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Woord vooraf
Gert Zuidema, voorzitter

Op onze af de lings le den ver ga de ring in april namen we af scheid
van To bias Wa ge naar als be stuurs lid van onze af de ling en we heb ben hem be dankt
voor zijn ge waar deerde bij drage in het be stuur. Toen waren er nog maar drie, maar ge -
luk kig kon den we in no vem ber Eppo van Kol dam als nieuw be stuurs lid be groe ten en
we hopen op een prettige samenwerking.

Inmid dels heeft onze web mas ter Dick Uul driks te ken nen ge ge ven dat hij er per 1 ja nu -
ari 2017 mee stopt en ik zal zijn taak over ne men tot we een ge schikte op vol ger heb ben 
ge von den. We be danken Dick voor zijn inzet voor onze web site. 

Onze af de ling is nog niet ac tief op Fa ce book maar het hoofd be stuur vindt dat elke af -
de ling dat wel zou moe ten zijn en heeft ook voor ons een pa gina ge re ser veerd en een
tech ni sche be heer der is er ook al. Zodra wij hier mee aan de slag gaan zul len wij u hier -
over per e-mail in for me ren. Als u ideeën hebt voor de in vul ling met ge ne a lo gi sche en
his to ri sche in for ma tie dan horen wij dat graag. Wij hopen dat we hier mee veel en
vooral ook jonge vol gers krij gen die mis schien wel lid van de NGV wil len wor den. 

In het voor jaar heb ben we een aan tal soms zeer druk be zochte le zingen gehad in het
kader van land schaps ge schie de nis van Gro ningen. We wer ken hierin al jaren pret tig
samen met de Cul tuur his to ri sche Ve re ni ging Stad & Lande en het RHC Gro ninger
Archie ven, ook voor de le zingen in het na jaar. Vol gend voor jaar is het thema “Gren -
zen” en er wordt al druk ge werkt aan on der wer pen en spre kers. 

Voor af gaand aan de le zingen stu ren wij een e-mail aan leden, gas ten en abon nees
waar van wij een e-mai la dres heb ben. Als lid van de NGV kunt u een e-mai la dres in uw 
pro fiel op ne men (als u dat nog niet hebt ge daan) en wordt ook u geïnfor meerd. Abon -
nees op ons blad die wel een e-mai la dres heb ben, maar dat nog niet heb ben door ge -
ge ven kun nen dat stu ren naar voor zit ter@gro ningen.ngv.nl. De NGV stuurt maan de -
lijks een gra tis nieuws brief naar leden met een e-mai la dres en daarin staat veel
in te res sante in for ma tie over al ler lei on der wer pen met be trek king tot ge ne a lo gie en fa -
mi lie on der zoek. Om de nieuws brief te ont vangen kunt u dat na in log gen in uw pro fiel
aang even. Zie daar voor de web site van de NGV. Ook de Gro ninger Archie ven stu ren
re gel ma tig nieuws brie ven over al ler lei ac ti vi tei ten waar on der ac tu ele in for ma tie over
le zingen e.d. U kunt zich daar voor o.a. via de web site aan mel den.  

In dit num mer treft u een serie in te res sante ar ti ke len aan als re sul taat van on der zoek in 
al ler lei bron nen, over bij zon dere namen en be le ve nis sen van per so nen die uit oude
bron nen zijn op ge diept. Aan het uit ge ven van boe ken over Gro ningen en de ge schie -
de nis komt nog steeds geen einde en wel licht kunt u er uw voord eel mee doen voor
uw eigen on der zoek. Waar di gi taal on der zoek toe kan lei den laat Anto nia Veld huis
zien in haar re ac tie op een eer der ar ti kel van Kees van Stra ten. Er is soms meer te vin -
den dan je denkt. 
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We hopen dat u in 2017 veel ge le gen heid hebt om fa mi lie on der zoek te doen en een
pu bli ca tie daar over in ons blad is van harte wel kom. Ook onze web site is be schik baar
voor een lang ere pu bli ca tie.
       

Na mens be stuur, re dac tie en me de wer kers wens ik u fijne feest da gen toe en een ge -
zond en voor spoe dig 2017.   

Afde lings pro grasmma

Alle bij eenk om sten in deze pe ri o de vin den plaats in de Gro ning er
Archie ven, Cas ca de plein 4 te Gro ning en, in het ver leng de van het
Hoofd sta ti on tus sen het Emma vi a duct en het Hoorn se diep; vijf mi nu -
ten lo pen van af bus- en NS-sta ti on. Toe gang is gra tis. Aan vang 20 uur.

In het voor jaar van 2017 or ga ni se ert de NGV-af de ling Gro ningen 
in sa men wer king met de his to ri sche ve re ni ging “Stad & Lande”
en het RHC Gro ninger Archie ven weer een serie le zingen met als thema “Gren zen”.
Het pro gramma is nu nog niet be kend, dus kijk op de web si tes en/of volg de nieuws -
brie ven voor het pro gramma.

Za ter dag mid dag 8 april 2017 bij de Gro ninger Archie ven (zie boven)
Aan vang : 13.30 uur
The ma : Afde lings-Le den-Ver ga de ring
Agen da
  1 Ope ning en vast stel ling agen da 
  2 Me de de ling en 
  3 No tu len van de Afde lings Le den ver ga de ring (ALV) van 8 no vem ber 2016 (uit ge -

reikt of op te vra gen)
  4 Jaar ver slag af de ling Gro ning en over 2016 (uit ge reikt of op te vra gen)
  5 Fi nan cieel jaar ver slag af de ling Gro ning en 2016 (uit ge reikt of op te vra gen)
  6 Ver slag van de kas com mis sie en be noe ming nieu we kas com mis sie
  7 Bes tuurs ver kie zing. Aftre dend zijn pen ning mees ter Henk Boels en se cre ta ris Har ry 

Tim mer. Kan di daat stel ling en die nen ui ter lijk één week vóór deze ver ga de ring
schrif te lijk en on der te kend door ten min ste vijf le den ter ken nis van de se cre ta ris te 
wor den ge bracht. 

  8 Be noe ming af ge vaar dig den naar de Alge me ne Ver ga de ring van de NGV.
Kan di da ten zijn de he ren G. Zui de ma (af ge vaar dig de) en H. Boels (plaats ver -
vang end af ge vaar dig de).

  9 Voor be rei ding Alge me ne Ver ga de ring van de NGV op 22 april 2017 te Drie ber -
gen. Stuk ken voor deze ver ga de ring zijn op de ALV ter in za ge (of op te vra gen).  

10 Wat verd er ter ta fel komt en slui ting
De stuk ken voor de agen da pun ten 3, 4, 5 en 9 kunt u van te voren te le fo nisch of per
e-mail (zie co lo fon, pag. 32) bij de se cre ta ris, de heer H.J. Tim mer, op vra gen.

Na het be stuur lijke ge deelte is er ruimte voor een le zing of een work shop.
Eppo van Kol dam is be reid te ver tel len over zijn on der zoek naar in wo ners van Haren.
Als u ook iets wilt ver tel len, meldt u dan bij het be stuur.
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Agen da

28 jan. Van 11.00–16.30 uur wordt in het Drents Archief, Brink 4 te Assen de Dag 
van de Drent se Fa mi lie ge schie de nis ge hou den. Met works hops, le -
zing en, een in for ma tie markt, pre sen ta ties van er va ren ge ne a lo gen en een
kijk je ach ter de scher men in de schat ka mer van het Drents Archief. Dit jaar
met spe ci a le aan dacht voor mi gran ten zo als ko lo nis ten in de Maat schap pij
van Wel da dig heid, vee nar bei ders, dienst meis jes en Mo luk se voor ou -
ders.Gra tis toe gank elijk. Ge or ga ni seerd door De Dag van de Drent se Fa mi -
lie ge schie de nis is op za ter dag 28 ja nu a ri van 11.00-16.30 uur in het Drents 
Archief in Assen. De toe gang is gra tis. De Dag  wordt ge or ga ni seerd door
het Drents Archief in sa men wer king met de NGV-afd. Dren the en Noord -
west-Over ijs sel. Na de re info zie www.dren sar chief.nl. 

25 feb. Duits land mid dag, van af 13.30 uur (tot ca. 16.30 uur) in Café-Res tau rant 
Hof steenge, Hoofdstrraat 23 te Rol de, ge or ga ni seerd door de NGV-afd.
Dren the en N.W.-Over ijs sel en de NGV-afd. Gro ning en. Na de re me de de -
ling en vol gen.

Bes tuur en Beleid
Gert Zui dema, af de lings-af ge vaar digde

Alge mene Ver ga de ring (AV) van de NGV op 26
no vem ber 2016.

Op de agenda van de na jaars ver ga de ring ston den veel pun ten die be spro ken moes ten 
wor den en de ver ga de ring begon daarom een half uur eer der dan ge brui ke lijk.

Het plan om de af de lings bla den cen traal te laten druk ken en ver zen den werd nu de fi -
ni tief af ge bla zen. Vier af de lingen had den mee ge daan aan een pilot om te be zien of dit
haal baar was maar dat le verde voor drie van de vier geen po si tief re sul taat op.  

Van het in april aang eno men huis hou de lijk re gle ment waren een paar ar ti ke len op
voor stel van een aan tal af de lingen ge wij zigd en die wer den nu goed ge keurd. De vol le -
dige en aang epaste tekst is te vin den op de web site van de NGV.  

Het Be leid splan 2017-2020 en het Werk plan 2017 wer den zon der veel dis cus sie  aan -
genomen. Hier mee ont wik kelt de NGV zich steeds meer tot een ve re ni ging voor fa mi -
lie kunde. Er waren vrij wel al leen op mer kingen over het taal ge bruik in beide stuk ken;
het mag wel wat be grij pe lij ker. 

De be gro ting voor 2017 leek slui tend, zoals het hoort, maar in wer ke lijk heid was er
een batig saldo van € 14.469 dat door het hoofd be stuur al be stemd was voor een do -
ta tie aan de re serve au to ma ti se ring. Met de goed keu ring van de be gro ting werd ook
ak koord ge gaan met deze be stem ming van het saldo. Het is en blijft een be gro ting, de
wer ke lijk heid kan heel an ders uit pak ken. 

Na een toe lich ting door de voor zit ter van de com mis sie huis ves ting over de ac tu ele
ont wik ke lingen rond het ge bouw van De Munt in Utrecht en het Ve re ni gings cen trum
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(VC) in Weesp, gingen de af ge vaar dig den ak koord met de voor ge no men ver koop van 
het VC en het huren van een deel van het ge bouw De Munt in Utrecht. Er is ge ko zen
voor Utrecht omdat het cen traal in het land ligt, vanaf het sta tion ge mak ke lijk be reik -
baar is en er ook lan de lijke en re gi o nale ver ga de ringen kun nen wor den ge hou den. 

Het hoofd be stuur kreeg toe stem ming om op basis van een uit ge brachte rap por tage
over een dif fe ren ti a tie van het con tri bu tie sys teem daar mee verder te wer ken en te zij -
ner tijd met uit ge werkte voor stel len te komen. De con tri bu tie voor 2017 ve ran dert niet 
en ve ran de ringen zul len ing aan in 2018 of nog een jaar later. 

Een be lang wek kend punt is de ver nieu wing van de web site van de NGV en daar mee
van de af de lingen. Vorig jaar heette het pro ject “Zees ter” en hoe wel het er mooi uit zag
vol deed het ken ne lijk niet aan alle eisen waar aan de web site van de NGV moet vol -
doen. Er is een pro fes si o neel be drijf ing escha keld en de heer Kees Alders, pro ject lei -
der, liet zien hoe de web site eruit kan zien ge ba seerd op “Word press” en hoe je daar -
mee kunt wer ken. Het plan is om per sep tem ber 2017 de web site ope ra ti o neel te
heb ben en daar zal de ko mende tijd met de ICT-ers van de NGV en Kees Alders verder 
aan wor den ge werkt.    

Ge ne a lo gisch voor stel len: Leendert J. Joosse 
Johan Wa ter borg, redacteur

Mijn naam is Leen dert J. Joosse (1944), Zeeuw van ge boorte;
zie voor een intro mijn site www.ljjoosse.nl.
In mijn zoek tocht naar voor ou ders ben ik be land in de 14e eeuw in Noord-Frank rijk,
waar de roots van mijn moe ders voor ge slacht lig gen. Als his to ri cus ben ik bezig met
mijn Bra zi li ëproject: de Ne der landse ko lo nie 1624-1669.
Het ver baast me nog elke dag dat de stad jers Johan, Hen drick en Wou ter Schoon en -
borch vrij wel on be kend zijn in Gro ningen. En dat, ter wijl met name Hen drick en Wou -
ter zich zeer verd ien ste lijk heb ben ge maakt voor Stad en Omme lan den. Wou ter werd
zijns on danks gou ver neur van het noord oos ten van Bra zilië en naar hem is For ta leza
(Fort Schoon en borch) oor spronk elijk ge noemd.
Daarom ben ik op zoek naar hun ge ne a lo gie. Wie mij meer kan ver tel len over hun
voor- en na za ten ben ik zeer dank baar.
Mijn emai la dres: joos krab@gmail.com.

Vanaf nu staan ook de tot nu toe nog ont bre kende in houds op ga ven en
in dexen van HDP, Roots@Gro ningen en Gro ninGEN op onze web site
www.ngv.nl/wwwGRN/.
Te vin den in het link er menu onder Afde lings blad Gro ninGEN.
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Naamslijsten XLIV
Wil lem G. Doorn bos, Gro ningen

      XLIV Wil le keur van de ing eze te nen van de Bor ger com pag nie 1

Wil le keur tot on der houd van de wegen door de ing eze te nen van de Bor ger com pag nie
in zake de west kant van Trip scom pag nie en de oost zijde van de Cal kwijk. 
[Volgt de tekst van de wil le keur van 8 maart 1747].

