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GroninGEN, mei 2017 nummer 2, jaargang 24 

omslag ontwerp: Henk Kampen 

Voorwoord 

Tobias Wagenaar, redactielid. 

Het thans voorliggende nummer van GoninGEN is geboren onder een ietwat ongelukkig 

gesternte. Ons mederedactielid Henk Hartog, die jarenlang meewerkte aan GroninGEN en 

diens voorgangers HuppelDePup (afgekort HDP) en Roots@Groningen is geveld door ziekte. 

Vanaf deze plaats wensen wij Henk al het goede en moge hij onze gelederen weer versterken 

als de situatie dat weer toelaat. Zoals Vera Lynn al zong gedurende W.O.-II – We’ll Meet Again. 

Deels heeft hij nog meegeholpen aan dit nummer. 

Een andere majeure verandering is dat wij als NGV afdelingsbestuur Groningen en als redactie 

van GroninGEN de mogelijkheid in het leven willen roepen van digitale toezending van ons 

afdelingsorgaan GroninGEN. Zie voor een nadere uitwerking hiervan elders in dit nummer. Wij 

willen graag een toekomstbestendig blad zijn en blijven. Meld u aan! 

Op moment van schrijven komen wij uit onze “holen” en gaan wij weer naar buiten waar de 

vogeltjes fluiten. Het genealogische werk gaat gewoon door natuurlijk. Altijd in dienst. 

Misschien gaat u juist nu ergens anders een archief bezoeken of maakt u een reis naar de 

streek waar de familie vandaan komt. Want ondanks alle digitale mogelijkheden is toch niet 

alles op internet te vinden. En ergens zijn en zelf ervaren is vaak veel mooier. Wat is nou leuker 

dan zelf actief zoeken in een archief al dan niet in een bepaald gebied. En het mooiste is altijd 

dat je zelf wat vindt. Al is het maar een kleinigheid. Onder het motto – beter iets dan niets. Dat 

verwerkt u natuurlijk meteen bij uw thuiskomst.   

Uw ervaring wilt u natuurlijk ook delen met anderen, de medegenealogen. Mocht u willen 

publiceren in ons blad en u heeft een mooi genealogisch stuk of een artikel(tje) over iets, stuur 

dat dan gerust in. Ons e-mailadres is  redactie@groningen.ngv.nl  Schroom niet. Graag zien wij 

ook dat u uitsluitend dit centrale e-mailadres gebruikt en geen individuele emailadressen meer 

van afzonderlijke redactieleden. Dit bevordert de toegankelijkheid. 

Mocht u voor uzelf een genealogische activiteit zoeken, of kent u misschien iemand die een 

genealogische activiteit zoekt, denk dan eens aan een bestuurslidmaatschap van onze afdeling 

of word mederedacteur bij dit afdelingsblad. U kunt zoveel meer dan u denkt.  

Na deze inleidende woorden en oproepen wens ik u veel leesplezier bij dit nieuwe nummer 

van GroninGEN. En als algemeen motto wil ik meegeven - Met leden voor leden door leden! 

Samen komen we verder op onze genealogische speurtocht. En natuurlijk een mooie en 

zonrijke zomer gewenst.  

mailto:redactie@groningen.ngv.nl
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Agenda 

14 okt.  Dag van de Groninger Geschiedenis 2017, de 31ste editie.  

 

Bestuur en Beleid                                                                        

Henk Boels, plv. afdelingsafgevaardigde 

ALGEMENE VERGADERING (AV) VAN DE NGV OP 22 APRIL 2017. 

Deze algemene vergadering was een bijzonder korte vergadering: in 

nauwelijks anderhalf uur was de agenda, met veel hamerstukken, afgewerkt.  

Ook de jaarrekening-2016, die met een positief saldo van € 32.265,- sloot, gaf geen aanleiding 

tot het stellen van vragen, het bleef bij een enkele technische opmerking. 

Over de verkoop van het oude pand in Weesp en de huur  van een nieuw pand in Bunnik was 

in een vorige vergadering reeds overeenstemming bereikt; restte in deze vergadering de 

formele afhandeling (aanvankelijk was gekozen voor het gebouw van De Munt in Utrecht, 

maar dit bleek al verkocht te zijn; vandaar dat nu is gekozen voor Bunnik). 

De vergadering ging akkoord met het voorgestelde contributiesysteem: € 37,- voor het 

basislidmaatschap en Gens Nostra digitaal en € 46,- voor het basislidmaatschap + Gens Nostra 

op papier (digitale contributiebetaling levert een korting op van € 1,-). 

In de samenstelling van het hoofdbestuur kwam verandering door het aftreden van voorzitter 

Van Gestel, 2e secretaris mevr. Plat (gezondheid/werk) en 2e penningmeester Hooijer (vond 

het wel genoeg). Van Gestel kreeg veel lof toegezwaaid voor zijn rustgevend optreden na de 

rumoerige periode van enkele jaren geleden. De nieuwe voorzitter De Bruin memoreerde de 

problemen waarvoor de NGV zich ziet gesteld, riep op tot het aanleveren van ideeën en 

kondigde aan hierover binnenkort met de afdelingsvoorzitters in conclaaf te zullen gaan. 

Bij de rondvraag vroeg een afgevaardigde of het nu nodig was Gens Notra vol te stouwen met 

ellenlange kwartierstaten e.d. over personen die hij nauwelijks kende (zijn bewoordingen). Kon 

dat niet anders? De nieuwe voorzitter parkeerde dit probleem vakkundig in het mapje ‘het 

Hoofdbestuur komt hier nader op terug’. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering al om 14.30u en kon uw 

afgevaardigde  huiswaarts keren. 
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Digitaal toezenden GroninGEN 

Het bestuur van onze afdeling en de redactie van GroninGEN willen de mogelijkheid in het 

leven roepen van digitale toezending van ons afdelingsorgaan GroninGEN. De toezending zal 

dan geschieden in de vorm van een PDF-bestand. De reden is o.a. dat verscheidene 

afdelingsleden hier om vragen. Daarnaast speelt ook een rol dat de kosten om het 

afdelingsblad te maken oplopen. Als we dat koppelen aan het dalende ledenaantal van onze 

vereniging, dan is digitaal verzenden een logische vervolgstap.  

Het voornemen is om digitale toezending mogelijk te maken vanaf 2018 nummer 1. Naast 

mogelijkheid en aankondiging, bent u zelf verantwoordelijk voor het juiste emailadres waar 

het nummer naartoe verzonden wordt. Als dit verandert moet u dat zelf doorgeven. Zie het als 

een verhuisbericht. Verder is het zo dat als u kiest voor digitale toezending, u geen papieren 

exemplaar meer ontvangt. Een groot voordeel van digitaal toezenden is dat het betreffende 

nummer met behulp van de zoekfunctie eenvoudig doorzoekbaar is. Denk hierbij aan het 

zoeken op namen of op een andere zoekterm. 

Als u wilt publiceren in GroninGEN, wat wij graag zien, gaan wij ervan uit dat u hiermee 

voortaan toestemming geeft voor zowel de papieren als voor de digitale versie van ons blad. 

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot digitale toezending? Stuurt u dan een mailtje 

met uw naam, emailadres en lidnummer (indien van toepassing) naar – 

redactie@groningen.ngv.nl Op het door u opgegeven mailadres ontvangt u dan vanaf 2018 de 

GroninGEN. Deze mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor mensen die bijkomend lid van onze 

afdeling zijn, of die abonnee zijn. 

Als het u wat lijkt meldt u zich dan voor 15 november 2017 aan! 

Namens Bestuur en Redactie, 

Johan Waterborg en Tobias Wagenaar. 

 

 

1 

Geschiedenis literatuur Architectuur Natuur 
Duitse boeken voor Duitse priizen 

Boeken over Groningen 

BOEKHANDEL 
GODERTWALTER 

Oude Ebbingestraat 53 
9712 HC Groningen 

050-312 25 23 
info@godertwalter.nl 
www.godertwalter.nl 

1 

mailto:redactie@groningen.ngv.nl
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Lintje                                                                                                                                                                                                 
Tobias Wagenaar, redacteur 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd. Met deze zinsnede kondigde de burgemeester 

van de stad Groningen P.E.J. den Ouden op een gegeven moment aan dat Harry Timmer lid in 

de Orde van Oranje Nassau werd. Hij krijgt het lintje voor zijn bijdrage aan Alle Groningers. Het 

betreft hier activiteiten als invoeren en corrigeren, na al dan niet gedane meldingen, sedert 

een kleine 20 jaren, het contact onderhouden met medewerkers van De Noorderbrug die hier 

ook bij betrokken zijn (welke vrijwillige activiteiten aanbiedt voor mensen met een 

verstandelijke beperking). Maar ook, en dan komt het dichterbij, zijn jaren als secretaris van de 

afdeling Groningen van de NGV. Van dit laatste heeft hij onlangs afscheid genomen. Harry 

Timmer werd naar het gemeentehuis “gelokt” met een uitnodiging voor een vergadering 

tussen de gemeente Groningen, de Groninger Archieven en Pictura (de beheerder van de 

website). Met als onderwerp de bevolkingsregisters van de stad Groningen. Als man van de 

praktijk. Heel aannemelijk. Dat vond Harry ook. Bijna tot het eind toe had Harry Timmer niets 

door. Hetgeen de verrassing des te groter maakt! Proficiat. 

Genealogisch Voorstellen   - I –                                                  
Johan Waterborg, redacteur                             

Gegroet! Ik ben Jaap Matthijs Jansen, in 1992 geboren te Groningen in 
een geslacht met Oost-Friese wortels. Veel van mijn voorvaderen komen uit Scheveningen, de 
Stellingwerven en de noordelijke Veluwe. Ik heb nauwelijks Groninger voorouders, 
uitgezonderd de timmerman Willem Verheek, wiens zusje trouwde met een zoon van de 
orgelmaker H.H. Freytag.  
 
