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NAAM EN TAAL 

door Prof . Dr . H . EntJes 

Met dit eerste nummer van jaargang 19ï5 van Gruoninga worden de 
banden met het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Gro
ningen strakker aangehaald . Dat is er helaas oo_k de oorzaak van, dat 
deze jaargang op zo'n ongebruikelijk laat tijdstip begint te verschijnen . 
Een s l echt voorteken? Laten we er het tegengestelde van hopen . Maar 
het zal ook zonder nadere uitleg duidelijk zijn, dat een andere exploi 
tatievorm meer tijd van voorbereiding vergen kan, dan redaktie en uit-
g ever lief is . · 
De banden tussen het tijdschrift en het Instituut bleven sedert het ver 
schijnen van Gruoninga in nieuwe opmaak, dat was in 1969, weliswaar 
bestaan, maar waren door allerlei omstandigheden toch veel minder hecht 
geworden . Die omstandigheden doen voor de geschiedenis van G r u on in -
ga echte r niet terzake . Ik k an mij zelfs voorstellen, dat veel lezers 
nauwelijks iets van enige verandering gemerkt hebben . Des te beter, zou 
ik zeggen . 
Ook in het k ader v an de plannen, die- wij in de toekomst met elkaar hopen 
te verwezenlijken, zal er aan vormgeving en inhoud van G ru on inga 
e venmin weinig ingriJpends veranderen. Het formaat zal gelijk gemaakt 
worden aan d a( van twee andere uitgaven van het Nedersak sisch Insti
tuut, het tijdsch rift Dr ie maa ndeli j kse Bladen en Nedersak 
sisch e Studies, een nieuwe reeks van pu bl ikaties betreffende ta al 
en volk sleven van Ocst-Nederl and en aang renzende Nederduitse gebie
den . ln de redac tie , ·an G ruoninga., thans bestaande uït de heren lr . 
Th. P . E . de Klerck en G . W . Nanninga, hoeft geen wijzig ing aangebracht 
te wo rd en . Nann inga bll)ft , als medewerker van het Neders aksisch ln 
sLituut , he t redac tionele werk doen, zo&ls hij daLtÇ>t_.,c!usver ged aan 
heeft. H ij krL]gt dáarbl) de nodige s teun van het lnstitüut, onderhoudt · 
hel kontakt en verzorgt het overleg met de leiding ervan. Gruoninga 
\\·ordt a ldu s een tiJds ch rif t van het Nedersaksisch Instituut, dat met 
medewerking van de afdeling "Groningen en Noord - Drente" v an de Ne 
derlandse Genealogbch e Ve reniging en de Stich ting Sa s land als een 
u itg ave van die Stich tmg gaa t verschijnen, naar ik hoop en verwa c ht 
to t volle tevre denheid van lezers en uitgevers beide. 
Er 1s meer dan één zeer geldige reden voo r de nauwe band, die nu op
nieuw tussen Gruoninga e n het Instituut a angeknoopt is. In 1962 is 
het Neder aks1sc h lnsutuu t met een afdeling voor naamkunde uitge
breid . Die a fdeling swnd aanvankelijk onder leiding van de heer H. T .J. 
Miedema , thans hooglervar te l'trecht, die o pgevolgd werd door de 
heer R . A . Ebeling . Op initiatief van prof . Heeroma begon Mi~çlema 
een verzameling van voo r namen-m ateriaal aan te leggen uit de -·z.g. re
tro - acta van de Bu rge d i_1ke Stand in de p r ovincie G_roningen, in delen 
van F ries l and e n Drente en uil vergelijkbare documenten in de aan g ren
zende gebieden van 0.:)stfriesland en het Eemsl and . De bel angstelling 
van Hee rom ;:i en Miedema i;: in g voo r al uit naar voornamen uit het eers te 
kwan van de 18de ee · " 01;, e~n zo groot mogeli jk e historische afs tand 
te scheppen te n opz1chLe van eigentijds dial e ctmateriaal en toc h nog 
over een v,, ldoende gr0ü t aan tal ve rgelijkbare gegev en s te kunnen be
schikken . Uit het aldus verzamelde materiaal werden vier voornamen 
met va ri anten, Tja a rd , Tjark , Anna enJ..,hanna, gekozen, 
d ie Miedema verwer · te tot een proeve van een historische voo rnamE;n-



geografie . Heeroma voegde daar zi Jn taalhistorische beschouwingen ge
g rond op di al e ctgeografis c h ge o rienteerde vergelijkingen aan toe. Beide 
studies, met een tweetal aanvullende kaarten van de ve rspre iding v an de 
ond erzoc hte namen, verschenen onder de titel Per sp ectief der 
doopboe ke n, Assen 19ï2 . . 
Genealogen en historici vragen zich ongetwijfeld met meer of mindere 
belangstelling af, welk perspectief twee taalkundig en in de hun zo ver 
trouwde doopboeken wel ontdekt mog en hebben. Welnu, Heerom a was op 
zoek naar dialectmateriaal uit vroegere tijden, d a t voor hem onmisbaar 
bleek te zijn voor ziJn interpretatie van de taalk aa rten van eigentijds 
dialec tmateriaal . De eigenlijke bronnen, bestaande uit geschreven ·dia 
lectteksten, reiken niet veel verder terug dan het midden van de vorige 
eeuw. B ovendien is de betrouwbaarheid van die bronnen vaak nogal 
aanvechtbaar. Toevallig achterhaalbare gegevens uit andere bro nJ).en 
van jongere of oudere datum ziJn haast altijd zo sch aars, dat de di a 
lec tgeografie er toch maar weinig mee a anvangen k a n. Zij vullen de 
taalkaarten op te beperkte schaal om er o vertuigende conclusies op te 
baseren. 
Bij l-leeroma leefde echter al langer het ve_rmoeden, dat oude doèfpnamen 
meer zouden. kunnen pri jsgeven van het overigens al te verborgen vroe
gere regional e t aalleven, waarnaar hij terecht zo nieuwsgierig was . 
Voornamen liggen immers vaak verank erd in tradities van naamgeving, 
die voorheen nog sterker w a ren dan tegenwoordig . Het is daarom waar
schiJnliJk, dat zulke namen zich, wat hun klank vorm bet re ft , aangepast 
hebben bij de region ale of plaatselijke taal en zodoende bepaalde klank
ontwikkel ingen weerspiegelen . . Da t zal wel n iet altijd even duidelijk o f 
even overtuigend het geval ziJn, zodat de taal h1stoncus omzichtig met 
zulk n amenmateriaal omgaan moet. Als h i j het echter zorgvuldig ·ink t 
en weegt, lijken er voor hem to ch heel wat bruikbare gegevens u1t te 
putten te ziJn . Heeroma zag door het perspectief der doopbo.eken, zoals .
hij het uitdrukte, die ve r on~rstelling volledig bevesugd. 
Nu was die bevestiging op zich zelf nog geen opzien b~1rende on tdekking. 
Taalhistorici hebben al heel lang van allerlei namenmate n aal gebruik 
gemaakt om hun kennis van de taalgeschiedenis te verdiepen, al s ande
re middelen daartoe ontbraken, ook wel alleen ma;ir ter- ondersteunrng 
van op andere man ie r ver.werven rnzichten . Maar in Pe r _spe c tie f 
der doop boe ken werd de n aamkunde , in dn gev;il betrekking heb
bend op de voornamen , doel be"'rust in dienst gesteld van de hist rische 
taal k unde, de historische d iale ctologie, om naast moderne dialectkaar
ten de besch ikking te knjgen over histons che kaarten van_voldoende 
hoge kwaliteit. Terecht sprak M1edema daarom van een historische 
voornamengeografie, waarvan hij een eerste proe,·e gaf, en e ven te
recht probeerde Heeroma duidell)k te maken, hoe de ullkomsten ,·an 
zo ' n voornarnengeograf1e gecom btnee rd kunnen, of zo men wil, moeten 
w rden met die van de moderne d1 alcctgeograf1e . De doopboeken u i t het 
eers te kwilrt van de 18de eeuw bll]ken de hede ndailgse d ialec tgeograaf 
rnderdaad in ruime m,He van die gegevens van z0 ' n 250 Jaar terug te 
kunnen voorzien, die , ·oor hem haast onontbeerl IJk ztJn voor een meer 
gedegen 111terpre1a1ie van ztJn moderne taalkaarten . 
Het k;in genealogen en 1aalkun<l1gen ech te1· met ontgaan z1Jn, dat het 
vo0rgaande beto0g tevens een ple1doo1 rnhoudt v,10r n;iu\l·ere s:1men 
we rk ing, als het geschetste pe rspec uef van de dó0p boeken oou b1nnen 
ons bereik zal komen . De taalkundige kan nog 20 vo0rzichug te werk 
gaan, h1J zal toch telkens gesteld worden vo0r vragen, waarop een 
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gene aloog beter een passend antwoo rd weet te vind e n. D at z al in menig 
g e val betek enen, d a t de t aalk undige de opgekomen v ragen lie ver maar 
niet beant woo rdt. Vrucht baar d er e c hter zou het u iteraard z iJn, al s t a al 
kunde en g e nealogie elk aar op di e punten wisten te vind en. D e histori 
sche dialectologie kan het nauwelijks· stellen zonder n adere gegevens 
omtrent mig ratie s , zelfs moeilijk zonder de kennis van beweg ingen van 
enkelingen, q.ie meer v an onderlinge bet rekki ng en weerspiegelen, d a n 
wi j meestal vermoeden. E en hi s torische voornamengeo grafie, zoals Mie
dem a beproefde, vraag t telkens om a anvullende gegevens , waa rmee een 
gene aloog volk omen v ertrouwd moet zi jn. 
Maar Heerom a heeft het o p het gebied va n de n a amkunde niet gelaten bij 
een onderzoek van de voo rnamen in de doopboeken uit het begin van de 
18de eeuw. ln 1963 v e r s cheen het eerste deel van het Nederland s · 
rep er tori u m va n f a m i 1 ie namen , d at betrekking had op de pro 
vinci e Drente in d e bewerk i ng v an de redacteu r P.J. Meertens. Met dat 
eerste deel heeft Meerten s de vorm, wa a rin alle volgende delen zouden 
vers chijne n , vastgelegd, maar na enige ti jd zag Heeroma toch meer mo
geli jkhed en om met d it omvang ri jke ma teriaal om te g aan . Daar van ge
tuigden een paar art ik elen i n de Drie m aa nde 1 ij k s e B 1 a d en en 
·vooral de inleidinge n op de delen O v er ij se 1, 1968 e n Ge 1 de r 1 and, 
19ïl, die hij met ziJn medewerk er R . A . Ebeling voor de d r uk geree d 
gem aak t had . Van ztJn kri t ische houding ten aanzien van de repertoria 
gaf hij bove ndien bli jk in de Dr i e maa n d elij ks e Blad en, deel X Xl, 
1969 , i.oen hij schreef ove r De bet r ouwbaa r h e id va n h e t Ove r
i Js el s e d eel van he· t N e derlands Repe r to r ium van Fa 
mili e na m en . 
Wat He e roma meend e gezien te hebben in d e schier eindel oos schijnende 
reek s van Nederl ands e familien amen , die de volkstelling van 19L7 opg e 
leve r d h ad, was de mogel ijkhe id om daarui t l a ngs s t a tisti sche weg ver
s preidingspa tr o ne n van typen van n amen af te leiden overeenk omende .me t 
pa tronen v a n k aa rt e n getekend op g rond van m·odern dialec tm a tena al . 
Een fam il ienamengeo raJie geba seerd o p het namenm a teriaal v a n de Ne 
derl a nd se reperto ri a van f a mil ien a men zou een a anvulling van de dta 
lec tge ografie kunnen be tekenen , zoals i n histori s che 2111 de voo 1·na men 
g e ografie afge l e id u.it d e doop bo eken ui t het beg m v an de 18de eeuw ge 
blek en was te ziJn . Doe r ve rschillende f annlie namen va n e en bepaald 
gezichtspun t te ondei-zoe k en en met elkaar te vergeli jken heef t Heeroma 
de door hem ge opperde mogeltJkhe1d meer dan wa arschijnli jk gema akt . 
He t li jkt m1J o nnodig m G r u on in g a nog eens nad r ukkelijk op het be
lang van d e geno e mde ve r zameling va n Nederl andse familien ame n in he t 
algemeen en 111 het bl)zonder op he t ge bruik, dat He eroma erv a n wis t te 
maken , te w1i ze n . Betde ligge n voor een ieder, die zi ch op welke ma nier 
d an ook me t zu lk n amenma te r iaal bezig ho ud t , al te du idelijk voo r de 
h and . Maar er is é én o nderwe i-p, waa i-op ik to c h g r a a g nog eens de a a n 
da cht vestigen wil . 
In het Utrechtse deel van he t Re p ertorium rept H . Buitenhui s , de 
bewe i-ker van d a t deel en d e sch riJve r van d e inleiding ervan, voor he t 
eer s l van een na am type , da t hi j een herkomstnaa m no emt . Hi j ver 
s ta at cL:i a ron <le r een na am , ee n f amilie naam , die afgele id is v a n een be
\\'Ontngskern . In he i deel G elde r l a nd gaan E beling en Heerom a d aa r 
u itvoerig o p in e n hebbe n de Gelderse herkomstnamen, d a t zt Jn die fami 
lien ame n , die afgele td Zl j11 a n de name n va n Gelders e bewo nmg skernen , 
zo compleet !1)ogelt jk b1jee n g e zet . Heeroma had to en a l een a rtikel ge 
publi ceerd i n de D ri e maa ndelijk s e B l aden, d eel XX II , 1970, ove r 
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O os t n e de rl an dse her koms tnamen in Utrecht en E belrng in 
de zelfde Jaa r gang va n het zelfde tJJdschrift over Gelderse herkomst
na men 1n G e ld erland . 
Da t dl! naam type, om het met een paa r sprekende voorbeelden te verdui 
deli_1k en B ruil, Bronkhorst, Van Driel, Van Doesburg, 
Klaren beek e.d. , een dialectgeograaf als Heeroma, die taalland
schappen in beweging overzag, buitengewoon boeide, behoeft natuurlijk 
geen betoog. Het reflecteert immers, behalve een voorkeur voor een 
bepa alde manier \·an naamgeving, vooral migraties en na een Juiste sta 
tistische analyse bovendien richtingen van migraties. Maar het is nu net 
op dit punt, dat nader genealogisch onderzoek onmisbaar wordt om de be 
trouwbaarheid van een geografisc he namenstatistiek zo groot mogelijk te 
maken . Als ik hiervoor naar a a nleiding van het gebruik van gegevens uit 
de doopboeken al meende te moeten plenen voor een nauwere samenwerking 
tu s sen genealogen en taalhistonci, dan hoef ik aan de noodzaak d a arvan 
in verband met het onderzoek naar herkomstnamen geen woord meer te be
s teden . Het onderwerp zelf spreek t immers duidelijk genoeg voor zi ch . 
Het gaa t er nu op lijken , d a t ik te n behoeve van de nistori s che taalkunde, 
me er i n het -bijzo nder voor d e hi s to ris c he dialectologie, en da t zo u 
vooral betekene n te n eigen ba te, e e n beroep do e op de gene a l ogie om ons 
toch vooral die hulp te biede n, die o n s werk moet vervolmaken . Het z'ou 
mij gee n moeite ko ste n een de r geli_1k verha al o p te ha nge n , d a t voo r al 
voor l11storic i, regio naal-h ist o r ic i, bestemd zou lijken te zi jn . Daa rom 
is he t goed ee n e n ander: r ec h t te ze tten. De sam en werking , waa r voor i k , 
met wie dan ook , pleu , moet bl ik en rnzich 1 naa r beide ka nte n ve rru ime n . 
De v r agen, die dialectol ogen aan de ge ne a logie of aan de r e gional e ge 
schiedenis o f aan wie of wa1 dan ook s tellen, ve r breden he t werk te rrein 
,·a n de g ene alogie, de r e f_ionale gesch iedeni s of wa t dan ook e \·enze er , 
als de a ntwoo r de n op die v 1-agen de d1alectol og1e sS:)ireden \Jërder helpt , 
dan ZIJ allee n ooit komen zou . /v\.aar dat bete kent n-ituurltJk wel , dat w te 
op één van d e bedoelde gebieden met O\' e rgave beztg 1s, de bere1dhe td 
hebben moet om naai- \\ill ande r en \-i-agen en zeggen te lu1ste 1·en en er 
vervol gens naar te handelen . 
Als e r -nu dar, wch tets met , ruoning a aan de hand 1,- , iei,,, dat op 
vernieuwing, wie \\' tl noeme he t venmderi ng, \\·1·_15 1, dan loop 1k , dat h e t 
111 d e ze zin 1,c e n d at he t ons zal lukken naam kunde , dialec tgeografie én 
genealog ie en r e g ionale gesch 1ede111s nad e r to t el kaa 1· te br engen . De 
bt,nd tusse n Gr u on in gó. en h e t Nedersak s isch Instituu t kan dan 111e1 
hecht genoeg wo rde n . 

6-!. -J 6: -, Tnr,11e n \1L,ru t o u11t Gr0111ngerlänt ,-,Jjll CÎc hu· Î.Jevallerc 111 
den k1u::im \,P. een .·rno in 0\e1· 5pei f.€\\vnnen. nae dat deze 111 pn,ee 
ter p :·esent1e ,·an een uJerl1nc n;,e hert cke be='1r.:iifu1c nHer ='\\·a re:1 
f,.l '. bc-\, ee 11 elld hen! 1ck beci ~-e~ t met traenen, heeft s1_; ,;el s d:, -ter.. 
do l !,'eh,,uoe~ . . e LHen n0emer. \ 1t,ra 
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DE FAMILIE BONESCHANSKER 

door lr . Th . P . E . de Klerck 

Inleiding 

Toen ik in oktober 1972 van mevrouw G. Bouwman-Boneschansker 
(V ll I 6. 4, d . i . haar nummer in de hierachter volgende genealogie 
Boneschansker), die geregeld ons huis in orde brengt, vernam dat 
haar broer Gerrit (VIIl 6.3) uit Canada de naambordjes aan de weg 
in Bone schans had willen fotogr aJeren, doch er geen bordjes had 
aangetroffen, vroeg ik haar of het zeker was dat haar familie uit 
Boneschans kwam en aan dat gehucht de naam ontleend had. Zij kon 
daarop geen bevestigend antwoord geven. Ik beloofde haar dit eens 
te onderzoeken . 
Daartoe noteerde ik in het rijksarchief te Groningen en in de gemeen
tesecretarieën in de omgeving van Winschoten alle geboorten, huwe 
lijken en overlijden van Boneschansker (Bone schans, Boonschansker 
en Boneschanscher ) . Weldra bleek het mij, dat er v roeger , vnl . 
vóór 1812 een familie Bone schans was geweest, die hoogstwaarschijn
lijk al ruim 100 jaar is uitgestorven . Gegevens daarover vond ik 
vooral in de coll~ctie Römelingh, waarvan de handleiding in het R . A . G . 
nr. S989draagt. Verband met "onze" Boneschansker's heb 1k niet 
gevonden . Wellicht kom ik later tot een aparte publicatie over deze 
familie Bone schans . 

Tot de "vreemde" Bone schans-en behoort ook : Jan Lammerts (Bone 
schans), geb . Bell (?) 26.6 . 1749, (geen doop gevonden), ov. Bel
lingwolde 25 .1 2 . 1830 (volgens ov . akte 82 Jaar, z . v . Lammert Bone
schans en Jantje), tr. Bellingwolde 29.3 . 1793 met Grietj e Berends -
(Pienakker), geb. /ged. Bell 16/18 . 4 . 1749, ov. a ld. 6 . 2.1833 , wed. 
v . Barteld Harms , d. v . Berent Aersjes en Wupke Jans . Er ,varen 
geen nakomelingen . · 
Alle andere Boneschansker (Bone schans , Boonschansker en Bone
schanscher ) ' s en dus ook mevrouw BouwrrÎan en haar broer hadden 
zonder uitzondering als gemeenschappelijke voorvader Berent Be
rents (11. 6) die in 1808 als ''Berend Berends Boneschanscher" te 
Bone.s chans ov erleed . Al zijn kinderen heetten Boneschansker . Z_ijn 
zoon Jan Nevens Boneschansker (111. S) was de laatste Boneschansker, 
die in Bones hans woonde . Sinds 1867 leven er in dit plaatsje geen 
Boneschanskers meer . De meesten wonen in de gemeente Midwolda, 
thans meer dan 50, waarvan er slechts 1 Boneschans heet en alle 
anderen Boneschansker . Midwolda 1s ook de plaats waar de stamou
ders (1) in 1730 in het huwelijk traden en waar hun kinderen geboren 
werden . Bovengenoemde Jan Nevens Boneschansker had vele beroe
pen: winkelier, herbergier, landbouwer, veearts, tol pachter . Hij 
bewerkte land van de familie BotJes. Hij woonde tussen 1819 en 1831 
in de gemeente Bellingwolde_,_ daar buiten in de gem . Nieuwe Schans . 
Begin 1973 ben 1k door O. C:hr . Mellema (met wie 1k geregeld voor de 
boerderijen boeken van Beerta (B . B. B . ) en Bellingwolde de omliggen
de gemee nten bezoek en die ook bij het onderzoek over Boneschans -
ker meehielp) vi a Harm Bones ch ansker (Vll 9 . L) te Drieborg, Harm Bone
schansker (VI L. 8) te Eindhoven,' in contact gekomen met Jan Bone
schansker (Vl 2. 3) te Arnhem. Mijn schoondochter H. de Klerck-
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/\11,. J . Oude kil nrt v, 111 l loon r S · li ,111 :s , dc)o 1· J. 1.- . i"lolje :s te W11r l'l'um biJ ee n 
:111 11ciu,1I ,. 111 l ' ilri Is ff. k oc ht. 011 l ,111 ~s i' s miJ ge bleke n, cl .:i t de köa 1· 1 ,tl 'komst i g 
w:,~ urt hel bock "T lioo nec l der· S tc dc11 ende S 1crck tc11 va n ' t Verec night Ne 
dcr· l ,111cl1 111 c t cl' nc ngr n sc ndc l 'l.ic t sc n, soo 111 l ln1b,111 d t , V l t!i 1nd eren '.:i1 s <1nden 
1<1111 en c lcl r,; vercwcr l cl uu ,· de Wê!cpenc de1· (.~ 1·oo tmo,g hc nde Heerc n Sli.lte n 
c,n rl e ,· he t _g h ' I i j v,,ndc sccr l : dc l e l lt, og hgc bo ,·e I rin ce n va n Oranicn". (De 
l« 1.1 r 1 1,; : ) "g l, e t c c kcnt d oc) 1· Joh. l 'cc tc ,·s end e g li c ,nne ckt met sterck waeter 
d e10 1·C . l \ou t :1t :s, · woc 11 c nd c il II cl c l\crsc ,n de ll . Mu. Mngdole n a de Pnss i 
10 1 /\11 t wc 1·p 11 , u l w;icr· de sc·lvc 1c coo p 7. I JII. /\1111 0 I. G74" . 
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Steg eman, d i e geregeld uit Arnhem bij mij in Win scho ten komt, zorg 
de voo r het transport v.an de brieven e n docume nten . Op die wijze 
k wam ik i n hei: bezit v an z ijn gegevens over Boneschansker . Toen zijn 
broer Berend Boneschansker (VI 2 . 2), die me t een onderzoek begon
nen w a s, in 1958 overleed zette Jan dit voort. Zo k reeg hij contact 
met vele Boneschansker' s, ook i n Canada, Zuid Afrika en. Rhodesi ë . 
Deze Jan B oneschansker, die sinds 1 ok tober 1974 i n Zuidhorn woo n t, 
beschouwt het onderzoek "als zijn levenswerk". Hij heeft vele sche -
ma ' s geteke nd, ·waarop het onderlinge verband te vinden i s. Door mijn 
onderzoek in Groningen en enkele keren in A ssen ko nden z ij n gegevens 
op ni e t onbelangrijke wijze worden aangevuld en verbeterd. 

Hoewel i l<. het oors pronke lijk ges teld e doel, d e oorsprong van de n aam 
te vinden, be r eik t h ad, was het in dit s t a dium haast v anz elfsprekend 
een volledige genealogie Bone s chansk er op te s tellen en te p ublic eren . 
Alvorens h i er to e over t e gaan eerst iets over het gehuch t B o n e schans, 
e n ho e -tle f amilienaam op v ersch illende wijzen ge schrev e n wor dt . Daar
bij o ok h i e r o p betrekking hebbende afbee l dinge n v an mens en , huizen 
e n l ands tre k e n . Aange zien deze publicatie als é én geheel g e schreven, 
doch in afleveringen v erschij nt, z al er in h e t begin herh aaldelijk ver
wezen wo r de n naar afbeeld ingen o f per sonen, die eerst i n een latere 
afleveri"ng voorkomen . Pas al s alle s v e rschenen is, zal men een goed 
overzicht h ebben over d e geschiede nis van deze Bonesch ansk e rs . 

De p l aa t s Boneschans . 

1n de literatuur is hierover weinig te vinden . Gebruik werd ge.maakt 
van de volgende.-l.lronnen: 
G . V . A . 1942 : P . J . van Winter, Hoe hee ft de provincie Groningen 
haar g renzen verkregen . G . V. A . 1950: W . ] . Formsma, Het ontstaan 
van de rijksgrens blJ Nieuweschans . W. van der Laan, te Weener, Die 
E mdeichu ng und Besiedlung der ostfriesisch en Dollartpolder (niet ge
publi ceerd, samengesteld voor zijn lezing op 3 . 12.1970 voor de afd. 
Winschoten van de Ned. Gen . Vereniging). 
ln het voorjaar van 1975 zal bij de Europese Bibliotheek verschijnen : 
"De Nieuwe- oJ Langakkerschans, geschiedenis van een vesting, 
grensdorp en zeehaven, aan en van de Dollard" . De aute ur J. J . Smedes 
schreef mij hie rover o . a . : "Dit is niet in de eerste plaat s een dorps 
v e rhaal maar een bijdrage tot de Gr omngse gesch iedschriJving waarin 
dionaal niet de Stad maar de vesting Nieuweschans in het middelpunt 
staat. De vaderlandse geschiedenis wordt , het gehele boeke door, op 
de voet gevolgd, waardoor deze uitgave ook voor de minder historisch 
ge ï nteresseerden een duidelijker inzicht geeft in de geschiedenis van 
oostelijk Groningen, i . c. v a n Bonerschans. Dire ct al in het eerste 
hoofdstuk "De Spaanse Stad en ' t Staatse Ommeland" wordt de aanleg 
van de Bonerschans (1589) door de Friese gecommitteerde A lbert 
Everts Boner gememoreerd . Hierop aansluitend volgt de geschiedenis 
van de Dollard en ook nu weer wordt, ver vóór dar--N1euweschans er 
was, Bonersc hans genoemd . Zowel b iJ de stichting van de N1.euwe-
of Langakkerschans, als later - in samenhang met de o verige verde
digingswerken tussen de Dollard en Te r -Apel - komt Bonerschans 
regelmatig ter sprake . ln ' t bijzonder tijdens de spa nnencle periode 
na het ontze t van Groningen in d e jare n 1672/' 73 . Ook binnen het ka
der van "het visi teren der fortificatiën en magazijnen " en mede aan 
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de hand van twee interessante 18e eeu wse k a arten worden de rol en de 
ligging van Bonerschans n ader besc hreven en aangeduid. Terwijl ook 
de persoonsnamen Boneschans en Boneschansker in dit boek voorkomen, 
werd met betrekking tot de naamsoorsprong van de schans zèlf een uit
eenzetting van H . Doedens, ·schoolhoofd te Oude Schans dd. 1828, sa
mengesteld op grond van mondelinge overleveringen, opgenomen". 
Voor nadere details mogen wiJ naar dit boek verwijzen . l n het over 
enige jaren te verschijnen boek over Bellingwolde zal T j. K. Bos over 
dit en het omligg ende gebied uitgebreid berichten . 

