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GroninGEN, december 2019, nummer 4, jaargang 26 
omslag ontwerp: Henk Kampen 

Voorwoord 
 
Eppo van Koldam 
Afdelingsvoorzitter 
 
 
In mijn vorige bijdrage had ik het over een dubbel gevoel. Dat gevoel heb ik nog steeds. 
Landelijk zit de NGV in zwaar weer. Er zal de komende jaren behoorlijk de tering naar de nering 
moeten worden gezet. Door een terug lopend aantal leden daalt die nering, terwijl de kosten 
van de landelijke voorzieningen juist stijgen en door een mislukte website annex ICT-avontuur 
de spaarpotjes veel meer dan wenselijk zijn aangesproken. Zo’n situatie dwingt naar ons 
gevoel tot duidelijke keuzes. Waar ligt de kracht van de NGV? Ergo, wat moeten we in stand 
houden en wat mag wel wat minder? Naar onze mening zijn de afdelingen de basis van de 
NGV. Daar moet dus de prioriteit blijven liggen. Helaas lijkt het hoofdbestuur momenteel een 
andere koers te varen en wil dit bestuur prioriteit blijven geven aan de landelijke instituten, 
zoals het verenigingscentrum in Bunnik, het landelijk blad Gens Nostra en landelijke ICT-
projecten, zoals het scannen van bidprentjes. Dit dan ten koste van bijvoorbeeld de 
afdelingsbladen, zoals ons GroninGEN. Die zouden volledig gedigitaliseerd moeten worden. 
Naar ons gevoel maakt het hoofdbestuur daarin de verkeerde keuzes en dat hebben wij op de 
landelijke vergadering dan ook duidelijk laten horen. Om het maar eens duidelijk te zeggen, 
voor ons ligt een volledige digitalisering van Gens Nostra meer voor de hand dan die van 
GroninGEN en het verenigingscentrum in Bunnik mag best worden afgebouwd. Maar bent u 
het met onze keuze eens? Wij horen dat graag. 
 
Tegenover die moeilijke berichten van het landelijk niveau staan de vrolijke en positieve 
berichten uit onze eigen afdeling. Onze basiscursus genealogie loopt heel goed en we 
beginnen in het vroege voorjaar weer met ons maandelijks spreekuur. We hebben weer 
meegewerkt aan een succesvolle genealogische bijeenkomst bij het scheepvaartmuseum en 
we hebben een presentatie verzorgd bij het Digiplein Westerkwartier, dat gelieerd is aan het 
landelijk Seniorweb. Dat laatste willen we graag vaker doen. Dus als u mogelijkheden ziet voor 
een inbreng van de NGV bij een dergelijke bijeenkomst bij u in de buurt, horen wij dat graag. 
Wij beloven een leuke bijeenkomst en het kost niets. Dit is ook onderdeel van ons voornemen 
wat meer de provincie in te trekken. 
 
Intussen loopt het project om de ledematenregisters over te zetten naar AlleGroningers 
gestaag door. Samen met de Groninger Archieven willen we de stand van zaken graag 
toelichten en laten zien op zaterdag 18 januari 2020. Op deze dag zal ook Antonia Veldhuis een 
lezing houden over de nieuwste zoekmogelijkheden bij familieonderzoek. Zie de aparte 
aankondiging in dit blad. 
 
Als u wilt reageren op deze bijdrage, kan dat via mijn eigen mailadres eppo@vankoldam.com. 
Helaas zijn de aparte e-mailadressen bij de NGV nog niet betrouwbaar genoeg om daar gebruik 
van te maken. 

mailto:eppo@vankoldam.com
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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.ngv.groningen@gmail.com (let op ons nieuwe mailadres). 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 
 
 

Agenda 
 
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. 
 
18 januari 2020 - 10:00 uur. De NGV en de Groninger Archieven organiseren op deze dag de 
Dag van de Groninger Familiegeschiedenis, een dag waarin de genealogie in Groningen en 
AlleGroningers centraal staan. Zie apart item voor meer informatie. 
 
22 januari 2020 - 20:00 uur. ‘Verborgen verleden’ door Jan van Holsteyn, eindredacteur van 
het NTR-programma Verborgen verleden; hij vertelt over de totstandkoming van dit 
programma en geeft een kijkje achter de schermen; hij zal zijn verhaal illustreren met 
fragmenten uit het programma, inclusief een sneak preview van een aflevering die nog niet op 
tv is uitgezonden. 
 
12 februari 2020 - 20:00 uur. ‘De Friesch-Groningsche suikerfabriek aan de Van 
Heemskerkstraat’ door de historicus/schrijver Christiaan Gevers + filmbeelden (ca. 30 
minuten) uit de collectie van het GAVA. 
  
4 maart 2020 - 20:00 uur. ‘Foute Groningers?’ door Mieke Meiboom, n.a.v. haar boek ‘’Foute 
Groningers? Bijzondere rechtspleging in Groningen, 1945-1952’, waarin zij vertelt hoe de 
naoorlogse rechtspleging plaatshad; zij is als archivaris en jurist vertrouwt met onderzoek in 
archieven. 
 
 

mailto:redactie.ngv.groningen@gmail.com
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Genealogisch spreekuur 
Simon Dallinga, Gieten, simondallinga@hotmail.nl  
 
De NGV afdeling Groningen hervat volgend jaar maart het genealogisch spreekuur. 
 
Heeft u na het zien van afleveringen van Verborgen Verleden wel eens gedacht om zelf een 
onderzoek naar uw familie te starten? Maar aarzelt u omdat u niet weet waar u moet 
beginnen? Of bent u begonnen, maar vastgelopen bij een moeilijk terugvindbare voorouder? 
 
U bent van harte welkom. Het spreekuur is dinsdag 17 maart 2020, dinsdag 21 april 2020 en 
dinsdag 19 mei 2020, van 19:00-21:00 uur. 
 
Wij zoeken ook 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 Simon Dallinga. 
 

Lidmatenproject - stand van zaken november 2019 
Teijo Doornkamp, Peize, doornkampt@zonnet.nl 
 
De NGV en de Groninger Archieven doen sinds juli 2019 een MaakGeschiedenis-project om de 
lidmaatgegevens van de Groninger kerken op te nemen in allegroningers.nl. Circa 20 
vrijwilligers behandelen (“taggen”) de transcripties die in 2004-2006 door vrijwilligers zijn 
gemaakt. De getagde bestanden worden door de archieven vervolgens in AlleGroningers 
opgenomen. 
 

 
Dit is een grafiek van de voortgang 

mailto:simondallinga@hotmail.nl
mailto:doornkampt@zonnet.nl
https://www.allegroningers.nl/
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De vrijwilligers hebben momenteel 45% van alle kerspelen behandeld, er zijn nog 60 kerspelen 
voor tagging beschikbaar. De archieven zijn met een inhaalslag bezig. Inmiddels zijn er 22 
kerspelen op AlleGroningers beschikbaar. 
Om de groepsbinding te versterken en om wellicht nog wat extra vrijwilligers te strikken, 
organiseren de NGV en de Archieven op 18 januari een Dag voor de Groninger Genealogie, 
met daarin ’s ochtends aandacht voor dit project. Zie de agenda voor meer informatie over 
deze dag. 
 
 

Dag van de Groninger Familiegeschiedenis 
 
De NGV en de Groninger Archieven organiseren op 18 januari de Dag van de Groninger 
Familiegeschiedenis, een dag waarin de genealogie in Groningen en AlleGroningers centraal 
staan. 
 
Het ochtendprogramma is voor de vrijwilligers van het MaakGeschiedenis-project 
LidmatenGezocht of voor diegenen die overwegen vrijwilliger te worden. De vrijwilligers 
kunnen elkaar leren kennen, Teijo Doornkamp gaat live op een paar problemen en Albert 
Beuse laat zien wat er komt kijken bij het laden van de getagde bestanden in AlleGroningers. 
De ochtend wordt afgesloten met een overheerlijke lunch voor alle vrijwilligers in het project. 
 
’s-Middags vertelt Albert Beuse over de stand van zaken en de ontwikkeling van 
AlleGroningers: wat is er binnenkort en op langere termijn gepland aan wijzigingen? 
 
De dag wordt afgesloten met een lezing door Antonia Veldhuis over het doen van genealogisch 
onderzoek. Op haar geheel eigen wijze vertelt Antonia over onderzoek, publiceren en tips & 
trucs, privacy, rechten van afbeeldingen en haar eigen ervaringen. Onervaren én ervaren 
genealogen kunnen daarbij van haar leren! 
 
Programma: 
 

10:00-12:00 MaakGeschiedenis-project LidmatenGezocht 

12:00-13:30 Lunch voor de vrijwilligers in de MaakGeschiedenis-project 
Lidmatengezocht 

13:30-14:00 Albert Beuse - Stand van zaken en ontwikkeling AlleGroningers 

14:00-16:00 Antonia Veldhuis - lezing 

 
 
 
 
 
 
 
 



BESTANDSCONTROLE 
IS SERVICE

SPOEDKLUS? 
GEEN EXTRA KOSTEN

U BETAALT 
NIET VOORAF

DE VOORDELEN VAN COPYRIGHT

W W W. C O P Y R I G H T. N L

PERSOONLIJK 
CONTACT

PROEFAFDRUK? 
GEEN PROBLEEM

BIJ LEVERTIJD 
DENKEN WIJ IN 
UREN, NIET DAGEN

GRATIS BEZORGEN

DOCUMENTEN VIA INTERNET BESTELLEN?
HET KAN, MAAR HET HOEFT GELUKKIG NIET!

EN TOCH ZIJN WE 
HEEL VOORDELIG!
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Geslagt Register door Beerent Geerts Trap, begonnen 16621 

Hans Brouwers, Groningen, h.s.k.brouwers@home.nl 
 
Tijdens mijn onderzoek naar de familie Brouwers te Groningen ten behoeve van de genealogie 
en familiegeschiedenis2 stuitte ik al vrij snel op een register met onderstaande beschrijving.  
 
“TRAP, GRONINGEN, BUSSCHER, SMIDT "Geslagt Register door Beerent Geerts Trap, begonnen 
1662", opschrift op het omslag van een perkamenten register, folio, manuscript, 32 beschreven 
pagina's. Het register begint in 1662 met het huwelijk van Berend Geerts Trap en Bareltijn 
Oenes. Tussen 1663 en 1674 werden 4 kinderen geboren. In 1674 overleden de vrouw en vader 
Geert Berendsz. Trap. In 1675 huwde Berend Geerts Trap voor de tweede maal met Grietje 
Coerts, waaruit 3 kinderen. In 1689 overleed Trap en in 1693 zijn vrouw. Dan volgen gegevens 
over de afstammelingen Trap, zowel zonen als dochters, vervolgd tot 1882. Namen o.a.: 
Lodewijkus, Stratingh, Bos, Reisiger(s), Hekkema, Foekens, De Vries, Busscher, Brouwers, 
Hooiboer, Bolt, Doornbos, Klinker, Bolhuis en Iwema. Op een losse bladzijde het grafschrift van 
Derk Tjapkes Busscher (Holwerda 1709 - Groningen 1772) schepper der drie Delfzijlen en 
molenaar. Verder nog een aantal losse stukken ten name van Hajo P. Brouwers te Garnwerd, 
Hooiboer, L. Doornbos. Hierbij nog een kleiner register, ook gebonden in perkament, met een 
afschrift van de aantekeningen Trap, voortgezet tot 1964 (namen: Oosterhaven, Theunisse, 
Doornbos, Halbertsma, Onnes, etc.), maar ook een in 18e-eeuwse handgeschreven "Geslagtlijst 
van Geert Wolter Smidt" (Appingedam ca. 1690, bouwmeester te Appingedam, gehuwd met 
Bolhuis), zoon Wolter Smidt, koopman te Groningen, etc. Totaal 28 beschreven pagina's. Hierbij 
veel bijzonderheden over de familieleden Smidt, lopende tot 1820”.3 
 

 
 

mailto:h.s.k.brouwers@home.nl
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Ik neem bewust hier de gehele beschrijving één op één over zodat iedereen kennis kan nemen 
van de complete inhoud ervan. De extra registers en de losse stukken die erbij horen laat ik 
hier verder buiten beschouwing, wellicht kom ik daar in de toekomst nog een keer op terug.  
 