Mijn onderzoek richt zich vooral op het tekstuele leven van vroegmoderne burgers. 
Genealogie, letterkunde en boekgeschiedenis gaan soms prachtig samen. Een voorbeeld: ik 
bezit een klein romannetje, Queechy van Elizabeth Wetherell, waarin op de titelpagina met 
pen staat geschreven: 
W. Teding van Berkhout 
From my dear future brother in law 
C. van Lennep. 
February the 10th 1854. 
Blijkbaar heeft Cornelis van Lennep, halfbroer van de schrijver Jacob van Lennep, dit 
exemplaar als verjaardagscadeau geschonken aan zijn toekomstige schoonzusje Wilhelmina 
Teding van Berkhout, die op de genoemde datum inderdaad 16 werd. Het boek handelt over 
een sterke adolescente die een opmerkelijke zelfstandigheid aan de dag legt en uiteindelijk 
liefde vindt – een uitstekend cadeau voor een zestienjarig meisje!  
In 2015 ben ik afgestudeerd in de historische Nederlandse letterkunde; thans studeer ik 
rechtsgeleerdheid te Groningen. Ik heb me voorts veel beziggehouden met zeventiende-
eeuwse pamfletten en met Groninger grafpoëzie. Mijn e-mailadres is 
jaapmatthijs@hotmail.com. 
 



37 
 

Mijn naam is Paul Stuit ( stppl70@yahoo.com ), woonachtig in Haaksbergen, sinds 1989 bezig 

met genealogie. De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar de families Stuit, Weert, 

Van Delden, Veenkant en Kerkhof. Van deze familie heb ik veel informatie die ik graag deel 

met anderen. In 1995 ben ik gestart met de kwartierstaat. De vele voorouders komen uit het 

Oldambt, Hogeland, de Veenkoloniën en voor een gedeelte uit Oost Friesland.  Deze zoektocht 

naar voorouders gaat nog steeds door. Via de kwartierstaat kwam ik terecht in Weiwerd, waar 

mijn voorouders in de zeventiende eeuw woonden. De informatie die ik over deze personen 

vond zijn opgeschreven door dominee Themmen (1664 – 1705). De notities van deze dominee 

waren de aanleiding tot een uitgebreider onderzoek naar  het dorp Weiwerd. In het voorjaar 

van 2015 zijn de gebundelde gegevens uitgegeven in het boek Weiwerd, een geschiedenis van 

dorp en inwoners in de zeventiende en achttiende eeuw. Inmiddels wordt gewerkt aan een 

vervolg over Weiwerd in de negentiende eeuw. 

 

Ik sta open voor het delen van gegevens over mijn voorouders. Ik heb de afgelopen jaren 

ervaren dat medegenealogen waardevolle aanvullingen kunnen bieden. Ik draag graag mijn 

steentje bij…… 

 

Naamlijsten XLV 

Willem G. Doorbos, Groningen 

Verkiezing van Johannes Bernardi als nieuwe Predikant van Sappemeer, 

door ouderlingen, diakenen en de gehele christelijke gemeente, 1638. 

Austines Tiackens, als olderlinck 

Aebbe Dircks, als olderlinck 

Fedde Eyles, als diacon 

Claes        Lubbers, merck, diacon 

Berent Menses 

Tiebbe Cruisinge, als gewesen olderlinck 

Peter Clasen 

Menne Peters 

Wiger    Floris merck 

Wcke     Sickes merck 

Anne Tyarcks 

Claes      Tiepkes marck 

Dietert Engels marck 

Eyse Jansen 

Jan      Arys marck 

Tiddo Ottens, schoelmester 

Derck      Jansens merck 

mailto:stppl70@yahoo.com
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Roeleff Jansen 

Lambert Lamberts 

Roeleff      Bouwes merck 

Jan Seteffens 

Meente      Hubbes merck 

Marten     Sickes merck 
 

Bron: GrA, rnr 314, deel 7, blz. 438, 26 dec. 1638. 

 

 

Nootnagel (Groningen) 

Petronella J.C. Elema. 

 

Hans Tomas Nootnagel (Hans Waert, Hans Thomas, Hans Nootnagel), bij zijn huwelijk 

afkomstig van Boissenborgh, lidmaat op belijdenis (Hans Thomas achter ’t Westindisc Huys) 

Groningen maart 1647, overl. Groningen in of voor 1675, tr. 1. (als: Hans Waert), otr. 

Groningen aug. 1637 Trijne Melchers, eerder gehuwd met Gerrijt Peters, tr. 2., otr./tr. 

Groningen A.K. (voor haar Berent Buss) 18 maart/27 april 1654 Fennetjen Geers, tr. 3., otr. 

Groningen 4 dec. 1657 Aeltjen Datens, dr. van Date Hindrix en Barbertijn Jansen. 

 

Nadat uit onderzoek de volledige naam van zijn eerste vrouw was gebleken, kon vermoedelijk 

dat huwelijk worden geïdentificeerd: Hans Waert, van Boissenborch, en Trijne Melchers, 

weduwe van Gerrijt Peters (dit eerdere huwelijk van de vrouw trof ik niet aan). Voor de bruid 

verscheen bij de ondertrouw (het huwelijk zelf is niet aangetekend) Tomas Tijses over ‘t Kijck 

in’t Jatsbrugge, en de bruidegom was afkomstig uit Boissenborgh. Daarmee zal bedoeld zijn 

Boizenburg/Elbe, in Mecklenburg-Vorpommern.  

Er blijft enige twijfel mogelijk, omdat de achternaam afwijkt. Zij kunnen eventueel ook tijdens 

de periode 1640-1646 zijn gehuwd (waarover het ondertrouwboek ontbreekt, zodat dit niet te 

controleren valt maar dan zou Trijne Melchers tweemaal achtereen met een Hans zijn 

gehuwd? 

 

Zijn eerste vrouw werd in een schuldbekentenis van 1657 (terugverwijzende naar een 

handschrift van 1651) genoemd als Trijne Hansen, de toenaam ongetwijfeld naar de man, net 

zoals bij de doop van het kind uit het huwelijk met Fennetjen Geerts deze moeder werd 

betiteld als Fennichjen Hansen.  
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Hans Nootnagel woonachtig achter ’t Westindische huijs aen ’t Suiderdiep bekende in 1657 

schuldig te zijn aan de deughtsame vrijster Anna Jansen aen ’t Briede Marckt ƒ 350 à 5% 

heerkomende van goede geriede verschotene penningen soo hij en sijn overleden hijsvrouw 

Trijne Hansen volgens twee pampijren handtschriften van het jaar 1651 hadden genoten (GrA, 

RA III x 42, fol. 2, 11 maart 1657, gereg. 28 maart 1660). Een Sara Abrahams “voljarich sijnde”, 

in 1660 misschien nog niet zo lang, deed aan dezelfde deuchtsame dochter Anna Janssens ook 

een verzegelde brief groot ƒ 1000 over (GrA, RA III x 50, fol. 212, 22 mei 1660, gereg. 10 aug. 

1669). Hier zien we dan de volledige namen van de betrokkenen, want deze schuldbekentenis 

stond uit over Hans Tomas Nootnagel en Trijne Melchers e.l. 

Ook bij het derde huwelijk is geen trouwdatum aangetekend. Bij de ondertrouw eind 1657 

verscheen voor de bruidegom Hindrik Jurjens neve, voor de bruid Lubbert Hindrix op 

Scholholm woenende als oem. 

Hans’ derde vrouw heette wisselend Datens (bij het huwelijk, dat lijkt dus het meest 

betrouwbaar), Hansen (bij drie dopen) en Davidts (bij een doop in 1663). 

Hans Nootnagel en Aernt Velters lasthebbende van hun resp. moeder en schoonmoeder 

Barbara Jansen, verkochten in 1660 aan Heijne Aijolts timmerman en Marritien Rabbens e.l. 

twee cameren aan de zuijdzijde in de Raamstraat op pachtgrond, met een hoffien daerachter, 

de suider heege daer mede toebehorich, sijnde de grond van het hoff mede pachtgrond, met 

aan beide zijden mande gevels en mande hege. Zwetten ten N. de strate, ten O. Jan Harmens 

en ten W. Geert Alberts. (GrA, RA III x 41, fol. 220vo, 17 jan. 1660). Overigens blijkt dat Hans en 

Arent zwagers waren; beiden waren gehuwd met een meisje Dates en dat waren dan zonder 

veel twijfel dochters van Date Hindrix, in de Princenstrate, soldaat onder de capiteijn Philippus 

van Nassowe, otr./tr. Groningen 14 maart/31 maart 1629 Barbertijn Jansen (voor wie Hans 

Mychels als neve). Barbara was dus beider schoonmoeder en Arent “Vettens” otr./tr. 

Groningen 14 april/2 juni 1654 met Annetjen Daetens.  

In elk geval was de man in 1675 overleden, want toen kreeg Hans Notenagels wed[uwe] van 

het stadsbestuur uitbetaald ƒ 6.8.0 wegens achterstallige grontpacht die was geremitteert 

(GrA, Stadsbestuur (toegang 1605), inv.nr. 332, jaar 1675, fol. 376vo). 

 

Ik heb niet kunnen achterhalen wat er van de kinderen Nootnagel geworden is. Misschien zijn 

ze allen jong overleden? 

 

Uit het eerste huwelijk: 

1 Kind, vermeld in 1654.  
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Mogelijk was dit: Anne Hansen, ged. Groningen A.K. 30 sept. 1645, dr. van Hans 

Thomas en Trijne Melchers (achter het West-Indische Huis). 