Voor 1600 was in deze streek de Hamdijk, die tot in Ostfriesland door 
liep, de buitendijk . Bij de Dunebroekster zijl vloeide de Lethe in de 
Dollard . Op die plaats werd in 1589 de Booner Schans gebouwd. De naam 
is niet afkomstig van het plaatsje Boen in Ostfriesland, zoals in de Gron. 
Encyclopedie van K. ter Laan en ook elders wel s t aat , do ch van de 
Friese gecommitteerde Albert Everts Booner ,die de leiding had over 
de bouw v an de s chans (zie Encycl . v. Friesland). 

Bu i ten de Hamd i Jk s tak in de Dollard een land tong uit, Lange Akkers 
geheten . De bewoners van Bellingwolde, WiJmeer, Bunde e n Boen ge 
br mk ten dit bui tendi Jk se land als weidel a nd voor hun vee . Op 28. J . 
1605 gaf de graaf v a n O s tfriesland a a n een g roep Hollander s C'de p a r
tici panten van Alt Bu nderneuland" Willem van Buiren, Jan Thys sen 
Vleeshower, Vin c e nt S r_alport, Arthur van de r Voort, Jan Cl aassen 
Rol wagen, c .s. ) oc trooi om een dee l v a n d e Dollard, de bocht btJ · 
Bunde met in"\)eg r ip van de L ange Akke r s, 111 te polderen . Uitgangs 
punt van het indi _ik e n was in O s tfnesl a nd de oude diJk tu sse n Bunde 
e n Dunebroek. De ze di1k was rn 15ï l verste rk t. ln 1628 besloot s tad 
houder Ernst c a·simir Óp de L ange Akke r s b1J I3o nderz1J l een meu"'e 
schans te bouwen, te r wl) l me n o ok besloot de r e doute Boneschans om 
te bouwerïiot een royale s ch a ns . l n 1635 we r d westel iJk un de d1_1 
van Bunder Neul and het Nieuwe diep g e g r aven, op 2L. 6 . 163G \\'erd de 
g r ens vastgeste ld , " ·aarb iJ Bunderneuland b1J O tfnesland k \\' am . l n 
163ï werd de Lethe , th an,; Moe r sloot door dat N I eu we d 1ep .,..ele1d . De 
Du nebroekster Z!Jl ,·erv1 el toe n, de grens liep langs de n1eu\\ e wate r 
loop . Op afb. 3 1s s hemausch (n ie t op schaal) de toesui.nd m het 
begin van de 1 ï e e euw wee rge geven . Naast de kaan s tonden bi_1zonder
heden over Winschote n Joan Moda in 1593, d e terk te \Vlllschoter
z1jl; een mijl verde r Be ll lllgwolder- sch a ns : op d e riv ie r <le Aa, rn 
1593 versterk t: "haar geleg e nhe id 1s zodamg, dat z1_1 met het penen 
der sluizen de omliggende l anden ko nden lil het water stell e n "; de 
Booner- sch a ns een halve m1JI verde r: "is gelegen op eenen arm van 
de n Dollaert en bez_orgt me t goed e g r achten e n wallen"; een m1_1l 
Ye rder "L ang acker of N 1eu we- Schans , e e n d e ftig e s terck te . . . " . 
O p afb. 3 i s t e z i e n, da t de weg van Bellingwold~ naar Ostfnesland 
vi a Oud é. S chans, Bonesch an en Nieuw e Schans e r toen nog n iet was . 
\\'el was e r een weg via De n H am , langs Bonesch ans naar Ostfries 
l and . Doo r het graven v an her Boelo T t Jden s -kana l 111 het beg lil van 
de ze e e u"· 1s die " 'eg al;; zodanig verd " ·enen . 
l n de G . V . A . van 1901 bevinJt ztch een gekle urd kaa n Je va n de 
ooste ltJk e Dollardboezen, 111 de le ' helft d e r lïe eeu\\' . H1enn ZIJll 
de verhoud inge n bete 1- we e rgegeve n . (B11 r eproducne lil Z\\'an - w1t 
kom e n de d et ails met ,·oldoende tot ui t in g , zo a l s op p . 231 Yan B . B . B . 
bltJkt) . O p het origtnele _kaartje z iJn dmd e liJk te zien: he t eiland 
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Ul s d a , de Hamdijk doorlope nd e in Ostfriesland, Oude s chans 1593, 
Haml anden, Bone s cha ns 1589 , waa r de Lethe of Moer sloot uionondt op 
d e Reider - A naa r de Dollard bij 9udezijl , 'Nieu weschans 1628, de 
d ij k v an Bone schans om Nieuweschans van 1605, Bonder Nyland, de 
plaatsen Wymeer en Boen in O s tfriesland en de dijk van 1657 van 
Nieuwes chans n aar Stoksterhorn. 
Afb . 1 geeft ons een indruk van Boneschans in de le helft van deze 
eeuw . Komende van Oude Schans over de Hamdijk , de brug over het 
Boelo Tijdenskanaal heef t men link s Hamdijk 21 de boerderi j van de 
famil ie Bot jes (B. B. B. 81 ) en men rijdt dan in de richting van het 
w i tte hui s, Hamdijk 2, waarachter de Moe rsloot de grens vormt. 
Re cht s het to lhuis w aar in Jan Nevens Boneschansker (111.5) is over
leden . Hi er was v roeger een . tol a an 2 wegen. De weg naar Nieuwe 
Sch a n s buigt naa r links en loopt verder voorbij Hamdijk 9, de boer
d e r ij v a n Mellema (eertijds v an de familie Botjes (B . B . B. 80)) lang s 
de grenssloot . Het tolhui s Hamdijk 4 in zijn l a atste dag en vindt u op 
afb. 2 . Het was toen in het bezit van de familie Bo t je s en werd tot 
juni 1957 , z ek e r de l aat s te-· 20 jaar , be woond door z i j n a rbeider H a rm 
Stok e brook, die _gehuwd was m e t Grietje Po tte r . ln de zomer van 1957 
is het afgebr ok en. H e t g r o te witte huis op afb . 1 was e en herbe rg , 
koffiehuis . 
Op afb . 4_ de bo·ere nsociëteit voor dit huis i n 1900 . Sinds o!lgeveer 
1880 woonde daar Cl-\ristianus Harmannus v a n I nge n (eers t schee ps 
kapitein), geb . Vlagtwedde 11 . 2 . 1828, ov . Boneschans 13 . 10 . 18&. 
(als tapper), z . v . Har m L ubbe rts Bu seman van l ngen (in 1868 loge
menthouder) en Geesien Fekkes Koerts (zie B . B . B . 91), tr . Nieuwe 
Schans 26 . 2. 1868 met An.nä R e ntzina Wenninga, geb . Nieu we Schan s 
12 .4 . 1839, ov . Boneschans 9 . 8 . 1902 (als koffie huishouds ter), d . v . 
Rintz1us Wenmnga (,nnkel1er) e n Gepkéa Jans Smedes . Hun dochters: 
Gee.sina 1-larmanna an Ingen, geb . Nieuwe Sch ans 31 . 7 .1876 en Anna 
Christina van lngen, gel> . Nieuwe Schans 13 . 10 . 1878 Zijn "de z us
ters Ge zine en Anna van Ingen", waar bl) de sociëteit volgens U . 
BotJes werd gehouden . I n okt. 1902 , spoedig na het overli jden van haar 
moeder, verhuisden Ztj naar Rotterdam . 
Daarna werd ka stelein in dn hu1s:'Nikolaas Timmer, geb . Hamdijk 
21. 9 . 1861, ov . Boneschans 5 . 4 . 1934, z . v . Luun Aaldrik s Timmer 
(wage1unaker) en Engelina Berendina Gelling , tr . Nie uwe S chan s 
3 . 1.1903 met Jaappina Lubberdrna Prak , geb . J:gieuwe Pekela 22. 11 . 
1876 , ov . ieuwe Schan s 10 . 2 .1 964, d . v . Jan P rak (sch ipper) en 
Anna Hélrms . ln 1955 is het huis Hamdijk 2 geheel v e rme uwd. Links 
op afb . 2 is dit nieuw e huts ten del e te zi e n . Al voor 1940 was het 
gee n herberg meer . Thans woont er de zoon Jan F e k ko Hendrikus 
Luurd Timmer, employé van de Ned. Spoorwegen, geb . Boneschans 
15 . 1.1913, tr . Nieuwe Schan s 22 . l l. 19LL met EiJe Zij l , geb . O ude 
Pekela ï . 3 . 192L, d . v . Eiko Zijl (fabrieksar beide r) en Klazie.na 
Smi t. J. F . H . L . Timmer en J . F . Bot je s toen te Bone schans , t hans 
te Winschoten war en er bij toen Canadez en in april 1945 vanuit 
Ostfnesland Boneschans bevriJdden over d e Moers l oot door d e tuin 
van Timmer . 

De streek van Boneschans , Oude en Nieuwe Schans behoo rde kerke 
lijk onder Bellingwolde. Oude- en Nieuwe schans kregen i ede r e en 
eigen kerk, waarvan he t gebie d beperkt ble ef tot de v e s ting . D e k i nde
r e n (lli.l t/m 7) van Berent Berents en Corneli a Hindriks , all e ge-
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Afb. 1 . rechts (gedeelte lijk zichtbaar) het vroegere tolhui s , . waarin 
Jan Nevens Boneschansker (lll. 5) al s tol pachte r overle_den is . Naa r 
links richting Nieuwe Schans, naar voren de Hamdijk . naar rechts 
tussen de 2 huizen liep v roeger de Harns1erweg . Verder het door 
Timmer bewoonde huis voor de verbouwrng . 

Afb. 2. Hei vroegere tolhuis 
Hamd1jk L, dai \'oord1en met 
kl 1mop begroeid was . De f0·10 
1,; genomen door een Bol]es 
(B . B . D .8 1) . die het vanuu 
ztJn hutska.mer kon zien. Het 
hui 1s 111 de zomer van 195-;
afgebroken e n was toen in het 
bezit van de familie BotJes . 
Links een deel Yan het door 
Tim mer be,,,oonde huts , Ha.m
dtJk 2 nu de verlx-uwrng . 
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boren in Bone schans, werden gedoopt in de kerk van Nieuwe Schans, 
maar daar zij kerkelijk onder Bell ingwolde, waarv an de kerk veel 
verder weg l ag, thuishoorden werden ze in het doopboek van Belling
wolde e n niet in dat van Nieuw~ Schans ingeschreven: Eenzelfde feit 
vindt men ook bij de familie Botje s . Ook het overlijden van Berent 
Berents (11. 6) te Boneschans staat in het kerkboek van Bellingwolde . 
Wat de burgerlijke indeling betreft : Sinds het keize rlijk decreet van 
21. 10 . 1811 behoort Bone schans onder de gemeente Nieuwe Schans, 
daarna bestaande uit Bellingwolde-Noor d en Nieuwe S c hans. De gem . 
Bellingwolde omvatte daarna Bellingwolde-Zuid, Oude Schans en 
Vrieschelo . Ik heb de indruk, dat deze verandering iets later is tot 
stand gekomen. 

Merkwaardig is d at er in de provincie Groningen nog een landstreek 
(en "l a an") is die Bone schans heet, nl . in Nieuw Scheemda . 

De familien aa m Bon e schansk er en zij n varianten. 

Daa r d e 7 k inde ren van Be rent Berents en Cornelia Hindrik s 1n Bone
schan s ge boren zijn en a lle de naam· Bone schan sker gedragen he·b -
ben (behalve 111. 6, di e w s . jong is ove rleden), staat het wel v ast, 
dat zi J hun naam ontleend hebben aan hun geboorteplaats Boneschans . 
De naam Boneschansker kom t voor het eers t voor in 1800 . Bi j de 
doop van Auke (111. 7) word t als vader ve·rmeld "Berend Berends Bo
ne - Schansker ". BiJ ons onderzoek hebben wij geen kinderen, geboren 
1n Bone schans uit andere ouders , gevonden, die deze naam voerden . 
ln de v..:,lgende genealogie heten de k1nderen B·o nes c h ans k er , 
tenziJ het er ander;c b1_1 vermeld 1aat. Smd de invoering van de bur 
ge rl 13!--e s t and m 1811 geldt als familienaam v a n het kmik:ie rn de ak te 
geno e mde ia.1mltenaam v_an de vader. ln die geboorteakte wordt ook de 
voornaam (voornamen) vastgesteld . Alleen door rechterlijk vonnis kan 
m de voornuw11 en 111 de familienaam verandering v.·orden gebracht. 
Deze w1.121gmg cl1ent dan op de geboorte - ak te te wo rden aangetekend . 
Door besiudenn& \'an Je geboorte - akte kan men dus prec ie s va~tstel 
len v.·elke fam1lten,trun iemand d r aagt. 
ln het nJ sa rèh1ei" te Gromngen (voor a lle daartoe in aanmerking ko 
mende gemeenten) en in het nJk s arch ief te Assen (voor slechts enkele 
gemeenten) 1s t/m 1392 en m de g e meemen : Beerta, Bellmg w e dde 
Bellrng olde, De1fz1_1l , Finste r wolde, Hoog e zand, Hoogezand- Sappe 
meer , Meeden, Midwolda, Nieuwe Pekela, Nie uwe Schans, Nieuwol 
da , Noordbroek, Oosterbroek, Oude Pekel a , S appemeer, Scheemda, 
Slochteren . Stedum, Termunten , Wedde, Winschoten, ' t Zand t en 
Zutdbroek 1s na 1892 to t in 197~ nagegaan welke geboorte-, huwe
l1jk.,;- en o, ·erli3densakte n van Bonesch a nsker' s (in all e rlei ;cchrl]f 
'flJZen) aanwezig\\ a ren . De gegevens in deze akten werden genotee rd . 
DaarbtJ werd du1d eliJk, dat de schnjfwijze van een famd1enaam nogal 
eens van toev a lligheden afhing . l n sommige g e vall e n tekende de vader 
anders dan hi J in de ak te vermel d " ' erd . Ook komt voor dat de vader 
met steeds op dezelfde wijze tekende . 
Een sprekend geval biJ de 6 kinderen van Jan Nevens Boneschansker 
(1 11. 5) . De 111 d e gemeen te Nieuwe Schans geboren kinderen heten 
Boneschansker . die 111 Bellm11.wolde Bonesch anscher . lV 3 . 2 . Berenif" 
" "erd aangegeven ats Boneschansche r . Al d iens nai-.om e lingen heten 
Boneschanscher . Zijil broer Hmdrik l V J .L heette ook Bone -
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schansche r , maar hij gmg ve rde r doo r h et leven als Boneschanske r . 
Hi nd r ik ( Berent s ) Boneschansker (Ill. 3) trouwt a l s Bonesch a n sk e r , d an 
tekent hi j overeenkomsng . B i j de ge boor te van zi jn k i nderen wordt hiJ 
genoemd en tek ent Bonesch a n s . Zi jn zoon Jan Boneschans (lV 2 . 5) 
trouwt 2 keer als Bone s chans . Z i jn beide huwelijks ak ten ondertek ent 
hij als Bone schans, alle 8 geboorteak ten a ls Bone s chansker, do ch de 
k inderen uit het le huwelijk heten Bone s chansker, die uit het 2e huwe
lijk Bone schans . Het eers te kind uit het 2e huwelijk Hindrik Bone
schans (V 6 . 5 ) emig reerde in 1896 n aar Z uid Afrika . Alle n akomelin
gen d aar heten Bone s cha n s . Deze Zuid Afrik a a n s e t ak wordt met de 
letter A a angeduid, z i e g eheel aan het e i nd (na VIII 20): VI A 1, enz . 
Bij IV 1 heten v an de k inderen van B eerent Berents Bone s chansk er e r 
6 Bonesc hansker en 7 Boon s ch a ns k er . De v ader tek ent bij de aan
gifte steeds als Bone s chansker. Berend (IV 1. 7) heet i n z iJ n hu weli jk s 
ak te tere cht Boonschansker , a l z ijn k ind eren e c hter Bone s ch an sk e r . 
Een andere zoon Hi nd rik (IV l . 9) tr . 1 te Winsc ho te n al s " Boonscha n s 
k er, s chrijvende zi ch Bone s chan sker", bi j he t 2e huweli jk s t aat e r 
terecht "Boon schan sk e r ". De kinde r en u i t het le hu welijk heten Bone
sch an sker, .d ie ui t he t 2e hu welijk ( 2 meisj e s) Boon schan s ke r . In de 
toe nu to e ve r s ch e n en delen 1 t / m- IX van het Ne d. rep ertorium v a n f a 
milienamen komen in 19L7 de beh a ndelde nam e n 177 k eer voor, waa rvan 
138 in Groni nge n; 169 Bone sch ansk e r , 1 Bone s cha n s , 2 Boonsch an s 
k e r en 5 Boneschanscher . l n de wandeling worden ze v a ak " BoontJ e " 
geno emd . 

Doord a t uiteraard met m all e pl aat s e n in ons l and e r: .elde rs d e g e 
boorte- ak ten door mtJ mgez1en ko nde n wo rden , mo e s t ik miJ i n ver 
sch illende gevall e n be hel pen met de gege v e ns, d i e de men e n z e lf . 
al of nie t v ia Jan Boneschan sk e r, v e i-strek t en .. Bu ite n de provincie 
G ron inge n i s de nauwkeurighe id van de . navolge,n_d ~ _g e nealogie u ite raard 
bel a ngnJk mindé r . Wi_1 ho ud e n on s aanbevolen voor ï e de r e aan vulling 
en verbete r i ng . Wellich t k un nen die n a afd rukk e n van het geheel i n 
een l a te r e pu blica tie word en opge nomen . 

Afkorting e n 

Naas t de gebru ik e li_1k e gene a l og i sche afko rtin ge n : 
B . B . B . Boe rderlJen e n hun be woner s (1 968) uitgave afd . Be e rta van 

G . V . A . 
O . B . 
R . A . G . 
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1739 . 
27 . 2. 
29 . s . 

1740 . 
3 . 12 . 

17Ll . 
22 . 9 . 

1.12. 

17L2 . 
9.3 . 

1.6 . 

2 .9 . 

17LJ , 

MlLITAlREN 11' HET LlD M.ATENREGlSTER VAN BOERTANGE 

vervolg van blz . 137 van de vorige Jaargang 

door P.J. Ri t s e ma· 

met att . van Coevorden Herm Snuverin ck en Ch ristoffel Dalwi ck . 
met att . van Zwolle Alexander Hendrik .Metelerkamp, Capt. in 
het Regt. van de Colonel Bentinck . 

met att. van Coevorden Hind r ina van Londen . Van Zwol 
l e Conradus Heijdelbach . 
Mathias van Boekholt, Luite n . in 't Regt. van Baron van Ben
tinck, van Deven ter . 

met att. ingekomen van Frankfurt Johan Gecrg Leonhardt. -
idem van Hei3delberg 1'1aximilian Chrïstoff.el Heinrich van 
Luncschloss . 
L ambertus Vers teeg, van Amersfoort . 
Abraham Dalmans, van Doornik . Joha nnes Wijcke, van Veere, 
Willerr, van Wede , van Jutphaas alsmede Jan Breeckhout en Bal
tina Verst eeg, van ' s -Hertogenbosch . 
ingekomen ,·an ' s -Hertogenbosch : 
Gijsbe rt Temnnnk, Jen neke Camering en Hendrina Verdom< ·. 
van lJ zend1Jke He ndrik de Haaff en Cornelia Laurens, ehel.. van 
Zaltbommel Jacob Maurer . 

Baron Gosen Yan Keppel-, rngekomen van Laren . 
A brahám Zehender , van Bergen op Zoom . Jillis Dobbe, van Na
rr:en . 
van ' s - Herto.;:,enbosch : 
Gerrit Hendr'ik van Haght en Anaentje den Hollander; Wilhelmus 
Rou\\·endaei ; Ad1·iana van Hens berge n . 
, ·an ' s - Heno.::enbosc.h: 
Johannes Jod;cus Albertu s Lich; Jan Hendrik Boechlön; 
Hend r ik van Deven ter . 

-van F l ammersfelt Joh an E ngelbert Lehr . 
van Den Bosch Samuel Fans; van Amersfoort David Francis 
Pam . 

1 . 3 . aangenomen tet lidmaat Jan van Kaps, controleur van de Convoyen 
en Licenten . 

2 . 6 . o\'ergekomen van Namen •A . L . du P on , ordinair Luitenant onder 
de Artillerie . 
van Grave Jch . Hendr . Swaner . van Utrecht Wijnant de Heger . 
aangenomen David Everard Godin, vaandrig in 't Regt. van de 
Gen . Ma_ioor de Guy. 

30 . 8 . ingekomen van de Nie mve Schans : 
Ludwig Ernst Carle en Maria Theodora van Rees . 
Yan c;evorden ingekomen : 
Cornelia Gr oenmeiier s , Re becca Piecl bags, Berent Coetsier en 
Bartha NiJelandt; de Hr Luim . Berent Rees en Johanna Petro
nella de Leeu"· ; Batta à Born; Johan Christoffel Noijt; Hans Jurjen 
Brisaccher . · 
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· 29.11. ingekomen van de Oude Schans Pieter P oel geest en Herm anna 
van den Berg . 

1744 . 
5.6 . 

4 . 9. 

17LS. 
S.J . 

L. 6 . 
L. 9 . 

2.12. 
1ïL6 . 
16 . 9 . 

1747 . 
3. 3 . 

2 . 6 . 

17L9. 
28 . 2 . 

23 .S. 
5 . 9. 

1750 . 
26 . 2. 
? . 9 . 

14 

van Coevo rden Jan Recker s . 

ingekomen van Zwolle Guilliam Steenkist. 
van Lengerich S.O.M . Philippina Werleman s . 
van Lieroort M agtilda de Sijgers . 
van Utrecht Maria Agatha Versteegh . 
van Groningen Thomas Liefting en van Horn Johann Care! Wecke . 
ingekomen van Tiel: 
Stijntje Lubbers; Coert Scheffer ; Johan Ja co b Morel e n Anna 
Catharina Scheper . 
van NiJmegen : 
Diderik Koning s ; Claes Roda en TriJntje Schuts; Wendelina 
Geertrui Roviel; Johan Joe s t T enkh aus . · 
met a tt . van Embden ingekomen: 
Trijnt je Do uwe s ; Albert F ol man; Cornelius Hind riks en Trijn
tje Cornelis; Ferdinand Adolph Kop en Hermannus Folk ers . 
nog van Embden: 
Walter Jan s en Renske Jans; Ge rriJt Samue l s; Albert Otten s 
t en Aghteren; Anthon Sensen Schmid; Johannes Weis en Maria 
Eli s abeth. Roel of C roe se en P iet ertje Sipkes; Jacob Gerri jts; 
Derck Geerts en Antje Derck s; Johannes Braunius en A nna 
Margaretha? 

van Venlo Roelof Vonk; van Embden : Hindrik Fieter Leonhardt;· 
Joh ann Adams Kurtzentoom en Anna Kurtzenboom; Hindrik Smit 
en Hemmigje Smits; Jacob eens . 
van \lede Geertru1j Verh aag . 
van Custill: Joh . Abraham .Muller . 
v an Zwolle : Dirk lorc111; Jenneke Gerrits; Henrik Eeen en 
huis\-r . Catharina Buskc . 
van Zut phen MarnJi1tje Vervoor . 

~' an Bergen in Henegouwen Johan Adam Kurtzei:born . 
na voo r gaand onderwiJs aangenomen Arend t Jacob de Wilde, 
L uitnt. in het Regt. van de Colonel Croué . 

ingekomen van Coevorden : 
Hrnd rik Hal s teen; Antonn Böhrr.er en Johanna Böhmers ; Willerr, 
van der Pla a t; Anna Middendorp. 
ir.gekomen van Slms rn Vlaanderen Jan Jurien Bier en Hendrik 
S terenburg; van Vlissingen Jan Andnessen Simon Hein . 

ingekomen van Sluis in Vlaanderen Joh . Li jphart. 
van Coevorden Jan Hindnks . · 
van Groningen Remelia L1_1ph a rt. 
\·&n Coevorden H1ndrik Wansing ; van Lage Johan Huben; \·an 
CoeYorden FennigJe Hindrik s . 

,·an Amsterdam Lucrena ter Veer . 
ingekomen Yan Den Bosch l\1colaus \·an het Hoff · P1eternella 
Di3ks . 
mr het Hollandsche Camp Johan Hendrik Muller en P ieter 
Rockesies . 



1751. 
4 .6. 

3 . 12 . 

1752. 
1.6 . 

1752 . 
1 . 12 . 

1753 . 
1.6. 
l 7SL. 
1.6. 

lïSS . 
30 .S. 

1756 . 
S . J . 

L . 6 . 
3. 9. 

1757 . 
2 . J . 

1.7 . 

1. 9 . 

1. 12 . 
1 7:,8 . 
2.6 . 

met att. van Wissenba ch ingekomen Anna M agdalena Hecker . 
van J._eeuwarden Johan Philippus Crans; van Lang Acker Schans 
Antje· Hindrik s; van Groningen Johannes Bredenbach . 
van Amsterdam Guillaume Chatin en Sara Darnaris Gillet en 
Elie Chatin . 
van Hilgenbach Hinrich Hertz . 

ingekomen van Naarden Larnbertus Grimmius en deszelfs huis
vrouw . 
van Bellingwolder schans Henrick Cock en :Maria Cornetta Mul
lers , van Lang Acker Schans Simon Schmit en Maria Elisabeth 
Verscheij; Coenraad Hötker; Johannes Simmerman en Anna Ma
ria Hitting nu Simmerman, van Groningen . 

ingekomen van Schöttmar Henrich Guise . 
van Hilgenbach Henrich Hirtz . 
van Heckholtshausen· Anna Margr e t a Breitenbach. 
van Coevorden Andreas Wilhelms . 

ingekomen van Maastricht Hendrik Kellér . 

ingekomen van Doornik Hendrik Ge rard Upmeijer en Etje Bo~ 
ne schans, wed .. Hoexuma. 
ingekomen van Maastricht Albert Borchard de Regteren van 
Herrert; l.' lri.ch Hubenan ; Joh ann e s Rube Spiess; Clerr.ens 
Esch bach; Cathar ina Brouwers . 

ingekomen \ · ai1 Groningen Tina l.1prr.eiJer; Nico! aus Turcq; 
Hendrik V.' illem Happel s . . 
van Maastncht Joh annes Henricus Radelweis . 
van Groningen Johan Abraham van de Moer . 

ingekomen , ·an Groningen Gerhard Alnng en Fockelina Blencke, 
ehel . ; Carel Evert de VassiJ, sous-lunenam; Johan Adam 
Koch; Anna Magdalenn Enters . 
ingekomen van Groningen Johan Melchior Henrich . 
van Namen Pieternelle de Moulin . 
van Groningen Johanne s Rendel; Martinus Terff; Coenraad 
Steinèerg . 

ingekomen ,·an Dei: Bosch Wilhelmus van Rosveld . 
van Den Haag Jan Willem Chatin en Maria Sabourin, ehel. 
van Den Haag Jean Massilion . 
van Maastricht Joh an Carel Coenraad Weiss . 
van Zierikzee Cornelis de BraU\\' . 
van Groningen Corneli s 1ieuho ut; Johan Peter Scheu; Caspar 
Teelaan: Catha rina Christina P feffrn . 

nn Gromngen ingekorr.en Johan Piete r Ceres; Hans Ulrik 
Hoedman; Joh . Jaccbus Hobbes; Johannes Robbespiës; Hermru, 
Pieters; Johan Pieter Vink en Johan Hendrik Re1jnsrr.it. 
un Den Bosch Hans Rudolph Beek . 

overgekomen un Groningen : Johannes Bloem; Jan Justu s Brou-

IS 



25 . 8 . 