In de veelbelovende beschrijving van het register ‘Trap’ las ik een groot aantal namen die mij 
bekend voorkwamen. Destijds in 2008 maar eens voorzichtig geïnformeerd of ik dit register 
mocht inzien, veel van de genoemde namen komen namelijk voor in mijn kwartierstaat. 
Pogingen hiertoe liepen helaas op niets uit totdat ik in 2017 wel de mogelijk kreeg om het 
register in te zien. Voor zover ik kan nagaan zijn er al redelijk wat publicaties over de families 
Brouwers4, Busscher5, Hekkema6, Doornbos7 en Trap8. Naast de relatie met de familie 
Brouwers belicht ik een paar in het oog springende details en bijzonderheden die je niet in de 
DTB-archieven zult tegenkomen. Dit register onderscheidt zich onder andere namelijk van 
andere publicaties door de wijze waarop het lief en leed wordt verwoord. De rest van de 
transcriptie wordt middels een website9 of in boekvorm gepubliceerd, daar ben ik nog over in 
dubio, de tijd zal het leren. 
 
Het register begint als volgt: 
 

 
 
1662 Agt Dagen na Vastenavont Ben ik  
 Berent Geerts Trap, in den eghten staat  
 getreden met Bareltijn Oenes tot Leegkerk. 
 
Vastenavond is de dinsdag voor Aswoensdag welke op zijn beurt weer het begin is van de 40 
dagen (waarbij de zondagen niet worden meegerekend) durende Vastentijd die doorloopt tot 
en met Paaszaterdag. De trouwdag moet dan een woensdag zijn geweest, acht dagen na een 
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dinsdag is logischerwijs een woensdag. In de 17e eeuw wordt in Groningen tot en met 31 
december 1700 de Juliaanse kalender gebruikt. Er is geen reden om aan te nemen dat hier de 
Gregoriaanse kalender wordt gebruikt, de beschreven datum in het ondertrouwboek is op een 
zaterdag ook volgens de Juliaanse kalender. Aswoensdag 1662 valt op 12 februari dus dan is de 
trouwdatum 19 februari 1662. 
 
In het ondertrouwboek van de kerkelijke gemeente Groningen vinden we de onderstaande 
inschrijving10 Saturni 11 Januar. 1662. Attestatie 29 jan. 1662 Berent Geerts ps. en Bareltjen 
Oenens waar voor Lieutenant Otto Reiners als goede bekende.  
 
Veel informatie over Berent Geerts Trap en Bareltjen Oenens is niet te vinden. Hij wordt 
genoemd als een van de stadstimmerlieden van de stad Groningen. In 1669 zonder 
traktement, in 1677 met traktement à ƒ 40 voor opzicht brandspuiten. Hierbij staat vermeld 
dat hij voor 27 november 1689 moet zijn overleden, zijn weduwe krijgt namelijk in 1692 twee 
jaartraktementen betaald11.  
 
Berent Geerts Trap vraagt en krijgt in 1667 octrooi aan op het wit wassen van textiel, voor de 
periode van tien jaar waarbij hij tien Carolus gulden per jaar dient te betalen aan de stad 
Groningen. “Op de requeste van Berent Geerts Trap omme octroij te hebben voor sekere jaren 
aengaende ’t maken van witt wasch alhijr. D’h:heeren Borgemesteren ende Raadt accorderen 
den remonstrant tijn jaren octroij in desen versocht, mits dat dieswege van deselve aen de 
stadt jaerlijx tot octroijgelt tijn car: gl: sal worden betaelt.”12  
 
Het schoonmaken van linnen tafel- en beddengoed in de 17e eeuw was arbeidsintensief 
vakwerk en werd meestal uitbesteed aan de wasserijen in de buurt van schoon water en 
bleekvelden. 
 
Volgens het register worden uit dit huwelijk vier kinderen geboren, waarvan ik er drie 
terugvind in de archieven.   
1. Gesijn 1663-167313. 
2. Geert Berends 1664-173613. 
3. Oene 1668-169413. 
4. In 1674 bevalt Bareltijn van een zoon die slechts 6 uren heeft geleefd. Bareltijn overlijdt 
binnen twee weken na de geboorte van haar zoon. Beide gebeurtenissen uit 1674 zijn niet 
terug te vinden in de archieven. Alle gebeurtenissen vinden plaats terwijl het gezin in de 
Schuitemakersstraat te Groningen woont.  
 
Het register gaat even verderop verder met het overlijden van de vader van Berent Geerts 
Trap. 
 
1674 Den 15 November is mijn Vader Geert Berends  
 overleden out zijnde 71 Jaren. 
 
Als de hier genoemde leeftijd klopt dan moet de vader van Berent Geerts Trap tussen 16 
november 1602 en 15 november 1603 geboren zijn en waarschijnlijk, gelet op leeftijd van zijn 
zoon voor 1638 zijn gehuwd. Onderzoek naar huwelijken voor 1638 waarbij enige relaties 
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gelegd kunnen worden m.b.t. namen, vernoemingen etc. zijn nog niet gevonden. Enig ander 
bewijs voor het overlijden van Geert Berends behalve de vermelding in dit register is niet 
gevonden, evenmin als een vermelding van de vrouw van Geert Berends, de moeder van 
Berent Geerts Trap. 
 
Aanvullend onderzoek naar bewijzen van de geboorte of doop van Geert Berends hebben nog 
niets opgeleverd. Berent Geerts Trap hertrouwt in 1675 met Grietien Coerts14. Het register 
vervolgt met informatie over de kinderen uit dit huwelijk, dan overlijdt in 1693 de schrijver en 
initiatiefnemer van het register. 
 
1693 Geert Berends Trap. Overleden Den  
 4 November out 51 Jaren Anno 1689. 
 Grietjen: Coers. Overleden den 26 Febru: 1693 
 
Als de leeftijd klopt dan moet genoemde Geert Berends Trap tussen 3 november 1637 en 4 
november 1638 geboren zijn. Gelet op de leeftijd, de chronologische volgorde, de locatie en de 
wijze waarop dit is geschreven in het document ga ik ervan uit dat hier Berend Geerts Trap 
wordt bedoeld. Een overlijden van Berend Geerts Trap of de vermelding van een broer Geert 
Berends Trap ontbreken zowel in dit register als in de archieven. De zoon van Berend Geerts 
Trap te weten Geert Berends Trap overlijdt in 1713. De initiatiefnemer en schrijver van dit 
register overlijdt dus op 4 november 1689 op de leeftijd van 51 jaren, zijn vrouw overlijdt bijna 
4 jaar later. Enig ander bewijs behalve de vermelding in dit register van het overlijden van 
Berend en Grietjen heb ik nog niet gevonden. 
 
Zoon Oene (1668) trouwt in 1693 met Gepke Lodewijks en overlijdt in 1694. 
 
1693 Den 12 April is Oene Trap Gebor: 1668 25 Aug.  
 In den Egthen staat getreden met 
 Gepke Lodewijkus. 
 
1695 Den 8 Maij heb ik Gepke Lodewijks 32 Weeken  
 na mijn mans Doot gekraamt en Verlost Van  
 een Soon genaamt Oene Trap. 
  
 Oene Trap Mijn Man overleed den 30 sept 1694 
 out zijnde 26 Jaren 5 weeken. Gebor: 1668: 25. Aug. 
 
Het register gaat daarna verder met de andere vier (!) huwelijken van Gepke Lodewijks en de 
daaruit geboren kinderen. Opvallend is dat informatie over Gepke, telkens in een ander 
handschrift, in de ik-vorm is opgeschreven. 
 
Gepke Lodewijks tr. (2) 1695 Pieter Stratinck15. 
Gepke Lodewijks tr. (3) 1705 Luigjen Bos16. 
 
1709 Den 1 Julij Ben ik Gepke Lodewijkus  
 Verlost 10 Waeken na mijn Mans Doot 
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 van een Dogter genaamt Helena: Bos.  Overleden  
  13 october 1762 
 
Helena wordt als Leentjen op 30 juni 1709 gedoopt in de Grote Kerk te Groningen17. Als ouders 
worden genoemd Gepke Lodewijks wed. Luigje Bos. Als plaats van geboorte wordt de 
Nieuweweg te Groningen vermeld. De genoemde geboortedatum uit het register ligt na de 
geregistreerde doopdatum.  
 
Gepke Lodewijks tr. (4) 1713 Berent Derks18. 
Gepke Lodewijks tr. (5) 1723 Albert Geerts19. 
 
Gepke Lodewijkus is overled. den 22 august 1740 
 
Gepke Lodewijks overlijdt, als weduwe van Albert Geerts op 22 augustus 174020. Als adres 
wordt Buiten Steentilpoort te Groningen opgegeven. Alberts Geerts was kennelijk voor 22 
augustus al overleden, hiervoor is geen ander bewijs te vinden. 
 
Het tweede huwelijk van Oene Trap vormt het raakvlak met de familie Brouwers. 
 
1725 Den 24 Junij Ben ik Oene Trap  
 in mijn tweede Huiwelijk getreden 
 met Roelfke Pieters Hekkema 
 uit dit Huiwelijk deze Kinderen geboren. 
 
Een jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw, trouwt Oene Trap voor de tweede maal. Oene 
Trap van Roden trouwt op 24 juni 1725 met Roelefke Pieters Hekkema van Leek21. Deze 
Roelefke Pieters Hekkema is een dochter van Pieter Jans Hekkema en Trijntje Stevens. Van de 
familie Hekkema is een uitgebreide genealogie beschikbaar22. Met dit huwelijk wordt ook de 
relatie met de familie Brouwers duidelijk, Roelefke Pieters Hekkema is namelijk een zus van 
Harmtje Peters Hekma. Zij trouwt te Tolbert 23 juni 1715 met Martinus Brouwers23. De 
families Trap, Brouwers, Busscher en Hekkema zullen elkaar ongetwijfeld in de sociale 
leefomgeving van destijds gekend hebben. Zo trouwt Hajo Brouwers, een kleinzoon van 
genoemde Martinus Brouwers, in 1799 met Helena Busscher, de dochter van Hendrik Dirks 
Busscher en Gepke Oenes Trap. 
 
1742 Den 28 November is mijn Vrouw Verlost  
 Van een Soon en genaamt Jan: Ebels.  overleden den 
  23 Jan: 1745. 
 Den 17 December is mijn Vrouw Roelfke: 
 Peiter Trap Hekkema in haar Dertijnde kraam Bedde  
 liggende in den ouderdom Van 39 Jar: 10 Maan en 26 dag: gerust. 
 
Jan Ebels wordt als Jan Ibels gedoopt te Leek op 9 december 1742 als zoon van Oene Trap en 
Roelfke Pieters Hekma, geboren te Nietap24. Doop is zowel in het doopboek van Roden als 
Midwolde opgenomen. Van het overlijden van Jan Ebels op 23 januari 1745 is verder geen 
bewijs gevonden. Drie weken na de geboorte van haar zoon (het dertiende kind) overlijdt 
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Roelfke Pieters Hekkema op de leeftijd bijna 40 jaar oud. Roelfke Pieters Hekkema wordt 
gedoopt als Roelfie op 21 januari 1703 te Midwolde25. De genoemde 39 jaren, 10 maanden en 
26 dagen is exact de periode na haar doop.  
 
1751 Den 26 August: is Oene Trap Overleden out 56 Jaren en 3 maanden 
 zijnde de Man Van Roelfke Pieters Hekkema 
 
Oene Trap overlijdt buiten Steentilpoort te Groningen op 26 augustus 1751 en wordt aldaar 
begraven26. Kennelijk is hij na het overlijden van zijn vrouw teruggegaan naar Groningen. 
In Drenthe werden registers bijgehouden van zogenaamde haardstedengelden. Deze 
registraties geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal 
paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf een vol of half 
erf. Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren 
vrijgesteld van belasting, maar werden wel allemaal in het register opgenomen. Deze registers 
werden bijgehouden met een interval van tien jaar. We vinden een vermelding van Oene Trap 
terug in 1742 waar hij als boer, bakker etc. voor 2 gulden wordt aangeslagen. De boeren 
hadden kleine bedrijfjes die meestal nog een andere bron van inkomsten hadden. Vermelding: 
“Oene Trap voor cueter preesenteert Herberge; en backer en kopenschap van taback etc”27 
 
1768  Overleden 
  Den 7 Junij 
 Den 12 November is mijn Vrouw Verlost 1772 
 Van een Soon, en genaamt Oene: Busscher in de Pokken 
 
Oene wordt gedoopt te Groningen op 15 november 1768, geboren te Groningen, als zoon van 
Hendr. Derks Busscher en Gepke Oenes Trap28. Oene overlijdt op 7 juni 1772 aan de gevolgen 
van pokken, destijds een gevaarlijke en uiterst besmettelijke ziekte. Van het overlijden is 
verder geen bewijs gevonden. 
 