 

Uit het tweede huwelijk: 

2 Jantjen Nootnagel, ged. Groningen A.K. 27 jan. 1656 (Achter het Westindische Huijs). 

 

Uit het derde huwelijk: 

3 Jantjen Nootnagel, ged. Groningen A.K. 16 sept. 1660 (tegenover Schuitmakerswal). 

Jantjen de dochter van Hans Nootnagel en Aeltjen Jansen oudt 12 jaeren is in ’t Borger 

Weeshuis aengenomen dan 21 Martije 1676; geen goet ingebracht (GrA, 

Burgerweeshuis, toegang 1478, inv.nr. 45/1, blz. 46, blz. 47). 

Verder noteerde men niets meer over haar; noch haar overlijden, noch haar vertrek uit 

het weeshuis. 

4 Thomas Nootnagel, ged. Groningen A.K. 10 aug. 1663 (tegen Schutemak. wal over). 

5 Sara Notenagel, ged. Groningen A.K. 4 juni 1665 (aen’t Suiderdiep). 

6 Barber Noonagel, ged. Groningen N.K. 20 dec. 1667 (aent Suiderdiep), overl. Groningen 

(in het Burgerweeshuis) 15 dec. 1690. 

Barbara de dochter van Hans Nootnagel en Aeltjen Jansen echtelieden out seven 

jaeren is int Borger Weeshuis aengenomen den 21 Martij 1676; geen goedt ingebracht. 

Boovengeschr. Barber Hansen is int Convent gestorven den 15 dec. 1690, aldaer 

begraven. 

 

Folcker Folckers [Besseling] en zijn nageslacht1. 
Abraham van der Laan, Heiloo (bram.vanderlaan@quicknet.nl) 

Inleiding 

Voor de inleiding verwijs ik naar GroninGEN 2017, januari 2017, jaargang 24 nr. 1. 

                                                            
1 Aanvullingen en correcties op Duinkerken, III.  
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Uitgangpunt voor dit overzichtje is de vermelding in Duinkerken over, BESLING, Folkerus. 

Alb.Stud.Gron. 25 aug 1661 Folckerus Besselinck Westerwoldanus, Phil. P. Wedde 1667- ov. 1 

apr. 1693. 

Duinkerken mist hier de (voor)ouders van predikant Folckerus Bes(se)ling. 

Genealogie2 van Folcker Folckers. 

 
I Folcker Folckers, tr. N.N. 
 Uit dit huwelijk: 
 1 Folcker Folckers, volgt II. 
 
II Folcker Folckers3, zoon van I, tr. Jantien N.N. 
 Uit dit huwelijk: 
 1 Jan Folckers, volgt III. 
 
III Jan Folckers [Bessling], zoon van II, tr. 1e w.s. Imeltje Nannes, tr. 2e Alcke Horlings, 

dochter van Wubbe Halming op ’t Horlings en Albertien Horlinges. 
 Uit het eerste huwelijk: 
 1 Nanne Jans Besselingh. 
 2 Hille Jans Besselingh. 
 3 Wibbo (Wubbo) Besseling. 
 4 Folckerus Besseling, volgt IV. 
 5 Wiltien Jans Besselingh, tr. Willem Alberts Hiddingh. 
 Uit het tweede huwelijk: 
 6 Aeltien Jans Besselingh, tr. Hardenberg N.N. 

IV  Folckerus Besseling, ingeschreven als student te Groningen  25 [sept.] 16614, 

Folckerus Besselinck, Westerwoldanus, Phil., lidmaat Groningen (Folckerus Besling, 

st. in Poelstr.)  op belijdenis juni 1662, predikant5, tr. Blijham (huwelijkscontract 22 

januari) 1671 Harmke Harmens, dochter van Harmen Harmens en Engelke Willems. 

                                                            
2 Met dank aan Petronella J.C. Elema te Groningen, Klaas Bijsterveld te Sauwerd, 

Hans Homan Free te Hoevelaken, Ruut Wegman te Ede en Fred Wiersema te 

Belmont, MA (VS). 
3 Zie: Erve Besselingh, Onstwedde, huisnummer 81. Westerwolders en hun 

woningbezit (deel 1), blz. 403-410. 
4 Album Studiosorum, kol. 89. 
5 W. Duinkerken, ”Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum 

(1991). 
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Blijham 12 januari 16716 Folkerus Bessling pastor Wedde en Harmke Harmens.  Zij 

heeft zusters Wiske en Grietje Harmens.                 

Voor hem: Wibbo Bessling broer, Roelf Broers oom, Jacob Schuiring neef.                     

Voor haar: Olert Huitsing en Grietje Harmens zwager en zuster, Aeldrik Fopkes, Jan 

Broers zwagers. 

 Folckerus komt (o.a.) nog voor in Winschoten. 

       Winschoten 20 juni 16847 huwelijkscontract Claas Sijbrandts en Rixta Schuijrnghs.  

                 Voor hem: Harmen Geerdts en Eltje Heeres el. aangehuwde oom en moei, Pieter  

                 Stickes neve, Aeijte Harmens neve, Geerdt Adriaens neve. 

Voor haar: Jacob Schuijringh en Nelle Jacobs vader en moeder, Jan Schuijringh broer, 

Claas Jacobs en Wubbe Eiltjes ooms, Dr. Folkerus Besselingh, Jan Schuijringh en Aijolt 

Pieters neven, Derck Harmens schoolmeester [tot Vlaghtwedde = doorgehaald] neve. 

 Uit dit huwelijk: 
1  Engeltje Bessling, tr. 1693 Jan Luijckens (Lukens), ged. Oude Pekela 20 

december 1668, zoon van Luicke Geerdes en Nantje Jans. 
Winschoten 19 oktober 16938 huwelijkscontract Jan Luijckens en 

Engeltjen Besselingh. 

Voor hem: Nantje Jans moeder, Yda Luijckens zuster, Jurrien Jans oom, 

Albert Jans oom, Harmen Jans en Vree Tammes el. oom en moei, Peter 

Claasen en Vree Jurriens el. neef en nichte, Tiddo Heres en Yda Alberts el. 

neef en nichte. 

Voor haar: Wubbo Besseling oom en voormond, Willem Alberts sibbevoogd 

en Jarcko Meeningh vreemde voogd, Mons. J. Besselingh s.s.t.studiosus 

broer. 

2  Imeltje Besselingh, tr. Oude Pekela 17 juli 1701 Jan Hermans, zoon van 
Herman Jans en Free Hermans. 

                                                            
6 GrA, RA Westerwolde, toegang 732, inv.nr. 1056, oud nr. VI A 2, fol. 30v, 12 jan. 

1671. 
7 GrA, RA Oldambt, toegang 731, inv.nr. 7388, oud nr. V dd 13, blz. 516, 

Winschoten, 20 juni 1684. 
8 GrA, RA Oldambt, toegang 731, inv.nr. 7389, oud nr. V dd 14, blz. 569, 

Winschoten, 19 okt. 1693. 
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Oude Pekela 15 juni 17019 huwelijkscontract Jan Hermans en de 
deughdsame dochter Imeltje Besselingh. 

 Voor hem: Herman Jans en de deughdsame Free Hermans vader en moeder,  

                                     Willem Kiers en Elje Willems zwager en zuster, Mello Jurriens en Pieter 

Klasen neven.   

                                     Voor haar: D: Joannes Besselingh Sancti Ministerij Candidates broeder, de E. 

Jan  Lukens en Engeltje Besselingh zwager en zuster, Jan Willems 

neef en voormond. 

 3          Joannes Bessling, student te Groningen 4 febr. 169210, Jannes Besselingh, 

Westerwoldanus, lidmaat Groningen (Johannes Besling, stud. in de 

Kromme Elleboge) lidmaat op belijdenis dec. 1693. 

 

Een mij nog onbekende Albertus Besselinck: 

7 april 166811, Albertus Besselinck, Unsweddensis, a. 20, Theol.  

Albertus Besling, st. op de Cingel, lidmaat op belijdenis maart 1669. 

Voorgeslacht van Harmke Harmens (tr. Folckerus Bes(se)ling, 
predikant)12. 
(Met aanvulling over predikant Aicke Harmens (Hermanni) Schepel) 
Abraham van der Laan, Heiloo (bram.vanderlaan@quicknet.nl) 

Inleiding 

Voor de inleiding verwijs ik naar GroninGEN 2017, januari 2017, jaargang 24 nr. 1. 

Uitgangspunt voor dit overzichtje is de vermelding in Duinkerken over, 
SCHEPEL, Aikenius, ov. 1683. Alb. Stud. Gron. 12 jan 1626 Aico Hermanni Westerwoldensis (uit 
Blijham of Wedde). Schoolmeester te Warffum 1629. P. Breede 1643- em. 1668. tr. 
Cornellysken Jansen, ov. na 8 mrt 1633; tr. Warffum 10 jan 1636 Metjen van Besten, d.v. ds. 
Allardus te Pieterburen. 
 

                                                            
9 GrA, RA Westerwolde, toegang 732, inv.nr. 1065, oud nr. VII D 1, blz. 129, Oude 

Pekela, 15 juni 1701. 
10 Album Studiosorum, kol. 136. 
11 Album Studiosorum, kol. 101. 
12 Aanvullingen en correcties op Duinkerken, IV.  
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Hier mist Duinkerken de ouders van predikant Aicke Harmens (Hermanni) Schepel. 
 
Genealogie13 Herman Eijlerts. 

 

I Herman Eijlerts, tr. Wiske N.N. 
 Uit dit huwelijk: 
 1 Harmen Harmens, volgt II.1. 
 2 Aicke Harmens (Hermanni) Schepel, volgt II.2. 
 3 dochter, tr (voor 1632) Johan Hindricks Schoenmaker. 
 