1759 . 
2. 3. 
31.8. 
1760 . 
30 .5 . 

1760 . 
30 .5 . 

24 . 10 . 

1761 . 
26 . 2. 

29 .5 . 
L. 9 . . 

L. 12. 

1762. 
7 . 10 . 
1763 . 
3.6 . 

176&. 

we r ; Adrianu s ter Viel ; Jan Jacob The i j s; Adrianus v an Dab
ben ; Be rnardus S chaaph uisen ; P ie te r S ch a aphui s en en Johan
nes S c haaphuisen . 
v an S a s van Gent Jan Janssen . 
van Doornik M.attheus Geo r gi u s Stre s o . 
van Arnherr, Justinus Sels. V an Den Ha ag Maria Adriana Mas 
seljon . 

van Breedevoort Anna Elisa beth Haverkamp . 
v an Middel burg Gri et j e Beek huisen ; Joha n Loui s Radaeu s . 

van Coevorden l\-1a r ia Hofmeijer; van Groningen Johan Geo r g 
Lip en Philip Nix . Van Ne ukirchen Balth a sar Kóppers . 

van Maa stri cht Johan Ja cob Mische en Catha rina Ha a s ; He r 
mannus Eender ; HillegcDd a Admiraal. 
van Midde lburg Jo seph Beek huis e n E l s je Willems Beekhuis . 
v a n Maa.stricht Ga briel S i e dle r. 

v a n Groninge n Joha n nes Balthaz a r Hombruk ; Johan Hendrik 
Henck e l . 
van Gr oningen Johannes Schr eiber e n Hendrik. Ch ristiaans . 
v an S as van Ge nt ingekomen He r o Wasl ander . 
van Besooye n L aurina Masselion . 
van Groningen Anna· Margaretha Stauche en .A.al tje Heeres 
hmsvr . van d e Hr Jacob P ompeiJra . 
van Haarlem Johanna Margareta Crecket. 
van Harde rwijk Johan Nicolaas P annecoek . 

van Schöttmar _ ingekcmen Joh an Hendnk :'-trunck . 

van NiJmegen Jurnen Boumei · ter . 
van Breda Hend r ik W1nink . 

J0 . 11 . van Kampen inge ko!T'en Matthl]S George Streso en Ges1na 
Bone schans, e hel . 

1765 . 
30 .5 . 

30 . 8 . 
29 . 11. 
1766 . 
30 . s . 
1767 . 
5 . 6 . 

l 768 . 
3 .6. 
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van Roden Car el F e rdinand GasinJe t. 

van Hul st ingekomen Mattheus Side nu s . 
van Bergen op Zoom Liborius Godefridus van Glaubits . 
van Namen Jan AlstiJn . 
van Bergen op Zoom Harm.an Camb . 

van Namen Hermannus Struik; van Alf en Johannes de Bun jan . 

van Leeu"·arden Georg Dav1d Tilisch; Joh a nnes Lucas en An -· 
tJe Sm1d s ; Henri.na Wittekamp; P hilippus Pick; Johannes Rap . 
van Hellevcetslu1s \ olraat Care! de la For.tarne d ' Orgemont; 
Joh a n Heirrî1ch Schre1ber en Anna Margaretha, van Han stad r; 
van De1ndcrf Johan Georg; v,m Grave Johanna Barba~·a Ger 
rüs : van \l.'ied Johann Hennch Roeng; van S tembach Jch a nnes 
Chnsnanus Grün . 

van Raveste in Johannes Puper en Mat·ia Belders . 



van Namen Egbe rt Eania; Frederick Witfelt; Cornelis Bosonie r. 
lï6S . 
3 . 3 . vai:i L ang Acke r Sdans Roe)cf Vonk; van NiJmegen Johannes 

Wilhelrr_ Siebel . 
2 . 6 . van Groningen Wouter Leona rdus GijlquiJn . 

1770 . 
1. 6 . 

van Maastricht Johan Gottfried Quirin en Catharina Lidtman s . 

van Gr oningen Phihppu s P ieck; Vol raat Carel d e O r gemont; 
Georg D avid Filis; Johan Hendrik Rör ich . 

30 . 11. va11 Dillenburg Philip Christen Johannes Henrich L udwig . 
1771. 
31 . 5 . 

29 . 11 . 

van Jücken· ingekomen Johanne s Lennerts: van Hulst Willem 
Alberts; van Grave Maria de Broeder; Lambertus de Jongh en 
P etronell a de Jongh ; David Dilrr,er . 
van Grave l saa.c Gijsbert Herrr,an van Baarle en Cornelia Anna 
van der Moer . 
van Woudrichem Jenneke Bos ; van Obboschoff Johan Hinrich Dörr .. 

1773 . 
5 . 3 . 
1. 9 . 

3 . 12 . 

l 77L. 
L. J. 

3 . 6 . 

? • 9 . 

2 . 12 . 

1775 . 
? . 6 . 

3 . 9 . 
1776 . 
30 . 8 . 

28 . 11. 

vön Zelle ingekomen Johanne s Henricus Berg . 
vo.n de Bellingwolde r Schan s Boele Fgges· en Anna l'i ,argriet a 
Heijkens; van Middelbu r g Willem Beekhuis; van Groningen 
A r ent ,A_braham Bergmu lder en Anna Margriet Furapine . 
van 1-laine rngekcmen .Johanne:: Henricus Kleinschmid; E lb . 
Jusrus Hennch R1ber . 

van Burg Soln,s Jaco b M a tth aeus ; van Den Bosch Jacoba Be l
ders . 
van Breda An_1 Krol. Van de 1 ang Acker Schans Matthaeus 
S1derius . 
van Vl issrngen ingekom en: Susanna Catharina Peter; Jacob 
Peter; Anna t-.1argreta P eter; Didencus Baum; Albenus Lück; 
W ilhelir Bendel; Johan Dan iel Schneck; Joh an Jacob Heumann; 
Martinus i\.nger; Rudolph Hennch Stähl; Fndenk Hauck; 

Lauremz Sch"·abeland; Pete r Witge; Hendnk Philip Me tz . 
van Namen: Jacob 1-lenrich van Munmch; Lambert Maasen; 
Gerri t van E1J bergen; Ferdrnand Visser; Elisabeth Tour; 
Arendt Deenekam; A . Murps Morps . 
van Breda Ad na.na Johanna Witte ; Willem Kuiper . 
van Vlissrngcn Ph ihp Scheidt. Van nijmegen Harm Hindriks . 
van Amersfoort Cornelia Temminck : van S1egen Godfried Pe 
tr1. 
van Lang Acker Schans Catharina Benning . 
van Vlissingen Johan Henrich Gebel e n Maria Margaretha Ar 
nolden . 

van Sas van Gent : Andries van Balen ; Karel LodewiJk Fleu 
r iJ; He rmannus R1pmans; Coenraad Everhart; Otto Blom ; 
van l bber.buren Bernardt llenrich Borchards . 

van Sas van Gen t: Roedolf D1tITar van de \\"eteringe en Pe
tronella Jud1th Wolff . 
van Lang Acker Schans Willem Mel ten . 
van Sas van Gent Johan Adam Elleberger . 
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1777 . 
Jo .5. 

nis . 
5.6 . 

28 . 8 . 
1780 . 
?. 6. 

1.9. 

- 1785 . 

van Hellevoetsluis Leonar d Gijlquin er, Fenne van Le r. ning . 
van Sluis in Vlaanderen Willem Cronenburg en M a ri a Johanna 
Bo s; David Mori t s . 

van Hellevoetsluis Adrianus Bruch; van Coevorden Johannes 
Bekker en Jacob Hoefrran. 
van Utrecht Johannes Augustus Lich. 

van Lingen Wilhefrroina Burgh a rd; van Sas van Ger.t Geer
trui j Hania . 
van Maastricht 1\'icola as Rui jselaar . Van Harlingen Valentijn 
S cheen. 

25.11. op belijdeni s aangenomen Sixtus Gerardus Eckringa, capi
tein ingenieur, er. Talea Wijnhagen, deszelfs huij sv r ou \\' . 

1790 . 
23 . J . 
1794. 
15 . 2 . 

25 . 10 . 

aangenomen John Richie, sergeant. 

met ·kerkel. au . van hier vertrokken na ar andere garnizoe 
nen 't sij M aas trigt of e lders: Arnoldu s Rudolf Balth a zar 
WoP.neman; Geertruida Wilh e lrr.ina Du clos ; Derk Heino en 
Amarenske Hoffers ; Willem Antoon Ross; Johann Adolf Welb; 
Johann Adam Hasselbach . 
na a r Zutphen of elders: Hen ri cus CortE ; Ad naan V erhagen; 
Roel of Verhagen; Antoni \Terha g en; Jenneken Schut; Willem 
Cronenburg en Maria Johanna Bos (dese t\\·ee van de Artil 
l erie) . 

Blijkbäá.r bet ekende dit nog niet de opheffing van de scran.s wam op 
30 .10 . 1831 werd nog afgeschreven naar het Leger de soldaa t i'-.tar
tinus Meij er . D it kan natuurlijk ook een inwoner v an de hurgerliJke 
gemeente geweest ZlJn , d ie voor ZlJn nummer op moe5t kernen . Ande 
re militairen komen tussen 1794 en de· afsluiting van het register 111 

1838, daarin niet voor . 
Voer een algeheel overzicht rroge ik verwijzen naar hèt afschrift 
van het gehele lidmater.reg i s ter , d oo r rr.ij gemaak t en geschonken 
aan het Rijksarchief te Groningen en de biblio theek van de Ned . Gen . 
Veremging . Een (otocopy van het boek be rust op het Centraal 
Bure au voor Genealq;ie . 

000 

Doop - en Trouwboek Bellingeweer-Ranum, blz . 13 

Den ... JU 1 i is Harmen Joo sten, in de belegeringe van Groningen , rn 
gedachte Stadt met een 2L pond kougel doo tgeschoo ten in de Ebbinge 
Straete . De viJant was op dingsdach den 9 Juli voo r Groningen gekomen 
met een armee (na de gevangenen ende overloopers ve r melden) van 
22 .000 mannen, quiteerende beijde bisschoppen van Ceulen ende Mun 
s te r , de Stadt op Saterdach den 20 augusti , na dat si] de s elve seer 
hart ses weecken min dne daegen belegert en met gloyende kougels , 
s waere bomben ende °1;ranaten , item stinckpotren seer sterck beschoo
ten h adden: naelatende: L . 530 dooden, 1 . L26 gequetsten, 600 overloo 
pers binnen Groningen en 5 . 000 verloopen na andere provrnuen; s om 
ma 11.556 . 
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GENE ALOGIE WAKKER (WACKER), IN DE 19e EEUW WAKKERMAN 

door Mr. J, P.A. Wortel boer 

Het hieronder behandelde geslacht is afkomstig uit Dörpen in Duitsland 
en vestigde zich hier te lande in Nieuw Beerta. Het verband tussen de 
eerste en de tweede generatie is slechts gebaseerd op het doopboek 
van Dörpen ; vooral de namen van de kinderen van Cunibertus Wacker 
en Tecla Dirx wijzen in die richting. De familie is Rooms Katholiek. 
In het doopboek van Dörpen komen enkele niet te plaatsen Wacker' s 
voor, terwijl in het nabij Dörpen gelegen Heede eveneens deze naam 
voorkomt. Aangezien de doopboeken aldaar eerst in 1720 aanvangen 
zijn deze gegevens voor de Groningse tak niet van belang. ln de stad 
Groningen komt ook een familie Wakker voor, die afkomstig is uit 
Aschendorf, he twelk dichtbij Dörpen ligt en waar ook reeds in 1675 
Wakkers worden vermeld . De verandering van Wakke r in Wakkerman, 
trof ik voor het eerst aan bij het huwelijk van Conradus Wakkerman in 
1829. Voor zover mij bekend horen alle nu nog levende Wakkermannen 
in deze genealogie thuis. Tenzij anders vermeld zijn de gegevens uit 
de Rechterlijke Archieven _ontleend aan R . A. V . ff. 

1. Hermannus Wacker huwt Tallo Buseman 
Uit dit huwelijk: 
1. Cunibertus, volgt Il 
2 . Hermannus Wacker, ged . Dörpen (Dm t sland) 3 1 aug. 1677 
3 . Helena Wac:ker, ged . Dörpen 15 febr. 1684 

ll. Cunibertus Wacker , ged. Dörpen lL nov . 1570 huwt Dörpen 17 Jan. 
1697 Tecla Dirx . 
·Uit dit-huwelijk, allen gedoopt te Dörpen : 
1. Thalia, ged. 12 dec. 1697 
2 . Hermannus, ged. L febr . 1700; waarschiJnl iJk dezelfde als Ha rm 

Wákker (broer van Theodorus, zie gen. 111), die gehuwd 1s met 
Wopke Ottens. 

3 . Tecla, ged . 20 febr. lïOl 
L .A.nna Margai::-eta, ged. 23 nov. 1703 
5 . Margarita, ged. 27 Jan. 1706 

. 6. Theodorus, volgt lll 
7 . Jan Wakker, wonende te Aschendorf die gehuwd is met een zuster 

van Helena Hindriks Schol tens. 
8. Otto Wakker . 

111. Theodorus Wad:er, ged. 20 maart 1708, over!. vóór 25 Jan. 
1765; timmerman te ieuw Beerta; hU1vt (1) Nieuw Beerta 12 sept. 
173L (huw-. contr. ald . zelfde datum) Trijntje Alberts, die een zuster 
is van Jan Alberts "'·iens nageslacht Folgering heet; is als wedn. van 
Beersterhamrik op 15 nov. 17LL vertrokken met att . uit Wins c hoten 
en huwt (2) Helena Hindriks Scholtens, J.D. van Winschoten (hu"'' · 
contract Nieuw Beerta 20 dec . ]7LL) , geb. ca. 1724. 
Uit het le huwelijk in ieder geval: • 
l. Geeske Derks Wakker, van Beerta; huwt 26 Juni 1759 Evert 

Meijer, verm . van Dörpen en waarschl)nlijk een zoon van Jan 
MeiJer en Mari a uxor . R.A. V .pp, dl. 1, d . d . 2 ok t. 1753:Geert 
Harms vreemde voogt in plaa ts van wiJlen Beene Jans over de kk . 
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van Derk Wakker biJ TrlJntJe Alberts in egt e verweekt. 
Uit het le of 2e huwelijk: 
1. Koene Derk s Wakker, volgt l V 
2. Aaltje Derks Wakker, v an Bee-rta; huwt te Winschoten èn Kleine

meer resp. 3 en 30 nov . 1 ïï 1 Lucas Hindriks Landegge, van Laten 
(= Lathen, Dsl.) . 

Uit het 2e huwelijk: 
1. Tecl a Derk s Wakkers, van Beersterhamrik, geb . Nieu w Beerta 12 

Juli 1 ïS l (volgens haar overl . ahe), overl. Meeden 13 april 1822, 
nalatende h aa r enige dochter; huwt lvteeden en Kleinemeer re sp . 
19 okt. en 15 nov. lïïl Jan Geerts Rusken , van de Meeden; wever 
ald. Uit d11 huwelijk één dochter Grietje, die gedoopt werd te Oude 
Pekela 1 jan . l78ï en a ld , overl. onder de naam Grietje Wakk ers 
op 17 april 1860; zij was gehuwd met Bernardus Theodo r us Feld-

<.. 7 brugge , g ed . Roxel (D sl.) 19 nov . 1788 , overl. Meeden 26 maart 
1822; winkelier . 

20 

R.A . V pp, dl. 2, d.d. 15 Ja n . 1765 E vert Mei jer Btê voormo nd, 
Jan Wacker in Asschendörf, Do m: Cit: 'thuis van den voormond, 
en Harm Caspers B tê voogden ove r de k . k . van wijlen Derk Wacker 
en Hel ena Hirid rik s Scholtens. 
d . d. 12 sept. 173L maken Derk Wacker en Tri jntJe Alberts een hu
welijkscon1r·ac t. Van de ziJde van de b ruidegom waren aanwezig : 
Tielke De rk sen moeder, Harmen Wacker en Wopke Otteris broeder 
en swagersche, Jan Wacker br oede r . te rwij l van l>ruidszijde aan
wezig waren: Jan Al berts en Pel ke Harmens siJn bruiJts broeder 
en an staande swagersche, Jan Jans en Harmen Jans neeven . 
R . A . . oo, dl. 18, d . d'. 19 dec . lïLL l nventarium van soodanige 
goederen sooals zij teegens wo r digh van Derk Koennen Wacker 
"'·orden gebruik t en.van d,:szelfz. trui svraou op har sterfd ag h heeft 
nageL:tten . Uit deze 10 l>lz. tellende rnventaris blijkt o . a . dat er 
aan onroerende goederen aanwezig is "een behuizinge dor hem 
zelfs bewont en gebruikt nogh e e n beklemminge van 3 deimt lant 
mits een behuizinge darop stande " en onder het "hu1smansgeret - · 
schap" staat o . a . ve rmeld: "ennigh limmergere1 chap, ennigh hol t 
gesneeden en ongesneeden, 2 n1:Jeje stooven, 1 begrnt kabbiJnet, 
30 eiJhen boome n op de wortel, ennigh olt iJsder en holtwerk en 5 
weevestellen en har toebehor", terwiJl in de rubriek "doots k l e 
ren " de sie1·aden worden opgesomd, 1e ":e1en : " 1 s13 lvere n orijs
der, 1 sl]lve ren buegel en een tashe, 1 s1jlvêr hegtmes" een boek 
met silverbeslag, 2 golden ringen, 1 s iJlveren punt hacken 1 s1Jl
veren slolt mil krallen" . 
d . d. 20 dec . lïLL maken Derk Wacker en Leene Scholtens een 
huwelijkscon tract. Van bru1degomszl]de waren aanwez ig: Jan Wak
ker broeder en brui Jt s swager en On o Wacker broeder . Van de 
kant van de bruid \\'BS aal1\vez1g : Margane te Scholtens . 
d . d . 2 JUl1l lï55 hopen Derk \Vakker en Leene Hindnks E hel : van 
Harm Hrndnks en MartJen Bruins Egtel: twee derde parten van 
h are behu1singe ,,·aar van de overige derde part de cooperen in 
etgendom toebehoort staande in de N : Beerta welke behu1 1nge de 
Wrant~po t (mopperpot7 vo lgens M . N . W . B . "-Tant = nurks, 
'-'Tanten = mopperen, vgl . Gron . franterg - red . ) word genaamd 
met overdrag t van de tuinen daar toe geh°èiorende, des s~lfs boomen 
heggen en plantagien met nog de beklemminge van vier vijfte pa nen 
van ·plus minus seventiJn diemp ten lant waar op deese behuisinge 



staat, . .. , he bbende tot naaster swetten ten Noorden de weg, ten 
Oosten wijlen de raadsheer Coenrings erfgenamen, ten Zuiden de 
Aa, ten Westen de Heer Burge mr Veltmans wed: voor 1030., - - ; 
d . d. 1 Juni 1758 verkoopt Derk Wakker een huis met tuin aan Hin
drik Freerks en Hilke Beerents voor 390, - welk e penningen aan 
de Eers: Jan Alberts en Geert Harms voormo nd en voogd over de 
minderjarige kinderevan Derk Wakker bij Trijntie Alberts in e gte 
verwekt zullen uitgekeert worden. 
d.d . 25 jan. 1765 wordt de inventa ris opgemaakt "van zodane goe 
deren als Derk Wacker in Nieuw - Beerta, op diens dodeli jk heeft 
nagelaten". Vas!.e goederen: 1 behuizinge en adnexus met een 
opstreckende heert lands, groot plus minus 17 deimpt , terwijl zich 
in de kelder (om maa r iets te noemen) "een haan met diverse hoen
der" bevonden. 

d.d. 23 mei 1765 -Koene Derks Wakker, Evert Meijer voor hem 
ze1ve weegens zijn ehevrouw Geeske Derk s Wakker , waar voor 
caveerde als meede in qualitie als principaal voormond over de . 
minderjaarge kinderer:i van wijlen Derk Wacker e n Leene Hindriks 
in leven Ehel:, Harm Kas pers vreemde voogt, te saam en caveeren
de voor Jan Wakker sibbevoogt verkopen een behui singe en schui 
re en een kamer daarin met de beklemminge van plus minu s s even 
tijn diematten land, .. . , staande en geleegen in de Nieuwe Beerta 
alles in dier voegen so als het door wijlen Derk Wakker en vrouw 
is bewoont, ende gebruikt, aan Hindrik Hindriks voor 2250,- . 

IV . Koene Derks Wakker, van Nieuw Beerta; overl. 27 aug . 1770 
landbouwer te Lellens; huwt Appingedam 7 juni 1767 Petronella Jans 
O lgers, van Lellens, ged. Uithuizen 28 maart 1735; zij was weduwe 
van E15e Freerks en huwde voor de derde m aal me t Pieter Reinders 
W1erenga; ov er!. Lellens, gem. Ten Boer 14 febr. 1828, ·Zlj is dan 
Rentemersche; dochter van Jan Ol~~rs, landbouwer, en Grietje Lui
lens. 
Uit dit huwelijk: 
1. Margaretha, geb. Lellens en ald. gedoopt 5 maart 1768 
2 . Conradus, vo lgt V 

V . Conradus Derk s Wakkerman , geb . Lellens en ald . gedoopt 
17 dec . 1770 (in het doopboek van Appingedam staat geschreven: 
bapnzatus est in Lellens Conradus filius legitimus Petronella Jans 
Viduee Conradi Derks). Hij was landbouwer te Opwierde (Appinge 
dam) en overleed ald . 24 mei 1848; huwt 't Zandt 26 sept. 1829 Ma
ria Cath-a r i na Strootman, geb. Scheemda en ged . lfleinemeer 28 nov . 
1798, overl. Appingedan1 lL juli 1855, dochter van Henricus Stroot
man en Anna Gerhardus Buissink (zij is- ·een dochter van Gerhardus 
Buissink, die overl. 30 aug . 1802 en Trijntje Jans Folgering, ter
wijl Henricus Stroom1an een zoon is van Jan Strootman, die is over1 . 
te Scheemda 27 Juni 1789 en Mar.ia Cramer, die is overleden op 26 
okt. 1806, 6L jaar oud) . 
Krnderen: 
1. Hendertcus Conradus Wakkerman, geb . Appingedam l febr . 

1832 
2 . Petronella Wakkennan, geb . Appingedam 8 mei 1830 
3 . Anna Pe tronell a Wakkerman, geb . Appingedam 27 mei 183L,overl. 
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ald. 27 maart 1889 ; ongehuwd . 
4 . Conradu s Theodo rus Wakk erman, geb. Appinged am 26 sept. 1838, 

scheepskapitein (buitenvaarder); huwt Appingedam 11 nov . 1870 
Maria Theresia Vogt , geb.' Fredeburg, koningrijk Hannover ca . 
1847, dochter van Johann Vogt en Maria Theresia Limborg. 
Uit dit huweli jk 9 kinderen, waarvan één zoon Henricus Louis 
Wakkerman, geb. Delfzijl 11 sept. 1887, overl. Hengelo 15 maart 
1947 geh . met Maria Bernhardina Groothuis, waaruit nageslacht. 

AANVULLING OP DE ZEEMANSCOLLEGES EN HUN VLAGGEN 

door Kl. Sierksma 

1n de d ocumentatie van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek be
vinden zich nog de volgende Groninger college- v l aggen, die in boven
genoemd a rtikel (Gruoninga , 1974 / 4) ontbrekeïL 
Collegie Veendam: r ood-wit-blauw (2 : 1: 2) met een witte broek baan 
(2) waarop onder elk aa r l angs de broek zwarte letter V, gekroo.nd en 
geel gezoomd wapenschild Nederl and, en een zwarte letter C . 
"De H a rmon ie", Wildervank: groeh-wit-blauw met in de bovenhals op 
groen,rood- wit-bl auw , en in ' de broekhoek op blauw de gele letter W . 
Bevend ien nog een variant op S chiermonnikoog : rood- wit- bl a uw, met 
op. het midden van wit een zwarte schijf , waarop een wit nummer . 

