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GroninGEN, februari 2019, nummer 1, jaargang 26 
omslag ontwerp: Henk Kampen 

Voorwoord 
 
Henk Boels 
Vicevoorzitter en penningmeester 
 
Voor u ligt het eerste nummer van 2019. Het is een goed gebruik dat de afdelingsvoorzitter in 

het eerste nummer van de nieuwe jaargang het woord vooraf verzorgt. Maar Gert Zuidema 

moet helaas in verband met zijn verhuizing verstek laten gaan en u zult dus met mij genoegen 

moeten nemen. 

De vereniging heeft een stormachtig jaar achter de rug. Het nieuwe centrum in Bunnik gaat 

weliswaar goed functioneren, maar het datalek in mei 2018 heeft grote gevolgen gehad voor 

de gang van zaken aldaar. Ook de nieuwe privacywetgeving heeft zoals bekend aanzienlijke 

consequenties voor het verwerken en publiceren van onderzoeksgegevens en het 

administreren van ledengegevens. Het Hoofdbestuur is druk doende om te voldoen aan alle 

wettelijke voorschriften. Ook voor het afdelingsbestuur moet duidelijk zijn/worden wie 

toegang heeft tot welke gegevens. 

Door het nog steeds teruglopend aantal leden (landelijk in 2018 per saldo minus 400) staan de 

financiën sterk onder druk en moet de tering naar de nering worden gezet. Tijdens het recent 

gehouden voorzittersoverleg in Bunnik werd dit nog eens benadrukt. De landelijke voorzitter 

wil fors inzetten op bezuiniging en de daartoe ingestelde financiële commissie kondigde aan in 

april a.s. te zullen komen met een plan van aanpak. Een eerste voorzet werd al gegeven over 

het al dan niet handhaven van de bibliotheek op het landelijk centrum (weinig bezoek en hoge 

kosten). 

Ondanks deze sombere geluiden zijn er toch ook lichtpuntjes te bespeuren. In 2021 hoopt de 

NGV haar 75-jarig bestaan te vieren. Het Hoofdbestuur wil hieraan zeker aandacht besteden. 

Vrijwilligers worden opgeroepen om zich te melden voor het verlenen van hand- en 

spandiensten. En er zijn altijd weer leden die de schouders onder alle te organiseren 

activiteiten willen zetten, getuige de inhoud van de afdelingsbladen die de ronde doen bij het 

afdelingsbestuur (al dan niet digitaal). Dit geldt ook voor onze eigen afdeling en ons 

afdelingsblad. Het bestuur is compleet en het blad wordt steeds gevuld met interessante 

bijdragen, ook in dit nummer. Het recent ingestelde genealogisch spreekuur lijkt een succes te 

gaan worden. 

Daarom veel leesplezier toegewenst en welkom bij de in dit nummer aangekondigde 

voorjaarslezingen in het gebouw van de Groninger Archieven. 
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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 e-mailadres naar 
redactie@groningen.ngv.nl. Indien uw e-mailadres wijzigt moet u dat ook aan ons doorgeven 
zodat wij het kunnen aanpassen. Personen die zich hiervoor aanmelden zullen GroninGEN 
m.i.v. het eerstkomende nummer digitaal ontvangen. 
 
Namens Bestuur en Redactie, 
Klaas Bijsterveld 
 
 

Verslag Algemene Vergadering NGV op 24 november 2018 
Eppo van Koldam 
 
Op de landelijke Algemene Vergadering van Afdelingsafgevaardigden op 24 november 2018 
stonden drie punten centraal: de slechte financiële rapportage over 2017, het vertrek van 
voorzitter Peter de Bruin en de nieuwe website.  
 
De financiële rapportage was eigenlijk best wel een triest verhaal. Door ziekte en 
ondeskundigheid van de penningmeester was de rapportage al uitgesteld van de 
voorjaarsvergadering naar de najaarsvergadering. Nu lag er een rapport, dat was opgesteld 
door een externe accountant en dat slecht aansloot bij eerdere rapportages. Het oordeel van 
de kascommissie was dan ook zeer kritisch. Duidelijk werd wel, dat het binnen de vereniging 
hard nodig is de tering naar de nering te zetten. Er is nu nog redelijk wat geld in kas vanwege 
de verkoop van het verenigingscentrum in Weesp, maar met een aantal stevige 
exploitatietekorten kan dat potje snel verdampen. De vereniging zet stevig in op digitalisering, 
dat kost veel geld, maar moet je dan tegelijkertijd analoge voorzieningen als de centrale 
bibliotheek handhaven? Je komt dan al snel aan heilige huisjes, dat bleek ook in de 
vergadering en dat maakt de keuzes, die het hoofdbestuur moet maken geenszins te benijden.  
 
Kort voor de vergadering maakte Peter de Bruin bekend om medische redenen af te zullen 
treden als voorzitter. Uiteraard was er in de vergadering begrip voor deze beslissing. Peter en 
zijn medebestuursleden hebben het de afgelopen periode behoorlijk voor hun kiezen gehad 
met de verhuizing van het verenigingscentrum, de opzet van de nieuwe website en als klap op 
de vuurpijl het datalek in 2018. Je kunt zeggen, dat het waarschijnlijk allemaal wat teveel is 
geweest. In dat licht is het vertrek van Peter een belangrijk signaal. Gelukkig kon in de vacature 
van voorzitter direct worden voorzien door de benoeming van Jos Taalman, voorheen tweede 
voorzitter. 
 
De opzet van de nieuwe ict-infrastructuur inclusief de nieuwe website heeft in 2017 en 2018 
veel aandacht gevraagd. Door het datalek is de gehele ict-infrastructuur in 2018 versneld 
vervangen. Door het hoof ICT en intredend hoofdbestuurslid Ad Bakker werden de 

mailto:redactie@groningen.ngv.nl
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ontwikkelingen in de vergadering kort toegelicht. Volgens Ad zouden we nu langzamerhand uit 
de problemen moeten zijn en moet de website steeds meer inhoud krijgen. Een korte 
zoektocht op ‘ontdekjouwverhaal.nl’ bevestigt dat.  
 

Afscheid van vrijwilligers 
Teijo Doornkamp 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Groningen van de NGV van 6 november 
2018 namen we feestelijk afscheid van 3 vrijwilligers die vele jaren de GroninGEN en zijn 
voorgangers Roots@Groningen en Huppeldepup hebben samengesteld en uitgegeven: Henk 
Hartog, Johan Waterborg en Tobias Wagenaar. Voorzitter Gert Zuidema stond stil bij de rol die 
zij hebben gespeeld in het creëren van GroninGEN zoals het nu is: een blad voor en door 
Groninger genealogen en historisch geïnteresseerden. De huidige redactie sluit zich graag aan 
bij de mooie woorden van onze voorzitter en hoopt voort te kunnen bouwen op het 
fundament van deze mannen. 
 

 
V.l.n.r. Gert Zuidema, Henk Hartog, Johan Waterborg, Tobias Wagenaar 

Elders in dit nummer vindt u een interview van Eppo van Koldam met Henk Hartog, de 
vrijwilliger met de meeste dienstjaren van deze drie. De redactie hoopt dat Eppo ook de 
andere twee tot een interview weet te verleiden. 
 

https://ontdekjouwverhaal.nl/
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Afdelingsprogramma 
 
Alle bijeenkomsten vinden normaal gesproken 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. 
Het lezingenprogramma van NGV afdeling Groningen, Stad&Lande en de Groninger Archieven 
ziet er als volgt uit. Voor nadere informatie zie ook de websites van de organiserende 
verenigingen en instellingen. 
 
6 maart 2019 - 20:00 uur. Zin en onzin van de Groninger Vrouwengalerij. 
Sanne Meijer, Kees Kuiken e.a. vertellen over de zin en onzin van de (historische) Groninger 
Vrouwengalerij. 
 
 

 
Bij Zuidlaren, ca 1935. Foto Noord-Nederlands Persfotobureau Folkers, Groninger Archieven 
(818_19400) 

 
3 april 2019 - 20:15 uur. Leven op terpen en wierden. 
Annet Nieuwhof vertelt over leven op terpen en wierden. Voorafgaand (19:30 uur) aan de 
lezing houdt Stad en Lande haar jaarlijkse ledenvergadering. 
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IJsbaan ’t Olhof, Rasquert, 1972. Foto M.A. Douma, Groninger Archieven (818_12780) 

 
24 april 2019 - 20:00 uur. Afsluiting Lauwerszee - Het verdriet van Zoutkamp. 
Albert Buursma en Dineke van der Wal vertellen over de afsluiting van de Lauwerszee en het 
verdriet van Zoutkamp. Met vertoning van documentaire. 
 
 

Duitslanddag 
 
6 april 2019 van 11:00 tot 16:00 uur – De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 in 
Hoogeveen – Klim ook eens in je Duitse stamboom. De NGV afdelingen Groningen, Drenthe & 
Noordwest Overijssel, Twente en Friesland en de NGV Werkgroep Genealogisch Onderzoek 
Duitsland organiseren tezamen een Duitslanddag met diverse lezingen. Het definitieve 
programma was ter perse van dit nummer nog niet bekend, houd de website van de 
organiserende afdelingen in de gaten! 
 
 

Lidmaatregisters naar AlleGroningers 
Teijo Doornkamp, Peize, doornkampt@zonnet.nl 
 
NGV Groningen en de Groninger Archieven zijn samen een project gestart om de 
lidmaatregisters van de Groninger kerken op te nemen in AlleGroningers. Dat maakt de 
lidmaatregisters doorzoekbaar zoals de DTB-registers en we verbetert de kwaliteit van de 
website en de aanwezig gegevens. 
 

mailto:doornkampt@zonnet.nl
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Geschiedenis 
De lidmaatbestanden zijn in 2004-2006 gedigitaliseerd via crowdsourcing: een grote groep 
vrijwilligers heeft onder leiding van Menne Glas de lidmaatregistraties van de verschillende 
Hervormde kerken overgetypt en deze documenten als website www.lidmatengroningen.nl 
gepubliceerd. De website is daarna overgedragen aan de Groninger Archieven. Inmiddels is 
deze website sleets geworden: zoeken werkt niet meer, links naar de originelen werken niet 
meer, en er is geen onderhoud op de gegevens en op de techniek. 
 