(on der stont)

R. Jans
Rem mert Hid des
Claas Everts
Claas Wil lems
H.J. Braam
Hin drik Meer tens
War ner Fre riks
Fedde Jochems
Jan Veg ters we duwe
Bal ster Jans
Peter Jans Braam
Evert Evers Cla sen

  Idse Ja cobs
Cor ne lis Zijt ses
Hipko Abels
Dit mark + heeft Jan nes Han zen ge to gen.
Ger ryt Be rends
Jan Jan sen Bran den bor ger
Harm Lam berts
Jan Geerts
Peter Tunen
Roelf Har mens
Eppo Richts
Claas Geerts
Abra ham Bolt
Harm Jans Calk
Ste ven ten Cate
Rein der Luit jes
Hin drik Wij kes

Noot
  1       GrA, rnr 321, re kest boek, deel 41, 21 apr. 1747.
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Koopman– en Kramergilde
Naamrol, stad Groningen (ca. 1580-1740)
Be wer king Fred Wier sema, Belmont (Massachusetts, USA), fdw@wier sema.com 1

Dit be stand is een di gi taal door zoek bare be wer king van GrA toe gang 1325, inv. nr.
30, de naam rol van het koop man- en kra mer gilde. Op de om slag van die bron staat:
“Ge re no veert ten tyde als Arnol dus Brincks ol der man, vaen drig Ger ard Bu ning en
Jan nes Schaep schoe ho ve lingen waren van de Coop man en Cra mer gilde in Gro -
ningen, anno 1733.” De bron bevat de ori gi nele gilde-in schrij vingen voor de pe ri ode
1594–1740 en een vier tal pagina’s die lij ken te da te ren van ca. 1580 – vóór 1594.

In de bron staan de pa gi na’s he laas niet al tijd in chro no lo gi sche orde (vooral de begin-
en eind-pe ri o des zijn ver war rend), en ook laat de oor spronk elijke pa gi ne ring be hoor -
lijk te wen sen over. Daarom is voor deze be wer king dank baar ge bruik ge maakt van de
re cente hernum me ring van de bron en wor den de in schrij vingen hier alfa be tisch op
ge stand aar di seerde ach ter naam (dan wel pa tro niem) ge plaatst, verder ge sor teerd op
jaar.
Deze bron was eer tijds ge klap perd als GrA Index 217 (zie Gro ninger Archie ven stu -
die zaal, kast/plank 14-3), maar zon der ver mel ding van pa gi na num mers in de bron en
zon der an dere ge ge vens/de tails. Ook bleek die index nogal wat cor rec ties en aan vul -
lingen te ve rei sen. De hui dige be wer king omvat zo’n 9600 per soons ver mel dingen
waar van bijna 600 niet in de vroe gere klap per voor ko men.
1. De hui di ge be wer king be gint met een lijst van ol der man nen en ho ve ling en. (in de

be wer king pa gi na 2-10). Dan volgt de naam rol van gil de le den (pa gi na 11-783).
2. Deze be wer king ge bruikt de exac te spel ling van na men en be woor ding en zo als die 

voor ko men in de ori gi ne le bron.
3. Het bron ma te ri aal heeft di ver se hi a ten, bijv.:
  over lij dens ge ge vens zijn niet ge heel com pleet en ont bre ken voor 1604-1606 en

voor meer dere jaren in de pe ri ode 1683-1707
   de ol der man Ro sinck heeft ge du rende zijn dienst jaar 1724-1725 ge heel geen

namen toe ge voegd
4. No ti ties van de be wer ker staan tus sen haak jes [ ]; G.d. = geen da te ring. Met “in -

dex” wordt be doeld de be staan de Index 217 in de stu die zaal van de Gro ning er
Archie ven.

GILDELEDEN, LEERKNECHTEN EN VERSTORVENEN
In de ori gi nele bron wor den de gil de le den, leer knech ten en ver stor ve nen voor ie dere
één-ja rige ambts pe ri ode ver meld in af zon der lijke groe pe ringen. Ter il lu stra tie, de no ti -
ties voor de ambts pe ri ode 1682/1683 vangen aan met deze in lei ding (blz. 465):

Anno 1682
Als Jo han nes Schen se ma ol der man
J: Hin drickx Hof sni der en Lam mert Geerts
heu ve ling en waar en van de coop man
ende crae mer gil de heb ben nae vol gen de
per soe nen de gil de ang eno men ende vol daen

Dan vol gen (volle) gilde in schrij vingen van 22 juli 1682 t/m 7 juni 1683. 
Ver vol gens komen groe pe ringen met de vol gende in lei dingen:

Dese na vol gen de heb ben de hal ve gil de ang eno men en vol daen 
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[dit be treft o.a. per so nen die wa ren ge trouwd met een gil debroe ders doch ter
of we du we, of met een gil dezus ter]

Dese nae vol gen de sin gil de broers soons en doch ters die haer heb ben lae ten 
in tei ke nen

Dese nae vol gen de sin leer kneghten [ook wel leer jong ens ge noemd]

Nae men van ver stor ve ne gil de broe ders en sus ters soo op na vol gen de dato
be gra ven sin

In deze be wer king zijn de kop pen van de di verse ca te go ri ëen ver werkt in de in di vi du -
ele naams ver mel dingen. Older man nen en heu ve lingen voor de be tref fende pe ri o des
zijn te vin den in de lijst op pag. 2-10 van dit be stand. 
Als voor beel den van in di vi du ele ver mel dingen voor deze pe ri ode:

1682, 22 juli  in schrij ving gil de: Ste ven Hin dricksx, in Sle men ders straet
(blz. 465)
1682, 14 au gus tus  in schrij ving hal ve gil de: For ti us Ver burgh (blz. 466)
1682, 29 juli – in schrij ving gil de: Jan Altinck, soon van gil de broe der Geert
Altinck  (blz. 467)
1683 – in schrij ving als leer knecht: Mat theus Luirs, bij Jan Derckx Mud -
der man (blz. 469)
... 1682, 13 juli – be gra ven: Pe ter Jans Schaap (blz. 470).

NB:
In dit be stand zijn bron ver mel dingen ge sor teerd op (ge stand aar di seerde) ach ter -
naam/pa tro niem en dan verder op jaar/volg orde van ver mel ding.
“Blz.” ver wijst naar de re cente her-num me ring on der aan ie dere pa gina in de bron.

Noot
  1 Met bij zon de re dank aan Sebo Abels voor vele sug ges ties en voor het con tro le ren van trans -

crip ties van naams ver mel ding en, en aan Albert Beu se voor het her num me ren van de bron en
an de re hulp. Ui ter aard blijft het eind re sul taat de ve rant woor de lijk heid van de be wer ker.

Hie ron der volgt het begin van de be wer king en van de lijst van ol der man nen en ho ve -
lingen (pa gina 2 en vol gende) over de jaren 1593 – 1621:

Oldermannen en Hovelingen, Koopman- en Kramergilde stad
Groningen1593-1740
De on der staande lijst bevat de namen van ol der man nen en ho ve lingen, en wan neer
ze (mid-jaars) hun één-ja rige ambts pe ri ode be gon nen.
Hun namen zijn te vin den bij de in schrij vingen van gil de le den, op de aang ege ven
blad zij den van de bron (GrArch. toe gang 1325, inv. 30).

Deze volle naam lijst van 1593 t/m 1740 ver vangt de eer dere, in com plete en niet ge -
heel cor recte op som ming die op blad zij den 3-17 van de bron voor komt, ver moe de lijk
op ge steld in het jaar waarin dit ar chief stuk aldus de ver mel ding op de om slag werd
“Ge re no veert ten tyde als Arnol dus Brincks ol der man, vaen drig Ger ard Bu ning en
Jan nes Schaep schoe ho ve lingen waren van de Coop man en Cra mer gilde in Gro -
ningen, anno 1733"
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Vanaf Older man Ho ve lingen Blz.

1593 Gei reit Cloet Hin drick Pel len rock en Johan Bock horst 45
1594 Hin drick Pel len rock Johan van Dul man en Hin drick Har mens 

  Se ven ste ren 45
1595 Hin drick Har mens Se ven ste ren Arent Sche dam en Onne Bo wens 47
1596 Arent Sche dam Evert Lam bers en Hin drick Het sinck 47
1597 Evert Lam bers Johan Buck horst en Here ter Bracke 48
1598 Johan Buck horst Johan Abbe tec ker en Haije van Lingen 49

1599 Jo hann Peter Ver tiers, ab be tec ker Da niel Mees en Cor ne lis Kock 50
1600 Cor nel lis Cock Onne Bou wens en Hin drick Het sinck 51
1601 Onne Bou wens Tesse Wit tinghe en Peter Fran sen 52
1602 Pie ter Fran sen Heere ter Brake en Jur jen Coi ter 29
1603 Jur jen Koijter Haije van Lingen en Be rent Bar linckhof 31
1604 Be rent Bar linckhof Da niel Mees en Johan Bus sert 35
1605 Da niel Mees Tese de Wit tinge en Jacob Wijchers 37
1606 Peter Fran sen Claes Vijnc kert en Coep Broels 38
1607 Haijo van Lingen Ja cuip Michels en Hin drick Jan sen 44
1608 Theso Wit tinck Luitke Jan sen en Be rent Pop kens 54
1609 Cor nel lis Cock Hin drick Het sing en Focko Hin dricks 40
1610 Ju rijen Coi ter Johan Bast jaens en Johan Jan sen Mul ler 42
1611 Jacob Mijchels Har men Hin dricks Se ven stee ren en Roe leff 

  Ba vinck 55
1612 Da niel Mees Be rent Fol chers en Johan Ger rits Cloot 57
1613 Claes Vinc kert Johan Tho mas en Roe leff Eij sens 58
1614 Hae ijo van Lingen Lui tijn Jan sen en Johan Pee ters Ver teers 60
1615 Peter Fran sen Jan Bas ti aens en Har men Hin dricks 

  Se ven ste ren 62
1616 Jur jen Koeijter ver stor ven 19 sept./ 

  Da niel Mees in plaetse Jan Jan sen Mul der en Derck Lub bers 66
1617 Be rent Pop kens Roe lef Ba vinge en Wes sel Cock 68
1618 Hen drick Jan sen Peter Fol kers en Hin drick van Wie ringe 71
1619 Be rendt Folckers Johan Toe mes en Johan Ham minck 74
1620 Roe leff Ba vinck Luit jen Jan sen Smid en Lub bert Roe lefs 77
1621 Peter Folckers Har men Cran sies en Johan Toe mes ap tec ker 79

Re pi a ter
Pet ro nella J.C. Elema, Gro ningen

Het lijkt in de lijn der ver wach tingen te lig gen, dat deze uit zon der lijke fa mi lie naam van
over de Duitse grens af kom stig is. De heer F.J. Ebbens was zo vrien de lijk om voor mij
een half do zijn Ortssip penbücher na te zien [Jem gum, Land schaft spol der, Kirch bor -
gum, Leer oort, Sta pel moor, Wy meer]; daarin kwam de naam ech ter niet voor. In het
Ortsfa mi lien buch van Wee ner (ver sche nen in 2015) viel nog wel de eer ste man van
Grietje Re pi a ter (I.1) terug te vin den, met dien ver stande dat Grietje hier als ge boor te -
plaats Sta ten Zyl in Amt Beerta werd toe ge schre ven.
In Gro ningen was het ge slacht ove ri gens niet veel geluk be scho ren: alle kleink in de ren
van de stam va der stier ven heel jong.
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I. Pie ter Re pi a ter, geb. 1760-’61, ar bei der, overl. Nieu we schans (in huis no. 126
in de Achter straat, oud 73 jr., na la ten de 2 kin de ren) 24-8-1834, tr. [hu we lijk niet
ge von den, in of voor 1796] Harm ke Hin driks, geb. 1766-’67, overl. Nieu we -
schans (huis no. 106, oud 57 jr., na la ten de 2 meer der ja ri ge kin de ren) 23-7-1824.
Uit dit hu we lijk:
  1. Griet je Re pi a ter, geb./ged. Nieu we schans 21-9/2-10-1796, overl. Nieu we -

schans (oud 62 jr.) 2-4-1859, tr. 1. Wee ner 28-3-1820 Jan Klaas sens Hui -
zinga, geb. Be scho ten weg [Amt Wee ner] 26-8-1799, kleer ma ker, overl.
Nieu we schans (huis no. 71 aan de Achter straat, oud 33 jr., zon der kin de ren)
22-11-1832, zn. van Klaas Dirks Hui zinga en Te le ke Meints, tr. 2. Nieu we -
schans 8-6-1842 Ulrich Edden Ulrichs, ged. Wes ter ac cu mer Sijhl
(Oost-Frie sland) 17-9-1786, ge pen si o neerd scheeps kok (1850), overl. (Bo -
ter diep O 86, oud 63 jr.) Gro ning en 12-2-1850, zn. van Eibe Onken Ulrichs, 
schip per, en Rina Eilts.

De eer ste man on der te ken de de ge boor teak te van zijn le ven lo ze doch ter in ja -
nu a ri 1821 met een keu ri ge hand: J.K. Hui zinga. Mo ge lijk had ie mand an ders
de naam voor hem neer ge schre ven, want bij la te re aang if ten werd steeds ge -
zegd dat hij niet kon schrij ven.
Vol gens zijn over lij dens ak te was Griet jes twee de man ge bo ren te “Admer sijhl in
Han over”. Zijn va der werd toen op ge ge ven als Edden Ulrichs, maar uit de ge -
boor te-in schrij ving in de bij la gen uit 1842 blijkt een an de re vorm.

Uit het eer ste hu we lijk:
  a Le ven lo ze doch ter, geb. Ou de zijl (huis no. 249, gem. Nieu we schans) 

7-1-1821.
  b Le ven lo ze zoon, geb. Nieu we schans 14-1-1824.
  c Pie ter Jans Hui zinga, geb. Nieu we schans (’s avonds half 8, huis no. 

71) 23-2-1829, overl. Nieu we schans (’s mor gens half 8, oud “een half
et maal”, huis no. 71) 24-2-1829.

  2. Hen drik, geb./ged. Nieu we schans 10-5/15-5-1803, volgt II.

II.  Hen drik Pie ters Re pi a ter, geb./ged. Nieu we schans 10-5/15-5-1803, kleer ma -
ker, overl. Groot egast (oud 90 jr.) 7-1-1894, tr. Nieu we schans 14-11-1827
Griet je Derks Nan nen [ook: Nan ning, Nan ninga], geb./ged. Bun de 31-3/
 2-4- 1797, overl. Groot egast (oud 86 jr.) 30-5-1883, dr. van Derk Nan nen en
Foel ke Harms.

Hin drik loot te in voor de mi li tai re dienst en “deed” de vol le vijf jaar, 1822-1827. Hij
was blond en had een blo zend ui ter lijk met een breed voor hoofd.