AANVULLENDE GEGEVENS SANTFOOR T 

do.or Drs . O . D . J. Roemeling 

Aan het over leden van het geslacht Santfoort med egedeelde (Gruoninga 
XVlll , 1973 pp . 53-57)kan het vo l g ende worden toegevoegd : 
a) Peter Santfoort en Katha rina van Ewsum hadden nog een zoon P e -

te r; wiens be s taan blijk t uit ènkele ·stukken rn het 'a rchief Ewsum . 
Op 8 augustu s 0573?) verzoekt Ka tharina San tvoert de weduwe van 
Johan van Ewsum om een prebende voor haar zoon . Op 1 septem ber 
1573 s telt Johannes Krijthe, pastoor te Westerw ijtwerd, die zeer 
nauwe betrekkingen met de van Ewsum ' s onderhield, a an de wed~we 
van Johan voor de aanvankeliJk voor ziJn neef bestemde prebende te 
geven aan de clericus Petrus, zoon van Katha rina van Ewsum, die 
in gro te armoede leeft. l n november 1573 herh aalt Knjthe ziJn ver
zoek ten behoeve van de zoon van Peter Santvoert en Katharina van 
Ewsum . ZiJn bemoeienissen h adden blijkbaar succes: op 12 novem 
be r wordt Petrus Petri, clericus van het bisdom Groningen , aan de 
bisschop van Gr oningen gepresenteerd als p1-ebendaat van de Onze 
Lieve Vrouwe - prebende te Garsthuizen . 
Verder i s ons over deze zoon niets bekend. 
(zie : arch . Ewsum i nv . 189 D - XV, 189 B - Vlll en l X en inv . 2L0) 

b) Ebelo to Santvoert komt als pastoor te Stitsw.erd voo r 5 october 
1529 (arch . Ewsum reg . 196~), 12 maa r t 153 1 (RiJksarchief Gronin .• 
gen, R . F . 1531/37) en 30 septem ber 1537 (Rl]ksarchief Groningen, 
arch . versch . k loos ters, ongeinventar . ) . Hij was vriJ zeker pries 
ter van de Johannieter Orde en door de Commandeur te Warffum, 
collator van de kerk te Stitswerd, aldaar geplaatst . 
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DE FAMILIE AMSlN G 

EEN VAN DE OUDSTE R.K. HOGELANDSTER GESLACHTEN 

door O . J . Nienhuis 

vervolg van blz . 144 van de vo r ige jaargang 

Het handschrift "Omrr, el a nds Eer" van pater Franciscus· Mijleman 
S . J . , missiona ris der Ommelanden 1639-1667, door A . P athuis, 
blz. 61 : 
Crui js stee, bij Usquert westwaerts af gelegen, nu bewoont van 
Jacob Pieters ende Trijntien Janssen . De afkomst ende geschiede
niss, daer 't den naem van heef t. Muij Dewer ·, moeder van Jaco b 
Pieters, noch op die Cruijstêplaetse ih lev en sijnde, heeft mi j v er
hael t, dat si j ' t heeft uut de mond van Margrietien Rotgers, l aet
ste bagintjen uut het clooster te Usquert - soo sij noch in 't aen
sien van muij Dewer een roodt crui js op ' t_kleed aen de rechter 
schol der droegen - d a t dito MargrietJen h aer a ldu s h adde vertel t, 
hoe dat over meer als tweehondert jaeren, daer nu de groo te plaetse, 
C r uiJ sstê genaemt, sta et - al waer noch voor d ' agterduere, boven in 
de muur, noch een cruijsancker is te sien - een groote holten crui js 
is kommen a endri jven, twee swaenen daer om ende der om gedurig
lijd, swemmende , slaende ir.e t hunne vleugelen totdat het cruij s eiJn -
deliJck stil bleef l eggen ter pl ae t se nu Cruijsstê . · 
Nu om de le eg re ende waeteragtige ongelegentheiJdt der platse, soo 
en heeft men daer, naer de ijverige begeerte der goeder menschen, 
niet wel een capelle kennen timmeren, al waer dil soo wó nderbaer
liJck aengedreven cruij .- nierr,and konnende v-ernemen,·waer ' t 
vandaen quam - met eere ende behoorliJcke devotie mogte berusten . 
Wat r aed t d an? l\1en spant twee ossen voor een waegen of te kar re, 
daer het cruiJs op geleijd werde ende waerhene d ie ossen dat sonder 
lei jder oft mender souden trecken, daerdoor soude men verstaen, 
dat het Godt soo beliefde aldaer het heilige teecken onser verlo s
singe siJn rustplaetse soude genieten . 
Soo geraeden, s 0 gedaen . De ossen siJn rechruut voordan tot aen 
' t clooster getreden van Usquert ende aldaer blijven stilstaen son
der voorde r een tred te willen treden . 
Soo is ' t cruiJs rn het cloo ster gestelt ende aldaer gebleven . M a e r 
die plaetse onderrusschen , daer 'teerst quam aendrijven, heeft be
holden den naem van Cruijsstê. 
Archief familie \Vreesman·: no . 16 Acte van verpachting voor 9 
jaar (met het recht van rederr,ptie ) door Onne Tomas en Aefke 
Claes e n aan Trijntien Jansen, wed . wijlen Ubbe Jelmers van 5 gra 
zen land onder Unhuizen, ten noorden van d e n Heerenweg. 30 d e
cember 1689. 1 charter. No . lï Acte van verhoop door Tout Saint 
le Berger en Maria Elisabet de Pre la e . 1 . -aan Trijntje Jans, wed. 
Ubbe Jelmers van een huis en schuur c . a . te . .. . . 7 apr . /24 mei 
1701. 1 charter . 1o . 19 . Acte van sche iding tussen : a . Pieter Ja
cobs Busch e n W1sk e Jacobs e .1. b . Duirt Jansen en Cornelijske 
l ' bbes e . l. c . Îe\\·es Ubbes en Tri JntJ e Ubbes e . l. d . Janne s van 
Langen en Dewerh e Ubbes e.l. e . Free rk Ubbes en Trut]e lsebrants 
e.l. en f. Jac bus Hoendriks en Co r neliske ]elmers e ."l. me t be
trekking tot de nalatenschap van hunne mo eder en grootmoeder TriJn-
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tje Jans, 27 Juni 1708 . 1 charte r. St atenarchieven 2 175 de 200s te 
penning in Huns ingo : "Ubbe Jelmers heeft een vermogen van 8 . 000 
car . gld . en betaelt also 40 car . gld . 
Kinderen uit dit huwelijk volgt lV . 2 . 

2.3 . Hendrick Frede r ickx geb . op Elswert te Ro ttum,overl. 
15- 11-1692 te Uithuizen, begraven t e Rottum, ongehuwd. 
Grafschriften boek, Rottum no. 1. "Anno 1692 den 15 november is 
die eerbare Hendrick Frederickx die soone van die eersame Frede
rick Ubbes seer christelicken in den Heere ont slapen en leyt alhier 
begraven verwachtende een salige opstandinge door Jesum Chr is turn . 
Statenarchieven 2175: Frerick Ubbes wed . en Soon (Hendrick Fre 
derickx) hebben een vermogen van 10.000 car . gld. en betalen also 
50 car . gld . in 1691. 

2 . 1'... Jelmer Frerickx geb. op Elswert te Rottum, overl. na 
1709 te Uithuizen, lb . op Elsw.ert . van 1683 t.m 1693. 
Gehuwd (1) 16 - 12-1683 te Usquert me t Grietje J a cob s geb . op 
de Kruisstee te Usquert , overl. voor 1696 te Uithuizen, d . v . Jacob 
Pieters Bos l b . op de Kruisstee van 1661 t.m 1666 en TrijntJe Jan
sen . 
Gehuwd (2) 27 - 9-1696 t e Usquert met Aachtjen Redmers geb . 
op Zuiderham te Aduard/Den Ham, d.v . Redmer Cornelis en Ave . 
ZiJ was weduwe van Ubbe Je l me r s, zie 11. 1 . 2. 
Statenarchieven 2175, de 200ste penning in Hunsingo van 1691 : 
Rottum - Jelmer Fredericx heeft een vermogen van 8 . 000 car . g ld . 
en betael t al so LO c ar . gld . 
Hu":elijkscontract tus sen Pieter Jacobs z . v . Jacob Pieters en 
TriJn tJe Jans, en GrietJe Jacobs d-.-v. Jacob Y s brants en TrintJen · 
Garbrants, 21 -11- 1692, ve rleden voo r Egbert Cla nt. 
Aan bru1degomsz1Jde : Tr intJen Jans a l s rr,oede r, Jellerrer Fren ks 
en Arent Heres als s\\·agers . J\an bru1dsziJde: lsebr.:in t Jans als 
oom, Thomas Tennis als stiefvader, Jaccb Cornelis ende Jan Abel s 
als getuigen . (Origineel 111 bezit van de heer J . C . A lrr.a _te Deventer) . 
H . 0 . Feith "Het Gromnger Beklemrecht", blz. 199 (11), "Mich·ael 
Hillenius 111 qualité, Geconstitueerde Redger to t l'squerl, betuige 
mits de.<:er., dat persoonlijk voor rr, iJ sijn geccmpareert en verschee 
nen Jelmer F r eercks en Free r k Ubbes, en Jacobu s Hoendnck s, 
welcke bekenden ende beleden, voor ha er ende hare erfgi!namen, 
verhuirdt te hebben , als, namentliJk, Jel - Free r cks en Conso rten 
twee Jucken voor seuven Guld . , tlJn s tu iJver , en Freerk Ub bes 
en Jacobus Hoendricks, te samen , acht en twintig ju eken voor hon
den car . gld . , Jaerliiks , voor ses achtereenvolgende Jaren, an 
A rent Remt)es en s1Jn hU1svrouw, anvangh nemende op GregortJ 
1709, en e111d1gende op GregoriJ 171 5, en soo ve r volgens van ses 
J er tot ses Jaer te connnueren; en sullen dese landen_1en onder 
de behuismg, soo A ren t Re1ntJes en StJn hu1svrou\\' bewonen, ten 
eeuwigen dage daaronde r beklemt stJn en blLJven; en sullen de 
hu1rders de behu1s1nge , soo op verhu1rderen land staet, mogen 
ol l1Jten, \\'aervoor siJ 101 geschenk sullen betalen ee n Jaer hu1re, 
en een dubbelde ducaat, maa r mgevalle de mei Jer het muchte ko 
men op te seggen, sal als dan geho lden wee sen, een bequaem be 
hu 1s1n e, met een vriesche schu1 r e, \\·aerbij het lant kan worden 
ge bru1ck t, \\'ede r om te moe ten n mm eren; en sullen de hu1rder s 
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alle landes lasten, s oo ordinaris a l s e xtraordinaris, alleen moeten 
dragen, en de huire na Landrecht moeten betalen, alsmede het lant 
gebruiken; en stellen sij huirders en verhuirders, voor betalinge 
en leverantie, ten onderpande alle haere hebbende en noch ver
krijgende goederen, geen e xempt, dat onder submissie van alle 
hoge en l age Rechten en Gerichten, poena re ale executie. Alles 
oprecht , in oîrkonde der waerheidt, hebbe ick, Redger opgemelt, 
opde belijenge van bovengem. comparanten, de sen mit onder 
schrijvinge mijns Christelijken naems, en anhangen mijns wette 
lijken amtzegel s, beneden bevestigt, in den jare duisent, seven 
hondert en negen op den viertienden dagh Martij." 
Kinderen uit dit huwelijk zie l V . J . 

lV . 1. Kinderen van Ubbe Jelmers en Aachtjen Redmers 

1. Tew es Ubbe s, geb . Usquert op de Groote Bosch, overl. 
Usquert 22-8- lïL6 , lb . te l 1squert op de Groote Bosch van 1695 
t / m IïL6 . Gehuwd l 1squert 30-12-1694 met Tr ij nt j e llbbe s, 
geb . Usquert op Kru isstee, overl. Usquert 6- 2-1733, d . v. Ubbe 
Jelmers lb . op Kruis stee (zie 111 2 . 2 . ) en Tri jntj e Jansen . 
5tater.archiever. 2310- 2655 0696): "Tewes Ubbes en TriJntje sijn 
Vr . op de Eusch, gebr . hondert acht e n sestigst en halv e Jucken 
61 R . \(raar van hondert Jucken 21 R . binnendiJcx, L8 Jucken 62 R. 
russchen biJde Dl]cken g elegen en negentien Ju cken 53 R . buiten 
de Kad1Jk gelegen, continueerden anno 1695 op Gre gori J anvan 
gende ses Jaar lang, ider Juk Jaarl : voor drie gl. bel. vie rhondert 
vier en veertig car . gl. Vl]fnen st. en hebben deselve anno 1696 
vo0rschreven bet . met LLL - 15 - . 
Statenarchieven 21L6 Cl 719 / 1721) . Hierin stonden de volgende be 
zittingen \·errr e ld : a . l ' sq uen . provincie en e tgen cons . (beklem- · 
rechtehJke eig . ) . Te,,·es l 1bbes (gebruiker en me iJe r ) van 127 1/L 
Juk _. b . Beklerrrechteli.Jke etgendomme 11 van Tewes 1.!bbes : Uithui
zen 31 3/L grase n , gebr . Claas Rieken: wed .; l'squert 56 1/ L 
Jucken, gebr . Derk .Te ,,·es ; Bierum 10 grasen , gebr . Homm e Pe
ters; Garsthuizen 7 grasen . gebr . Harko Jacobs wed . ; Hol wierde 
lL l / 2 gra ser, , gebr. H arm Peters; Oldeklooster in Fivehngc -
quartier 1(1 3 / L grasen, gebr . Homme Peters; Spijk (1) 6 g r asen 
gebr . Homme Peters en (2) 11 grasen , gebr . Cornelis F ock e s . 
Statenarche,·en 2802. (1731) , Te wes (Thies) Ubbes heeft een 
vermogen geschat op 36 . 508 car . gulden . 
Kinde r en uit dn hu,veliJk zie V 1 . 

l . 2 . Kindere n van l 'bbe Jelmers en TriJntJe Jansen. 

1. Corneli;;ke l 1 bbes , g e b . Usquert op Kruisstee, overl. 
Bedum vóór l 713 . Gehuwd (1) Rottun. lL- 10- 1688 rr.e t Aren t H e -
res, geb . R0nurr. 160 / 1662, overl. Bedum 12- 2- 1703, lb . te 
Ronun_ op "Bethlehe1r" van 1691 t/m 1701, daarna te Eed un op 
"Alm a" \·an 1701 t / m 1703 , z . . He ro Arem s en TnJne . 
Gehu,,·d (2) Bedum L-12-lïOï met Duirt Jans , ·an Bedurr: , l b . 
Eedum op "Alrra'', overl. na 1725, z . v . Jan Du1rts en Hijke Boe
lens . Duin Jans hertr. Usquert 3 - 9-1 713 met lda Albert s wed. van 
Jan Scates te l 1squert . 
Ommelander archieven· L23 fol . 5 vs . 0 691) : "Pete r Ricke rts en 
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Tonniske Frencks siJn huisvrouw, nu Arent Heres tot Bethleherr. 
hebben weder ingehuirt sonder stipul atie van Ujdt, volgens apos
tille in dato den 9 Decerr,ber 1681 aenvangende rr.e t het jaar 1682 
sekere honden grasen vriJ l and ts sijn ge bruick t ge"' eest, sullen 
jaerlicks te huire g even vijff en dertigh stuiver s per g r as , te 
s aemen hondert v1jff en sevetigh gulden .. I s de jaerlixe huire inge
volge resolu tie in dato den 29 J\-1artij 1689, 100-0-
Gr afschriftenboek - Bedum no. 7 - "Anno 1703 den 12 Februari 
is de E . A rent Heres in den Hee re gerust, wijns sele Godt ge 
nadigh sij, int leven t gewant op Alma . Aetatis suae LO . 

Laet lopen die lopen lust 
Ick leg hyer yn rust , 
Ick ben geslagen neder . 
Als Godt besiet , soo rijse ick weder . 

Wapen, kwartileerd: 1. halve adel aa r, 2. drie k laverbladen, 
2 . 1. 3. een lelie, L . een baar beladen rr.e t een ster . 

2 . Dieuwerke l 1 bbes, geb. Usquert opkruiss tee 1675, overl. 
Groningen 10 - L. - lï25 . Gehuwd Groningen · 22-10-1698met J o han
n e s v an L an gen , geb . Groningen 1670, overl . Groningen 27-
2- 1730, brouwer aan de Aa, z . v . Claes Harms van Langen en 
Jantjen (Jans) Helda . · 
Arch ief fam . Wreesman IX, H.C. tussen Johannes van Langen en 
Dee"'·erke Ubbes, IL oktober 1698 . · 
Getuigen 1. aan de zijde des bruidegoms : Janljen Helda als mo e
der, Luidolphs Boelens als swager, GesiJna van Langen en Har 
manda van Lan1:cen als zusters. 2 . aan de z11de van den bruid : 
Tnjnt ien Janse'n al s moeder, Arent Heres ais swager, Thewes 
l:bbes en TriJntien l 1bbes . e . l . als swager en sus ter . 
Archief fan: . Wreesrnan nr . 20 . A.ktè van verkoop door Joannes 
van Langen en De u "'·e rke l lbbe s e . 1. aan L iendert "K' nters er; 
Jan cl<e Clasen e . 1 . , ·an een huis te F enrun , d ende Jaarlijks aa n 
Cornelis Clasen tot grondpacht 5 car. gulden, l mrt. 1723 . 
Archief fam . Wreesman nr . 22 . Akte van verkoop door Joanne s 
van Langen en Deeu"'·en1en l 1bbes e . 1. aan Joh anna Catharina Ho
vinge wed . Staal , ·an een t apperij te Niezijl, doende aan de erf -
genamen van past.:- r ldema JaarllJks 6 ca r . gulden grondpacht, 3 1 
october }72L. 

3 . TrlJntJe l1 b bes, geb . Usquert op Kruisstee, overl. Usquert 
6 - 2-1733 . Gehuwd l ' squert 30- 12-169Lmet Tewes l 1 bbes, geb . 
l!squen op de Gnx:te Bosch , over 1. Usquert 22-8 - 17L6, z . v . Ubbe 
Jelmers (zie 11 1. 2) en Aach t jen Redme r s . Van Trijntje l 1bbes is 
er nog een "Get1jdenboekJe" uit 1675 (zie foto) . D1t boekJe is in 
het be21t van rr,e,·r. J . Bos-Bos te Bedun, . Op de laatste bladzijde 
sta at het volgende vern eld : "Anno 1716 is Trtnje l lbbes - is dit 
boe ck gegeven ,·an moij Tonnij ske - is ge'-' eest haer getijde boeck 
om haer saligheljt te verwerve·n- ze is versturven 1716 den 5 
Januar1us . 
TonmJske is vermoedelijk TonnlJske Pieter s een zus ter van Jacob 
Pieters Bos·~ de eerste !T'an van Tr ijntje Jansen, Înjntje l 1bbes 
haar moeder . 

L . Freerk Ub bes , geb. Usquert op Kru1sstee, overl. Usquert 
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1-8-1 735, lb. te llsq uert op Kruisstee van 1706 t/m 1735 . Gehuwd 
Usquert l8-ll-1704metGr i e t je Ysbrants, geb . Rotturr, op 
Langer:thuis, overl. Usquert vóór 173 1 , d . v . Y sebrant Jans en 
Grietje Heres,kleind ochter van Ja n Luirts en Grietje llbbes (zie 11 
1.1.). 
Ommel ander archieven 439 fol. 5 (1 707) : "Frerick l ' bbes en sijn 
Moeder Trijnje Jans weduwe van Ubbe Jeln,er s tot Usquert h ebben 
weder ingehui rt voo r d e tijdt van ses jaaren Gregorij .... ange
vangen 6L 1/4 Ju cken vier en sestigh roeden binnendijks met noch 
37 1 / 4 Jucken 64 roeden buitendijcks samen 102 1/4 Ju cken en vijf 
en dertigh roeden, n aer de roed e van 16 voet JOG roeden op 't 
juck soo binnen a l s buiten , sullende te huire geven nu vier hondert 
en sestigh car . gulder.s, 
Statenarchieven 2146 (1 719/1721): a . Usquert, O mmelanden (bek le JT1 -
r echtel1 jke eigenaar), Freerk Ubbes (gebruiker en meijer) van 127 ½ 
Jucken . b . Huisi nge , Freerk Ubbes mede beklemrechtelijke eigenaar 
van 5 1 gra sen t gebr uiker en rreijer was Aldert Jans weduwe. 
Krnderen uit dit huwelijk zie V 2. 

l V . J . Kinderen van Jelmer Freri ckx en Grietje Jacobs . 

1. Cornel i a Jelmers, ged . BeduJT. okt. 168-L door A.lexius Ho 
man, gel.J . Rottum op Elswe1:t, overl. . Groningen na 1728 . 
Gehuwd (1) Groningen 12-5-1 706 (ondertr. 23-L 1706) met Ja co -
b u s Hoen d r i x van Groningen, over!. Gro11111gen vóór 1 7 lL . 
Gehuwd (2) Groningen 13 - 1- 1715 (ondertr . 1L- 12- 171L) met Geo 1- -

g1us lgnauus Hom an , geb. Groningen ca . 1680, overl. Gro 
ningen vóór 17 25, doctor beide recht en, z. \' . Hendncus Hom an en 
Gesina Draper . 
Gehu"wd (3) Groningen 26-8-1725 (onde rtr. 11-8-1 725) met To bi a s 
Schon in c k van ·Frisoite uit \Vestphalen . 
H . J. K . l 9L6 "Betuigen IT.et de sen openen \ er sege ld en Bneve Hoe 
Wilhelmus Meipardi en desselfs vrou Fra uk e Sappema an vrou Cor
ne lia Jelmers wed. Homan hebben verkogt sel,.e r e ses e1~ l\\'intig 
graesen lant tol Commerz1Jl, waa r 1n dri e grond pagten n ede s1 _1n 
begrepen, soa binnen- als bu tte nd iJks gelegen ; \\·aar v an agt graesen 
lant binnendijks met een Camp1en en dne HeeJT,s tede n met de olde 
Dijk en agtijn grae sen buitendijks l a nt, en dat voor- een somma van 
een dmsend negen honderd en derng car . gulden ". 16-9- 1728 

V . 1 . Kinderen van Te\,·es l 1 bbe s en T1-i jntje l 1bbes . 

28 

1. Hi jke Te" es, geb . Usquert op de Groo te Bo sch, over!. Uit
hu i zen 13 -12-1 788 , ongehuwd . 
R . A . L LI 63, fol . 136: "Zijn gecompareerd en e rschenen de geza
mentliJke erfgenamen van wijlen Anje Derhs lil leven hu1svrou\,. van 
de E . SlJ\\·ke Ju r.1ens, welk e bekenden voor haar en haa i-e erfgena
men stedevast en onwederroepeliJk verk ogt en 111 e 1gendorr o verge
dragen te h~bben aan de F . H1_1k_1en Te\\·es , vier graze1· l a nd gele
gen rot l'ilhu,zen , heb bende tot 5\\·etten te n noorden One Egberts , 

(,vo rdt vervolgd) 



KWARTIERSTAAT JELTE DIJKSTRA 

door G. W. Nanninga 

De ouderen onder de lezers van Gruo
ninga zullen zich, voor zover ziJ 
geabonneerd waren op Het Nieuws
blad van het Noorden, ongetwijfeld 
de vele gedichten in het Groninger 
dialect herinneren, die Je 1 te Dijk -
s t r a onder het pseudonym N ik 1. 
G r i e p regelmatig in genoemde 
krant publiceerde . Aanvankelijk 
bracht Dijkstra zijn werk, proza 
zowel als poëzie, in het Nederlands . 
Hij onderhield goede letterkundige 
contacten met vooraanstaande Tach
tigers, als C y r ie 1 Buy s se, 
Frans Coenen,Willem 
K 1 o o s en J o h a n d e M e e s-
t e r, die bijdragen van hem in hun 
literaire tiJdschriften Groot Neder
land en De Gids opname n . 

Al spoedig herkende DiJkstra de schoonheid en de waarde van de Gro 
ninger volkstaal en schreef sindsdien vrijwel uitsluitend in het dialect. 
Naast de-hierboven genoe mde gedichten in het Nieuwsblad , verse.heen 
er werk van hem in het maandblad "Groningen" , v:aarvan hl] vanaf 1924 
redacteur is ge'-'·.eas t. 
Bekend was ht J ook door zijn operettes (music.als heten d1e tegenwoor
dig) "As de haagdoorn bluit " en "Mit noar Koakha1m" en ziJn verzen 
voor ande re compos1ties van de Groninger toonkunstenaar F r ie s o 
M. o o 1 en aar en van de oud -dirigent van het G . O . V. Kor K ui-
l er . B I] de Erven v . d. Kamp re Groningen verscheen "Van den Vos 
R.eynaerde", d ~or D1Jkstra verraald uit het Middelnederlands in h~t 
Oldams ter dialect. 
Bescheiden als hl] was, gelukte het pas na veel aandrang Dijkstra er 
toe te bewegen zl]n gedichten als bundel te laten uitgeven . Dit gebeurde 
in 19Ll toen "Ke '..lr oet gedidtten van Nikl. Griep" verscheen . Hi j was 
bezig met de voorbereiding van een t weede bundel, waarvoor hiJ de 
titel " E tgruin" reeds gekozen had , toen de dood hem wegnam . Jan 
B o e r zorgde ervoor, dat deze bundel, waarin bijdragen van J . R 1 e
t e m a, S ie n J e n s e ma en J an U bink, m 19Sï het licht 
zag. 
Behah·e door dit mm of meer serieuze werk, was Dijkstra bekend om 
de humoristische proza - stuk Jes , die in enkele kranten en tijdschriften 
van ziJn hand ,·erschenen . Veel lezers zagen steeds weer reikh alzend 
uit naar de "Braiven van T"·e1 Jannen", de corre spondentie die Jan 
SpoantJe op Pollèrklap (DiJks1ra) met Jan Knoo1hoe;z.en bie Olwierster 
looptil (Rietema ) , ·oerde en die wekeliJks in hei Nieuwsblad van het 
Noorden stond afgedrukt . Ook het "H andievol braiven van Pait Lombok 
en Derk DontJe " in het Noorden-"l.n Woord en Beeld, later verschenen 
onder de titel " et ' t leven , ·an Freerk Proemker en aanne r Grunne
gers" , trok veel bel angst elling . Di jkstra als Derk DontJe ·en Rietema 
als F a it L ombok zeggen m het Veurbericht: "ons bedoulen is, dat de 
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lu smoakelk wat lezen maggen in heur Grunnegers . .. " . Zij z ijn d aar 
wel in geslaagd . 

Jelte DiJkstra stamde uit een oorspronkelijk Fries geslacht; de oudst 
bekende voorvader was J a p i k H e e r k e s, die "op de Oude Dijk 
bij Monnikes ijl" (gemeente Kollumerland-Nieuw Kruisland) woonde. De 
familie, die aan deze dijk haar naam ontleende, vestigde zich later in 
het Groninger Westerkwa rtier en daar werd Jelte op 7 juli 1879 te 
Grijpskerk geboren. . 
Hij was aanvankelijk voorbestemd om, zoals dat heet, "in de voetsporen 
van zijn voorvaderen te treden", en bek waamde zich daartoe in de tim 
merwerkplaats van zijn vader. Al gauw bleek echter, dat Dijkstra an
dere aspiraties had. Hij ging naa r de Rijkskweekschool te Groningen en 
behaalde daar op 12 mei 1899 de onderwijsakte . Op 6 januari van dat 
jaar was hij reeds naa r Noordbroek vertrokken, waar hij als hulp on
derwijzer was aangenomen, per 1 januari 1900 kreeg hij zijn vaste 
aanstelling al s onderwij zer, hij bleef er tot 1 april 1905 . Aan deze tijd 
in Noordbroek (waa r "meester Dijkstra" làter nog graag vertoefde) is 

·het werk, dat Dijkstra in het Oldamster dialect schreef te danken , voor 
de re s t schreef hij in het Westerkwa rners. ln 1905 vestigde hij zic h in 
Groningen , waar hij 1 april van dat Jaar aangesteld wa s als onderwi j 
zer aan de Prinsens traa t sch ool . Hij verwisselde de ze school 24 augu s 
tu s 1914 voor school VlII aan het Schoolh olm (salaris f llSO. - per 
jaar) . Ondertussen had h ij zich verder bekwaamd; hij behaalde 6 au -
gustus 1907 de hoofp.ak te en m 1910 de akte L . O . Engels, ook stu-
deerde hij M.O. Nederl ands bij Dr. ] . Bergsma . DiJkstra s olliciteerde 
in 1922 met succes n aar de post van hoofdonderwiJZer aan de buurschool , 
namelijk school IX, eveneens aan het Schoolholm gelegen. Hij was hier, 
Vfill 2.2 augustus 1922 tot 1 maan 1936, toen hij om gezondheidsredenen 
vervroegd pè.nsîóen kreeg, hoofd .der school (aanvangsal a ri s f LJOO . -
per Jaar ) . ln zijn s o ll icitatiebrief spreek t hi j over ZlJn aandeel in de 
o r ganisatie van de kinderzang op de 28 augusrusfce;,ten; over het feit, 
dat hij veel werk verrichte voor de Gronmge r Volkszangschool, dat hij 
twee liederenbundels voor de lagere school gemaakt had en twee canta
te's , namelijk "Een Vacant iekinderfees t'' en "28 Augustus". Hij ver
meldde zijn operette "As de h aagdoorn bluit ", en memoreerde het fett 
dat hij "De Vos Reinaerde" had vertaald. Merk wa.ard1g voor een letter
kundige zijn de vele afkortingen, die hij in deze soll1ciLatiebnef heeft 
g ebruikt. 
Na zijn pensionering wiJdde Dijk st ra zich geheel aan zijn literaire werk . 
Zij n laatste gedicht "Herdenken" stuurde h1J vrijdag 3 Mei naar de re
dactie van het Nieuw sblad,_van het Noorden, de maandag daa rop volgende 
stond het in de krant, tegel ijk met z ijn necrologLe . Diezelfde vriJda g 
was een andere Groninger voorman name! iJk K . ter Laan nog in de 
Frederikstraa'tnr . 40 bij hem op bezoek geweest, ' s avonds kreeg 
Dijkstra een attaqu e en op zaterdagmorgen L mei l 9L6 overleed hij, 66 
jaar oud . Z tjn s toffeli jk overscho t ,verd op 8 meL 19L6 b i jgezet 111 het 
graf van zijn ouders op de Zuiderl,egraafplaats te Gronrnge n; rutm twee 
maanden late r, op 18 juli, werd he t te Velzen gecremeerd . 

