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Gedrukte bronnen

Aantekening van het verhandelde op de societeits vergadering der doopsgezinden;

gehouden in Groningen den 17 en 18 junij 1807 (z.p. 1807).

Cau, C. (e.a.), Groot placaatboek, vervattende de placaaten, ordonnantien en edicten

van de doorluchtige, hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Neder-

landen, en van de ed. groot mog. heeren Staaten van Holland en Westvriesland,

mitsgaders van de ed. mog. heeren Staaten van Zeeland 6 (’s Gravenhage 1746).

Corpus der Groninger rechten vervattet in vier deelen rakende het eerste de maniere

van Procederen in Stadts saaken, het twede het Recht van persoonen en saaken, het

derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c. (Groningen 1735).

Doornbos, W.G. (e.a.), Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1673-1700.

Groninger bronnen en toegangen 30 (Groningen 1995)

Doornbos, W.G., en D.F. Kuiken, De burgervaandelen van de stad Groningen. Een

bevolkingslijst uit 1659. Groninger bronnen en toegangen 1 (Groningen 1993).

Doornbos, W.G., en F.M. Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad

Groningen 1634-1795. Groninger bronnen en toegangen 25 (Groningen 2001).

Doornbos, W.G., en P.J.C. Elema, Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731.

Groninger bronnen toegangen 14 (Groningen 1996).

Doornbos, W.G., Herbergiers van de stad Groningen 1623-1803. Groninger

bronnen en toegangen 52 (Groningen 2008).

Elema, P.J.C., Huiseigenaren van de stad Groningen 1765. Groninger bronnen en

toegangen 9 (Groningen 1995).

Geloofs belydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude

Vlamingen. Hunne Societeits vergaderinge houdende in de Botteringe-straat te

Groningen. In den jaere 1755 uytgegeeven volgens besluyt der algemeene Socie-

teits vergaderingh (Groningen 1755).

Hartog, H.J.E, Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1639-1672. Groninger

bronnen en toegangen 6 (Groningen 1995).

Het stadboek van Groningen van het jaar 1425 naar het oorspronkelijke hand-

schrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het genoot-

schap Pro Excolendo Jure Patrio (J. de Rhoer ed.) (Groningen 1828).

Mijne waarde vrindin. Een Gents journaal (1790-1791) door Clara Cornelia van

Eijck (ingel. en van commentaar voorz. door Joost Rosendaal. Egodocumenten 22

(Hilversum 2000).

Notule van ’t verhandelde op de Algemene Societeits Vergaderinge der Doopsgezinden,

gehouden binnen Groningen den 8 juny 1755 en volgende daegen (z.p. 1755).
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Notule van ’t verhandelde op de Algemene Societeits Vergadering der Doops-

gezinden,: gehouden binnen Groningen den 26 september 1762 en volgende dagen

(z.p. 1762).

Notule van ’t verhandelde op de societeits vergaderinge der Doopsgezinden,

gehouden binnen Groningen den 2 Juni 1767 en volgende dagen (z.p. 1767).

Ordonnantie op de delicten als misdaden in ’t gemeen, misdaat tegens het gemeene

best of Hooge Overigheid, van Doodtslag, Wondingen, misdaat tegens Persoonen,

van Hoererye en Ehebreuke, misdaat tegens de Eer, tegens het Godt, en van

oneigenlijke misdaden (Groningen 1725).

Overysselsche Courant, 4 oktober 1833.

Pro Excolendo Iure patrio, Landt-recht van Wedde ende Westwoldinge-landt,

verklaard en opgehelderd door A.Q. van Swinderen; waarby is gevoegd eene

plaatselyke beschryving van Westwoldingerland, benevens de dorpen Bellinge-

wolde en Blyham, en ’t gene verder tot dien rechtstoel behoort door Iacob de

Rhoer; gevolgd door het oude landrecht van Westerwolde van het jaar 1470 in het

licht gegeven door het genootschap Pro excolendo iure patrio 4 (Groningen 1809).

Veelderhande liedekens ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen testament die

voortijts in druck zijn uytgegaen. Noch is hier achter by gevoecht een liedtboecken

van seer stichtelyke liedekens, gedruckt voor Egbertje Jans, wed. van Fedde Idskes,

tot Groningen op de Cingel (Groningen 1664).

Veelderhande schriftuirlijcke liedekens, gemaeckt uyt het Oude ende Nieuwe

Testament, soo desen in druck zĳn uitgegaen, beneffens noch eenige die voor

desen nooyt in druck sĳn geweest Groningen 1700).

Willem van den Hull, Autobiografie (1778-1854). Ego-documenten 10

(Hilversum 1996).

GEPUBLICEERDE GENEALOGIËN

Bussemaker, Nederland’s patriciaat 45 (1959) 21-45.

Calcar, van/Van Calker, Nederland’s patriciaat 60 (1974) 171-217.

Cardinaal, Nederland’s patriciaat 8 (1917) 95-102.

Cate, C.L. ten, Genealogie van de Friese takken der (van oorsprong doopsgezinde)

familie Ten C(K)ate uit Borne (Utrecht 1985).

Cate, C.L. ten, De (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne

(Utrecht 1986).

Cate, C.L. ten, Genealogie van de Groningse takken der (van oorsprong doops-

gezinde) familie Ten C)K)ate uit Borne (Utrecht 1988).

Geuns, van, Nederland’s patriciaat 14 (1924) 89-107.

Haga, A., ‘Bijdrage tot de genealogie van het Doopsgezinde Sneeksche geslacht

Wouters’, De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch

Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 59 (1941) 42-57.

Heynis-Renssen, E.D., ‘Medendorp, Meedema of Miedema (doopsgezind)’, Men-

sen van vroeger 6/7 (1978/79).
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Huizinga, J., Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Samuel Peter

(Meihuizen) en Barbara Fry, van Gontenschwyl (Aargau-Zwitsterland) omvat-

tende de jaren (1671) 1714 tot en met 1889 (Groningen 1890).

Huizinga, J., Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en

Katrina Tomas, gewoond hebbende te Huizinge op de landhoeve Melkema.

Opgemaakt van het jaar 1555 tot en met 1883 (Groningen 1883).

Hulshoff, Nederland’s patriciaat 28 (1942) 79-105.

Hulshoff, H.C., ‘Een tweede Doopsgezinde familie Hulshoff te Borne (Ov.)’, De

Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap

voor Geslacht- en Wapenkunde 102 (1985) 52-65.

Leutscher, H., Genealogie Leutscher. Geschiedenis van een oorspronkelijk Zwit-

serse familie (Haren 1985).

Mesdag, G. van, Het geslacht Mesdag (z.p. 1943-1946).

Modderman, Nederland’s patriciaat 38 (1952) 234-257.

Moussault, P. (e.a.), Het geslacht Van Delden, nakomelingen van Berend van

Delden die in de XVI-de eeuw te Deventer leefde (Laren 1954).

Pol, Nederland’s patriciaat 28 (1942) 227-244.

Rijkens, R.,Divis Richen Rijkens, genealogie van het geslacht Rijkens van 1166 tot ±

1900. De voor- en nazaten van Daniel Richen en Barbara Wänger (Scheemda 1984).
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