1771  Overleden 
  den 22 Junij 
 Den 31 Julij is mijn Vrou Verlost 1772 
 Van Een Zoon, en Genaamt Tjapke Busscher  in de Pokken 
 
Tjapke wordt gedoopt in de Martinikerk te Groningen op 4 augustus 1771, geboren buiten 
Steentilpoort te Groningen, als zoon van Hendrik Derks Busscher en Gepke Oenes Trap28. 
Tjapke overlijdt op 22 juni 1772 evenals zijn broer Oene in dezelfde maand aan de gevolgen 
van pokken. Van het overlijden is verder geen bewijs gevonden. 
 
1777  Overleden 
 Den 10 Appril is Mijn Vrou Verlost den 15 december 
 Van Een Dogter en is Genaamt 1777 in de 
  Helena Busscher Kinkhoest. 
 
Helena wordt als Heleena gedoopt in de Martinikerk te Groningen op 11 april 1777, geboren 
buiten Steentilpoort te Groningen, als dochter van Hendrik Derks Busscher en Gepke Oenes 
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Trap28. Helena overlijdt op 15 december 1777 aan de gevolgen van kinkhoest, destijds een 
gevaarlijke en uiterst besmettelijke ziekte. 
 
1784 den is onze Broeder Elle H. Busscher 
 Gerust en leid in de west india den 11 Febr. 
 begraven 1784 
 
Elle Hendriks Busscher overlijdt op 11 februari 1784, hij is dan 19 jaar oud. Hij is overleden en 
begraven in India. Verder bewijs hiervoor ontbreekt.  
 
 Hajo Brouwers geboren den 20 september 1762 
getrouwt zoon van Petrus Brouwers en Anna Bun 
den 5 Maai predij cand te Roderwolde in Drenthe 
 
1799 Getrouwt door mijn vader te Roderwolde 
 met helena Busscher den 9 Febr. 1779 
 uit dit huiwelijk zijn de volgende  
 kinder geboren 
 
Hajo wordt op 20 september 1762 geboren en wordt gedoopt te Roderwolde op 26 september 
1762 als zoon van Petrus Brouwers en Anna Buning29. Petrus Brouwers is van 16 oktober 1757 
tot en met zijn overlijden op 14 maart 1800 predikant te Roderwolde30. Over de familie 
Brouwers zijn twee publicaties bekend2 3. Voor meer achtergrondinformatie over het leven 
van Petrus Brouwers als student, predikant, boer, vader en leefomstandigheden, zie pagina 35 
t/m 56 in Leven in de Brouwerij2. Helena Busscher is een dochter van Hendrik Dirks Busscher 
en Gepke Oenes Trap. Het paar wordt getrouwd door Petrus Brouwers, de vader van Hajo. 
 
Tot slot bevindt zich op de laatste pagina van het register onderstaande tekst: 
 
 Remke Remkes 
 
 maar gij laat mij weeten van het schip 
 dat gij niet een stuiver meede verdienen 
 konde maar dat zijn saken dat moet 
 gij weeten wat ik heb met schip niet van 
 nooden gij moet mij geld maar behandig 
 dan ben ik wel te vrede want gij hebt 
 gekogt en ik hebbe u het geld daar over 
 op Rente gedaan en gij moet er maar 
 op verdagt zijn dat ik het Alderhede 
 hebbe 
 
Remke Remkes is een aangetrouwde neef van Derk Busscher, zoon van Gepke Trap en Hindrik 
Bakker31. 
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Noten: 
1. Het artikel is door de redactie ingekort door de delen na 1800 niet te publiceren. Het 

oorspronkelijke artikel, waarin het Register Trap doorloopt tot 1875, is geplaatst op de website van 
de NGV afdeling Groningen. 

2. Brouwers, H.S.K., Leven in de Brouwerij, een familiegeschiedenis & genealogie, eigen beheer, 
Zuidhorn, december 2015. 

3. Antiquariaat A.G. van der Steur, Catalogus 32, M6752, Documenten en manuscripten betreffende 
personen, families en plaatsen (Haarlem 2008). 

4. Elema, P.J.C., Brouwers (Groningen), Gens Nostra jaargang 46, 1991, pag. 5 e.v. 
5. Vermij, E., Van Busscher tot Bosker (Meeden, Groningen, 17e-19e eeuw) Gens Nostra jaargang 61, 

2006 pag. 605 e.v. 
6. Elema, P.J.C., Genealogie Hekkema, Gens Nostra jaargang 57, 2002, pag. 128 e.v. 
7. www.dorenbosch.net/index.htm 
8. Selling H., Nakomelingen van Oene Trap en Gepke Lodewijcks (Groningen), 

www.genealogiestrating.nl 
9. www.genealogiebrouwers.nl 
10. Ondertrouwboek 1661-1668 Kerkelijke gemeente - Groningen, (toegang 124) Inventarisnummer 

168, folio 24 
11. Essen van G., Bouwheer en bouwmeester: bouwkunst in Groningen, Stad en Lande (1594-1795), 

Groningen 2010, pag 341 en 342. 
12. Prothocol civiele zaken van de stad Groningen, RA III a 72, d.d. 14 december 1667. 
13. GrA, Algemeen doopboek 1658-1676 Groningen, archiefnummer 124, inventarisnummer 147 
14. GrA, Ondertrouwboek 1674-1679 Groningen, toegang 124, inventarisnummer 170, folio 76v 
15. GrA, Ondertrouwboek 1685-1697 Groningen, archiefnummer 124, inventarisnummer 172, blad 250 
16. GrA, Ondertrouwboek 1705-1711 Groningen, toegang 124, inventarisnummer 174, blad 3 
17. GrA, Algemeen doopboek 1706-1732 Groningen, toegang 124, inventarisnummer 149 
18. GrA, Ondertrouwboek 1712-1719 Groningen, toegang 124, inventarisnummer 175, folio 65 
19. GrA, Ondertrouwboek 1719-1727 Groningen, toegang 124, inventarisnummer 176, folio 119 
20. GrA, Breukdodenboek 1729-1794 Groningen, toegang 124, inventarisnummer 194, folio 110 
21. GrA, Doop- en trouwboek 1702-1811 Midwolde en Leek, toegang 124, inventarisnummer 297, folio 

063 
22. Elema, P.J.C., Genealogie Hekkema, Gens Nostra jaargang 57, 2002, pag. 128 e.v. 
23. GrA, Doop- en trouwboek 1702-1811 Midwolde en Leek, toegang 124, inventarisnummer 297 
24. Roden, 9-12-1742, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 121 (doop-, trouw- en lidmatenboek, 1714-

1793), pagina 63 
Doop- en trouwboek 1702-1811 Midwolde en Leek, toegang 124, inventarisnummer 297 

25. GrA, Doop- en trouwboek 1702-1811 Groningen, archiefnummer 124, inventarisnummer 297 
26. GrA, Breukdodenboek 1729-1794 Groningen, toegang 124, inventarisnummer 194, folio 275 
27. DrA, Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummer 868.24, 

Haardstedengeld Roden, Neijentap, 1742, pagina 3680 
28. GrA, Algemeen doopboek 1755-1778 Groningen, toegang 124, inventarisnummer 151 
29. DrA, Roderwolde, 26-09-1762, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 128 (doop-, trouw- en 

lidmatenboek, 1758-1811), pagina 12 
30. DrA, Nederlands Hervormde gemeente Roderwolde, Naamlijst van predikanten 1602-1883, met 

bijlagen (2 silhouettekeningen van ds. P.H.J. Lulofs en ds. R.B. Janssonius), archief nr. 0392, inv. nr. 
306 

31. GrA, Huwelijkscontracten Groningen 1788 mei sep, archiefnummer 1534, inventarisnummer 3717, 
aktenummer 1534 
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Genealogie van Thomas Peters 
Tjaart Glas, Groningen 
 
 
Als oud-Leermenster leek het me leuk een familie uit mijn vroegere woonplaats uit te zoeken. 
Voor zover ik weet is er nog geen aandacht besteed aan het geslacht Pothof. De naam komt 
meer voor in de provincie. Eén familie stamt af van de broodbakker Ebe Derks te ’t Zandt. Hij is 
ook in de literatuur niet onbekend: “Verwondert het u, dat ik een oogenblik waande Pothof 
voor mij te zien, den zwager van Balkum? Gij kent Pothof immers, of liever, gij hebt hem 
gekend? want hij is niet meer. Hij stierf van schrik den heldendood bij het Groninger 
aardappeloproer. Dat vergat ik evenwel in mijn eerste ontsteltenis en ik bedacht het eerst, 
toen ik dan mond reeds open had om te roepen: "Hé, Pothof, ben jij daar?" - Gelukkig, dat ik 
het nog niet gezegd had, want op hetzelfde oogenblik zag de jongeling om en vestigde één 
zijner zielvolle blikken op mij. En zie, toen herkende ik hem. Hij was het zelf, de verdwenen, 
maar onsterfelijke dichter Piet Paaltjens”. Ik geef hier alleen de eerste drie generaties, voordat 
men zich in Leermens vestigde. De stamvader Thomas Peters was mogelijk een zoon van Peter 
Mennes, van Eenum, die in oktober 1679 te Oosternieland trouwde met Nieske Jacobs, van 
Oosternieland. De naam Gelderloos werd waarschijnlijk aangenomen omdat de broers van 
Wellemtje Hinderks in 1811 deze naam aannamen. De namen Gelderloos (later Woltjer) en 
Hofman zijn al spoedig na 1811 in mannelijke lijn uitgestorven. 
 
 
Generatie I 
 
I Thomas Peters, afkomstig uit Wirdum Gr, landbouwer "Barnhoeve" te Lutjewijtwerd, ovl. 

voor 14 feb 1752, otr. Stedum op 23 sep 1708 Geertruid Peters, dr. van Peter Jans 
(landbouwer "Barnhoeve" te Lutjewijtwerd) en Maria Clasen, ged. Stedum op 13 nov 1692, 
ovl. voor 14 feb 1752. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Thomas, geb. Lutjewijtwerd, ged. Stedum op 23 jun 1709, ovl. voor 11 mrt 1752, 

tr. Ten Boer op 22 apr 1736 Derk Mennes, afkomstig uit Ten Boer, ovl. voor 11 mrt 
1752. 

2. Claas Thomas, ged. Stedum op 13 mrt 1716, ovl. na 21 apr 1756, volgt IIa. 
3. Menne Thomas, ged. Stedum op 31 mrt 1719, ovl. na 5 jun 1779, volgt IIb. 
4. Cornelis Thomas, ged. Stedum op 7 mrt 1723, volgt IIc. 
5. Nieske Thomas, geb. Stedum, begr. Stedum op 13 nov 1775, otr. Stedum op 8 apr 

1743, tr. Westeremden op 8 apr 1743 Wigbolt Roelfs, zn. van Roelf Wigbolts en Geeske 
Allers, ged. Westeremden op 22 mei 1721, (Wigbolt otr. (2) Stedum op 5 mei 1779, tr. 
Westerdijkshorn op 4 jul 1779 Bijwke Jacobs.). Bijwke Jacobs weduwe van Peter Jans, 
landbouwer. 

6. Fenje Thomas, geb. Stedum, tr. (1) Uithuizermeeden op 16 mei 1756 hc 21 apr 17561 
Alje Garms, zn. van Garmt Jacobs en Fenne NN, afkomstig uit Uithuizermeeden, 
landbouwer te Uithuizermeeden, begr. Uithuizermeeden op 22 jun 1762, (Alje tr. (1) 
Uithuizermeeden op 8 okt 1730 Anje Jebbes, dr. van Jebbe Cornelis en Alstje Tiddes.), 
(Alje tr. (2) Uithuizermeeden op 10 mrt 1754 hc 5 mrt 17541 Sara Hendriks, dr. van 
Hinderijk Mennes (landbouwer te Middelstum) en Jantie Heekes.). 
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Sara Hendriks wed. van Jan Alberts, tr. (2) Uithuizermeeden op 8 mei 1763 hc 5 apr 
17631 Hindrik Pieters, afkomstig uit Kantens, landbouwer te Uithuizermeeden, begr. 
Uithuizermeeden op 6 jan 1768, (Hindrik tr. (1) Jantjen Cornelis, dr. van Cornelis 
Warners en Anje Berents.), tr. (3) Uithuizen op 27 mrt 1769 hc 10 mrt 17692 Jan Euwes, 
zn. van Euwe Klasens en Frouke Gerrits, ged. Eppenhuizen op 3 mei 1716, landbouwer 
"Tjassingaheerd" te Uithuizen. 

