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GroninGEN, januari 2018, nummer 1, jaargang 25 
omslag ontwerp: Henk Kampen 

Voorwoord 

Gert Zuidema, voorzitter 

Het eerste nummer van 2018 verschijnt in 2018 en niet meer in december daaraan 

voorafgaand. Het afgelopen jaar waren er meer veranderingen in onze afdeling. Harry Timmer 

nam in april afscheid als secretaris en in november werd Eppo van Koldam zijn opvolger na het 

secretariaat eerst te hebben waargenomen. Na de oproep in het vorige nummer om nieuwe 

bestuursleden kregen we twee aanmeldingen en konden in november Simon Dallinga en Teijo 

Doornkamp door de ALV worden benoemd. Hartelijk welkom in ons bestuur en we hopen dat 

zaken die al een tijd waren blijven liggen nu opgepakt kunnen worden.  

In het vorige nummer hebben we afscheid genomen van Arie Buurma maar wegens ziekte 

hebben Henk Hartog en Tobias Wagenaar beide helaas ook moeten besluiten te stoppen met 

het redactiewerk. We hopen dat zij goed mogen herstellen en wensen hen daarbij veel sterkte. 

Henk was vanaf het begin redactielid en heeft gezorgd voor het contact met auteurs en de 

drukker en voor de verzending. Tobias nam dit in 2017 van hem over tot hij zelf ziek werd 

maar was al vele jaren lid van de redactie. Wij bedanken hen hartelijk voor het vele werk dat 

zij voor ons blad hebben gedaan. GroninGEN komt nu later uit dan bedoeld en daarvoor 

vragen wij uw begrip.  

Gelukkig heeft Klaas Bijsterveld zich gemeld als nieuw redactielid en we heten hem welkom in 

de kring van vrijwilligers. Hij mocht meteen al dit nummer gaan samenstellen. Ons nieuwe 

bestuurslid Teijo Doornkamp zal de redactie gaan versterken en we wensen hen veel plezier bij 

het samenstellen van ons blad. 

In nummer 3 van 2017 was geen index opgenomen van de jaargang 2017. Inmiddels is die 

gereed gekomen en te vinden op de website www.ontdekjouwverhaal.nl onder afdeling 

Groningen via de tegel Afdelingsblad.  

Op dezelfde homepage staat een blok Publicaties en artikelen en als u daarop klikt, vindt u een 

lijst met publicaties die eerst op de oude website stonden plus een paar nieuwe. Ze zijn 

verdeeld in militaire publicaties en diverse publicaties.  

Ook landelijk zijn er in de NGV de nodige veranderingen geweest. Peter de Bruin werd 

voorzitter in de plaats van Toon van Gestel, het verenigingscentrum in Weesp werd verkocht 

en we hebben nu een informatiecentrum in Bunnik in een modern pand, geen eigendom maar 

gehuurd. Waar we aan zullen moeten wennen is de nieuwe website van de NGV met een 

nieuwe naam: www.ontdekjouwverhaal.nl en een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. De 

webmasters zijn ook afgeschaft en heten nu webredacteuren. Het wachten is nu nog op een 

groot aantal nieuwe leden die gebruik willen maken van de digitale en andere mogelijkheden 

die de NGV kan bieden.   

http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
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Onze afdeling is te vinden via de balk op de homepage onder “onze afdelingen” en dan kiezen 

voor Groningen. Daar vindt u ook de bijeenkomsten die door ons worden georganiseerd. Als 

uw e-mailadres bij de NGV bekend is sturen wij voorafgaand aan de lezingen in een 

nieuwsbrief uitgebreidere informatie over het onderwerp en de spreker(s).  

Een deel van onze leden en abonnees krijgen dit en de volgende nummers digitaal als een pdf-

bestand toegezonden. Dat levert een besparing op druk- en verzendkosten op, zeer welkom bij 

dalende contributie-inkomsten. Als u ons blad ook digitaal wilt ontvangen kunt u zich opgeven 

bij de redactie.  

 

In 2017 was er weer veel belangstelling voor de lezingen die we samen met Stad & Lande en 

de Groninger Archieven hebben georganiseerd. We zijn begonnen met meer promotie bij de 

lezingen en met nieuwe bestuursleden lukt dat ook beter. Dit voorjaar is het thema “Op zoek 

naar geluk” en er zijn al twee lezingen geweest, de volgende zijn op 14 maart en 11 april.  

 

De redactie heeft met dank aan de inzenders van kopij weer gezorgd voor een gevarieerde 

inhoud van dit eerste nummer van de 25e jaargang. Veel genoegen bij het lezen ervan en ook 

uw verhaal is welkom.   

 

 

Digitaal toezenden GroninGEN 
 

In de vorige nummers  van GroninGEN hebben wij de mogelijkheid genoemd om GroninGEN 

digitaal te ontvangen. Verscheidene mensen hebben zich aangemeld. Hartelijk bedankt. 

Desondanks willen wij u deze mogelijkheid wederom onder uw aandacht brengen. Zendt u 

daartoe een email met uw naam, lidnummer en natuurlijk het te ontvangen emailadres naar 

redactie@groningen.ngv.nl. Indien uw emailadres wijzigt moet u dat ook aan ons doorgeven 

zodat wij het kunnen aanpassen. Dat is uw enige verplichting in deze. Uw aanmelding 

ontvangen we graag. De personen waarvan wij de aanmelding in 2018 ontvangen, zullen dan 

vanaf 2019 GroninGEN digitaal ontvangen. Voor de voordelen die het u en de Afdeling brengt 

verwijzen wij u allen graag naar een vorig nummer van GroninGEN. 

 

Namens Bestuur en Redactie, 

Johan Waterborg. 

 
 

Afdelingsprogramma 
 
Alle bijeenkomsten in deze periode vinden plaats in de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te 
Groningen, in het verlengde van het Hoofdstation tussen het Emmaviaduct en het 
Hoornsediep: vijf minuten lopen vanaf bus – en NS-station. Toegang is gratis. Zaal open vanaf 
een half uur voor aanvang van de bijeenkomst. 
 

mailto:redactie@groningen.ngv.nl


3 

Het lezingenprogramma van NGV afdeling Groningen, Stad&Lande en RHC Groninger 
Archieven voor het voorjaar 2018 ziet er in het kort zo uit. Voor nadere informatie zie de 
websites van de organiserende verenigingen en instellingen.  
 
14 maart - 20:15 uur. Karin Sitalsing over haar boek “Boeroes” en emigratie naar Suriname. 
 
11 april - 20:00 uur. Jaap Ekhart over de Oosterparkwijk en Max van den Berg over de wijk 
Beijum. 
 
Het thema is "Op zoek naar geluk". 
 
Naast deze lezingen is er ook een afdelingsledenvergadering met lezing. 
 
 

 
Agenda Afdelingsledenvergadering op zaterdagmiddag 14 april 2018 

RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen 

Aanvang 13.30 uur. 

Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen van de Afdelingsledenvergadering (ALV) van 11 november 2017 (uitgereikt 
of te downloaden) 
 

4. Jaarverslag afdeling Groningen over 2017 (uitgereikt of te downloaden) 
 

5. Financieel jaarverslag afdeling Groningen 2017 (uitgereikt of te downloaden) 
 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
 

7. Bestuursverkiezing. Aftredend is Teijo Doornkamp en herbenoembaar. 
Kandidaatstellingen dienen uiterlijk één week vóór deze vergadering schriftelijk en 
ondertekend door tenminste vijf leden ter kennis van de secretaris te worden 
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gebracht. In 2020 zouden drie bestuursleden aftredend zijn en daarom is besloten 
dat een bestuurslid in 2018 aftredend zal zijn maar herkiesbaar is 
 

8. Benoeming afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de NGV. Kandidaten 
zijn de heren G. Zuidema (afgevaardigde) en H. Boels (plaatsvervangend 
afgevaardigde) 
 

9. Voorbereiding Algemene Vergadering van de NGV op 12 mei 2018 te Driebergen. 
Stukken voor deze vergadering zijn op de ALV ter inzage (of op te vragen bij de 
secretaris) of na inloggen in te zien op de website van de NGV 
(www.ontdekjouwverhaal.nl afdeling Groningen). 
 

10. Wat verder ter tafel komt en sluiting. 

De stukken voor de agendapunten 3, 4, 5 en 9 kunt u na inloggen inzien of downloaden op de 
website van de NGV (www.ontdekjouwverhaal.nl).  
Na het bestuurlijke gedeelte zal Teijo Doornkamp vertellen over “Boeven in de familie”, over 
zijn eigen voorouders die met justitie in aanraking zijn gekomen en hij laat zien waar in de 
archieven de eventuele scheve schaatsen van uw eigen families snel te vinden zijn. 
 
 

Bestuur en Beleid 
 
Verslag Algemene Vergadering 25 november 2017 te Driebergen. 
 
Op 25 november j.l. mag ik binnen de NGV mijn doorbraak op landelijk 
niveau beleven. Omdat Gert Zuidema en Henk Boels verhinderd zijn, reis 
ik als invaller voor de invaller af naar het congrescentrum Antropia in Driebergen. Daar blijkt 
mij direct na binnenkomst, dat er voor een echte doorbraak nog wel wat meer komt kijken. Na 
enig zoeken blijkt er een badge voor me klaar te liggen met de naam Eppo van Zuidam. Zo 
wordt ik dus een beetje op mijn plaats gezet als een nieuwkomer, waarvoor de correcte 
naamsvermelding nog niet relevant is. 
 
Voor de vergadering is er tijd om kennis te maken en te netwerken en uiteraard een lunch. Zo 
maak ik kennis met de redacteur van het Heraldisch Tijdschrift. Hij laat mij vol trots de uitgave 
van september 2017 zien met daarin het wapen van de nieuwe bisschop van Groningen, de 
heer Van den Hout en een wapen van de familie Reinders te Kropswolde. Daarna beland ik aan 
een statafel met twee bestuursleden uit de Betuwe. Interessant, want ik presenteer mezelf 
wel als Groninger, maar dat is eigenlijk maar zeer betrekkelijk, want van mijn acht 
overgrootouders komen er twee uit Groningen, drie uit Friesland en drie uit de Betuwe. Ik heb 
dus direct een klik met deze beide heren. Zij vertellen vol trots hoe zij voor hun leden een 
cursus “zoeken in de archieven” organiseren. Interessant, want ook wij vragen ons in 
Groningen wel eens af wat we specifiek voor onze leden moeten en kunnen doen. De lezingen, 
die wij samen met Stad en Lande en de Groninger Archieven organiseren zijn een groot succes 

http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
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en trekken veel bezoekers, maar zorgen nauwelijks voor een extra band met onze leden. Dit 
thema zal later in de vergadering ook nog terug komen. 
 
Om 12.30 begint dan de vergadering. Voorzitter Peter de Bruin start met enige mijmeringen. 
Hij maakt zich zorgen over de leeftijdsopbouw van het ledenbestand. Met behulp van enige 
sheets laat hij zien, dat de meeste leden zitten in de kolommen 60-69 jaar en 70-79 jaar. Hoe 
zal dat over 10 jaar zijn? Moeten we ons daar zorgen over maken? En zo ja, wat doen we daar 
dan aan? Peter heeft daar zelf ook geen adequate antwoorden op. Dat we veel mensen iets 
kunnen bieden, is gebleken tijdens de recent gehouden Brabantdag Familiegeschiedenis. Daar 
waren 1200 bezoekers en hebben zich 50 personen aangemeld als NGV-lid. Inmiddels wordt er 
al over gesproken dit succes door te trekken naar een in 2019 te houden Holland-Zeelanddag. 
Wij hebben natuurlijk onze eigen Dag van de Groninger Geschiedenis, maar op die dag zijn 
genealogie en familiegeschiedenis slechts een deel van een breed aanbod. Moeten wij in 
Groningen ook iets met deze aanpak? 
 
Inmiddels ben ik met deze mijmeringen van de voorzitter en mijzelf bij punt 4 van de agenda: 
de begroting en het werkplan 2018. Bij het werkplan geeft het bestuur aan niet teveel hooi op 
de vork te willen nemen. Volgend jaar wordt de aandacht gericht op de afronding van twee 
grote projecten: de verhuizing van het verenigingscentrum naar Bunnik en de vernieuwing van 
de website gecombineerd met een nieuwe huisstijl.  De vernieuwing van de website blijkt 
taaier en ingewikkelder dan gedacht. Dit heeft al geleid tot enige overschrijding van de 
ramingen. Een aantal afdelingen brengt hun zorgen naar voren. Aan de andere kant wordt 
erkend, dat de nieuwe website en de nieuwe huisstijl onder het thema “Ontdek jouw verhaal” 
er verfrissend en uitnodigend uitzien. Overigens leidt de benadering van het hoofdbestuur ook 
tot enige spanning. Het hoofdbestuur wil graag de NGV als eenheid presenteren. Een aantal 
afdelingen wil echter ruimte houden voor de couleur locale. Ook bij de presentatie naar buiten 
toe. 
 