Uit dit hu we lijk:
  1. Harm ke Hin driks Re pi a ter, geb. Nieu we schans (huis no. 114)

18-10-1827, overl. Nieu we schans (oud 1 dag) 19-10-1827.
Zij werd vier we ken voor het hu we lijk ge bo ren, maar door de va der aang ege ven
en on der zijn naam ing eschre ven.

  2. Harm ke Hin driks Re pi a ter, geb. Nieu we schans (huis no. 59a) 16-4-
 1829, overl. Nieu we schans (Achter straat no. 128, oud 1 jr. 8 mnd.) 4-1-
 1831.

  3. Foelkéa Hin driks Re pi a ter, geb. Nieu we schans (Achterstr. no. 123) 28-
 8- 1830, overl. ald. (oud 1 mnd. 10 dg.) 8-10-1830.

  4. Harm ke Hin driks Re pi a ter, geb./overl. Nieu we schans (huis no. 114)
3-1/4-1-1831.



10 GroninGEN januari 2017, jaargang 24 nr. 1

Voordracht Hommo Haijckens als landschrijver Oldambt
Bert Schut, Groningen

Tij dens mijn on der zoek naar de ‘Swijgende tol’ te Krops wolde stuitte ik op een af schrift 
van een ver zoek van de ei gen erf den, schat ge vers en ing eze te nen van het Oldambt
d.d. 11 maart 1649 aan het stads be stuur van Gro ningen. 1 De be wo ners van het
Oldambt vra gen dat voor het geval de land schrij ver (se cre ta ris/grif fier/of fi cier van jus ti -
tie) van het Oldambt dr. Hen ri cus Re de ker (1583-1649) zijn ambt zou neer leg gen, dat
zij dan het liefst de kerk voogd van Noord broek dr. Hommo Haijckens als zijn op vol ger
zou den zien. Het stads be stuur had na me lijk des tijds het gezag over het Oldambt en be -
noemde er de ambte na ren. Ove ri gens, ge zien het over lij dens jaar van dr. Re de ker lijkt
het er op dat hij ten tijde van de in die ning van het ver zoek waar schijn lijk al ziel to gende 
was en aang ezien con tra vim mor tis non est me di ca men in hor tis ( tegen de kracht van 
de dood is er geen kruid ge was sen) men daarom maar al vast een op vol ger voor stelde.

Wij on der ges. Ee ge narffden, Schat ge ve ren, ende ing ese te nen der Oldamp -
ten, at tes te ren ende ver clae ren mits de sen dat ing eval de heer Landtschri ver 
Re de ker much te ge lie ven zijn Ampt te re sig ne ren, datt wij als dan doc tor
Hom mo Haijckens ’tselve Landtschrij vers ampt niet al leene bint gun nen de,
maer ver soec ken oock door de sen dat de Ede le Mo gen de hee ren Bor ge mes -
te ren ende Raedts goe de ge lief fte much te zijn voor noem de doc tor Haijckens 
mit het voorschr. Landtschri vers ampt te ver sien waer om ons een sing ulie re
vriendtschap sall ge schie den, oor cun de on der teec ke ninge, Actum Noort -
broeck den 11 Mar tij 1649 (on der stondt:)

Elle rus Eppi nus Hen ri cus Sijso Ubeko Hae ij kens
Fre rick Phe bens Ubbo Mem mens Weije Zebens
Eltjo Wib bens mes ter Jan Roe leffs Claes Ipens
Au gus ti nus Allerts Dit marck 2 heefft Si abbe
Ger leff Ger leffs   Pie ters mit eij gen handt Ju rijen 3 Engels
Dit marck 1 heefft   ge to gen   marck sel vest ge to gen
  Albert Haijckens mit Fre rick Wes sels
  sijn eegen handt ge to gen Wes sel Jurijens Johan 4 Ellens
Edzko Wil lems Nantko Clae sen   marck sel vest ge to gen
Benno Bunt kes Tij acko Wijp kens
Mencke Si bolts Hae ijo Derc kes Ti apko Hommens
Addo Tonc kens Temme Cor nel lis Luppo Reijnerts
Eltio Har mens Ipe Hae mens
Lam bert Ennens Edzko Tonc kens Coert Pieters
Ae ijlko Me ijn derts
Upko Eggens Jacob Wierts Dit marck 5 heefft
Je ro ni mus Jans Memmo Ubbens   Luppo Iggens selffs
Johan Pe ters Joan Uphuis past.   ge to gen

  in Fin ser wolt
Be rent Hin dricks Her man nus Se bas ti ani Pie ter Alberts
Jan Pe ters Jan Pe ters Emme Lam mers

Rot ger Alberts Focko Re wens
Peter Sic kes Tammo Dercks

Hen ri cus a Fre den Haijcko Egberts Ae ijto Ae ijl kens
Peter Geerts Wijbo Gerts Luppo Herens
Geert Sebes F. ab Oost broec Ber nier Gerleffs
Heepko Cor nel lis Eltjo 6 Bunt kes marck Jacob Tem mens
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Jan Jans   mit eegen hand ge to gen
Aeve Heres Jacob Hin dricks W. Amsing
Tam mon Elles Umko Everts Wil lem Fockens
Eggo Wijp kens
Ebbel Epkens Luicko 7 Wil lems marck Lampko Abels
Eggo Her manni   mit eegen handt ge to gen Ede Oemkens
Luppo Tam mens Luppo De ters Peter Harmens
Tiddo Tid dens Jan 8 Lam mers marck Jan Alberts
Otto Har mens   mit eegen handt ge to gen Derck Willems
Tij acko Be nens Harko Everts dit is 9 Hin drick
Wil lem Ockens Reint Tonc kens als voor-   Alberts marck
Ju rijen Joes ten   mun der over Enneke Focke Mertens
Jan Jans Cam per   Tid dens kin de ren
Eltije Hae ij ens Har men Clae sen Ti abbe Siwers
Hero Geerts Nantke He rens dit is 10 Ebele
Peter Je ro ni mus Douwe Menc kes   Wip kes marck
Dre wes Jans M. Dou wes Jacob Reijnders
Claes Geerts Wil lem Ju rij ens
Roe leff Ger rits Hero Lup kens
  Roe woldt Gal tio Edzkens Coll. ac cord.
Har men Jans Peter Jans    P. Tet tema
Peter Be rents Tija Si mens            secr.
Derck Ari aens Jan Jans Ton nis
Hans Jan sen Lam bert Hindricks

Wil lem Phe bens
Ger leff Si gers
Hijl tije Ulkens

      1                          2                                                 3                                          4                                            5 
 
   
                       
     6                           7                                8                                          9                                          10 

Hu we lijk 27 au gus tus 1643 te Noord broek doc tor der beide rech ten Ho me rus Hai kens 
en Tij aeck tien Mem mes. Zij was eer der ge huwd te Noord broek met The o do rus Nutte
(in 1634?) en na diens dood met de doc tor der beide rech ten The o do rus Eij so nius op
29 juni 1634, die ja nu ari 1642 zou zijn over le den vol gens Henny Sa ve nije.

Toe gang 124 inv. nr. 327 folio 175 Lijst van lid ma ten van Noord broek om streeks 1625
Hin ri cus Re de ker, land schri ver, en Remen, zijn huijsvrouwe
  4-10-1629 Jo an nes Red ker, zn v.d. Lan des schri ver, en Remen zijn huijsvrouwe
10-  9-1643 Dr. Haic kens, att. van den Dam
  6-  7-1651 Anneke doch ter van Hommo Hai jens en Fen neke [sic]
28-12-1656 Wibbe zoon van Hommo Hai jens en Fen neke [sic]
  2-  3-1662  lant schri ver Edsar dus Edsens en zijn huijsvrouwe, att. van Gro ningen
  3-12-1671 De huijsvrouwe van de lant schri ver Edsens, att. van Emmen
  4-12-1681 Lant schrij ver A. Wil der vank en Geer truida Klenk, att. van Gro ningen

Noot
  1 GrA, toe gang 1605, inv.nr. 815

 00 [m ~ ~ ~ 
[ï]~§J~ ~ 
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Aiko Lou werts Brou wer (1749-1797) van Ter mun ten
Ingena Vel le koop, Vlaardingen

In de doop-, trouw- be graaf boe ken wor den door gaans geen per soon lijke me de de -
lingen ge daan. Soms staat er iets bij ge schre ven, bij voor beeld wan neer er iets schok -
kends of aang rij pends was ge beurd. Op 16 maart 1797 over leed Aiko Lou werts uit
Ter mun ten. Daar ach ter volgt de ver mel ding dat hij ‘agter Wol den dorp met de chaise
in de sloot (was) ge stort en verd ronken. 1

Een fa taal ong eluk, dat de vraag opriep waarom een Ter muntse boer, die wel is waar
zijl vest was, met een sjees – een lichte, twee wie lige kar voor één of twee per so nen – in
de sloot te recht kwam. Het ge beurde op een don der dag, niet echt een dag waarop een
boer er met zijn sjees op uit zal gaan, ten zij er iets bij zon ders is te doen. De kans leek
niet groot, dat er een ant woord op deze vraag zou komen. Toch, nadat de ver gaarde
ge ge vens in chro no lo gi sche volg orde waren gezet, werd de kwes tie op ge lost.

Wie was Aiko Lou werts? Hij is ook be kend onder de voor na men Eike of Heike en de
va ri an ten daarop. Dat zelfde geldt voor zijn pa tro niem: Loerts, Loe werts enz. De ach -
ter naam Brou wer komt vanaf het begin van de acht tiende eeuw spo ra disch voor en
zal hier verder niet wor den ge bruikt.
Aiko werd op 24 au gus tus 1749 in Ter mun ten ge doopt als zoon van de brou wer Loert
of Lou wert Rich tes (1713-1785) en Klaas ijn Wal driks of Foc kes (1717-ca.1758). Zijn
ou ders waren daar in 1737 ge trouwd. Uit dit hu we lijk wer den zes kin de ren ge bo ren,
van wie Aiko de op één na jong ste was.

Op 25 ja nu ari 1778 trouwde Aiko in Wei werd met Jantje Lub berts (Schoon beek),
nadat op 21 ja nu ari het hu we lijks con tract was op ge steld. 2  Jantje was de doch ter van
Lub bert Pe ters en Wol tje Ja cobs. Zij werd op 19 maart 1758 in Wei werd ge doopt. Het
jonge paar ging in Wei werd wonen, waar zij een boe ren be drijf ex ploi teer den.
Aiko en Jantje kre gen vier kin de ren: Lub bart (1778-1779), Klaas sijn (1780-1848),
Lub bart (1781-1782) en Jant jen (1782-1784). De ge boorte van het jong ste kind werd
Jantje Lub berts nood lot tig. Zij stierf op 8 de cem ber 1782 in het kraam bed. 

In de boe del be schrij ving van de na la ten schap van Jantje Lub berts, op ge maakt in
1786, wordt mel ding ge maakt van een boe ren plaats te Wei werd met de be klem ming
van 102 gra zen en deim ten land met een waarde van 1400 gul den, als mede van de ei -
gen dom van 114 gra zen en deim ten land, ge le gen onder Wei werd en Farm sum. 3

Stuit, in zijn boek over Wei werd, con clu deert dat dit het groot ste boe ren be drijf van
Wei werd moet zijn ge weest in die tijd.  4

Aiko zou niet lang meer in Wei werd blij ven wonen. In maart 1785 over leed zijn vader,
die in Ter mun ten op de Men sen borg woonde. Van diens vier zonen waren er reeds
twee over le den en één zoon was (brood)bak ker in Ter mun ten. Het was dus niet on lo -
gisch dat Aiko zich in Ter mun ten ves tigde om het boe ren be drijf van zijn vader voort te
zet ten. In mei 1785 werd Aiko ge ko zen tot zijl vest van het Ter mun ter zijl vest na mens
Oud Ter mun ten. 5 Hij trad hier mee in de voet spo ren van zijn vader Loert Rich tes en
groot va der Right Loerts (1686-1733). Een be noe ming tot dij krich ter volgde.

De boe ren plaats in Wei werd met het be klemde en eigen land werd in juli 1785 door
Aiko uit de hand te koop aang ebo den. Het koren, top gras, vee, boe reng ereed schap en 
huis raad liet hij op een aan tal ach ter een vol gende boel da gen ver ko pen. 6 De ver koop
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van het on roe rend goed vlotte blijk baar niet. Enkele maan den later liet hij in de krant
aank on di gen dat hij de boer de rij en het land bij strijk geld wilde ver ko pen. Het land
kon zowel in zijn ge heel wor den ge kocht, als in stuk ken. 7 Ook deze keer kwa men de
boer de rij en het land niet in an dere han den. Vier jaar later ver kocht Aiko de boer de rij
met 102 gra zen be klemd land aan Peter Hin dricks en Tryntje Jans voor 2500 gul den.
De jaar lijkse huur van het land be droeg 175 gul den per jaar. 8 De eigen lan den wer den 
in stuk ken van de hand ge daan.

Op 6 au gus tus 1786 ging Aiko in Ter mun ten een tweede hu we lijk aan met Trijn tje
Ded des (Bos ker), uit Mun ten dam. Het hu we lijks con tract werd op 25 juli 1786 in Zuid -
broek op ge maakt. 9 Trijn tje werd op 24 april 1761 in Mun ten dam ge bo ren als doch ter
van Dedde Harms en Imke Onnes.
Vijf kin de ren wer den uit dit hu we lijk ge bo ren: Lou wert Rig tes (1787-1839), Dedde
(1789-1800), Rigte (1791-1832), Harm (1793-1866) en Imke (1796-1877).
In 1789 werd de oude boer de rij De Men sen borg af ge bro ken. 10 De nieuwe wo ning, op
de zelfde plaats op ge trok ken, kwam in 1790 ge reed. 11

Op 16 maart 1797 kwam voor Aiko Lou werts het einde. Die zelfde dag waren hij en
zijn vrouw aan we zig bij het op stel len van het hu we lijks con tract van Waalko Jans Waal -
kens (1769-1809) en Aaf fijn Wub bes Foc kens (1768-1805) in Nieuw olda. 12 Aiko
wordt in dit stuk de neef van de moe der van de bruid ge noemd. 
Aaf fijn Wub bes Foc kens was de doch ter van Wubbo Cor ne lius Foc kens (geb. 1740) en 
Aal tien Klaas sens (1744-1779), de doch ter van Klaas Nant kens (1709-1752) en Anna
Wal driks of Foc kens (1724-1746). Anna Wal driks, op haar beurt, was de zus ter van
Klaas ijn Wal driks, de moe der van Aiko. Bei den waren doch ters van Focko Wal dricks
(overl. 1737) en Geer truida Luic ken (overl. 1734). Aiko was in der daad de neef van de 
moe der van de bruid.

