdeling Groningen, stands met streekproduc
ten, het Noordelijk scheepvaartmuseum, landgoed Verhildersum en de Mormonen 
aanwezig waren. Ik noemde ze vorig jaar uitgebreid. Ze zijn elk jaar present, evenals 
diverse verenigingen ter bescherming van het erfgoed (Bond Heemschut (Let op je 
erfgoed) en Het Groninger Landschap) en diverse musea. 
Toen ik op de site van de ook aanwezige Stichting Oude Groninger Kerken 
(www.groningerkerken.nl) wilde zien tikte ik abusievelijk een verkeerd adres in: 
www.oudegroningerkerken.nl. 
Op eerstgenoemde site kunt u via Groninger kerken digitaal / Zes kerken uitgelieht digitaal 
door zes gebouwen dwalen. Dit zijn (op dit moment?) Der Aa-kerk en de Synagoge in 
Groningen, Eenum, Krewerd, Godlinze en Westeremden. Na aanklikken van het 
plaatje krijgt u een afbeelding met verleen de ..... met onder andere inleiding, belangrijke 
begrippen en Streetview. 
Via www.oudegroningerkerken.nl wordt u welkom geheten op een site met kerkgebou
wen die voor 1700 werden gebouwd. De kerken staan, in de rechter kolom, alfabe
tisch genoemd. Algemeen, exterieur en interieur worden behandeld. De afbeelding 
kunt u vergroten door erop te klikken. 

Naar aanleiding van zijn vernieuwde webpagina over de Familie Werk 
(home.hccnet.nl/h.werk/Familie%20WERK.htrn) schreef Henk Werk: "Het opzetten 
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van een genealogie is 'een fluitje van een cent', maar eenmaal speurend vóór 1811, 
het jaar waarin de burgerlijke stand werd ingevoerd, worden de hindernissen talrijker 
en hoger. Werken aan WERK werd echter een zware opgave in de zeventiende eeuw. 
Vasthoudendheid leidde uiteindelijk naar de vóór 1647 overleden Nicolaes Werck. 
Met die vondst kreeg Philip(s) Werck (Werx), schoenlapper en burger van Utrecht, na 
vele jaren speuren niet alleen een vader maar ook een stiefvader en een moeder met 
een naam. Wilt U weten met welke namen Philips moeder en stiefvader in Utrecht 
door het leven gingen? Bezoek dan mijn (bovengenoemde) website." 
Surf ze, lees ze! 

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

In de krant stond onlangs dat de verkoop van boeken in het 3e kwar
taal van 2014 met maar liefst 11 % was gedaald! Deels is het te wijten 
omdat er veel e-readers worden gebruikt maar er wordt door allerlei oorzaken steeds 
minder gelezen. Gelukkig is de verkoop van regionale uitgaven nauwelijks verminderd. 
Het aantal nieuwe uitgaven is echter wel iets afgenomen. Dit keer weer wat nieuwe uit
gaven. 

Het Kadaster heeft het boek 'Aan de slag in de kadastrale archieven' uitgegeven. 
In dit boek vindt u de informatie die nodig is om een historisch onderzoek in de kadas
trale archieven te beginnen. Het boek kost€ 18,00 (incl. verzendkosten). U kunt via 
het internet een bestelformulier downloaden. U ontvangt uw bestelling en de factuur 
apart van elkaar op uw adres. Het boek bevat de volgende zeven hoofdstukken: 1. 
Aan de slag; 2. Kadastrale legger; 3. Zoeken op naam; 4. Akten; 5. Minuuttoestand; 6. 
Historisch perspectief en 7. Bronnen & varia met een uitgebreid trefwoordenregister 
om het opzoeken van informatie te vergemakkelijken. 

De Nieuwe Kerk 1664 - 2014 - Opvattingen veranderen, kennis vermeer
dert. Diverse auteurs, uitgegeven door Philip Elchers, Groningen 2014, 153 bladzij
den, € 25,00. ISBN 978-90-5048-155-7, rijk geillustreèrd, in kleur. Een prachtig boek; 
van harte aanbevolen. 