De digitalisering werkt ook door bij de NGV. Volgend jaar komt Gens Nostra ook digitaal 
beschikbaar. De contributie tendeert dan naar een cafetariasysteem. Een lidmaatschap met 
een digitaal Gens Nostra wordt goedkoper dan een lidmaatschap met een analoog Gens 
Nostra. Een aantal aanwezigen wil dit systeem ook doortrekken naar de afdelingsbladen en het 
gezinslidmaatschap. Dat is voorlopig nog een brug te ver, maar het is wel duidelijk dat we met 
het digitaal abonnement op Gens Nostra aan het begin staan van een ontwikkeling. 
 
Inmiddels ben ik al bij punt 6 van de agenda: de samenstelling van het hoofdbestuur. Het 
bestuur is er in geslaagd twee nieuwe leden voor het hoofdbestuur te werven, de heren H. 
Klap en M.G.P.E. van der Voort. De laatste is een jonge dertiger. Ongeveer het enige NGV-lid in 
zijn leeftijdscategorie. Dat is positief. De heer Klap komt uit Twente, hij is gepensioneerd en 
recent lid geworden van onze vereniging. Zo recent, dat het bestuur van de afdeling Twente 
hem nog nooit heeft gezien. Die afdeling is dan ook lichtelijk ontstemd over deze gang van 
zaken. Een schoonheidsfoutje zullen we maar zeggen. Wellicht kunnen de heren bij een 
etentje een en ander recht zetten. Ook in dat woordje ‘heren’ zit nog een probleem. Waar 
blijven de dames in het hoofdbestuur? En überhaupt binnen onze vereniging? De voorzitter 
moet erkennen, dat hier nog een terrein braak ligt. Genealogie blijkt nog veel te vaak alleen 
mannenwerk te zijn.  
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Het laatste grote agendapunt op de vergadering is de notitie “De NGV op weg”. Waar willen 
we heen met onze vereniging? Waar liggen de bedreigingen en de kansen? Het bestuur 
constateert, dat het ledental daalt en dat veel afdelingsbesturen niet meer compleet zijn. Er 
zijn zelfs afdelingen, die (be)stuurloos geworden zijn. Dit leidt tot een meer centralistische 
benadering. Dat is echter tegen het zere been van een aantal wel goed functionerende 
afdelingen. Zo willen onze Friese naburen niet gespiegeld worden aan de kleinere afdelingen 
elders in het land en zij staan niet alleen. Bovendien is er al een centrale instelling, dat is het 
Centraal Bureau voor Genealogie. De kracht van de NGV is nu juist, dat we regionaal sterk zijn. 
Dat we de leden educatie en hulp kunnen bieden in de eigen regio. Men wijst er ook op, dat 
het hoofdbestuur er toe neigt om te veel diensten aan te bieden aan niet-leden. Het 
lidmaatschap van de NGV moet wel voorrechten bieden. Het laatste woord is hier nog niet 
over gesproken. Dat geldt ook voor het programma GensDataPro. Het zinnetje “voorts 
verkoopt de NGV voor een derde partij GensDataPro”, blijkt bij een aantal aanwezigen 
volstrekt in het verkeerde keelgat te schieten. “Niets derde, GensDataPro is van ons”, klinkt 
het. Maar dat is volgens voorzitter Peter de Bruin niet zo. Vervolgens moet hij zijn volledige 
autoriteit als voorzitter in de strijd gooien om de orde in de vergadering te handhaven.  
 
Na de vergadering wordt het nieuwe verenigingscentrum in Bunnik geopend. Ik ben daar 
echter al geweest en moet vroeg in de avond weer in Groningen terug zijn, dus die 
samenkomst heb ik aan mij voorbij laten gaan. Voor het verslag van deze festiviteit verwijs ik 
naar www.ontdekjouwverhaal.nl. Bent u direct even op de nieuwe site van de NGV geweest.  
 
Eppo van Koldam 
Secretaris NGV afdeling Groningen  
 

Genealogisch Voorstellen 
 

I Klaas Bunk 
 
Mijn naam is Klaas Bunk, geboren op 19 december 1954 in/op Meeden. Ik ben getrouwd met 
Arendina Trijntje Eden, geboren 13 november 1956 in Muntendam. We werken beiden in 
Leeuwarden alwaar we al bijna 30 jaren wonen. Onze drie kinderen zijn het huis inmiddels uit. 
We voelen ons en blijven echte Groningers te midden van vele Friezen. Vrijwel al onze beider 
familie woont of woonde in de provincie Groningen. 
Van mijn familiegeschiedenis weet ik (nog) niet veel. Ik weet inmiddels wel dat de familienaam 
Bunk voorkwam in Dinxperlo zo rond 1700 en daarna is de naam met een deel van de familie 
Bunk verhuisd naar het noorden, met name naar het oosten van de provincie Groningen, de 
Weddes en de Schansen. Ik ben niet alleen geinteresseerd in de familiestamboom in brede zin, 
maar ook in de sociale geschiedenis van mijn familie, waar woonden ze, wat voor beroepen 
hadden ze en waarom zijn ze, althans een deel van familie Bunk, van Dixperloo naar het 
noorden verhuisd. Ik ben sedert enkele weken lid van Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Ik hoop met hulp van deze vereniging en door toedoen van deze vereniging mijn kennis van de 
familie Bunk, in historische zin, te verbreden en te verdiepen. 
E-mail: ateden1956@kpnmail.nl 

http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
mailto:ateden1956@kpnmail.nl
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II Annemarie van Leerdam-Hemmes 
 
Geruime tijd geleden heb ik me verdiept in de genealogie Hemmes, aanvankelijk regio 
Hoogezand-Sappemeer, verder terug in de tijd regio Scheemda/Nieuwolda. Bronnen: 
gemeentearchieven en internet. Elke aanvullende info is dus welkom. 
 
Ik zoek vooral gegevens over: 
Hemmo Reijnts (1700/06) - Reint Symons (1665/72) - Symen Reints (???) - Reint Jacobs 
(1608/12) - Jacob N (1580/85), dus van oudovergrootvader t/m stamovergrootvader. 
Tevens was ik op zoek naar mijn oudoom Hendrik Hemmes, geb. Sappemeer 1883, van wie de 
familie in 1913 een laatste levensteken uit Amerika ontving - v/h in dienst van de H.A.L. In 
1920 uitschrijving gemeente Rotterdam. 
Vraag: “waar is Hendrik gebleven - hoe was z’n leven”? 
Daarnaast heb ik interesse in de genealogie Wiekema (Wekema), vooral regio Groningen-
Peize, vnl. betreffende: Timen Wekema (ged. 1668); Harke Derks Wekema (ged. vóór 1640); 
Harke Weekema x Fennegien Geerkens (Leeuwarden). 
 
Wie heeft aanvullende informatie? Graag reactie via jamleerhem@gmail.com 
 
Andere interesses zijn o.a. kunst en cultuur, waarvan muziek nr. 1 is - ik speel piano en zing in 
een koor. ’t Is ook fijn om samen met mijn man concerten, theatervoorstellingen en musea te 
bezoeken. M.b.t. familie Van Leerdam (ZH) is eveneens enig genealogisch onderzoek gedaan. 
 

III Arjan Kamst 
 
Mijn naam is Arjan Kamst (arjan@kamstkram.nl), en al meer dan 25 jaar geïnteresseerd in mijn 
familiegeschiedenis. Rond mijn 15e liet een oudtante mij een schoenendoos vol met oude 
familiefoto’s zien. Mijn interesse was meteen gewekt. Sindsdien ben ik door het stamboom 
virus gegrepen. 
 
Van mijn 16 betovergrootouders zijn er 14 geboren in de provincie Groningen. Zij komen 
allemaal uit de omgeving Veendam/Onstwedde/Wildervank. Ik kan dus rustig stellen dat er 
aardig wat “veenkoloniaals bloed” door mijn aderen stroomt. 
Ik doe onderzoek naar de volgende families: Kamst, Drenth, Brandsema, van Norden, Kram, 
Stuut, Wind en Kuiper. Dit zijn de familienamen van mijn overgrootouders. Ik volg daarin de 
kwartierstaten maar ook de parentelen.  
 
Het speuren naar oude familiefoto’s is een zeer belangrijk onderdeel van mijn hobby. In mijn 
boekenkast staan inmiddels 16 albums vol met familiefoto’s. Mijn zoektocht heeft mij met veel 
verre familieleden in contact gebracht, wat een schat aan informatie en familieverhalen heeft 
opgeleverd. 
 
Ik sta open voor het delen van gegevens over mijn voorouders. De praktijk heeft uitgewezen 
dat andere onderzoekers soms waardevolle aanvullingen kunnen hebben en wellicht kan ik 
iemand anders behulpzaam zijn”. 

mailto:jamleerhem@gmail.com
mailto:arjan@kamstkram.nl


8 

Kwartierstaat Mees Kielema 
Peter van Rooden, Zegge (NB)

1
 

1. Mees Kielema, geb. Hoogezand 13-9-1836, 
turfschipper, overl. Farmsum 7-4-1922, tr. Delfzijl 
8-4-1859 Elizabeth Berends Martens, geb. `t 
Zandt 27-5-1833, overl. Zuidlaren 6-11-1911 

2. Jochum Mees Kielema, ged. Hoogezand 24-11-
1799, schipper, overl. Kalkwijk 16-6-1887, tr. 
Windeweer 6-1-1823  

3. Hinderkien Jans Meijer, ged. Windeweer 6-1-
1799, overl. Kalkwijk 10-2-1881 

4. Mees Joosten Kielema, ged. Windeweer 1-6-
1755, schipper, overl. (aan scheepsboord) 
Zwartsluis 18-11-1828, tr. Windeweer 19-1-1783 

5. Trientje Jans Jager, ged. Windeweer 1-2-1761, 
overl. Windeweer 9-3-1826 

6. Jan Jans Meijer, ged. Borgercompagnie 19-5-
1776, wagenmaker, stelmaker, overl. Windeweer 
13-12-1830, tr. Veendam 8-4-1798 

7. Geertje Jacobs Kolder, ged. Veendam 15-3-1778, 
overl. Windeweer 20-3-1860 

8. Joost Mees Kielema, ged. Kalkwijk 8-5-1729, 
schipper, overl. Hoogezand 15-1-1814, tr. 
Hoogezand 14-1-1752 

9. Zwaantje Jans, ged. Hoogezand 7-10-1731, begr. Hoogezand 31-7-1786 
10. Jannes Lammerts, ged. Veendam 1-1-1717, landbouwer, overl. Sappemeer ?-6-1777, tr. 

Hoogezand 19-3-1747  
11. Jeesel Jochems, ged. Hoogezand 15-3-1722, overl. Sappemeer ?-10-1776 
12. Jan Jans Meijer, ged. Veendam 20-3-1735, overl. Veendam 22-2-1806, tr. Veendam 14-12-

1766 
13. Jacobjen Jacobs Bongel, geb. Tripcompagnie 14-11-1750, renteniersche, overl. Veendam 

25-2-1812 
14. Jacob Fransen Uijen, ged. Veendam 6-3-1746, overl. Veendam 25-6-1804, tr. Wildervank 

18-11-1769 
15. Hindrikjen Roelfs, ged. Veendam 27-3-1740, overl. Veendam ca. 1782 
16. Jeremias Joosten, ged. Kalkwijk 2-10-1698, schipper, overl. Kiel-Compagnie 1746, tr. 