We willen daarom de lidmaatbestanden indexeren in AlleGroningers: 
• doorzoekbaar zoals andere kerkgegevens doorzoekbaar zijn 
• links naar originele pagina’s van kerkboeken zoals bij de dopen en huwelijken 
• onderhoud op de gegevens zoals bij dopen en huwelijken (via ‘Fout melden’) 
 
Proces 

 
De migratie van de lidmaatbestanden naar AlleGroningers verloopt in een aantal stappen. 
Gekozen is voor een pragmatische aanpak: automatiseren waar dat kan, geen werk opnieuw 
doen, mensen inzetten waar dat nodig is. De stappen zijn: 
 
1. het taggen van de lidmaatbestanden door vrijwilligers. Deze stap dient om de 

verschillende informatieonderdelen (zoals voornaam, patroniem, familienaam etc.) te 
markeren. 

2. het geautomatiseerd extraheren van de getagde informatie (van een getagd tekstbestand 
naar een excel-bestand). 

3. Het geautomatiseerd inladen van de geëxtraheerde en verbeterde informatie in Memorix, 
het informatiesysteem waarmee AlleGroningers wordt gevoed.  

4. Het door vrijwilligers corrigeren van de informatie in Memorix, zoals dat ook gebeurt bij 
andere gegevensbronnen. 

5. Het publiceren vanuit Memorix naar AlleGroningers 
 
Stand van zaken 
Het taggen en corrigeren willen we met vrijwilligers gaan doen. De lidmaatregisters zijn 
getranscribeerd via crowdsourcing, het is passend dat we dat ook doen met de stap naar 
AlleGroningers. Inmiddels hebben Menne Glas, Klaas Bijsterveld, Eppo van Koldam en 
ondergetekende als vrijwilligers een aantal kerspelen getagd, vooral om te beoordelen of het 
boven beschreven proces werkt. Een softwarespecialist van de Groninger Archieven heeft het 
extractieprogramma gebouwd. En de leverancier van AlleGroningers gaat binnenkort de 
aanpassingen aan AlleGroningers doen, zodat de lidmaatgegevens daar beschikbaar komen. 
Als alles naar behoren draait dan starten we met de werving van de vrijwilligers. 
 

http://www.lidmatengroningen.nl/
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Meer weten? 
Er is inmiddels een website geopend met een handleiding voor de taggers, video’s die 
uitleggen wat taggen is en hoe je het moet doen. Deze website vindt u op: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I19Te2kgUMsYQjIwrTi0Ih0Ags4PAyKB. Heeft u 
interesse om mee te doen? Meldt u zich bij me aan. 
 
 

Interview met Henk Hartog 
Eppo van Koldam 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I19Te2kgUMsYQjIwrTi0Ih0Ags4PAyKB
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Henk Hartog heeft bijna 25 jaar deel uit gemaakt van de redactie van ons afdelingsblad 

GroninGEN, dat eerder verscheen onder de namen ´Huppeldepup´ en ´Roots@Groningen´. 

Ook heeft Henk in de vorige eeuw een groot aantal jaren zitting gehad in het afdelingsbestuur. 

In de afdelingsledenvergadering gehouden op 8 november 2018 hebben we afscheid genomen 

van Henk en twee collega-redacteuren van de ´oude´ redactie van GroninGEN. Zie voor het 

verslag elders in dit blad. Henk heeft nu geen bijzondere functie meer binnen de NGV. Alle 

reden om met Henk eens terug te blikken op – naar zal blijken – ongeveer 45 jaar historisch 

onderzoek en betrokkenheid bij de NGV. Bijzonder voor mij is, dat ik Henk nog van veel eerder 

ken, meer dan 50 jaar geleden zaten we bij elkaar in de klas op het Heijmans Lyceum in 

Groningen.  

 

Wat heeft Henk de genealogie in gedreven? “Ik was altijd al nieuwsgierig naar mijn 

voorouders. Op een warme zaterdag in de zomer van 1972 nam mijn buurman Damminga mij 

eens mee naar de archieven. Die zaten toen nog in de St. Jansstraat. Vanaf dat moment heeft 

het onderzoek in de archieven mij niet meer los gelaten”. Henk groeit uit tot een gedegen 

onderzoeker. Ik heb binnen de bron bibliotheek op de site van de Groninger Archieven gezocht 

op “H.J.E. Hartog” en kom meer dan 20 publicaties tegen. Meestal zijn het publicaties in 

samenwerking met anderen. Zoals artikelen in Gruoninga en bronbewerkingen, als de 

ondertrouwboeken van de stad Groningen, de overledenen in het Westerkwartier, de 

bewonerslijsten van de stad Groningen en de stadsrekeningen. En al pratende blijkt, dat Henk 

inmiddels nog heel wat meer bronbewerkingen beschikbaar heeft, maar er nog niet toe 

gekomen is die op papier of digitaal te publiceren.  

 

Waar Henk het meest van geniet bij zijn onderzoek zijn de bijzondere vondsten. Zijn publicatie 

over Abeltje Lubberts: “die grosse Riessin”, in Gruoninga 41e/42e jaargang (1996/97), p. 88-94 

is daar een goed voorbeeld van. Henk kwam deze Abeltje op het spoor via onderzoek naar zijn 

eigen voorouders. Harm Jans Ploeger, een verre oom van hem, sloot in 1778 een contract met 

Abeltje “ten einde haar ongemeene grootte te laten bezien en de penningen die daar van 

inkoomen … te deelen”. Harm ging dus met Abeltje de kermissen af om haar te laten bekijken, 

zoals ik me nog herinner, dat we vroeger op de kermis de dikke dame en haar dochter konden 

bekijken. Te gênant voor woorden, maar zo ging dat zelfs tot voor kort. Henk slaagde er zelfs 

nog in om een prent terug te vinden met een afbeelding van Abeltje (zie het nevenstaande 

plaatje; overgenomen uit Gruoninga). Henk straalt als hij het verhaal weer vertelt. Bij zulke 

vondsten ligt zijn passie.  
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Samen met Petronella Elema schreef Henk een artikel over de familie Kist. Zelf bleek hij af te 
stammen van de ‘arme’ tak. Zijn voorouders hadden een erfenis gemist omdat ze een 
huwelijkscontact niet getekend zouden hebben. Althans ze konden dat niet bewijzen. Henk 
heeft dat bewijs nu een paar honderd jaar later wel rond, maar ja, geld levert dat niet meer 
op, en de rijke tak van Petronella haalt hij er niet meer mee in.  



10 

 
Momenteel is Henk bezig met het bestuderen van de ingekomen en uitgegane stukken van de 
gouverneur in onze provincie. Hij probeert daar de leuke dingen uit te halen. Waarbij ‘leuk’ wel 
vanuit het perspectief van de huidige onderzoeker wordt bekeken. Zo zullen veel kinderen het 
in de eerste helft van de 19e eeuw helemaal niet zo leuk gevonden hebben, dat ze werden 
weggegeven of gewoon werden achter gelaten en vaak in de koloniën van de Maatschappij 
van Weldadigheid terecht kwamen. 
 
Pieter Matroos is zo’n bijzonder geval. Pieter is bij de geboorte weg gegeven door een 
aanzienlijke dame, wier man in het gevang zat. Hij is meegenomen door een schipper en komt 
zo aan zijn achternaam. Als hij groter wordt, begrijpt hij dat hij niet in het schippersgezin thuis 
hoort, maar pas als hij wordt opgeroepen voor de dienst wordt zijn ware identiteit hem 
duidelijk. Hij gaat verhaal halen bij zijn moeder en eist zijn erfdeel op. Dan volgen lange 
processen en die zijn dan weer ‘gefundenes Fressen’ voor Henk. Misschien publiceert Henk 
hier binnenkort nog wel over.  
 
Henk komt nu echt op stoom en komt met het ene verhaal na het andere. Eigenlijk precies 
volgens het huidige motto van onze vereniging “ontdek jouw verhaal”. Genealogie kan zoveel 
meer zijn dan het onder elkaar zetten van wat geboorte- en sterfdata. Iedere familie heeft wel 
een schatkamer met verborgen verhalen. Het is alleen wel even zoeken om daarvan de sleutel 
te vinden. Websites als AlleGroningers bieden een goed uitgangspunt, maar voor de echte 
verhalen moet je toch in de papieren archiefstukken duiken. Henk doet dat al jaren en we 
hopen, dat we in dit blad nog van enige van zijn vondsten mogen genieten. 
 

 

Is er behoefte aan een Genealogisch Spreekuur? 
Simon Dallinga, Assen 

 

 

In september is de NGV afdeling Groningen gestart met een maandelijks genealogisch 

spreekuur. Omdat er in de afdeling Groningen geen ervaring met een spreekuur was, is vooraf 

gesproken met Jan en Anneke Pol die het in Hoogeveen doen. Het spreekuur is tot nu toe 

bemand door de bestuursleden Teijo Doornkamp, Eppo van Koldam en ikzelf, Simon Dallinga.  

 

De opkomst is boven verwachting. We hebben nu vijf keer een spreekuur gehad en er komen 

gemiddeld 4 à 5 personen per keer naar het spreekuur. Dit artikel geeft een indruk van de 

vragen die gesteld worden en geeft enkele voorbeelden. 

 

Grofweg drie groepen 

De eerste groep die op het spreekuur komt is het beste te kwalificeren als beginners. Vaak zijn 

deze personen al een heel eind geholpen met uitleg over de site AlleGroningers, waar ze in 

veel gevallen hun stamboom tot ongeveer 1811 kunnen vinden. 
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Daarnaast is er een groep die vastloopt op een voorouder in de periode voor 1800. Wat kan 

het spreekuur voor deze personen doen? 

1. In een aantal gevallen lukt het om op internet bronnen te vinden met daarin informatie 

over deze persoon of zijn voorouders. 

2. In een aantal gevallen kunnen we tips geven welke bronnen (die vaak niet op internet 

staan) nog geraadpleegd kunnen worden. 

3. Soms moeten we vaststellen dat de kans heel klein is dat er nog informatie aan het licht 

gaat komen in deze uithoek van de stamboom. 

 

Tenslotte is er een groep met zeer uiteenlopende vragen, zoals: 

1. Waar komt mijn achternaam Hekman vandaan? 

2. Welk computerprogramma moet ik gebruiken voor mijn genealogische gegevens? 

3. Waar komt mijn Duitse voorouder Johannes Hes vandaan? 

4. Mijn achternaam is Barents. Ben ik familie van Willem Barentsz, de Nederlandse 

zeevaarder en ontdekkingsreiziger (poolonderzoeker)? 