Als we de kwartiers taat van Jelte Dijkstra bekijken, zien ,..,e, dat zijn 
voorouders hoofdzakelijk uit het agra rische bedrijf afkom s ug waren , 
landbouwers, landgebruikers e .n land arbeiders . Er waren er echter ook, 
die tot de zogenaamde "ni jvere stand" behoorden; aan vaders kant wa -
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ren er drie opeenvolgende generaties van timmerlieden, er waren kleer
makers, pottenbakkers en een knopenmaker . 
De familienaam O i j k s t r a komt, zoäls we reeds zagen, van de Oude 
Dijk bij Munn ekeziJl; het gesl acht E m a woonde in Enumatil , vroeger 
Erna Til geheten; de W e t s e m a ' s danken hun naam ook aan de plaats 
van herkomst, in dit geval Wetsinge en de familienaam L e e u w e is 
afkomstig van de mansnaam Lieuwe en heeft dus niets met de "koning der 
dieren" te maken . De Kloekste e ' s (zie kw . 9) hebben waarschijn
lijk op de "Cloeckstede" gewoond, een boerderij bij Sebaldeburen aan 
de noordkant van de grote weg, de familie W i b b e n s (k w . 15) ten 
slotte staat beschreven in de reeks bijdragen over dit geslacht van Drs. 
0. D. J. Roemeling in Gruoninga 1965 . . 
Het pseudoniem, dat DiJkstra gebru.ikte herinnert aan de naam van de 
stichter van de kerk in zijn geboorteplaats namelijk Nicolaas Grijp , mo
gelijk heeft de, in Groningen weinig voo rkomende , voornaam van zijn 
grootvader Niklaas Wetsema (kw . 6) hierbij een rol gespeeld . De schuil
naam Jan SppantJe is, voor een tetg uit een timmerliedengeslacht, even
min toevallig gekozen . 

1. Jelte D 1 j kst ra , geb . GriJpskerk 7 -7-1879, over!. Groningen 
L-5-19L6, hoofdonderwijzer, prozaschriJver en dichter (pseudoniem 
Nikl. Gnep), redacteur maand blad "Groningen", geh . Oude Pekela 
18-5-1909 mel Rebe.:ca·Jacoba Bosscher, geb . Oude Pekela 6 -ll-
187J, over! . Groningen 8-3-1969, d.v . Jan Bosscher (molenmaker) 
en Stofferdina Koning . Het huwelijk bleef kinderloos . 

2 . Lieuwe Dl) ks tra, geb . Grijpskerk 26-3-18L6, over!. Groningen 
13-9-191L, nmmerman, geh. Grijp kerk 25-5-1878met 

J . EgbertJe \\'etsema, geb . Uithuizefl>3-7 - 18L.L , over!. Groningen 
28- 6-1927 . 

L . Jelte.L ieu-..· es Dijkstra, geb . Sebaldeburen 20-10- 1821 
overl . Grijpskerk 2L- 12-1887 , timmerman (voor de tweede keer ge
trouwd met Ge ertje Kooi), geh . Grijpskerk 26-2-18LL met 

5 . Hindr1kje Ba lsters Erna, geb. Grijpskerk 21 - 1-1822, overl. 
Grijpskerk 23-7 • l 8SL ,. naaister . 

6 . Niklaas Jans Wetsema, geb . Obergum lL-1-1812, overl. 
Obergum 5 - 12-1891, knoopmaker, (voor de tweede keer gehuwd te 
Wrnsum 9-11-1S67 met Gesina Steenhuizen), geh . met 

7 . Christi na Jacobs Leeuwe, geb. Z eerijp 24·- 8-1819, overl. 
Obergum 21 - 1-1863 . 

8.Lieuwe ldzes Dijkstra, geb . KollumL- 1- 1786 , overl. 
Sebaldeburen l - L-1851, timmerman, geh. Grijpskerk 10- 2-1811 
met 

9 . MartJe Dirks Kloek stee, geb . Sebaldeburen 16 - 6 - lï90, 
overl. Sebaldeburen 12- 1-1831. 

10. Bal ster Jacobs Erna , geb . Enumatil, ged. Lettelbert 29-7-
1787, over! . Grl)pskerk 28-3 - 1852, kleermaker, geh . Grijpskerk 
25 - 5 -1 818 met 

ll. Bouktje B rantjes Harkema, ged . Visvliet 19-2-1790 , overl. 
GnJpskerk 1L-i -186L , naaister . 

12 . Jan Cornelis Wetsema, geb. Wetsinge omstreeks 177L, overl. 
Obergum 2-12-1823, landarbeider, geh . Menkeweer 2"2-11-1801 met 

13 . Egberl)e Pieters van Bergen, ged . Ten Boer 29- 6 -1 777 , 
over]. Obergum 23-10- 18L7, mutsenstijfster . 

IL. Jakob Fokkes Leeuwe, geb . Wildervank 15-8-1791, overl. 
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Kantens 24- 2-1850 , herbergier te Uithuizen, l ater landbouwer te Kan
tens , geb . Uithuizen ll-7-181Lmet 

15 . A n t j e H a r m a n nu s W i b b e n s , ge b . Rottum 28 - 2 --1 796 , ov e rl . 
Kan tens 29- 9 -1842 . 

16 .ldze Japiks Di jkst ra, geb. MunnekeziJl(F rl . )ca . 1730 , overl. 
vóór 1806 ,landarbeider, geh. (als weduwnaar v an Aagje Ekke s) Kol 
lum 21-12-1777 met 

17. Trientje Lieuwe s, geb . Munnikezijl ca . 1740, overl. omstreeks 
1-12-1808 te Kollum. 

18. Derk Tjeerds, geb. Lutjegast ± 1746, overl. Sebaldeburen 19-5-
1817 , land·gebruiker, geh. Grijpskerk 18-5-1 788 met 

19 . Aaltje Jeltes, geb . Oldekerk, ged. 27 - 5 -1 753 , overl. Sebalde
buren 23 - 8-1830 . 

20. Jacob Bal sters_, ged . Midwolde 3 -2-1 749, l and arbe ider, overl. 
Noo rdho r n 28-2-1 806 , geh . Lettelbert 13- 5 - 1787 met 

21 . Hindr ikj e Thi Jssens , ged . Oostwold(W . )22-10-1752, overl. 
Noordhorn voorjaar 1804 . 

22 . Bra ntje Warners Harkema, ged . Visvliet 24-8-1755, overl. 
Visvliet 29-5-1831, pottenbakker, geh . Visvliet 20-8-1786 met 

23 . Boukj e Hind ri k s , geb. Ferwerd(Frl.)omstreeks 1756, overl. 
Visvliet 20-11-1826 . 

24 . Cornelijs Claes sen, geb . waarschijnlijk E enrum om s treek s 
1740 , overl. Wetsinge tussen 1785 en 1800, dagloner, geh . O bergum 
19-8-l 76L met 

25 . Anje A lle s, geb . Ulrum omstreeks 1746, overl. Maarslagl7-10-
1834 . 

26 . Pieter Cornell i s van Bergen, geb . Engelbe rt 13-G-17LJ, 
overl . Sint Annen 18- 3 - 1822, land arbeider, geh . Te n Boer 23 - 5 -
1768 met 

27 . Aafke Si j mens,- ged . Tén Bóêr 22- 5 -1 ïL6 , over] . Sint Annen 
4-10-1827 . 

28 . Fokko Jacobs Leeu'I{, geb. Nieuw Scheemda 25-11-1760, land 
bouwer te Uithuizen, geh . proclamatie Zuid broek 18- L- l 787 met 

29 . A(a)ltJe Hindriks B l a uw, geb . Veend am, over] . UiLhuizen 
3 -li- 1809 . 

JO . H arma nnus Hinderikus Wibben s , geb . Middelstum 16 -10 -
1763, overl. Rottum 23-4-1825, l andbouwer te Rottum, geh . Baflo, 
5 - 10-1794 met 

3 1 . Jantje Fr ee rk s , geb. Oldehove 25 - 2-1771, ove-rl . R ttum 29- 8 -
1827 . 

32 . J il pik (ook Jacob) H ee r k e s woonde "op de oude DiJk bij 
Monnicke sijl", waarschiJnlijk te Kollum gedoopt op 29- 5-1696 als 
zoon van Heerke Jacobs, gehuwd met ,, -

33 •. . ... .... , de namen van de moeders van de gedoopte krnderen wor 
den in de .boe ken van Burum err ·MunnekeziJl in deze periode niet 
vermeld; de trOU"-'boeken begrnnen in 1772 . 

JL . L1euwe ... , geh . met JS ... 
36 . T ~eert Derks, overl. LutJegast 26 - 12- 1 753 , gehuwd met 
37 . Mai·tjen Lammerts, "vanNorgh", wed . vanRoelf _l ans . 
J8 . Gel te Wybrants gehuwd met 
39 . H 1 l Je l te s . 
LO. Bals ter P ie t er s , van Tolbert, geh. Mid ,.·olde (W . ) 15-5- 17L5 

met 
L l. MartJe Jacobs, van l\Hdwolde (W . ) . 
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L2 . Ties Ritses, vanLeegkerk, geh. Oo stwold(W.)23-L-1747 met 
LJ . Sieke Jakobs, - Oostwold (W . ) 19-ll-172L, d . v . Jaco b Jans 

Hesse en Trijntje TiJmens - Oostwold (W . ) 27 - 2- 1716, was oorsprÓn
kelijk Doopsgezind) . 

Ll., . Warner Doek es, overl. te Visvliet, pottenbakker, overl. te Vis-
vliet, geh . Visvliet ± 1750 met 

45. Ymke Brants, overl. te Visvliet 
L6. Hindrik . . . •. , geh . met 47 . . . 
48.Claes Cornelis, vanObergum, geh . Obergum 19-5- 1726met 
L9. Trientje Derk s, van Winsum . 
50. Alle Jacobs, "mennonijt" , dagloner, geh. Ulrum, procl. 7-11-

1732 met 
51. Martje Jans, van Houwerzijl. 
52 . Cornelis Pieters, ged . Engelbert L-8-1700, zoon van school

meester Pieter Kornelis en Aafje Jacobs, van Helpman (getrouwd 
Engelbert 15-10 -1699) geh. Engelbert 19-3-1741 met 

53 . Egbertien Luijtiens, van Garmerwolde, wed . Wessel Tammens. 
54 . Sim en Cornelis, van Harkstede, a rbe ider, geh. Ten Boer 11-

11-1742 met 
55 . Antje J an s, van Ten Boer . 
56 . Jacob Fok k e s, z·. v . F ocke Jac o bs,.wien s huismerk hierbi j afge

beeld, hiJ huwt 11 Nieuw Scheemda Hilke Jans van F a rmsum (R .A. 
V aaL) , huwt 1 . 1i euw Scheemda, h . c . 29-11 - lïLB met ~ \ 

5ï . MenJe Eppes_, overl. vóór lï70 . \ \. \ 
58 . Hi n dr ik Jans Bl -aauw, van Veendam, geh . Veendam, procl . 

5- L.- lïLJ met 
59 . St1Jntje J ans , van Kalkw1jk . 
60 . H indr 1cus \\' 1bben s , lï3L- 180L, van Zand e weer , lan<U>ouwer 

te Middelstum, zoon van Ha rme n W1bbe ns en Heilrna Roeringh, geh. 
te Stedum (procl . 1763) me t 

61. Grietje Al J es, geb. Stedum 19-5-lïLl, d . v. AlJe Lu 1Jt Jens en 
Aach ien T iepes . 

62 . Frer1 k Jans, van Saaxum, landbouv.1er, z . v . Jan Frerik s en Anje 
Jansen (getrouwd Oldehove 172L) geh, . Oldehove lï -1 0- 17.62 met 

63 . AntJe Han nes , ged . Oldehove 17-1-l]L0 . d . v . Hannes Everts en 
BoukJe Hyles. van Ezinge (getrouwd Oldeho_ve 17 26) . 
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EEN POGING TOT RECONSTRUCTIE VAN EEN OLDAMBSTER 

FAMILIEWAPEN 

door A. Hoft. 

ln Gruoninga 1973, pag. 26 e.v . publiceerden wij onze tweede reeks 
artikelen over de Ridder en de halve leeuwen. 
Na afsluiting van deze tweede reeks kwam echter een interessant gege
ven tevoorschijn, dat het voor ons de moeite waard maakte een nader 
onderzoek in te stellen naar het onder uitgewerkt thema . ln genoemd 
a rtikel op pag. 29/30 werd een Foppe · N. genoemd, die als zoons had 
Wypko (ov. vóór 1585) en Tyabbe Foppes en mogeliJk ook Tiacke Fop
pes, gehuwd met Haycke . 
Als kinderen van Wypko noemden wij: . 
- Joachim Wypkes, ov. vóór 1585, gehuwd met Haycka Jurgens, 
- Foppe Wypkes en 
- Tyacke Wypkes . 
Uit V.z.1/2-8-1611 blijkt echter duidelijk dat er nog een broer was, 
met name Hlttio Wypkes: 
Emo Jans en Rene doen afstand van erfdeling, so sal. Eltie Eltyens 
en Se ben pretenderen op Tyacko Wypkens erfgen. en volgens op lpo 
Tyackens en verder op Hayo Derk s , sarnt Heb bel als bewonersche van 
sal. lpens sterfhuis, herl<.omende van erfscheiding tussen sal. Jo a
chim,- Tyacko, Foppe en Hittyo Wypkens gebroeders, waarbij de erf
genamen van sa!. Foppo Wypkens werden benadeeld . Er wordt verwe
zen naar een scheidbrief van 1586 . 
Tevens willen we wiJzen op een acte V .z . 1/1-12-1608, waarin o.m . 
sprake i s van Wypko en Hayo Hittien s als kinderen van s_al. Hidtke· 
Wypkens . Daarenboven blijkt volgens het huwelLJks contract Scheemdü 
25-8-1625 tussen liche H1ttiens en Ha rmen Thoi11às , zij ·e·en "dochte r 
te zi jn van Hittio Wypkens en Sijpke (Hayens) . 
Ook Anneke Hittie~s gehuwd met Wiert Popken s was e.en dochter van 
H1ttio . Utt dit huwelijk werd geboren Censke \\'te rts, die huwde met 
Focko El tiens. ln een volgende arnkelenreeks hopen we nader op het 

·bovenstaande terug te komen bij de behandeling va n samenhangen tu s 
s en een aantal Oldarnbs ter familie s . 
licttien Hi ttens, ov. Westeremden 25-9-1 678 , wed . van Harmen Tho 
mas voert als wapen: 
rechts: gedeeld: a . 2 klaverbladen naast elkaar boven eên gans, b . 
een faas vergezeld van 3 leliën. 
links : gekwartilleerd, l. kruis, omslingerd door een slang . 2. bl ad
voll e boom . 3 . halve adelaar. L., . 3 e ikels. 
Het rechtse wapen is dat van h aar man, zie grafschrift Westeremden ~-
10-2-1 660) . 
(wapensc hem a nr . 1) . 
Haar broer Wypko , gebo re n 158L, ov . Scheemda 12-8-16L2, lmte 
nant en kerkvoogd voert a l s wapen : 
Alhanuewapens onder één helm: 
rechts: gedeeld: a . een slang (biJ controle bleek d1 t een sl ang te 
ZtJn, zi ch slmgerend om een k rms ) . b . blad volle boom . link s : een 
hert springend tegen een boom. Helmteken een slang . (w ap e nschema 
nr. 2) . De herkoms t van het rec htse wapen zullen we te zoeken h ebbe n 
bl) de vader : Hi tt to Wypkens . 
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Wij zijn de Heer H. J. Ja nsonius te Overschild zeer erkenteli jk voor 
de d oo r hem verstrekte gegevens op de door hem gevonden grafzerken 
onder de zode op het kerkhof van Scheemda. 
Anno 1666 , Den 4 Augusti, is de eer en deugtsame Senscke Wierts, 
de huîsvrowe van de eer e n achtbare Focko El tiens Christel ic;:k in den 
Hee re g erust in het 35 jaer haeres auderdoems, verwachtende mit al
l e waere Christelicke gelovigen een vrolicke operstanding in Jesu 
Christa ten ewigen l event. 
Wapens : rechts : een omgewende leeuw; links: gedeeld: 1. om een l a 
tijns kruis een naar boven kronkelende slang, waarvan de omgewende 
kop over de linkerhelft van het dwars hout naar beneden hangt; ll . op 
een terras een boom. Helmteken: een uitkomende leeuw . 

Anno 1650, den 1 Augusti, is den ehr und achtba e r F ocko El tiens 
c h ristelicken Godt den Heren gerustet, ol dt sijnde int . .... jaer .... 
. . . . uperstanding in Christ. . . ... . het eewige levendt 
Wapens: rechts : ged.eeld: I een h alve adel.aar, Il een halve lelie, i,it 
gaande van de delingslijn; links: een omgewende leeuw. ·Helmteken: 
een halve adelaar en een h alv e lelie aan e lkaar. 

De dochter van Joachim Wypkens, gehuwd met Haycka Jurg ens met. n a 
me Wya Joachim Wypken , overl. Noordbroek 24 -4- 1619, gehuwd met 
Ton cko Hewens voert vgl . het grafschriften boek als wapen : rechts: 
een boom met lint (dit is een gestyleerde s l ang)omstrenge ld, op terras, 
ve rgezel d van 2 sterren . links : huismerk. 
Links: huismerk )()( ve rgezeld van 3 klaverbladen 2,1. (wapenschema 
nr.3). 

Vervolgens noemen wiJ Tyacko lppe ns a l s_zoon van lpo Hayen s en An
neke Dercks , klzn . van Wypcke Tyackes en Hayo Dercks , ach terklz. 
van Tyacko Wypkes . Hij was geboren in 1635 en overleed te Scheem
da 27-8-1650 . All ianuewapens onde r één helm; rechts gedeeld, a . 
halve adelaar, b . faas vergezeld van boven een roos, beneden een 
eikentak waaraan J eikels; ~ 
links: gedeeld, a . huismerk $ b. klimmende leeuw. 
Helmteken een roos . (wapenschema 4) 
Het wil ons voorkomen dat de hier besch reven wapens door de vade r 
(tens lotte is Tyacko 15 jaar) ontleend zijn aan de grootouders H ayo 
Dercks en Wypcke . Het huismerk komt overeen met de slang k r onke 
lend om een kruis uit het wapen van .Wypko Hittiens . 

Overzien we de gegevens hierboven v erme ld, dan 1s het duidelijk dat : 
de n a zaten van Hittio Mypk ens het wapen voeren met rechts de slinge 
rende slan-: en link s de boom . 
Tyacko lpp'éns a ls na zaat van Tyacko Wypkens voert : de kronkelende 
slang eveneens, nu zonder boom . Wye Jochums voert de combinatie 
boom-slang . 
Keren wiJ terug n aa r het gekwartilleerde wapen van hct tien Hittiens, 
dan bliJkt, dat het Jde en Lde kwartier afkomstig zijn van haar moeder 
S1Jpke Ha yens . Immers haa i- neef H ayo Matthias z . v . Matthias Ha yens 
en Geele voert het ":apen met de halve ade l aar en de 3 eikels . Dit moet 
dus het wapen ziJn van de grootvader van lcke, nl . Haye Reints gehuwd 
met Ycka, waarover in een v olgend a rtikel meer . (wapenschema 5) 
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Aangezien in het gekwarülleerde wapen : 3 en L., afkomstig ZiJn va n de 
moeder, z a l ongetwijfeld het bovenste deel (1 en 2) afl-,.omsng ziJn v a n 
de vader, Hittio Wypkes. 
Tyacko lppens ontleende het wapen aan zijn grootouders zoals we za 
gen, dus aan Wypke Tyackes. Aangezien h aar neef \Vypko Hi.tuens de
zelfde wapenfiguur voert, de slang slingerend om het kruis, zal dit 
stellig ontleend ziJn aan hun grootvader: Wypko Foppes . Aangezien 
de boom in bijna alle gevall en voorkomt, moet het wel h aast zo z i jn, 
dat Wypko F.oppes een wapen voert, dat gelijk is aan dat van zijn 
kleinzoon Wypk o Hittiens: 
gedeeld : rechts: een s l ang slingerend rond een kruis; link s : een 
boom op een terras. 

2 
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HAREN (Gr.) EN HET GEMEENTEWAPEN 

door G. W. Nanninga 

"Haren heeft een prachtig, nieuw raadhuis" . Met 
deze ontboezeming van Burgemeester en Wethou
ders, afgedrukt in een huis-aan-huis verspreid 
voorlichtingsboekje zijn we het volkomen eens. 
Het onlangs door H.M. de Koningin officieel ge 
opende gemeentehuis vormt, samen met het omlig
gende winkelcentrum en de bijbehorende parkaan
leg, een fraai geheel in de kern van het dorp. 
Helaas moeten we in dit tijdschrift, dat onder meer 
de heraldiek tot zijn interessegebied rekent, naast 
deze lovende woorden ook enige kritiek laten ho
ren. Het betreft namelijk het wapen van Haren, dat 
er bij de bouw van het nieuwe raadhuis bekaaid is 

afgekomen. 
Een gemeentewapen is niet zo maar iets; het is het symbool van een ge
meenschap en dient met respect behandeld en gebruikt te worden . We 
krijgen de indruk, dat het gemeentebestuur zich dit niet voldoende ge 
realiseerd heeft toen de plannen voor het nieuwe gebouw gemaakt wer
den. Wapens van bepaalde gebieden, steden, dorpen enzovoort werden 
vroeger verleend door de heer, die daar zijn macht uitoefende. Door 
de toekenning van zo 'n wapen, werd de betrokken gemeenschap erkend 
als rechtspersoon . Krachtens het besluit van de Soevereine Vorst van 
24 december 1814, no. 32, werd de Hoge Raad van Adel belast met de 
registratie van de wapens van steden, dorpen en heerlijkheden, dis 
stricten en corporatien; bij K . B . van 20 februari 1816, no. 69 werd 
de Raad gemachtigd tevoren gevoerde wapens te bevestigen. De verle 
ning van nieuwe wapens geschiedde bij K. B . Tegenwoordig dient men 
zich hiervoor rechtstreeks tot de Kroon te wenden, die dan, vóór tot 
erkenning over te gaan, advies zal inwinnen bij genoemde Hoge Raad 
van Adel. Artikel 1 van het K. B . van 23 april 1919 (Stb . nr . 181) be 
paalt namelijk, dat elke nieuwe aanvraag, iedere wapenwijziging of 
bevestiging van een reeds bestaand wapen bij Koninklijk Besluit be
krachtigd moet worden. 
Het wapen van de gemeente Haren werd verleend bij K . B. van 12 ja
nuari 1914. De heraldische omschrijving luidt als volgt: "In azuur 
(blauw) een zilveren klok en in een vrijkwartier van goud een dubbe
le adelaar van sabel (zwart), hebbende op de borst een schildje van 
zilver met een dwarsbalk van sinopel (groen); het schild gedekt met 
een vijfbladerige kroon". 
Dit wapen werd kort daarvoor ontworpen. De inwoners van de acht 
middeleeuwse marken, waaruit het grondgebied van de tegenwoordige 
gemeente bestond, te weten Haren, Noordlaren, Onnen, Glimmen, 
Hemmen, Dilgt, Essen en Helpman, werden, overeenkomstig het 
landrecht van Selwerd (1673), door het luiden van een klok ter ver
gadering geroepen . Deze klok, als symbool van de eenheid, vormt 
het hoofdembleem van het Harener wapen. Het vrijkwartier is gelijk 
aan het wapen van de stad Groningen; het gebied van de gemeente 
Haren beslaat namelijk het grootste deel van het vroegere landschap 
't Gooregt, dat sedert 1460 tot de jurisdictie van genoemde stad be
hoorde. (Zie Kl. Sierksma: De gemeentewapens van Nederlcrnd, 1962) 
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Voorschriften betreffende het gebruik van g emeentewapens zijn er vrij
wel niet; omstreeks het midden van de vorige eeuw werd bepaald, dat 
de ambtsketen van een burgemeester voorzien moest zijn van het gemeen
tewapen . Toch worden de wapens door de gemeentebesturen veelvuldig 
gebruikt. Haren maakt hierop geen uitzondering . Men treft het gemeen
tewapen aan op briefpapier, aanslagbiljetten , allerlei formulieren, op 
zegel stempels en op de gemeentelijke voertuigen , ja zelfs op de vuil
niswagens en dat alles op een heraldisch juiste wijze, soms tezamen 
met de blauw - wit- blauwe k leuren van Haren. 
Het is een goede gewoonte, niet alleen in Nederland maar ook daar 
buiten, dat het wapen van de gemeente een ereplaats krijgt ergens aan 
de gevel van het raadhuis, bijvoorbeeld boven de ingang of op een an
dere plek, waar het goed tot zijn recht komt. Het valt daarom te be
treuren, dat, we zeiden het reeds, het gemeentebestuur bij de bouw 
van het nieuwe raadhuis in dit opzicht te kort geschoten is. Het wapen 
van de gemeente, of liever gezegd dat wat er voor moet doorgaan, is 
hier namelijk gedegradeerd tot een soort luxe deurknop . Het is ter 
weerszijden van de opening in de automatische, glazen toegangsdeur 
geëtst en is dus in gesloten positie van de deur twee maal, vlak naast 
elkaar te zien . Het valt wel op door zijn uitzonderlijke plaats en door 
het feit, dat het in duplo aanwezig is, maar zeker niet door zijn afme 
ting, het is letterlijk en figuurlijk "onder de maat" . 
Het idee is op zich zelf niet onaardig; men had zich hier echter moeten 
beperken tot het hoofdembleem van het wapen namelijk de klok, even
tueel in een rechthoek of cirkel geplaatst. Zodra men deze figuur in 
een schildkader gaat zetten functioneert het geheel als wapen, hetgeen 
in dit geval tot een volkomen onjuist resultaat heeft geleid . Afgezien 
van het feit , dat dit "wapen" gedekt wordt door een aantal zonnestralen, 
die een kroon moeten voorstellen, afgezien ook van het feit, dat in het 
blauwe schild een kleurloze en niet, zoals de zonnestralen, wit ge 
kleurde klok staat, moeten we constateren, dat het wapen duidelijk 
niet in overeenstemming is met het gemeentewapen, dat i~ 1914 bij 
Koninklijk Besluit werd verleend . Het vrijkwartier met de adelaar is 
namelijk, waarschijnlijk vanwege de symmetrie, weggelaten . Dit is, 
dachten we, een kwalijke zaak. Men heeft op eigen houtje, misschien 
niet willens en wetens, wijziging aangebracht in een door de Kroon 
verleend wapen, dat op histo -
rische gronden werd samenge
steld . Een dergelijke verande
ring moet, zoals reeds gezegd, 
bij de Hoge Raad van Adel wor
den aangevraagd en bij Konink
lijk Besluit worden bekrachtigd. 
Het is te hopen, dat het gemeen
te bestuur de gemaakte fouten zal 
willen herstellen, de "deurknop 
pen" laat veranderen of door 
iets anders vervangt en een ar 
tistiek verantwoorde, historisch 
en heraldisch juiste uitvoering 
van het gemeentewapen aan de 
gevel laat aanbrengen; aan de toegangsdeur 
westzijde van het gebouw is daar 
ruimschoots plaats voor. 
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DE DATEMA'S LOTEN VAN DEZELFDE STAM? 

door Ds. P . Datema 

Ongeveer 25 jaar geleden begon de heer A. Datema, de eerste redactie
secretaris van het mededelingenblad van de afdeling Groningen der 
N . G . V. , met het verzamel en van gegevens voor een genealogie Datema . 
Daarbij bleek, dat in de provincie Groningen en speciaal in het Wester 
kwartier verschillende families Datema woonden, waarvan maar moeilijk 
te bewijzen viel, dat het takken van één stamboom waren . De gezamen
lijke oorsprong werd toen gezocht te Hooge - en Lagemeden, waar de 
grafzerk uit 1622 van Grete Roelfjes, de weduwe van Duurt Stullinga en 
Egbert Datuma wees op een vroege aanwezigheid van een Datema. 
Naderhand nam de schrijver van het volgende overzicht het onderzoek 
over en nu legt hij zijn vondsten, vermoedens en vragen voor aan een 
bredere lezerskring ter beoordeling en, zo mogelijk, ter aanvulling 
en/of verbetering. Daarbij komen eerst de drentse gegevens aan de 
orde, omdat deze, voor zover thans bekend, nog enige jaren verder 
terug gaan dan de oudste gegevens uit de provincie Groningen. 