Hoogezand 15-1-1724 
17. Foektien Teekes, ged. Hoogezand 5-2-1699, overl. ná 1766 
18. Jan Arents, ged. Hoogezand 11-12-1701, overl. ná 1766, tr. Hoogezand 1728 
19. Hindriktje Sjoerts, ged. Hoogezand 24-12-1702, overl. ná 1766 
20. Lammert Helmers, ged. Sappemeer 30-11-1673, overl. Sappemeer ca. 1748, tr. Sappemeer 

27-10-1700 
21. Heiltjen (Hilligien) Jannes, ged. Sappemeer 14-11-1680, overl. Sappemeer ?-1-1767 
22. Jochum Berents, ged. Hoogezand 25-11-1688, overl. Sappemeer 1751, tr. Sappemeer 24-

11-1709 

Atelierfoto van de proband Mees Kielema 
op latere leeftijd, fotograaf onbekend, 
zonder jaar. 
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23. Geessien Jans, ged. Sappemeer 4-5-1690, overl. ná 1752 
24. Jan Jimkes, ged. Martenshoek ca. 1705, overl. Veendam 25-10-1790, tr. Veendam 29-1-

1730 
25. Jantjen Harmens, ged. ca. 1708, overl. Veendam 22-8-1781 
26. Jacob Berends Bungelen, geb. Borgercompagnie 27-3-1721, tr. Zuidbroek en Muntendam 

26-12-1742 
27. Hemke Jurjens, geb. Borgercompagnie ca. 1724. 
28. Frans Jacobs Uijen, ged. Veendam 25-12-1714, overl. Veendam 19-3-1804, tr. Veendam 

10-12-1741 
29. Annigje Jans, ged. Sappemeer 31-3-1719, overl. Veendam 30-3-1804 
30. Roelf Tjakkes, ged. Veendam 26-12-1701, tr. Veendam 23-1-1729 
31. Geertjen Geerts, ged. Veendam 23-11-1704. 
32. Joost Jeremias (Joust Crouse), geb. Hoogezand 25-9-1670, tr.  Hoogezand 28-7-1695 
33. Heijl Lubberts, ged. Hoogezand 14-2-1669. 
34. Teecke Bonnes, geb. Hoogezand ca. 1650, tr. Hoogezand 16-3-1677 
35. Grietje Berents, ged. Winschoten 9-1-1659. 
36. Arend IJpes, ged. Hoogezand 8-4-1677, overl. ca. 1734, tr. Hoogezand 24-5-1696 
37. Swaentien Jans, ged. Sappemeer 26-10-1673, overl. Hoogezand ná 1-1-1747 
38. Sioert (Siven) Jollens, overl. vóór 1736, tr. Hoogezand 24-7-1698 
39. Reentien Roelefs, overl. ná 1736. 
40. Helmer Sijgers, geb. Sappemeer ca. 1640, tr. Simonswolde 15-7-1660 
41. Trijne Janssen, ged. Sappemeer 19-5-1644. 
42. Jannes Jannes, geb. Sappemeer ca. 1633, tr. ca. 1670 
43. Grietje N. 
44. Berent Geerts, geb. Hoogezand ca. 1630, overl. Hoogezand ca. 1699, tr. Hoogezand 29-6-

1679 
45. Sijtske Jochums, ged. Sappemeer 4-4-1659. 
46. Jan Jans (Tjebbes), tr. Hoogezand 5-2-1671 
47. Geeske Alberts/Jesel Sjoerds. 
48. Jimke, tr. 
49. N. N. 
50. Harm, tr. 
51. N. N. 
52. Berent Jans, geb. ca. 1695, tr. Zuidbroek 30-9-1718 
53. Jacobjen Roelfs, geb. ca. 1695. 
54. Jurjen, tr. 
55. N. N. 
56. Jacob Jans, tr. Veendam 3-5-1711 
57. Fennigjen Derks. 
58. Jan Martens, tr. Sappemeer 8-11-1716 
59. Aaltien Hendrix. 
60.  Tiacko Barels Piers, geb. ca. 1664, tr. ca. 1688 
61. Hindrickjen Kiers, ged. Veendam 11-5-1668. 
62.  Geert Coerts, geb. Veendam ca. 1670, overl. ná 1719

2
, tr. Veendam 26-4-1696 

63.  Rixte Lamberts, geb. Eexta ca. 1672, overl. ná 1719. 
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-1- Gegevens ontleend aan alle bronnen in www.allegroningers.nl, alsook aan de huwelijkse 
bijlagen van kinderen van de hier vermelde personen. Aanvullingen, correcties etc. zijn van 
harte welkom; p800207@yahoo.com 
-2- Worden beiden nog vermeld in ORA Veendam, 1720, folio 397. 
 
 

Rosemulder (RK, Groningen) 
Petronella J.C. Elema 
 
Een rosmolen was een molen aangedreven door een of meer paarden (rossen). Het kan dus 
zijn, dat de familie Rozemulder van oorsprong rosmolenaars zijn geweest...? 
Ik vond in Groningen één vrouw die letterlijk de naam rosmulder droeg: 
 
Joanna Rosmulder, tr. Hubertus Kremers. 
Uit dit huwelijk: 

Phijlippus Kremers, ged. Groningen (RK, get. Phijlippus Servee) 17 okt. 1785. 
Joanna Gerarda Kremers, ged. Groningen (R.K., get. Gesina van Caan) 28 mei 1788. 

Zij was vermoedelijk niet verwant aan de hier volgende familie. 
Het is overigens een nog niet beantwoorde vraag of Rozemulder, Roosemulder etc. op dat 
beroep teruggaat. 
Deze familie was R.K.  

 
I. Jan Geerts Rozemulder, geb. ca. 1720, overl. Groningen (oud 88 jr., nalatende 6 

kinderen) 10 mei 1808, tr. 1. Groningen (R.K.) 5 okt. 1745 Hinderika Jans [Burgers?], 
overl. Groningen (lijklaken M.K., buiten de Oosterpoort, vrouw van Jan Geerts) 8 sept. 
1792, tr. 2. Groningen (als Jan Geerts/Gerrijts, van Sappemeer) 3 juli 1803 Anna 
Margaretha Melmers, van Luxemburg, eerder gehuwd met Johannes Vuurstien. 
Bij de doop van een kind in 1763 werd Hinderika Jans betiteld als Henrica Burgers. 
Hoewel hij in 1803 “van Sappemeer” kwam, heb ik in Kleinemeer geen dopen 
aangetroffen. 
De eerste man van Anna Margaretha Melmer(s) was Johannes Fuirstein, van Landack; 
zij trouwden, otr./tr. Groningen 21 jan./11 febr. 1775. Zowel toen als bij haar huwelijk 
met Jan Geerts kwam zij van Luxemburg, en bij de inschrijving van het huwelijk met Jan 
Gerrits (dezelfde als Jan Geerts, maar opgenomen in een ander register) was haar 
herkomst Lutzeburg, een oude naam voor Luxemburg. Ze kwam dus van ver weg. Haar 
overlijden (na mei 1808) is niet aangetroffen, misschien heeft ze na de dood van haar 
man Groningen verlaten? 
Het overlijden van de man werd ingeschreven als: 10 mei 1808 Jan Geerts Rozemulder 
man van Anna Melmers oud 88 jaar gewond Buten Oosterpoort (Q 125) 6 kinder naa. 
Aangezien ik ook maar zes dopen vond, moet in dat geval de dochter Catharina Monica 
(geboren 1757) toen nog in leven zijn geweest, tenzij er kinderen zijn geweest die ik 
niet heb geïdentificeerd. 
Uit het eerste huwelijk: 

1 Gertrudis Johannes, ged. Groningen (R.K., get. Gertrudis Smids) 12 nov. 1746. 
Mogelijk was zij Gertrudis Roosenmuller, doopgetuige Groningen (statie Carolieweg) 8 
juli 1794 bij Henrica Gertrudis, dr. van Hermanus Muller en Anna Geerts; resp. 

http://www.allegroningers.nl/
mailto:p800207@yahoo.com
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Groningen (R.K.) 22 jan. 1809 bij Gertrudis Antonia, dr. van Wiardus Rosemulder en 
Wilhelmina den Vries. 

2 Gerardus Henricus Johannes, ged. Groningen (R.K., get. Aldegunda Meijers) 16 sept. 
1752, volgt IIa. 

3 Anna Maria Joannes, ged. Groningen (statie Carolieweg, get. Geertrudis Frans Selbagh) 
4 maart 1755. 
Vermoedelijk was zij identiek aan Anna Jans [in 1814: Rozemulder], overl. Groningen 
(bij de Oosterpoort Q 85, geen leeftijd of ouders vermeld) 29 aug. 1814, tr. 1., otr./tr. 
Groningen 11 okt./4 nov. 1777 Jan Harms, van Groningen, tr. 2., otr./tr. Groningen 15 
mei/11 juni 1790 Harm Hindriks Mulder, van Harbringen in Munsterland, tr. 3., otr. 
Groningen 13 aug., att. gegeven 31 aug. 1796 Berend Klunder, van Oostleunen in 
Munsterland, tr. 4 Groningen 21 april 1805 Pieter Keurman, van Harberd aan de Roer, 
overl. Groningen (oud 55 jr., en geboortig van Wesel) 31 maart 1814. 
Anna Jans trouwde vier keer, steeds onder verwijzing naar haar vorige echtgenoot. Bij 
de eerste drie huwelijken werd zij bij de ondertrouw vertegenwoordigd door haar 
vader Jan Geerts, bij de laatste door haar broer Geert Jans. 

4 Catharina Monica Joannes, ged. Groningen (statie Ebbingestraat, get. Christina Ja...) 15 
juni 1757. 

5 Joannes Domicus Joannes, ged. Groningen (statie Carolieweg, get. Geertrud Silbagh) 4 
aug. 1760, volgt IIb. 

6 Anna Margareta Joannes, ged. Groningen (statie Carolieweg, get. Christina Selbag) 29 
maart 1763.  
Mogelijk is zij identiek aan: Grietje Rosemulder, geb. Groningen ca. 1758, overl. 
Groningen (oud 68 jr., weduwe van Pieter Harms) 10 okt. 1826, otr./tr. Groningen (als 
Grietje Jans, voor wie Jan Geerts als vader) 19 maart/4 mei 1785 Pieter Harms, van 
Groningen. 

 
IIa. Geert Jans Rosemulder [Roozemulder, etc.], ged. (als Gerardus Henricus Johannes) 

Groningen (R.K., get. Aldegunda Meijers) 16 sept. 1752, overl. Groningen (oud 56 jr.) 
27 april 1808, otr./tr. Groningen 22 april/23 mei 1786 Maria Tensink [Tensen], van 
Haselunnen, overl.Groningen (oud 68 jr.) 22 april 1822, dr. van Frans Tensing, bode, en 
Anna Maria Apeldoorn; zij hertr. (a) Groningen 13 jan. 1810 Hindrik Rutgers, van 
Meppen, en (b) Groningen 2 mei 1813 Henricus van den Berg, ged. Bedum (R.K., 
getuige Hermannus Hindricks) 29 maart 1762, kleermaker, overl. Groningen (als 
Hinderikus ten Berge, oud 64 jr.) 27 nov. 1827, zn. van Johannes Gerardus van den 
Berg en Anna Hindrikus [Anna Maria ter Veen]. 
Zijn overlijden is aangegeven als: 27 april 1808 Geert Jans Rozemulder man van Mariea 
Tensink oud 56 jaar gewond But. Ooster Poort (Q 125). 
Bij het tweede huwelijk van de vrouw werd zij genoemd als Anna Maria Tensing, van 
Haselunnen, weduwe Geert Jans Rosenmulder. Bij het derde huwelijk heette zij 
Euphemia Maria Tensing, tappersche, geb. ca. 1757, dr. van Frans Tensing en Anna 
Maria Apeldoorn. Bij haar overlijden werden de namen van haar ouders niet vermeld, 
maar wel dat zij toen weduwe was van Hendrikus Rotgers, waaruit blijkt dat zij identiek 
was aan de bruid van 1810 (en daarmee ook aan die van 1786). 
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Van haar tweede man, Henricus ten Berge c.q. Van den Berg, is de R.K. doop in Bedum 
in twee verschillende doopboeken genoteerd. De doopgetuige kwam slechts in één 
daarvan voor. 
Uit dit huwelijk: 

1 Jan Roozemulder, geb. Groningen 1786-1687, overl. Groningen (oud 21 jr.) 17 april 
1808. 
Zijn doop vond ik niet, maar hij moet het oudste kind zijn geweest, gezien 
leeftijdsopgave bij het overlijden: 17 april 1808 Jan zoon van Geert Jans Roozemulder 
en Mariea Tensink oud 21 jaar gewond B. Ooster Poort (Q 125). 

2 Henrica Elizabet Gerardus, ged. Groningen (statie Carolieweg, get. Margaretha Harms 
en Anna Harms) 27 nov. 1789 (tweeling). 

3 Tobias Joannes Gerardus, ged, Groningen (statie Carolieweg, get. Margaretha Harms 
en Anna Harms) 27 nov. 1789 (tweeling). 