 
Generatie II 
 
IIa Claas Thomas, ged. Stedum op 13 mrt 1716, landbouwer, ovl. na 21 apr 1756, otr. Stedum 

op 15 jul 1736 Lijsbeth Jans, ovl. na 11 mrt 1752. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Claassen, geb. Stedum op 23 aug 1737, ged. Stedum op 25 aug 1737. 
2. Klaas Claassen, geb. Stedum op 2 mrt 1741, volgt IIIa. 
3. Tomas Claassen, geb. Stedum op 10 jul 1744, begr. Schildwolde op 23 aug 1784, volgt 

IIIb. 
 
IIb Menne Thomas, ged. Stedum op 31 mrt 1719, landbouwer "Barnhoeve" te Lutjewijtwerd, 

ovl. na 5 jun 1779, otr. Stedum op 31 mrt 1752 hc 12 feb 17523 Wiske Clasen, dr. van Claas 
Sijerts (landbouwer) en Antje Jans, ged. Middelstum op 26 jul 1733, ovl. na 5 jun 1779. In 
1779 te Oosternieland. 
Uit dit huwelijk: 
1. Geertruit Mennes, geb. Stedum op 10 nov 1754, ged. Stedum op 12 nov 1754, otr. 

Stedum op 6 jul 1776 hc 6 jul 17764 Peter Tonnis, zn. van Tonnijs Peters (landbouwer) 
en Idje Balsters, ged. Westeremden op 23 dec 1747, (Peter otr. (1) Stedum op 30 apr 
1769 hc 22 apr 17695 Grietje Coerts de Ruiter, dr. van Coert de Ruiter en Annigje 
Joestens.). 

2. Tomes Mennes, ged. Stedum op 21 nov 1756, begr. Stedum op 22 feb 1801, volgt IIIc. 
3. NN Mennes, begr. Stedum op 30 jan 1761. 
4. Antje Mennes, geb. Stedum op 10 mrt 1766, ged. Stedum op 13 mrt 1766, begr. 

Stedum op 18 mrt 1776. 
 
IIc Cornelis Thomas, ged. Stedum op 7 mrt 1723, tr. (1) Uitwierde op 9 apr 1752 m.a.v. 

Stedum 31 mrt 1752 Allemtje Pieters, afkomstig uit Solwerd. 
Uit dit huwelijk: 
1. Thomas Cornelis Hofman, ged. Wirdum Gr. op 21 apr 1754, ovl. Uithuizermeeden op 

20 okt 1819, volgt IIId. 
Cornelis Thomas, otr. (2) Stedum op 25 mei 1755 Anje Pieters, geb. Siddeburen, (Anje tr. 
(1) Hindrik Alberts.). 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria Cornellis, ged. Siddeburen op 16 jan 1757, begr. Siddeburen op 18 apr 1760. 

 
Generatie III 
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IIIa Klaas Claassen, geb. Stedum op 2 mrt 1741, ged. Stedum op 3 mrt 1741, tr. Ten Boer op 19 
feb 1775 Geertien Peters, dr. van Pieter Alberts en Lisabeth Rickers, ged. Middelbert op 13 
dec 1739. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Klaasen Schupma, ged. Ten Boer op 4 jun 1775, schoenmaker, ovl. Ten Boer op 

10 dec 1854, tr. Thesinge op 12 mei 1805 Geertien Freerks, dr. van Freerk Arents en 
Grijtje Okkes, geb. Bovenrijge, ged. Garmerwolde op 10 sep 1775, ovl. Ten Boer op 18 
jun 1849. 

2. Elisabeth Klaasen, geb. Sint Annen op 24 jan 1780, ged. Ten Boer op 30 jan 1780. 
 
IIIb Tomas Claassen, geb. Stedum op 10 jul 1744, ged. Stedum op 12 jul 1744, begr. 

Schildwolde op 23 aug 1784, tr. Schildwolde op 20 jan 1774 Wellemtje Hinderks, dr. van 
Hindrik Kornelis (arbeider) en Aafke Jans, ged. Schildwolde op 30 aug 1750, ovl. 
Schildwolde op 26 feb 1829, (Wellemtje tr. (2) Schildwolde op 30 jul 1786 m.a.v. 
Slochteren Derk Jans Musk.). 
Uit dit huwelijk: 
1. Aafke Tomas Gelderloos, ged. Schildwolde op 13 mrt 1774, ovl. Schildwolde op 18 okt 

1827, tr. Schildwolde op 1 nov 1801 Symen Jans Woltjer, zn. van Jan Hajes en Antje 
Hindriks, ged. Slochteren op 30 nov 1774, watermolenaar, ovl. Schildwolde op 18 apr 
1829. 

2. Klaas Tomas Gelderloos (ook: Woltjer), ged. Schildwolde op 4 okt 1778, arbeider, ovl. 
Schildwolde op 5 okt 1826, tr. Schildwolde op 31 mrt 1811 Aucke Wierts, dr. van Wiert 
Hendriks (landbouwer) en Anna Aukes, geb. Schildwolde op 8 apr 1790, ged. 
Schildwolde op 18 apr 1790, ovl. Schildwolde op 22 jun 1853, (Aucke tr. (2) Slochteren 
op 1 apr 1828 Folkert Hindriks Folkersma, zn. van Hindrik Folkerts Folkersma en Aaltje 
Jansen.). 

3. Hendrik Thomas, geb. Schildwolde op 5 okt 1783, ged. Schildwolde op 12 okt 1783, 
begr. Schildwolde op 23 aug 1784. 

 
IIIc Tomes Mennes, ged. Stedum op 21 nov 1756, begr. Stedum op 22 feb 1801, otr. Stedum 

op 11 okt 1776 hc 6 okt 17765 Harmtje Harms (ook Hindriks), dr. van Trientje Hindriks, ged. 
Bedum op 26 jul 1753, ovl. Wittewierum op 10 feb 1809, begr. Wittewierum op 17 feb 
1809, (Harmtje tr. (2) Wittewierum op 10 mei 1807 m.a.v. Stedum, hc 20 mrt 18076 Egbert 
Jacobs Gort, zn. van Jacob Egberts en Anje Jacobs.). Egbert Jacobs Gort weduwnaar van 
Grietje Roelefs. 
Uit dit huwelijk: 
1. Antje Thomas Pothof, ged. Huizinge op 19 okt 1777, ovl. Loppersum op 20 feb 1838, 

relatie Kristiaan Harms Ruitenga, geb. Opende circa 1773, ovl. Loppersum op 7 apr 
1846. 

2. Trijntien Tomas, geb. Stedum op 14 apr 1779, ged. Stedum op 25 apr 1779, ovl. 
Leermens op 11 mrt 1818, tr. Westeremden op 23 nov 1800 Heije Jacobs Werkman, 
zn. van Jakob Okkes en Jakobje Heijes, ged. Loppersum op 2 apr 1775, ovl. 't Zandt op 
24 sep 1829, (Heije tr. (2) 't Zandt op 21 apr 1821 Wobge Jans Geertsema, dr. van Jan 
Geerts en Trijntje Mennes.). Wobge Jans Geertsema weduwe van Jakob Harms. 

3. Menne Tomas, geb. Stedum op 21 feb 1781, ged. Stedum op 25 feb 1781, begr. 
Stedum op 6 apr 1781. 
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4. Wiske Tomas, geb. Stedum op 12 feb 1782, ged. Stedum op 15 feb 1782, ovl. 
Wittewierum op 1 aug 1826, tr. (1) Wittewierum op 24 mei 1807 Klaas Jans Hagel, zn. 
van Jan Jacobs Hagel en Jantjen Klaasens, ged. Woltersum op 18 aug 1776, werkman, 
ovl. Wittewierum op 3 okt 1814, tr. (2) Ten Boer op 10 dec 1815 Derk Klaassens Laning, 
zn. van Klaas Pieters en Hindrikje Kornelis, ged. Ten Boer op 3 jan 1790, 
landbouwersknecht, ovl. Ten Post op 13 sep 1827. 

5. Menne Tomas, geb. Stedum op 13 mrt 1785, ged. Stedum op 10 apr 1785. 
6. Hindrik Tomas, geb. Stedum op 1 feb 1789, ged. Stedum op 8 feb 1789. 
7. Menne Thomas Pothof, geb. Loppersum op 17 jan 1792, ged. Loppersum op 22 jan 

1792, postiljon op de schuit van Loppersum naar Groningen, schipper, buitenvaarder, 
ovl. Loppersum op 9 dec 1860, tr. Loppersum op 12 nov 1814 Barberdina Hindriks van 
Lier, dr. van Hindrik Bruins van Lier (kleermaker) en Martje Jans, ged. Loppersum op 18 
dec 1791, ovl. Loppersum op 15 feb 1870. 

 
IIId Thomas Cornelis Hofman, ged. Wirdum Gr. op 21 apr 1754, hovenier, dagloner, ovl. 

Uithuizermeeden op 20 okt 1819, tr. (1) Oosternieland op 2 nov 1777 Marike Peters, dr. 
van Roelfke Pieters, ged. Garsthuizen op 16 jan 1756. 
Uit dit huwelijk: 
1. Almtje Tomas, geb. Oosternieland op 11 apr 1778, ged. Oosternieland op 12 apr 1778. 
2. Roelofke Thomas Hofman, geb. Oosternieland op 22 jul 1779, ged. Oosternieland op 1 

aug 1779, ovl. Middelstum op 9 mrt 1841, tr. (1) Bedum op 9 jan 1803 Albert Garmts 
Zijlma, zn. van Garmt Albers (herbergier) en Marie Reiners, geb. Noordwolde Gr, ged. 
Bedum op 11 jun 1775, ovl. Onderwierum op 21 aug 1815, tr. (2) Bedum op 3 okt 1816 
Lodewijk Johannes Aikema, zn. van Johannes Aikema (medicine doctor) en Catharina 
Grommers, ged. Uithuizermeeden op 7 dec 1777, dagloner, ovl. Onderdendam op 19 
okt 1826, (Lodewijk tr. (1) Usquert op 18 mei 1800 hc 24 jan 18017 Freeke Nannings 
Nanninga, dr. van Nanning Ebels en Geeske Pieters.), tr. (3) Middelstum op 30 jun 1830 
Jacob Berends Neijnhuis, zn. van Berend Jacobs (dagloner) en Dieuwerke Hendriks, 
ged. Middelstum op 5 feb 1775, ovl. Middelstum op 19 jan 1845, (Jacob tr. (1) 
Middelstum op 1 dec 1799 Aafke Klaassen, dr. van Klaas Egberts (dagloner) en Tjaaktje 
Popkes.). 

Thomas Cornelis Hofman, tr. (2) Uithuizermeeden op 21 apr 1799 Hindrikje Jans, afkomstig 
uit Uithuizermeeden, (Hindrikje tr. (1) Uithuizermeeden op 25 dec 1774 Jan Hindriks.). 

 
 
Noten: 
-1- Toegang 734, inv. nr. 719 
-2- Toegang 734, inv. nr. 694 
-3- Toegang 733, inv. nr. 828 
-4- Toegang 733, inv. nr. 794 
-5- Toegang 733, inv. nr. 793 
-6- Toegang 733, inv. nr. 39 
-7- Toegang 734, inv. nr. 761 
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Aanvullingen op: Rudolphus Folkers en Daniël Wussum, predikanten1 
Abraham van der Laan, Heiloo, bram.vanderlaan@quicknet.nl 
 
Inleiding 
 
Voor de inleiding verwijs ik naar GroninGEN januari 2017, jaargang 24 nr. 1. 
 
Uitgangspunt voor deze genealogie, is de vermelding van Duinkerken, over: 
FOLKERS, Rudolphus. Alb. Stud. Gron. 19 feb 1639 Groningensis inschrijving. P. Wirdum 1648- 
ov. 11 apr 1653, volgens grafzerk in de Mart. kerk te Groningen oud 38 jaren. 
 
Zijn vrouw, Ida Ubben, en zijn (voor)ouders komen niet in Duinkerken voor. 
Ida Ubben hertr. Daniël Wussim, ook dit heeft Duinkerken niet vermeld, evenals Daniëls 
tweede huwelijk met Heijlina Geerts. 
 