Aiko kwam op weg naar huis in een sloot te recht en verd ronk. Van uit Ter mun ten be ke -
ken, waar zijn over lij den werd ing eschre ven, moet dat zijn ge beurd tus sen Nieuw olda
en Wol den dorp. De weer som stan dig he den op 16 maart 1793, ge no teerd in Zwa nen -
burg, waren niet bij zon der goed te noe men. De tem pe ra tuur be droeg die dag 3º Cel -
sius, er was een noord noord wes ten wind en het zag er be trok ken uit, zelfs was er
sprake van mist. 13 Kor tom, het had alles weg van een koude, grauwe, grijze win ter dag. 
Het weer in de noord oost hoek van Gro ningen zal daar mis schien niet veel vanaf zijn
ge we ken. Daar bij zal de rij weg ook niet op ti maal zijn ge weest. Er van uit gaande dat
het op stel len van een hu we lijks con tract een fees te lijke ge le gen heid was, zal er  on -
getwijfeld het no dige zijn ge dronken. Het is niet be kend in hoe verre het ge zegde
‘Zoepen as n zielvest’ 14 toe pas se lijk was op Aiko.

Het lijkt er op dat Trijn tje, Aiko’s vrouw die vol gens het hu we lijks con tract ook in
Nieuw olda was, niet in de sjees heeft ge ze ten. Dat kan wel licht wor den ver klaard uit
het feit dat het jong ste kind, Imke, nog geen vijf maan den oud was. Het doch ter tje zal
of thuis zijn ge ble ven, waard oor Trijn tje wel licht weer snel naar huis moest om haar te
voe den of mee ge gaan zijn naar Nieuw olda. In het laat ste geval zal het niet aan trek ke -
lijk zijn ge weest om zo’n klein kind mee te nemen in een sjees.

Trijn tje Ded des her trouwde in 1801 met Jan nes Arents Toxo peus (1757-1825), we -
duw naar van Frouwke Geerts (Geert sema, 1756-1799). Trijn tje over leed op 9 sep tem -
ber 1822 in Ter mun ten.



No ten
  1 Ker ke boek 1781-1811 Ker ke lij ke Ge meen te Ter mun ten nr 442, pag. 309. De verd ere ge ne a lo -

gi sche ge ge vens zijn af kom stig uit de DTB’s van de be tref fen de plaat sen en wor den niet na der
ver meld.

  2 RHC Gro ning er Archie ven (in het ver volg af ge kort als RHC), Ge rech ten in Fi ve lingo, 733-387, 
fol. 145v-146.

  3 RHC, Fi ve lingo, 733-329, fol. 199v-203v.
  4 P. Stuit, Wei werd; een ge schie de nis van dorp en in wo ners in de ze ven tien de en acht tien de

eeuw (2015), pag. 101.
  5 RHC, Ter mun ter zijl vest, 722-10,  pag. 229.
  6 Gro ning er Cou rant, 19-7-1785 en 22-7-1785.
  7 Idem, 6-9-1785.
  8 RHC, Fi ve lingo, 733-389,  fol. 102v-103.
  9 RHC, Ge rech ten in het Oldambt, 731-7444,  pag. 322-323.
10 J.G. Boe re ma, Ge rech ten in het Oldambt, 731-6345, fol. 167v.
11 RHC, Ver za me ling fo to's Rijk sar chief in Gro ning en, 818-14674.
12 RHC, Oldambt, 731-7174, pag. 336-339.
13 Ko nink lijk Ne der lands Me te o ro lo gisch Insti tuut (KNMI).
14 K. ter Laan, Nieuw Gro ning er woor den boek, 2de druk (1952), pag. 1115.

 

Ge ne a lo gie van Lam mert Jans
Abra ham van der Laan, Hei loo (bram.van der laan@quic knet.nl)

Inlei ding

De meeste ge ne a lo gen zul len in ten sief ge bruik ma ken van de boe ken over Gro ningse
pre di kan ten, sa meng esteld door W. Duink er ken: Sinds de Re duc tie in Stad en Lande
van Gro ningen (1992, twee delen) en – mis schien in wat min dere mate – De clas -
sis-kin der boe ken van Gro ningen, 1640-1816 (1997).
Zo ver ging het mij ook. 
Zelf stam ik af van de pre di kan ten fa mi lie Woe le sius 1 en óók bij Hach tinge 2 komen de
no dige pre di kan ten voor.

Bij in ten sieve raad ple ging van de boe ken van Duink er ken kwam ik ui ter aard ook
zaken tegen die niet he le maal cor rect of on vol le dig waren; geen won der, na 25 jaar
verd ere ont slui ting van de bron nen. Dit be trof dan meestal een ander hu we lijk van een 
pre di kant, of voor ou ders (van man of vrouw) die niet door Duink er ken ge noemd wer -
den. Ik heb daarom over een lang ere pe ri ode alle aan vul lingen ge no teerd die voor bij
kwa men. 

In ver schil lende af le ve ringen zal ik pro be ren hier een aan tal pre di kan ten fa mi lies te
be schrij ven.
Uit gangs punt voor dit over zichtje zijn de namen van de vrouw(en) van Ni co laus
Hartzma ge noemd in de boe ken van Duink er ken. Duink er ken noemt daar:
HARTZMA, Ni co laus, overl. Wes ter nie land 29 mei 1681, oud 39 jr.. Alb. Stud.Gron.
27 aug 1661 Ni co laus Ger hardi Hars sema Gron. Phil.
P. Wes ter nie land 14 mei 1674 tot overl.; x Gro ningen 17 nov 1671 Jan tien Lam berts,
v. Gro ningen; x Jo hanna de Witt, die 8 jun 1684 te Wes ter dijks horn hertr. met ds.
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Ger har dus Hui sing(h) al daar.
Duink er ken sug ge reert dus dat Ni co laus Harzma 2x geh. is ge weest, 1e Jan tien Lam -
berts, 2e Jo hanna de Witt.
In on der staand over zichtje wil ik pro be ren aan te tonen dat Jan tien Lam berts en Jo -
hanna de Witt iden tiek aan el kaar zijn ge weest.
De fa mi lie naam de Wit(t) is hier, via haar moe der Hes ter de Wit(te), aan het na ge -
slacht door ge ge ven.

Ge ne a lo gie 3

I Lam mert Jans, snij der, overl. vóór 7-5-1680, otr./tr. 1e Gro ning en 22-2 /22-3-
 1640 (voor haar Hin drick Schainck swa ger) Hes ter de Wit(te), overl. tus sen
15-10-1652 en 8-5-1656, maar ws. 18-5-1655, tr. 2e (hu we lijk niet ge von den,
maar na 1652 en ver moe de lijk ca. 1656) Beer tien Zijt se ma, overl. na 7-5-
 1680, doch ter van Ben ne Wijcherts en Fen ne War ners. Mo ge lijk is zij de 18-5-
 1655 4 ge stor ven vrouw: de vrouw van Lam bert Jan sen. 

Gro ning en 22 mei 1656 5 – Schri ver Hin drick Schaenck voor mond, Ja cob Pe ters Vis -
scher en Bar tho lo meus van Ho ren beeck voog den over wij len Hes ter de Wit te vier
na ge la ten on mon di ge kin de ren bij Lam bert Jan sen; af coop met de va der. Deze zal
de kin de ren tot 17 jaar groot breng en en dan uit be ta len ƒ 5950.17.4. In de man de
blijft de be hui zing ten O. in de Nieu we Ebbing estra te door hen zelf be woond, en een
graf ten N. op St. Mar ti ni kerckhoff. De voog den krij gen verd er het moe der lijk lijf -
goed en de er fe nis van haer moei je Maijcke de Wit te.

Gro ning en 8 mei 1656 6 – Hin drick Schainck als voor munt, Ja cob Pe ters ende Bar -
tho lo meus van Ho ren beeck als voog den ang es wo ren over Lam bert Jans min der ja ri -
ge kin de ren bij zijn za li ge huis vrou we Hes ter tien de Wit te ge pro creert.

Gro ning en 7 mei 1680 7–  Beer tien [verd er op ook: Be ren tien] Zijt se ma wed. Lam -
mert Jans ener zijds, en aan de an de re kant de eerw. Ni claes Hart se ma pas tor op’t
Wes ter Nij landt en Jan tien Lam mers e.l., Lu cre tia Ellens wed. Jan Lam mers voor
zich zelf en haar kin de ren, Lou we Zuir velt tot Be dum en Grie tien Lam mers e.l., en
Claes Lam mers. Boe del schei ding, waar bij bei de par tij en elk de helft krij gen.
De on der linge re la tie wordt niet uit eeng ezet. Het ligt voor de hand dat de vier laatst -
ge noem den kin de ren van Lam mert Jans zijn ge weest (en ver moe de lijk was Beer -
tien Zijt se ma hun stief moe der, maar dat wordt niet uit ge drukt).
Claas Lam mers krijgt bo ven dien pri ve we gens affcoop de som ma ƒ 1487.10.0 hem
com pe te ren de uit zijn zal. moe ders Hes ter tien d’Wits na ge la ten goe de ren. Ten slot te 
is er ook nog spra ke van een erf fe nis se van Be rent Men singe wed. tot Bel ling ewol -
de.

Over Hin drick Schaenck (Schainck) het vol gen de:
Hin drik Schaenck, lid kleer ma ker gil de 1639, schrij ver der boel goe de ren,
overl. (kort) voor 10-8-1671, tr. 1e, otr. Gro ning en 16-3-1639 May ke de Wit te
(p.q. Adri aen van Hoorn be ke als voor mond), tr. 2e, otr. 31-1-1657 Bouchien
Jul singh; zij tr. Gro ning en 6-2-1648 Ja cob Ae ij olts Smit, die zelf Gro ning en 9-2- 
1634 was ge huwd met Ba rel tien Ee dens.

Deze Hin drick (tr. May ke de Wit te) was dus de zwa ger van Hes ter tien de Witt. Hij had
een naam- en tijd ge noot Hen drik Schainck, (tr. ca. 1643 Tet jen Jans Kist). Dit echt -
paar wordt ge noemd in een ar ti kel Kist 8.
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Uit dit hu we lijk:
  1 Jan Lam mers, geb. Nieu we Ebbing estraat, ged. Gro ning en 21 fe bru a ri

1641, jong overl. 
  2 Jan Lam mers de Wit(t), volgt II.
  3 Jan tien Lam merts (Jo han na de Witt), geb. Nieu we Ebbings traat, ged.

Gro ning en (als Jan ne ke) 31-8-1645, tr. 1e Gro ning en (als Jan tien Lam -
berts) 17-11-1671 Ni co laus (Claes Geerts) Har se ma, geb. Nieu we
Ebbing estraat, ged. Gro ning en 14-1-1642, pre di kant 9, overl. Wes ter nie land
14-5-1674, zoon van Geert Cla sens [Har sma, Hart ze ma] en Mechel tien
Ben nes, tr. 2e (als Jo han na de Witt, wed. Ni co li Hars se ma) hertr. Wes ter -
dijks horn 8-6-1684 Ger har dus Hui sing(h), pre di kant 10, overl. 10-9-1687,
zoon van Alber tus Hui zing, pre di kant 11, en Stijnc ke (Chris ti na) Heck mans 12. 
Ger har dus Hui zing tr. 1e Wes ter dijks horn 14 juni 1674 Engel tie Nan nes,
overl. vóór 8-6-1684. 

Dit is pre di kant Ni co laus Hartzma ge weest, die in Duink er ken zon der ou ders
wordt ver meld. Duink er ken ver meldt ten on rech te dat Ni co laus Hartzma hertr.
met Jo han na de Witt. Deze Jo han na is ech ter iden tiek aan Jan tien Lam berts
(Lam mers). Zij (en haar broers, en  haar zus je) na men de fa mi lie naam aan van
haar moe der Hes ter tien de Wit te!

Uit dit hu we lijk:
  a Hes ter Hartzma, ged. Gro ning en 14-3-1672.
  b Mechel tien Hartzma, ged. Gro ning en 10-6-1673.

4 Grie tien Lam merts [de Wit], geb. Nieu we Ebbing estraat, ged. Gro ning en 
3-3-1648, overl. vóór 8-12-1692, tr. Be dum 1679 Louw ar dus Tho mas
Suir velt, afk. van Leeuw ar den, zoon van Louw ar dus Tho mas Suir velt en
N.N. Tho mas was eer der geh. Be dum 1672 met Nees ke Con ra di, doch ter
van Con ra dus Jo han nis Con ra di en Su san na Smal ti us. Hij hertr. (dus zijn 3e

huw.) Gro ning en 8-12-1692 Ale gun da Hoen dricks, ged. Gro ning en 14-12-
 1658, doch ter van Jo han Hoen dricks en Ael tjen Anto nij.

5 Claas Lam merts (de Wit), geb. Nieu we Ebbing estraat, ged. Gro ning en
15- 10- 1652. Nog in le ven 4 au gus tus 1681.

Gro ning en 4 au gus tus 1681 13 – Claes Lam merts de Wit aeng es woor en als
vooght over Jan Lam merts nae ge lae te ne kin de ren bij Lu cre tia Ellens in ech te
ge pro cree ert.

II Jan Lam mers (de Witt), geb. Nieu we Ebbing estraat, ged. Gro ning en 25-2-
 1642, overl. 14-12-1674, otr./tr. Gro ning en (p.q. Lam bert Jan sen als va der)
20-5-/6-7-1665 (voor haar Allert Ca rels als neve) Lut ger tien (la ter steeds: Lu -
cre tia) Ellens, geb. in ’t Snor re gien, ged. Gro ning en A.K. 27-11-1646, lid maat
op be lij de nis (in N. Ebbing estr.) maart 1667, te za men met haar zus ter Si byl le,
doch ter van Elle Bon ne kes en Harm tien Rem merts.