 
IIb. Jan Jans Rozemulder [Rosenmulder], ged. Groningen (statie Carolieweg, get. Geertrud 

Silbagh) 4 aug. 1760, hovenier (vermeldingen 1812, 1813, 1819), overl. Groningen 
(Fiolettensteeg F 59, oud 53 jr.) 19 juni 1812, otr./tr. Groningen 26 april/21 mei 1783 
Geertruid Vijlders [Fijler, Fielders, etc.], geb. Groningen ca. 1757, overl. Groningen (oud 
75 jr.) 11 febr. 1833, dr. van Harmannus Vijlders [Fielders] en Matje N. 
Jan Jans Rosemulder en Geertruit Fijlers e.l. kochten enkele jaren na hun huwelijk van 
Jacobus van Ulphen en Maria Sebes e.l. een behuizing met twee groote hoven naast 
elkander, gelegen agter het provinciale tugthuis in de Violettensteeg op vrij eigen 
grond, in welk een van die twee hoven een steenen soomerhuis is. Zwetten ten N. Jan 
Dominicus, ten O. de raadsdienaar Jager en makelaar Kijff, ten Z. Jan Rijploeg en ten W. 
de steeg. Prijs ƒ 820, voldaan ƒ 20, de rest bleef uitstaan à 3½ %, welk bedrag werd 
verschaft door J.W. Cremers (GrA, RA III x 185, fol. 13vo, 17 febr. 1785). 
Je zou verwachten dat dit het bezit was dat zij in 1805 verkochten: Jan Jans Rosemuller 
en Geertruit Fijlders deden toen over aan Pieter Bruins en Wibbina Woldhuis een 
woonkamer en hof op de hoek van de Fiolettensteeg bij de Lelienstraat op vrij eigen 
grond. Zwetten ten N. Elte Schuirman, ten O. de steeg, ten Z. H. Heins en ten W. J. 
Pommerol en Eltje Schuirman. Prijs ƒ 511, voldaan ƒ 211, rest à 4½ % verschaft door 
Jacobus Pommerol en Grietje Oostendorp (GrA, RA III x 217, fol. 2, 25 mei 1805). Maar 
hier wordt de steeg als oostelijke belending vermeld, en bij de aankoop van twintig 
jaar eerder was het nu juist de wèstelijke belending. 
Overigens kochten zij op dezelfde dag iets anders terug, en wel van Frans van Elmpt en 
Margaretha Greven e.l. Het betrof opnieuw een tuin, maar deze was gelegen achter in 
de Kruisstraat, en deed tot grondpacht aan de stad jaarlijks ƒ 6.2.0. Zwetten ten N. de 
straat, ten O. verkopers, ten Z. Egbert Egberts en ten W. de stadswalle. Prijs ƒ 255, 
voldaan ƒ 55, rest à 5 % verschaft door Hindrik Taannens (?) en Renske Gerrijts van 
Dam e.l. (GrA, RA III x 217, fol. 1, 25 mei 1805).  
Uit dit huwelijk: 

1 Johannes Harmannus Antonius Joannes [Jan Rosenmulder], ged. Groningen (statie 
Guldenstraat) 21 mei 1784, zeeman (1812), zolderknecht (1813), matroos (1818) 
wolkammersknecht (1827), overl. Groningen (oud 42 jr.) 7 april 1827, tr. Groningen 25 
april 1813 Tetje Galtjes [Kroon], ged. Sappemeer 27 okt. 1791, overl. Groningen (oud 
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63 jr.) 25 sept. 1855, dr. van Galtje Jans [Kroon], boerenarbeider, en Gepke Jans; zij 
hertr. Klaas Pol. 
Uit dit huwelijk kinderen, waaruit in 1818 een zoon Wiert, kennelijk vernoemd naar 
zijn broer Wiardus/Wiert. 

2 Wiro Dominicus Joannes [Wiardus Rosemulder, Wiert Rozemulder], ged. Groningen 
(R.K., getuige Anna Fijlers) 4 aug. 1786, schipper te Delfzijl, overl. Amsterdam (oud 57 
jr.) 8 febr. 1843, tr. Groningen (stadhuis en R.K.) 16 okt. 1808 Willemina [Mijna] de 
Vries, geb. Groningen ca. 1794 (??), overl. Delfzijl (oud 55 jr.) 24 okt. 1849. 
Het geboortejaar van Willemina de Vries (1794) is teruggerekend vanaf haar leeftijd bij 
overlijden. Gezien haar huwelijk in 1808 zal ze allicht een stuk eerder zijn geboren, 
want ik kan niet aannemen dat zij op haar 14

e
 is getrouwd. Mogelijk was zij bovendien 

de moeder van twee onwettige kinderen: 

 Ettijn, ged. Groningen 21 jan. 1806 (Violettesteeg), dr. van Mijna Vris. 

 Hindrik, ged. Groningen 13 okt. 1807 (Kleine Peperstraat), zn. van Willemina de 
Vries. 

Dat brengt haar geboortejaar dus nog weer verder terug. Overigens vond ik in 
Groningen geen aannemelijke doop voor haar. Desnoods zou zij kunnen zijn: Henrika 
Willemina de Vries, ged. Groningen M.K. 21 maart 1786 (Oude Ebbingestraat), dr. van 
Henricus de Vries en Regina Writzers, maar dan is de eerste voornaam spoorloos 
verdwenen en wordt haar moeder niet vernoemd, terwijl er toch twee dochters zijn. 
Uit dit huwelijk: 
a Geertrudis Antonia Rosemulder, ged. Groningen (R.K.) 22 jan. 1809, overl. Delfzijl 

(als Geertruda Rozemulder, oud 9 jr.) 31 aug. 1817. 
3 Margaretha Joannes [Rosenmulder], ged. Groningen (statie Guldenstraat) 4 mei 1791, 

dienstmeid, overl. Groningen (oud 50 jr.) 31 mei 1841, tr. Groningen 19 sept. 1813 
Frederikus Veldman, ged. Grave (R.K., getuige Wilhelma Lusius voor Fredericus 
Otterbeen) 31 dec. 1790, kleermaker, overl. Groningen (oud 60 jr.) 4 mei 1851, zn. van 
Joannes Veldman [Veltman], korporaal, en Henrica Lusius. 

4 Hendericus Joes [Rosemulder], ged. Groningen (statie Guldenstraat, get. Maria 
Tensing) 16 dec. 1793, zolderknecht (1819), pakhuisknecht (1826), overl. Groningen 
(oud 32 jr.) 2 nov. 1826, tr. Groningen 30 mei 1819 Grietjen Broekhuizen, ged. 
Groningen M.K. 12 sept. 1794 (Oude Boteringestraat), dienstmeid, overl. Groningen 
(oud 60 jr.) 30 april 1855, dr. van Andries Broekhuizen, paruikmaker, en Grietje 
Luikens; zij hertr. Gerrit van Rijssen. 

5 Harmannus Joannis Rosemulder, ged. Groningen (R.K., get. Anna Fielders) 13 maart 
1798, scheepstimmermansknecht (1821, 1822), overl. Groningen (oud 24 jr.) 22 maart 
1822, tr. Groningen 24 mei 1821 Nicoletta van der Borg [ook: Nicoletta Klasina van der 
Borg], ged. Lemmer (Friesland, R.K., get. Catharina Elisabeth van den Borg) 23 juni 
1789, naaister (1821), petjesmaakster (1829), overl. Groningen (oud 59 jr.) 24 dec. 
1848, dr. van Johannes van der Borg, kleermaker, en Maria de Vrede [Vreede]; zij 
hertr. met haar zwager Gerardus Rosemulder. 

6 Gerardus Rosemulder, ged. Groningen (statie Guldenstraat, get. Anna Maria Tensing) 
15 nov. 1801, scheepstimmermansknecht (1820, 1829), tr. Groningen 12 nov. 1829 zijn 
schoonzuster Nicoletta van der Borg. 

 
 



We hebben zowel verschillende kleuren lint en 
we kunnen in verschillende kleuren opdrukken.
Er zijn veel toepassingen te bedenken voor een 
persoonlijk lint:

Tafellint:  bijvoorbeeld om het menu op te printen
Servetlint: met de naam van je tafelgast
Cadeaulint: met de namen van de gevers, of juist van de jarige
Sjerpen: de winnaar van het volleybaltoernooi?
Antennelint: bijvoorbeeld bij een bruiloft

COPY RIGHT! blijft in beweging!
Afgelopen tijd zijn er nieuwe produkten bij gekomen, 

die we graag eens onder de aandacht brengen:

 Linten printen

Couverteren

Snijplotten

    Wilt u een mailing verzenden? Wij kunnen het hele trajct  
  voor u verzorgen: (gepersonaliseerde) brieven printen, enve- 
  loppen printen, brieven erin vouwen, eventueel met een 
antwoordenvelop, en het geheel per post verzenden.

Na jaren plotten met een kleine snijplotter hebben we nu 
ook een grotere aangeschaft.  Nu kunnen we ook uw hele 
winkelruit van teksten of logo’s voorzien. Of de auto of boot.
Wij maken de letters, u plakt het zelf op, zo kunnen we
tegen zeer scherpe prijzen leveren.

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

julianaplein 6 
roden

050-5016519
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Genealogie van Hebel Hindricks1 
Abraham van der Laan, Heiloo (bram.vanderlaan@quicknet.nl) 
 
Voor de inleiding verwijs ik naar GroninGEN, januari 2017 nummer 1, jaargang 24. 
 
In het volgende wordt de familie Edema besproken.  
Uitgangspunt voor deze genealogie is de vermelding van Duinkerken, over:            
EDEMA, Wicherus, ov. plm. 1625. Alb. Stud. Gron. 9 jan 1616 Wicherus Edema, Groninganus, 
Phil. P. Westerwijtwerd 1620 – ov. 
Met hem als uitgangspunt wordt dat de volgende genealogie van Hebel Hindricks. 
Genealogie

2
 

 
I Hebel Hindricks, tr. N.N. 
 Uit dit huwelijk (willekeurige volgorde): 
 1 Lubbe Edema

3
, tr. Cornelisje N.N. (mogelijk Cornelisje Heinens).  

 2 Harcke Hebels (oder Edema), volgt II. 
 3 Lubbe Hebels, tr. Luitien van Eeck. 
 4 Rijckel Hebels. 
 
II Harcke Hebels (oder Edema),  lidmaat Groningen (Harco Edema met sin huisfrouwe 

Alke in Guldenstrate) juni 1609, overl. tussen 18 november 1604 en 26 april 1616, tr. 
1e N.N. (w.s. een dochter van Eppo Aijlckens en N.N.), tr. 2e Alke N.N. 

 
 Uit het eerste huwelijk (willekeurige volgorde): 
 1 Hindrick Harkes, volgt III.1. 
 2 Eppo Harckens, tr. Aeltjen Wichers, vrijwel zeker een dochter van Wicher van 

Emden en N.N. 
 
 Uit het tweede huwelijk (willekeurige volgorde): 
 3 Wicherus Edema, volgt III.2. 
 4 Trijntien Harkens, otr. 1e Groningen 26 april 1616 Wilhelmus Gherardi, pastor

4
, 

zoon van Gerardi Wilhelmi en N.N., zij hertr. (vrijwel zeker) Leffardus Hantingh, 
predikant

5
 te Spijk. 

 
Die erbare Wilhelmus Gherardi pastoer up Uuthuistermeeden wijlen des erbaren 
wolgeleerden Gerardi Wilhelmi pastoer

6
 to Sandwehr soene unde de doegentsame Trijntien 

Harkens salige Harke Hebels dochter absent daer voer de halffbroeder Hindrick Harckens in 
Bottringestrate compareerde is de proclamatie geconsenteert ut supra. In margine: 
Martinikerk; per Uchtm. 26 maij 1616. 
 
Bij Wilhelmus Gerhardi géén huwelijk en (dus) géén verwijzing naar Wicherus Edema! En géén 
vermelding naar zijn vader! 
 
Duinkerken heeft: 
GERHARDI, Wilhelmus. P. Uithuizermeeden 1616, Stedum 1626 – ov. plm. 1633. 

mailto:bram.vanderlaan@quicknet.nl


16 

In Zandeweer (zie otr. inschrijving 26 mei 1616, waar Gerardi Wilhelmi wordt genoemd) géén 
predikant Gerardi Wilhelmi gevonden. 
De (enige) Gerhardus Wilhelmi in Duinkerken: 
WILHELMI, Gerhardus (Besten). P. Beetgum 1584, in Bentheim Grouw 1591, Zoutkamp 1595- 
plm. 1600. 
 