WUSSIM, Daniël, ov. Zuidbroek 11 nov 1672, volgens gegevens cl. Winschoten 14 nov 1672. 
Stud. Gron. 5 sep 1646 Groninganus Phil. P. Wagenborgen 1653, Zuidbroek 1660- ov. Zn. v. 
Hindrick Caspers Wussim en Aeltien Harmens. 
 
In 1939 publiceerde Mr. H.L. Hommes2 een genealogie Michiels en Folckers. 
Oók in deze genealogie ontbreekt Rudolphus Folkers (Folckeri). 
Het is dus wel aardig dat er na 80 jaar nog een aanvulling op bovenstaande genealogie komt! 
Uitgaande van deze genealogie, is Rudolphus Folckers een zoon geweest van Folkert Jacobs en 
Susanna Roelfs (genoemd onder II) in de genealogie Michiels en Folckers. 
 
Genealogie3 
 
II Folckert Jacobs, geb. Groningen 27 oktober 1589, lidmaat Groningen (Folkertt Jacobs, 

Jacob Michels sohn) december 1613, otr./tr. Groningen 23 april/22 mei 1614 Susanna 
Roleffs, dochter van Roleff Sijmens, raadsheer, en Peterken Jansen van Tessel. 
Groningen 23 april 1614 Die edele Folckert Jacobs Jacob Micheels soene und die 
dogensame Susanna Roleff des edelen raedtsheren Roleff Sijmens dochter. In margine: per 
dominum Arnol. 22 maij 1614. 
Uit dit huwelijk (willekeurige volgorde) 
1 Elsjen Folckerts, otr./tr. Groningen 30 augustus/23 september 1651 Abraham Frylinck, 

zoon van Hindrick Frilinx, schoolmeester, en Catharina (Trijntje) Arents. 
29 september 16234 Johan Jansens Snider heeft als voormond over zal. Mester 
Hindrick Frilincks en Trijntien Arens nagelaten 7 kinderen in presentie voogden Lucas 
Calmes en Alle Popkens rekening gedaan. 
Uit dit huwelijk kinderen. 

2 Rudolphus Folckers (Rudolphus Folckeri), volgt III. 
 
III Rudolphus Folckers (Rudolphus Folckeri), geb. ca. 1615, ingeschreven als student 

Groningen 19 februari 16395 (Gronningensis), predikant6 Wirdum 1648- ov., overl. 
Groningen (grafzerk in de Martinikerk, oud 38 jaren) 11 april 16537, tr., otr. Emden 8 juni 
1650 Ida (Idecke) Ubben, overl. voor 28 mei 1667, dochter van Rehmet Ubben en N.N. Ida 
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(Idecke) Ubben tr., otr. Emden 10 oktober 1657 Daniël Wussim (Wustum), predikant6, 
overl. Zuidbroek 11 november 1672, zoon van Hindrick Caspers Wussim en Aeltien 
Harmens. Daniel Wussum hertr. Heijlina Geerts, overl. 3e kwartaal 1702. 
 
Huwelijken raadhuis Emden: 
8 juni 1650 Rudolphus Folquerss prediger zu Wirdumb in Gronningerlandt und Idecke 
Ubben Rehmet Ubben tochter, testes ipse paster sponsae und d. Swartius. 
10 oktober 1657 Daniel Wussum pastor zu Wagenburgh in Groningerlandt und Ida Ubben 
bur. Rehmet Ubben eheliche tochter weil. Rudolphi Folckerts gewesen pastoris zu Wirdum 
in Groningerlandt hinterlassene wittib. testes Hend. Eilardus Alrichs und Remet Ubben. 
 
7 december 16528 In saeken Jan de Marees met consorten als voorstanderen over wijlen 
raetsheer Adrian Simonides minderjaerige soon, verdagt hebbende den E. Rudolphus 
Folckeri pastoor tot Wirdum, ten einde hij wegens sijn moeder Susanna Simens neffens 
Sara Simens ende haer impten. in qlte. als arfgenaemen van Jan Simons Voss voorts solde 
moeten passeren procuratie in forma op den procureur Deim ins Gravenhage tot 
uijtfondicheit der proceduiren voor den hove van Hollandt in cas van appel anhengich 
tegens Peter Jansen van ter Ness in qlte. of dat alle kosten end schaeden op hem sullen 
worden verhaelt, gde. versoekende copiam mandati ende authorisatie om voor sijn 
moeder te mogen occuperen, hebben d’ h.h. lieutenant ende hooftmannen copiam 
mandati geaccordeert. 
14 december 16528 In saeken Jan de Marees met consorten als voorstanderen over wijlen 
raetsheer Adrian Simonides minderjaerige soon verdagt hebbende den E. Rudolphus 
Folckeri pastoor tot Wirdum ten einde hij wegen sijn moeder Susanna Simens neffens Sara 
Simens ende haer impten. in qlte. als arfgenaemen van Jan Simens Vos, voorts solde 
moeten passeren procuratie in forma op den procureur Deim ints Gravenhage, tot 
uijtfondicheit der proceduiren voor den hove van Hollant in cas van appel anhangich 
tegens Peter Jansen van ter Nes in qlte. of dat alle kosten ende schaeden op hem solden 
worden verhaelt, gde. allegerende niet te weten, in wat voegen het proces ligt, 
versoeckende een commissarium voor den welcken openinge daervan moge worden 
gedaen, om sulx gesien in eventum geauthoriseert te mogen worden tot die procuratie, 
impten. allegerende dat die saeke geen uijtstal conde lijden, hebben d’ h.h. lieutenant 
ende hooftmannen versocht ende gecommitteert den E.E. heer H. Gruis mede hooftman 
om partien te verstaen, ende bij so veer bevonden mochte worden, dat het proces sal 
worden vervolgt, wort die E. pastoor tot die procuratie te tekenen geauthoriseert, mits dat 
hetselve hem voor sijn persoon niet sal praejudiceren. 
Ida, Rudolphi Folckers wed. in Wirdum drie kwartalen op den laesten dec. 1657 
verschenen, waer mede dit selve voortaen comt te cesseren, overmits gedachte weduwe 
wederom getrouwt is, bet. 93-15-09. 
Groningen 10 december 166610 Doctor Meijvard aengeswooren als sibbe vooght over 
pastor Folckers kinderen bij sijn huijsvrouw Ida geprocreeert. 
Groningen 20 augustus 165911 Abraham ‘t Frilinck, voormond, en de welgeleerde Abelus 
Bolhuis, vreemde voogd over het nagelaten zoontje van wijlen Rudolphus Folkeri en Ida 
Ubben (ehel.) ter ener en Daniel Wussum, pastor te Wagenborgen, en voornoemde Ida 
Ubben (ehel.), ter andere zijde. Ze maken een afkoop m.b.t. de vaderlijke goederen. De 
voorstanders behouden tot profijt van de pupil de bibliotheek van de overleden vader en 
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een zilveren kop en twee zilveren lepels. Daarentegen behouden pastor Daniel Wussum en 
Ida de overige goederen, vermeld in de overgegeven inventaris. Verder beloven zij het kind 
in kost en kleren te onderhouden, en indien hij daartoe bekwaam is, hem te laten studeren 
of anderszins een eerlijk ambacht te laten leren totdat hij zelf zijn kost kan verdienen. 
Zuidbroek 28 mei 166712 Abram Frijlinck, voormond, doctor Johan Meijvaart sibbevoogd, 
over wijlen Rodolphus Folckers, gewezen pastoor te Wirdum, zijn minderjarige kind Roelef, 
ze maken een afkoop met pastor Daniel Wussim, stiefvader van het kind. Daniel Wussim 
behoudt de gehele nalatenschap zoals de moeder, Ida Ubbes, heeft nagelaten. 
Uitgezonderd een graf op het Martinikerkhof waarin pastor Folckers begraven ligt, met 
een zilveren scutien13 welke het kind krijgt. Daniel Wustim zal aan de voogden betalen 100 
rijksdaalders.  
Zuidbroek 19 november 167414 Lucas Bresser, mede namens zijn broer Berent Bresser, 
namens wie eveneens compareert Hindrick Bresser, en Hindrick Wessels [merk] en Anna 
Bressers (ehel.) verkopen aan vrouw Heijlina Geerts, weduwe van de eerwaarde Daniel 
Wussim, in leven pastor te Zuidbroek, een kamp land gelegen te Zuidbroek in wijlen Focco 
Jemmes gewezene heerd, groot ca. 4 deimt met een vrije uitdrift over de westelijke 
kampen van Focco Jemmes heerd tot aan de heerdweg. Deze kamp heeft ten noorden en 
oosten Aijelcke Peters gebruikende stadsheerd, ten zuiden Ebel Eppens, ten westen het 
Dwarsdiep. In deze kamp heeft de kerk van Zuidbroek mede rechten en wel 2 daler. Prijs: 
898 gld. 10 st. Borgen: Hindrick Bresser en Hindrickijn Jurriens (ehel.).  
Zuidbroek 7 mei 167814 huwelijkscontract Joannes Videnius, secretaris en schoolmeester 
te Visvliet, en Aeltien Wussim. Voor hem: Aijlco Peters. Voor haar: Heijlina Geerts weduwe 
van de welgeleerde dn. Daniel Wussim, als stiefmoeder, Roeleff Folckers halfbroer en 
voormond, Jan Jans van Dullem vreemde voogd.  
Helena, Daniels Wussums wed. in Suidbroek op den laasten sept. 1702 verschenen bet. 93-
15-0 (alsoo deselve is overleden komt dit voortaan te cesseren)15. 
Uit dit huwelijk: 
1 Rudolphus (Roelof) Folckers, volgt IV. 
2 N.N., in 1666 is sprake van kinderen. 

 
IV Rudolphus (Roelof) Folckers, afk. van Wirdum, otr./tr. Groningen/Meeden 15 april/15 mei 

1676 (voor haar Sicco Jans als voormond) IJcktien Alberts, afk. van Finsterwolde, dochter 
van Albert Clasens en Jantien N. 
Groningen Saturni den 15 Aprilis 1676 Rudolphus Folckers van Wirdum present ende 
IJckien Alberts van Finsterwoldt pro qua Sicco Jans als voormt mits dat de geboden mede 
tot Winschoot gaen. 
Finsterwolde 29 januari 166816 Sicco Jans voormond, Jacob Roelfs sibbe en Jacob Hindricks 
vreemde voogd over zal. Albert Clasens en Jantien gewezen el. minderjarige kinderen, ook 
Lupko Alberts en Claes Alberts voor haar zelf, quiteren Jan Ockens voormond geweest over 
zal. Albert Clasens en Jantien gewezen el. onmondige kinderen, en wel expres gequiteert 
van de gehele erfenis door zal. Wolter Phoepkens nagelaten. 
Finsterwolde 16 augustus 167616 Roelf Folkerdts en Ickien Alberts quiteren Sicco Jans als 
voormond over Ickien. 
Finsterwolde 16 augustus 167616 Sicco Jans, voormond over Deeuwertien Alberts, en ook 
Roelf Folckerts en Ickien Alberts, verkopen land in Veenhuizen aan Lipko Alberts en Ciben. 
Uit dit huwelijk: 
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1 Rodolphus Folckers, geb. Zwanestraat, ged. Groningen 26 juli 1677. 
2 Albert Folckers, geb. Zwanestraat, ged. Groningen 27 oktober 1678. 
3 Itjen Folckers, geb. bij de Kranepoort, ged. Groningen 13 november 1684, (moeder 

heet dan Itjen Jans). 
 
Noten: 
-1- Aanvullingen en correcties op Duinkerken, VIII. 
-2- Mr. H.L. Hommes, ”Michiels en Folckers”, Ned. Leeuw 57 (1939), kol. 209-222.  

Mr. H.L. Hommes, ”Aanvullingen en verbeteringen op Michiels, Folckers,  
Manninga, Ompteda, Broersema en Eeck”, Ned. Leeuw 58 (1940) kol. 503-507. 

-3- Met dank aan Petronella J.C. Elema te Groningen, Klaas Bijsterveld te Sauwerd en Fred Wiersema te 
Portland, Maine (VS). Verder is er dankbaar gebruik gemaakt van gegevens uit RA III x 1 t/m 50 
samengesteld door Sebo Abels (e.a.) te Eexterzandvoort. 