Dicht bij huis - Het Groningen van Cornelis Jetses, Bob Verschoor, Uitgeverij 
Profiel Bedum 2014, ISBN 978-90-5294-564-4, 152 bladzijden, geïllustreerd, 
€ 19,95. Een interessant boek met veel herkenbare afbeeldingen, waaronder die voor 
mij tenminste erg bekende toegangspoort van het landgoed Vennebroek te Paters
wolde. Zo zullen met mij vele anderen beelden uit hun (school-)jeugd herkennen. Bo
vendien voor zdn uitgave aantrekkelijk geprijsd. 

Doorgeven - Het verhaal van een Gronings verzetsgezin, Ingrid van der Vlis, 
uitgeverij Profiel Bedum, 2014, 96 bladzijden, ISBN 978-90-5294-558-3, geïllus
treerd, € 15,95. Het verzetsgezin was het gezin van de huisarts Dijkema in Siddeburen. 
De hele familie was bij het verzet betrokken met als bekendste de in Vught 
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gefusilleerde Reint Dijkema. In de ontvangsthal van de Groninger Archieven vond op 
25 april 2014 de presentatie van het boek "Doorgeven. Het verhaal van een Gronings 
verzetsgezin" plaats. Historica Bettie Jongejan, coördinator van het OVCG (Oorlogs
en Verzetscentrum Groningen) opende de bijeenkomst door iedereen welkom te 
heten. In haar inleiding vertelde zij over het verzetswerk in Groningen en stuurde haar 
verhaal in de richting van de familie Dijkema. Het wel en wee van verzetsstrijders, hoe 
jong zij ook waren, is niet te onderschatten. Het boek over de verzetsactiviteiten van 
het gezin Dijkema is hier duidelijk over. 

Grafsymboliek en Rouwgebruiken, de cultuur van het begraven en creme
ren in Fivelingo e.o., Henk Bolt en Cynthia Heinen, 64 pagina's op A4 formaat met 
kleuren foto's incl. een rondleiding langs de graven in de Nicolaïkerk in Appingedam, 
uitgave Museum Stad Appingedam,€ 14,95. Afhalen kan tijdens de openingsuren van 
het museum: Dinsdag t/m vrijdag van 11 :00 tot 17 :00 uur, zaterdag, zondag en feest
dagen van 13:00 tot 17:00 uur. Museum Stad Appingedam, Wijkstraat 25 in Appinge
dam. De expositie 'Grafsymboliek en Rouwgebruiken' wordt gehouden van 11 okto
ber 2014 tot 4 januari 2015 in het Museum Stad Appingedam. 

Groningen - De melancholie van een stad, diverse auteurs, fotoboek met 112 
pagina's, (uiteraard) geïllustreerd in kleur met sfeervolle foto's, € 19,80, uitgeverij 
Boekwerk en partners, Groningen 2014. ISBN 978-90-5402/276-3. 

Historisch Jaarboek Groningen 2014, diverse auteurs, eind- en beeldredactie 
Harry Perton, 165 pagina's, grotendeels in kleur geïllustreerd, € 14,95, gratis voor 
leden van de Vereniging Stad en Lande, uitgegeven door de Vereniging Stad en 
Lande, Groningen, ISBN 978-90-232-536-17. Zoals gebruikelijk weer een boeiend 
jaarboek met tal van onderwerpen. O.a. de beschouwing van Maarten Duijvendak of 
het aardgas goud voor Groningen was is gezien de huidige aardbevingsproblematiek 
erg belangwekkend. 