A . De gegevens uit de 15e en 16e eeuw . 
De oudste vermelding van een Datema, die mij bekend is, komt voor op 
een betalingslijst wegens een heffing of schatting, opgelegd aan de inwo
ners van het Zuiden veld, Oostermoer, Rolder Ding spil en het Noordenveld 
(Gemeente Archief Zwolle inv.nr . AAZ. 01.1251, fotocopie op R . A . te 
Assen). Het jaar, waarin deze lijst met de namen van meer dan 700 
Drenthen werd opgemaakt kon berekend worden op 1445, met een marge 
van hoogstens een jaar (Zie Gens Nostra, juli/aug . 1974, blz . 226v . ) . 
Onder Roderwoelt wordt o.a. vermel d, dat Egbert Datema 2 arnhemse 
guldens en 13 kromstaarten betaalde: dit was hetzelfde bedrag als de 
2 schilden, die door de meesten en als maximum betaald werden . Daaruit 
zou kunnen blijken, dat Egbert Datema plm. 1445 behoorde tot de boeren 
met een volle pl aats te Roderwolde . In geen van de andere dorpen of 
buurschappen van het Noordenvel d wordt op die lijst een Datema ver 
meld, zodat we de veronderstelling wagen, dat Roderwolde een stam
dorp is. 
ln 1480 is Johan Datema betrokken bij een proces, waarbij hij de ge 
legenheid krijgt om met "den meestendeel der buren van Roderwolde" 
voor het hoge rechtscollege van de Etstoel aan te tonen , dat hij geen 
overtreding van het geschreven recht begaan heeft. 
In 1516 blijkt er een hooglopend geschil gerezen te zijn tussen Geert 
Pouwels, schulte thoe Roderwolde, en Isebrant Datema over een af
rekening . Naar de uitspraak van de Drost en de 24 Etten zal de laatst
genoemde uit de stukken zijn gelijk moeten bewijzen en anders zal hij 
moeten betal en . Het ligt voor de hand om de woonplaats van lsebrant 
Datema te Roderwolde te zoeken en anders in de naaste omgeving. 
In de jaren 1545 en 1546 behandel de de Etstoel het geschil tussen Jan 
Husinge en Jan Datema (Doetumme) over de vraag of Gese mede gerech
tigd was in een bepaalde nalatenschap . De woonplaats van Jan Datema 
wordt niet vermeld . Wel blijkt uit de afwijkende schrijfwijze van de 
achternaam, dat de eerste lettergreep toen reeds werd uitgesproken 
met dezelfde k l ank als nu nog op het groninger platteland gedaan wordt . 
(Zie voor de volledige teksten : Ordelboek van den Etstoel van Drenthe 
1399-1518 , uitgegeven door Mr. H.O . Feith, 1870, blz . 126 en 194, 
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en Ordelen van den Etstoel van Drenthe 1518- 1604, uitgegeven door mr. 
J.G.Ch. Joosting, 1893, blz. 156 en 165). 
Omstreeks de jaarwisseling 1554/5 overleed Jacob Datema kinderloos: 
een van zijn erfgenamen, Tijmen Cornelis, woonde onder Roderwolde 
(Zie: Goor spraken van Drenthe 1563-1565, uitgegeven door H. van 
Riel, 1928, blz. 151-155 en 229-232). 
Op Laurentiusdag 1557 heeft Johan(?) Datema schulden aan de patroon 
(= kerk) van Roderwolde. Deze regel is naderhand doorgestreept, zo
dat het bedrag niet meer te ontcijferen is. Drie bladzijden verder staat 
aangetekend in het kerkerekenboek van Roderwolde: "Anno 15 ende 61 
y s Johä Datma voerstorven yfi Her ende he.ft gebocket onsz patron Synt 
Jacop apostel ij iiij arnts g." Later werd er boven geschreven: "ltë 
dijt ijs betaelt ende wtgedaen". (R.A. Assen, Stn.archie.f nr 374). 
E en andere Jacob Datema trad op als een van de buiren van Roderwolde 
op de Goorspraken van het Noordervelder Dingspil te Eelde op de 
laatste .februari 1564 en te Vries op 24 maart 1565. 
Op de goorspraak te Vries op 14 maart 1577 worden Jacob Datema en 
zijn helpers aangeklaagd door de schults Gerrit Schepeler wegens het 
stelen van zijn geweer, terwijl hij niet thuis was. Jacob Datema ver
weert zich, mede namens de buren van Roderwolde, dat hij, samen met 
enige helpers het vuurroer als pand heeft meegenomen, omdat de schults 
weigerde zijn aandeel in de zware schatting tot betaling van de solda
ten in Groningen op te brengen: zodra hij betaald heeft krijgt hij zijn 
geweer terug! De buren van Peize spreken uit, dat de schul ts binnen 
drie weken moet bewijzen, dat het een diefstal was en anders heeft hij 
ten onrechte zijn aanklacht gedaan. (Zie: Goor spraken van Drenthe 
1572-1577, 1931, blz. 361) . 
In het oudste bewaard gebleven kerkerekenboek van Roderwolde, dat, 
met een onderbreking over de rumoerü;e jaren vanaf 1580, loopt van 
1538-1608 (R·.A. Assen, Statenarchie.f nr 374), is sprake van een Eg 
bert Datema in de jaren 1569- 1578: hij had patroonsland in gebruik en 
was kerkvoogd van 21 juni 1573 tot 5 juli 1578. 
De verwantschap tussen al deze genoemde Datema' s is niet duidelijk, 
niet in de relatie van vader en zoon, evenmin in die van broers o.f ne
ven, al zal in het vervolg de mogelijkheid geopperd worden, dat de 
E gbert en de Jacob van omstreeks 1570 broers waren of neven, die 
mandelig het familieland te Roderwolde gebruikten. Een gezamenlijke 
stamvader is dus ook niet met zekerheid aan te wijzen. Wie de Egbert 
Datema uit 1445 als zodanig wil beschouwen heeft waarschijnlijk wel 
gelijk, maar dan blijft de vraag, hoe de stamreeks tot plm. 1600 er 
dan uitzag en wanneer de vertakking naar twee of meer kanten zich 
voltrok. Bovendien moet nu eerst nog de vraag gesteld worden, o.f er 
een relatie met de Groninger Datema' s aan te wijzen is. 
Op Sint Martinus avond (10 november) van het jaar 1453 sloten een aan
tal boeren van Noord- en Zuidhorn en enige andere belanghebbenden 
een overeenkomst met het klooster van Aduard om ten noorden van 
Noordhorn een dam aan te leggen door de Oude Riet om het binnen
dringende vloedwater te keren. Bij de vier boeren uit Zuidhorn, die 
bij dit project betrokken waren, was ook Geert Datema. Hij woonde 
vermoedelijk op de Oostergast. Van hem werden geen nadere gegevens 
gevonden, ook niet van zijn nageslacht . (Zie voor de tekst van deze 
overeenkomst: R. A. Groningen, Dijkrecht van Humsterland, nr. 2, 
fol. 115 vv.). 
Op Sint Jan 1493 sloten de belanghebbenden een overeenkomst over 
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de ommegang van het recht in de Sickemahuisterkluft onder Niehove . 
Deze oorkonde werd ondertekend door o . a . de pastoor van Niehove en 
E l inck Datema . (Zie afschrift in Clauwboek van Tjassens, R.A. Gronin
gen , Hoge Justitie Kamer nr 1864 en besproken in: J . Ph . de Monté Ver 
Lo ren, Rechterlijke organisatie van Humsterl and en die van de Marne, 
1948, blz. 28 v., noot 64). 
Op donderdag na Martini 1525 werd op het raadhuis binnen Groningen 
uitspraak gedaan in het geschil tussen Eling Datema en Luyl Tapper te 
Ol dehove (Zie: Warfconstitutien en Oordel en 1407- 1601, bijeenverza
meld door mr . H . O . Feith, 1863, blz . 134) . Meer gegevens over deze 
Datema en eventueel nageslacht zijn mij niet bekend . Woonde hij mis 
schien op de Datemaheerd in de Gaukemaweersterkluft (Gaaikemaweer) 
onder Niehove? (Zie voor de ligging en de rechten van de Datemaheerd: 
B . W . Siemens, Toelichting behorende bij de historische atlas van de 
Provincie Groningen, 1962, bl z. 72 vv . , J . Bierma, Land en volk van 
Humsterland, 1961, blz. 284 v. en 376, J . Ph . de Monté Ver Loren, 
a.w. blz. 64en 76) . 
In 1540 werd het kohier der grastallen van de kerspel en van het Wes 
terkwartier opgemaakt (R . A . Gron. Ommelander Archieven nr. 39). 
Daarin wordt geen Datema meer gevonden en de Datemaheerd te Nie
hove staat dan op naam van de Ol de Johan Bolt. 
Het is met deze weinige gegevens onmogelijk de beide Datema' s uit 
het Westerkwartier in relatie te brengen met de Datema' s uit Roder 
wolde. De vraag kan zelfs gesteld worden of er ooit een familierelatie 
bestaan heeft en of het niet mogelijk is, dat op meer plaatsen dezelfde 
achternaam uit de gangbare voornaam Date ontstaan is. Datema heeft 
immers als zovele achternamen uit het betreffende gebied de vorm van 
een patronymicum (= achternaam, afgel eid van de voornaam van de va
der) en betekent: (zoon) van Date . Deze achternaam met de friese 
uitgang -ma gaat bl ijkbaar terug tot de tijd, toen er nog fries gespro 
ken werd in het Westerkwartier en ook in de omgeving van Roderwolde. 
De voornaam Date, die een germaanse achtergrond kan hebben met de 
betekenis: daad of werk, of een latijnse oorsprong met de betekenis: 
gave of geschenk, kwam in de beschreven periode veelvuldig voor in 
het betrokken gebied en is nu nog niet helemaal in onbruik geraakt. 

B. De twee Roderwolder takken tot plm. 1800. 
Na de reductie van Groningen en de bevrijding van Drenthe in 1594 
werd onder het nieuwe bewind van stadhouder Willem Lodewijk gelei
delijkaan weer een geordende samenleving zichtbaar. Hiertoe behoorde 
ook de doorvoering van de kerkhervorming in 1598. 
Dan blijken in Roderwolde en omgeving verschillende familienamen met 
de - ma- uitgang, die in de 16de eeuw voorkwamen, niet of nauwelijks 
meer gevonden te worden: een uitzondering vormen de Aukema' s van 
Leutingewolde en de Datema's van Roderwolde. Waren de andere fami 
lies uitgestorven of het slachtoffer van de oorlog geworden, of verdwe
nen zij uit de kerkelijke administratie, omdat zij zich hadden aangeslo
ten bij de M.ennisten, die in Roderwolde een grote aanhang hadden? 
(Zie: J . G . C. Joosting en L . Knappert, Schetsen uit de kerkelijke ge 
schiedenis van Drente, 1916, blz . 150 vv. ) . 
De familie Datema komt uit de oorlogsjaren te voorschijn verdeeld in 
twee takken, waarvan de vertegenwoordigers Hindrik en Roelof samen 
in 1595 twaalf mad patroonsland kopen, samen in 1633 tot voor de Et
stoel een proces voeren over het recht van weg over Schul teslandt te 
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Roderwolde en samen in 1635 genoemd worden als de (oudste?) getuigen, 
dat Roderwolde voorheen kerkeboeken van groter en dikker formaat be 
zat, waarin zij wel hadden zitten lezen . Zij beide en hun nakomelingen 
ondertekenden vaak samen met de andere karspelluiden de kerkereke
ning; in de volgende 150 jaren zijn zij in een afwisselende regelmaat 
kerkvoogd, terwijl bij de ambten van diaken en ouderling dit afwisse
lende beeld soms ook aanwezig is. Volgens de grondschattingen vanaf 
1642 hadden de beide takken elk een eigen boerenbehuizinge met erf en 
hof, doch bezaten en gebruikten zij het land mandelig tot de scheiding 
van 15 april 1835 ( Not. Arch . Van Lier te Norg, 1835 nr. 44). Dit 
land ligt in een lange opstrekkende strook tussen de Sandebuurse Dijk 
en de Riet boor (uitmonding van de Matsloot in het Leekstermeer) en 
heeft dus een lengte van ongeveer 2500 meter bij een breedte van bijna 
200 meter. Dit land is gemakkelijk te vinden, omdat de weg naar Sande 
buren er midden over heen loopt . De oostelijke zwetsloot is ook nog 
duidelijk te herkennen, omdat hij zonder enige verspringing rechtdoor 
loopt van de Sandebuurse Dijk tot de Matsloot. 
In 1620 wordt de eerste familierelatie aantoonbaar : daarmee kan de 
eerste tak beginnen, genoemd naar Roderwolde de tak R . 
R I, 1-4 kinderen van . .. Datema en N.N . (volgorde onbekend) (Zie: 

Gem. Arch. Gron. IIIX 4 fol. 300; R .A. Assen, E tstoel, lot 
tingen 1620, fol. 148; 1622, fol. 212; 1624, fol. 136; 1625, 
fol. 218) . 

1 . Hindrik Datema, geboortedatum onbekend (voor 1570?), landbou
wer te Roderwolde, koopt als Heyne Datema in 1595 samen met 
Roelef Datema plm . 12 mad kerkeland voor 50 daalder (wie kent 
de bron van dit gegeven?), legt in 1606 rekenschap af als kerk
voogd, ondertekent de kerkerekeningen van 1608- 1619, neemt in 
1626 geld op rente van de kerk, spant in 1633 samen met Roelof 
D a tema een proces aan tot voor de Etstoel wegens het recht van 
weg over Schulteslandt te Roderwolde, leeft nog op 2 febru a ri 
1635, gehuwd met Elletien, verder onbekend. Volgens het regis 
ter op het gemaal van 13 mei 1630 was toen nog een dochter bij 
vader en moeder thuis, verder onbekend. Volgens de grondscha t
ting van 1630 had hij zijn goederen overgedragen aan zijn zoon 
Egbert Datema , die zijn broers en zuster moest uitboedelen. 
Deze broers en zuster zijn onbekend, zie echter de constructie 
in de slotbeschouwing. Zie verder R 11, 1. 

2 . Magdalena Datema, gehuwd met Tomas Jurgiens te Leer (Oost 
Friesland), verder onbekend. 

3. Hille Datema, gehuwd met Floris Pouwels, landbouwer te Roder
wolde; had volgens registers op gemaal en grondschatting een 
zoon Pouwel Floris, die in 1630 de boerderij overnam. 

4. Egbert Datema, ondertrouw Groningen 11 - 11-1599 Lamme Jansen, 
weduwe, burger stad Groningen 1600/01, bierbrouwer Here straat, 
ovl . voor 1-9- 1620 kinderloos. Over de nalatenschap van zijn 
weduwe uit haar eerste huwelijk werd geprocedeerd te Groningen 
en voor de Et stoel 1620- 1625. 

R Il 1. Egbert Datema, geboortejaar onbekend, landbouwer .te Roder 
wolde vanaf 1630 of eerder, blijkens de registers van de grond
schatting vanaf 1641 staat de boerderij op Sandeburen en wordt 
het land mandelig gebruikt met een lid van de andere tak . Hij on
dertekent de kerkerekeningen van 1621 - 1669, is 4x kerkvoogd, 
heeft in 1644 een halve stem bij de verkiezing van een school-
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meester, ouderling in 1668, overleden voor of op 12-2-1678 op het 
Zandtbuyr onder het nalaten van vele schulden (Etstoel, lott ingen 
12-11-1678). Hij blijkt op 13-5-1630 gehuwd (naam vrouw onbekend) 
en heeft dan 1 kind, dat ouder dan een jaar is, zeer waarschijnlijk 
R III, 1. 

R lll, 1 Himrne Datema, geboren voor 1630?, landbouwer te Sandeburen, 
koopt in 1661 de boerderij van Engelbert Allershoff en consorten, 
opt Santbuer, wat hem bestreden wordt voor de Etstoel (Naercoop), 
overlijdt in 1681, gehuwd met Annegien Schuiringe, waarschijnlijk 
een dochter van Jan/Johan Schuiringe en Cornelissien Luitjens en 
dan ook stiefdochter van Pauwel Datema, de tweede man van Corne
lissien Luitjens (zie verder bij tweede tak), geboren in of na 1635, 
overleden omstreeks 1685, waarvan 2 kinderen: RIV, 1- 2 (volg
orde?). (Etstoel, lottingen 1683 fol. 34 en 96; 1685 fol. 31 en 
104). 

R IV, 1 Lammegien Datema, geboortejaar onbekend, huwt voor 1685 met 
Harmen Lunsingh, zoon van Joachim Lunsche en Elisabeth Wolthe 
ri, waarvan 5 kinderen: zie o.a. R.A. Assen, Inventaris Ton
ckens. 

2 . Jacob Datema, geboren voor 1663?, landbouwer Zandbuir, volgens 
het haardstedengeld een volle plaats, ondertekent kerkerekeningen 
1685-1721, diaken 1694, ouderling 1702, kerkvoogd 1699, 1708, 
1718, 1721, volmacht van Sandeburen 1699, huwt (datum onbekend) 
Aeltien Coops, dochter van Jan Coops en Wemilia Mezeroy (Waar 
sluit deze Wemilia aan bij de schultenfamilie Mezeroy, Gens Nos
tra 1964, blz. 109-115?). Uit dit huwelijk 3 kinderen: R V, 1 - 3, 
volgorde onbekend. 

R V, 1 Pauwel Datema, geboortejaar onbekend, landbouwer te Sande
buren, huwt 1. Jantje Barkman, dochter van Derk Barkman en We
meltje, volgens Schultenarchieven overleden voor 31-12-1732, 
waarvan 3 kinderen, RVI, 1-3; huwt 2. te Roderwolde 31 - 12-
1732 Annegien Jans(en), weduwe van Bake Roelofs, waarvan 1 
dochter: R VI, 4. Hij ondertekent de kerkerekeningen vanaf 1725 
en is kerkvoogd vanaf 1739; hij overlijdt vermoedelijk op 2-10-
1741. 

2. Annegien Datema, data onbekend, huwt Albert Westebrink, waar
van minstens 3 kinderen te Roden geboren zijn. 

3. Wemeltien Datema, data onbekend, huwt Roelef Willems, waarvan 
5 kinderen, o.w . Jacob Datama, ged . Roderwolde 17-3-1743, on
gehuwd gestorven te Roderwolde 14-2- 1828 . 

RVI, 1 Jan Dathema, ged. Roderwolde 11 - 6 - 1724, landbouwer te San
deburen, ovl. 1786, huwt te Roderwolde 7-5 - 1747 zijn stiefzuster 
Wemeltje Bake(n)s, dochter van Bake Roelfs en Annegien Jans, 
geb. plm 1722, ovl. 1779, wv. 6 kinderen, zie R Vll, 1-6. 

2. Derk Datema, ged. Roderwolde 17-3-1726, landbouwer te San
deburen op een kwart van het famili eland, afkomstig van de andere 
tak, datum overlijden?, huwt te ... Roelfjen Sickens, herkomst 
onbekend, wv . 4 kinderen , zie R VII, 7-10. 

3 . Aaltje Datema, ged. Roderwolde 14- 3-1728 huwt te . .. Bartelt 
Aukema z . v.? waarvan kinderen . 

4. Jochemina Datema, ged . Roderwol de 23-7-1733, verder onbekend. 
R Vll, 1 Jantje Datema, ged . Roderwolde 25-2-1748, huwt 1. Roden 19 

19-5-1771 Jacob Willems van Foxwolde; geen kinderen?; huwt 2 . 
Roden 5-5-1782 Jan Kruimans Schuring van Steenbergen, zoon 
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van Jan Schuring en Eempien Jans, ged. Norg 14-2-1745, wv. kin
deren . 

2 . Pouwel Datema, ged . Roderwolde 25 - 1- 1750, naderhand als Pau
wel geschreven, landbouwer Matsloot, ovl. Matsloot 16-7-1812, 
huwt te Roderwolde 12-10-1777 Geertie Alberts Oosterhof van 
Roderwolderdijk, d. v. Albert Eytes Oosterhof en Annigjen Sickens, 
ged. Roderwolde 23-4-1747, ovl. Matsloot 18- 2-1822, wv. 2 
kinderen, zie R Vlll, 1 - 2. Zie voor haar voorgeslacht de genea
logie Wieringa, blz . 275 nr 6. Deze familie Oosterhof / de Weert 
stamt waarschijnlijk af van het echtpaar Jan de Weert en Mach
teldje Mezeroy, zie Gens Nostra 1964, blz. 111 nr 2. 

3 . Annigje D atema, ged. Roderwolde 4 - 2- 1753. pro cl . Roderwolde 
14-4- 1776 Jannes Krijthe, z. v. Severijn Crijthe en Annegien Ba
kes, ged. Roderwolde 27 - 7-1746, ovl.?, wv . minstens 1 dochter. 

4. Bake Datema, ged. Roderwolde 7-3-1756, landbouwer te Sande
buren op de helft van het familieland van deze tak, ovl. 1792, 
huwt te Roderwolde 1-7-1781 Grietje Roelfs (Bakering), weduwe 
van RoeU Abels Jans, d. v . RoeU Willems en Hendrik jen Jans, 
ged. Roden 8 - 9-1743, ovl. Sandbuir 10-4-1814, wv. 3 kinderen, 
zie R Vlll, 3 - 5. 

5 . Jacob Datema, ged. Roderwolde 19-2- 1758, landbouwer te Roder 
wolde, gebruiker van een kwart van het familieland, afkomstig 
van de andere tak, ovl •.. , huwt te Roderwolde 26-10-1782 An
nigjen Krijthe, weduwe van Jan Tinge Vos en Fokke Jans, dochter 
van S(t)everijn Krijthe en Annechijn Bakens, ged. Roderwolde 
12-10-1743, wv. 2 kinderen, zie R Vlll, 6- 7 . 

6. Wemeltie Datema, ged. Roderwolde 13-4-1760, jong gestorven? 
R Vll, 7 Jantje Datema, ged. Roderwolde 26 - 2-1758, huwt te Roderwol 

de 6 - 5-1781 Eyte Alberts Oosterhof van Roderwolderdijk, ged . 
Roderwolde 19- 10-1749, z.v. Albert Eytes Oosterhof en Annig
jen Sickens, wv. o.a. Albert de Weert en Derk D a tema, ged . 
Roden 6-7-1794, die als Derk Datema Oosterhof op 15-6- 1837 
te Hoogkerk trouwde met Albertje van der Veen . 

8. Sicke Datema, ged. Roderwolde 20-1 - 1760, jong gestorven. 
9. Sikke Datema, ged. Roderwolde 1- 2-1761, landbouwer Sandebu

ren op een kwart van het Jamilieland, afkomstig van de andere 
tak, ovl. Sandbuir 29- 12- 1839, huwt te Roderwolde 3-7- 1785 
Jantie Tinge Vos, d.v. Jan Tinge Vos en Annigjen Krijthe, geb. 
Roderwolde 28-10-1764, ovl. Sandbuir 23-8-1833, waarvan 8 
kinderen: R Vlll, 8-15. 

10. Roelf Datema, ged. Roderwolde 23 - 10- 1763, jong gestorven? 
R Vlll, 1 Wemel tien Datema, ged. Roderwolde 26-7-1778, ovl. 1795 . 

2. Albert Datema, geb . Roderwolde 25-9-1787, geb. ald . 7 - 10-
1787, landbouwer Matsloot, ovl. Matsloot 19-3- 1824, huwt te 
Roden 3-9-1814 Jantje Freerks Vroom, d.v . Freerk Geerts 
Vroom en Aafke Pieters, geb. Legemeeden .- 7-1794, waarvan 
5 kinderen, waarvan het nageslacht vooral gevonden wordt in 
het gebied ten noorden van de stad Groningen . Zij huwt 2. op 
22- 10- 1825 Pieter Ytes Tornga, landbouwer, afkomstig van 
Leegkerk. 

(wordt vervolgd) . 
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SCHEEPSBOUWERS IN DE GRONINGER VEENKOLONIEN 

GENEALOGIE HOL THUIS 

door Mr J. P.A. Wortelboer 

Evenals het reeds behandelde geslacht Bijlholt in Gruoninga 1973, 
no. 3 heeft misschien ook de familie Hol thuis zich bij de keuze van 
een familienaam laten befovloeden door de scheepsbouw; zij bouwden 
immers houten huizen! 
De hoofdpersonen van deze genealogie woonden en werkten in Mun
tendam. De eerste scheepsbouwer vindt U in de tweede generatie; 
De in generatie UI genoemde Harm Derks moet niet verward worden 
met een naamgenoot, die in dezelfde periode als scheepsbouwer in de 
rechterlijke archieven van Veendam voorkomt. De handtekeningen 
van de juiste Harm Derks en van zijn vrouw Hindrika Fokkens vindt 
U elders in dit artikel afgebeeld. 
Ondanks het doorwerken van de Rechterlijke Archieven van Nieuwe 
Pekela, Wildervank, Veendam en Zuidbroek is het niet gelukt de ou
ders van de in de eerste generaties genoemde broers Wigbolt en Jan 
te vinden. Gesteld kan worden dat deze familie tot de oudste R. K . 
geslachten in de Veenkoloniën behoort, samen met Bodewes (zie het 
Bijblad van de Nederlandse Leeuw, deel 4), Bijlholt (zie Gruoninga 
197 3, no. 3), Kok (zie Gruoninga 197 4, no. 3), Fee burg (zie Gruo
ninga 1974, no. 2) en van der Werff en Drenth . 
De in generatie lb genoemde Susanna Jans is misschien een Baalman, 
tenminste bij twee van haar kleinkinderen Wekenborg is meter ene 
Susanna Jans , terwijl één keer Susanna Baalmans als meter wordt 
genoemd. De gegevens uit de Rechterlijke Archieven zijn gehaald uit 
R. A. V 11 , tenzij dit in de tekst anders is vermeld. 