 

Voorbeeld 1: Wie zijn de voorouders van Anna Jansen Kleijn (geb. +/- 1830 te Borkum)? 

Op het spreekuur kwamen twee broers uit Uithuizen met de vraag: Wie zijn de voorouders van 

Anna Jansen Kleijn (geb. +/- 1830 te Borkum)? 

Anna Jansen Kleijn komt van Borkum, haar ouders zijn Jan Luitjens Kleijn en Aaltje Willems Bijl. 

Op internet is een verhaal (zie fragment onder) te vinden over de redding van de Tjalk ”De 

Jüffer Engelina” op 20 december 1829 onder leiding van Klaas Klaasen van Dyk en Stürmann 

Jan Luitjens Klein. De bezoekers van het spreekuur is geadviseerd op zoek te gaan naar een 

exemplaar van het ”Ortsfamilienbuch” van Borkum. Dit boek bevat gegevens van 1.333 

families over de periode 1713 - 1900. 

 

Fragment Redding van de Tjalk ”De Jüffer Engelina” op 20 december 1829. 

Dat was fieleineg kold up’t Eilandje Börkum an de 20. Dezember 1829. Harde Wind mit 

Störmböijen dreven de Isskullen all hooger up de Strand. Wall gaud, dej moij lecker warm bi’t 

Für in Huus satt. Man eine is noch buten, kikkt over’t Water: Klaas Klaasen van Dyk. Heil wiet 

buten up de Hubertplate drifft wat, is man süneg tau seihn. Dat is ein Skip un daar bin 

Mensken in Nood. 

 

Heej stappt weer na Huus, haalt sien Breuer Ebel Klaasen mit dej sien beide Junges Klaas un 

Geerd un sien Stürmann Jan Luitjens Klein, dej 38 Jahr old is. Tiss ein elendeg Geknauje, dat 

Boot over de Bargen van Isskullen tau slepen bit an’t opende Water. De Seej geiht hoog. Dat 

Wark is stuur, man seej haalen dreej Mann van Boord, dej düchdeg mindermachdeg un haast 

besefflos bin. Taurügg na Börkum, waar Skuul is un Warmte. 

 

As de Lü weer bi Verstand komen, vertellen seej hör Beleevsel. Dat Skip is de Tjalk „De Jüffer 

Engelina“ un hört Bruno Gerdes ut Lübbersfehn, 51 Jahr old. An de 18. November 1829 is heej 

van Newcastle in England mit Steinkohle un Steingaud offseilt un kwamm na 5 Dagen bi de 

Eems an. Hier kwamm Störm up, mall un ruug Weer. Heej hett de Anker verloren un de Wind 
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drückte hör alltied weer na Seej tau. De Seils un dat Fock gungen over Boord. De Etereej 

waarde all minder , haast gein Drüppke Water mehr tau drinken. Ein Dag minder as veier 

Weeke dreev de Tjalk in’t Water, kwamm haast neit vörut. Na 32 Dagen up Seej kwaam dat 

nare Ende, as seej up de Hubertplaate fast satten. Seej wassen verloren west, harrn de 

Börkumers hör neit Hülpe geven. 

 

Voorbeeld 2: Leven in de Brouwerij 

Op het spreekuur was aanwezig de heer Brouwers die op zoek is naar de voorouders van 

stamvader Martinus Brouwers (~1690 - 1747). Martinus Brouwers was getrouwd met Harmtje 

Peters Hekkema op 23 juni 1715 (doop- en trouwboek (DTB) van Midwolde en Leek). In de 

huwelijksakte staat geschreven dat Martinus van Breda afkomstig is. 

 

Familieregister uit de 19e eeuw 

De Stamvader. 

Voor zooverre bij familieoverlevering bekend, moet de eerste stamvader officier bij de Marine 

zijn geweest. In rang: Schout bij nacht, onder Adm. Tromp. Moet op betrekkelijk jeugdigen 

leeftijd, ofschoon gehuwd, hetzij gesneuveld of wegens ziekte, zijn overleden, nalatende twee 

zoons. Of er ook dochters zijn geweest, is niet bekend. Of het ook een Groninger is geweest, 

ook hieromtrent laat de overlevering ons in het onzekere. Maar ware hij een Hollander, dan is 

het wel bijzonder, dat de beide zoons zich er vestigen als bierbrouwers? 

 

In een al jaren durende speurtocht is van alles geprobeerd om de voorouders van stamvader 

Martinus Brouwers te achterhalen: 

1. Van Breda (en omgeving): In de huwelijksakte staat geschreven dat Martinus van Breda 

afkomstig is. De meest voor de hand liggend plaats is de stad Breda in Noord-Brabant. In 

de archieven van Breda is Martinus niet aangetroffen. Ook de omgeving van Breda is 

afgespeurd. 

2. Van Breeda: Met van Breda wordt wellicht van Breeda bedoeld? Met Breeda wordt hier 

het huidige Breede, een buurtschap in de gemeente Eemsmond in het noorden van de 

provincie Groningen bedoeld. 

3. Als lidmaat: Geen spoor van Martinus in de gegevens van de kerkelijke gemeente 

Midwolde, Leek en Zevenhuizen. 

4. Als belastingpachter: Martinus komt vanaf 1721 veelvuldig voor als pachter in de provincie 

rekeningen. 

5. Vader van Martinus: Het admiralenboek: Chronologische lijst van alle vlagofficieren die de 

Nederlandse zeemacht heeft gekend tot 1991. Diverse boeken die zijn geschreven over het 

leven van Cornelis Tromp, een van die boeken is: “Leven en bedryf van Cornelis Tromp” uit 

1692. 

6. De bierbrouwerij: De beide zoons, gebroeders, der eerste generatie, hebben, toen zij tot 

hunne jaren waren, te Groningen voor gemeenschappelijke rekening, eene bierbrouwerijn 

opgericht. (uit het familieregister) 
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Opnieuw speuren op internet in het stadsarchief van Breda leverde een hit op in de 

Vestbrieven 1768 – 1769. Martinus Brouwer is zoon van Hermanus Brouwers en Geertruij 

Antonissen. Als naam van de moeder lijkt ook Geertruij Martinus Donck gebruikt te zijn. Het 

familieregister lijkt feiten en fictie te hebben gemengd. 

 

Meedoen? 

De NGV afdeling Groningen is in september op proef gestart met een maandelijks genealogisch 

spreekuur. De laatste is gepland voor juni 2019. Wij willen een nieuwe serie plannen van 

september 2019 t/m juni 2020. Wij zoeken vrijwilligers om met ons het genealogisch 

spreekuur te bemannen. Heeft u belangstelling om hieraan een bijdrage te leveren dan bent u 

van harte welkom. Neem hiervoor contact op met Eppo van Koldam 

(secretaris@groningen.ngv.nl). U bent natuurlijk ook van harte welkom om het spreekuur een 

keer te komen bezoeken. Het spreekuur is elke derde dinsdag van de maand, de uitnodiging 

staat op onze site van NGV afdeling Groningen. 

 

Eerstvolgende data in 2019 zijn 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni. 

 

Basiscursus Genealogie 
 
Als er voldoende belangstelling is wil de NGV afdeling Groningen in september starten met een 
basiscursus genealogie. Heeft u belangstelling om hieraan een bijdrage te leveren of heeft u 
belangstelling om aan deze cursus deel te nemen dan kunt u contact opnemen met Eppo van 
Koldam (secretaris@groningen.ngv.nl). 
 
 

Laat niet als dank ….. 
Eppo van Koldam, secretaris 

 
 
In de vorige eeuw kwam de ANWB met een mooi rijmpje en bijbehorende affiche: “laat niet als 
dank voor ‘t aangenaam verpoozen, den eigenaar van ’t bosch de schillen en de doozen”. Ik 
moet ongewild aan dit rijmpje denken als ik wordt benaderd door een nabestaande van één 
van onze overleden leden. Wat moet ik met het materiaal, waaraan mijn partner zoveel tijd 
besteed heeft? Al die ordners, kaartsystemen en aantekeningen. Die kan ik toch niet zo maar 
weggooien? Ja, dat begrijpen wij. En toch is dat heel eerlijk gezegd wel ons zo omfloerst 
mogelijk verpakt advies. Als er geen directe nabestaanden zijn, die de hobby overnemen, is de 
papiercontainer plat gezegd de enige bestemming voor al het materiaal.  
 
Ons advies is, dat u daar alvast eens over na denkt. Bewaar geen overbodige aantekeningen of 
label ze voor anderen herkenbaar als ‘kan weg’. 
 
Als u materiaal voor het nageslacht wilt bewaren, maak er dan een publicatie van en lever die 
in bij de Groninger Archieven. Het hoeft echt niet te gaan om fraai gebonden boekwerken met 
ISBN-nummers. Een genealogie, kwartierstaat of parenteel met een omslag, illustraties en een 

mailto:secretaris@groningen.ngv.nl
mailto:secretaris@groningen.ngv.nl
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inleiding is al welkom. Een ‘kale’ uitdraai van uw genealogische bestanden komt echter niet in 
aanmerking voor opname in de collectie van de Groninger Archieven. 
 
Heeft u originele stukken, zoals foto’s, contracten, bidprentjes en dergelijke, bewaar die dan 
apart. Zulke originele stukken behouden wel waarde en daarvoor hebben verzamelende 
instanties als de Archieven, NGV en CBG vaak wel belangstelling. Het zou zonde zijn als die in 
de grote berg papier ten onder gaan en ook in de papiercontainer verdwijnen. 
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Het familiefotoalbum 
Flip Tepper 
 

 

18431122 Remke Tepper en 18460222 Wiechertje Pronk 
Fotobestand 184301122 001 
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Een fragment uit het geboorteregister: 

 
18431122 Remke Tepper 18890412 G:Foxhol O:Onstwedde P:18460222 Wiechertje Pronk 
Z:18751212 Willem Tepper D:18771014 Elsiena Tepper Z:18790923 Filippus Tepper 
Z:18821229 Willem Tepper D:18850512 Trijntje Tepper Z:18880314 Jan Tepper 
 
18460222 Wiechertje Pronk 19020309 G:Wildervank O:Weerdingermarke P:18431122 Remke 
Tepper Z:18751212 Willem Tepper D:18771014 Elsiena Tepper Z:18790923 Filippus Tepper 
Z:18821229 Willem Tepper D:18850512 Trijntje Tepper Z:18880314 Jan Tepper 
 
Ik heb mij er op betrapt dat ik in een klassiek stamboomboek alleen maar naar de foto's en de 
onderschriften kijk, maar de tekst nooit lees. Helaas zijn die foto's meestal miezerig klein 
afgedrukt en van een lage resolutie. Voor een genealoog misschien te begrijpen, maar voor 
een buitenstaander, zonder kennis van de genealogische mores, zijn stamboomboeken 
onleesbaar. Zeker als het stamboomboek taksgewijze is uitgewerkt, zoals gebruikelijk. Meestal 
is er een index op naam aan toegevoegd die verwijst naar de relevante generatie. Maar dat 
helpt niet veel omdat de generaties schijnbaar willekeurig door elkaar vermeld worden. Broers 
en zussen staan niet bij elkaar. Mensen van overeenkomstige leeftijd staan volledig verspreid 
in het boek. 
 