-4- Toegang 1462, inv. nr. 16, fol. 81vo. Zie ook de acte in III x 5, fol. 303 en III x 15, fol. 236. 
-5- Album Studiosorum Academiae Groninganae (1915), kol. 39. 
-6- W. Duinkerken, ”Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen”, Bedum (1991). 
-7- GDW [1563]. 
-8- GrA, Toegang 136, inv. nr. 882. 
-9- GrA, Toegang 1, inv. nr. 2395 (uitgaven jaar 1657/1658). 
-10- H.J.E. Hartog, ”Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1639-1672”, Groningen (1995), blz. 142. 
-11- GrA, RA III x 41 fol. 64. 
-12- GrA, RA Oldambt, inv. no. 7429. 
-13- Scudo is een muntstuk die ook pistolet genoemd werd. 
-14- GrA, RA Oldambt, inv. no. 7430. 
-15- GrA, Toegang 1, inv. nr. 2483 (uitgaven jaar 1702/1703). 
-16- GrA, RA Oldambt, inv. no. 7096. 

 
 

Cloosterhuis voorgeslacht, 17e eeuw (RK, Groningen) 
Fred Wiersema, Portland (Maine, USA), fdw@wiersema.com 
 
In één van de Weeskamer staatboeken, in 1688, stuitte ik op opvallend uitvoerige notities (een 
25-tal pagina’s!) aangaande de verdeling van de nalatenschap van wijlen koopman Detert 
Geerts en Gesien Berniers, voorouders van het RK geslacht Cloosterhuis/Kloosterhuis. Dat gaf 
aanleiding tot dieper onderzoek naar vroegere generaties. Hier volgt een uittreksel van mijn 
bevindingen. Verdere gegevens zijn op verzoek beschikbaar. 
 
I Geert Hindricks, koperslager, ovl. tussen dec. 1649 en mei 1651, ondertr./tr. Groningen 17 

maart/15 april 1610 (als Gerdt Hindricks, voor hem zijn oom Gerdt Arents, voor haar 
Geerdt Deters) Sijertije Lutijens, ovl. na 1651, dochter van Luitien Warners, bakker, en 
Lamme Deters. 
 
Van de bruid zijn me twee tantes bekend, namelijk Grietje Deters en Pieterken Deters (in 
1603 getr. met Alberdt Geerdes, pro qua haar broeder Geerdt Deeters), en verder een 
oom Geert Deters (in 1597 als Gerdt Deters backer getr. met Lamme Dillinges). Wellicht 
was die oom degene die present was bij Sijertije’s huwelijk in 1610.  
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Sijertije’s vader Lutijen Warners hertrouwde (ondertr. 10 nov. 1601) met Egberdt Wijllems. 
Kort nadien werd hij op 18 dec. 1601 geordonneerd, op request van Detert Backer die 
kennelijk de vader van zijn overleden eerste vrouw was, om ten eersten dage voormond 
en voogden aan te stellen over zijn kinderen bij de eiser’s dochter geprocreerd.1 Op 20 feb. 
1607 verzochten de (niet bij name genoemde) voorstanderen van zalige Luijtien Warners 
en Lamme zijn huisvrouw nagelaten kinderen om het pupillen part huis staande tussen 
Ebbingepoorten te mogen verkopen.2 
 
Sijert Luijtiens’ stiefmoeder leefde nog op 17 juni 1631 toen ze als Egbertien Luijtiens, 
weduwe van Luijtien Warners, een testament liet opmaken.3 Omdat de stiefdochter Sijert 
en haar tegenwoordige man4 Geert Hindricks koperslager de weduwe jarenlang grote 
vriendschap en zonderlinge affectie hadden bewezen zouden de weduwe’s goederen op 
hen komen te vererven. Jantien Luijtiens, als oudste dochter van testatrices neef (was 
Jantien een verder onbekende zuster van Sijertije?), zou de weduwes hoijcke krijgen.  
 
Van Sijert ken ik twee zusters. De ene, Griete Luijtiens, ondertr./tr. 1e Groningen 1 feb./19 
april 1612 met Jan Ghers (zij als zalige Luitien Warners backers dochter waarvoor oom 
Albert Gheers bij Ebbingepoort; hij als bakkersgezel in Brugstraat). Zij ondertr./tr. 2e 
Groningen 7 sept./6 okt. 1616 Jacob Woltinghe ((zij als weduwe van Jan Geerts bakker in 
Peperstraat onder de Steren, hij als zoon van zal. Joh. Wolting te Westerbork, wonende in 
Peperstraat, bakker, waarvoor Frerick Varwer als verwante). De voorstanders over het 
nagelaten dochtertje Lammeijen uit het eerste huwelijk waren Geerdt Hindrix koopslager 
als voormond, en Derck Geertz en Harmen van Buijren als voogden, als zodanig vermeld bij 
de afkoop van de overleden vader.5 
 
Sijert’s andere zuster, Trijne genaamd, was eerst gehuwd met Harmen van Buijren, 
denkelijk de juist-genoemde voogd. Hij was weduwnaar en bakker in Heerstraat bij zijn 
ondertr./tr. Groningen 10 aug./1 sept. 1616 met Trijne Luijtiens, zalige Luitien Warner te 
Buijnen dochter wonende bij Egbert Koijter in Botteringestraat, waarvoor de neef [sic!] 
Geert Hindrix koopslager in Ebbingestraat caveerde. Harmen van Buijren was eerder getr. 
in 1606 met Jantijen Karsten, dochter van Karst Smit. Hij stierf voor aug. 1619, want toen 
werd zalige Harmen van Buiren en diens weduwe Trijne derde part huis in de Oosterstraat 
bij keerskoop verkocht.6 
 
Trijne ondertr./tr. een tweede keer als Trijne Luijins, weduwe van Harmen van Buren, op 6 
aug./4 sept. 1625 met Jurijen Marten hopenbinder (elders ook Jurijen Meertens Kuiper 
genoemd). Voor haar was aanwezig Geert Coepslager [= Geert Hindricks] in Ebbingestraat. 
Zij overleed in of voor 1646, nalatende twee kinderen: Lammetjen Jurjens (getr. 1655 met 
Warner Jansen van Winsum), en Wendeltjen Jurjens (getr. 1668 Derck Derks).  
 
Lammetjen Jurjens en Warner Jansen van Winsum hadden een dochter Udighjen (Udigien) 
van Winsum, vernoemd naar haar grootmoeder Oedeijen Cornelis van Swol, die in 1617 
was gehuwd met Johan van Winsum. Udigien van Winsum was driemaal getrouwd: in 1677 
met Andries Dercks, in 1681 met Jan Harckhoff, en in 1692 met koperslager Lucas Cramer. 
Na haar overlijden vond op 23 feb. 1698 een afkoop plaats m.b.t. haar nalatenschap.7 Haar 
daarbij genoemde erfgenamen waren: 
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- Abel Croon en Grietien Croon (x Lucas Blaucuip), kinderen van Karst Hindricks Croon. 
[Deze Karst Hindricks, bakker, was een zoon van Hindrick Carstiens x Grietje Jansen van 
Winsum. Grietje Jansen van Winsum was een zuster van Udigien’s grootvader Johan van 
Winsum.] 
- Geert Cloosterhuis (x Maria Pots), Lammegien Dieters (x Harmen Schultens), Jantien 
Dieters (x Harcko Hammingh), Hindrickien Cloosterhuis, Joannes Cloosterhuis (x Johanna 
Elisabeth Entrups) en Lucia Cloosterhuis (x Hermannus Pauwels), kinderen van wijlen 
Detert Geerts. [Hun grootmoeder Sijertije Luitiens was een zuster van Udegien’s 
grootmoeder Trijne Luijtiens.] 
- Margien Bebinck, Geert Bebinck en Thies Bebinck (x Geesien Rickinga), kinderen van 
wijlen Lamme Geerts. [Lamme Geerts, getr. met Albert Thijssen Bebinck, was een zuster 
van voornoemde Deter Geerts.] 
- Grietjen Jans (x Hindrick Harmens), Jacob Jans, Trijntien Jans en Aeltien Jans, kinderen 
van wijlen Jan Jacobs Coster, te Slochteren. [Deze personen heb ik nog niet kunnen 
plaatsen. In de acte worden ze als ‘halve neven en halve nichten van Udigien van Winsum’ 
aangeduid.]  
 
Kinderen (volgorde geschat): 
1. Luitjen Geerts. Verder onbekend. 
2. Hindrickien Geerts, otr. Groningen 28 sept. 1634 Hindrick Clasens.  

In 1637 zijn Geert Hendrickx alias Geert Coopslaeger voormond, en Woltjer Jansen en 
Jurjen Meertens voogden over wijlen Hindrick Claesen en Hindricktien (gewezen ehel.) 
dochtertje Fennejen.8 

3. Johannes Geerts, koperslager, otr. Groningen 31 maart 1638 (voor hem Geert 
Hindricks coopslager als vader, voor haar Wolter Jansens ratelman als zwager) Jantien 
Clasen.  
Op 31 dec. 1650 zijn Jan Geerts coopslager en Jantjen Clasen ehel. in Oosterstraat 100 
car.gl. tegen 5% schuldig aan haar zuster, de weduwe Aeltjen Hindricx in Butjenstraat.9 
Op 5 mei leent het echtpaar van Wolter Tijsen en Trijntjen ehel. buiten Bottingepoort 
100 daler tegen 6%, waarvoor als borgen Sijert, weduwe van Geert Hendricx 
koopslager, en Albert Thijssen mede namens Lammertjen.10 
Op 12 mei 1651, wonende in Oosterstraat, leent het echtpaar 150 car.gl. tegen 5% van 
zijn moeder Sijert, de weduwe van Geert Hendricx koperslager.11 

4. Lammetien Geerts, begr. 29 okt. 1666, tr. ca. 1642 Albert Thijssen [Bebing/ck], 
kruidenier/koopmansgilde (inschrijving 1642, hoveling 1666, olderman 1671)12, 
lidmaat NH (sept. 1643, Albert Tyes in Geltingestrate). Hij hertrouwde als Albert Thijes 
Bebinck (ondertr./tr. 5 aug./22 aug.) 1676 Geertien Dercx, weduwe van Willem Egberts 
Colham.  
Uit het eerste huwelijk een elftal kinderen, NH gedoopt tussen 1643 en 1659, die de 
naam Bebinck aannemen.  

5. Detert Geerts, zie II. 
 
II Detert Geerts, koperslager en koopman13, gildrecht 1657, ovl. 1679/1680, ondertr./tr. 

Groningen 31 maart/2 april 1651 (voor hem de broeder Jan Geerts, voor haar Jan Pauwels 
Smit als voormond wegens zijn nicht14) Geesjen Claessen (Berniers), geb. tussen 1631 en 
1633, ovl. voor 1686, dochter van Claes Berniers en Lammetjen Wolters. 
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De nalatenschap van wijlen koperslager Detert Geerts en wijlen Gesina Burniers werd op 2 
sept. 1686 in gelijke porties verdeeld tussen hun acht kinderen.15 Er was sprake van 
huisraad, gildebrieven, de gehele ijzerwinkel, en veel details over de verdeling van 
allerhande verzegelde brieven en obligaties. De comparanten verklaarden mandelig te 
behouden alle vaste goederen, te weten huizen, brouwketels en legersteden, alsmede 
boekschulden, maar over die vaste goederen werd verder niets verhaald. 
 
Gelukkig bevatte het weeskamerarchief op 22 juni 1688 e.v., buitengewoon uitgebreide 
(maar deels repetitieve) gegevens aangaande de verdeling van die vaste goederen.16 
Daarin was o.a. sprake van twee graven op Martinikerkhof Noord, no. 1245 en no. 1814, 
die op 30 juli 1651 op naam stonden van de weduwe van Geert Hindrix koopslager. Beide 
legersteden werden op 11 nov. 1671 overgetekend op Dietert Geerts als erfgenaam.17 
De graven en de andere vaste goederen werden in zeven gelijke parten verdeeld. Kennelijk 
was het achtste kind, Catharina, inmiddels overleden.  
Zo werden de onmondige kinderen Jan (in het 19e jaar) en Lucia (in het 16e jaar) ieder 
begunstigd met een zevende part van twee huizen onder één dak aan de o.z. van Oude 
Ebbingestraat, een huis met hof staande aan de z.z. van het Lopende Diep, en twee kamers 
in de Brede gang op het Schuitendiep. Verder kregen ze ieder een zevende part in 12 
brouwketels (wellicht door koperslager Detert gemaakt?) die in totaal voor 267 gl. per jaar 
werden verhuurd. 
Ook de (minderjarige en onder voogdij staande) kinderen van de dochter Maria erfden een 
zevende part. Zowel Maria als haar man waren toen al overleden.  
 