II.1 Harmen Harmens, molenaar, tr. Engelke Willems, dochter van Willem Hiddingh en  

Reijne (?) Alberts. 
Vlagtwedde 11 mei 165714 Harmen Harmens tot Luttekeloo onder de 

klokslag van Vriescheloo, testament. Dochter Wiscke krijgt huis, schuir + 1/3 van de 

rosmolen in Luttekelo als door hem bewoont en gebruikt, moeder van Wiscke is 

Engel Willems. Onderhouden Wiscke; 2 zusters heten Grete en Harmenke. Er is land 

in Blijham. Oók Rient (Reijne) wordt genoemd. Zij is reeds afgeboedeld. 

 Uit dit huwelijk (willekeurige volgorde): 
1 Grietje Harmens, tr. Blijham 1 mei 1661 Alert Huitzingh. 

  Blijham 1 mei 166115 huwelijkscontract Alert Huitzingh en Grietje 
Harmens.  

Genoemd zijn inbreng de goederen na scheiding met zijn overleden vrouw 
en erfgenamen. 

 Voor hem: Frerik Huitzing (broeder doorgestreept) soene, Karsten Huitzing 
broer, Boele Wilts, Harmen Schuiring, Harmen Teeng (Teding) zwagers, 
Frerik Harding vedder. 

 Voor haar: Harmen Harmens vader, Engelke Willems moeder, Jan Broers 
zwager, Albert Hidding oom, Willem Alberts neef, Aylke Harmens neef. 

2 Harmke Harmens, tr. Blijham 1671 Folckerus Bessling16, predikant. 
3 Wiske Harmens, tr. Blijham 1667 Aeldrik Fopkes, zoon van Fopke Alers en 

Geertruit N.N. 

                                                            
13 Met dank aan Petronella J.C. Elema te Groningen. 
14 GrA, RA Westerwolde, toegang 732, inv.nr. 297, oud nr. VI w 1, fol. 209vo, 

Vlagtwedde, 11 mei 1657. 
15 GrA, RA Westerwolde, toegang 732, inv.nr. 1056, oud nr. VI A 2, fol. 6v, Blijham, 

1 mei 1661. 
16 Zie óók in dit nummer. 
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  Blijham 15 augustus 166717 huwelijkscontract Aeldrik Fopkes en 
Wiske Harmens.  

Voor hem: Fopke Alers en Geertruit vader en moeder. 

Voor haar: Aickenius Scheppel pastor (Brede) en Albert Hidding ooms. 

 4  Reine (Rient) Harmens, tr. 1656 Jan (Alberts) Broers. 

 Vergelijk hiervoor ook het testament van Harmen Harmens te Lutkeloo 
onder de klokslag van Vriescheloo, (VIw deel 1, d.d. 11 mei 1657). Rient 
wordt hier genoemd als afgeboedelde dochter. 

 

II.2 Aicke Harmens (Harmanni), lidmaat te Groningen (Aikenius Scepel studiosus tegen 
Aekerck) september 1626, schoolmeester18 te Warffum, predikant19 te Breede, 
otr./tr. 1e Groningen 16 mei/7 juni 1629 (voor haar Jochim Bastiaens) Cornellijsken 
Jansen, otr. 2e Warffum 10 januari 1636 Metjen van Besten, dochter van Allardus van 
Besten, predikant20,  en N.N. 

Uit het eerste huwelijk: 
1 Jan, ged. Warffum 31 januari 1631. 
2 Jan Schepel, ged. Warffum 8 maart 1633, predikant21. Hier niet verder 

gevolgd. 
Uit het tweede huwelijk: 
3 Allardus Schepel, ged. Warffum 5 februari 1637, predikant22. Hier niet 

verder gevolgd. 
4 Geert Schepel, geb. Warffum 4 augustus 1638. 
5 Wiske Schepel, geb./ged. Warffum 1/6 februari 1642. 
6 Trijntje Schepel, geb. Warffum 4 december 1643. 
7 Herman Schepel, geb. Warffum 3 augustus 1645. 
8 Aicke Schepel, geb. Warffum 26 mei 1648. 
9 Grietje Schepel, geb. Warffum 23 juni 1654. 
10 Metje Schepel, geb. Warffum 31 mei 1658. 

 

                                                            
17 GrA, RA Westerwolde, toegang 732, inv.nr. 1056, oud nr. VI A 2, fol. 18v, 

Blijham, 15 aug. 1667. 
18 Jaap Bottema, ”Naar school in de Ommelanden”, Bedum (1999). 
19 W. Duinkerken, ”Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum 

(1991). 
20 W. Duinkerken, ”Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum 

(1991). 
21 W. Duinkerken, ”Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum 

(1991). 
22 W. Duinkerken, ”Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum 

(1991). 



46 
 

Scheepsramp bij Norderney. 
Jan de Vries en Klaas Bijsterveld. 

 
In september 1878 was het Nederlandse tjalkschip Feika met de kapitein Harm Geuchien  Koops 
en zijn vrouw Feika Temmen en hun drie kinderen, alsmede een stuurman, onderweg van 
Bornholm met een lading porseleinaarde naar Brussel. Door noodweer strandde het schip bij 
Norderney. 
In verschillende kranten werd melding gedaan van dit ongeluk, welke zo noodlottig is geworden 
voor vier van de zes opvarenden. 
Hieronder twee artikelen na elkaar geplaatst waar de tragedie bij de achtergebleven familie 
verwoord wordt. 
 
(Algemeen Handelsblad, donderdag 10 october 1878): 
De Veendammer tjalk Feika, kapt. H.G. Koops, is op Norderney gestrand: de vrouw en drie 
kinderen van den Kapitein zijn daarbij omgekomen. Onder deze treurige gebeurtenis wordt van 
Norderney bericht, dat de stuurman met de vrouw en kinderen van 4, 8 en 11 jaar; van kapitein 
Koops, met eene boot het schip had verlaten. Aan de boot was echter een touw bevestigd, opdat 
de kapitein haar desnoods naar boord kon terughalen. De boot bereikte het strand, doch daar 
was men nog van het eigenlijke strand gescheiden door een plek, waarover de zee ruischte. 
De stuurman nam het jongste kind op den arm om het aan land te dragen. Spoedig werd echter 
het water dieper en reikte hem tot aan de armen. Hij keerde toen terug en bracht het kind weder 
in de boot. De kapitein, die dit zag en vreesde dat de boot zou omslaan, trok haar weer naar zich 
toe, doch dicht bij het schip slaat de boot om en vrouw en kinderen drijven voor de oogen van 
echtgenoot en vader in het water en jammeren om hulp. De man is radeloos, werpt zich half 
ontkleed in zee, doch wordt, zonder iets tot redding van zijne dierbaren te kunnen doen, naar 
het strand gespoeld; maar ook hij bevindt zich slechts op een bank, die nog door een breede 
strook diep water van het eigenlijke strand is gescheiden. Uitgeput kon hij nog slechts op handen 
en voeten voortkruipen, waarbij hij nu en dan door een lichte golf omgeworpen werd. Dit zagen 
enige jongelieden, wien het gelukte hem in half levenloozen toestand op het strand te halen. 
Dien zelfden dag werd reeds het lijk van het 8 jarige dochtertje aan land gespoeld. De kapitein 
verkeerde, schoon weer geheel tot bewustzijn zijn gekomen, in een toestand van de 
jammerlijkste smart. Ook de stuurman bracht er het leven af; en de berichtgever meent, dat 
allen in het leven zouden zijn gebleven, indien zij het schip slechts niet hadden verlaten, maar 
de hulp hadden afgewacht van de reddingboot. 
 
Hoe bovenstaande in de familie is overgekomen is in het volgende artikel te lezen.   
 
(Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, donderdag 17 october 1878) 
In de Veend. Ct. Komt de volgende advertentie voor, ondertekend H.G. Koops: 
“Thans bij mijne tehuis komst, zet ik mij met weemoed neder, om mijne mede-menschen met 
het treurige lot bekend te maken, van het vergaan van het tjalkschip Feika, op reis van Rönne 
naar Brussel, bij welke ramp mijne geliefde vrouw en mijne 3 zoo dierbare kinderen, hun graf in 
de golven hebben gevonden niet alleen, doch bij welke ramp ik ook geheel werd beroofd van 
have en goed. Ofschoon alles door mij werd beproefd, wat tot redding der drenkelingen kon 
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strekken, verkeerde ook ik spoedig in levensgevaar en werd dan ook door hulp, die eenigen tijd 
later kwam opdagen, bewusteloos aan wal gebracht. Met een bedrukt gemoed, doch met het 
oog op God, die troost geeft aan bedrukten, en in het vertrouwen, zooveel als in mijn vermogen 
was, mijn plicht te hebben gedaan, betrad ik de woning van mijne schoonouders, doch nu zonder 
haar, zonder kinderen en beroofd van alles, in de hoop daar ook troost te zullen vinden. Helaas! 
De behandeling welke ik daar bij mijn binnenkomen ontving, grenst aan het onmenschelijke. 
Hun eerste vraag was, waar ik hun kind en mijne kinderen had gelaten, waarom ik, ze door de 
visschen en wormen had laten opeten, enz. Tot mijn leedwezen werd ik gewaar, dat ik met 
menschen uit de wildernis te doen had, met menschen die van de macht van God niets wisten: 
die niet wisten dat de Heer geen rekenschap geeft van zijne daden. Den laster, welke door hen 
is verspreid, wensch ik niet te beantwoorden, maar laat het oordeel over aan allen, die 
deelnemen in mijn treurig lot. Mochten dus de lasteraars willen voortgaan met hunnen laster, ik 
zal hen hierin niet hinderen. De troost, dat één der lievelingen, welke is opgevischt, door mij aan 
de aarde is toevertrouwd, en het vertrouwen op God en Heiland zal mij verder leiden in dezen 
droevigen toestand”. 
 
Bovenstaande geeft weer het niet kunnen accepteren door de ouders, grootouders van het 
verlies van de verdronken dochter en kleinkinderen en zij vinden dat hun schoonzoon hier mede 
schuldig aan is, door verkeerde beslissingen te hebben genomen. 
De schoonzoon op zijn beurt vindt dat zijn schoonouders geen medeleven tonen naar hem toe, 
bij hetgeen hem overkomen is bij het verschrikkelijke ongeluk door storm op zee. 
 