Trijntien Harkens hertr.  hoogstwaarschijnlijk Leffardus Hantingh, vrijwel zeker een zoon van 
Schwer (Sweer) Hantingh. 
 
Duinkerken heeft over Leffardus Hantingh, ov. Spijk 25 mrt 1658. Burger van Emden. Wenste 
pred. te worden te Leens, doch de ingezetenen van dit dorp wendden zich in 1615 tot de Prov. 
Synod. Werd niet voldoende bekwaam bevonden, de synode oordeelde anders, maar achtte 
het niet wenselijk Leens iemand op te dringen. De Prov. Synode zou Hantingh ”tho einen 
anderen dienst behulplick syn”, P. Spijk 1615 – ov. 
 
In de index op het burgerboek van Emden (die zo te zien bijzonder zorgvuldig is samengesteld) 
kon ik geen enkele naam vinden die op Hantingh leek. 
Vervolgens is er nog een akte Martis den 8 Nov: 1636

7
 In saken der weed van Eisso Wichers 

olderman, verdaget hebbende den e Leffardum Hantinck Pastoir toe Spijck, om aen stede van 
Coerdt van Minden aentoesweren, als voormont over zal: Wicherus Edema minderiarige 
dochtertien, bij Jantien geprocreert, die ghde gehoirt. Is van de hh hooftmannen die ghde in 
die genomene eijsch gecondemniert, dewelcke daerup voort die gewoontlike eedt gedaen, 
t'welcke in actis is getekent. 
Als moeder van het dochtertje van Wicherus wordt hier dus een Jantien genoemd.  
Dat is dan dus een andere echtgenote dan de ons bekende Geesien Arents. Een extra 
vraagteken dus. 
Een later vrouw kan niet kloppen, omdat Geesien Arens Wicherus overleefde! 
Was Wicher Edema eerder gehuwd met een Jantien N.N. of had de predikant misschien een 
misstapje gemaakt?  
 
Leffardus Hantingh zal hier optreden omdat hij de zwager is van Wicherus Edema. Leffardus 
stiefzoon is Hercules Edema, zoon van Wilhelmus Gherardi en Trijntien Harckens. 
Deze Hercules trouwde tweemaal te Amsterdam.  
Bij het ene huwelijk geeft hij aan afkomstig te zijn van Uithuizermeeden. Dat klopt, want daar 
was zijn vader predikant ten tijde van zijn geboorte (circa 1618). Bij het tweede huwelijk zegt 
Hercules uit Spijk te komen. Dat klopt ook want zijn moeder was in mijn beleving hertrouwd 
met Leffardus Hantingh, predikant te Spijk. 
 
Leffardus familie is afkomstig uit Aschendorf, mogelijk is hij een zoon van Schwer Hantingh. 
Deze Schwer (Sweer) wordt regelmatig genoemd in de trouwboeken van Emden. In een 
oorkonde uit 1542 komt een Leiffart Hantinck te Aschendorf voor als getuige, zonder twijfel 
een familielid (grootvader?) van onze Leffardus. In 1608 trouwt Lefferth Hantingk te Emden 
met Trientien Willems, weduwe van Johan Schimmelpenning. Het zou hier om de latere 
dominee van Spijk kunnen gaan.  
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Uit haar eerste huwelijk: 
 a Hercules Edema, otr. 1e Amsterdam 2 augustus 1642 Aefje Cornelis, wed. van 

Jan Jans Goetdael, overl. voor 3 januari 1653, tr. 2e Amsterdam 3 januari 1653 
Maria Rotgans. 

 
 5 Annechien Harkes, otr./tr. 1e Groningen 31 oktober/22 november 1618 Cordt 

Alberts van Minnen, lidmaat Groningen december 1629 in de Peperstrate 
(Coertt van Minden), overl. voor 21 mei 1636, otr. 2e Groningen 21 mei 1636 
Lambert Peters, van Uithuizen. 

 
Coerdt van Minden in Peperstrate absent dar vor compareerde sin stieffmoeder Trine Coerds 
ende Annechien Harkes absendt dar vor compareerde Apollonia Eisens in Poelstrate 
proclamatie consenteert 31 octobris [1618]. In margine: Akerk; per dominium Stech. 22 
novembris 1618. 
 
Coerdt was eerder gehuwd met Fenne Gerrits. Cordt Alberts, absendt, daer voer sijn vader 
Albert Koerdes caverdt, ende Fenne Gerrits, daer voer hoer broeder Rijke caverdt, is den 29 
mertij [1599] geaccordert. 
 
Coerdt hertr. 8 januari 1602. Coerdt Alberts, absendt, daer voer sijn steefmoeder Trijne 
Alberdt Coerdes ffrouwe caverth, ende Geese Peters, presendt, is die publicatioen 
geaccorderth denn 8 januarij anno 1602. In margine: Martinikerk. 
 
Coert Alberts van Minnen hertr. 1602 Geese Peters en in 1618 met Annetien Harckes.  
Zie ook Weeskamer, inv. 100, fol. 7, 21 februari 1625 waar Coert van Minnen als voormond 
over Johan Bruins dochter Gesien overlevering, bewijs en rekening doet, met inventaris van 
staat van goederen van Johan Bruins dochter Gesien bij zal. vrouw Grete Gerrijts, waarover 
Coert van Minnen, Jelijs Bruijns en Johan Bruins voogden zijn. 
De connectie met de Bruins zou misschien te maken hebben met het feit dat Coert's dochter 
Hille met Willem Bruins was gehuwd? 
Bij het hertrouwen van Coert's weduwe Annetien Harckes in 1639 is voor haar aanwezig 
swager Willem Bruijns. 
 
Een nog openstaande vraag: 
Was Annechien Harckens eerder gehuwd met N.N. Calmes? Zie huw. 1624 Andries Jurgiens, 
van Winschoten, veldscheerder onder van Isselmuden, end Geertien Calmes Coor van 
Minnen’s dochter absent (waarvoor de moeder Anna) compareerde.  
Is Coert van Minnen dan Geertiens stiefvader? 
 
III.1  Hindrick Harkes, otr. Groningen 18 november 1604 Jantijen Peters.  

Hindrick Harkes absendt daer voer sijn vader Harke Hebelts caverdt ende Jantijen 
Peters is die publicatioen geaccorderth den 18 novebris [1604]. In margine: 
Martinikerk. 

 
III.2  Wicherus Edema, predikant

8
, otr. 1e Groningen 22 januari 1620 Geesien Arens, 

dochter van Arent van Salinghe en N.N., wed. van Bonne Eppes. Geessijn Arens, als 
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weduwe van Wicherus Edema, pastor to Westerwijtwert, hertr. Groningen 1627 Jakop 
Gerrijts, van Uithuizermeeden.  
Groningen 22 januari 1620 Den erbaren Wicherus Edema soene van salighe Harcke 
Hebels absent daervoer Anna sin suster wesende Coert van Minnens huisfrouwe 
compareerde ende de deuchtsame Geesien Arenss dess edelen Arent van Salinghe 
dochter absendt daervoer haer suster Lisabeth Gerriths caveerde; is de proclamatie 
geconsenteert. In margine: Martinikerk; per dominum Bernhar. den 12 februarij 1620. 

 
Geesien Arens tr. eerder: 
Groningen 12 november 1614 Bonne Eppes van Middelbert wonende in de Gronniger  
Toren weduwnaar van Alijt van Echten unde Geesien Arens Arent van Salingen 
dochter. In margine: is gestorven voert na de laeste proclamatie. 

 
 
Noten: 
 
-1-  Aanvullingen en correcties op Duinkerken, V. 
-2-  Met dank aan Petronella J.C. Elema te Groningen, Klaas Bijsterveld 
       te Sauwerd, Fred Wiersema te Belmot, MA (VS) en Johan Waterborg te Ten Boer. 
-3-  Dit echtpaar wordt (ook) genoemd in Gruoninga 2010, blz. 94. 
-4-  W. Duinkerken, “Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum (1991). 
-5-  W. Duinkerken, “Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum (1991). 
-6-  W. Duinkerken, “Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum (1991). 
-7-  GrA, HJK (toegang 136), inv.nr. 867, Fol. 295v. Met dank aan Johan Waterborg te    
       Ten Boer, die op zijn beurt Arie Buurma te Zuidhorn en Gert Schansker te      
       Luzern (Zw.) bedankt voor deze vermelding. 
-8-  W. Duinkerken, “Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum (1991). 
 
 
 
 
 

Op zoek naar het verhaal van Bouwo Wilkes van Koldam 
Eppo van Koldam 

 

Het nieuwe motto van de NGV is “ontdek jouw verhaal”. Een aansprekend motto, want het 

houdt meer in dan “ontdek je voorouders”. Voor mijn vader was het nog een hele kunst om de 

stamboom een beetje kloppend te krijgen, maar inmiddels vind ik op mijn pc in 10 minuten de 

gegevens, die hij in vijf avonden archiefbezoek bij elkaar schraapte. Er is dus ruimte om onze 

grenzen te verleggen. Om gegevens om te bouwen tot een verhaal of – wellicht op mij meer 

van toepassing – een beleving.  

Mijn overgrootvader Wilko Bouwes van Koldam is op 30 juli 1854 geboren in Startenhuizen. 

Maar waar en waarom in Startenhuizen? Met mijn broer Martin besluit ik dat eens uit te 

zoeken. Via allegroningers.nl kun je de scans inzien van de akten van de burgerlijke stand. 

Gelukkig heeft de ambtenaar van de gemeente Kantens bij de geboorteakten ook de adressen 
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ingevuld. In het geval van Wilko K27. Maar waar ligt in Kantens K27? Wij hebben daarvoor ook 

wat andere akten bekeken. Vooral ook akten die betrekking hebben op de getuigen bij de 

geboorteaangifte van Wilko (de landbouwer Jan Jacobs Elema en de timmerman Jan Ijzebrand 

Doornbos) en akten waarin Bouwo wordt vermeld als nabuur. Het is wat prutswerk, maar we 

komen zo tot een namenlijstje van bewoners van huizen in de buurt. Vervolgens raadplegen 

we HisGis om te kijken of wij deze personen terug kunnen vinden. Dat lukt! We komen voor 

K27 uit op de woning Kantens sectie D nr 348. Nu is het tijd om naar de Groninger Archieven 

te gaan, want daar kun je de kadastrale informatie digitaal raadplegen, en kunnen we dus 

kijken of we D nr 348 inderdaad kunnen koppelen aan Bouwo van Koldam. 

We vinden, dat het betreffende pand, dat eerst een tapperij annex woning was, in 1854 is 

aangekocht door Jacob Jans Smit, smid te Garsthuizen. Dat sluit heel mooi aan bij onze andere 

informatie, want Bouwo is op 24 mei 1854 getrouwd en was toen smidsknecht te Garsthuizen. 

Jacob Jans Smit zal de woning dus hebben gekocht als woning voor zijn smidsknecht. De 

woning ligt ook vlakbij Garsthuizen. Het blijkt ons ook, dat we via Bouwo en Jacob Jans Smit in 

een heel netwerk van smeden op 

het Hogeland terecht komen. Een 

netwerk waarin onze familie een 

stevige rol vervuld heeft. We 

kunnen koppelingen maken naar 

smederijen in Zijldijk, Usquert, 

Uithuizen en Uithuizermeeden. Bij 

de familie gaat het om Bouwo’s 

broer Haijo, zijn neven Hindrik 

Jacobs Bos en Fokko Jacobs Bos en 

zijn nicht Aeilke Oosting. Allemaal 

nakomelingen van landbouwer 

Haijo Ritzes te Westerlee (zie het 

schema). Maar er is ook nog een 

ingewikkeld netwerk van 

aangetrouwde familie. 

 

Een uitdaging voor meer onderzoek, maar ook een uitnodiging voor meer beleving. Na het 

nodige onderzoek stappen Martin en ik in de auto om te zien wat er nog van al die smederijen 

over is. Martin zorgt voor de foto’s. Uiteraard rijden we eerst via de Eemshavenweg naar 

Startenhuizen en Garsthuizen. Het geboortehuis van Wilko Bouwes van Koldam ligt dicht 

tegen Garsthuizen aan (het huis links op de foto naast de Eemshavenweg). Midden in 

Garsthuizen staat de oude smederij waar vader Bouwo heeft gewerkt. 
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Na Garsthuizen rijden we door naar 

Usquert. Hier heeft Bouwo’s broer 

Haijo lange tijd een smederij gehad 

en omdat Bouwo jong overleden is - 

waarover straks meer - is dit ook de 

plaats waar zeer waarschijnlijk onze 

overgrootvader Wilko Bouwes van 

Koldam is opgegroeid en is opgeleid 

tot smid. Overigens is Haijo nooit 

eigenaar geweest van de smederij in 

Usquert. Hij is in 1840 getrouwd met 

de weduwe van smid Ame Pauwel 

Munting en heeft samen met haar 

de smederij voortgezet. In 1858 is  

Tamme Ames Munting in de 

smederij van zijn vader gekomen. 