 

Inge schre ven gil de 1665 14  – Jan Lam mers de Wit te, gil de broers soe ne, en 
14 de cem ber 1674 15 – ver stor ven Jan Lam mers de Wit Ebbing estaat.

Gro ning en 13 de cem ber 1669 16 –, waar in Har men Geerts en Re mi na Ellens e.l, 
Jan Lam berts en Lu cre tia Ellens e.l. en j.d. Si bil la Ellens, sa men kin de ren en
erfg. van wij len Elle Bon ne kes en Har men tien Ellens in le ven e.l. bij for ma van lo -
tinge schei den en de len alle vas te goe de ren die zij heb ben ge ërfd. Har men
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Geerts en hv. krij gen bij lot het huis en land te Don de ren (Dr.), Jan Lam mers en
hv. het land in de Pad de poel, Was se naer ven ne ge noemt, 16 gra sen groot; en Si -
bil la krijgt het huis in het Snor re tje. De ver schil len in waar de wor den na quo ta
aang epast.  

Gro ning en 4 au gus tus 1681 17 – Claes Lam merts de Wit aeng es woor en als
vooght over Jan Lam merts nae ge lae te ne kin de ren bij Lu cre tia Ellens in ech te
ge pro cree ert.

Uit dit hu we lijk:
  1 Elle rus de Wit, ged. Gro ning en 31-5-1666, tr. Gro ning en 1-2-1688 Fe ne -

gien Nij e hof.
(verd er niet ge volgd).

  2 Lam bert de Wit, ged. Gro ning en 12-4-1668.
  3 Har man nus de Wit, ged. Gro ning en 8-8-1670.
  4 Hes ter de Wit, (doop niet ge von den), tr. Gro ning en 26-2-1695 Jan Vlie -

ge.
Gro ning en 7 fe bru a ri 1695 hu we lijks con tract Jo han Vlie ge en Hes ter de Wit te.
Voor hem: Be rent Vlie ge broer.
Voor haar: Elle rus de Wit te broer, Si bil la Ellens tan te, Elle rus San tinga neef.

Gro ning en 9 maart 1696 18  – in schrij ving hal ve gil de: Jan Vliegh, pan der schul -
te, is ge trout an de doch ter van Jan Lam berts de Witt.

(verder niet ge volgd).

  1 A. van der Laan, ”Na ko me ling en van Lam bert Woel sche (Woe le si us)”, Gru o ninga 55e jg. (2010).
  2 A. Van der Laan, ”Na ko me ling en van Lam bert Hach tinge”, Gru o ninga 52e jg. (2007). 
  3 Met dank aan Pet ro nel la J.C. Ele ma te Gro ning en en Fred Wier se ma te Bel mont, MA (VS).
  4 Koop mans boek, 1655, fol. 127v.
  5 GrA, Vol le Ge recht van de stad Gro ning en, Toe gang 1534, inv.nr. 3972, RA III x 38, fol. 202vo.
  6 H.J.E. Har tog, ”Voog dij aan stel ling en in de stad Gro ning en 1639-1672”, Gro ning en (1995), blz.

83.
  7 GrA, Vol le Ge recht van de stad Gro ning en, Toe gang 1534, inv.nr. 3992, RA III x 58, fol. 64vo.
  8 Pet ro nel la J.C. Ele ma en H.J.E. Har tog, ”Ge ne a lo gie Kist (Stad-Gro ning er kis ten ma kers uit de

17e eeuw)”, Gru o ninga 43e  jaar gang (1996/1997).
  9 W. Duink er ken, ”Sinds de Re duc tie in Stad en Lan de van Gro ning en”, Be dum (1991).
10 W. Duink er ken, ”Sinds de Re duc tie in Stad en Lan de van Gro ning en”, Be dum (1991).
11 W. Duink er ken, ”Sinds de Re duc tie in Stad en Lan de van Gro ning en”, Be dum (1991).
12 De moe der van Ger har dus Hui zing wordt on der HUISINGIUS, Alber tus niet in Duink er ken ver -

meld! Zij was een doch ter van Jo han nes Ja cobs (Hans Ja cobs) Heeck mans (Heck mans) en Jo -
han na Bris shartz. 

13 W.G. Doorn bos, P.J.C. Ele ma, H.J.E. Har tog, D.F. Kui ken en R. van der Ley, ”Voog dij aan stel ling en 
in de stad Gro ning en 1673-1700”, Gro ning en (2001), blz. 84.

14 Koop mans boek, fol. 160v.
15  Koop mans boek, fol. 196.
16 GrA RA III x 50, fol. 312.
17 W.G. Doorn bos, P.J.C. Ele ma, H.J.E. Har tog, D.F. Kui ken en R. van der Ley, ”Voog dij aan stel ling en 

in de stad Gro ning en 1673-1700”, Gro ning en (2001), blz. 84.
18 Koop mans boek, 1696, fol. 258v.
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Stam reeks Zuid hof (Mid del stum)
Pet ro nella J.C. Elema, Groningen

I.  Egbert Asings, geb. ca. 1600, land bou wer op Ter Laan on der Be dum, tr. (ca.
1620)  N.N.
Uit dit hu we lijk als kin de ren te Be dum (zie Gru o ninga 49 (2004) p. 51):
Jei tien, Jan tien, Jo han, Ocko, Klaes, Pe ter (volgt II.), Asinge en mo ge lijk ook nog 
Ja cob Egberts.

II.  Pie ter Egberts, ged. Be dum febr. 1640, soon van zall. Egbert Asingh ter Laen,
tr. Be dum 5-2-1670 Trijn tien Ja cobs, op de Rode School; zij was eer der ge -
huwd (Be dum 28-7-1664) met Jan Do ren busch. Hij kwam van de Rood eschool, 
zij van Ter Laan.

Ver moe de lijk is hij te Mid del stum be gra ven [A. Pat huis, Gro ning er ge denk waar dig -
he den, no. 2617A; verd er GDW], wa pen: een zand lo per met de let ters P.E.:
Anno 1697, den 14 April, is die eer bae re Pe ter Egbers in den Hee ren ge ruist. 

III.  Si men Pie ters, geb. “bij de Ro de schoe le”, ged.  Be dum 8-1-1671, tr. Anje
Fre riks.
Uit dit hu we lijk, al len ge bo ren op de Roo schoel:
  1 Pe ter Si mens, ged. Be dum 12-2-1702, volgt IV.
  2 Fre rik Si mens, ged. Be dum 25-12-1703, overl. voor sept. 1714.
  3 Ja cob Si mens, ged. Be dum 3-1-1706.
  4 Jan Si mens, ged. Be dum 6-11-1707.
  5 Trijn tje Si mens, ged. Be dum 10-4-1712.
  6 Freerk Si mens, ged. Be dum 2-9-1714, overl. op de Rood eschool 11-7-

 1763.
[GDW no. 2633, wa pen: een zand lo per]:
Anno 1763, den 11 Sep tem ber, is de eers ame Fre rik Sy mons, woon ag tig op de
Rood eschool tot Mid del stum, in den ou der dom van ruim 49 jae ren over lee -
den...

IV.  Pie ter Si mons, geb. Rood eschool, ged. Be dum 12-2-1702, overl. voor 1743,
tr. Mid del stum 13-2-1729 Anje Alberts, ged. Be dum 24-1-1706, overl. 20-1-
 1767, dr. van Albert Hin dricks op de Gro te Ha ver [en Grie tie Karst]; zij hertr.
Mid del stum 6-1-1743 Jan Cla sen, van Be dum, overl. 1758.

Pie ter Si mons be trok in 1728 de boer de rij Roode School (nu Fraam weg 9) te Mid del -
stum; voor gaan de be wo ner was Eijs se Them men ge weest. Zie voor de ge schie de nis
van deze boer de rij het boek Mid del stum/Kan tens, boer de rij no. 1, p. 215-216.

Graf zerk Mid del stum [GDW no. 2635]: Anno 1767, den 20 Ja nu a ri us, is de eer ba re
Annie Alberts, huis vrouw van wij len Pie ter Si mons en laatst van Jan Cla sen, woon ag -
tig te Mid del stum op Ro de school, in den ou der dom van 61 jaar en en 3 maan den in
den Hee re ge rust.

Anje’s doop zal heb ben plaats ge von den 24-1-1706 (dan was ze dus enk ele maan -
den jong er dan haar graf schrift aang eeft) uit het hu we lijk van Albert Hin dricks op de
Ha ver en zijn vrouw Grie tie Karst. Zij wa ren ge trouwd Be dum 5-5-1703 en Grie tie
was ged. Be dum 24-2-1675 als doch ter van Karst Pie ters.

Uit dit hu we lijk:
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  1 Si mon Pe ters, ged. Mid del stum 16-4-1730, overl. Ras quert 13-9- 1759,
otr. Be dum (als Sij men Pe ters, van Be dum) 17-1, tr. Baf lo 15-2-1756 Auke
Ja kobs, ged. Baf lo en Ras kwerd 3-3-1723, overl. Ras quert (oud 38 jr.) 30-
 3- 1761, dr. van Ja cob Be rents, snij der, en Roe lof je Cla sen; zij was eer der ge -
huwd met Ise brand Alberts en her trouw de met Klaas Jans.

Graf zerk Baf lo [GDW no. 747]: 1759 den 13 sep tem ber is de eers ame Sy men
Pe ters, ge weest huis man twe jaar en 7 maant tot Ras quert en 28 jaar 5 maan -
den syn ou der dom, doe hy rus te. De graf zerk van Auke Jacobs’ eer ste man ligt
daar even eens; hij was over le den 17 mar ti us 1753 in het 31ste jaar zijns ou der -
doms [GDW no. 744]. Auke Ja cobs zelf bleek nog maals her trouwd toen zij stierf,
ook nog niet oud [GDW, no. 750]; haar graf schrift meldt: Hier leit be gra ven de
eer ba re Auke Ja cobs, de huis vrou van haar der de man Klaas Jans, int 30ste jaars 
haars ou der doms over le den den 30 Mar ti us 1761.

  2 Gree tje Pe ters, ged. Mid del stum 23-12-1731.
  3 Albert Pie ters, ged. Mid del stum 6-12-1733, volgt V.
  4 Anje Pe ters, ged. Mid del stum 20-5-1736.

V.  Albert Pie ters, geb. Rode School, ged. Mid del stum 6-12-1733, land bou wer,
overl./begr. Mid del stum 25-1/30-1-1809, tr. Mid del stum 19-7-1768 Jant je
Alberts, geb. Hui zinge ca. 1746, ren te nier sche (1821), overl. Mid del stum (oud
78 jr.) 2-11-1824, dr. van Albert Jan sen en Trijn je Jans, land bou wers te Hui -
zinge.

Albert nam in 1767 de boer de rij Roode School uit de boe del van zijn moe der over;
het be drijf was toen 83¼ gra zen en 8 roe den groot. Het ge bouw werd in 1785 op af -
braak ver kocht en zal daar na zijn her bouwd. 

Mid del stum 25-1-1809 over le den, 30-1-1809 be gra ven Albert Pie ters, oud 78¼
jaar, éénmaal ge huwd ge weest, na la ten de een vrouw en twee kin de ren.

Graf zerk Mid del stum [GDW no. 2655]: Anno 1809, den 25 Ja nu a ry, is de eer za me
Albert Pie ters, in le ven woon ag tig te Mid del stum, in den Heer ge rust in den ou der -
dom van 79 ja ren, jong ge weest op de Ro de school, heeft na ge la ten vrouw en twee
kin de ren en drie kinds kin de ren.

Deze leef tijds op ga ve kan dus niet ge heel juist zijn: de doop eind 1733 is cor rect.
Jant je Alberts kwam vol gens haar hu we lijks in schrij ving van Mid del stum, vol gens
haar over lij dens ak te van Hui zinge. Haar doop vond ik in geen van bei de plaat sen
(was de fa mi lie soms doops ge zind?). Haar ou ders (ge noemd in de over lij dens ak te)
wa ren Albert Han sen en Trijn je Jans, me ij ers op Half weg te Hui zinge (nu Sme de ma -
weg 7). Ze wer den daar in 1775 ge noemd; de vrouw was al (in Hui zinge) over le den
toen Albert Han sen in 1782 de boer de rij ver kocht, sa men met zijn zoon Jan Alberts
en zijn doch ter Jant je Alberts, ge as sis teerd met haar man Albert Pie ters.

Uit dit hu we lijk:
  1 Pie ter Alberts, geb./ged. Mid del stum 22-3/29-3-1771, volgt VI.
  2 Trijn je Alberts, geb./ged. Mid del stum 30-7/9-8-1772, tr. 1. Sirp Everts

Ele ma, overl. Wes ter nie land 25-12-1809, tr. 2. Mid del stum 31-3-1813
Arien Luurts Hee res, geb. ca. 1770, zn. van Luurt Hee res en Anje Aries,
land bou wers.

Bij het hu we lijk van 1813 on der te ken de Trijn je met “Tri nie Alberts”, haar broer
(die ge tui ge was) met “Pie ter A. Zuid hof”. De ge boor te van de brui de gom werd
met een akte van be kend heid vast ge legd.



VI.  Pie ter Alberts Zuid hof, geb./ged. Mid del stum 22-3/29-3-1771, land bou wer,
overl. Mid del stum (huis no. 139, oud 51 jr.) 25-11-1821, tr. Mid del stum 28-6-
 1795 (Pin kster zon dag) Ger rit je Wil lems [Ho ving], geb. [Mid del stum] ca.
1769, land bou wer sche, overl. Mid del stum (oud 69 jr.) 14-10-1838, dr. van Wil -
lem Gerrits en Jant je Jans, land bou wers te Mid del stum.

Zij be trok ken de boer de rij in 1809, na de dood van hun (schoon)va der.
Uit dit hu we lijk:
  1 Jant je Pie ters Zuid hof, geb./ged. Mid del stum 17-7/26-7-1796, tr. Mid del -

stum 9-5-1823 Hen drik Harms Smidt, ge bo ren Lop per sum ca. 1797,
land bou wer, zn. van Harm Hen driks en Mar tje Jans Pes man.

  2 Albert Pie ters Zuid hof, geb./ged. Mid del stum 22-10/3-11-1799, volgt VII.
  3 Wil lem Pie ters, geb./ged. Mid del stum 6-2/27-2-1803, jong overl.
  4 Trijn tje Pie ters, geb./ged. Mid del stum 6-1/15-2-1807.
  5 Wil lem Pie ters Zuid hof, geb./ged. Mid del stum 17-10/20-11-1808, overl.