Veel oude familie foto's zijn bij bijzondere gelegenheden door professionele fotografen 
gemaakt en van een uitstekende kwaliteit. Daar kun je met je smartphone niet tegen op. Het is 
dus doodzonde om die zo armetierig in een stamboomboek af te drukken. Dat heeft mij er toe 
aangezet de wereld om te keren. In plaats van het toevoegen van foto's aan een stamboom 
voeg ik genealogische informatie toe aan foto's. Ik laat de foto's afdrukken op royaal formaat, 
zodat hun kwaliteiten goed tot hun recht komen en voeg beperkt genealogische informatie 
toe. Het wordt dus een familiefotoalbum met een genealogische bijlage. Voor een echte 
genealoog is dat natuurlijk helemaal niks, maar voor mijn familieleden, die helemaal niets met 
genealogie hebben, een prachtig kijk- en bladerboek. Zoals voor mijn kleinkinderen, die "Oude 
Oma" nog net gekend hebben. 
 
Het enige wat in je leven niet meer veranderd is je geboortedatum. Een prima hulpmiddel om 
er personen duurzaam en onverwisselbaar mee te identificeren. Familiefoto's krijgen van mij 
een etiketje / aantekening dat begint met de geboortedatum van de oudste bekende persoon 
op de foto met daaraan toegevoegd een volgnummer. De afgebeelde personen zelf 
identificeer ik met hun geboortedatum en geboortenaam. Als er slechts één persoon is 
afgebeeld kan het al helemaal niet missen. 
 
Familiefoto's en -dia's worden door mij gescand en zorgvuldig opgeborgen in geëigende 
verpakkingen. Elk fotobestand krijgt een bestandsnaam met een tekst die identiek is aan de 
tekst op het etiketje / aantekening bij de fysieke foto. Ik heb dus altijd een rechtstreekse 
verwijzing van de fysieke foto naar het bestand op mijn computer en omgekeerd. Wil ik later 
een foto of dia nog eens beter scannen voor een vergroting of zo dan kan ik het origineel 
gemakkelijk terug vinden. Het kan handig zijn om als volgnummer een verwijzing naar de bron 
van de fysieke foto te gebruiken. Ik noem maar iets: Album 11, bladzijde 22, foto 33 zou 
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gecodeerd kunnen worden als volgnummer 112233. Aan elk fotobestand voeg ik als label de 
geboortedatum en geboortenaam van de afgebeelde personen toe, dus identiek aan de 
identificatie bij de fysieke foto. Maar let op, laat u niet verleiden om hiervoor de 
bestandsnaam te manipuleren. Met de zoekfunctie in Windows kan ik alle foto's waar een 
bepaalde persoon op is afgebeeld onmiddellijk vinden door te zoeken op geboortedatum, 
voornaam en / of achternaam. Evenals in Google worden uw resultaten beïnvloed door de 
nauwkeurigheid van uw zoekargumenten. Een geboortedatum zal onmiddellijk het gewenste 
resultaat opleveren, maar met de achternaam Jansen wordt het wat moeilijker. 
 
Met een fotobeheerprogramma gaat het echt leuk worden. Zeker als dat voorzien is van een 
gezichtsherkenningsfunctie. Maar let op: Niet ieder fotobewerkingsprogramma heeft een 
fotobeheer functie. Nadat u een aantal personen zelf geïdentificeerd hebt begint het 
programma u te vragen: Is dit ook ..... Kunt u dit met ja beantwoorden dan voegt het 
programma zelf de geboortedatum en geboortenaam aan de desbetreffende persoon toe. Dat 
werkt wonderbaarlijk goed en kan u veel tijd besparen. De zoekfunctie in een 
fotobeheerprogramma steekt geraffineerd in elkaar en als u daar even wat tijd in steekt kunt u 
heel snel de gewenste foto's te voorschijn toveren op uw scherm. 
 
Maar veelal zult u wat meer willen weten van de afgebeelde personen. Daarvoor dient het 
geboorteregister. Dat is een stamboom in beknopte vorm dat georganiseerd is op volgorde van 
geboortedatum, zodat genealogische buitenstaanders het ook kunnen volgen. Ik hou mij verre 
van genealogische software. Bij mij is dat een tekstbestand in MS Word. Ik schat de 
overlevingskansen van een tekstbestand op lange duur aanzienlijk hoger in dan die van 
genealogische software. In het geboorteregister staan van iedere persoon de geboortedatum 
en geboortenaam van de moeder, de vader, de partner en de kinderen en wat aanvullende 
informatie, zoals geboorteplaats, vermeld. Door gebruik te maken van de geboortedatum als 
"postcode" zijn alle familieleden snel te traceren. Maar ook de foto's van de desbetreffende 
persoon. Leuk is het om te zien wie er in dezelfde tijd geboren zijn en geleefd hebben. Met het 
geboorteregister in de hand heb ik dus altijd een rechtstreekse verwijzing van de afgebeelde 
persoon naar de bijbehorende genealogische gegevens en omgekeerd. 
 
Na het uitvoeren van bovenstaande stappen hebt u alle ingrediënten voor een op maat 
gemaakt familiefotoalbum bij de hand. Download de software van de HEMA, Kruidvat of wie 
dan ook en selecteer de foto's die in uw familiefotoalbum moeten komen. Kies een leuke lay-
out en voeg de geboortedatum en geboortenaam van de afgebeelde personen als tekst aan de 
foto's toe. Voeg aan het eind het geboorteregister in. Dan nog een leuk omslagje en bestellen 
maar. De albumprinters in deze wereld concurreren elkaar de tent uit. Dus wacht eventueel 
even tot er weer een leuke actie voorbij komt. En zit u wat ruimer bij kas gebruik dan een 
fotobeheerprogramma met een boekmodule. Dan hoeft u die teksten niet eens zelf bij de 
foto's te typen. Gaat uw neefje trouwen dan kunt u, zonder al te veel moeite, de held van de 
avond worden met een op maat gemaakt familiefotoalbum. Een boekenbon kan natuurlijk 
ook. 
 
In de meeste genealogische programma's kunnen foto's wel aan personen gekoppeld worden, 
maar genealogische gegevens niet rechtstreeks aan op foto's afgebeelde personen. Behoedt u 
er overigens voor om personen te identificeren met Oom Jan en Tante Jantje. Over honderd 
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jaar weet niemand meer wie dat waren. Maar door de geboortedatum integraal in de 
naamgeving op te nemen, nemen de overlevingskansen van uw werk bij uw nakomelingen 
drastisch toe. Ik meen daar een elegante en efficiënte oplossing voor gevonden te hebben. 
Wilt u er meer van weten stuur dan een e-mail naar flip.tepper@gmail.com. Zelf heb ik 
inspiratie opgedaan uit het boek "De inwoners van Stedum", samengesteld door Jan Olthof en 
uitgegeven door de Stichting Historie Stedum. Inmiddels alweer de tweede druk. 
 

Toorpijp c.q. Arkema (’t Zandt e.o.) 
Petronella J.C. Elema, Groningen 
 
 
In de serie "Unieke Familienamen" ditmaal de familie Toorpijp, bestaande uit slechts één gezin 
in 't Zandt. Omdat de kinderen hetzij dood geboren werden, hetzij voor de ouders overleden, 
heeft deze naam zich niet voortgezet. De rest van de familie heette klaarblijkelijk voor het 
grootste gedeelte Arkema, naar de boerderij De Arke onder ‘t Zandt. 
Dit geslacht was doopsgezind en daarom viel er minder te achterhalen dan anders het geval 
geweest zou zijn. Zo slaagde ik er zelfs niet in de volledige naam van de oudste generatie te 
achterhalen. Die naam, en enkele andere gegevens uit die eerste periode, werden mij later 
alsnog ter beschikking gesteld door de heer Sebo Abels te Eexterzandvoort, gespecialiseerd in 
doopsgezinde Groningers, en ik heb het daar dan ook bij gelaten. Tevens ontleende ik 
gegevens over de eerste generatie, zoals de huwelijksjaren, aan het boerderijenboek ’t Zandt 
(editie 1989) m.b.t. De Groote Arke onder Zijldijk, en de boerderij Hoofdstraat. 
 
Genealogie 
 
I. Sijwert Harms, overl. voor 1748, tr. 24-5-1732

1
 Bouwke Everts, overl. tussen 26-1-1761 en 

3-4-1767, dochter van Evert Clasen, landbouwer op Den Hoorn te Oosternieland, en Anje 
Pieters. Zij was eerst op 23-6-1726 gehuwd met Harm Everts

1
 en hertrouwde in 1748 met 

Derk Arents; hij hertrouwde dan weer (mogelijk in 1767 of 1768) Stijntje Abels, weduwe 
van Izebrand Harms. 
Bou(w)ke Everts had twee volle broers (vermeld 1755 en 1761): Klaas Everts en Harm 
Everts. Klaas Everts zullen we nog terugzien als volle oom van Bouwke Everts’ zoon Jan, in 
1757. 
In de voogdijrekeningen van 't Zandt e.o.

2
 is omtrent haar kinderen bij Sijwert Harms niets 

aangetroffen. 
Harm Everts, Bouwke’s eerdere echtgenoot, was mogelijk landbouwer op de Grote Arke te 
Zijldijk, no. 47. 
Uit dit huwelijk: 
a. Tonnis Harms, tr. (huwelijkse voorwaarden 9-6-1767

3
) Dieverke Claassen. 

