
De Enquete Staats-Commissie Veenderijen 1890. 
Foppe Kooistra, Veldhoven 
 
Bijlage bij artikel gepubliceerd in GroninGEN 2021-3. 
 
Wie zijn de verhoorde deskundigen en getuigen? 
OPGAVE van de verhoorde deskundigen en getuigen van Maandag 8 tot en met Zaterdag 20 
September 1890. Deze lijst komt uit het boek. (Ik heb deze lijst aangevuld met voornaam, 
geboortedatum en –plaats, voor zover ik die heb kunnen achterhalen).  
  
BAKKER (Hendrik Wibertus). houthandelaar te Valthermond (gemeente (gemeente Odoorn), * 7-12-1860 
te Gasselternijveen. 
BAKKER (Willem Andries), kleversbaas aan de strookartonfabriek van den heer W. A. Scholten te 
Sappemeer, *30-3-1839 te Sappemeer. 
BERGMAN (Pieter), timmerman aan de aardappelmeelfabriek »Motké" van den heer W.A. Scholten te 
Zuidbroek, *30-4-1852 te Sappemeer. 
BEUKEMA (dr. Jacob Jan), lid der firma Hooites & Beukema, strookartonfabrikant te Hoogezand, *15-6-
1836 te Niezijl. 
BIJLHOLT (Kornelis), arbeider in de steenbakkerij van de firma W. Everts & C°. te Veendam, * 2-10-1864 te 
Muntendam. 
BIJLHOLT (Kornelis), timmerman en machinist aan de aardappelmeelfabriek van den heer H. Wolda te 
Veendam, * 16-10-1855 te Veendam. 
BODEWES (Gerardus Johannes), opzichter van de aardappelmeelfabriek »Hibernia" van den heer W.A. 
Scholten te Muntendam, *29-10-1829 te Martenshoek. 
BODEWES (Geert), lid der firma G. & H. Bodewes, scheepmaker te Martenshoek, *14-4-1856 te 
Martenshoek. 
BOERMA (Tonnis), hoofd eener openbare school te Veendam, *7-3-1845 te Siddeburen. 
BOON (dr. Antonie), predikant te Oude-Pekela, *29-4-1835 te Sommelsdijk. 
BORCHERTS (Albert), smid te Sappemeer, *15-2-1862 te Sappemeer. 
BREURKENS (Hyacintus Johannes) arbeider aan de aardappelmeel- siroopfabriek van de firma Duintjer, 
Wilkens, Meihuizen & C°. te Veendam, *9-4-1847 te Winschoten. 
BUINING (Harm) korenmolenaar aan de gist- en spiritusfabriek van de firma Van Calcar & Zoon, 
wonende te Kalkwijk, *15-6-1850 te Oude Pekela. 
BUNING Hzn. (dr. Regnerus Tjaarda), geneesheer te Wildervank, *8-4-1840 te Wildervank. 
COHEN (Isaac), geneesheer te Muntendam, *13-9-1841 te Groningen. 
CORZAAN (Poppe), brievenbesteller te Sappemeer, *6-11-1864 te Kalkwijk. 
DE GROOT (Jacob), vroeger borstelmakersknecht, laatstelijk los arbeider te Foxham, Gemeente 
Slochteren, *4-5-1861 te Groningen. 
DE MUINCK KEIZER (Jan Menzo), lid der firma Ten Oever, Koning & Co ijzergieter te Martens- hoek, 
wonende te Hoogezand, * 10-2-1861 te Burum.  
DIETERS Jz. (Hendrikus), steenfabrikant te Muntendam, *29-11-1837 te Assen. 
DOORNBOS (Eppo), stoker aan de aardappelmeelfabriek »Motké" van den heer W.A. Scholten te 
Zuidbroek, * 6-7-1846 te Zuidbroek. 
DRENTH (Bernardus Godelvus), mede-directeur der strookartonfabriek, Albion" te Oude-Pekela, *10-9-
1866 te Oude Pekela. 
DRENTH (Berend), arbeider aan de strookartonabriek van den heer Mulder te Oude-Pekela, *27-10-1839 
te Oude Pekela. 
DREWES (Jacobus), meesterknecht bij de firma Niestern & Te Velde te Martenshoek, *23-3-1840 te 
Martenshoek. 
DRIESENS (Johannes Franciscus), opzichter van de strookartonfabrieken van den heer Mulder te Oude-
Pekela, *22-5-1851 te Dokkum. 