Volgens het overlijdensregister van Veendam zijn op 1 october 1878 door het kenteren van de 
boot  verdronken: 
* Feika Temme, oud 33 jaar, geboren te Veendam. 
* Margie Koops, oud 8 jaar, geboren te Veendam. 
* Geritje Koops, oud 6 jaar, geboren te Rotterdam. 
* Geuchien Koops, oud 4 jaar, geboren te Rendsburg. 
Doordat het scheepsjournaal verloren is bij de stranding, heeft van het bovenstaande daarin 
niets kunnen worden geschreven. Alzoo gedaan te Emden in het Consulaat der Nederlanden. 
De stuurman Jan Doggen, 39 jaar, verklaarde dat de verklaring in allen dele juist was. 
 
Het trieste einde van de vader. 
Ruim 5 maanden later overlijdt Harm Geuchien Koops, de vader, op 35 jarige leeftijd. 
Hij wordt dood uit het water van de Oosterhaven te Groningen opgehaald. 
In de overlijdensbriefjes van de stad Groningen ondertekend door een plaatselijke arts. (tg. 1399, 
inv.nr. 6441) staat op briefje nummer 250, den 14 maart 1879: 
“H.G. Koops, is overleden zonder geneeskundige behandeling, de onmiddellijke oorzaak – 
submersie – (verdrinking)”. 
 
Deze tragische gebeurtenis haalt ook de krant. 
 
(Nieuwe Groninger Courant zaterdag 15 maart 1879) 
Groningen 14 maart. 
Onze lezers zullen zich herinneren de omstandigheden, waaronder in October van het vorig jaar 
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het tjalkschip  van den schipper H.G. Koops ter hoogte van Norderney verongelukte, en waarbij 
diens vrouw en drie kinderen het leven verloren. De schipper was de eenige die zijn leven kon 
redden en van alles beroofd het eiland bereikte. Sedert had hij dienst genomen bij andere 
schippers, het laatst op een tjalkschip liggende in het Eemskanaal bij Groningen. Van dien bodem 
werd hij sedert woensdag j.l. vermist; men vermoedde dat hij in het kanaal gevallen en 
verdronken zou zijn. 
Dit vermoeden is heden morgen bevestigd, want zijn lijk is ten 12 uur uit genoemd water 
gehaald. 
 
Familie overzicht: 
Harm Koops, schipper, geboren Wildervank 06-04-1844, zoon van Geuchien Harms Koops, 
schipper, en Marchien Hindriks Tatje, getrouwd Veendam 19-09-1868 met Feika Temmen, 
geboren Oosterdiep, Veendam 12-02-1845, dochter van Kasper Roelfs Temmen, barbier, en 
Gerritje Roelfs Duut/Duet. 
Harm Koops is een broer van een voorouder van Klaas Bijsterveld. 
Feika Temmen is een kleindochter van een voorvader van Jan de Vries. 
 
 

 
 

Bron: Norderney, Stadsgids.  
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Kist (Appingedam / Delfzijl) 

Petronella J.C. Elema 

 

Deze kleine genealogie Kist is een uitvloeisel van mijn onderzoek naar twee veel grotere 

families van die naam, de ene reeds lang geleden gepubliceerd, de andere nog steeds in 

bewerking. Het reeds verschenen artikel is deze: 

Genealogie Kist (stad-Groninger kistenmakers uit de 17e eeuw) / Petronella J.C. Elema en 

H.J.E. Hartog. In: Gruoninga 41/42 (1996-'97), blz. 246-260. 

 

I.  Jan Pieters, kistemaker (1676), vermoedelijk van Tjamsweer, tr. (Appingedam?) voor 1669 

Hyckje (Yttien, Ickjen) Luytiens (Ludolphs, Ludolphi, Adolphs). 

 

Hij zal burger van Appingedam zijn geworden op 24-11-1668 als Jan Pieters van Tjamsweer, 

kistemaker (W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, Burgerboek van de stad Appingedam, 1619-1808 

(Groningen 1995), blz. 28). 

In een bevolkingslijst van Appingedam uit 1670 is Jan Peters kistemaker opgenomen. Hij werd 

in april van dat jaar aangeslagen voor twee volwassenen, ongetwijfeld voor hemzelf en zijn 

vrouw; er waren toen nog geen kinderen tussen 2 en 14 jaar, en hij had ook geen runderen 

(W.G. Doornbos, Bewonerslijsten van de stad Appingedam, ca. 1480/1490-1811 (Groningen 

2001), blz. 49). 

Nicolaes Sijghers capitain over een compagnie voetknechten ten dienste van deese Vereenigde 

Nederlanden, en Gijselina van Hulten e.l., benevens Jan Peters kistemaker in Appingadam en 

Ickjen Ludolphi e.l., maken een erfwissel. Het echtpaar Jan Peters kreeg twee grasen landt in 

Olinger hamrick in een venne van veer grasen, waervan secretaris Borgesius de gerechte helfte 

is competerende. Capitain Sijghers daarentegen ontving twee graven beijde in der A kercke 

met die daerop liggende stenen, de een in de Ommeganck no. 334, de ander in de 

Ommeganck van’t Choor no. 574 (GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen, Toegang 1534, 

inv.nr. 3993, RA III x 59, fol. 188, 12-1-1682). 

Deze beide graven waren Jan Pieters (kistemaker in den Dam) aanbestorven van Fennigien van 

Reen, en waren op 8-5-1681 op hem overgeschreven (GrA, toegang 11518, grafboek Akerk, 

inv.nr. 1617, graf 334 en 572). Fennigien was al weduwe toen ze in 1628 met de gedeputeerde 

Wilhemus Verrutius trouwde; zij hertrouwde enkele jaren later – in 1630 – nog eens, nu met 

Joannes Hoppingius, predikant te Wehe en Zuurdijk. Zij had beide graven in 1636 (in het 
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grafboek geregistreerd 1644) op haar naam gekregen, als erfgename van Rijke Rijckens. Of en 

hoe de Damster kistenmaker Jan Pieters aan haar verwant was, werd mij niet duidelijk. 

 

Uit dit huwelijk, te Appingedam (o.a.?): 

1. Luitien, geb./ged. Appingedam 31-3/3-4-1669 (kind van Jan Pieters en Yttien 

Luitiens). 

2. Luitien, geb./ged. Appingedam 26-10-1670/1-1-1671 (kind van Jan Pieters en 

Yttien). 

3. Peter, geb./ged. Appingedam 17-4/20-4-1672 (kind van Jan Pieters en Iickjen 

Ludolphi), volgt II. 

4. Stijntje, ged. Appingedam 7-5-1676 (kind van Jan Peters kistemaker en Hyckjen 

Adolphs). 

 

 

II.  Peter Jansen Kist, ged. Appingedam 20-4-1672, snickevaerder op Groningen, begr. Delfzijl 

(van de diaconie, ene half uur geluid) 16-7-1749, tr. (als j.m. van Appingedam) Delfzijl 29-8-

1697 Wizke Wypkes, j.d. van Appingedam, begr. Delfzijl (als Wiske moei, huisvr. van Peter Jans 

Kist, van de diaconie) 31-12-1749. 

 

Bij de eerste twee doopinschrijvingen heette hij Peter Jans snikkevaarder.  

Als Peter Jansen Kist werd hij op 3-2-1694 burger van Appingedam (W.G. Doornbos en D.F. 

Kuiken, Burgerboek van de stad Appingedam, 1619-1808 (Groningen 1995), blz. 35). 

 

Uit dit huwelijk, allen te Delfzijl: 

1. Jan, ged. 13-7-1698. 

2. Ludolphus, ged. 16-6-1700, volgt III. 

3. Jacob, ged. 18-4-1706, volgt III. 

4. Aaltjen, ged. 8-4-1708. 

5. Ycktjen Kist, ged. 8-2-1711, begr. Delfzijl 7-7-1740. 
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6. Fennechjen, ged. 2-3-1714. 

 

III. Ludolph Peters Kist, ged. Delfzijl 16-6-1700, begr. Delfzijl (als Luidolph Pieters) 2-5-1758, tr. 

Delfzijl 24-12-1724 Lijsbeth Harms, "wonende te Delfzijl". 

 

Met familienaam vond ik hem slechts één keer, namelijk bij de doop in juni 1725. 

 

Uit dit huwelijk: 

1. Petertjen Ludolphs Kist, ged. Delfzijl 24-6-1725, tr. Delfzijl 4-7-1751 Jan Everts, van 

Delfzijl. 

Uit dit huwelijk: 

a Lisabeth Jans, ged. Delfzijl 30-4-1752, begr. Delfzijl 5-5-1752. 

b Janna Jans, ged. Delfzijl 13-5-1753. 

2. Harmen Ludolphs, ged. Delfzijl 24-11-1726, vermoedelijk begr. Delfzijl 25-8-1727 

(als "kind"). 

3. Cornelisjen Ludolphs, ged. Delfzijl 17-12-1728, begr. Delfzijl 2-2-1740 (als 

Corneliske). 

4. Harmtjen Ludolphs, ged. Delfzijl 29-4-1731, begr. Delfzijl 13-5-1732 (als 

"dochter"). 

5. Harmke Ludolphs, ged. Delfzijl 12-4-1733, begr. Delfzijl 18-9-1733 (als "dochter"). 

6. Harmen Ludolphs, ged. Delfzijl 26-12-1734. 

7. Harmen Ludolphs, ged. Delfzijl 2-12-1736. 

8. Dina Ludolphs, ged. Delfzijl 14-12-1738, begr. Delfzijl 11-9-1747. 

9. Jan Ludolphs, ged. Delfzijl 4-6-1741, tr. mogelijk Delfzijl 30-12-1760 Ikjen (Itje) 

Heeres, begr. Delfzijl (Itje Heres, huisvr. Jan Luidolphs) 4-2-1761. 