Waarschijnlijk is ook hij opgeleid 

door Haijo en geldt dat ook voor zijn 

broer Having, die in 1873 smid wordt 

in Garsthuizen, en zijn broer Pauwel, die we nog tegen komen in Uithuizermeeden. Het oude 

pand is nog in Usquert aanwezig. Martin heeft in een boek over Usquert zelfs nog een 

afbeelding uit 1952 gevonden. De smederij was toen van H. Jansen.  Op de foto is de 

smederij het pand links. 

Onze tocht gaat verder naar Uithuizen. Hier is van de oude smederij niets meer over. Er staat 

nu een woonhuis met een rood 

pannendak. In 1842 heeft Jelto 

Nederhoed hier de smederij 

gehad. Hij is gehuwd met 

Zwaantje Jans Smid, de zus van 

Jan Jacobs Smid in Garsthuizen. 

Daar is Jelto zelf ook nog 

smidsknecht geweest. Als Jelto 

overlijdt, hertrouwt Zwaantje in 

1845 met Bouwo’s neef Fokko 

Jacobs Bos. Zo komt deze 

smederij in de familie en dat zal 

zo blijven tot 1905. Ook van deze 

smederij is een oude foto 

opgenomen in een plaatselijk 

fotoboek. Het gaat dan om de 

smederij van de familie Wolthuis 

in de Hoofdstraat West.  
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Na Uithuizen volgt Uithuizermeeden. Een belangrijk punt, want hier komt Grietje Drewes 

Bakker, de vrouw van Bouwo en dus 

onze overovergrootmoeder 

vandaan. Het pand van de bakkerij 

van de vader van Grietje is nog 

herkenbaar aanwezig (links naast de 

zeemeermin). Van de smederij (nu 

Oudedijksterweg 14) is niets meer 

over. Zou Bouwo ook op deze 

smederij als smidsknecht heb- 

ben gewerkt en zo Grietje hebben ontmoet? Bouwo moet dan knecht zijn geweest bij Wietze 

Jans Koolman. De zoon van deze Wietze, Barteld Wietzes Koolman trouwt in 1843 met de 

oudere zus van Grietje en is dus een koude zwager van Bouwo. Hij is enige tijd smid in 

Noordhorn, maar overlijdt in 1851. Na Wietze Jans Koolman wordt de bovengenoemde 

Pauwel Ames Munting omstreeks 1848 smid in Uithuizermeeden, maar op een andere locatie. 

Waar is ons niet duidelijk. Om het nog wat ingewikkelder te maken, Pauwel trouwt met Aeilke 

Oosting, nicht van Bouwo en van zijn 

stiefvader Haijo.   

Na Uithuizermeeden rijden we door 

naar Zijldijk. Hier heeft op de locatie 

van een groot 

landbouwmechanisatiebedrijf de 

smederij gestaan, die in 1841 

eigendom is van Bouwo’s neef  

Hindrik Jacobs Bos. In 1856 neemt 

Bouwo deze smederij van zijn neef 

over en verhuist dan dus van 

Garsthuizen naar Zijldijk. In 

hetzelfde jaar overlijdt zijn vrouw 

Grietje Drewes Bakker. Bouwo 

hertrouwt in 1858 met Itje van 

Bergen en krijgt bij haar in 1859 

weer een zoon, Jan van Koldam. Itje 

overlijdt nog in datzelfde jaar. En in 

1861 overlijdt ook Bouwo. Wilko en 

Jan zijn wees. Oom Haijo wordt 

aangewezen als voogd en zal ook voor een belangrijk deel voor de opvoeding van de jongens 

hebben gezorgd. Wilko wordt door hem opgeleid tot smid.   

Als Wilko in 1882 trouwt, is hij smidsknecht te Eenrum. Waar precies weten we niet. Nog in 

hetzelfde jaar koopt Wilko met steun van oom Haijo een smederij in Woltersum. Daar wordt 

mijn opa Eppo van Koldam geboren. In 1908 vindt Wilko het welletjes. Hij heeft goede zaken 

gedaan en verhuist naar Apeldoorn (!). Op de plaats van de smederij in Woltersum ligt nu een 
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jeu de boule baan (het grasveldje in de bocht van de straat). Wij hebben geen ballen bij ons. 

Dus rijden we na Woltersum terug naar huis.   

 

Anna Lucia van Glinstra uit Leeuwarden 
en de Groningers Julsing, Verrucius en Emmen 
Antonia Veldhuis 

 

In het landschap Drenthe was tot 1791 de Etstoel het hoogste rechtscollege. Men sprak recht 

in geschillen over geldleningen, mishandeling, belediging, erfenissen, doodslag en diefstal. 

De uit Groningen afkomstige Berent Joris (Camp) kwam ik hier tegen.  

Hij verzocht uitstel in een zaak omdat hij, staat in het verslag van 18 juni 1641, vanwege het 

testament van wijlen zijn broer in Leeuwarden moet zijn. Er werd geen naam genoemd. Via 

internet en onderzoek op het Historisch Centrum Leeuwarden vond ik de broer.  

Het werd een uitgebreid onderzoek met als resultaat een artikel-in-wording met verrassende 

bronnen en vondsten. In mijn enthousiasme had ik één tak iets teveel uitgewerkt, maar die 

was te mooi om er niets mee te doen. Vandaar deze gezinsstaat van de in Leeuwarden 

geboren Anna Lucia. Ze trouwde vier maal, bracht drie echtgenoten naar het graf en kreeg 

negen kinderen waarvan er vijf jong overleden. Haar dochter ging terug naar moeders roots. 

Ze trouwde in Leeuwarden, de plaats waar haar moeder haar jeugd doorbracht.  

Anna Lucia van Glinstra, werd gedoopt in Leeuwarden op 27 oktober 1620 (als Lucye), werd 

lidmaat in Groningen in september 1650 (met attestatie van Leeuwarden) en ze overleed in 

Groningen op 12 oktober 1661. Haar ouders waren Vincent ((Sent) Ipckes (Glinstra) en 

Maijcke Waetse Eelckes, echtelieden in Leeuwarden. 

De boeken en digitale bronnen die ik voor dit stuk gebruikte staan kort onder het kopje 

verantwoording en in een aparte  digit@@l: Digit@@l in stad Groningen 1600-1700. Websites 

en (digit@le) boeken. 

 

Anna Lucia Glinstra haar huwelijken 

Anna Lucia trouwt vier maal. De overlijdensdatums van haar eerste drie echtgenoten zijn 

gebaseerd op de laatste vermelding die ik van hen tegenkwam en de verplichte wachttijd van 

negen maanden voordat de weduwe een nieuw huwelijk mocht aangaan. Deze bepaling was 

ingesteld omdat er na het overlijden van de man nog een kind zou kunnen komen en de 

familie 'bang' was dat de erfenis naar de verkeerde familie zou gaan. De overlijdensdatums van 

Anna Lucia en Hieronynus Emmen komen uit het Programma funebre dat na het overlijden van 

Hieronymus, op verzoek van de familie werd geschreven, zie de website 

www.fascimile.ub.rug.nl. 

 

http://www.fascimile.ub.rug.nl/
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Anna trouwt (1) Leeuwarden rond 1640 Julius Beyma, hoogstwaarschijnlijk ged. Leeuwarden 

17 maart 1620 (als Jellis, vader is Lambartes, secretaris), student Leeuwarden 29 mei 1636 en 

Groningen 24 juni 1637 (Julius a Beijma, Leoverdiensis), lidmaat Leeuwarden 20 okt. 1643, 

advocaat, overl. tussen 20 okt. 1643 en sept. 1645, zoon van Lambert van Beyma (secr. 

Oostdongeradeel 1619, secretaris van de Heeren Gedeputeerden, weesvader 1659) en Elscke 

Coerts Nederhof. 

Anna trouwt (2) Leeuwarden (gerecht ondertr. 29 mei) attestatie afgegeven 7 juni 1646 Reiner 

(Regnerus) Julsing, geb. rond 1618, student Groningen 24 jan. 1635 (phil., gratis), lidmaat 

Groningen maart 1645 (ant Vischmerkt) en Leeuwarden 10 april 1647, overl. tussen mei 1653 

en dec. 1654, zoon van Bernardus Julsing en Anna Frix.  

Anna trouwt (3) Groningen 29 sept. 1655 jonker Hieronimus Verrutius, stud. Groningen 25 

aug. 1627 (phil.),  lidmaat Groningen maart 1628, cornet 1645, luitenant 1655, ritmeester tot 

26 febr. 1658 (resignatie), overl. tussen 10 nov. 1658 en 5 juli 1659, zoon van Willem Verrutius 

en Oda Fironia.  

Anna trouwt (4) Groningen 21 april 1660 Hieronimus Emmen, geb. Groningen 26 juli 1622, 

stud. Groningen (filos. 15 aug. 1636) en Franeker (rechten 29 okt. 1642), lidmaat Groningen 

maart 1641 (an Martinikerkhoff) en sept. 1650 (attestatie van Franeker), overleden Groningen 

4 aug. 1662, begr. aldaar 8 aug. 1662 (uitvaart uit huis achter de Akerk), zoon van Rudolph 

Emmen en Suzanna Verrutius. 

Drie van de vier echtgenoten van Anna Lucia van Glinstra en hun onderlinge familierelatie. Ze 

staan vetgedrukt, achter de naam, tussen haakje, de volgorde waarin hij haar partner was. 

 

Anna Lucia Glinstra haar kinderen uit het 1e bedde 

a. Vincentius Beyma, ged. Leeuwarden 12 febr. 1641, cornet comp. ruiters 1666, ongehuwd 

overl.  

b. Jeltie (Juliana) Beyma, ged. Leeuwarden 10 sept. 1643, bij huwelijk genoemd jonkvrouwe, 

overl. voor 1687, trouwt Goutum 17 april 1664 Suffridus (Sjoerd) Boelens, ged. Leeuwarden 

18 mei 1631, stud. Franeker 26 aug. 1647 (phil.) en Utrecht 1650 (rechten), advocaat 1653, 

lidmaat Leeuwarden 30 jan. 1657 (belijdenis), griffier van het Hof van Friesland 1659-1687, 

burgemeester Leeuwarden, overleden Leeuwarden 28 juni 1692, begraven Mantgum 1692 

(aktedatum 7 juli), zoon van Gaetse Boelens en Ancke (Anna) Nederhoff. 

Kinderen van Jeltie en Sjoerd: 1667 Anna Lucia, 1669 Elske (jong overl.), 1670 Maijke, 1672 

tweeling Gaatse en Ydtie (beide jong overl.). Van de jong overleden kinderen staat een 

beschrijving in het boek Friezen uit vroeger eeuwen van De Walle. In Huisarchief Dekemastate 
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(Tresoar, toeg. 314-01) bevinden zich diverse aktes van dit gezin en er is een grafsteen van de 

drie jong overleden kinderen in de kerk in Mantgum. Portretten van Suffridus, Jeltie en 

dochters Anna Lucia en Maria hangen in Dekema State in Jelsum (Fryslân). 

In het Genalogyske Jierboekje van 1994 staat een uitgewerkte genealogie Boelens, geschreven 

door Rindertje Bouma. Op bladzijde 12 en 13 vindt u informatie over Sjoerd/Suffridus. 

Suffridus werd op 7 juli door de Vrouwenpoort vervoerd naar Mantgum waar hij in de kerk 

werd begraven. Dit staat genoteerd in het register Begraven van de Wezen. 

Over Vincentius en Jeltie vond ik geen aanzwering van voogden. Wel werden er later in diverse 

aktes voogden genoemd. In 1663 was dat haar oom Aelcko van Glinstra, curator over Jeltje 

was oom Johannes Glinstra (raadsheer). 