Kinderen (volgorde geschat): 
1. Lammetien Deters, ovl. 5 aug. 1732 (als Lamine Cloosterhuijs, RK statie Pausgang), 

ondertr./tr. 25 jan./11 feb. 1673 (pro qua Detert Geerts als vader) Harmen Wessels 
Scholtens, van Rhenen, ovl. na 1701. Hun zoon Harmannus Schultens huwde in 1701 
Agatha Maria van Peijma. 

2. Maria Deters, ovl. voor 1685, ondertr./tr. 18/23 jan. 1679 (pro qua Harm Wessels als 
zwager) Wolbert Knevel van Westphalen, brouwersgilde (1679), halve koopmansgilde 
(18 aug. 1681), ovl. voor 1688. Hij hertr. als Wolbrich Knevel, van Rheen,Westphalen te 
Groningen 7 aug. 1685 (attest.) Lucretia Suingh (pro qua Haico Schipman als 
broeder18). Kinderen uit het eerste huwelijk waren Gerhard Knevel (geb. ca. 1680), 
Lammina Knevel (ca. 1682) en Theodorus Knevel (ca. 1686). 

3. Jantien Deters (ook Joanna Teresa Cloosterhuijs), ovl. vóór 1701, ondertr./tr. 11 
feb./16 maart 1682 (pro qua Harm Wessels als zwager) Harcke Hamminck, geb. 
Loppersum, koekenbakker en koopman te Groningen, begr. ald. 18 mei 1712. Een h.c. 
werd opgemaakt op 8 feb. 1682 (voor hem zijn ouders Frerick Harckens te Loppersum 
en Anje Bronnens, voor haar de moeder Geesijen Berniers wed. Detert Geerts, ten 
huize in Ebbingestraat).  
Harcko Hamminck hertr. (ondertr./tr. 4/23 juni) 1701 Gesina Beuckers, weduwe Enno 
Luirts Boelens, uit graafschap Bentheim. In hun h.c. 3 juni 1701 komen Geert 
Cloosterhuijs en Joannes Cloosterhuijs voor als ooms over de bruidegom’s 
voorkinderen. Die kinderen waren Gesina Angenis (geb. ca. 1683), Anna (ca. 1685), 
Catharina (ca. 1687) en Henrica Maria Hamminck (ca. 1690). 
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4. Hindrickien Deters Cloosterhuijsen. Ongehuwd overleden. Op 30 juni 1705 maakten de 
gezamelijke erfgenamen van zuster Hindrickjen Kloosterhuis een scheiding en deling 
van haar nagelaten goederen. De akte daarvan bevat veel aanvullende gegevens.19 

5. Gerhardus Deters Cloosterhuijs, zie IIIa. 
6. Catharina Deters. Waarschijnlijk overleden kort vóór de boedelscheiding van haar 

ouders vaste goederen in 1688. 
7. Johannes Augustinus Cloosterhuijs, zie IIIb. 
8. Lucia Dieters Cloosterhuijs, geb. ca. 1672, ondertr./tr. Groningen 2/11 aug. 1694 ( als 

Lucia Clooshuijs, voor haar Harrem Schultens als zwager; voor hem Pauwel Jansen als 
vader) Harmannus Pauwels, brouwer, ovl. 11 nov. 1746 (RK statie Ebbingestraat). 

 
IIIa Gerardus (Geert Deters) Cloosterhuis, koopmansgilde20, begr. 11 dec. 174121 ondertr./tr. 1 

Groningen 16 april/4 mei 1687 (voor haar Hendrick Pot als broeder) Maria Pot, ovl. voor 
1706, dochter van Take Benedictus en Aeltijen Tonnis. Hij ondertr./tr. 2 Groningen 13 
feb./Haren 28 feb. 1706, Christina Jansen, dochter van Jan Lucas en Regijnna Remmers. 
Hun h.c. van 26 feb. 1706 noemt o.a. zijn broer Johannes Cloosterhuijs en zwagers Harko 
Hammij, Hermanus Pauwels en Henrick Pot.  
Dochter Regina Cloosterhuis werd ingeschreven in het koopmansgilde op 20 mei 1722, en 
zoon Jannes op 30 dec. 1728.22 Die zoon Jannes Cloosterhuis, koperslager, tr. 1 (1737) 
Maria Pauwels Imkema, waarvan twee kinderen; 2 (1744) Gezijna Carels Visschers: en 3 
(1747) Augustina Deuling, waarvan een zevental kinderen. 

 
IIIb Johannes Augustinus Cloosterhuis, brouwer, koopmansgilde, ondertr. Groningen 25 april 

1696 (voor hem Geert Cloosterhuis als broeder, voor haar Wilhelmus Entrup als broeder) 
Johanna Elijsabeth Entrop; huw. 16 mei 1696 (RK statie Ebbingestraat, getuigen Anna Tecla 
Entrup en Henrica Cloosterhuijsen); h.c. 21 april 1696. Zij was een dochter van Wilhelmus 
Entrup en Anna Thecla Moermans, en overleed (breukdodenbk. 1 juni, wed. van Joannes 
Cloosterhuijs in Zwanestraat) 1731. 
Dit echtpaar had een zevental kinderen. 

 
Noten: 
-1- R.A. Groningen, oud III a, 18 dec. 1601. 
-2- R.A. III a, 20 dec. 1607. 
-3- R.A. III x 11, fol. 270v, 17 juni 1631. 
-4- Was Sijert wellicht eerder getrouwd geweest? 
-5- Weeskamerarch. inv.nr. 76, fol. 94, 7 dec. 1616. 
-6- R.A. III l 3, fol. 226, 15 aug. 1619 - 21 dec. 1620. 
-7- R.A. III x 76, fol. 123, 23 feb. 1698. 
-8- R.A. III x 17, fol. 316, 29 sept. 1637 - 17 jan. 1638, en Weeskamerarch., inv.nr. 101, fol. 157, 9 nov. 

1637. 
-9- R.A. III x 32, fol. 86v, 31 dec. 1650 - 10 jan. 1651. 
-10- R.A. III x 32, fol. 435, 5 mei 1651 - 28 mei 1651. 
-11- R.A. III x 32, fol. 332v, 12 mei 1651 - 1 sept. 1651. 
-12- Gildenarch., inv.nr. 30 (koopmansgilderol), blz. 198, 347 en 389. 
-13- Gildenarch., inv.nr. 93 (koperslagers gilderol), fol. 1, 9 april 1651, heeft als allereerste inschrijving 

Deetert Geerts zijnde een gilde broeders zoon. Gildearch., inv.nr. 30, blz. 256, 1653, toont Deetert 
Geerts (getr. aan een gildebroeders dochter). Claes Berniers, de vader van Detert’s vrouw Gesien, 
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was in 1625 als koopmansgilde lid ingeschreven; diens eerste vrouw Gesijn Arents overleed 16 jan. 
1630, aldus de koopmansgilderol. Claes Berniers was in 1631 hertr. met Lammetjen Wolters. 

-14- Zowel Jan Pauwels als Claes Berniers waren vermoedelijk zoons van Berner Pouwels, van Onnen. 
-15- R.A. III x 64, fol. 198, 2 sept. 1686. 
-16- Weeskamerarch., inv.nr. 19, staatboek, fol. 286v tot 309v, 22 juni 1688 en later. 
-17- Grafboek Martinikerkhof noordzijde, toeg. 1518, inv.nr. 1731. 
-18- Haijco Schipman, van Rhee, Westfalen, ondertr. Groningen 17 april 1686 Alagunda Suijncks. 
-19- R.A. III x 83, fol. 29, 30 juni 1705. 
-20- Gildenarch., inv.nr. 30 (koopmansgilde), blz. 498, inschrijving 14 feb. 1688 als gildebroers zoon. 
-21- Gildenarch., inv.nr. 31 (koopmansgilde), fol. 3. 
-22- Gildenarch., inv.nr. 30 (koopmansgilde), blz. 707 en 760. 

 
 
 

Allem@@l digit@@l negenenvijftig (59) 
Antonia Veldhuis, Veenwouden 
 
In de Nieuwsbrief van de NGV van oktober had ik een oproep geplaatst om adressen van 
websites. Er kwamen veel reacties, waaronder stamboomkoopmans.nl. De geschiedenis van 
deze familie Koopmans begint omstreeks het jaar 1695 in de gemeente Mildam, provincie 
Friesland. Er staat een Stamboom, Documenten, Foto's en Geschiedenis op deze site van Ruud 
Koopmans. Overigens blijft u uitgenodigd om me adressen van website aan mij te sturen.  
Als digitale aanvulling op het artikel 'Zoeken in een oud fotoalbum' door Jan Tolboom 
(GroninGEN 2019 nr. 2 blz. 48 e.v. en nr. 3 blz. 71 e.v.): fotografen kunt u ook vinden op 
photographen.nl, een verzameling van Andrys Stienstra en op de site van rkd. 
Andrys noemt adressen van voornamelijk Friese fotografen met de periode wanneer ze 
werkzaam waren en waar.  
Op rkd.nl/nl/explore#query=fotografen staan ze uit geheel Nederland. Handig om foto's te 
dateren.  
Zoals de schrijver van bovengenoemd artikel ook al aangaf: geef duidelijk aan wie de personen 
op de foto zijn. Niet, zoals een vriend van ons doet, opa en oma Bos (“de kinderen weten wel 
wie dat is”), maar Piet Bos en Jannie de Jong. Liefst nog met datums van geboorte en 
overlijden en in ieder geval met de datum wanneer de foto gemaakt is en waar. 
Ik noem dit ook in mijn lezingen, waarbij onlangs iemand de tip gaf niet met pen de gegevens 
achterop te zetten. Dit kon volgens hem doordrukken. Voor mij kwam deze tip te laat. 
 
Verder kunt u 'Alles over foto's dateren, identificeren en bewerken' vinden op de Belgische 
website spoorzoeker.petereyckerman.be: “Achter elke foto schuilt een verhaal”. Ik haalde 
deze tip uit het NGV-magazine van Amersfoort en omstreken, april 2016. Een stappenplan 
helpt u, dit is op zijn website te lezen. 
1. Zoek de fotograaf op. U weet dan in welke periode u de foto kunt dateren. 2. Bepaal het 
fotografisch afdrukprocédé. Een goede hulp is graphicsatlas.org. 3. Dateer de kledij. Kijk 
bijvoorbeeld op Wikipedia naar Victorian fashion en volg de links naar de verschillende 
decennia. 4. Bij welke gelegenheid werd de foto gemaakt? Combineer dit met genealogische 
gegevens, dit kan een nauwkeuriger datering geven. 5. De kartonnen drager van carte-de-
visite type foto’s werd almaar dikker en groter, ook de grootte van postkaartfoto’s veranderde 
in de tijd. 7. Roep zijn hulp in. 

https://stamboomkoopmans.nl/
https://photographen.nl/
https://rkd.nl/nl/explore#query=fotografen
https://spoorzoeker.petereyckerman.be/
http://graphicsatlas.org/
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En misschien vindt u het ook leuk nog wat meer over fotoalbums en fotograferen te weten te 
komen? Kijk dan even op photomuseum.nl. PhotoMuseum is gespecialiseerd in 19e eeuwse 
fotografie met het accent op Nederlandse stads- en dorpsgezichten. Het is ontstaan uit de 
particuliere verzameling van Rob Wagenaar, huisarts in Zeist. Behalve de topografische 
afdeling, zijn er zalen met voorbeelden van diverse fototechnieken, zoals daguerreotypes, 
ambrotypes en ferrotypes. De meeste foto's op papier betreffen zogenaamde albumentypes, 
meestal van voor 1895, collodiumtypes en gelatinetypes. Ook is er een zaal met vroege 
portret- en klederdrachtfotografie. U kunt zoeken op trefwoorden. De zoekterm Groningen 
geeft 23 foto's, Leeuwarden 28 en Assen 8. Net echt veel, maar er zal net die afbeelding bij 
zitten die u al zo lang zocht. Verder info over Daguerreo & Tin, Stad & land, CDV (Carte de 
Visite) & Klederdracht, Mens & Dier en Museumshop. En  uiteraard de mogelijkheid om 
contact op de nemen.  
 