10. Cornelisjen Ludolphs, ged. Delfzijl 26-1-1744, begr. Delfzijl 22-6-1745 (als 

Cornelisjen). 

11. Cornelisjen Ludolphs, ged. Delfzijl 8-5-1746. 
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12. Dina Ludolphs, ged. Delfzijl 12-11-1747, mogelijk begr. Delfzijl 1-7-1748 (als 

"dochtertje"). 

 

III.  Jacob, ged. 18-4-1706, waarschijnlijk begr. Delfzijl (van de diaconie, dus armlastig) 17-12-

1788 als Jacob Kistje, tr. Delfzijl 23-7-1747 (beide wonende te Delfzijl) Claaske Hanssen, 

vermoedelijk ged. Leeuwarden 25-11-1706, begr. Delfzijl (als Klaaske huisvr. van Jacob Peters 

Kist) 3-4-1765, dr. van Hans Jurgen. 

 

Vanaf haar huwelijksinschrijving anno 1747 heette de vrouw Claaske, of Claaske Hanssen. Zij 

was echter, zo staat bij datzelfde huwelijk, weduwe van Menne Poppes en gedurende dat 

huwelijk heette zij Claasje Jurriens!  Dat komt overeen met de naam van het in 1747 geboren 

kind. Zij zal dus wel de in 1706 gedoopte dochter van Hans Jurgen zijn geweest. 

Menne Poppes, van Delfzijl, soldaat, begr. Delfzijl 25-8-1742, tr. Delfzijl 17-2-1732 Claasje 

Jurriens, van Leeuwarden. Uit dit huwelijk: 

a. dochter, begr. Delfzijl 12-11-1732 (in de Bracken). 

b. Maria Mennes, ged. Delfzijl 17-2-1734, overl. Groningen (oud 80 jr.) 10-4-1814, tr. 

Johannes Steter. 

c. kind, begr. Delfzijl 25-4-1738 (Menne Popkes, uit de bracquen). 

d. Lijsabet, ged. Delfzijl 7-6-1739. 

 

Uit dit huwelijk: 

1. Jurjen Jakobs, ged. Delfzijl 23-7-1747 "voor enige weken in onecht geboren" en 

dus op de trouwdag gedoopt, vermoedelijk begr. (als zoon van Jacob Peters en 

Claaske) Delfzijl 12-2-1748. 

2. Lisabeth Jakobs, ged. Delfzijl 13-4-1749. 

3. Wiske Jakobs, ged. Delfzijl 27-5-1753, begr. Delfzijl (weduwe van Loert Hindriks, 

wegens de Diakonie) 23-12-1796, tr. Delfzijl 3-2-1788 Loert Hindriks, van Emden. 

Uit dit huwelijk: 

a Hindrik Loers, ged. Delfzijl 19-10-1788. 

  



53 
 

Van theepot tot martelares: een bijzondere ervaring 

Joanne Jürgens-Lulofs, Epe, 12 maart 2017                                     e-mail: binnenzee@planet.nl 

In mijn familie Lulofs gaat het verhaal dat we zouden afstammen van Doopsgezinden die naar 

Oost-Friesland zijn gevlucht. Het zou kunnen kloppen, maar naar die eerste vluchteling ben ik 

nog steeds op zoek. 

De thans oudste stamvader is Warner Lulofs (1627-1699) uit Emden in Oost-Friesland, die met 

Magdalena Haesbaert in 1663 trouwde. Beiden zijn in Emden geboren. De eerste verrassende 

ervaring beleefde ik toen ik gegevens over de kinderen van dit echtpaar vond bij de 

familiepapieren van de familie Haesbaert bij het CBG (Centraal Bureau voor de Genealogie) in 

Den Haag. Sinds die tijd noteer ik ook alle gegevens van de aangetrouwde families uit Emden 

en Leer en heb ik al heel wat verzameld. Daarover vertel ik graag een volgende keer. 

 

 

 

Op 8 februari j. l. keek ik naar Tussen Kunst en Kitsch. Daar werd een prachtig bewerkte 

zilveren theepot getoond met een geschatte waarde van 12.500 euro. Deze theepot was  
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gemaakt in het jaar 1721 door Willem de Booser (1669-1722), zilversmid te Groningen. Het 

voelde voor mij als een groetje uit het verleden. Willem stamt uit een Doopsgezinde familie, 

die ook naar Emden gevlucht is. De familie Lulofs en de familie de Booser trokken in die vroege 

periode nauw met elkaar op. Zo trouwde Catrina Lulofs in Emden met Gerrit de Booser in het 

jaar 1699 en was de vader van Willem de voogd van mijn voormoeder Elsje de Weert. En 

Magdalena Lulofs trouwde in 1730 met Gerrit Knijpinga, die eerder getrouwd was met Hester 

de Booser. 

De ontdekking van de theepot stimuleerde mij om de gegevens van de familie de Booser, die ik 

had verzameld, weer te ordenen en verder uit te zoeken. Een bezoek aan het Utrechts Archief 

leverde tenslotte een prachtige stamboom op uit 1805. De kaders met namen waren al 

bijzonder, maar de beschrijvingen ernaast troffen mij zeer. Ineens stapte ik zo het huis binnen 

van Hans de Booser (1569-1652) buiten Emden op het Groote Veen. En dat gold ook voor de 

huizen aan de Nieuwpoortstraat en de Delft in Emden. En dan is de wereld weer erg klein, 

want aan de Delft heeft ook de vader van Magdalena Haesbaert gewoond. De maker van de 

stamboom laat zien dat hij een achterkleinzoon is van Catrina Lulofs. 

In Utrecht vond ik ook verschillende aantekeningen over de martelares Maaycke de Booser, 

die in 1564 tot de brandstapel is veroordeeld vanwege haar Doopsgezinde geloof. Van haar 

zijn nog brieven bewaard gebleven, die ze uit de gevangenis heeft geschreven. 

En zo sloot ik mijn avontuur af, dat begon met een zilveren theepot en eindigde met de vondst 

betreffende een Doopsgezinde martelares, die via de vrouwelijke lijn tot mijn familie behoort.  

Weet u meer over de familie Lulofs in Oost-Friesland of bent u ook op zoek naar 

Doopsgezinden in dat gebied dan stel ik contact zeer op prijs. 

 

Van over verre 

Jos Kaldenbach 

Ik heb dinsdag in Tiel nog een Groningse gevonden:  Derkje Scheringa, geb. Grotegast 23-4-

1864, Ned. hervormde dienstbode (uit  db- reg. 1917-1939)  bij H.J.A. van Heumen , 

Ambtsmanstraat F 5. In 20-10-1912 uit Huizen, op 1-11-1918 naar Grootegast. 

Doe uw voordeel ermee. 
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Allem@@l digit@@l (eenenvijftig)                                                  

Antonia Veldhuis, Veenwouden 

Een tijdje geleden zag ik een oproep in de krant van de heer Jan Douwe 

Bakker. Hij vroeg informatie over de familie  Hooites in Hoogezand. Omdat mijn oma Pietertje 

Kuiper een tijdje als dienstmeid bij die familie werkte heb ik die info even doorgegeven. De 

vraagsteller verwerkte alle gegevens en stuurde de inzenders een bedankmail. Het adres van 

de website is  www.hooitesbeukema.nl, Strokartonfabriek te Hoogezand. Als een voorouder 

ook voor die familie heeft gewerkt, dan staat hij mogelijk op een van de groepsfoto's onder 

Demensen. Onder Anekdotes (zelfde kopje) staan herinneringen en genealogische gegevens 

over de familie Hooites. 

startscherm.pronkjewail.nl/front/index.php?id=28 is het verzamelscherm Historisch 

Informatieplein Groningen van de Openbare Bibliotheek. Op de startsite staan twaalf blokken 

met diverse onderwerpen zoals Actueel, Algemeen, Geschiedenis, Genealogie, Musea 

(Scholtenhuis, Groninger Museum, Scheepvaartmuseum, Universiteitsmuseum), Personen en 

Stad en Ommelanden (Korte en Uitgebreide historie van de Stad).  

In elk blok onderwerpen staan links die weer nieuwe websites geven. Zo staat bijvoorbeeld 

onder Algemeen de site Beeldbank Groningen met 243.665 afbeeldingen van foto's en kaarten. 

Het blokje Personen geeft van 16 prominente Groningers een levensbeschrijving en Economie 

en vervoer geeft na aanklikken van Scheepvaart de site Vereniging Historische Zeilvaart 

Groningen. In deze blokken staan verder onder andere Bibliografie van Groningen, 

Hoofdstation, Voormalige Suikerfabriek, Scholtenhuis, Universiteitsmuseum en Joden en 

Groningen.   

 

 

Henk Werk mailde me dat hij u mee op reis wil nemen door de tijd. Hij doet dit aan de hand 

van documenten (waarvan het oudste uit 1890 is) en foto's. Hij begint in 1850, toen zijn 

betovergrootouders Hendrik Werk en Clara Tuntelaar in Groningen in het huwelijk traden. Ze 

IH[ISTORISCH I NlFORMATIBPLEIN GRONllN GlEN 

Geschiede nis 7 Genealogie Kunst e n Cnlh mr 7 
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reisden per schip langs de kermissen in het noorden met hun demontabele poffertjeskraam. 

Het adres van de website: home.hccnet.nl/h.werk/Familiearchief.htm.  

Via Home (linksboven) komt u op de genealogie van de familie Werk met kermishistorie en 

kermisgebak. 

Zijn Column kunt u lezen onder het gelijknamige kopje, onder Agenda staan lezingen die Henk 

in den lande houdt. Hij is ook te volgen via LinkedIn en Facebook. 