Ia Wig bolt Jans, wever te Muntendam, huwt als zijnde van Veendam 
te Zuidbroek 23 sept. 1714 (huw. contract ald. 29 aug. 1714) 
met Hille Berents, J. D. te Muntendam; hij hertr. Zuidbroek 6 
juli 1721 Maria Everts, in Sappemeer, hij zelf woont dan in 
Muntendam. Marieke Everts hertr . te Zuidbroek 29 sept. 1748 
(huw. contract ald. 4 sept. 1748) met Jan Wilken, van Doerpen 
(= Dörpen in Duitsland). 
R.A . V x , dl. 17 , d.d. 24 aug. 1714 kopen Wigbolt Jansen en 
desselfs ondertroude bruid Hille Berents een behuisinge en 
schuirtje met vier wevers stellen en het toebehorige weversge
reedschap met oock een schap en tafel, en het beddegoed in de 
win::kel, uitgenomen alleen het bovenste bedde en een kussen voor 
325 caroli gulden. 
R.A. V x , dl. 17 , d.d. 29 aug. 1714 huw. contract tussen Wigbolt 
Janssen t e Veendam en Hille Berents J. D . te Muntendam. Van hun 
familie is slechts Jan Abels als neef van bruidszijde aanwezig . 
R . A . V x , dl. 17 , d.d . 5 mei 1719 kopen Wigbolt Jans en Hille Be
rents een huisplaatse en kampje te Muntendam gelegen, voor 60 
caroli gulden . 
R . A. V 11, dl. 9, d.d. 13 nov. 1730 verklaren Wigbold Jans en 
Maria Everts E cht: te Muntendam 240 car: guld : schuldig te zijn 
aan Anthony Scheppers en Aaltjen Harmens Drock Echtl : in Veen
dam, heerkomende wegens geleverde wa r e . 
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R.A. V kk, dl. 7, d . d. 25 jan . 1727 kopen Wigbolt Jans en Maria 
Evers echtelieden woonagtig tot Muntendam een seker huis en tuine 
beneffens de geheele opstreek so boute als veen gelegen tot Mun
tendam westwaarts van de zo genoemde bovenweg, voor 300, -
R.A. V x, dl. 20, d.d. 18 mei 1742 verkopen Wigbolt Jans en Ma
rieke Everts Ehel. te Muntendam een behuisinge eerd en nagelvast 
met de overdragt van huisplaatze en tuin voor 116 car gulden aan 
Willem Derks en Elske Everts Ehelieden te Muntendam . 
R.A. V x, dl. 20, d.d. 4 sept. 1748: huw. contract tussen Jan 
Wilken en Maria Everts Wed: van wijl. Wubbelt Jans . Dedigslie
den zijn geweest an de zijde van de bruid Elske Everts als suster 
en Jan Harms als angetrouwde swager. 
Uit het eerste huwelijk 2 kinderen: 
1. Trijntje Wigbolts, van Muntendam, huwt Zuidbroek 12 febr. 

1747 (huw. contract ald . 8 febr . ) Jan Harms (Smit). 
R.A. V x, dl. 20, d.d. 8 febr. 1747: huw . contract tussen Jan 
Harms en Trijntje Wigbolts. Dedigslieden an de zijde van de 
bruid zijn geweest Marieke Everts als bruidsstiefmoeder, S u -
sanna Jans als moi, Geert Harms en Grietje Wigbolts 
als angetrouwde broeder en volle suster. 
R.A. V x, dl. 20, d.d. 7 juni 1746 vindt een minnelijke boedel
scheiding plaats van de nagelaten boedel van Wigbolt Jans tus
sen Marieke Everts weduwe van wijl Wigbolt Jans ter Eener en 
Trijntie Wigbolts en Geert Harms en desselvs Huisvrouw Griet
je Wigbolts als kinder en Erfgenamen van Wigbolt Jans voorn. 
ter andere zijde. 
R. A. lV ij, dl 5, d .d. 1 mei 1775 wordt de inventaris opgemaakt 
van de goederen van wijlen Trijntie Wibbels wede wijlen Jan 
Harms. 
Marieke Everts behoudt in eigendom den gehelen boedel, huis, 
landerijen, veen etc. nevens alle weversgereedschap . Hiertegen 
keert Marieke Everts aan de kinderen 921 car . gld. uit. 

2. Grietje Wigbolts, van Muntendam onder Zuijtbroek, huwt Hooge
zand 22 mei 1741 Geert Harms, van Meeren in Westphalen, 
woonachtig op de Kalk wijk. 
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Uit dit huwelijk: 
a) Hilligjen Geerts, die huwt Kleinemeer 7 jan 1769 Jan Derks 

Swart, weduwnaar van Catharina Jurriens Veerkamp, beide 
echtelieden zijn vóór 1812 overleden. (Haar moeij is Trijn
tje Wigbolts, terwijl Harm Jans Baalman een volle neef is -
hoe precies is nog niet bekend-). Jan Derks Swart is een 
zoon van Derk Hendriks Swart en Maria Jans. 

b) Trijntje Geerts Koormann, ged. Kleinemeer 14 febr . 1762, 
overl. Wildervank 7 juni 1838, die huwt Kleinemeer 22 nov. 
1783 (huw. contr. Veendam 20 nov.) Willem Hegge, geb. 
Freren ca. 1757, overl. Wildervank 2 juli 1835, koopman; 
bij zijn overlijden wordt hij landbouwer genoemd; zoon van 
Jan Hendrik Hegge en Anna Maria Sleumer. 
R.A. V x, dl. 26 . d.d. 17 aug. 1786 compareerden Jan Derks 
in de Nieuwe Compagnie onder Kropswolde woonagtig en Wil
lem Hegge in de Wildervanck woonagtig, die compareerden en 
caveerden wegens hunne huisvrouwen Hilligien Geerts en 
Trijntjen Geerts erfgenamen van wijlen hare moej Trijntje 
Wigbolts Wed van wijlen Jan Harms Smit, die verklaarden 



uit handen van de E . lmke Edzes Wed van wijlen den Ouder
ling Hommo Eltsjes E ppes ontvangen te hebben 430 earl. gl. 
zijnde de twee laatste terminen koop schat , van een huis en 
plaatsje in Muntendam aan de E . Dedde F. ppes verkogt (op 
11 jan. 1774). 

lb Harm Jans, wonende te Muntendam , huwt ca. 1720 Susanna Jans 
(Baalman?) , zij hertr. als weduwe van Harm Jans te Muntendam op 
5 dec. 1728 te Zuidbroek met Harm Harms, op de Meeden geboor
tig van Meppen in Westfalen (geproclameerd Meeden 1 okt. 1728 
Harm Harms Wekenborg). Deze laatste was schoenmaker. Uit di t 
huwelijk is slechts één zoon bekend, die volgt onder Il. 
d.d. 1 febr. 1724 kopen Harmen Jans en Susanna Jans Echtl: te 
Muntendam een huis met desselvs tuin als ook eenig lant staande 
en gelegen in Muntendam met sijn plantagie en gewas voor 700 car. 
gu ld: 
R. A . V oo, d.d . 27 nov. 1728 wordt de in~ntaris opgemaakt van 
nagelaten goederen van Harm Jans welke Susanna Jans onder zich 
heeft. In de marge van deze akte staat geschreven: copia an Wig
bolt Jans en Jan Wessels Muntend. 
R.A. V x, dl. 20, d. d . 24 aug. 1741 verkoopt Susanna Jans wed: 
van Harm Harms tot Muntendam en voor haar als assistent Wigbolt 
Jans een huis , met schoenmakersgereedschap kuup en kalkdoppen, 
eerd en nagelvast met een tuintjen waarop het huis staat, beswet
tende o.a. ten Oosten an de Heereweg , als mede nog een tuintjen 
voor 300 gl. Hieruit (zie RA V qq, dl 5, 30-11-1728) 

Il Derk Harms, scheepstimmerman te Muntendam; tussen 1761 en 
1787 bouwde hij 37 schepen, huwt ca . 1749 Elisabeth Caspers. 
d.d. 28 aug. 1759 lenen Derk Harms en Lijsebeth Caspers Ehel: 
500 car: guld: tegen 5% (R.A. Vmm, deel 8) . 
d.d. 10 aug. 1767 verkopen Susanna Jans, we ede van wijlen Harm 
Harms Weken borg en haare zoons Jan Harms, Derk Harm s en 
Harm Harms de laatste voor hem zelve en in qlte als momber over 
' t minderjarige kind van Hilligjin Harms bij Harm Hindriks in egte 
verwekt een huis en tuine met eenig land, mitsgaders eenig vee en 
hooi, staande en gelegen te Muntendam voor 1100 gld: aan Wigbolt 
Harms, zoon van eerste en broeder van laatste comparanten. 
d.d. 15 okt. 1762 huwelijkscontract tussen Wigbolt Harms en 
Leentije Harms. Dedigsluiden an bruidegoms zijde waren de E . 
Zuzanna Jans als moeder, Harm Harms als broeder Hillichien 
Harms als zuster en Derk Harms als halve broeder. 
Uit dit huwelijk de volgende kinderen: 
1. Trijntje Derks, overl. vóór echtgenoot, ondertrouw Hoogezand 

11 april, huwt Kleinemeer 15 mei 1779 Harm Klasen Waterlo , 
uit de Kiel, geb. ca. 1746, overl. Lula (Windeweer) 27 april 
1816 kleermaker . 

2. Susanna Derks, woonachtig te Sappemeer in 1793 en overl. te 
Kleinemeer, huwt (1) Zuidbroek 12 mei en Kleinemeer 10 mei 
1788, huw. contract Veendam 5 mei 1788 Hindrik Engberts 
Bolder, van Hase in Munsterland, overL vóór 14 mei 1793 
(boedelscheiding in Veendammer Protocol), zoon van Engbert 
Bolder en Trijntje Harms; zij hertr. Kleinemeer / Sappemeer 
18/19 mei 1793, huw. contract Veendam 14 mei Engbert Wub-
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bens Homfelt, geb. Heede (Dsl.) ca. 1762, overl. Kleinemeer 
4 nov. 1850, timmerman, tapper, zoon van Wilbald Hindriks 
Humfel t en Catharina Hans en. 
d . d . 13 juli 1789 verkoopt Hindrik Engberts Bolder, medeca
veerende voor zijn vrouw Susanna Derks zes dallen gelegen in 
Muntendam voor 41 gld: 

3 . Harm Derks Holthuis, volgt lll. 
4. Hilligjen Harms Hol thuis , geb. Muntendam ca. 1 755, over l. 

Veendam 30 aug. 1833; ondertr . Veendam 26 okt . 1777, huw. 
contract ald. 13 nov. met Berend Geerts Wilminck (komt ook 
voor als Berend Geerts of als Berend Geerts Smit), van Dauke
ren (Wesuwe (Dld), overl. Veendam 13 mei 1800, smid ald. 
d . d. 15 juni 1793 verklaart de schipper Kornelis Jans Boon 702,
schuldig te zijn aan Berent Geerts Wilmink en Hilligjen Derks 
Ehel: te Veendam pro resto van geleverd taaij ijzerwerk geko 
men aan debiteuren niewe smak schip Vrouw Jantje genaamt, 
gemaakt te Veendam door de E . Harm Derks en onlangs van de 
bijl te water gebragt. 

5. Anna Derks, overl . te Dokkum, ondertr. Hoogezand 7 sept . 
1788 met Jacobus Alloisius Schmeltz (Smelts), "doctor uit 
Duitschland", geb . ca. 1749 en wonende te Akkerwoude (Fries
land), overl. Dokkum 1 juni 1819, chirurgijn ald., zoon van Ja 
cobus lgnatius Schmeltz, advocaat te Hadamar in het Nassau
sche. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

6. Jantje Derks Hoek, geb . Muntendam, ged . Kleinemeer 12 febr. 
1762, overl. Martenshoek 1 juni 1839, huwt Kleinemeer 28 mei 
1784 Wijnke Jans Bijlholt, geb. Martenshoek ca . 1758, overl. 
ald. 7 sept. 1817, mr. scheepstimmerman ald . , zoon van Jan 
Wijnkes Bijlholt, scheepstimmerman, en Geertje Gerrits Slumer 
(dit moet eigenlijk zijn: Boer). 

7. Maria Derks, geb. Muntendam, ged. Kleinemeer 16 aug . 1768, 
overl. Maarhuizen (Winsum) 1 febr. 1842, landbouwersche ald ., 
huwt Kleinemeer 15 april/Windeweer 17 mei 1789, huw.contract 
Veendam 14 mei 1789 met Derk Jans Zwart, van Nieuwe Compag
nie, ged . 1 febr. 1761, overl. Maarhuizen 10 dec. 1822, zoon 
van Jan Derks Zwart, landbouwer in de Nieuwe Compagnie (Hoo
gezand) en later op den Hoorn (Leens) en Catharina Jurriens 
(Veerkamp). Zie verder blz. 407 van "De lijsten der hoogstaan
geslagenen in het departement van de Westereems", door Jhr. 
Dr . P.J. van Winter. 

111 Harm Derks Holthuis, geb . Muntendam ca. 1755, overl. Veendam 
11 juli 1830, mr. scheepstimmerman te Muntendam, huwt Kleine 
meer /Zuidbroek 23/6 juni 1785, huw. contract Veendam 13 juni met 
Hindrika Fokkens van der Werff, geb . Martenshoek, ged . Kleine
meer 9 dec . 1760 als Anna Henrika, over 1. Veendam 11 jan. 1836, 
dochter van Fokko Ubels van der Werff , mr. scheepstimmerman bij 
Martenshoek onder Cropswolde, en Johanna Ottens Smit. 
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d .d. 5 april 1786 verkopen Derk Harms en Lijzabeth Kaspers aan 
haar zoon en schoondogter Harm Derks en Hinrika Fokkens een 
huis en tuine door kopers bewoont alsmede de helling met de schuu
re en alles wat tot de helling behoord, staande en gelegen aan 't 
Hoofddiep in Muntendam voor 2500 gld . 
d.d. 18 april 1791 verkoopt Harm Derks als erfgenaam van wijlen 



Derk Harms en Elisabeth Caspers, mede caverende voor de overige 
medeërfgenamen aan Harm Harms Wekenborg en Trijntje Hindriks 
Eh: in Muntendam een stuk wijdland p.m. 2 deimt, gelegen in 
Muntendam voor 400 gld. 
d.d . 5 mei 1791 verkopen Berend Geerts Smit mede caverende voor 
zijn ehevrouw Hilligjen Derks, Harm Derks en Hindrika Fokkes 
Ehel., Wijnke Jans Bijlholt mede caverende voor zijn ehevrouw 
Susanna Derks en Harm Klasen Waterlo allen te samen als erfge
namen van wijlen Elisabeth Caspers, wed. w: van Derk Harms, 
mede kaverende voor de medeerfgenaam Anna Derks en Jakobus 
Aloijsius Schmeltz van Akkerwoiyden een akker en heemstede ge
leden in Muntendam voor 310 gld: en verkopen een stuk dalland 
gelegen in Muntendam voor 81 gld: en verkopen een stuk land ge
legen in de Wijde onder Veendam voor 100 gld: en verkopen ten
slotte nog een akker gelegen onder Muntendam voor 220 gld: en 
cederen een vordering van 1500 gld: zijnde een restant koopschat 
over een huis , tuin, land en helling onder Muntendam, welke bij 
de mede erfgenamen Harm Derks en Hindrika Fokkens Ehel: van 
Muntendam aan gesamenlijke comparanten schuldig zijn ingevolge 
verzegeling de dato den 5 april 1786. 
d.d. 2 juli 1973 vindt de minnelijke scheiding en deling plaéj.ts van 
de nalatenschap van Derk Harms en Elisabeth Caspers, de erfeni s 
beloopt 9457, - ; Berend Geerts en Hilligjen Derks krijgen een huis 
en tuin met drie stukken land gelegen bij het oude verlaat onder 
Muntendam en een bedrag van 395=5= aan contanten. De overige 
erfgenamen ontvangen hun erfenis in contanten ten bedrage van 
1351,- . 
Uit Harm Derks en Henrika Fokkens de volgende kinderen: 
1. Theodorus Harms Holthuis (Muntendam genaamd bij zijn huwe

lijk), geb. Muntendam, ged . Kleinemeer 23 juni 1786, overl. 
Veendam 7 aug. 1875, scheepstimmerman, huwt Veendam 13 juni 
1811 Anna Joostens Baalman, geb. Veendam, ged. Kleinemeer 
14 jan . 1790, overl. Veendam 7 juni 1863, dochter van Joost 
Harms Baalman, grofsmid, en Maria Roelfs Hase Drenth. 
Uit dit huwelijk kinderen. 

2. Fokko, alias Phocas, geb. Muntendam, ged. Kleinemeer 21 dec . 
1788, over 1. Veendam ca. 5 dec. 1859 volgens de tienjaarlijkse 
tafel, maar daar niet gevonden. 

3. Elisabeth Harms Holthuis, geb. Muntendam , ged. Kleinemeer 
28 sept. 1791, over 1. Veendam 17 okt. 1873, huwt Muntendam 
21 okt. 1824 Eustachius, vulgo Stas, Savené (Savenije), geb . 
of ged. Millen, kanton Tongeren, arr. Maastricht 19 jan. 1786, 
overl. Veendam 16 juli 1875, rentenier in 1873, weduwnaar van 
Helena Oosterman , zoon van Johannes Savené en Johanna Weer
man. 

4. Otto Harms Holthuis, geb. Muntendam, ged. Kleinemeer 30 
maart 1794, over 1. Veendam 18 juni 185.1, scheepstimmerbaas 
te Veendam , huwt (1) Veendam 31 aug. 1818 Helena Jans Ewijk, 
geb . Veendam, ged. Kleinemeer 23 nov. 1794, overl. Veendam 
4 juni 1820, dochter van Jan Ewijk, tuinman, en Aaltje Mees 
Fee burg (zie Gruoninga 197 4, no . 2); hij hertr. Muntendam 1 7 
jan . 1824 Joanna Harms Nagel, ged. Kleinemeer 18 dec. 1800, 
overl. Veendam 2 febr. 1831, dochter van Harmannus Jans Na
gel, schipper, en Anna Caspers Uil. 
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Uit het eerste huwelijk kinderen . Uit het tweede huwelijk niet nage
gaan . 

5 . Joanna Harms Holthuis, ged. Veendam 6 jan. 1797 , huwt Muntendam 
8 dec. 1825 Caspar Harms Nagel, ged. Veendam 30 maart 1803, 
zeeman, broer van Joanna Harms Uil. 

6. Ubaldus Harms Holthuis, geb. Muntendam, ged . Veendam 26 mei 
1803, over!. Muntendam 5 juni 1853, scheepstimmerman ald . , huwt 
Veendam 28 juni 1830 Joanna Harms Mulder, geb. Wildervank., ged. 
Veendam 21 april 1806, overl. ná 1869; dochter van Harmannus 
Jans Mulder, smid en Lubbina Koerts Gort, deze laatste is een 
dochter van Koert Lammerts Gort, schipper en begr. Wildervank. 
dec. 1808, en Jantje Geerts, begr . Wildervank. jan . 1805. 
Uit dit huwelijk kinderen. 

In de aanvang van dit artikel gaven we als mogelijke verklaring van de 
naam Holthuis dat deze zou zijn befovloed door de scheepsbouw . Ver
schillende andere genealogen achten een andere verklaring meer voor 
de hand liggend, namelijk dat hier sprake is van een toponiem, een 
naam dus, die afgeleid is van een aardrijkskundig begrip . Een plaats 
als Holthusen of iets dergelijks zou dan voor de hand liggen. We rea
liseerden ons toen, dat de in generatie lb genoemde Susanna Jans 
waarschijnlijk een Baalman is. Welnu, de veenkoloniale Baalmannen 
zijn allen afkomstig van "Holthausen in Munsterland Koninkrijk Han
nover " ! 
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DE FAMILIE BONESCHANSKER 

door Ir. Th. P.E. de Klerck 

vervolg van bl. 12 van deze jaargang 

Bij afbeelding 4 op bladzijde 52. 
Boerensociëteit (gefotografeerd in 1900 door Koert Tijdens, toen leer
ling op de H. B. S. te Winschoten (zie B. B. B. 79) vóór de herberg Van 
Ingen. Hangt bij de familie Botjes in Boneschans (B.B.B. 81). De namen 
zijn bewaard gebleven door de aantekeningen van Ubbo Botjes, grootva
der van de tegenwoordige bewoner van B. B. B. 81 Rubertus Botjes, ge
huwd met Ella van Hoorn, wier overgrootvader Eltjo (Wirtjes) Hamster 
ook op deze foto staat. Op deze foto van 1. naar r. : 
bovenste rij, staande: 
1. Hendrik Folkert Tijdens, geb. Hamdijk 9 . 2.1870, ov. Winschoten 

26.4.1938 (zie B.B.B . 82 en O.B. 218a). 
2 . Fekko Botjes, geb. Hamdijk 25.11.1875, ov. Groningen 2.2 . 1931 

(zie B.B.B. 80, O.B. 124a en Botjes nr. 131). 
tweede rij, staande: 
1. Berend Renken, geb . Hamdijk 9.1.1863, ov. Nieuwe Schans 9.8. 

1949, ongehuwd (zie B.B.B. 79). 
2 . Adamu:·s ter Cock, geb. Bellingwolde 2.8.1846, ov. Nieuwe Schans 

1.3.1923, winkelier, z.v. Heero ter Cock (lb.) en Rikste Harms 
Engelkens (de enige niet-landbouwer in dit gezelschap). 

3. Johann Folkerts Groeneveld, geb. Bunderhee 1.6.1854, ov. Süder
Christian - Eberhards- Polder 26 . 8.1916 (zie "Die Groenevelds" I 
366). 

4. Anneus Groeneveld, geb. GrashausDünenbroek 14.7 . 1859, ov. ald. 
29 . 3 . 1939 (zie "Die Groenevelds" I 366) . 

5 . Onno Jan Onnes, geb . Nieuw Beerta 4.3 . 1864, ov. Apeldoorn 7.2. 
1949 (zie B.B.B. 84 en O.B. 134b). 

6. Adamus ter Cock Pzn . , geb. Hamdijk 27.6.1856, ov. Haren 22 . 2. 
1941 (zie B.B.B. 81 en O . B. 189b). 

7. Cornelius Renken, geb . Hamdijk 13.10 . 1860, ov. Nieuwe Schans 
8 . 5 . 1938 (zie B.B.B. 79). 

8. Ubbo Botjes, geb. Hamdijk 28.3.1877, ov. Winschoten 2.2.1973 
(zie B . B. B . 81, 0. B. 124b en nr. 132 in het door hem geschreven 
boek "Stamboom der familie Botjes"). 

9. Nantko Tijdens, geb . Hamdijk 25 . 3.1872, ov. Sauwerd 3.2.1951 
(zie B.B.B . 79 en O.B . 132b) . 

derde rij, zittend: 
1. Eltjo Hamster, geb. Midwolda 5.9 . 1847, ov. Nieuwe Schans 27 . 2. 

1926 (zie B. B . B. 86). 
2. Helenius Edzes, geb . Meeden 2.5 . 1845, ov. Nieuwe Schans 17.10. 

1931 (zie B.B . B . 87) . 
3. Douko Muntinga, geb . Finsterwolde 7.4.1850, ov . Eexta 15 . 4 . 1922 

(zie B. B . B. 88, stamboom Muntinga p. 28 0 . B. 158b) . 
4. Engel Hindriks Tijdens, geb. Hamdijk 14 . 8.1845, ov . Nieuwe Schans 

2.8.1926 de vader van de fotograaf (zie B . B . B. 83) 
(Ella van Hoorn is d. v. Wopke Anne van Hoorn en Tjaaktje Koets, 
kleind. v . Tiebinus Koets en Ellechien Hamster en achterkleind. v. 
Eltjo Wirtjes Hamster en Tjaaktje Dijkema). 
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Gen e a l ogisch overzicht 

Nadat in het voorgaande getracht is een beschrijving te geven van de 
plaats waaraan de familie de naam ontle ende en geconstateerd werd, 
dat er naast de in 1812 aangenomen naam Boneschansker in enkele ge
valle n een andere schrijfwijze voorkomt , komen wij nu aan de meer 
gedetailleerde beschrijving der verschill ende personen . O nder de 
reeds eerder vermel de restricties is he t overzicht bijgewerkt tot in 
1974. Ondertussen heeft de familie een door G. W. Nanninga te Haren 
(Gr . ) ontworpen wapen aangenomen. 

S child : een zilveren vel d met een groene 
vierkante, op een punt staande schans en 
een rood schildhoofd met 5 gouden sterren, 
geplaatst 3 en 2. 
Helmteken: een rode vlucht. 
Dekkleden: zilver en groen. 
Bij het samenstellen van dit nieuwe wapen 
werd hij geleid door twee omstandig-
heden: 1 °: het feit, dat de oudst bekende 
woonplaats en tevens de plaats waar thans 
nog de meesten van de familie wonen Mid
wolda (Oldambt) is,de gouden sterren over
genomen uit het gemeentewapen herinneren 
hieraan; 2°: het feit, dat de familienaam 
afkomstig is van de eertijds bij Nieuwe 
Schans gelegen Bo(o)nerschans, hetgeen 
gesymboliseerd wordt door een groene 
schans . De rode vlucht als helmteken 
herinnert aan het rode vogeltje in het 
gemeentewapen van Midwolda en staat 

eveneens in verband met de plaats van herkomst van het geslacht. Ten
zij anders vermeld heten zij Boneschansker. 

De stamouders zijn: 
I. Berent H in d riks, die 30 . 4.1730 trouwt te Midwol da (Oldambt) 

met Grietje Jans . Ook thans nog is de gemeente Midwolda de 
plaats waar verreweg de meeste Boneschanskers wonen. 

ll. Kinderen van Berent Hindriks en Grietje Jans (van 1): 
1. Gepke Alke, ged. Midwolda 14.11 . 1734 . 
2. Alke, ged . Midw . 15.9 . 1737. 
3 . Wupke, ged . Midw. 12 . 2 . 1741, tr . Midw . 23 . 4.1769 met 

T j aart Jan s, geb. Muntendam, wonende Noord broek. 
4. Hindrik, ged . Midw . 18 . 8.1743. 
S . Roelof, ged . Midw . 17 . 12.1747. 
6 . Berent, ged . Midw. 31 . 5 . 1751, ov . Boneschans (kerkboek 

Bellingwol de) 12 . 11 . 1808 als "Be rend Berends Bone schanscher", 
begrave n 16 . 11, koopman, herbergier, tr . Nieuwe Schans 29.4. 
1781 (ook h.c . )met Cornelia Hindriks, ged . Beerta 14 . 1. 
1759, ov. Beerta 23 . 2 .1836 als "Cornelia Hinderks Nevens" , 
d.v . Hindrik Nevens en Hilje Pieters. Deze ouders tr. Beerta 
26 . 10 . 1755 . Hindrik Nevens is van Stevensweert, een vesting
stad evenals Nieuwe Schans . H i j hertr. Nieuwe Schans 2 . 4. 
1799 (ook h.c . ) met Jantje Wol ters, weduwe van Theodoris van 
Blom. 
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Kindere n zie UI. 
7 . Gepke, ged. Midw. 4 . 6 .1756 . 