EGGENS (Hendrik), houtkooper, vervener en landbouwer te Nieuw-Buinen, *8-2-1819 te Eelde. 



ELZINGA (Simon), brandmeester aan de dakpannen-fabriek van de firma Van Linge & Giezen te 
Muntendam, *22-5-1851 te Dokkum. 
EVERTS (Wijdelt), lid van de firma W. Everts & C°., steenfabrikant te Veendam, *30-3-1859 te Veendam. 
FIKKERT (Lambertus Bernhard), directeur der hoogere burgerschool met 3jarigen cursus, leeraar aan 
de Rijks hoogere burgerschool te Groningen en arrondissements-schoolopziener van Hoogezand, te 
Groningen, * 11-10-1832 te Almelo. 
GRUISENGA (Jacobus), scheepmakersknecht bij de firma Berend Niestern te Martenshoek, *20-2-1858 
te Sappemeer. 
HAAKMA TRESLING (dr.Theunes), geneesheer te Winschoten, *23-10-1834 te Scharmer, Slochteren. 
HESSE (mr. Harm), advocaat-procureur en arrondissements-schoolopziener te Winschoten, *5-6-1855 te 
Scheemda. 
HOEKSTRA. (Cornelis), predikant bij de Hervormde gemeente te Hoogezand, * 11-5-1852 te Hallum. 
HORLINGS (Geert), boerenarbeider te Oude-Pekela, *12-3-1853 te Nieuwe Pekela. 
HUISMAN (Jan), boekhouder bij den Heer J. Ten Horn, machinefabrikant te Veendam, *19-5-1858 te 
Borgercompanie. 
HUIZINGA (Jurriaan Menno), inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor Friesland en Gronin-
gen, te Groningen, * 11-1-1850 te Texel. 
JONGMAN (Dirk),  opzichter der strookartonfabriek van den heer W. A, Scholten te Sappemeer, *15-3-
1833 te Hoogezand. 
KALK (Harm), scheepmakersknecht bij de firma Gebrs. Bodewes te Martenshoek, *3-12-1845 te 
Sappemeer. 
KAMPS (Hendrik), directeur der naamlooze vennootschap »Gist- en spiritusfabriek Sappemeer ", te 
Sappemeer, *6-6-1855 te Hoogezand. 
KASEMIER (Jacob), commissionnair en arbeider aan de »Gist- en spiritusfabriek Sappemeer ", te 
Sappemeer , *23-9-1851 te Kleinemeer. 
KAUFHOLD (Heinrich), glasblazer in de glasfabrieken van den heer J. H. Thöne te Nieuw-Buinen, *10-2-
1833 Dringenberg (D). 
KEIZER (Berend), arbeider aan de aardappelmeel-, siroop- en sagofabriek van de firma Meihuizen, Boon & 
C°. te Veendam, wonende te Muntendam, * 8-3-1831 te Muntendam. 
KLIPHUIS (Derk), arbeider aan de strookartonfabriek van den heer W. A. Scholten te Sappemeer, *15-8-
1856 te Kalkwijk. 
KOLK (Bouke Harms) te Veendam, * 9-10-1843 te Wildervank. 
KONING (Jan), arbeider aan de strookartonfabriek van den heer W. A. Scholten te Sappemeer, *1-6-
1829 te Achterdiep. 
KOOPS (Gerhardus Reints), arbeider bij de firma Hooites & Beukema te Hoogezand, *4-6-1842 te 
Nieuwe Pekela. 
KROHNE (Wilhelm), brandmeester aan de steen- en pannenfabriek van de firma E. & H. G. Post te 
Winschoten, *1854 te Groszenmarpe (D). 
LAMMERTS (Evert), ijzergieter bij de firma Ten Oever, Koning & Co. te Martenshoek, *23-3-1859, 
Martenshoek. 
LANDWEER (Harm), lid der firma D. H. Landeweer & Zonen, fabrikant te Martenshoek, *22-5-1836 te 
Amsterdam. 
LUPPENS (Luppo), arbeider aan de strookartonfabriek »Union" te Oude-Pekela, *23-11-1852 te 
Bellingwolde. 
MEES (dr. Willem), arts te Veendam, * 14-2-1849 te Groningen. 
MEIHUIZEN (Koert), lid van de firma Meihuizen Boon & Co., aardappelmeel-, siroop- en sago- fabrikant te 
Veendam wonende te Zuidbroek, *2-10-1837 te Martenshoek. 