Aan bruidegomszijde Derk Arents stiefvader, Evert Harms en Trijntje Sijgers broer en 
schoonzuster, Claas Sijwerts halfbroeder, Jan Sijwerts en Trijntje Luitjes halfbroeder en 
aangetr. snaarsche, Egge Jacobs en Martjen Sijwerts zwager en halfzuster, Berent 
Lulofs halve oom, Ettje Jacobs aang. moei en volle nicht, Luurt Melles aang. neef, 
Trijnje Tonnis volle nicht. 

b. Evert Harms, van ’t Zandt, tr. Losdorp 2-2-1755 Trijntje Sijgers, van Uithuizen. 

mailto:flip.tepper@gmail.com
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Aan bruidegomszijde Derk Arents stiefvader, Claas en Harm Everts volle ooms, Leulf 
Clasen neef

4
. 

Bouwkes laatste man, Derk Arents, was in elk geval landbouwer op de Grote Ark te Zijldijk, 
no. 47 en tevens vermaner der Groninger Oude Vlaamse gemeente te Zijldijk, vanaf 1728, 
in 1731, 1743, nog in 1755

5
. Hij was in 1748, toen hij met Bouwke Everts trouwde, zelf ook 

al weduwnaar. In 1755 voldeed hij voor deze boerderij het zijlschot. 
Derk Arents had als zuster Eltjen Arents, getrouwd met Tjaart Michiels, landbouwer op de 
Holm te Saaxumhuizen. Hijzelf was aanvankelijk (ca. 1725) gehuwd met Martjen Jans, geb. 
ca. 1697, overl. 2-4-1747

6
. 

Na het overlijden van Bouwke kocht hij haar kinderen af. Tonnis Harms, Evert Harms, Klaas 
Sijwerts, Jan Sijwerts gehuwd met Trijntjen Luitjens, Martjen Sijwerts gehuwd met Egge 
Jacobs, kregen elk ƒ 400

7
. De boerderij kwam op naam van Derk Arents die deze snel 

verkocht
8
 aan de e.l. Meerten Willems en Anje Tjapkes, dus buiten de familie. Het betrof 

toen 114 grazen land, doende tot vaste huur aan de douairière van Maneil vrouw van 
Bierum jaarlijks ƒ 400, voor een prijs van ƒ 4714. 

 
Stijntje Abels zelf kocht haar vier kinderen een jaar later af

9
. Ook de voorstanderen van Sijmon 

Drieuwes kinderen kwamen daaraan te pas; Ebe Klaassen was voormond, Albert Drieuwes 
sibbevoogd en Jacob Rengers vreemde voogd. Zij zal hetzij in 1767, hetzij in 1768 met Derk 
Arents zijn hertrouwd. 
Overigens kwamen zij al eind 1765 tezamen voor. Toen deden Derk Arents en de weduwe van 
Izebrand Harms “onder beklemming gebruikende 16 grasen lands tot Zijldijk op t Zandt in een 
heerd gelegen aan M.K. 60 gl. huur doende” een verzoek aan het stadsbestuur “dat de 
gemelde beklemming hebben verkogt aan Harm Izebrands en Trijntje Luijes ehel. zoon van 
Izebrand Harms versogten dat de boekhouder van M.K. moge worden geauthoriseert om 
gemelte Harm Izebrands en vrouw in plaats van de moeder en cons. mits een ½ half jaar huur 
tot geschenk ieder betalende te boek te brengen”

10
. B & R gingen hier overigens niet op in. 

 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Martjen Sijwerts, begraven 27 september 1776 te ’t Zandt

11
, tr. (datum huwelijkse 

voorwaarden 26-6-1761) Egge Jacobs [Arkema], geb. ca. 1721, afkomstig van ’t Zandt, 
landbouwer Zijldijk (Feldwerder Voorwerk) vanaf 1758, overl. Zijldijk 24-6(of 26-6)-1809, 
zn. van Jacob Rengers, landbouwer op Coenersheem te ’t Zandt (no. 35) en Dieverke 
Egges; hij tr. 1. (huwelijkse voorwaarden ’t Zandt 12-3-1744) Anje Jacobs, overl. juni 1755, 
dr. van Jacob Klaassen en Grietje Sickes Dorenbosch, en 2., otr. ’t Zandt 19-11, att. 
verleend 6-12-1756 Aske Bartelds, dr. van Bareld Hindriks, landbouwer te Zijldijk, en 
Cornelisjen Jacobs. Zij woonden te Zijldijk. 
Huwelijkse voorwaarden Martje Sijwerts en Egge Jakobs

12
. Aan bruidszijde: Derk Arents en 

Bouwke Everts stiefvader en volle moeder, Klaas Sijwerts en Jan Sijwerts broers, Klaas 
Everts en Harm Everts volle ooms. Aan bruidegomszijde Dieuwerke Egges wed. Jacob 
Rengers als moeder, Bartelt Hindriks schoonvader en voormond over bruidegoms laatste 
kind, Renger Jacobs broeder, Seebe Claassen voormond over bruidegoms eerste kind. 
In het geboorteboek van de doopsgezinde gemeente te Zijldijk staan twee dochters 
vermeld, maar het Stamboek Huizinga van Melkema (waaraan ook de andere gegevens 
inzake Egge Jacobs zijn vermeld) geeft zes kinderen op: 
a. Dieverke Egges Arkema, tr. Jan Cornelis Burema. 
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b. Jacob Egges Arkema, tr. 1788 Wibje Leulfs, tr. 1811 Anje Tewes Heemstra. 
c. Anje Egges Arkema, geb. 1770, tr. Willem Klaassen Arkema en Jan Pieters Bos. 
d. Martje Egges, geb. 1-11-1772, tr. Luilf Harms Edema. 
e. Bauke Egges, geb. 11-9-1776, tr. 1804 Ties Klaassen Allersma. 
f. Siewert Egges Arkema, tr. Aaltje Jans Siertsema. 
Ook uit Egge's eerdere huwelijken waren kinderen geboren. 

2. Klaas Sijwerts, volgt IIa. 
3. Jan Sijwerts, volgt IIb. 
 
IIa. Klaas Sijwerts, begr. 't Zandt 21-10-1782, tr. (datum HC 12-6-1767) Trijntje Klaassens, geb. 

Uithuizermeeden ca. 1742, overl. 't Zandt (oud 77 jr., nalatende vier kinderen) 13-3-1819, 
dr. van Claes Garmts en Luiktjen Luijes, dagloners. 

 
Van dit huwelijk is een contract opgemaakt

13
. Aan bruidegomszijde verschenen Derk Aarents 

stiefvader, Jan Sijwerts broer, Egge Jacobs en Martjen Sijwerts zwager en zuster. Aan 
bruidszijde: Arent Coerts en Luuktjen Lues stiefvader en volle moeder, Maijke Jacobs 
halfzuster. 
Trijntje's moeder, in diverse spellingen van haar naam, tr. 1., otr. Uithuizermeeden 10-5-1742 
Klaes Garmts, 2. Uithuizermeeden 11-11-1753 Okke Hindriks, en 3. Uithuizermeeden 13-6-
1762 Arend Coerts, van Warfhuizen. Van het huwelijk met Ocke Hindricks is een contract 
opgemaakt

14
 waarbij voor de bruidegom optrad Jacob Derks als dedigsman en voor de bruid 

Evert Peters, Roelf Luitjes en Laurens Jans voorstanderen over haar voorkind. Dat voorkind zou 
dus Trijntje Klaassens moeten zijn. Wie de halfzuster Maijke Jacobs dan is geweest?? Ik kon 
deze ook niet terugvinden in de huwelijken of huwelijkscontracten van na 1750. 
 
Klaas Sijwers en Trijnje Klazen woonden even buiten 't Loegh onder 't Zandt. De drie oudste 
kinderen, allen dochters, zijn ook in 't Zandt gedoopt. Er werd bijgeschreven dat de vader 
doopsgezind was. De moeder was dat klaarblijkelijk niet, en het lijkt mij waarschijnlijk dat bij 
het huwelijk was afgesproken dat de meisjes in het godsdienstige de moeder zouden volgen 
(dus gereformeerd), en de jongens de vader (waarmee verklaard is dat er geen verdere dopen 
te vinden zijn).  
Zij woonden oorspronkelijk in een boerderij aan de Hoofdstraat (boerderijenboek no. 38) maar 
verkochten dit in 1776 aan Jan Koerts. Waar zij nadien woonden – en of ze toen nog 
landbouwers bleven – vond ik niet. 
 
Trijntje Klaassens liet in 1819 vier kinderen na. Jan Klasen, mogelijk de jongste van het gezin, 
was klaarblijkelijk de enige die de naam Toorpijp gebruikte. Matje Klaassens was toen ook nog 
in leven; zij stierf begin 1827, enkele maanden voor haar broer. 
Volgens haar successiememorie overleed Trientje Klaassen 't Zandt 18-3-1819. De enige 
erfgenaam was de diaconie van de Geref. Gemeente op 't Zandt, aangezien Trientje tot op de 
dag van haar afsterven gealimenteerd was geweest. Het bleek dus niet mogelijk via deze weg 
haar kinderen na te trekken; en zij werd kennelijk niet door de doopsgezinde gemeente 
gesteund. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Anje Klasen, ged. 't Zandt 18-10-1767. 
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2. Trijntje Klasen, ged. 't Zandt 23-9-1769. 
3. Luikjen Klasen, ged. 't Zandt 23-11-1771. 
4. Matje Klaassens, geb. ’t Zandt ca. 1774, overl. ’t Zandt (oud 52 jr.) 8-3-1827. 
5. Kind, begr. 't Zandt 9-4-1779. 
6. Kind, begr. 't Zandt 14-1-1791. 
7. Jan Klasen, geb. (onder 't Zandt) 7-4-1781, volgt III. 
 
IIb. Jan Sijwerts, brouwer te Appingedam, overl. voor 1783, tr. Appingedam 27-4-1757 Trijntje 

Luitjens, ged. Farmsum 31-8-1732, dr. van Luitjen Havincks en Atje Tiddes; zij hertr. als zijn 
weduwe Appingedam 19-2-1783 Harmannus Bouwers. 

Dat Jan Sijwerts op deze plaats in de genealogie thuishoort blijkt o.a. uit het huwelijkscontract 
van Tonnis Harms uit 1767 (zie onder I) waar hij en zijn vrouw Trijntje Luitjes voorkomen als 
halfbroer en schoonzuster. Zijn eigen huwelijkscontract gaf aan bruidegomszijde Claas Everts 
volle oom (hij was een broer van Bouwke Everts), Cornelis Derks aang. neef. Aan bruidszijde 
Having Luitjes volle broeder, Lammert Tiddes volle oom en voormond, Altje Willems aang. 
moei, Jurjen Eijes vreemde voogd

15
. 