In het artikel ‘Aiko Louwerts Brouwer (1749-1797) van Termunten’  in GroninGEN januari 2017 

is door schrijfster Ingena gebruik gemaakt van de klimatologische gegevens van het KNMI. 

Omdat ik de gegevens niet kon openen, was ze zo vriendelijk een beschrijving te maken. Bij het 

KNMI is een inventarisatie gemaakt van de regelmatige instrumentele waarnemingen van het 

weer in het verleden. Het betreft gegevens van zo’n 16 plaatsen in Nederland vanaf het begin 

van de 18de eeuw tot aan het begin van de 20ste eeuw. Ze geven met elkaar een aansluitend 

(soms overlappend) beeld van de weersomstandigheden in deze periode. De registraties zijn te 

vinden op op http:projects.knmi.nl/klimatologie. Hier klikt u op Antieke waarnemingen, 

waarna u  Antieke Reeksen krijgt. Behalve de genoemde reeksen wordt hier ook een 

downloadinstructie gegeven. Software om de gezipte files te kunnen lezen is noodzakelijk. 

Aiko Louwerts verongelukte op 16 maart 1797. Het was glad en Aiko is waarschijnlijk geslipt en 

van het pad geraakt. Dit weten we door te kijken bij Zwanenburg (we hadden keuze uit 

Haarlem en Zwanenburg). Wanneer in de tabel de jaren 1781-1800 wordt aangeklikt, kan de 

reeks worden gedownload en geopend. Aan het begin van het document (schermen 1-2) staan 

de verklaringen (Nederlands/Engels) van de gebruikte cijfers en afkortingen. De plaatsen 

worden aangeduid met cijfers, de weersgesteldheid, bijzondere weersverschijnselen enz. met 

letters. In de daaropvolgende schermen kan de betreffende datum worden opgezocht. U krijgt 

achtereenvolgens plaats, jaar, datum, meting, luchtdruk, temperatuur, windrichting en - 

snelheid, neerslag.  

 
Er zijn weer nieuwe bestanden toegevoegd aan www.allefriezen.nl, onder andere diverse 
autorisatieboeken. Andere (Harlingen, Opsterland en Schoterland) zijn in behandeling. Men is 
bezig met de diaconierekeningenboeken te controleren en van de nedergerechten staan nu 
zo'n 20.955 foto's op de site. Een deel ervan komt in de loop van het jaar digitaal beschikbaar. 
Ook in het notarieel archief 1811-1925, een 137.000 records, kunt u zoeken. 
Aan diverse andere bronnen wordt gewerkt. Menskracht kan men nog gebruiken. 
Wat er op de website staat kunt u vinden onder Zoeken, + Uitgebreid zoeken. 
 

Onlangs deed ik onderzoek naar het gezin Moerman. Ze kwamen vanuit Giethoorn naar 

Friesland, waar ze in verschillende plaatsen woonden. Voor hun woonplaatsen en 

bijzonderheden kon ik over de periode na 1850 gebruik maken van de Bevolkingsbladen op 

www.zoekakten.nl. Na selecteren van de provincie (FR) bovenin de balk en selectie van plaats 

of gemeente krijgt u een scherm met rechtsboven het kopjes Bevolkingsregisters. Bevolking.  
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Maak een keuze aanklikken geeft de bladen die er aanwezig zijn. De registers zijn over het 

algemeen alfabetisch op de achternaam. En anders is het een kwestie van bladeren. Op het 

blad staat wanneer men in de gemeente kwam, waar men woonde, beroep, godsdienst, 

wanneer men vertrok en waarheen. Helaas ontbreken de bladen van de provincie Groningen, 

stad is wel in te zien. Drenthe heeft een groot deel gedigitaliseerd, ze zijn op 

www.alledrenten.nl te raadplegen. Fryslân is begonnen de bladen op www.allefriezen.nl te 

zetten.  

 

Wil u meer websites zien? Voor de Groninger archieven schreef ik een folder van acht 

bladzijden, geactualiseerd op 15 maart 2017. Hij ligt op het archief. Op www.ngv.nl staat elke 

maand een Column van mijn hand. 

Ook ik heb inspiratie nodig,  weet u leuke sites: Mail ze me.  

Naamlijsten XLVI 

Willem G. Doornbos, Groningen 

Condities voor het maken van een 'peerde wasche in't einde van het 
Trekdiep', te Nieuweschans, 1747 
 

(onderstont) 

 

R.A. Gockinga voor 3 peerden 

Alsmede voor de heer convoymeester N. van Buttinga voor 2 peerden 

Jan Smedes voor 2 peerden 

Andries Ebbens onder de Schans voor 4 peerden 

Beene Joestens 1 peerd 

Hindrik Ebben voor 2 peerden 

Baje Jans 1 peerd 

Hindrik Wittingh 4 peerden 

L. Hofmeister 1 peerd 
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Ties Jurriens 2 peerden 

Roelf Clasen voor 2 peerden 

Christiaan Harms voor 2 peerden 

Berend Luppes voor 1 peerd 

Renke Renken voor een peerd 

Coopman Jan Reints voor een peerd 

Benjamin Hartogs voor 1 peerd. 

 

Bron: GrA, rnr 321, rekestboek, deel 41, 20 apr. 1747 (zie 27 apr. 1747) 

 

Boekenrubriek  

Tobias Wagenaar, redacteur, tkjwagenaar@gmail.com 

Een divers aanbod. Voor elk wat wils, lijkt mij. Meer als algemene opmerking, 

en het is ook al eerder gezegd, de Groninger Archieven beschikken over een 

grote hoeveelheid van de OSB (= Ort Sippen Bücher, (genealogische gegevens 

per plaats) en de meer algemenere uitgaven van de Upstalsboomgesellschaft, zoals de 

Kopfschatzung 1757, en dit aanbod breidt zich meer en meer uit. Hun werkgebied is Ost-

Friesland.  

Verschenen boeken 

Tot hulp en troost – Het Heiigen Geest Gasthuis – Onder redactie van Hilde Krips-van der Laan. 

Een aantal schrijvers heeft een bijdrage geleverd. Het Heiligen Geest Gasthuis of 

Pelstergasthuis bevindt zich midden in de Groninger binnenstad aan de zuidkant. Er heerst 

daar al sinds vele eeuwen een oase van rust. O.a. pelgrims deden het Gasthuis aan op hun 

reizen. Prijs 24,95 euro. 

Mangup Milko – door Herman Sandman. Het betreft hier een boek over Milko Djurovski, die 

als voetballer/spits bij FC Groningen kwam in 1990. Mangup betekent kwajongen. Een andere 

bijnaam was “De Rookmagiër”.  Milko Djurovski deed van alles wat niet in overeenstemming 

was met het leven als voetballer. Hij dronk, rookte, gokte en was geïnteresseerd in vrouwen. 

De Macedoniër is nu nog steeds zeer geliefd bij de supporters. Alle facetten komen in dit boek 

aan bod. Prijs 19,95 euro. 

Een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw – Turfschuiten en kustvaarders - Door 

Ingrid Wormgoor. Dit boek schetst het ontstaan en de verdere groei en ontwikkeling van de 

scheepsbouw in de provincie Groningen en dan toegespitst op de Stad en de Veenkoloniën. 

Over de opkomst en de aanpassingen die plaatsvonden in veranderde omstandigheden. Prijs 

25.00 euro. 

mailto:tkjwagenaar@gmail.com
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Groninger toparchitect A. Th. Van Elmpt – Door Bertus Fennema. Deze architect was zeer 

actief in Groningen en niet alleen de stad. Wie kent niet, als stadjer, Huize Tavenier. Maar ook 

de sociale woningbouw had zijn aandacht. Kortom een man met grote maatschappelijke inzet. 

Prijs 22,50 euro. 

Van Wierhuizen tot Achlum -  Onder redactie van Annet Nieuwhof. Het terpen – en 

wierdengebied van Noord Nederland komt aan bod. De eerste bewoners, de leegloop in de 

vierde eeuw, de Middeleeuwen, onderzoek naar aardewerk en veel meer. Prijs 25 euro. 

Kroniek van het Noordlaarderbos – Door Ingrid Schenk. Dit geïllustreerde boek is het resultaat 

van vele jaren onderzoek. Het Noordlaarderbos met zijn omgeving (zoals de Besloten Venen, 

de Noordlaarder Esch en het dorp zelf) komen aan bod. Legers trokken door het gebied en 

bouwden versterkingen in het gebied. Prijs 24,95 euro. 

Somebody will know someday - Door Koert Boersma. Voor de popmuziek liefhebbers onder 

ons. Centraal staat de popgroep Cuby & The Blizzards. Wie kent ze niet. De auteur interviewt 

vele personen die de groep hebben meegemaakt van bandleden, fans en collega’s. Het boek is 

voorzien van foto’s uit persoonlijke archieven. Prijs 19,95 euro.    

Blauw Bloed – Onthulling van een familiegeheim – Door Mary Ritsema. Centraal staat de 

persoon van Lutske Jansje Baron. Zij zou een niet erkende dochter zijn van koning Willem III. 

Haar leven speelt zicht af op Nienoord (waar zij verwekt zou zijn), Roden (geboorte), Leek 

(opgroeien) en Groningen (huwelijk). Alles is voorzien van foto’s, archiefstukken en 

dagboekfragmenten. Prijs 19,95 euro. 

Gronings voor beginners – door F. Schreiber. Voor een ieder die iets af wil weten van de 

Grunneger toal. Mooi om mee te beginnen. Prijs 9,95 euro. 

Klinkende klei – Middeleeuwse muziek uit Groningen en Ommelanden – Door Everhard 

Huizing en Jankees Braaksma. Het culturele leven in onze noordelijke streken wordt in dit boek 

behandeld. Het boek is ook voorzien van een cd waarop muziek te horen is. Prijs 19,90 euro. 