 
 
De dag van de Groninger Geschiedenis 
(dagvandegroningergeschiedenis.nl) op 12 
oktober gaf voor deze rubriek ook weer 
inspiratie. Mogelijk inspireert dat u ook 
weer. Het thema was dit jaar zij/hij. 
In de meegenomen folder '100 jaar 
vrouwenkiesrecht' las ik dat er ter 
gelegenheid hiervan op vijf locaties in de 
stad Groningen een tentoonstelling over dit 
onderwerp is. De adressen waar u meer 
kunt lezen: rug.nl/museum (Aletta 
Jacobskamer met aandacht voor de 
geschiedenis van de eerst vrouwelijke 
student van Nederland en haar carrière), de 
rug.nl/library/heritage (veel boeken over de 
eerste feministische golf in Nederland), 
groningermuseum.nl (schilderijen, foto's en 
vaandels), UMC (werk van Jozef Israëls) en 
Synagoge (werken van de zoon van Jozef, 
Isaac Israëls). Voor meer activiteiten zie ook 
www.100jaarvrouwenkiesrechtgroningen.nl 
 
Fascimile.ub.rug.nl heet u welkom bij de 
digitale collecties van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De collecties staan per onderdeel vermeld, maar u kunt natuurlijk ook altijd een 
zoekterm geven. Pamfletten, brieven, handschriften, atlassen enz. 
 
Het Noordelijk Scheepvaart Museum (noordelijkscheepvaartmuseum.nl) heeft van 22 
november 2019 tot 1 maart 2020 de tentoonstelling Dood & De Zee. Cultuur, rituelen en 
gebruiken. Groningen kende tot het begin van de 20e eeuw veel scheepvaart en scheepsbouw. 
De kans op een schipper in uw Groningse familie is volgens het Noordelijk 

Ultra voor de Groninger Archieven 

https://photomuseum.nl/
https://dagvandegroningergeschiedenis.nl/
https://rug.nl/museum
https://rug.nl/library/heritage
https://groningermuseum.nl/
https://www.100jaarvrouwenkiesrechtgroningen.nl/
http://fascimile.ub.rug.nl/
https://noordelijkscheepvaartmuseum.nl/
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Scheepvaartmuseum daarom groot. Dat het leven op schepen zwaar was bewijzen de vele 
slachtoffers van schipbreuk en hevige stormen. Elke zeeman maakte wel eens huizenhoge 
golven mee of kwam ergens vast te zitten. ‘Wat is het risico precies als een schip vastloopt? 
Hoe groot is de paniek als je in een hevige storm terecht komt? Hoe gruwelijk is een 'man 
overboord'?” Aandacht aan rituelen en gebruiken rond de dood op zee en aan de betekenis 
hiervan voor de achterblijvers die in onwetendheid tevergeefs hoopten op de terugkeer van 
hun man, vader of zoon. Bezoekers ontdekken waarom citroensap ten tijde van de VOC heel 
wat levens had kunnen redden en wat zeemonsters toch betekenen die op oude zeekaarten te 
zien zijn. Men vraagt nog verhalen. Zoeken naar zeevarende voorouders kan op 
bovengenoemde site via Collectie en Onderzoek (kolom links), Onderzoek/Monsterrollen waar 
34.552 zeelieden te doorzoeken zijn. Scheepsrampen kunt u vinden via op www.delpher.nl. 
 
 

 
Scheepsramp in 1836, Groninger schip 

 
Ook de mormonen (familysearch.org) waren weer van de partij. Ik kreeg van hun een reuze 
handig boekje mee voor mensen die hun familiegeschiedenis willen noteren en daarbij wel 
wat hulp kunnen gebruiken. 'Mijn familie. Herinneringen die ons dichter tot elkaar brengen'. 
Van uzelf, ouders, grootouders enz. namen noteren, verhalen vertellen en foto's plakken. U 
kunt het boekje vinden via google.nl na het intikken van de titel. De eerste twee treffers geven 
het boekje in pdf-formaat. Als u de rechter muisknop indrukt kunt u het binnenhalen via 
Opslaan als. Als u niets met tempels heeft slaat u dat stukje gewoon over. Want doorvertellen 
van verhalen, daar pleit ik altijd voor. Ik vroeg veel aan mijn moeder en noteerde het ook. 
Ooms en tantes hebben vaak weer wat een ander beeld over de jeugd van uw ouders, samen 
vormen ze vaak een compleet beeld. 
Eén van de weinige stands op de beurs van een vereniging zonder website was de JaGDaf. Een 
onafhankelijk Joods magazine voor Groningen, Drenthe en Friesland. Het verschijnt vier maal 
per jaar. Als u JaGFaf intikt in google.nl dan krijgt u meer info en kunt u hun nieuwsbrief lezen. 
Op en tot digitaal is natuurlijk de hcc genealogie. Zij zien hun site als schatkaart en goed 
gereedschap voor onderzoek naar uw familiegeschiedenis. Op genealogie.hcc.nl kunt u zien of 
er iets van uw gading op de site staat. Onder Laatste Nieuws vindt u alvast tips en trucs en 
nieuwtjes die voor iedereen te lezen zijn. Om meer items te zien dient u lid te zijn. 
Voor mensen die niet precies weten waar welke archieven van Groningen zich bevinden en 
welke informatie in die archieven opgeborgen is, is de site van Groninger Archiefnet 
(groningerarchiefnet.nl) nuttig. Ze presenteren informatie over de archieven in de provincie 
Groningen op eenvoudige wijze. Ze hopen dat hun website u wegwijs maakt in de Groninger 

https://www.delpher.nl/
https://www.familysearch.org/
https://www.google.nl/
https://www.google.nl/
https://genealogie.hcc.nl/
https://groningerarchiefnet.nl/
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'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen. 
De namen geven u meer gegevens, zoals adres, mailadres en telefoonnummer. 
 
 

 
 
 
Bij het zoeken naar rechtenvrije illustraties voor dit artikel (trefwoord opgeven, Afbeeldingen 
selecteren en via Tools bij Gebruikersrechten opgeven Gelabeld voor hergebruik, inclusief 
aanpassing, verdwaalde ik even en kwam op de site https://indebuurt.nl/groningen/genieten-
van/toen-in/gaaf-we-hebben-hele-oude-beelden-van-groningen~65522/ (tiny url 
https://tinyurl.com/yxsxhxj5). Een filmpje van Groningen tussen 1915 en 1950, 100 jaar terug 
in de tijd, Oude foto's van Groningen, Binnenkijken in Huize Tavenier en nog veel meer. 
 
Tot slot wil ik u nog wijzen op de televisieuitzendingen van Verborgen Verleden van Nederland, 
over de verhalen en werelden die achter iconische plekken in Nederland schuilgaan. De eerste 
uitzending was op 19 oktober en ging over het Vrijthof in Maastricht. Verder zijn onder andere 
te zien (geweest) de Brandaris op Terschelling, Giethoorn en de Synagoge in Amsterdam. Als u 
die over de Martinitoren in Groningen op 29 november heeft gemist dan kunt u die nog zien 
via Uitzending gemist. 
In de Nieuwsbrief van de NGV vroeg ik om adressen van websites. Hierbij ook de vraag om 
url's te sturen. Mogelijk komt u dan uw site of tip in deze rubriek of in Vanalles in Gens Nostra 
tegen. Laat mede-genealogen meegenieten van uw site. Wel graag even een korte beschijving 
meeleven. 
 
  

https://indebuurt.nl/groningen/genieten-van/toen-in/gaaf-we-hebben-hele-oude-beelden-van-groningen~65522/
https://indebuurt.nl/groningen/genieten-van/toen-in/gaaf-we-hebben-hele-oude-beelden-van-groningen~65522/
https://tinyurl.com/yxsxhxj5
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Nieuws van de Archieven 
Teijo Doornkamp, Peize, doornkampt@zonnet.nl 
 
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. 
 
32590 De Enne Jans Heerd op Maarhuizen, Johan van Rhijn, foto's: Harry Cock e.a., eigen 
uitgave, 2019. Met literatuuropgave. 
 
32502 De families Koppius en Knotnerus in oorlogstijd : Oostwold 1940-1945, Detmer Tjark 
Koppius ; dagboekauteurs: Annie Knotnerus-Sebens en Minie Buseman, eigen uitgave, 2019, 
100 p. Bevat tevens: Het dagboek (april 1945) van Minie Buseman (p. 45-48) en Het dagboek 
(jan. 1941   juni 1944) van Annie Knotnerus (p. 49-98). 
 
32527 A-weg 10 : een familiekroniek over een bijzonder gezin : "zo wordt vroeger toch een 
beetje nu", Wilma Slaager-de Vries, Haamstede, eigen uitgave, 2019, 165 p. 
 
32655 Freie Friesentöchter : Tradition und gelebte Wirklichkeit / hrsg. von Klaas-Dieter Voß ; 
[Fotos: Sven Adelaide ... et al. ; Bildred.: Klaas-Dieter Voß ; mit Beitr. von Redmer Alma, Horst 
Arians, Klaas Bakker ...  et al.]. Oldenburg : Isensee, 2019. 240 p. Met literatuuropgave. in 
voetnoten. 
 
32733  Mijn opa, mijn opa : opa Van der Ploeg, zijn leven, zijn werk, zijn familie / Harry 
Dorenbos, Ella Eefting, Jan Eefting ... [et al.]. Assen [etc.] : 'Commissie Ploegboek', 2019. 242 p. 
Met een genealogie Van der Ploeg, p. 170-238. Met literatuur en bronnenopgave. 
 
32654 Afscheid van Brasil : Nederlanders en Brazilianen, ontmoeting en mislukking 1624-1669 
/ Leendert J. Joosse. Soest : Boekscout, 2019. 380 p. Met aandacht voor de uit de stad 
Groningen afkomstige Wolter Schonenborch de opvolger van Johan Maurits van Nassau, de 
eerste gouverneur van Brazilië. 
 
 

 
 

mailto:doornkampt@zonnet.nl
http://www.groningerarchieven.nl/
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Boekenrubriek 
Teijo Doornkamp, Peize, doornkampt@zonnet.nl 
 
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 u toch nog 
inspireren en verrijken. De meeste regio boeken verschijnen namelijk in de eigen regio. 
 
Verschenen boeken 
 
Ter Apel - Jakob Been maakte na zijn boek over Stadskanaal uit 2015 een fotoboek waarin 
historie en heden worden verbonden: verdwenen huizen worden zichtbaar gemaakt, 
straatbeelden gereconstrueerd. Te koop via de webshop van Groningerboeken voor € 32,95. 
 
Welluidend erfgoed : 25 jaar Stichting Klokkenspel Groningen - De Stichting Klokkenspel 
Groningen heeft een klein boekje (64 pag) uitgegeven nav hun seminar in september. Het 
boekje is vooral de moeite waard vanwege het artikel van Redmer Alma over de relaties tussen 
de Groninger adel en klokken. Te koop bij SKG voor € 6,-. 
 
Zeven eeuwen Allersmaborg - Annette van der Post en Henk Th. van Veen beschrijven de 
geschiedenis van de bewoners van de Allersmaborg bij Ezinge en het functioneren als 
artistieke broedplek sinds het midden van de vorige eeuw. Te koop bij uitgeverij Noordboek 
voor € 32,50. 
 
De Dilcht : historie en herinneringen - Bewoner Edwin Ezinga beschrijft de geschiedenis en de 
bewoners van de Dilcht, een villa tussen Helpman en Haren. Uitgegeven door Uitgeverij 
Knoop, prijs is mij onbekend. 
 
Sloten tied - Are Meijer schreef korte verhalen in het Westerkwartiers over Grijpskerk. Te 
koop bij Uitgeverij Vliedorp voor € 7,50. 
 
Groningen Duitse garnizoensstad 1940-1945 - Sipke de Wind beschrijft na 14 jaren onderzoek 
het functioneren van de Wehrmacht in de Stad Groningen voor en na Dolle Dinsdag, waarna 
Groningen een steunpunt voor de Kriegsmarine en een spionagecentrum werd. Te koop op 
GroningerBoeken.nl voor € 24,50. 
 
Bedrijvenboek De Marne - We kennen natuurlijk de boerderijenboeken, waarin alle 
boerderijen in een regio historisch in kaart zijn gebracht. Dit boek, samengesteld door een 
aantal leden van de Historische Kring De Marne, doet hetzelfde met de middenstand van De 
Marne: bakkers, smeden en kleermakers, gedurende de 19e en 20e eeuw. Te koop op 
GroningerBoeken.nl voor € 39,50. 
 
 
 
 

mailto:doornkampt@zonnet.nl
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