 
 

Anna Lucia Glinstra haar kinderen uit het 2e bedde 

c. Anna Lucia, ged. Leeuwarden 6 april 1647, jong overl. 

d. Berent, ged. Groningen (Akerk) 21 dec. 1649, jong overl. 

e. Berent, ged. Groningen (Akerk) 26 jan. 1651,  jong overl. 

f. Vincent, ged. Groningen (Akerk) 29 jan. 1652,  jong overl. 

g. Joannes Julsingh, ged. Groningen (Akerk) 29 mei 1653, overl. na 1691, trouwt Groningen 26 

sept. 1674 (huw. contr. Groningen 25 sept. 1674) Elidia Julsingh, ged. Groningen (Akerk) 14 

febr. 1656, dochter van ontvanger Bernardus Julsing en Decia Hensius. 

Als voogden over Joannes werden benoemd: 

* 30 oktober 1655 De e. raetsheer Johan Julsingh als voormunt ende d 'e ontfanger Berent 

Julsingh als voocht aengeswooren over wijlen hoer broeder des e. Reijner Julsingh 

minderjarige kindt bij vrouw Lucia Glinstra geprocreert. 

* 4 februari 1656 D 'e Johan Cloot aengeswooren als voocht over wijlen des e. Reijner 

Julsinghe minderjarige kindt, bij vrouw Lucia Glinstra geprocreert, geduirende de scheijdinge 

tusschen de moeder ende het kint. 

* 14 februari 1665 D'heer secretaris A. Berchhuijs aengeswooren als voormondt over wijlen 

Anna Lucia Glinstra nagelatene soone bij wijlen Reiner Julsinghe in echte geproreert, ende sulx 

geduirende de scheidinge.   

* 1674 10 juli: HCL Leeuwarden: Joannes Julsingh, veniam aetatis bij den hove becomen 

hebbende, als broeder en naest bloedverwant van Wilhelmus Veritius, in het 16e jaar. Curator 

de not. Johannes Duijff. Voorheen was dr. Sacheus Gerroltsma curator. (Stadsarchief 

Leeuwarden, autorisatieboeken akte W005-213a fol. 215). 

 

Anna Lucia Glinstra haar kinderen uit het 3e bedde 

h. Wilhelm, ged. Groningen (Akerk) 13 juli 1656, jong overl. 

i. Wilhelm Verrucius, ged. Groningen (Akerk) 16 nov. 1658, lidmaat Leeuwarden 8 juni 1692 

(van Groningen), Leeuwarden 15 aug. 1698 (van Bergum), Dokkum 1706, luitenant onder de 
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compagnie van ritmeester Starckenborg 1690, convooimeester Dokkum 1717, overleden na 

1717.  

Trouwt (1) Groningen 27 dec. 1690 Jacoba Rengers, afk. uit Overijssel, lidmaat Leeuwarden 8 

juni 1692 (van Groningen), overl. tussen 1692 en 1697.  

Trouwt (2) Idaard (ondertr. Bergum 29 aug. 1697) 19 sept. 1697 Ida van Rosier, lidm. Dokkum 

12 febr. 1706 (van Bredefoort), overl. na 1706. 

Kinderen: 1e echt: 1691 Jeronimus (jong overl.), 2e echt: 1700 Jeronimus Fermyn, 1701 

Barnardus Suffridus, ? Harmen Rudolf en Johan Willem.  

Als voogden over Wilhelm werden benoemd: 

* 3 april 1661 D'e raedsheere Julsingh als voogt angesworen gedurende de scheijdinge van 

wijlen dr. Schonenborchs  goederen over wijlen Jeronimus Verrucius soontien, bij vrouw Anna 

Glinstra geprocreert. 

* 24 nov. 1662 Doctor Gleijns als vreemde voocht angeswooren over wijlen de luitenant 

Hieronimus Verrucius minderjarich kint bij vrou Anna Lucia Glinstra geprocreert.   

Op lijst hoogstaangeslagenen Friesland 1697 staat Willem Verrucius in Tietjerksteradeel met 

een vermogen van 16.200 libra. (Lijst internet M.H.H. Engels, sept. 2015). 

Samen met Anna Lucia Julsing, dochter van halfbroer Joannes Julsing, wordt hij in 1698 

genoemd in Wirdum op stemnummer 31, ze waren elk voor de helft eigenaar 

(www.allefriezen.nl). 

Idem 1698 Hogebeintum stemnummer 4.  

Idem Slappeterp 1698 stemnummer 4: Wilhelm eigenaar met Anna Julsing (elk 1/7), Watze 

Glinstra (3/7) en Hector Glinstra (2/7). 

 

Anna Lucia Glinstra haar goederen 

De goederen van Anna Lucia in Friesland werden beheerd door haar broers Eelco en Johannes. 

De rekening en verantwoording ervan is te vinden in het Archief Van Sminia in Tresoar (onder 

andere inv.nr. 823 in 1666 en in inv.nr. 810).  In 1662 is er een inventarisatie van de goederen 

opgemaakt die Anna Lucia van Glinstra en Hieronymus Emmen toebehoord hebben. Ook deze 

zit in het archief van de familie Van Sminia, onder inventarisnummer 825. Opvallend is het 

aantal schilderijen, hieronder portretten van R. Julsingh, luit. Verruci, Willem Verrucij en H. 

Emmen. Ze zaten in zwarte lijsten. Er waren ook nog twee ronde, 8 grote en 2 kleine 

schilderijen in ebben lijst met nog 12 exemplaren genoemd van verschillend formaat en nog 23 

prenties van allerlei soort. Hieronder die van Prins Maurits en Wilhelm Frederick. Verder zijn er 

diverse verzegelingen van meer dan 2000 gulden en twee huizen in de stad Groningen. Het 

ene staat bij de Akerk op de hoek van Monnickeholm, het andere aan Martinikerkhof.  

Aan kleding waren er minstens zes rokken, drie tabberts en een rood satijnen manteltje. 

Diverse kleren waren met gouden 'canten' bezet. Aan juwelen zijn er onder andere twee 

snoeren parels, een gouden diamanten ring, een gouden ketting en een zilveren oorijzer. Er 

worden veel spaanse stoelen genoemd en eiken meubelen. Er waren ten minste vier pistolen 

in huis, waarvan twee met dubbele loop en degens. Verder worden stijgbeugels genoemd en 

een blank harnas. Aan vertrekken worden er genoemd: bovenkamer, 't sael, voorhuis, gang, 

groene kamer, bovenkamertje. De bovenkant van de inventarisatie is verbleekt en niet meer te 

lezen. De inventaris telt 47 bladzijden. 

http://www.allefriezen.nl/
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Huwelijksvoorwaarden en testamenten 

In Collectie De Sitter-Schönfeld (toeg. 574 op de Groninger Archieven) zit onder 

inventarisnummer 111 een gemeenschappelijk testament van Regnerus Julsingh en Anna Lucia 

van Glinstra, gedateerd op 3 januari 1652. Er worden geen bijzonderheden genoemd. 

De huwelijksvoorwaarden van Hieronymus Verrutius  en Anna Lucia werden opgemaakt op 18 

oktober 1655, ze zitten in het familiearchief Verrutius-Emmen (toeg. 590) en zijn te vinden 

onder nummer 17  inv. nr. 36, testamenten van deze echtelieden zitten in dit archief onder 

nummer 37 (datums 15 mei 1658 en 31 mei 1660) en de scheiding van de goederen op 27 mei 

1663 zit in inv.nr. 38.  

 

Verantwoording internet en met dank aan 

De gegevens werden gevonden in Tresoar in Leeuwarden en in de Groninger Archieven.  

De websites www.allefriezen.nl en www.allegroningers.nl zorgden voor doop-, trouw-, en 

begraafgegevens.  

Van de website www.rjhbrink.eu/Mantgum%20en%20Schillaard/Zerken.htm haalde ik enige 

gegevens over Mantgum. Beheerder van de site is R.J.H. Brink. 

In het Drents Archief ligt nog: Catalogus van de boekerij mr. L. Oldenhuis Gratama toeg. 0583 

met als inventarisnummer 57. Het testament van de echtelieden Hieronijmus Verrucii en Anna 

Lucia Glinstra, opgemaakt op 31 december 1656. 

Dank ben ik verschuldigd aan Albert Beuse, Joop van Campen en Henk Streng voor info en 

controle.  

 

 

Digit@@l in stad Groningen 1600-1700 

Websites en (digit@le) boeken 
Antonia Veldhuis 

 

Onderzoek voor onderzoek 

Voordat u onderzoek naar een bepaalde familie gaat doen is het nuttig eerst te onderzoeken 

wat erover is gepubliceerd. U ziet allereerst in de tot 1994 bijgewerkte boekenserie 

Genealogisch repertorium van jhr. mr. dr. E. A van Berensteyn (kortweg De Berensteyn 

genoemd, 5 delen).  

Digitaal kan dat op www.cbg.nl via Bibliotheek. Daar de keuze uit Bibliotheek, Biografische 

index en Genealogisch repertorium. Voor Groningen kunt u de Genealogische bibliografie van 

de Provincie Groningen van W.G. Doornbos (uit de serie Groninger Bronnen en Toegangen) 

raadplegen. Digitaal kunt u zoeken op bibliografievangroningen.ub.rug.nl/zoeken via Zoeken in 

de bibliografie.  

Op de website www.cbg.nl Bibliotheek aanklikken en een naam in het zoekvak zetten. U heeft 

hier keuze uit Bibliotheek, Biografische index en Genealogisch repertorium. 

En op dbnl/org/thema/index.php, de digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren.  

http://www.allefriezen.nl/
http://www.allegroningers.nl/
http://www.rjhbrink.eu/Mantgum%20en%20Schillaard/Zerken.htm
http://bibliografievangroningen.ub.rug.nl/
http://www.cbg.nl/
http://www.dbnl/org/thema/index.php
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Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht-en Wapenkunde gaf in 1983 ter 

gelegenheid van hun 100-jarig bestaan een dik kwartierstatenboek uit, in 1993 volgde een wat 

dunner exemplaar (resp. 530 en 175 bladzijden). Van Groningen zijn drie 

kwartierstatenboeken uitgebracht, waarvan één ook op CD-rom, van Friesland zijn mij drie 

bekend. Misschien staat de door u gezochte familie hierin en kunt u contact opnemen met de 

maker ervan. 

Zowel Friesland als Groningen hebben de serie Volksalmanakken. 

 

Basisgegevens 

Vervolgens brengt u een bezoek aan www.wiewaswie.nl, www.allegroningers.nl, 

www.allefriezen.nl en www.alledrenten.nl om doop-, trouw- en begraafgegevens op te 

zoeken. Groningen heeft bovendien een deel van de huwelijkscontracten gedigitaliseerd, op 

www.allefriezen.nl staan onder meer lidmaten, quotisatie en quaclappen. Meestal staat een 

scan van de akte bij de vermelding, is dat niet het geval dan kunt u die inzien op 

www.zoekakten.nl. Selecteer de provincie, kies daarna de plaats, vervolgens de soort 

vermelding en klik op Maak een keuze.  

Meerdere huwelijken (na overlijden) kwam in de 17e eeuw veel voor. Ter bescherming van de 

belangen van de kinderen werden er een voormond en voogden benoemd. De 

voogdenbenoemingen over de jaren 1639-1700 staan in twee boekjes in de serie Groninger 

Bronnen en Toegangen gebundeld: Voogdijaanstellingen in de stad Gronningen 1639-1672 van 

H.J.E. Hartog en Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1672-1700 van W.G. Doornbos en 

anderen. 

In dezelfde serie zijn een twintigtal boekjes verschenen, waaronder Gildrechtboek van de stad 

Groningen 1434-1710, bewonerslijsten van 1659 en 1710 en lidmaten 1594-1660. 

En uiteraard zoekt u op www.google.nl. Als u de voor- en achternaam tussen aanhalingstekens 

zet, dan ziet google dit als één woord, waardoor u gerichte treffers krijgt. Gegevens op 

particuliere websites die u hebt gevonden via google 'moet' u uiteraard even controleren. 

Maar het kan u op weg helpen. 

 

Over de grens en namen 

Omdat Groningers nog wel eens over de Friese grens gaan, en visa versa, is het nuttig ook daar 

even naar publicaties te kijken. Hiervoor kunt u kijken in de indexen op de Genealogyske 

Jierboekjes.  

Denk hierbij aan naamsvarianten. Ik had gemist dat Suffridus de latijnse vorm was voor Sjoerd, 

waardoor ik nogmaals deze boekjes op index moest doornemen. Anna Lucia kwam ook voor 

als Lucia en Antje, Jeltje heet ook wel Juliana en soms komen de beide Hieronymussen voor als 

Jerome. 