MEIJER (Johannes), arbeider aan de aardappelmeelfabriek van den heer W. A. Scholten te Veendam, *7-
12-1841 te Scholthuizen. 
MEURSING (Hendrik), glasfabrikant te Nieuw- Buinen, *3-10-1854 te Nieuwbuinen. 
MOLEMA (Eerke) lid der firma Boon, Molema & De Cock, fabrikant te Hoogezand, * 3-6-1838 Kolham. 
MOLENAAR Jz. (Hendrik), borstelmaker te Martenshoek, *10-11-1860 te Kalkwijk. 



MULDER Hermannus Pietersz., wethouder en koren molenaar te Muntendam, * 5-7-1834 te Meeden. 
MULDER TZN. (Jan), boekdrukker en uitgever der Veendamsche Courant" en lid der firma J. Mulder & 
Zoon, steennoot-knoopenfabrikant te Veendam, * 19-9-1834 te Veendam. 
NUIJEN SR. (Wilhelmus) onderopzichter aan de aardappelmeelfabriek »Motké" van den heer W. A. 
Scholten te Zuidbroek, *3-8-1819 te Sneek . 
PIETERSEN (Theodorus), scheepmakersknecht te Hoogezand, * 27-5-1841 te Kleinmeer. 
REINDERS (Koert) tarwemeelfabrikant te Hoogezand, *13-6-1844 te Martenshoek. 
RONDE (Hermannus Bernardus), glasblazer in de glasfabriek van den heer E. Meursing te Nieuw-Buinen, 
*7-2-1843 te Veendam. 
ROUKES (Franciscus Johannes), letterzetter bij den heer J. Mulder Tzn. te Veendam, *10-7-1870 te 
Muntendam. 
RUNGE (Wilhelm Hermann), glasslijper in de glasfabriek van den heer B. Meursing te Nieuw-Buinen, *3-7-
1856 Nieuw Buinen. 
SCHMIDT (Anton), fabrikant van gebreide goederen te Wildervank, * 1836 Schmallenberg (D). 
SCHULTE (Jozef David), opzichter aan de strookartonfabriek »Erica" te Oude-Pekela, *9-6-1856 te 
Heisfelde (D). 
SCHURINGA (dr. P.), directeur der hoogere burgerschool en der school voor nijverheid en landbouw te 
Veendam. 
SCHURINGA (Tjakke Jan) steenfabrikant te Wildervank, *6-5-1821 aan het Westerdiep te Wildervank. 
SESSELAAR (Willem), meesterknecht bij de firma De Boer & Van der Goot te Hoogezand, wonende te 
Martenshoek, *25-3-1846 te Kleinemeer, Hoogezand. 
SIEMENS (dr. Bernhard Wilhelm), arts te Hoogezand, *13-1-1853 te Stedum. 
SMIT (Frederik Hendrikus), buitenwerker aan de gist- en spiritusfabriek van de firma Van Calcar & Zoon 
te Hoogezand, *29-3-1848 te Kiel, Hoogezand. 
SMIT Jz. (Edske), lid der firma E. J. Smit & Zoon, machinefabrikant en scheepsbouwmeester te 
Hoogezand, * 28-7-1859 te Hoogezand. 
SOMER (Albertus Roelof), lid der firma Landweer & Somer, fabrikant van turfstrooisel, stoomhoutzager en 
mededirecteur van de aardappelmeel-, siroop- sago- en gomfabriek »De Nijverheid" te Stadskanaal, *9-
10-1848 te Assen. 
SOMER, (dr. Johannes Gerrit), arts te Stadskanaal, *20-5-1853 te Assen. 
SPEEK (Gerrit Jan), zandvormer bij de firma Ten Oever, Koning & Co. te Martenshoek, * 1-7-1839 te 
Zwolle. 
SPIEKMAN (Albertus) ketelmaker bij de firma E. J Smit & Zoon te Martenshoek, *29-8-1835 te 
Hoogezand. 
STERENBERG (Hendrik), glasblazer in de glasfabrieken van den heer J. H. Thöne te Nieuw-Buinen, *2-7-
1851 te Nieuw Buinen. 
STERENBORG (Berend), glasslijper in de glasfabrieken van den heer J. K. Thöne te Nieuw-Buinen , 
*8-3-1856 te Borger. 