Na het overlijden van Jan Sijwerts werd een boedelinventaris opgemaakt
16

. De brouwerij, 
gelegen in de Dijkstraat in de Wijk te Appingedam, was ƒ 1000 waard en een huis met schuur 
in ’t Solwerder Oostereinde (met de beklemming van 11 grazen land) ƒ 900. De profijtelijke 
staat bedroeg ƒ 3250, de halfscheid daarvan was ƒ 1625, en uit een bijschrift bleek dat de 
kinderen nog het één en ander toekwam, tot een totaal van ƒ 1900. Trijntje Luitjens 
ondertekende zelf; Egge Jacobs was voormond, Havingh Luitjes sibbevoogd en Petrus Idema 
vreemde voogd. 
 
Bij de dopen in 1760, 1763 en 1774 staat bijgeschreven dat (de vader) voormalig doopsgezind 
resp. van doopsgezinde afkomst is. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Siewert Jans, ged. Appingedam 4-9-1757. 
2. Bouwke Jans, ged. Appingedam 6-9-1758. 
3. Sijwert Jans, ged. Appingedam 31-12-1760. 
4. Luitien Jans Arkema, ged. Appingedam 12-10-1763, overl. Sauwerd (gem. Adorp, oud 59 

jr.) 24-1-1823. 
5. Harm Jans Arkema, ged. Appingedam 12-2-1766, wagenmaker, overl. Sauwerd (gem. 

Adorp, oud 59 jr.) 10-1-1825, tr. Klaaske Jans. 
6. Pieter Jans, ged. Appingedam 23-5-1768. 
7. Attie Jans Arkema, ged. Appingedam 19-9-1770, overl. Groningen (oud 67 jr.) 18-4-1838, 

tr. Bouke Melles. 
8. Klaas Jans Arkema, ged. Appingedam 20-1-1773, koemelker, overl. Appingedam (oud 74 

jr.) 16-10-1847, tr. Kunje Edes Lenting. 
9. Martien Jans Arkema, ged. Appingedam 9-11-1774, overl. Farmsum 7-9-1824, tr. Freerk 

Bartels van der Linde. 
 
III. Jan Klasen Toorpijp, geb. (onder 't Zandt) 7-4-1781, doopsgezind, dagloner, arbeider, overl. 

't Zandt (oud 46 jr., geen kinderen nalatende) 16-7-1827, tr. 't Zandt 1-11-1812 Anje 
Pieters (Geerlof), ged. Uithuizermeeden 17-9-1775, werkvrouw (1828), overl. 't Zandt (oud 
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71 jr.) 26-2-1845, dr. van Pieter Gerlofs (begr. Uithuizermeeden 20-12-1796) en Peike 
Hanssen (begr. Uithuizermeeden 17-9-1775); zij hertr. 't Zandt 12-7-1828 Jauwke Jacobs 
Jager, boerenknecht te 't Zandt, eerder gehuwd met Trijntje Jans Knol. 

 
Zijn geboortedatum is afkomstig uit de bijlagen bij het huwelijk. Hijzelf liet op 19-10-1812 
registreren dat hij geboren was te ’t Zandt in april 1781, onder verwijzing naar het ontbreken 
der geboorteregisters der Mennonieten ter plaatse

17
. Aan dat getuigenis kwam een 

gevarieerde bezetting te pas: enkele dagloners uit ’t Zandt (Jacob Sikkes Doorn en Jacob Jans 
Oorsum), een boerenknecht te Bierum (Eisse Pieters Balkema), twee pelmolenaars (Eisse Jans 
Tenborg te Loppersum resp. Walle Pieters Mulder te Losdorp), alsmede de deurwaarder Jan 
Harms Glas en de herbergier Derk T. Kruisinga beide te Loppersum. 
Na al dit geweld komt het als een verrassing dat bij zijn huwelijkse bijlagen (hij trouwde zes 
weken na bovengenoemde verklaring) een document van de plaatselijke Maire zit, waarin 
deze een uittreksel geeft van het geboorteboek van de Mennonieten gemeente van Zijldijk – 
met opgave van de geboorte van Jan Klasen (zonder vermelding van ouders) d.d. 7-4-1781. 
Waaraan onze burgemeester dat ontleend heeft, vermag ik niet te onderkennen. Het nu nog 
beschikbare geboorteboek in kwestie vermeldt geen enkel kind van Klaas Siwerts en Trijntje 
Klaassens! Naar het handschrift te oordelen is dit register later nog eens overgeschreven; het 
is dus mogelijk dat de Maire een eerdere, oorspronkelijke versie heeft gezien. Maar waarom 
Jan Klasen dan zelf óók verklaarde dat zijn geboorte daar niet in stond...? 
Hoewel Jan Klasens’ ouders welgesteld genoeg waren om een huwelijkscontract te laten 
opmaken, was hij dagloner en bleek (o.a. in 1817) dat hij niet kon schrijven. Geen van deze 
akten heeft hij dan ook ondertekend. 
Bij zijn overlijden is een Memorie van Successie opgemaakt waaruit helaas niet blijkt wie zijn 
broers en zusters zijn geweest; in plaats daarvan waren zijn erfgenamen de diakonen van de 
doopsgezinde gemeente van Leermens, aangezien hij tot op de dag van zijn afsterven was 
gealimenteerd. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Levenloze dochter, geb. 't Zandt (huis no. 43) 1-6-1813. 
2. Trijntje, geb. 't Zandt 27-8-1814, overl. ald. (huis no. 39) 14-8-1817. 
3. Levenloze dochter, geb. 't Zandt 26-2-1819. 
 
Noten: 
-1- Ommelander Geslachten. 
-2- Info Sebo Abels. 
-3- GrA, RA Hunsingo, inv. no. 758, blz. 118, Colhol onder ’t Zandt, 9-6-1767. 
-4- GrA, RA Hunsingo, inv. no. 693, fol. 30, Uithuizen, 10-1-1755. 
-5- Info Sebo Abels. 
-6- Groninger gedenkwaardigheden, Eppenhuizen, no. 1153 D. 
-7- GrA, RA Fivelingo, inv. no. 547, oud no. XXIV d 1, fol. 26, nieuw blz. 52, 3-4-1767. 
-8- GrA, RA Fivelingo, inv. no. 547, oud no. XXIV d 1, fol. 27vo, nieuw blz. 55, 1-5-1767. 
-9- GrA, RA Fivelingo, inv. no. 163, Zijldijk, fol. 395-411, 26-2-1768. 
-10- GrA, 321 rnr, dl. 54, rekestboek, 14-11-1765. 
-11- GrA, Archief Herv. Gemeente te ’t Zandt, inv.no. 39, Diaconierekeningen. 
-12- GrA, RA Fivelingo, inv.no. 547, oud nr. XXIV d 1, ’t Zandt, blz. 82, 26-6-1761. 
-13- GrA, RA Fivelingo, inv.no. 547, XXIV d 1, 't Zandt, fol. 32vo, nieuw blz. 65, 12-6-1767. 
-14- GrA, RA Hunsingo, inv.no. 719, oud nr. LIII c 1, fol. 21, 20-10-1753. 
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-15- GrA, RA Fivelingo, inv. no. 98, fol. 46 (nieuw p. 84), Appingedam, 7-4-1757. 
-16- GrA, RA Fivelingo, inv. no. 16, 31-1/1-2-1783. 
-17- GrA, Vredegerecht Loppersum, toegang 146, inv. no. 17, 19-10-1812. 

 

Carl Goertzensz. (nakomelingen komen voor met de familienaam 
Carolinus à Bijler)1 
Abraham van der Laan, Heiloo (bram.vanderlaan@quicknet.nl) 
 
Voor de inleiding verwijs ik naar GroninGEN januari 2017, jaargang 24 nr. 1. 
 
Uitgangspunt voor dit overzichtje zijn Carolus Carolinus en Johannes Carolinus: 
CAROLINUS, Carolus, geb. Amsterdam, ov. 27 sep 1744. P. Spijk, ber. 4 jan 1686, p. 11 apr 
1686, Heerenveen 1689- em. 23 mei 1736. Hp. Heerenveen 18 aug Maria van den Berg, v. 
Rotterdam. Br. van Johannes Carolinus. 
CAROLINUS, Johannes, geb. Amsterdam, ov. Hoogezand 27 jul 1715. P. Wolvega 1688, 
Hoogezand 15 nov 1705- ov. x Hoogezand 14 sep 1689 Agnes van Bijler, geb. Noorddijk 25 mrt 
1666, d.v. ds. Henricus en Grietien Brac. Zie H.C. van Bijler. 
 
Bovenstaande predikanten worden zonder ouders in Duinkerken vermeld. 
 
Genealogie

2
 

 
I Carl Goertzensz.

3
, tr. Harderwijk 25 april 1602 Geertruid Rutgers, dochter van Rutger Jansz. 

Verbruggen, predikant, en N.N. 
Uit dit huwelijk: 
1 Godefridus Carolinus, volgt II. 

 
II Godefridus Carolinus (Caroli), geb. Harderwijk ca. 1608, theol. stud. te Leiden 16 mei 1630, 

later ook verm. in Album Studiosorum van Harderwijk, predikant te Barneveld 1634 als 
opvolger van zijn schoonvader, tevens te Putten als opvolger van zijn oom Johannes 
Rutgeri Verbruggen, emeritus 1665, otr./tr. Barneveld 27 april/15 mei 1634 (get. vader van 
de bruid Johannis Hattemij) Geertruid Hattemii, geb. Sloten (Fr.), mogelijk ged. 17 januari 
1609, dochter van Johannes Hattemius en N.N.  

 
Over de vader van Geertruid Hattemius is bekend: 
Johannes Albarti Hattemensis, alias Johannes Piersen, geb. Hattem, theol. stud. te 
Franeker 1598, pred. te Winsum en Baard 1604, pred. en rector te Sloten 1605, pred. te 
Barneveld 1617, overl. ald. 1633, tr. 1e 1607 Susanna N.N., overl. voor 6 februari 1620, tr. 
2e Barneveld 6 februari 1620 Catharina Claesken Franckesen, geb. Harderwijk. 
Godefridus schreef: Het hedendaagsche Heidendom of Beschrijving van den Godsdienst 
der Heidenen van de oude bekende wereld. 
Godefrido Caroli wordt lidmaat te Putten 25 december 1650. 
Uit het tweede huwelijk: 
1 Johannes Caroli, ged. Barneveld 26 april 1635, vader Godefr. Caroli. 
2 Rutgerus Caroli, ged. Barneveld 2 november 1636, vader Godefr. Caroli, volgt III. 
3 Susanna Caroli, ged. Barneveld 29 juli 1638, vader Godefr. Caroli. 

mailto:bram.vanderlaan@quicknet.nl
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4 Wilhelmus Caroli, ged. Barneveld 24 juli 1642, vader Godefrido Caroli. 
Mogelijk ook: 
Antonius Caroli lidmaat Putten september 1659 en Wilhelmus Carolinus lidmaat Putten 
1660. 