Kron.iek van 't Klooster Bloemhof in Widdewierem - Vertaald in het Gronings 
door Sies Woltjer, geïllustreerd met kleurenfoto's, 184 pagina's, € 24,95. Uitgegeven 
door Profiel, Bedum 2014. ISBN niet genoteerd. Je vraagt je af, of er wel een markt 
voor zo'n uitgave in 'Stainkool'-Gronings is. De mooie foto's zijn wel de moeite waard. 
Jammer dat wel het interieur maar niet de plaquette met de vermelding 'Groninga' in 
de Friezenkerk te Rome is afgebeeld. 

Overzicht van namen van Joodse families in de serie 'Bouwstoffen voor de ge
schiedenis van Joden in (Stad en Provincie) Groningen, samengesteld door W. Dom
burg, 232 bladzijden, € 7,50. In dit geval is de titel omgekeerd evenredig aan de prijs. 
Uitgegeven door de Mr. J.H. de Vey Mesdagh Stichting en W. Domburg, ISBN 
978-90-9025702-0. Het is het deel 14 van deze serie. 

Rurale metropool - Bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen 
ten tijde van de Republiek (1595-1795), Meindert Schroor 411 pagina's met 
DVD, gei1lustreerd € 20,00, uitgegeven door het Nederlands Agronomisch Historisch 
Instituut, Groningen en Wageningen, ISBN 978-90-367-7133-7. Op 25 december 
heeft de auteur dit proefschrift succesvol verdedigd ter verkrijging van de graad van 
doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van deze in dit geval promovendus hebben 
we al tal van gedegen (mede-)publicaties gezien. Dit proefschrift is een wat taaiere 
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kost. Voor de geïnteresseerde is er echter een schat aan grafieken, tabellen en andere 
gegevens te vinden. 

Topografische atlas van Groningen 1:25.000, auteur Thomas Termeulen, 108 
bladzijden, € 29,95, uitgegeven door de uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer, 2014. 
De kaarten zijn samengesteld op basis van de door de Topografische Dienst/Kadaster 
digitaal aangeleverde gegevens. Een prachtig verzorgde atlas, kaarten van goed stevig 
papier en de kaarten zelf zijn haarscherp. Een punt van kritiek: in het register worden 
alleen de plaatsnamen weergegeven. Graag had ik de toponiemen ook daarin gezien. 
Ook een storend foutje gevonden: De satellietfoto van de provincie Groningen is ver
meld als satellietbeeld van de provincie Limburg (!). 

Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven in Groningen, 
Deel I De oude universiteit 1614-1876, Klaas van Berkel, uitgeverij Verloren, Hilver
sum 2014, 900 bladzijden, ISBN 978-90-8704-466-4, gei1lustreerd, in kleur, € 49,00. 
De Groningse universiteit, die dit jaar 400 jaar bestaat, paart sinds haar oprichting een 
sterke internationale uitstraling aan een actieve rol in het culturele, intellectuele en eco
nomisch leven van Noord-Nederland. Zij telde geleerden van Europees formaat, zoals 
de wiskundige Johann Bernouilli, de medicus Petrus Camper, de astronoom J.C. Kap
teyn, de natuurkundige Frits Zernike en de filosoof/psycholoog Gerardus Heymans. 

H.N. Werkman 1882-1945 Leven en Werk, een gezamenlijk uitgave van 
WBooks, het Groninger Museum en de Stichting Werkman 2015, 254 bladzijden, rijk 
gei1lustreerd, € 29,95. Je wordt even stil, als je dit prachtige werk over de in april 1945 
te Bakkeveen gefusilleerde Werkman doorbladert. Terecht is er aandacht geschonken 
aan het werk van deze veelzijdige kunstenaar. Een standaardwerk en de prijs meer dan 
waard. 

Nieuws van de archieven 
redactie Henk Hartog 

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

Van donderdag 25 december 2014 t/m maandag 5 januari 2015 
zijn de Groninger Archieven gesloten. 