De kleine geschiedenis van Groningen – Wessel Dijkstra. Voor wie snel geïnformeerd wil 

worden over Groningen of een eerste kennismaking met het rijke verleden van onze stad. Een 

mooie eerste aanzet.  Prijs 8,99 euro. 

Hervonden Stad 2016. Dit is al weer het 21ste jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en 

restauratie in de gemeente Groningen. Altijd leuk. Het is een uitgave van de stichting 

Monument en Materiaal. Prijs 13,50 euro. 

 

Nog wat opmerkingen. Boekenmarkten. Op zondag 6 augustus 2017 is weer de jaarlijkse 

boekenmarkt in Deventer. Men verwacht rond de 900 stands. Hoewel niet naast de deur en 

ook niet elk boek over genealogie gaat, is dit toch dé mogelijkheid om boeken te vinden die al 
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heel lang op het (verlang)lijstje staan. Daarnaast, eerder en dichterbij, te Klazienaveen en wel 

op 20 mei 2017 van 11.00 – 1700 uur. Op donderdag 5 juni 2017 te Diever van 10.00 – 1700 

uur. Te Appingedam voor de 6de keer de Damster Boekenbeurs op het plein bij  de Nicolaïkerk 

op 18 juni 2017 van 10.30 – 16. 30 uur. Op 24 juni 2017 te Stadskanaal van 10.00 – 17.00 uur. 

Ten slotte op 22 juli 2017 te Drachten van 10.00 uur tor 17.00 uur. Deze opsomming is niet 

volledig en check via internet van te voren of de activiteiten ook echt doorgaan. Maar het kan 

wel een leuk uitstapje zijn. Het aangename wordt dan alsnog met het nuttige verenigd.  

 

Nieuws van de Archieven                                     

Tobias Wagenaar, redacteur  

Groninger Archieven, Cascadeplein 4, tel. 050-5992000 ; 

www.groningerarchieven.nl 

Het betreft genealogische werken die zich nieuw bevinden in de bibliotheek van de Groninger 

Archieven. U kunt deze boeken aanvragen.  

Ook is verschenen en gratis mee te nemen de 4de editie van de Onderzoekgids van de 

Groninger Archieven. Een geheel vernieuwde editie met allerlei nuttige tips en 

doorverwijzingen. Een must. 

De genealogische werken zijn: 

30829 Arkema : de nakomelingen van Jannes Geerts & Kunje Derks / door Gerda Spaenij-

Kuiper en Sjef Spaenij. - Utrecht : [eigen uitg.], 2016. - 156 p. : ill. ; 30 cm. 30768 Die jüdischen 

Familien in Leer und ihre Herkunft / bearb. von Manfred Wegner. - Aurich : Upstalsboom-

Gesellschaft, 2015. - [475] p. : 30 cm.  

30768 Die jüdischen Familien in Leer und ihre Herkunft / bearb. von Manfred Wegner. - Aurich 

: Upstalsboom-Gesellschaft, 2015. - [475] p. : 30 cm.  

30770 Die jüdischen Familien in Leer und ihre Herkunft : [die jüdischen Grabstellen in Leer und 

Loga] bearb. von Manfred Wegner. - Aurich : Upstalsboom-Gesellschaft, 2015. - [ca. 250] p. : 

ill. ; 30 cm. Dit deel bevat uitsluitend foto's van grafzerken en grafschriften in het Hebreeuws, 

Nederlands en Duits.  

30860 De bakker op de hoek : familiebedrijf sinds 1826 : geschiedenis van een Wildervankse 

bakkerij   [tekst: Jan van Bolhuis ; medew. en beeldresearch: Tineke Wieringa ; fotogr.: Jarko 

Aikens, Henk Drenth, Phyline Koning ... et al.]. - 2e gew. dr. - Wildervank : [eigen uitg.], 2016. - 

248 p. : ill. ; 16x16 cm. Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van bakkerij Wieringa 

te Wildervank, 1914-2014. - Met register en een genealogie van de familie Wieringa. - Titel op 

http://www.groningerarchieven.nl/


62 
 

voorplat: Wieringa : de bakker op de hoek : familiebedrijf sinds 1826: geschiedenis van een 

Wildervankse bakkerij.  

 30998 Boeroes : een familiegeschiedenis van witte Surinamers / Karin Sitalsing. - 2e dr. - 

Amsterdam /Antwerpen : Atlas Contact, 2016. - 271 p. : ill. ; 21 cm. Betreft de lotgevallen van 

de nakomelingen van een groep Nederlanders, waaronder  Groninger voorouders van de 

auteur, die in 1845 naar Suriname emigreerden. Met lit. en bronnenopgave.  

Aanvullingen, verbeteringen, etc. 

Tijdens het vergelijken met mijn eigen gegevens over III. Simen Pieters & Anje Freriks (Jr 24 nr 
1 pag 18), vond ik een merkwaardige herhaalde fout***. Al hun kinderen zouden gedoopt zijn 
in Bedum, maar dat moet zijn Middelstum-Toornwerd. Aan het einde van het rijtje kinderen 
kan hier nog een Jantje worden toegevoegd, gedoopt op 27-3-1716 ook in Middelstum-
Toornwerd. 
Ook Simen Pieters zelf werd niet in Bedum gedoopt, maar in Middelstum-Toornwerd.  

Mogelijk zijn er dubbelgangers in Winsum geweest, maar zo niet, dan kan ik nog aanvullen dat 
er ook hier nog twee eerdere kinderen zijn gedoopt. Simen Pieters & Anje Freriks waren 
namelijk nog lidmaat (10-9-1699) in Winsum en zij lieten daar nog dopen: Stijntje op 18-10-
1696 en Ietje op 18-2-1700. 
 
Misschien dat Petronella Elema dit nog even moet weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Schripsema 
 
*** Althans, voor zover ik online kan nagaan via www.alle groningers.nl en 
www.lidmatengroningen.nl 

 

Genealogisch Voorstellen   - II –                                                                    

Johan Waterborg, redacteur                                              

Mag ik mij even voorstellen……………… 

Mijn naam is Garmt (Garry/Ger) Kleinbergen. 
 
In 2002 ben ik met vervroegd pensioen gegaan, nadat ik ruim 30 jaar voor een 
gloeilampenfabriek in het Zuiden des lands had gewerkt. Daarvoor had ik enige tijd in de bouw 
doorgebracht. 
Mijn vader was een geboren Groninger en mijn moeder een “Ploeger” uit Appingedam. Een 
naam die u overigens bekend zal voorkomen. 
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Mijn oudst bekende voorouder is ene Jurrijn Jurrijns, ook wel geschreven als Jurjen, Jurrien. Hij 
is op zondag 26 september 1779 in Oosterwijtwerd (Groningen) getrouwd met Lijsbeth 
Garmts. Zij is gedoopt op zondag 5 mei 1754 in Leermens. 
 
Om iets meer te weten te komen over zijn afkomst het volgende: 
1808 Den 30 Augustus is bij mij aangegeven door Lijsbet Garmts weduwe van Jurrijn Jurrijns 
wonende te Jukwert ’t overlijden van haar man Jurrijn Jurrijns overleden te Jukwert op datum 
als boven, nalatende ………oud zijnde geweest om 63 jaren geboortig van Klein Mark uit 
Lipland.  
 
Jurrijn moet dus geboren zijn rond 1745 en afkomstig uit het gebied Nordrhein-Westfalen. Hij 
is mogelijk als hannekemaaier of tichelaar ons land binnen gekomen en daar blijven hangen. 
Ik heb gezien dat meerdere personen uit Nordrhein-Westfalen afkomstig zijn geweest. In een 
willekeurige huwelijksakte van na 1811 werd de stad Blomberg genoemd. Een aantal tips 
wijzen mij ook in die richting, Detmold, Cappel, Kleinenmarpe. Ook digitaal probeer ik mij op 
de hoogte te stellen van mogelijkheden rond die plaatsen. Mogelijk zijn er ook onder de lezers 
nog mensen die mij op weg kunnen helpen. Een bezoek aan het archief in Detmold staat in 
beginsel gepland.   
Een leuke bijzonderheid is, dat tijdens de naamsaanname in 1811, naast de naam Kleinbergen 
ook de namen Kleinmark en Kleinmerk zijn ontstaan; zijnde dezelfde familie. 
Een andere hobby van mij is fotografie, ook tijdrovend, maar ook ontzettend leuk. 
 
Ger Kleinbergen       
                                                                      
g.kleinbergen@onsnet.nu 
 
Jaren geleden ben ik, Ineke Kielema ( ineke.kielema@gmail.com ) begonnen met het uitzoeken 

van de stamboom van de fam. Kielema. Samen met Inge Kielema (uit de tak van en dochter 

van  Antonie Johannes Kielema, geb. 3-11-1920, waar Peter van Rooden over schrijft in 2016 

jaargang 23) heb ik uren versleten in de archieven in Groningen, Assen en Den Haag. 

Zoals het vaak gaat ben ik wegens tijdgebrek niet meer bezig geweest met de stamboom. Na 

het overlijden van mijn vader kwam ik papieren tegen waaruit bleek dat hij de laatste jaren op 

internet heeft gezocht naar Kielema’s. Ik weet dat hij altijd benieuwd geweest is of er bewijs is 

dat de 3 takken Kielema ergens bij elkaar komen. (De tak Mees Kielema, de tak Jochum Mees 

Kielema en  de tak Garmt Harberts Kielema) Bovendien schijnt er nog een tak Kielema in de 

Roswinkel te hebben gewoond waarvan we het fijne ook niet weten 

Ik ben dus vooral lid geworden om uit te zoeken of de drie of vier takken ergens hun 

oorsprong vinden en ook echt familie zijn. 

Zoeken in archieven heb ik als bibliothecaris veel gedaan en als hobby doe ik mee met het 

digitaliseren van archiefstukken bv. via www.velehanden.nl 
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