Afbeelding van de grafsteen van drie van de kinderen van Sjoerd Boelens en Jeltjes Beyma van 
de website van Hessel de Walle (met toestemming). 
 

Begraven 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.allegroningers.nl/
http://www.allefriezen.nl/
http://www.alledrenten.nl/
http://www.allefriezen.nl/
http://www.zoekakten.nl/
http://www.google.nl/
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Voor zoeken naar begraafdatums raadpleegt u 

Groninger Gedenkwaardigheden van A. Pathuis. 

Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 

staan in dit 1079 bladzijden tellende boek. 

Friezen uit vroeger eeuwen, Opschriften uit 

Friesland, 1280-1811 van drs. Hessel de Walle 

geeft opschriften uit Friesland. Beide boeken 

kunt u ook digitaal doorzoeken. Pathuis vindt u 

op 

www.redmeralma.nl/gedenkwaardigheden.htm. 

In de Friese grafschriften kunt u zoeken op 

www.walmar.nl/inscripties.asp. Hierop staan 

9621 objecten met 3224 foto's. Via links komt u 

op een blog en op een overzicht van 

familiewapens uit de database. 

Had één van uw voorouders connecties met de Groninger Universiteit, dan staat hij mogelijk in 

het boek Academische Rouw van J. Ensink. Vanaf de oprichting van deze Universiteit werden er 

regelmatig programma's gedrukt om plechtigheden en gebeurtenissen aan te kondigen. 

Hieronder waren ook begrafenissen van hoogleraren, curatoren, studenten en dergelijke. In dit 

boek staan ze met genealogische gegevens en familieverbanden. De scans van de originele 

documenten staan online: 287 stuks. Ze zijn vrij voor iedereen in te zien en te downloaden op 

de website www.fascimile.ub.rug.nl. Ga naar Collecties (onder Uitgelichte collecties) en kies 

daar Programmata. Intikken van een naam in het zoekscherm geeft treffers. Klein probleem: 

tot 1878 zijn ze in het Latijn. De 'echte' documenten berusten bij de Universiteitsbibliotheek 

Groningen. 

 
Misschien volgden bij de begrafenis van uw Friese voorouders de wezen van het Old Burger 

Weeshuis wel de rouwstoet. Dat kunt u zien in de index van Begraven met de Rode Wezen 

(1636-1721). Ze staan vermeld in het Genealogysk Jierboekje van 1866 op bladzijde 83 en 

volgend en zijn digitaal te doorzoeken op mpaginae.nl/Begrmdw/alfnamen.htm. 

 

Bezit 

Zat er in de familie enig bezit, dan kan via www.archieven.nl worden gezocht naar 

huwelijksvoorwaarden, testamenten, verkoop en leningen. Vaak zitten beide eerstgenoemde 

in een familiearchief. Soms zitten in de inventaris, naast de vermelding van de akte, 

uitgewerkte genealogieën. Voor dit soort aktes zult u naar het archief moeten, waar mogelijk 

nog meer moois op u ligt te wachten. 

 

http://www.redmeralma.nl/gedenkwaardigheden.htm
http://www.walmar.nl/inscripties.asp
http://www.fascimile.ub.rug.nl/
http://mpaginae.nl/Begrmdw/alfnamen.htm
http://www.archieven.nl/
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Boeken 

Boeken hoeft u niet meer op index door te nemen, maar zijn op books.google.nl, waarop 

duizenden gedigitaliseerde boeken staan, gemakkelijk te doorzoeken. Naam, onderwerp of 

periode aangeven en de treffers worden getoond. Bij Tools, Boeken, Alle boeken kunt u (via het 

pijltje) de optie Voorbeeld beschikbaar (niet alle bladzijden worden dan altijd getoond) kiezen 

of de optie Gratis ebooks via Google aanzetten. In het laatste geval kunt u een pdf 

downloaden. Via Mijn bibliotheek kunt u, onder Browsergeschiedenis-Privé, de boeken zien die 

u op deze website heeft bezocht. Helemaal onderaan deze bladzijde staat informatie over wat 

er gedigitaliseerd is. Soms staan in boeken uitgewerkte genealogieën.  

Zoeken naar boeken werkt net als zoeken op het web. Namen intikken, tussen 

aanhalingstekens zetten en woorden toevoegen of uitsluiten met het minteken.  

Een greep uit boeken waarin Groningers in de 17e eeuw voorkomen: 

*Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel van Jr. Mr. M. de Haan Hettema en 

mr. A. van Halmael jr. met beschrijvingen en genealogieën van aanzienlijk families. In dit boek 

staan de huwelijken van Lucia van Glinstra in verkeerde volgorde.  

* Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-Boek: waarin voorkomen de voornaamste adelyke 

aanzienlyke familien. De schrijvers zijn Abraham Ferwerda en Jacobus Kok. 

* De Ommelander borgen en steenhuizen door W.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. 

Pathuis. 

* Onderwijs en onderzoek, Studie en wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 

18e eeuw onder redactie van A.H. Huussen jr. (Beperkt aantal bladzijden). Bladzijde 283 e.v. 

gaat over programma funebrae. Citaat uit dit boek: "Voor Hieronymus Emmen, als ware hij 

een zeer trouw academieburger" schreef rector Junius (1662), "op verzoek van de familie, een 

welverdiend programma."   

* De Heeren van den Raede: biografieën en groepsportret van de raadsheren van  het Hof van 

Friesland van O. Vries. 

* Leeuwarden in de Gouden Eeuw (redactie Henk Oly en Geart de Vries) geeft de rijksten van 

die stad in het jaar 1672.  

 

Uiteraard gaat u, voor zover mogelijk, gevonden gegevens controleren.  

Denk eraan dat u de bron (website/maker/naam en datum van raadpleging) noteert. Bij 

publicatie vermeldt u die uiteraard. Voor het gebruik van scans/afbeeldingen vraagt u even 

toestemming. Dat doet u ook met screenshots van een website. Er kunnen rechten op zitten. 

Rest me nog u een prettig (digit@@l) onderzoek toe te wensen met veel onverwachte 

vondsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.nl/
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Boekenrubriek 
Tobias Wagenaar 

tkjwagenaar@gmail.com 

 

 

Ook deze keer weer een aantal boeken die een raakvlak hebben met onze provincie en haar 

geschiedenis en die ook langs onze hobby de genealogie schuren. Misschien aan uw aandacht 

ontsnapt, omdat u over ver woont, kunnen zij uw toch nog inspireren en verrijken. De meeste 

regio boeken verschijnen namelijk in de eigen regio. 

 

Verschenen boeken 

 

Boekhandel Godert Walter 75 jaar in het hart van Groningen. Dit jubileumboek verhaalt over 

de geschiedenis van deze boekhandel. Aan bod komen o.a. het ontstaan, de diverse eigenaren, 

de klanten, diverse gastcolumns en een interview met de huidige eigenaren. Deze 

kwaliteitsboekhandel in het centrum van Groningen nu op naar de leeftijd van een 100 jarige ! 

Prijs 29,90 euro. 

 

De voorzienigheid regeert ! Louis van Heiden admiraal in Russische dienst – door Hans van 

Koningsbrugge.  Het boek handelt over het leven van de uit Zuidlaren afkomstige admiraal.  

Zijn levensverhaal speelt zich af aan het einde van de achttiende en de eerste helft van de 

negentiende eeuw. In Russische dienst speelt hij een belangrijke rol bij de zeeslag van 

Navarino in 1827. Veel wordt uitgediept – wie hij was, loopbaan, relatie met Zuidlaren, de 

roem en is tevens rijkelijk geïllustreerd. Ook zou hij ten grondslag liggen aan het bekende 

kinderliedje – Berend Botje ging uit varen. Welk kind kent het niet. Prijs 32, 95 euro. 

 

Kerstvloed 1717 een pelgrimstocht - door Piet H. Nienhuis. Hierin wordt de natuurramp die 

Nederland en Duitsland trof behandeld. In de Groninger Ommelanden en het Oldambt stierven 

rond de 2300 mensen in 1717 tijdens de ramp. De auteur behandelt o.a. zijn Groninger 

voorouders. Historicus Albert Buursma geeft informatie over het water – en dijkbeheer,  de 

bestuurlijke verhoudingen tussen Stad en Ommeland en dingen die we nog terug vinden in het 

landschap. Bij het boek hoort een wandelgids met kaarten over en door het getroffen gebied. 

Prijs 17,50 euro. 

 

Groninger architect A. Th. van Elmpt – door Bertus Fennema. Centraal staat de persoon en het 

werk van de architect Antonius Theodorus van Elmpt (1866-1953). Wie kent zijn gebouwen 

niet in de stad Groningen. Maatschappelijk was hij ook zeer betrokken. Hij was o.a. 

gemeenteraadslid. Zijn katholieke achtergrond speelt hierin een grote rol en die we tevens 

terug zien in zijn gebouwen. Prijs 22,50 euro. 

 

mailto:tkjwagenaar@gmail.com
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Historisch jaarboek voor Groningen 2017. Dit boek wordt door de vereniging Stad & Lande 

uitgegeven. Diverse onderwerpen passeren de revue. Aan bod komen o.a. het Groninger 

Stadboek, de herberg/het tolhuis bij de Groninger Punt te Glimmen en de ontwikkeling van het 

fietsen en het maken daarvan in de Groningen. En rijk geïllustreerd.  

 

Hervonden Stad 2017 – Een scala aan archeologische en bouwhistorische  onderwerpen 

komen aan bod in dit 22ste jaarboek. De onderwerpen hebben betrekking op zaken die zich in 

de gemeente Groningen hebben voorgedaan of afgespeeld. Zo komt o.a. de uitbreiding van de 

stad aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wijert-Noord, maar ook de noordelijke uitleg. 

Prijs 13,50 euro.  

 

Digitaal bestand - III x                                                                                                                                                                              

Het betreft hier een bewerking inzake de stad Groningen van de eerste 50 delen van oud III x, 

nu inventarisnummer 1534 en wel de delen 3935 tot en met 3984, en omvat de periode 1613 

(beginjaar) versus maart 1670. Aan bod komen o.a. verkopingen, verhuringen, hypotheken en 

erfscheidingen. Alle namen, locaties e.d. worden standaard meegenomen. Het heeft een 

omvang van ruim 3600 pagina’s. Prijs 60 euro. Het bestand is verkrijgbaar bij Sebo Abels. Zijn 

emailadres is seboabels@hotmail.com 

 

 

 

Binnenkort verschijnt: 

Sporen door het Hogeland, 125 jaar Hogelandspoor (1893-2018). Een boek over de beroemde 

spoorlijn Groningen-Roodeschool (Eemshaven). Volgens de brochure een bijzonder en kleurrijk 

boek met veel foto’s, overzichtskaarten en niet eerder gepubliceerde historische afbeeldingen. 

Bijna 500 pagina’s. Winkelprijs 45 euro, maar bij voorintekening voor 5 april à 39.50 euro. Voor 

meer info zie www.sporendoorhethogeland.nl. 

 

 

 

 
 

 

mailto:seboabels@hotmail.com
http://www.sporendoorhethogeland.nl/
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Bestuur van de afdeling Groningen 
Voorzitter  voorzitter@groningen.ngv.nl 

G. Zuidema Zilverlaan 30, 9743 RK Groningen 050-5776363 

Penningmeester en vice-voorzitter penningmeester@groningen.ngv.nl 

H. Boels Stadsweg 47, 9791 KA Ten Boer  

Secretaris secretaris@groningen.ngv.nl 

E.M. van Koldam P.J. Noël Bakerstraat 86, 9728 WD 

Groningen 

06-22376299 

Bestuursleden  

S. Dallinga Iemstukken 75, 9407 KK Assen 06-28846667 

T.H. Doornkamp Esweg 18, 9321 BN Peize 050-5034497 

Redactie GroninGEN redactie@groningen.ngv.nl 

K. Bijsterveld Burchtweg 7, 9771 BA Sauwerd 050-3061570 

T.H. Doornkamp Esweg 18, 9321 BN Peize 050-5034497 

J.A.P. Waterborg Vijverweide 13, 9791 EA Ten Boer 050-2303440 

Corrector  

J.B. Kranenborg Antilopespoor 306, 3605 CX Maarssen  

Knipseldienst  knipseldienst@groningen.ngv.nl 

M. Becker-Jager Frankrijklaan 49, 9501 RN Stadskanaal  

Webredactie  webmaster@groningen.ngv.nl 

G. Zuidema Zilverlaan 30, 9743 RK Groningen 050-5776363 

S. Dallinga Iemstukken 75, 9407 KK Assen 06-28846667 
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