Mid del stum (oud 23 jr.) 13-7-1832, tr. Mid del stum 17-2-1832 Antje Hen -
driks Wol thuis, geb. Lop per sum, land bou wer sche, overl. Mid del stum
25-1-1848, dr. van Hin drik Bar tels Wol thuis (overl. Lop per sum 21-5-1847)
en Jant je Lui jes Rit se ma; zij hertr. eerst met haar zwa ger Jan Pie ters Zuid hof
en daar na (in 1844) met de land bou wer Hen drik Harms Smit.

  6 Jan Pie ters Zuid hof, geb. Mid del stum 20-8-1812, tr. Mid del stum 27-6-
 1834 zijn schoon zus ter Anje Hen driks Wol thuis. 

Hij kocht de boer de rij op de Roode School in 1839 uit de ou der lij ke boe del.

VII. Albert Pie ters Zuid hof, geb./ged. Mid del stum 22-10/3-11-1799, land bou wer
te Wes ter wijt werd, tr. Mid del stum 18-8-1826 Claas ina [la ter: Kla si na] Harms
Smit, geb./ged. Wes ter wijt werd 31-3/14-4-1805, dr. van Harm Hen driks Smit
en Mar tje Jans Pes man.

De schoon va der Harm Hen driks Smit was over le den Wes ter wijt werd (oud 51 jr., na -
la ten de 5 kin de ren) 1-1-1810.

VIII.Pie ter Alberts Zuid hof, geb. Wes ter wijt werd 23-5-1828, overl. Mid del stum
(oud 70 jr. 27-2-1899, tr. 1. Mid del stum 13-9-1850 Wil le mi na Wil lems Zuid -
hof, geb. Mid del stum 28-11-1832, overl. Roode School (gem. Mid del stum)
28-1-1869, dr. van Wil lem Pie ters Zuid hof en Anje Hen driks Wol thuis, tr. 2. Mid -
del stum 7-9-1872 Anje Wol thuis, geb. Mid del stum (huis no. 140) 11-9-1844,
overl. Schil dwol de (gem. Sloch te ren, oud 77 jr.) 6-4-1922, dr. van Bar teld Hin -
driks Wol thuis en Mar tje Ja cobs Ven hui zen.

Wil le mi na kocht de boer de rij op de Roode School in 1856 uit de boe del van haar
moe der. Ui tein de lijk werd het be drijf in 1891 bui ten de fa mi lie Zuid hof ver kocht.

IX.  Albert Zuid hof, geb. Mid del stum 14-9-1852, land bou wer te Wes ter wijt werd, la -
ter voer man te Wes te rem den, overl. Wes te rem den (oud 77 jr.) 25-3-1930, tr.
Mid del stum 25-5-1877 Kla zi na Koop man, geb. Wes ter wijt werd 7-3-1852,
overl. Wes te rem den 16-5-1939, dr. van Evert Ja cobs Koop man en Kata ri na Ton -
nis Krui zinga [Krui singa].

X.  Kla zi na Zuid hof, geb. Wes ter wijt werd (gem. Mid del stum, om 11 uur ’s mor -
gens) 3-5-1891, tr. Ste dum 13-6-1923 Jan Oos ter hoff, geb. Bes werd 22-11-
 1888.
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Eindelijk!
Het perfecte cadeau!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D e c e m b e r

C
O

PY
RI
GH
T!

Een persoonlijke kalender. Met uw eigen thema, 
foto’s, en persoonlijke bijschriften, op maat 

gemaakt voor u! Kom langs en vraag naar de 
mogelijkheden voor uw unieke cadeau.

Ons filiaal aan de Kerklaan is door de week tot 10 uur ‘s avonds open!

Kijk voor uitgebreide openingstijden op: www.copyright.nl
kerklaan 49-51

groningen
050-5174666

verl. hereweg 45 
groningen

050-5275555

verl. bremenweg 8
groningen

050-3188034

kanaalstraat 15a 
roden

050-5016519
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Allem@@l di git@@l  (vijftig)
Anto nia Veld huis, Veenwouden

Heeft u dat ook wel eens? 
U ziet een kwar tier staat of ge ne a lo gie waarin ge ge vens ont bre ken en u 
denkt ‘dat moet toch wel te vin den zijn?’
Wat na tuur lijk lang niet al tijd het geval is, maar soms lukt het. Ik heb een paar pracht
web si tes tot mijn be schik king om mo ge lijk meer te ach ter ha len. En u na het door ne -
men van deze digit@@l ook. Bij het lezen van het ar ti kel van Kees van Stra ten Drie
ge ne ra ties ka pi tein Valat in Gro ninGEN num mer 3 van 2016, kon ik het niet laten en
opende https://fa mi ly se arch.org/fa mily-trees. Ui ter aard vroeg ik wel even of Kees geen
be zwaar had tegen pu bli ca tie van aan vul lingen; hij vond het prima. 
Intik ken van de namen Valat en Jean le verde veel tref fers. Als ge boor te da tum, plaats
her komst of over lij dens plaats be kend is kunt u dat aang even, de zoe kre sul ta ten wor -
den dan be perkt. Omdat de ge boor te da tum in het ar ti kel van Kees staat gaf ik bij Birth
Year (Range) twee maal 1684 aan. Dit gaf 12 hits. De bo ven ste geeft aan dat Jean op
10 au gus tus 1732 in Amster dam is ge trouwd met Mag da lena. Als u op deze web site
een vinkje zet ach ter de voor- en/of ach ter naam, dan zoekt de zoek machine pre cies zo
het er staat (Match names exactly), maar af en toe loont het dit niet te doen. U krijgt dan
mo ge lijk erg veel namen, maar soms ook le vert het een tref fer op. Zo is ‘mijn’ Nieske
Ger rits Bein tema in 1853 als 19-jarig meisje naar Noord-Ame rika ge gaan, ze gaf als
reden op: ‘Hoop op ver be te ring van bestaan’. Ze komt in dat be stand voor als Nancy
Poe tema, Nancy Baay tema, Nancy Be tema en Maney Be tema. Het was dus even zoe -
ken, maar het gaf wel heel veel aktes.

Terug naar Jean, eerst maar even naar Amster dam via de site http://ar chief am ster -
dam/in dexen en daar Onder trouw re gis ters 1565-1811 aank lik ken. De naam Valat geeft
zes ver mel dingen: Anna Alette, David, He lena, Jean, Step ha nus en Step han. Als u
met de muis boven de naam gaat staan ziet u meer ge ge vens. Ze zijn al le maal uit het
begin van de 18e eeuw. Fa mi lie van el kaar? Bij Jean ziet u in het vakje rechts bij de in -
schrijf da tum van het hu we lijk op 17 juli 1732 de naam van zijn ‘eerdere’ vrouw:
Smids, Bar bara Mar ga rite. De bruid heet Ma de leine Ho guel, de bron ver wij zing is DTB 
573 p. 354. Ste ven/Step ha nus blijkt de zelfde per soon te zijn. Ik schreef alle ge ge vens
op en ver gat ui ter aard de bron ver mel dingen niet. 

Met name het boe knum mer is van be lang, omdat u dan via www.zoe kak ten.nl de
‘originele’ in schrij ving ge mak ke lij ker kunt vin den. Het pad: NH, Amster dam,
(Onder)trouw, Maak een keuze en Se lec teer boek (even door scrol len). Jean woont in
Leeuw ar den en is af kom stig van Vegan. Mag da lena Ho guel komt van Diep, is oud 38
jaar (dus ge bo ren rond 1694), en woont op d’Oude Turffmarkt. Er staat dat haar ou -
ders dood zijn. (Wat niet al tijd klopt, maar dat zeg gen was ge mak ke lij ker dan toe stem -
ming over leg gen). Step han is bij zijn eer ste hu we lijk (1718) met Julie Mar ret af kom stig
van Vigan, oud 38 jaar (dus geb. rond 1680), woont in de Pijl steeg en wordt ge as sis -
teerd met zijn vader Domine Jo han nes Valat. Zijn tweede hu we lijk is met Maria
 Lejolle.  Anna en He lena komen uit Fra ne ker, ze trou wen beiden met een Le jolle.
David is af kom stig van Sneek. 
Voor vader Do mine Jean Valat had ik het eer ste woord in eer ste in stan tie als voor -
naam ge le zen, bij nader in zien staat het voor do mi nee. Ver der on der zoek zal uit wij zen
dat Jean se nior in Fra ne ker woont, ook David komt daar oor spronk elijk van daan.
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Weer even naar de site Indexen Amster dam om te zien of daar mis schien meer Ho gu els
te vin den zijn. Twee hu we lij ken zijn ge no teerd: Char les en Eli sa beth. Na zien van de
aktes le vert op dat beide af kom stig zijn van Diep(pe) in Frank rijk. Char les is ge bo ren
rond 1682, Eli sa beth rond 1677.
Een Char les Ho guel (Ho guel) en echt ge note Anne la Ve nas sier (begr. Amster dam 17
ok to ber 1712) laten in Amster dam in 1691 en 1695 kin de ren dopen. Bij een later hu -
we lijk van Char les se nior (1720, in schrij ving Utrecht, we duw naar van Anne de la Ve -
nas sier) staat dat hij af kom stig is van Dieppe uit Frank rijk. Ook hier is dus nog enig
zoe kwerk te doen en be wijs te le ve ren. Op de site van Amster dam kunt u met wild -
cards (ster re tjes i.p.v. let ters) wer ken en/of een vinkje zet ten bij ong eveer zoe ken of exact. 
Op www.google.nl vond ik via zoe ken op naam, tus sen aan ha ling ste kens, nog:
Dopen Venlo 12 juli 1715 Jo hanna Flo ren tina, de vader is Jo han nes Valat, de moe der 
Alber tina Maria van Gang elt, de ge tui gen zijn Jo han nes van Gang elt, Flo rens Bit ter
Pit ti nius en Jo hanna Valat.
Idem Venlo 16 maart 1719 kind van Jan Valat en Alber tina Maria van Gangel. gen:
Ste ven Jo han nes.
Zwolle dopen: 26-10-1721 He lena Agnes doch ter van Jean Valat en Alber tina Maria
van Gang elt. 

www.al lef rie zen.nl geeft: Jean Valat (lui te nant) en Alber tine Marie de Gang elt laten op
7 fe bru ari 1723 bij de Waalse ge meente in Leeuw ar den doch ter Je anne Anne dopen.
Op 14 fe bru ari 1723 wordt de echt ge note van Valat (lui te nant) be gra ven bij de Olde -
hoof ster kerk in Leeuw ar den. Op 1 au gus tus 1725 wordt Bar bara Mar ga retha Smits
lid maat in Leeuw ar den, ze is af kom stig van Zwolle. 
Zodat het hu we lijk van Jean en zijn tweede echt ge note Bar bara waar schijn lijk tus sen
1725 en 1732 ge slo ten is. Een in schrij ving  vond ik (nog) niet. Mis schien denkt u nu
het zelfde als ik aan het begin van dit  stuk en gaat u fa na tiek zoe ken naar deze la cune
in mijn ge ge vens.
In ja nu ari 1736 doet Lou ise Marie Valat, doch ter van Jean Valat be lij de nis in Leeuw ar -
den (Waalse ge meente), de moe der is A.M. de Gang elt.

Er is ong etwij feld nog veel meer te vin den. Zoe ken op Google geeft heel veel tref fers
voor “jean valat”, vooral op Franse web si tes. Voor deze Allem@@l digit@@l was dit
niet re le vant. Ik wilde slechts aan to nen dat men met een paar goede web si tes, en wat
geluk, soms een heel eind komt. De ge von den aan vul lingen ver werkte ik in Vier ge ne -
ra ties pre di kant Valat, zie de vol gende pa gina’s in dit num mer. Ik vond bij het ar ti kel
van Kees een ge ne ra tie erbij, speurde twee echt ge no tes en vier kin de ren van Jean op
en kon wat da tums aan vul len en/of in dam men. Onze ka pi tein Jean Valat (ook Valet en 
Va lette ge he ten) blijkt twee broers en drie zus ters te heb ben. En wilt u dat stuk aan vul -
len: ga uw gang! 
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Uw zoek vraag hee ft 6 result a te n opgeleve rd 

naam brwd Valat, Anna Aletta mschn1vmgsdatum 26-06-1722 a 
Valat, David 30- 12- 1729 l.ll 
valat, Helena 20- 10- 1724 

naam bruut, Valat , Jean 17-07-1732 

Valat, Stephanus 23-1 2-1718 

naambflJ1d Valat, Steven 22-11-1726 

DTB: 
Fiches DTB 

ti Indexen DTB 
ti Dopen 
~ (Onder)Trouwen, 
ti Begraven 
ti lidmaten 



Vier ge ne ra ties pre di kant Valat
Aan vul lingen op Drie ge ne ra ties ka pi tein Valat

Kees van Stra ten schreef in Gro ninGEN num mer 3 van 2016 het ar ti kel Drie ge ne ra -
ties ka pi tein Valat. 
Via di verse web si tes vond ik er
een ge ne ra tie bij. 

Jean Valat, vluch te ling af kom -
stig van Vigan (Vegan, Vi gant) in
Frank rijk, over le den Fra ne ker
sep tem ber 1727, zoon van
Etienne Valat en Marie de Serre
(ge von den op jac.de schard.pa ge sperso-orange.fr/html/dat2041htm),
tr. Mont pel lier (Fr.) 16 juli 1678 Je anne de Reille, over le den na 27 de cem ber 1725,
doch ter van Pierre Reilhe en Li zette de Ri card. 

* Op deze web si te vond ik dat Etien ne en Ma rie in Sumène trouw den op 17 ok to ber
1635 en dat Etien ne een zoon is van Etien ne Va lat en Eli sa beth Vi vens. Ma rie haar
ou ders wa ren Pier re Ser re en Li die Des pe ries. 
De ou ders van Je an ne trouw den Mont pel lier 8 sep tem ber 1647. Men kan op deze
web si te mo ge lijk nog een stapje verd er ko men.

* In het boek His toi re des pro te stants en Fran ce: XVIe-XXIe siècle door Pat rick Ca ba -
nel komt Jean Va lat uit Vi gan di ver se ke ren voor. Voor zo ver ik het be grijp is hij in
1683 uit Frank rijk ge vlucht met hulp van zijn echt ge no te en be dien den.
In het boek Mémoi res d’un pro tes tant du Vi gan: des dra gon na des au Re fu ge
(1683-1686) ver telt Jean Va lat  over de tijd in Frank rijk, voor hij naar Ne der land
komt.