 
III Rutgerus Carolinus, ged. Barneveld 2 november 1636, (vader Godefr. Caroli) boekverkoper 

(1658, oud 22 jr), voorzanger (1686) van de Martini Kerk te Groningen, overl. na 1 juli 
1699, otr. Putten/Amsterdam 7/16 november, tr. Amsterdam 8 december 1658 Maria 
Hendricx Stellingwerff, geb. ca. 1630 (in 1658 is zij 28 jr). 

 
Bij de otr./tr. inschrijving van Rutgerus in Amsterdam staat dat hij van Putten komt. 

 
Putten 7 november 1658 Rutgerus Carolinus jongman van Barneveld en Maria van 
Stellingwerf jongedr. tot Amsterdam. 

 
Zijn ondertrouw inschrijving in Amsterdam is een heel gekriebel. Ik maak ervan: 
otr./tr. Amsterdam 16 november/8 december 1658, Rutgerus Carolinus van Putten 
boeckvercoper out 22 jaer waarvoor Steijntje? Willems, woonende in de Hantboogstraet, 
ende Maria Hendricx van Stellinghwerf out 28 jaer, woonende in 't Grazenstraetje, 
waarvoor Louwert? Hendricks haer broeder, getoont acte van haer moeders consent. 

 
In de lidmaten lijst van Putten (1651-1665) staat dat op paeschen anno 1653 Rutgerus 
Carolinus Godefridi, jongman, is getrocken op Amsterdam met attestatie. 
Deze lidmaten lijst begint op pag. 1 met de vermelding: "Namen der Ledematen tot Putten 
welcke nae de doot van ons oom D. Joannes Verbruggens p.m. aldaer gevonden sijn." 
Uit dit huwelijk: 
1 Karelina Carolinus, ged. Amsterdam 11 april 1659, moeder Maria Hindricks. 
2 Joannes Carolinus, ged. Amsterdam 26 januari 1661. 
3 Joannes Carolinus, volgt IV.1. 
4 Carel Carolinus, volgt IV.2. 
5 Geertruij Lijsbet Carolinus, ged. Amsterdam 17 februari 1666, overl. Groningen 14 

september 1736, tr. Groningen (afk. van Amsterdam, voor haar Rutgerus Carolinus als 
vader) 1/19 juli 1699 Haijcko Beckering, ged. Sauwerd 24 december 1670, schrijver, 
overl. Groningen 22 februari 1732, zoon van Lubbertus Beckeringh, predikant

4
, en 

Anna Tiddens Haijckens. 
Uit dit huwelijk: 
a Catharina Elisabeth Beckeringh, geb. Nieuwe Ebbingestraat, ged. Groningen 11 

september 1701. 
b Elisabeth Beckeringh, geb. Nieuwe Ebbingestraat, ged. Groningen 19 januari 1703. 
c Lucretia Beckeringh, geb. Nieuwe Ebbingestraat, ged. Groningen 8 oktober 1704. 

6 Lijsbet Carolinus, geb. bij de Martinikerk, ged. Groningen 31 oktober 1669. 
 
IV.1 Joannes Carolinus, ged. Amsterdam 21 september 1662, moeder Maria [van] 

Stellingwerff, predikant
5
, tr. Hoogezand (als predikant te Wolvega) 14 september 1689 

Agnes van Bijler
6
, ged. Noorddijk 25 maart 1666, overl. 3e kwartaal 1743

7
, dochter van 

Hendricus Bijler, predikant, en Grietien Braa. 
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Uit dit huwelijk: 
1 Hendericus Carolinus Bijler, ged. Wolvega 2 november 1692, predikant

8
, overl. 

Gieten 23 juli 1756, tr. 20 oktober 1720
9
 Wijntje Michiels Voorwal, overl. 1 maart 

1733, dochter van Michiel Voorwal, ontvanger ’s Lands Middelen Friesland, en N.N. 
2 Maria Elisabet Carolinus, ged. Wolvega 6 mei 1694. 
3 Catharina Elisabet Carolinus, ged. Wolvega 15 december 1696, tr. Groningen 

(vaandrig Rutgerus Carolinus als broeder) 4 oktober 1722 Antoni Kuen, ged. 
Groningen 31 mei 1702, vaandrig, zoon van Johan Kuen en Geertruida Pruijst. 

4 Rutgerus Carolinus, ged. Wolvega 14 april 1700. 
5 Margarita Carolinus, ged. Wolvega 3 mei 1705. 
6 Johannes Carolinus, ged. Hoogezand 26 februari 1708. 

 
IV.2 Carel Carolinus, ged. Amsterdam 12 september 1664, moeder Marritje Jans, predikant

10
, 

tr. Heerenveen 18 augustus 1689 Maria van den Berg, afk. van Rotterdam. 
 

Groningen 20 januari 1686
11

, gereg. 23 januari 1686, gecancelleerd vertoond 10 
september 1691, Pastor Carolus Carolinius tegenwoordige beroepene predicant tot 
Spijck leent van Hindrick Harmens Mans ƒ 330 à 5%. Borg: Mr. Rutgerus Carolinus als 
vader van de comparant. 
Groningen 11 maart 1686

12
, gereg. 17 maart 1686, gecancelleerd vertoond 23 maart 

1702 De eerw. Carolus Carolinus beroepen pastor tot Spijck leent van vr. Johanna Crans 
wed. wijlen capitain Johan Schoock ƒ 300 à 5%. Als borgen stellen zich Rutgerus 
Carolinus voorsanger van Martini Kercke en Maria Stellingwerff desselffs vader en 
moeder. 
Uit dit huwelijk: 
1 Maria Elisabeta Carolinus, ged. Heerenveen 20 juli 1690. 
2 Rutger Carolinus, ged. Heerenveen 27 november 1691. 
3 Adrianus Carolinus, ged. Heerenveen 17 september 1693. 
4 Godtfrijdus Carolinus, ged. Heerenveen 28 juli 1695. 
5 Adriaanus Carolinus, ged. Heerenveen 5 september 1696. 
6 Adriana Carolinus, ged. Heerenveen 11 oktober 1698. 
7 Carolus Carolinus, ged. Heerenveen 17 februari 1701. 

 
Noten: 
-1- Aanvullingen en correcties op Duinkerken, VII. 
-2- Met dank aan Petronella J.C. Elema te Groningen, Klaas Bijsterveld te Sauwerd en Fred Wiersema te 

Portland, Maine (VS). 
-3- Dr. C.J. Matthijs, ”Kwartierstaat Matthijs”, Gens Nostra, jg. XXX (1975), blz. 254 e.v., en 327 e.v. 
-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- Abraham van der Laan, ”Wolter van Bijler en zijn vrouwen”, GroninGEN juni 2018, nummer 2, 

jaargang 25, p. 51 e.v. 
-7- Toegang 1, inv. nr. 2565, fol. 280v (praedicanten weduwen). 
-8- W. Duinkerken, ”Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum (1991). 
-9- Duinkerken heeft wel een trouwdatum, maar géén plaats. 
-10- W. Duinkerken, ”Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum (1991). 
-11- GrA, RA III x 64, fol. 25vo. 
-12- GrA, RA III x 64, fol. 95. 
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bij ons kopiëren....
...maar weet u wat u ook bij 
ons kunt doen en laten doen?

3-d printen, advies vragen, ansichtkaarten kopen, bestan-
den downloaden, bezorgen, blokjes lijmen, boeklijmen 
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Allem@@l digit@@l zesenvijftig (56) 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 
 
 
Ger Straatman gaf de tip om op www.allegroningers.nl ook eens te bladeren. Hij schreef: "In 
AlleGroningers staat meer dan er toegankelijk is gemaakt. Als je een heel boek met bladeren in 
bronnen kunt bekijken zijn er ook bladzijden bij, die voor het doel, het toegankelijk maken van 
dtb gegevens niet relevant waren. Als je bijvoorbeeld kijkt in het kerkeboek van de statie 
Oosterstraat (RK) inventarisnummer 637 op pagina 95 = bladzijde nr. 250 van het originele 
boek, zie je de eerste communicanten met naam en zelfs leeftijd. De meesten tussen de 13 en 
16 jaar, maar er zitten ook ouderen bij. Waarschijnlijk mensen die op latere leeftijd katholiek 
werden, zoals onderaan op de bladzijde Philip? Christianus Hartmann die eerst Luthers was. 
Het loont de moeite om eens in deze bronnen te bladeren, omdat ze personen kunnen 
bevatten die je elders niet vindt. In de Statie Martinus (toegang 1537) vond ik enige personen 
Lugda die niet in de AlleGroningers staan en die tot nu toe onbekend waren. In toegang 124 
inv.nr. 642 staat op pagina 42: Die 11ma Maii Baptizatus est Alferius filius legitimus Everardi 
Aljes, et Ava Cornelis, patrina Lduina Jans Usquert en in toegang 124 inv.nr. 643 pag. 21 heten 
vader en moeder Evert Alies en Afke Cornelis in ander akten heet de vader Evert Aaljes. De 
personen zijn wel in AlleGroningers te vinden, maar ze kunnen dus erg verschillen".  
 
https://www.geni.com/projects/Burgemeesters-van-Groningen/10803 geeft vanaf 1256 tot 
heden alle burgemeesters die in Groningen hebben gestaan. De namen die blauw zijn geven 
meer genealogisch gegevens. Zoekt u een naam op de pagina, dan 'moet' u even ctrl f geven.  
 
www.nazatendevries.nl geeft onder Home, Artikelen een keur van honderden onderwerpen 
over de geschiedenis van Groningen. Ze staan onder de groene kopjes. Een paar willekeurige: 
Kloosters in Groningerland, Synagoges en gemeenschap, borgen, kerken, molens, boerderijen, 
WOII enz. Deze zijn ook weer onderverdeeld. De rode kopjes geven artikelen over plaatsen, 
zoals bijvoorbeeld: De Joodse bewoners van Appingedam, De borg Folkerda in Bedum, het 
Peerd van ome Loeks, het volksoproer van 1525 in Groningen stad en De oorlog in Holwierde.  
De andere onderwerpen onder Home geven Filmpjes, Fotoalbums, Favoriete Sites en 
Genealogie. Het item Genealogie geeft achtergrondinformatie over stamboomonderzoek en 
bevat veel parentelen e.d. van oude (jonker)geslachten zoals Ripperda, Huninga, Onsta, 
Rengers, Lewe, Clant, Alberda en Van Ewsum. Ook vind je er 'recente' stambomen. In totaal 
staan er meer dan 200.000 namen van Groningers op de site. 
 