Aanwinsten genealogieën etc. in de bibliotheek (toegang 1957) 

28914 Bendelow. Kwartierstaat van Gregorius Jozef Johannes Bendelow, samen
gesteld door Cor Zijlstra, 77 pag.; proband geboren in 1960 te Mook. Groninger voor
ouders de kwartiernummers 13 Kuipers; 14 Tebbens; 27 Klevringa; 29 Hanekamp; 53 
Kremer; 55 !Jbema/lpema; 57 Middelkoster; 59 Slaphak. 

28797 Bodde. Aanzet tot een genealogie van de familie Bodde, door drs. W. Bodde, 
4e druk, 2013; 154 pag. met veel foto's, uitgebreid register en twee kwartierstaten van 
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Willem Bodde (geb. 1929 Feerwerd) en Willem Bodde (geb. 1961 Heemskerk). Nako
melingen van Neijs Hindriks van Scheemda (x Midwolda 1752 met Haaijke Willems), 
en hun zoons Hindrik Nies en Willem Nies. 
28810 Drolinga, Bos. Voorouders van de families Dra/inga en Bos; bijeengezocht en 
op schrift gesteld door Harry van Dijken, 2014; 128 pag.; met foto's etc. + CD-Rom. 
Groninger familienamen in de kwartierstaat: (nrs. 32-63): Drolinga; Buis; Hennep; 
Smit; Tichelaar; van der Wal, Nieweg, Venema, Bos, Holthuis, Emmelkamp, Bouw
man, Steendam, Zigterman, Dijkhuis, de Haan, van der Molen, Houwing, Vrij, Piton, 
Haverkamp, Mulder, Maarhuis. 

28890 de Groot. Mijn vooroudergevoel : 400 jaar familiegeschiedenis van Jan Dick 
de Groot (geb. 1944), door Jan Dick de Groot; 205 pag. en veel foto's. Sedert ca. 
1660 vooral in Noord-Holland (Beemster, Hoorn), maar stamvader Jan Geerts de 
Groote trouwde in 1632 te Groningen met Marrechien Claessen, en was bakker in de 
Oosterstraat. 

28825 Rhederveld. 'Waar woon je?' 'In Rhederveld.' 'Waar?', samengesteld door 
Janty Heeres, 2014; 209 pag. Zoektocht naar verhalen, foto's en herinneringen van 
bewoners en oudbewoners van Rhederveld. Begint met de geschiedenis van Rheder
veld; daarna komen de huizen een voor een aan bod. Ruim 200 blz., register. 

28891 Stedum. De inwoners van Stedum in de jaren '50 van de twintigste eeuw, uit
gegeven door de Stichting Historie Stedum, samengesteld door Jan Olthof; 160 blz.; 
veel foto's. Per straat en per huisnummer worden de bewoners naar voren gehaald; 
met foto's, en geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata; uitgebreid namenregister. 

En nog een aantal boeken van Willem Stuve te Hellevoetsluis over doopsgezinden. 
Het zijn alle eigen uitgaven, te weten 
28826 (deel 1) en 28827 (deel 2). Dienaren van de doopsgezinde gemeenten in de 
stad Groningen (16•-19• eeuw). Geeft biografische achtergronden van de oudsten, le
raren en diakenen van de volgende doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen en 
van een verwante stroming: I. Vlaamse gemeente II. Verenigde Waterlandse, Friese en 
Hoogduitse gemeente III. Verenigde Waterlandse en Vlaamse gemeente IV. Collegian
ten. Met litteratuur en bronnenopgave in voetnoten. 

28910 Attestaties van en naar de doopsgezinde gemeente Hamburg-Altona 
(1628-1795) en 
28911 Huwelijken in de doopsgezinde gemeente Hamburg-Altona (1604-1802). 
Met in beide delen verwijzingen naar uit Groningen geëmigreerde doopsgezinden. Met 
litteratuur en bronnenopgaven in de voetnoten. 

Bestuur en redactie van de NGV-afdeling Groningen 

wensen u 

prettige kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2015 
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