* Gro ning en 7 no vem ber 1689: (Een) Jean Va let te, Frans vluch te ling heeft een ver -
zoek ing ediend om het hem af ge roof de pand (we gens wacht geld) te rug te krij gen.
Bur ge mees ters en Raad gaan ak koord en be ve len dat hij scha de loos wordt ge steld.  
Er staan geen ge ge vens in over zijn plaats van her komst.

Op de lijst Waal sche kerk Ne der land (web si te ar chi ve.org via goog le.nl) staat: 1696
Jean Va lat, du Vi gan (Céven nes), avo cat et con fes seur en Fran ce, reçu pro po sant en
1694, rem pla ce J. Por tai dès oc to bre 1696 au 27 no vem bre 1698. 

In 1704 werd hij be noemd tot di a ken en pre di kant, in ok to ber 1706 in het Re gi ment
de Va ren nes. Ge ko zen pas tor werd hij in 1708 in Fra ne ker, de in stal la tie was op 19
au gus tus. In 1720 had hij pro ble men met zijn ge zond heid. Hij stierf in sep tem ber
1727. 

Be wijs voe ring: Jean is be we zen de vader van Step han, Anne Alette en He lena, hij
wordt als vader in hun hu we lijks in schrij vingen in Amster dam ge noemd. Ge tuige is hij,
met echt ge note Je anne Reilly, bij de dopen van kin de ren van He lena. Je anne is ook
ge tuige bij de doop van een kind van Anna, He lena en Estienne. Bij de doop van Da -
vid’s (ook af kom stig van Fra ne ker) kind in 1732 is He lena ge tuige, Jean ju nior ge tuigt
bij het dopen van Helena’s kind in 1731. Bij het hu we lijk van David is broer Estienne
Wal lat ge tuige.

Uit het hu we lijk van Jean en Je anne:
Step ha nus Va lat, geb. Ve gan 1680, begr. Amster dam (als Estien ne, the o lo gia
can di daat) 5 ja nu a ri 1732.
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tr. (1) (o.) Amster dam 8 de cem ber 1719 Ju lie Mar ret van Mom pel lier (geb.
1686), doch ter van Paul Mar ret en Glau di na Plan tier.
tr. (2) Anke veen 8 de cem ber 1726 (o. Amster dam 26 no vem ber) Ma ria Le jol le, 
ged. Amster dam 24 fe bru a ri 1696, dr. van Ja cob Le jol le en Mar ga re ta Fran ce.

Ste ven Va lat, the o lo gisch kan di daat, komt op 7 au gus tus 1704 van uit Fra ne ker in
Fer werd. 
Ste ven en Ma rie krij gen op 6 de cem ber 1726 een boe te we gens trou wen bui ten de
stad (Indexen Amster dam, plaats Vink eveen).
Ju lie Mar ret is in Amster dam be gra ven op 26 fe bru a ri 1720. Ze wordt daar ech ter
huis vrouw van Etien ne Va lat in de Beur straat ge noemd. Ze laat een on mon dig kind
na: Je re mie, geb. Amster dam 18 fe bru a ri 1720, hij is be gra ven op 11 juni van dat
jaar. De naam van de echt ge noot zorg de even voor ver war ring, goed le zen van de
hu we lijks in schrij ving en zoe ken op fa mi ly se ach (met naam moe der Glau di ne Plan -
tier) gaf de oplos sing. Bij de on der trouw staat de naam Step ha nus met in de mar ge
de da tum 8 ja nu a ri 1719, bij de hu we lijks in schrij ving (ge von den via fa mi ly se arch en
zoe kak ten) heet hij in eens Estien ne. Zoe ken via goog le be ves tig de dat deze na men
‘hetzelfde’ zijn.  

Pier re Va lat, geb. Le Vi gan 23 au gus tus 1684.
Jean Va lat, geb. Ve gan 1686, zie on der II. 
Da vid Va lat, geb. rond 1689, begr. Amster dam 27 juli 1763.

Da vid Va lat van Fra ne ker is op 18 no vem ber 1716 adel borst op het schip Ho ger -
meer van de VOC. Hij wordt in 1723 ge re pa trieerd op de Me ij en burg. Hij zit bij de ka -
mer van Zee land. In 1729, bij zijn hu we lijk in Amster dam, is hij af kom stig van Sneek, 
oud 40 jaar. 

Da vid tr. (o.)  Amster dam 30 de cem ber 1729 Ma ria Eli sa beth Wil met van Ze -
dan, geb. 1699, haar moe der heet Ma ria Ba range, begr. Amster dam 14 ja nu a ri
1781 (Wes ter kerk hof, als Vil le met).

* Zoon Jean Estien ne Va lat wordt in Amster dam ge bo ren op 18 april 1732, zijn doop
is de 27e. 
Jan Ste vens Va lat is als jong eman op de Zee dijk be gra ven op 24 de cem ber 1764
(Waals).

Jo han na Jo han nes Va lat, geb. rond 1690, bij hu we lijk is ze af kom stig van
Fra ne ker; tr. Fra ne ker 16 fe bru a ri 1710 Da vid Flo tard van ‘s Gra ven ha ge
(komt oor spronk elijk uit Frank rijk).

Je.an Valat (11652-1727) - Auteur - Ressources de la Bibliothèque ... 
data.bnf.fr/1 '6519782/j ean_ valatl ..,. Vertaal! deze pa,g in a 

Mémoires d'un protestant du Vigan. des dragonnades au Refuge. Description matêrielle : 1 vo l. (124 p.) 
Êdiition : Paris : les Êd. de Paris , impr. 2011 . Préfacier __ _ 

J,ean Valat - sélection Relig ion ,et spiritualité J1ean Valat et avis Fnac ... 
rec herche.f11ac.com/ia979599/Jlean-Valat - Vertaal deze pagi11a 
Achetez les produiits Jean Valat et profitez de la livra ison gratuite en livre en ___ Mémoires d'un 

protestant du Vigan : des dragonnades au refl..lge : 1683-1686. 

Mémoires d'un protestant du Vi,gan des dragonnades au ... - France Inter 
https://www.france inter.fr/ __ ./memoires-d-u n-protestant-<lu-vigan-__ _ ..,. Vertaa l deze pagiina 

Livre Mémoires d'un protestant du Vigan des dragonnades au Refu ge par Jean Valat : retrouvez les 

déciyptages cle cette oeuvre par la rédaction France Inter. 



Hun kin de ren wor den in ‘s Gra ven ha ge (Waals) ge doopt: Eli sa beth Je an ne Ma rie
(20 no vem ber 1710), Andrien ne Su san ne (1 fe bru a ri 1714), Ja ques Da vid (7 fe bru a -
ri 1715), Anne Bap tis te (24 mei 1716) en Estien ne The o do re (25 juli 1717). Ge tui gen 
van de Va lat-kant zijn Ma rie Je an ne Re lie de Va let in 1710 en Anne Val lat in 1715.
* Ze zijn in 1728 ge tui ge bij de doop van een kind van Anne Alet te Va lat.

Anne Alet te Va lat, doop Fra ne ker 20 mei 1696, tr. Fra ne ker 13 juli 1722 (on -
der trouw Amster dam 26 juni) Ja cob Le jol le.  
He le na Va lat, geb. Fra ne ker (?) 1696, tr. Amster dam 8 no vem ber 1724 Jean
Le jol le. Kin de ren (v.a. 1725) Jean Jo seph, Ja cob, Ma rie He le ne, Estien ne Hen -
ry, Pier re Ni co las. 

Inter mezzo

David Flo tard was een rijke Hol lander die in 1726 de post van re si dent van de Poolse
ko ning te Mes sina aan vaardde. Zijn echt ge note (Jo hanna Jo han nes Valat) werd er ge -
zien als een be min ne lijke, goed har tige vrouw. Ze was van een be val lige in con se quen -
tie, een al ler lief ste vrouw. Beiden kwa men oor spronk elijk uit Frank rijk, ze had den twee 
zonen en twee doch ters. Zoon Jacob werd op ge leid in de han del, zoon Step ha nus was 
voor één of an dere lands be die ning be stemd. Van het oud ste meisje is niets be kend.
Als doch ter Je anne Ma de leine 17 jaar is, voelt ze  zich steeds meer aang etrok ken tot
het ka tho lieke ge loof. De fran cis ka ner-be del mon ni ken zien hun kans om een ziel van
een wis verd erf te red den en weten in 1731 het meisje zover te krij gen dat ze in het
kloos ter van Santa Maria di Ba sico gaat. Een paar dagen er voor is er een aan zien lijk
be drag aan goud stuk ken uit het huis van haar ou ders verd we nen, hoogst waar schijn lijk 
heeft ze dit ont vreemd. Snel komt het be richt dat ze het room sche ge loof wil aan -
hangen en de sluier aan ne men. Een paar jaar later zijn er in het be stuur van het land
en in de maat schap pe lijke toe stand van David grote ve ran de ringen voor ge val len.
David is in 1733 tot con sul-ge ne raal voor het ei land Si ci lië be noemd. Hij doet zijn ui -
ter ste best om de Ne der landse han del uit te brei den. De vluch t van doch ter Je anne
Ma de leine uit het kloos ter zorgt voor een ken te ring.  De vi ca ris van het kloos ter dringt
met zijn pries ters de wo ning van David bin nen omdat ze denken dat ze zich in het huis
van haar ou ders schuil houdt. De gees te lijke macht pro beert haar weer terug te krij gen
en maakt het David en zijn gezin las tig, de we reld lijke macht neemt dit onder in vloed
van de kerk over en David valt als Hol landse con sul in ong enade . 
Dan komt er van Je anne een brief uit Ne der land, ze is in Den Haag en vraagt ver gif fe -
nis aan haar ou ders. Ze is vier jaar ge le den te goed ge lo vig ge weest en heeft de room -
sche gods dienst over haast om armd. Ze heeft ont dekt dat ze is mis leid en be dro gen
door hen. Ze was fout. Ze smeekt haar ou ders haar te ver ge ven. De brief is ge da teerd
22 mei 1736 en ge schre ven in het Frans. Na zijn ver trek uit Mes sina gaat  David eerst
naar Li vorno en van daar naar Genua. 
(Bron tijd schrift De Gids, jaar gang 23 (1859), blz. 87 tot en met 110, ge haald van
www.dbnl.nl. De naam van het meisje klopt niet met die in het doop boek, ook zou ze
de oud ste zijn).
Rond 1726 is David be trok ken bij een zeer ing ewik kelde zwen del met een obli ga tie
van 10.000 gul den. Hij ont snapt, samen met Char les Grong net, uit de ge vang en poort
te Amster dam. (Bron www.ga hetna.nl, in dexen Hof van Hol land, Re kes ten om
man da ten).
In 1745 doet zoon Ja ques het ver zoek om con sul van Genua te mogen wor den. 
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Het gezin van ‘onze’ ka pi tein Jean (II) nog even (kort) op een rij. Hier bij zijn de door
Kees ge noemde ge ge vens ui ter aard niet weer ver meld:
Jean Valat tr. (1) voor 1715 Alber tine Marie de Gang elt, begr. Leeuw ar den
(Olde hoof ster kerk) 14 fe bru ari 1723. 

* In een akte van 19 fe bru a ri 1716 op www.bhic.nl staat Alber ti ne ge noemd met
haar zus ters Anna Ma ria, Geer truijt Sop hia, Lou i se, Ma ria Eli sa beth en broer Fre dric
Her man. Ze ver schij nen ook voor de verd ere broers en zus ters. Die wor den niet met
naam ge noemd. Er is spra ke van een schuld brief van 8000 gul den. 

Kin de ren uit het 1e hu we lijk: 
Jo han na Flo ren ti na Va lat, ged. Ven lo 12 juli 1715,  
Ste ven Jo han nes Va lat, ged. Ven lo 16 maart 1719, zie ge ge vens Gro ninGEN
nr. 3, 2016. 

* Echtge no te Cat ha ri na is in Dwing eloo over le den op 26 ok to ber 1778. Ste ven
komt op 28 april 1780 (als Ettien ne Va lat) van uit Dwing elo in Leeuw ar den. Bij
de in schrij ving als lid maat staat ge no teerd dat hij in 1797 over le den is. In 1796
woont hij in Leeuw ar den op de hoek van de Klei ne Hooft straat.

Lou i se Ma rie Va lat, geb. rond 1720, bel. 1736.
He le na Agnes Va lat, ged. Zwol le 26 ok to ber 1721, begr. Amster dam 13 juli
1762 (als jong ste doch ter van den wel ed: gestr: hr: Jan Va lat, lieu te nant co lo nel
van ’t Re gi ment Oran je Vrie sland) in de Nes bij de Lom berts teeg.
Je an ne Anne Va lat, ged. Leeuw ar den 7 fe bru a ri 1723 (va der lui te nant), overl.
voor 1762.

tr. (2) 1725/1732 Bar bara Mar ga reta Smids.
tr. (3) Amster dam 10 au gus tus 1732 Mag da lena Ho guel, geb. rond 1694, afk. van
Diep[pe] in Frank rijk, overl. na 27 no vem ber 1754 (get. bij doop Amster dam).

Nog een paar aan vul lingen op Step ha nus Valat:
Zoe ken op “s.j. de valat” op google geeft di verse naam re gis ters van mi li tai ren waarin
hij wordt ge noemd. Ver der een in schrij ving als lid maat in de Ne der land sche Leeuw
van 1915. Daar staat op blz. 368 en 370: Lid ma ten Dwing elo: 14 Sept. 1777 zijn uit
Gro ningen met att. ge ko men: De Heer Step ha nus Johan de Valat en zijne vrouw Cat -
ha rina Macht ilda Mat thiae, be ne vens de Juf frou wen Mag da lena Ei ber dina en Jan netta 
Pet ro nella de Valat. 
26 ok to ber 1778 is daar Me vrouw de Valat be gra ven (Cat ha rina). 