Op de website van Het Historisch Bedrijfsvaartuig staan heel veel schepen uit de 19e en 20e 
eeuw waarmee vroeger de schippers hun brood verdienden. Ruim 1700 leden restaureren, 
beheren, bewonen en beleven circa 1.400 historische schepen. Op www.lvbhb.nl vindt u deze 
informatie over deze grootste collectie varend erfgoed ter wereld. Onder Schepen, Galerij 
(open de scheepsgalerij) staan alfabetisch de afbeeldingen van schepen waarvan de site 
informatie geeft. Plaatje aanklikken geeft details zoals Scheepsnaam, Type schip, bouwjaar, 
Werf, Gebied en vracht en Korte geschiedenis van het schip. Op de afbeelding van het schip 
klikken geeft een grotere afbeelding. U kunt de schepen ook sorteren op scheepstype. 
Onder Ambachten zijn, uit een scala van scheepsambachten, vier technieken gekozen die 
belangrijk zijn voor het behoud van de collectie Varend Erfgoed: Klinken, Staaldraad splitsen, 

http://www.allegroningers.nl/
https://www.geni.com/projects/Burgemeesters-van-Groningen/10803
http://www.nazatendevries.nl/
https://www.lvbhb.nl/
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Huidgangen krombranden en Rondhouten maken. Elke onderwerp geeft een paar filmpjes 
hierover. 

 
Uiteraard kunt u genealogische gegevens van AlleGroningers halen, maar daarnaast zijn er ook 
nog diverse websites in de lucht waarop een schat aan Groninger gegevens staan, zoals 
bijvoorbeeld de website https://genealogiewinschoten.nl van Harm Selling, die onderzoek 
doet naar de gezinssamenstellingen van Winschoter gezinnen tussen 1600 en ca. 1950. De site 
bevat onder meer een overzicht van graven op de begraafplaats Hofstraat (en een link naar de 
Graftombe gegevens van begraafplaats Acacialaan) en onder andere overzichten van 
burgemeesters, landverhuizers, een literatuurlijst, portretten, oude nieuwsberichten en 
weblinks naar videobeelden, archiefbronnen enz. met betrekking tot de geschiedenis van 
Winschoten. 
 

 
Heeft u vragen over Winschoter personen? Mail hem. 
Harm is ook webmaster van de genealogische en historische pagina Groningen 
https://genealogiegroningen.nl/weblinks/bronbewerkingen. 
 
www.levenderfgoedgroningen.nl is er voor de genealoog die niet alleen datums verzamelt, 
maar ook wat over de periode waarin de personen leefden en de gebruiken die er toen waren 
wil weten. 

https://genealogiewinschoten.nl/
https://genealogiegroningen.nl/weblinks/bronbewerkingen
https://www.levenderfgoedgroningen.nl/
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Bezoek de site en ontdek welke tradities 'echt' Gronings zijn. Onder Home zijn diverse 
rubrieken, zoals vermaak & feest, Van wieg tot graf, Alles wat groeit en bloeit. Ze staan onder 
Thema's. Alle verhalen geeft, zoals de titel al zegt, alle verhalen die op de website te lezen zijn. 
Een willekeurige greep uit de 78 artikelen: Het beklemrecht (Bloot eigenaar en beklemd 
meier), Kniepertjes en rolletjes, Knappe koppen. De Groninger hoogleraarsportretten, Edelzalf, 
Meikermis, Slag om Bourtange. 

 
Onderaan de pagina staan Colofon, Contact en Uw verhaal. Bij het laatste item is uw verhaal 
welkom. 
Wat er bij onze westerburen gebeurde is te lezen op www.frieslandzoalshetwas.nl. Een 
medewerker van Tresoar verzorgt elke maand een digitale krant met daarin bijzonderheden 
uit een bepaalde periode. Bij Neem een abonnement kunt u uw gegevens invullen, u krijgt dan 
de krant elke maand gratis in de mailbox. 
Wilt u vorige nummer lezen, dan dient u even naar beneden te scrollen naar Oude nummers. 
De jaren zijn willekeurig.  
 
Tot slot nog een paar algemene tips: 
* Een pop up op uw website? Sluit deze niet door door op het kruisje te klikken, maar doe dat 
met ctrl F4. 
* Koppel, als u uw pc sluit, ook de externe harde schijf los. 
* Lees bij boeken en websites altijd eerst de inleiding en zoekinstructies. Dit voorkomt dubbel 
werk, ik spreek uit ervaring. 
* Wilt u op de hoogte blijven van 'uw' archief of instelling? Neem dan een gratis abonnement 
op hun Nieuwsbrief. 
* Kunt u uw persoon niet vinden? Kijk dan eens op naam van vader of moeder. Vergeet hierbij 
ook niet de memories van successie. Op www.allegroningers.nl zijn ze te doorzoeken over de 
jaren 1807-1811, van kantoor Groningen ook de periode 1814-1837 en kantoor Zuidbroek 
geeft de jaren 1819-1853. 
Wilt u alleen zoeken in de memories, selecteer dan bij Bron dit item. 
 

http://www.frieslandzoalshetwas.nl/
http://www.allegroningers.nl/
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Nieuws van de Archieven 
 

Teijo Doornkamp, Peize 

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

www.groningerarchieven.nl 

Het betreft een greep uit de (genealogische) werken die zich nieuw bevinden in de bibliotheek 
van de Groninger Archieven. U kunt deze boeken aanvragen. 
 
32079 Van punt tot mijl : de vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland / Gerrit Berends. 
- [S.l.] : [eigen uitg.], 2017. - 200 p. : ill., krt., tab. ; 29 cm. Met topogr. reg. - Met lit. opg.  
 
32106 De voorouders van Jan Louis Jansonius (geboren 28-10-1869) / door F.E. Festen-
Jansonius. - Hengelo : [eigen uitg.], 2018. - 85 p. : ill., krt., portr. ; 30 cm.  
 
32108 t/m 32111 Die Familien der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Pilsum (1715-
1935) / bearb. von Hillert Hillebrands. - Aurich : Upstalsboom-Gesellschaft, 2018. In 4 delen. 
 
32112 Garmt / Marijke Meima, Jan de Koning. - Groningen : [eigen uitg.], 2018. - 171 p. : ill., 
portr., geneal. tab. ; 31 cm. Biografie van Garmt Meima (1875-1948) geboren te Winsum-
Obergum, die een carrière heeft gehad van onderwijzershulpje tot kweekschooldirecteur. Met 
lit. opg.  
 
32129 Genealogie : voorouders en nageslacht van Gerhardus Roelfs Roelfs(z)ema / Jan 
Roelfsema. - [Groningen] : [eigen uitg.], [2018]. - [ca.] 50 p. : ill. ; 30 cm.  
 
32147 Wobbes : twee families uit de grensstreek van Friesland en Groningen / Johan Wobbes. 
2e dr. Pieterzijl : [eigen uitg.], 2018. 133 p. : ill., krt., portr. ; 25 cm. Met lit. en bronnenopg., 
met reg. 
 

 

 
 

 

 

http://www.groningerarchieven.nl/
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Boekenrubriek 
Teijo Doornkamp, Peize, redacteur 

 
 

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 
 
Historisch Jaarboek Groningen 2018 - Stad en Lande bundelt sinds 2011 jaarlijks artikelen over 
cultureel erfgoed (archeologie, landschap en monumenten) en over bronontsluiting, 
geschiedenis, archeologie, historische geografie en kunst- en architectuurgeschiedenis. Het 
nummer van 2018 bevat onder meer artikelen over pauselijke zegels en het cisterciënzer 
vrouwenklooster Yesse te Haren, de zusters ten Hoorn, de Kerstvloed van 1717, en het 
monument van Jozef Israels aan het Hereplein. € 16,50. 
 
De gemeente Leek 1811-2018 : een historisch document - Siebrand Homan, Epko Bult, Sikke 
Cazemier en Jur Engels schetsen bij de opheffing van Leek als gemeente onder meer de 
ontstaansgeschiedenis, belangrijke historische gebeurtenissen, en een korte schets van de 
zeven dorpen. Gratis voor de inwoners van Leek, onduidelijk of het ook te koop zal worden 
aangeboden. 
 
De pastorie te Warffum : middeleeuws steenhuis onthuld - Henny Groenendijk, Ruud 
Meischke en Mijnard Scheers, die de pastorie sinds 1972 bewoont, beschrijven de restauratie, 
en het bouwhistorisch onderzoek van de Middeleeuwse pastorie. Foto’s van Otto Kalkhoven 
en Grietha Scheers-Bolhuis. Hardcover. Te koop via de webshop van Otto van Kalkhoven. 
€44,50.  
 
Herinneringen aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer - Daan Hulsebos, Okkie Smit en Wim 
Rozema verzamelden verhalen van de leden van de Historische Vereniging Hoogezand-
Sappemeer en van bekende dorpsgenoten. €12,50. Bestellen bij histverhosap@gmail.com. 
 
Jan Kwint, de moordenaar van Johanna van den Warenburg en Aaltje Alles - Cees Verhagen 
beschrijft de levensgeschiedenis van Jan Kwint, in Groningen geboren en aldaar aan de galg 
geëindigd in 1824 vanwege 2 gepleegde moorden, eentje in Someren-Heide, de andere in 
Noordhorn. ISBN nr. 978-90-829260-0-2. €13,- 
 
Voorouders van de Feddema’s in de Marne - Wim Feddema behandelt de geschiedenis van de 
familie Feddema vanaf ca. 1580 en de historie van het Feddemahuis te Kloosterburen. Te koop 
via de webshop https://heijink.mijnbestseller.nl/shop/ voor €23,60. 
 
 
 

mailto:histverhosap@gmail.com
https://heijink.mijnbestseller.nl/shop/
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