TE VELDE (Gijsbert), lid der firma Niestern & Te Velde, scheepsbouwmeester te Martenshoek, *24-11-
1865 te Windeweer. 
TEN CATE (Jan), broodventer te Sappemeer, *15-8-1863 te Sappemeer. 
TEN HOVE (Hendricus), opzichter aan de aardappelmeelfabriek van Gebrs. Drenth te Oude-Pekela, 
wonende te Nieuwe-Pekela, *16-4-1848 Te Muntendam. 
THÖNE (Johan Hendrik), glasfabrikant te Nieuw-Buinen, *11-9-1825 te Winschoten. 
TUIN (Roelf), machinist aan de strookartonfabriek »Union" te Oude-Pekela, *23-7-1850 te Bellingwolde. 
TULLEKEN (Willem Jan), meesterknecht in de sigarenfabriek van den heer W. Heerens te Oude-Pekela, 29-
9-1856 te Utrecht. 
VAN BAKKENES (Johannes Jakobus), burgemeester van Oude-Pekela, *23-1-1843 te Bellingwolde. 
VAN BRUGGEN (Jan), opzichter van de aardappelmeelfabriek »Motké" van den heer W.A. Scholten te 
Zuidbroek, *1-6-1840 te Foxhol. 
VAN CALCAR (Pieter Coerts), lid der firma Van Calcar & Zoon, gist- en spiritusfabrikant te Hoogezand, 
25-2-1814 te Hoogezand. 



VAN DEN BERG (Lubbe) siroopstoker in de aardappelmeelfabriek »Eurèka" van den heer W.A. Scholten 
te Westerbroek , * 2-6-1836 te Groningen. 
VAN DER GROOT (Jacob Sijnes), lid der firma De Boer & Van dor Goot, houtzager te Hoogezand, *21-
11-1832 te Akkrum, (naam is in het verslag verkeerd gespeld). 
VAN DIJK (Herman) gemeente-veldwachter en onbezoldigd Rijksveldwachter te Veendam, *4-5-1842 te 
Zwolle. 
VAN DIJK (Luppe Berend), opzichter aan de Leeuwarder aardappelmeel- en stroopfabriek te Wildervank, 
*1836 te Bunde (D). 
VAN LINGE (Tjark), houthandelaar en aardappelmeel-fabrikant onder de firma A. van Linge Ezn,  tevens lid 
van de firma Van Linge & C°. te Veendam, *20-11-1844 te Oosterdiep, Veendam. 
VAN PETEGEM (Jan), voorganger van de vrije Evangelische gemeente te Veendam, *21-1-1842 te 
Zaamslag. 
VAN RUSSEN (Heiko), raadslid en directeur der strookartonfabriek »Union" te Oude-Pekela, *18-33-1847 
te Westerlee. 
VAN SCHAIK (Johannes Antonius Stephanus), kapelaan te Veendam, *3-12-1862 te Utrecht. 
VENEMA (Kormelis), burgemeester van Muntendam en Meeden, te Muntendam, *26-11-1862 te 
Veendam. 
VERNIMMEN (Alphonsus Maria), chef-administrateur-opzichter van de maatschappij »de Nijverheid" te 
Stadskanaal, *7-1-1854 te Almelo. 
VOORMOLEN (Willem), burgemeester van Veendam, 10-5-1856 te Enkhuizen. 
WIJKSTRA (Piet), borstelmaker bij den heer H. Molenaar Jz. te Martenshoek, *17-6-1858 te Waaxens. 
WILKENS (Frans) lid der firma Duintjer, Wilkens, Meihuizen aardappelmeel- en siroopfabrikant te 
Veendam, * 11-10-1838 te Veendam. 
WILKENS Kz (Jan), voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Veendam en Wildervank en 
lid der firma K.& J. Wilkens te Veendam, *11-11-1832 te Veendam. 
WOLDA (Hendrik) aardappelmeelfabrikant te Veendam, *30-12-1827 te Beerta. 
WOLTJERS (Sye), arbeider aan de aardappelmeel- en siroopfabriek van de firma Duimtjer,  Wilkens, 
Meihuizen & C°. te Veendam, wonende te Wildervank, *29-8-1853 te Beneden Verlaat, Veendam. 
ZWART (Jan), arbeider aan de aardappelmeel- siroop- en sagofabriek van de firma Meihuizen, Boon & C°. 
te Veendam, *7-6-1830 te Kalkwijk. 
 