Op www.al lef rie zen.nl vond ik nog Ma gda lena Elber dina Valat lid maat Leeuw ar den
(van Dwing elo) 9 maart 1781, samen met haar zus Je a nette Pet ro nella de Valat. Ze
gaan op 8 mei 1786 samen naar Kam pen. Op 9 de cem ber 1791 komen ze weer in
Leeuw ar den. Mag da lena gaat daarna (7 de cem ber 1793) naar Amster dam, ze komt in 
1794 weer naar de Friese hoofd stad. 
De doop van Elsebe Rei nira Vit ringa is in Arnhem op 22 ja nu ari 1756 (er stond ca
1755).

Op deze aan vul lende ge ne a lo gie zijn ong etwij feld meer ge ge vens te vin den, vooral via 
Franse web si tes. Mijn Frans is daar voor niet toer ei kend ge noeg. Dus nog maals de uit -
no di ging: ga uw gang!
[Met dank aan Kees van Stra ten].
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Boekenrubriek
Tobias Wagenaar, redacteur, tkjwagenaar@gmail.com

Als u dit num mer leest zit ten we in het win ter sei zoen: een mo ment voor 
re flec tie, maar ook het mo ment om een his to risch dan wel ge ne a lo -
gisch boe kwerk ter hand te ne men. Een “boe ken wurm” doet dit na -
tuur lij k het hele jaar door. Maar toch, soms heb je van die ex tra mo men ten ...

Ver sche nen boe ken

Spo ren van het sla ver nij ver le den in Gro ningen  –  Mar griet Fok ken en Bar bera
Henkes – Naast het ko lo ni ale ver le den wat zich vooral in het wes ten van Ne der land af -
speelde zijn er ook in Gro ningen di verse spo ren terug te vin den. Denk hier bij aan per -
so nen als Anna van Ewsum en aan Tho mas van See ratt. In de stad Gro ningen zijn di -
verse lo ca ties die ver wij zen naar de West – Indi sche Com pag nie. Prijs 15 euro.

Be drij vig heid in de ge meente Bedum 1900-2010. Deze pu bli ca tie is ver zorgd
door de His to ri sche Ve re ni ging ge meente Bedum. De lo cale mid den stand van Bedum
komt aan bod in ge noemde pe ri ode. Dit boek is voor elke Be du mer of oud Be du mer
ei gen lijk een must. Een feest der her ken ning. Prijs 19,95 euro.

His to risch Jaar boek Gro ningen 2016. Deze uit gave van de ve re ni ging Stad en
Lande be han delt zoals al tijd een scala aan on der wer pen welke be trek king hebben op
de stad en pro vin cie Gro ningen op cul tuur-his to risch ge bied. Dit jaar o.a. over het
kloos ter Yesse te Haren, de sta tus van on der wij zers in de 19e eeuw in de stad, maar
ook Boelo Luit jen Tij dens en zijn Wes ter wolde.

Nieuwe Ency clo pe die van Fryslân. Dit 4-de lige werk over onze buur pro vin cie
heeft een ge wicht van 8 ki lo gram, omvat 11.000 tref woor den en heeft een om vang
van ruim 3000 pagina’s. Voor ach ter grond in for ma tie over deze pro vin cie on mis baar.
Vele Gro ning ers heb ben im mers raak vlak ken met Frie sland of komen er van daan.
Maar ook het hui dige Frie sland komt aan bod. Prijs 125 euro. 

Palet van Gro ningen – Frans Wes tra. Het boek be han delt 222 ver ha len over de stad 
Gro ningen. Deze ver ha len gaan over de ge schie de nis, de kunst en de cul tuur. Denk
hier bij aan het Gro ninger Mu seum, het hoofd kan toor van de Gas unie, Hoog houdt je -
ne ver etc. Kor tom een breed scala aan on der wer pen met ver ras sende in vals hoe ken.
Prijs 24,90 euro.

Boer de rijen in de Marne – Nina van den Broek. Dit is een ver nieuwde uit gave van
het oor spronk elijke boek van 1991. Er wor den een 180-tal boer de rijen be schre ven.
Ook voor zien van kleurenfoto’s. Omvang rond de 450 blad zij den. Prijs 75 euro.

Doops ge zin den in Frie sland 1530-1850 – Cor Trom pet ter. De au teur heeft meer -
dere pu bli ca ties over Doops ge zin den op zijn naam staan. Ge du rende deze pe ri ode
heb ben zij heel wat mee ge maakt zoals ver vol ging, maar ook on der linge rich ting en -
strijd en daar bij beho rende af split singen. Maat schap pe lijk heb ben zij ook be hoor lijk
aan de weg ge tim merd. Prijs 15 euro.

Schil ders van de Ploeg – Jikke van der Spek en Ma rietta Jan sen. De schil ders wor -
den aan de hand van een 6-tal thema’s be han deld. Te weten: land schap, stad, por tret,
model, abs tract en gra fiek. Prijs 19,95 euro.
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We want more ! Pop cul tuur in Gro ningen – Dit boek ver schijnt ter ge le gen heid
van het 10-jarig be staan van het Po par chief Gro ningen. Mu ziek jour na list Peter van der 
Heide e.a. geven een per soon lijk over zicht van de Gro ninger pop cul tuur aan de hand
van per so nen, ge beur te nis sen, podia en bands. Prijs 25 euro.

Derde Jaar boek Lop per sum door Wil Schel tens en Ben Schel tens. Hoe wel dit
derde jaar boek na tuur lijk ook spe ci fiek over Lop per sum en om ge ving gaat past dit
pre cies in onze boe ken ru briek. Aan bod komt o.a. het stem mings or kest The  Wals -
brothers. Prijs 13,95.

Gro ningen Be valt ! Een 33-tal be kende Ne der lan ders van Gro ningse ge boorte ver -
tel t over hun re la tie met onze pro vin cie. Langs komen o.a. Bert Vis scher, Imca Ma rina,
Klaas Knot, Bauke Mol lema en Henk Hel man tel, om een paar te noe men. Prijs 22,50
euro.
Ge bouwde er fe nis van twee Fries-Gro ningse ar chi tec ten – door Ber tus Fen -
nema.  Het boek gaat over de ar chi tec ten Cor ne lis Her ma nus Elde ring en zijn klein -
zoon Hin drik Elde ring en wat zij aan ge bou wen in Frie sland en Gro ningen heb ben na -
ge la ten. Maar ook hun werk voor de rest van Ne der land. Prijs 17,50 euro.

Gro ninger forum een bo dem loze put – door Johan Me ij e ring. In dit boek wordt
het wel en wee be schre ven van het Gro ninger Forum. Me ij e ring is geen voor stan der
van het pro ject. Hij wil, mis schien tegen beter weten in, als nog een dis cus sie en ta me -
ren over de voort gang van het pro ject.

Nog te ver schij nen boe ken

Boe rde rijen, bor gen en bui ten plaat sen, steen fa brie ken en mo lens rond
Delf zijl. Het ligt in het voor ne men om in het voor jaar van 2017 dit 2-de lige boe kwerk 
te laten ver schij nen. Ruim 1100 pagina’s. Au teur Jan Evert Emmel kamp en zijn team
be han de len o.a. 182 boer de rijen in Uit wierde, Farm sum, Wei werd, He ves kes, Oter -
dum en Meed hui zen. Maar ook an dere ge bou wen wor den ge noemd in de titel. Rijk
voor zien van foto’s, oud en nieuw. U kent Jan Emmel kamp als de sa men stel ler van het 
Boer de rij en boek van Apping edam. Prijs 125 euro (tot 1 ja nu ari 2017 bij voor in te ke -
ning 115 euro).

Ten slotte de op mer kingen. Om uw col lec tie aan te vul len met 2de hands boe ken
noemde ik als mo ge lijk heid al eens Mijn Tafel in Gro ningen. Mijn Tafel is sinds kort
ver huisd naar He re straat 93.

Op woens dag 28 de cem ber en don der dag 29 de cem ber 2016 wordt in Roden een
twee de hands boe ken beurs ge hou den, en wel voor de 20ste keer, van 9.00 uur tot
17.00 uur, in het voor ma lige Ma gista-ge bouw, Oos te reinde 6, 9301 LJ Roden. Check
voor de laat ste ge ge vens het in ter net, tref woord - Ro der boe ken markt. Voor bei den
geldt - Je weet maar nooit!

januari 2017, jaargang 24 nr. 1 GroninGEN 29



Nieuws van de ar chie ven
Henk Har tog, redacteur

Gro ning er Archie ven, Cas ca de plein 4, tel.
050–5992000; www.gro ning er ar chie ven.nl

Aan win sten genealogieën etc. in de bibliotheek (toegang 1957)

In de bi bli o theek kunt u nu ook de vol gende door de  Upstals boom- Ges ellschaft te
Au rich (D) uit ge ge ven boe ken aan vra gen. Een aan vul ling op de in de af ge lo pen jaren
ver sche nen delen, allen onder de titel : 
Die Fa mi lien der (evang elisch-re for mier ten / evang elisch-lu the ri schen / – )  K irchen -
gemeinde (plaats naam), zijn in de bi bli o theek te vin den onder de nummers:
 

30577 en 30578 Older sum (1652-1910);  
30579 Wes ter hu sen (1706-1910);
30580 en 30581 Nesse (1614-1910);
30582 Res ter hafe (1666-1910);
30583 Wieg bolds bur (1700-1910);
30584 Veen hu sen (1669-1900);
30585 Wes ter ac cum (1668-1900);
30586-30588 Ma rien hafe (1680-1900).

Vragen en ant woor den
re dac tie Johan Waterborg

Deze ru briek is be doeld voor spe ci fie ke vra gen op ge ne a lo gisch ge bied in de
pro vin cie Gro ning en en voor al ge me ne vra gen van ge ne a lo gi sche aard.
Antwoor den ko men van de Gro ninGEN-le zers; de re dac tie doet geen on der -
zoek naar aan lei ding van ge pu bli ceer de vra gen; voor verd ere re gels zie Gro ninGEN 2013 nr. 1, p. 31.
U kunt uw vra gen en ant woor den stu ren naar: J.A.P. Wa ter borg, Vij ver wei de 13, 9791 EA Ten Boer, tel:
050-230 34 40, e-mail: wa ter borg@gmail.com.

VRAGEN

2017/01 van Dam
Mijn voor va der Levi Aron van Dam (geb. 18-12-1803 te Gro ningen, overl. 13-6-1855 
te Gro ningen) is op 7-5-1826 te Leeuw ar den ge huwd met Rachel tje Sa lo mon van
Dam (geb. 17-6-1806 te Leeuw ar den, overl. 30-3-1881 te Gro ningen). Zij had den elf
kin de ren, waar van acht zoons vol wassen zijn ge wor den:
- Sa lo mon 24-7-1826 Leeuw ar den, overl. 6-2-1912 Gr., tr. Rachel de Groot
- Simon 17-11-1832 Gr., overl. 28-3-1906 Gr., tr. Hen de rina Mul der
- Andries 15-12-1834 Gr., overl. 22-8-1914 Gr., Froukje Sa muel Mul ler
- Aron 16-12-1836 Gr., overl. 30-6-1866 Gr., tr. Enge lina de Vries
- Wil lem Ben ja min 29-7-1839 Gr., overl. 2-3-1914 Gr., tr. Hin de rina Vel le man
- Fre de rik 6-1-1842 Gr., overl. 9-2-1927 Gr., tr. Cla sina de Bruin
- Mau rits 3-6-1846 Gr., overl. 21-7-1923 Gr., tr. Saar tje Ro ze velt
- Hen drik 12-5-1853 Gr., overl. 13-4-1939 Gr., tr. Mar chien van Berg
Wie als na ko me ling van één van de acht zonen heeft foto’s van hen?
Eddy van Dam, fol kert van dam@gmail.com
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2017/02 Rei zi ger / Rei si ger

Een foto met op de ach ter kant ge schre ven “De fa mi lie Rei zi ger uit Gro ningen”.
De foto is, toen ze in Leeuw ar den woon den, ge maakt bij fo to a te lier van der Leij.       
Uit het boekje van mijn moe der Bouw ina (Veld huis-) Bein tema:

Mijn moe der, Anto nia Kui per ken de Rei si ger nog van vroe ger, hij werk te bij
Vroom & Drees man. Hij is la ter te rug ge gaan naar Gro ning en.

(Kan mijn moe der fout heb ben, het was tig jaar later).
Ze waren lid van de “Grun ni ger Ve re ni ging” in Leeuw ar den.
Op een be vol kings blad staat dat ene Jan Rei si ger, de enige die vol gens mij in aan mer -
king komt, af kom stig is van Hoog ezand (1879). Ook Anto nia Kui per heeft daar ge -
woond. Jan is ge trouwd met Geer tje van der Veen (1880), kin de ren Eli sa beth (1903)
en Die ver dina (1917). Wie de foto heb ben wil kan hem krij gen.
Anto nia Veld huis, Veenwouden

A D V E R T E N T I E
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Bes tuur van de af de ling Gro ningen

Voor zit ter voor zit ter@gro ningen.ngv.nl
G. Zui dema Zil ver laan 30, 9743 RK  Gro ningen 050–5776363

Pen ning mees ter en vice-voor zit ter pen ning mees ter@gro ningen.ngv.nl
H. Boels Stads weg 47, 9791 KA  Ten Boer 050–3023207

Se cre ta ris secretaris@gro ningen.ngv.nl
H.J. Tim mer Co ro na straat 14, 9742 EG  Gro ningen 050–5711142

Bes tuurs lid
E.M. van Kol dam P.J. Noël Ba ker straat 86, 9728 WD  Gro ningen  06-22376299

Re dac tie Gro ninGEN  re dac tie@gro ningen.ngv.nl
A.E. Buurma Burg. Cle ve ring alaan 9, 9801 EN  Zuid horn  06-19783552
H.J.E. Har tog Snel li us straat 28, 9727 JN  Gro ningen 050–5253333
T.K.J. Wa ge naar Spieg hel straat 103, 9721 JT  Gro ningen 050–5266701
J.A.P. Wa ter borg Vij ver weide 13, 9791 EA  Ten Boer 050–2303440

Knip sel dienst knip sel dienst@gro ningen.ngv.nl
M. Bec ker-Jager Frank rij klaan 49, 9501 RN  Stads ka naal 0599–614257

Web mas ter (waarnemend) web mas ter@gro ningen.ngv.nl
G. Zui dema Zil ver laan 30, 9743 RK  Gro ningen 050–5776363

Web site NGV af de ling Gro ningen: www.ngv.nl/wwwGRN/
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