UI. Kinderen van Berent Berents en Cornelia Hindriks (van ll. 6): 
He ten Boneschansker . 
1. Hilje, geb . Boneschans 10 . 2 .1782, ged . Langakkerschans 

(= Nieuwe Schans) 17 . 2 . 1782 (ingeschreven in het doop boek van 
Bellingwolde), ov . Boneschans 16 . 9 . 1827 in huis nr. 242, onge 
huwd. 

2 . Beerent, geb. Boneschans 14 . 2 . 1784, ged . alsvoren 22 .2., 
ov. Beerta 5.7.1869, landarbeider, landbouwer, koopman, kas 
telein, tr. Beerta 7 . 10 .1815 met H i 11 e chi j n Derk s Kuiper, 
ged . Beerta 12 . 11.1790, ov . ald. 6 . 11.1846, d . v . Derk Hin
driks (Kuiper) (arbeider) en lmke Harms . 
Kinderen zie IV 1 . 

3 . Hindrik, geb. Boneschans, ged. alsvoren 19.9.1786,ov. Ekamp 
(Midw.) 10.7 . 1832 als "Boneschans", arbeider, landbouwer, tr. 
Beerta 8.5.1813 met Mettje Willems (Ottens) van Dijk, 
geb . /ged. Nieuw Beerta 29 . 3 . /3 . 4 . 1791, ov . Ekamp (Midw.) 19. 
11. 1846, d. v . Willem Ottens (koopman) en Trijntje Hindriks 
(Schenkel) . 
Kinderen zie IV 2 . 
Trijntj e H. Schenkel hertr . met Berend Jur jens Kroon. 

4 . Grietje, geb. Boneschans, ged . alsvoren 27 .6. 1790, ov . ? (bij 
het overlijden van haar man is zij "afwezig "), tr . Groningen 7. 
12.1817metFrans Geugjes Sap, ged . Wildervank 17 . 5 . 
1778, ov . Groningen 5 . 2.1858 , koopman, weduwnaar van Jantje 
Jans Hovingh (ov. Hoogezand 2 . 3 . 1812), z . v. Geugje Hindriks 
Sap (houtkoper) en Aaltje Schippers . 

5 . Jan Nevens, geb . Boneschans 9.2.1793, ged . alsvoren 27.2 . 
ov. Bone schans 19.2 . 1867, herbergier (1817), landbouwer, win
kelier (1832), veearts (1862), tolpachter (1860, 1867), 
t r. I Nieuwe Schans 6 .12.1817 met Wemelyna Engelkes 
Vriese, geb . Bellingwolde 28.7 . 1798, ged. 5.8 .,ov. aldaar 
21.3.1828, d . v. Engelke Jans Vriese en Trijntje Jans (Nieboer) ; 
(landbouwer, zie B . B. B . 89) . 
tr. Il Nieuwe Schans 22 .4.1831 met Geeske Berends Mig-
c he 1 s, geb./ ged. 3 /9 . 6 . 1805, verhuisde juli 1867 naar Winscho
ten, waar zij ov. 21.10.1886, d . v. Berend Migchels (landbouwer) 
en Siben Roelfs Bosch . Z ie afb. 1 en 2 . 
Kinderen zie IV 3 . 

6 . Jan Pieters Stuurman, geb. Boneschans 18.9., ged . als 
voren 25 . 9 . 1796, waarschijnlijk jong overleden. 

7 . Auke, geb. Boneschans 28 . 3 .1800, ged. als voren 3 . 4 . , ov . 
Dalen 11.2.1855, tr. Nieuwe Schans 20 . 4 . 1818 met Karl Ger 
lach Begemann, geb . Lippenhuizen 6.11.1792, ov. Borger 
23 . 12 . 1873 , commies 2e klas bij in- en uitgaande rechten te Bo
neschans (1818), grietman van Opsterland, z .v. Simon Hendrik 
Anton Begemann (predikant te Lippenhuizen 1 788- 1794, Vlagt 
wedde 1794-1801, Norg 1801 - 1841) en Lutgera Waten. 

IV 1. Kinderen van Beerent Boneschansker en Hillechijn D. Kuiper 
(van m. 2) : 
6 heten Boneschansker, 7 Boonschansker . 
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1 . Corne l ia, geb . Beerta 24 . 7.1816, ov . Beerta 29.9 . 1846, on-
gehuwd. 

2. lmke , geb . Beerta 19 . 8 . 1817, ov . Beerta 20 . 10 . 1817 . 
3 . Derk, geb . Beerta 12 . 9 . 1818, ov. Beerta 9.3.1819 . 
4. Derk, geb . Beerta 13 . 9 . 1819, ov . Beerta 25.2 . 1840 als fuse

lier met onbepaald v e r lof, ongehuwd . 
S. lmke Boonschansker, geb . Beerta 28.6 . 1821, ov. Bee rta 

12.6 . 1822 . 
6 . lmke Boonschansker, geb. Beerta 30.8.1822,ov . Beerta 

1.1.1847, ongehuwd . 
7 . Berend Boonschansker, geb . Beerta 20.8 . 1824, ov . Beer

ta 24 . 10 . 1888, alndbouwer, voerman, tr. Beerta 16 . 5.1857 met 
Geesi e n Nanninga, geb. Winschoten 20 . 5.1827, ov . Blijham 
(Wedde) 31.10 . 1908 , d . v. Jacob Nannes Nanninga (landbouwer) 
en Martje Waalke ns. Kinderen zie V 1. 

8 . Jantjen Boonschansker, geb . Beerta 7.1.1826, ov. Beer
ta 8 . 3 .1826 . 

9 . Hindrik Boonschansker, geb . Beerta 29.6 . 1827, ov . Win
schoten 26.6 . 1890, bakker, 
t r. I Winschoten 4 . 7 . 1850 met Jan na Busscher, geb. Win
schoten 5.10 . 1821, ov. ald. 6.11.1882, d.v. Marten Melles Bus 
s cher (koopman , herbergier) en Trijntje Harms van Heuvel; 
tr. Il Winschoten 28.10.1886 met Anneke Nanninga, geb. 
Sappemee r 13.2.1849, ov . Winschoten 4 .10 . 1915 als ventster, 
k ruidenierster, d.v . Harm Conken Nanninga (schoenmaker) en 
Aaltje Jacobs Penthum. 
Kinderen uit beide huwelijken zie V 2. 

10. Harm Boonschansker, geb. BeertaS.3.1829, ov . Beerta 
17 . 3 . 1829 . 

11. Jantje n, geb . Beerta 28.6.1830, ov. Beerta 12 . 12 . 1831. 
12 . Jan, geb . Beerta 29 . 8.1834, ov.? (komt 1 . 1.1890 nog voor in 

het bevolkingsregister van Finsterwolde), dagloner 
t r. I Beerta 6.4.1861 met Martjen Bonder, geb . Ekamp (F.) 
11.6 . 1838, ov. ald . 27 . 1.1866, d . v. Harm Jans Bonder (huis 
verver) en Janna Jans Drenth; 
t r. Il Finsterwolde 5.4.1867 met Elske Prins, geb . Beerta 
27 . 9 . 1821, ov . Ekamp (F.) 31. S. 1873, weduwe van Jurjen Arends, 
d .v . Jans Pieters Prins (arbeider) en Jantj en Roelfs Kuiper; 
tr . III Finsterwolde 6 . 3 . 1874met Riemke Willems Meijer, 
geb . Zuidbroek 7 . 10.1822, ov. Ekamp (F.) 16 . 7.1887, wed.van 
Wilke Jak.obs Emmens, d . v . Frouke Berends Meijer. 
Kinderen alleen uit het le huwelijk, zie V 3 . 

13 . Jantjen Boonschansker, geb. Beerta 25 . 12 . 1836, ov. Win
schoten 11 . 5 . 1868, tr . Beerta 19.3.1859met Jans Jansen, 
geb . Finsterwolde 2 . 3.1834, ov . Beerta 15.2.1915,dagloner, 
kleermaker, houtkoper sknecht, watermolenaar te Beertsterhoo
gen, z.v . Albert Jans Jansen (watermol enaar) en Zwaantje Jans 
Kramer . 
Jan Janse n hertr. Beerta 30 . 4.1870 met Trientje Bolwijn , geb. 
Nieuw Beerta 12 . 1.1829, ov . Beertsterhoogen 27 . 11.1909, we d . 
E renst P als (dagloner), d.v . Wientje Kornelis Bolwijn en Pietje 
Koerts L uttje . 

IV 2 . Kinderen van Hindrik Boneschansker en Mettje W . van Dijk (van 
lll.3): 
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Heten Bone schans. Hindrik heet in de huwelijksakte terecht Bone
schansker en tekent ook zo. Bij de aangifte van de geboorte van zijn 
kinderen heet en tekent hi j Bone schans. 
1. Trijntje Hindriks Bone schans, geb. Ekamp (Midw.) 

20.12.1813, ov. Oostwold (Midw.) 7.1.1892, winkelierse, 
tr. I Midwolda 2.9.1844 met Tam m o Jans Sta rk e, geb . 
Finsterwolde 13.9.1819, ov. Oostwold 14. 5 .1846, landbouwer , 
z.v. Geert Tammes Starke (landbouwer) en Doetjen Hindrik s 
Niewold; 
tr. l1Midwolda4 . 5 .1849met Tennis Jan s Hut, arbeider, 
geb. Midwolda 4.12.1816, ov. Oostwold 12.12.1894, z.v . Jan 
Tennis Hut (arbeider) en Jantje Harms. 

2. Berend Hinderks Boneschans, geb. Ekamp(Midw.)8 .5 . 
1815, ov. Westerlee 14.12.1855 als arbeider 
tr. I Scheemda 10. 7 .1847 als landsebruiker te Westerlee met 
Grietje Jans van Loo, geb./ged. Scheemda 17/27.1.1805, 
ov. Westerlee 5 . 11.1847, landgebruikster ald., d.v. Jan Jans 
van Loo (arbeider) en Anje Philippus; wed. v . Harm Bronsema . 
tr. 11 Scheemda 2.3.1850 als arbeider met Klaassien Klaas
sens, geb. Nieuw Beerta 16.10.1821, ov. Oude Dijk (Nieuw 
Beerta) 5.2.1862, d.v. Derk Jans Klaassens (arbeider) en Ida 
Hindriks. 
Kinderen uit het 2e huwelijk zie 4. 
Klaassien Klaasens hertr. Beerta 17.7.1858 met Jan Wendelkes 
geb. De Bult, ged. (ev. luth.) Winschoter Zijl 7.6.1802, ov. 
Oude Dijk 17.3 .1866, dagloner, weduwnaar eerst van Geertjen 
Jans Bos daarna van Everwina Harms Sweede, z . v. Hindrik Wen
delkes en Frouwe Jans. 

3. Kornel ia Bone schans, geb. Ekamp (Midw.) 16.10.1818,ov. 
Beerta 2 .8.1888, tr. Beerta 2.5.1846 met Willem Jakobs 
Hamster, geb. Oostwold 2.6.1814, ov. Beerta 3.4 .1888, ar
beider, z.v. JakobHindriksHamster(dagloner, geb. F . 28.12. 
1790, ov. Midw. 26.12.1871) en Eefke Willems van der Veen, 
kleinzoon van Hindrik Jakobs en Dieuwer Jans. Zie B. B. B. 31. 

4. Willem Bone schans, geb. Ekamp (Midw.) 21.10.1820, ov. 
Bellingwolde 17.2.1883 als koopman, dagloner, wagenaar, 
landbouwer, tapper , tr. Midwolda 30.8. 1851 met E l sien Au
ke s, geb. Ekamp (Midw.) 2.4.1829, ov. Bellingwolde 4.5. 
1893, d.v. Hilbert Jakobs Aukes (arbeider, geb ./ged . Belling
wolde 2/14.10.1798, ov. Oostwold 22.1.1856 als weduwnaar 
van Foktjen Klaas sens Kreijenborg) en Janna Jakobs Karspers . 
Kinderen zie V 5. 

5. Jan (Hindriks) Boneschans, geb . Ekamp(Midw.)24.10. 
1822, ov. Oostwold 24.5.1882, wagenaar, voerman, landbouwer, 
arbeider 
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tr. 1Midwoldall.11.1844metRikste Aukes, geb. Ekamp 
(Midw.) 26.9.1826, ov. Oostwold 18.5.1852, zuster van Elsien, 
zie IV 2.4; 
tr. Il Midwolda 30 .5.1853 met Menje Berents Schoon
beek, geb. Termunten 21.2.1822, ov. Oostwold 30.4.1898, 
d.v. Hindrik Jacobus Schoonbeek (timmerman) en Martje Eilts 
Oosterveld. 
Kinderen uit beide huwelijken zie V 6. 

(wordt vervolgd). 



GENEALOGIBMOORLAG 

door Petronella J.C. Elema en Dr. P. Bos 

Inleiding 

ln het tentoonstellingsnummer van "Gruoninga" 10 (1964) blz. 35, kwam 
in het kort ook de familie Moorlagh ter sprake. Gesteld werd dat alle 
thans bekende families Moorlach, Moorlag, Moloch en Molog tot één 
geslacht behoren. De familie zou oorspronkelijk van Vlagtwedde afkom
stig zijn en teruggaan op Jan Moorlag, geb. ca. 1650, wonende te Vee
Ie (een gehucht bij Vlagtwedde) en gehuwd met Speltje Jans; deze zou 
dan een zoon zijn van een Willem Moorlag, gehuwd met een Rebecca. 
Tenslotte werd nog het vermoeden uitgesproken dat de eerste naamdra
gers afkomstig zouden zijn uit Mörlach, een dorp in Beieren. 
Omdat een betovergrootmoeder van één van ons (P. B.) een lid van deze 
familie was (V .1. 2.1) en het vinden van haar afstamming nogal moeilijk
heden opleverde, leek het gewenst deze familie eens nader te onderzoe
ken. Het bleek dat er hier en daar k leine, onvolledige en bovendien on
juiste fragment-genealogieën in omloop waren. Systematisch archiefon
derzoek leverde onderstaande genealogie op. 
Inderdaad bleken de meeste Moorlags (ongeacht de spelling) tot één, oor
spronkelijk uit Vlagtwedde stammende familie te behoren. De overige in 
1964 geuite veronderstellingen waren min of meer uit de lucht gegrepen. 
"Speltje" was verkeerd gelezen voor Aeltje, Rebecca zal met een J(oh)an 
Moerlagh getrouwd geweest zijn en hoewel Vlagtwedde blijkens "Neder
land in vroeger tijd" (deel XXIV, blz. 442) voorheen een levendige 
plaats was "alzo hier doorgaat de groote weg over de Boertange naar 
Munsterland" leek ons het verband met een Beierse plaats wel wat ver
gezocht. Niettemin kan een herkomst uit Duitsland niet bij voorbaat 
worden verworpen. De grens lag dichtbij en de familie neemt de eerste 
decennia in het dorps beeld een vrij geïsoleerde plaats in, die door im
port van buitenaf te verklaren zou zijn. Een waarschijnlijk Duitse, 
maar naar de voornamen te oordelen niet verwante naamgenote komt 
voor in Veendam: Anna Maria Mo(o)rlaghe, v a n Braamsch (mogelijk 
Bramsche, dat vlak boven Osnabrück ter hoogte van Ootmarsum ligt) 
krijgt Veendam 23-4-1702 attestatie om elders te huwen (onbekend 
waar, niet in stad-Groningen) met Roelef Cramer. Hij was eerder ge
trouwd 1. Veendam 26-6-1695 (hij komt dan van Swol) met Margaretha 
Wakers en 2. Veendam 23-1-1701 met Grietje Tijssen Groenendal. In 
de Rechterlijke archieven van Veendam (V 11) komen 23-11-1703, blz. 
81, Roelef Cramer en Anna Maria Moorlage voor als betrokken bij een 
verkoop; en 6-7-1705, blz. 133, Roelef Cramer en Anna Maria van 
Moorlaghe, in verband met een overdracht. 
Kinderen uit dit huwelijk werden te Veendam gedoopt: 
1. L ucretia, ged. 4-2-1703. 
2. Rudolphus, ged . 9-3-1704. 
3. Anna Maria, ged . 2-4-1706. 
Deze vrouw behoorde dus duidelijk niet bij de Vlagtwedder familie . Een 
rond 1750 in Onstwedde getrouwd echtpaar, waarvan alle kinderen de 
naam Moor lag aannemen, lijkt er wel degelijk -bij te horen. Aansluiting 
bleek echter op geen enkele manier mogelijk, zodat deze genealogie 
vooralsnog apart moet blijven staan. De uitwerking hiervan volgt als 
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bijlage. In de grote genealogie zijn bijna alle overige dragers van de 
naam Moorlag ingepast. Niet op alle plaatsen zijn werkelijk "harde" 
bewijzen te leveren voor de filiaties , maar de genealogie zoals die 
hier gepresenteerd wordt lijkt ons te sluiten._Commentaar en aanvul
lende gegevens zullen in dank aanvaard worden! Zoals bij meer Gro
ninger families voorkomt werd de familienaam nu en dan via de moeder 
doorgegeven (men zie 111.4, 111. 6 en 111.9. 2 . ). Dit bemoeilijkte uiter
aard het onderzoek. Bijzonder lastig was het de aansluiting te vinden 
van~ bovengenoemde betovergrootmoeder (V .1. 2.1), Janna Jans Moor
lag, met de overige leden van dit geslacht. Blijkens een akte van be
kendheid was haar vader Jan Klasens Moorlag (V. 1. 2) een neef van 
Harm Gerrits Moor lag (V. 2); aanvankelijk werd de verwantschap ge
zocht via Klaas Harms en Etje Harms, resp. de vader van Jan Klasens 
en de moeder van Harm Ge.rrits Moorlag, doch ten onrechte . Uitein
delijk bleek het de schoonmoeder van Klaas Harms, nl. Rixtje Jans 
(IV. 2) en de vader van Harm Gerrits, nl. Gerrit Jans Moorlag (IV. 3 ) 
zuster en broer geweest moeten zijn. Hier doet zich dus het geval 
voor dat iemand zijn familienaam rechtstreeks van zijn overgrootva
der kreeg: Jan Klasens Moorlag ontving de familienaam via zijn 
grootmoeder Rixtje Jans (die zelf nooit als Moorlag wordt vermeld) 
van zijn overgrootvader Jan Moorlagh. Om het geheel nog wat moei
lijker te maken bleek de doop van laatstgenoemde (111. 1) niet te vinden 
te zijn (evenmin als van vele andere familieleden) en waren de vader 
en de grootmoeder van Jan Klasens Moorlag in andere plaatsen ge
doopt dan waar zij volgens hun huwelijksinschrijvingen vandaan kwa
men: Claas Harms "vanwege het onbegane saisoen des jaers" (men 
had in december van Overschild naar Hellum moeten reizen, maar de 
weg naar Woltersum was beter begaanbaar) en Rixtje Jans was ge
doopt in Vlagtwedde, maar haar moeder Tamke Gerrits was als we
duwe naar haar geboorteplaats Wirdum teruggekeerd, zodat Rixtje 
bij haar huwelijk "van Loppersum" kon komen. Ook de doop van de 
echtgenoot van Rixtje Jans (Reert Cornelis, met wie zij in 1745 trouw
de) werd niet gevonden. Dit soort zaken maakte het leggen van de 
juiste ver banden niet gemakkelijker. 
Bij de eerste generatie is dan nog een mogelijk verwante tak van 
naamgenoten opgevoerd, waarvan de relaties zowel onderling als 
met de hoofdstam onduidelijk blijven. Tijdens het onderzoek ble
ken daarvan nog nakomelingen in de mannelijke lijn te leven onder 
het patroniem Wijnholds. Dank zijn wij verschuldigd aan de heren 
Brengers, die zijn Moorlag-dossier ter beschikking stelde, en 
Jansonius, die vele, over de hele provincie verspreide gegevens 
noteerde en ook verder verhelderende toelichtingen gaf . 

De Vlagtwedder Moorlag-familie. 

I. Deze oudste generatie moet hypothetisch blijven, zolang dit echt
paar niet in de archivalia is teruggevonden. Te oordelen naar de 
namen van de kleinkinderen zullen deze ouders ongetwijfeld gehe
ten hebben: Jan Moerlagh, gehuwdmetRebecca N; zij 
leefden naar schatting tussen 1640 en 1690. 

58 

In de Rechterl. archieven van het landschap Westerwolde (R.A. 
VI w) komen zij in de bewaard gebleven ·delen (1654-'60, 1666-'93) 
niet voor. Wel is een zekere Jan Moerlagh (de eerste malen Johan 
genoemd) tussen 15-5-1676 en 22-4-1689 vijftien maal "hiertoe ex-



presselijk gerequireerde" getuige, wat op een zekere status wijst. 
Nooit wordt daarbij zijn beroep of functie vermeld, wel zijn het steeds 
akten die in Vlagtwedde verleden zijn . Het echtpaar heeft in ieder 
geval vier gehuwde kinderen gehad. Dat deze inderdaad broers en 
zusters waren blijkt uit het huwelijkscontract van één van hen, in 
1698 (zie 11. 4) . Hieraan is de volgorde ontleend waarin zij zijn op
gevoerd: 
1. Jannes (volgt 11 . 1). 
2. Claes (volgt 11 . 2). 
3 . Willem (volgt II. 3) . 
4 . Grietien (volgt 11.4). 
Mogelijk, maar niet zeker, is aan deze familie verwant: 
Jan Moerlagh, getrouwd met Aeltjen Jans, dit echtpaar laat Vlagtwedde 
9-6-1678 een zoon Wijnold Jans dopen. 
Kinderen van deze Wijnold Jans uit een verder onbekend huwelijk, al
len te Wedde gedoopt zijn: 
1. Aeltjen, ged. 13- 2-1707 . 
2. JanMoorlag, ged. 14-3-1710 . 
3. Jan Moorlag, ged. 13-12- 1715. 
Een zeker Jan Wijnolts Moorlagh, geboortig van Wedde maar bij zijn 
huwelijk in Vlagtwedde wonend, trouwt Vlagtwedde 11-2-1725 Anne
ke Harms van Wollinghuizen. Dit kan onmogelijk de dopeling van 1710 
of 1715 zijn, maar verwantschap is wel zeer waarschijnlijk. 
Anneke Harms wordt Vlagtwedde 29-2-1704 gedoopt als dochter van 
Harmen Hindricks Bulder en Annecke Geerts. Een verzorgings beding 
dat haar ouders 15-1-1720 (R.A. VI w 5) sluiten met haar oudste 
broer Geert Harms Bulder, die met Anneke Frerichs ten V eldhuis 
was getrouwd, geeft als haar broers en zusters nog : Wilmke Harms 
Bulder (getr . met Jan Claessen in Ter Wupping), Geeske Harmens 
Bulder (getr . met Berent Feckes aan het Winschooter Oosterend), 
Neeske Harms Bulder, dienstmaagd bij een stad-Groninger burge
meester, Grete Harms Bulder (getr. met Harm Alberts in Wolling
hui zen), Jan Harms Bulder en Dirck Harms Bulder. Kinderen uit 
het huwelijk van Jan Wijnolts Moorlagh en Anneke Harms Bulder 
worden in Vlagtwedde gedoopt : 
1. Wijnolt, ged . 17-6 - 1725. 
2. Albert, ged . 28-5-1741. 
Waarschijnlijk zijn in de tussenliggende periode elders ook nog kin
deren gedoopt, zo zou men o . a. een Harm verwachten. Hier ver
dwijnt verder de naam Moorlagh: 
Wijnholt Jans, soldaat in de compagnie van de Luit. gen . J. Lewe, 
van Vlagtwedde, ondertrouwt Oude Pekela 29- 2 - 1748 Hindrikje 
Philips van de Pekela. In de daarop volgende jaren is het dtb van 
Oude Pekela zeer fragmentarisch bijgehouden: men mag aannemen 
dat hun eerste kind een zoon Jan was . Uit dit huwelijk: 
1. Jan Wijnholts, geb. Oude Pekela ca. 1749, overl. Emmen 2 - 5 -

1825. Trouwt 1-6-1777 Geesjen Lamberts. Uit hun zoon Wijnholt 
Jans Wijnholts, ged . 26-11-1793, een nog bestaande familie 
Wijnholts. 

2 . Lientje, ged. Oude Pekela 7-2-1751. 
3. Albert, ged. Oude Pekela 21-1-1753. 
4. Albert, ged. Oude Pekela 27-10-1754. 

11.1 JannesMoorlagh; overl. Vlagtwedde 5 - 8-1723. 
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Trouwt Vlagtwedde 22- 5-1686 Rickste Engelckes, van Smeerlingh . 
Hij is enkele malen "versochte getuige" in Vlagtwedde: 12-3-1717 
en 10-9-1721 (R . A. VI w S) en 14- 11 - 1722 (R . A. VI w 6) . 
Kinderen, allen te Vlagtwedde: 
1. Rebecca, ged . 6 - 3-1688 . 
2. Jan, mogelijk geb. ca 1690 (toen het doopboek niet ingevuld 

werd; volgt lil. 1). 
3 . Engel, ged . 9-8-1696 (volgt Ill . 2) . 

ll.2 Claes Moorlagh; overl. Vlagtwedde 4-10-1704. 
Trouwt Vlagtwedde 17 - 4-1692 Griete Hindriks; zij hertrouwt 
Vlagtwedde 26-5-1715 Harm Berents ter Horst, van Ter Apel. 
Kinderen , allen te Vlagtwedde: 
1. Albertien, ged. 6-10 - 1695. Mogelijk is zij Aeltien Moorlagh, 

aangenomen Vlagtwedde 7 - 12-1712, deces. Onstwedde den 6 juni 
1714 (datum moeilijk leesbaar); anders zou deze Aeltien ook tot 
de Wijnholts/Moorlag - familie kunnen behoren. 

2. Jan Moorlagh, ged. 15 - 8-1697 (volgt lll.3). 
3 . Rebecca, ged. 12-12-1699 (jong overleden). 
4. Rebecca, ged. 11-9-1703 (volgt III . 4). 
5. Hindrick, ged. 1-7 - 1703 (volgt lll. S). 
6. Klaessina, ged. (postuum) 1 - 6 - 1705; overl. voor 1732 (hertrouw 

echtgenoot); belijdenis Vlagtwedde 1-12-1724. Trouwt Vlagt
wedde 5-5-1726 Jacob Oostervelt, ged. Vlagtwedde 21-5 - 1696 
als z.v. Simon Oostervelt en Hillechien Jans. Kinderen . 1. 
Hillichien (ged. 28- 7 - 1726) ; 2. Simon (ged . 27 - 7 - 1727) en 3. 
Klaes (ged. 21-10-1728) . 

ll. 3 Willem Moor lach; belijdenis Vlagtwedde 28-2-1696, over 1. na 
1746. Trouwt 1. Vlagtwedde 2-10-1698 Annecke Harmens. 
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Trouwt 2. als Willem Moorlagh van Veele, Vlagtwedde 7 - 12-1727 
Geeske Harms, wed. van Jan Geerts Nieman . Huwelijkscontract 
VI z (Vlagtwedde) 5-12- 1727, blz. 172. De bruidegom brengt in 
zijn kamp bij V eele gelegen, twee bedden, een koe, S tinnen 
schottels, 1 kroes, 2 tinnen koppen en 1 half-kroes pulle. Zijn 
getuigen zijn Hans Hindricks en Aeltien Moorlaghs, swaeger 
(schoonzoon) en dochter; zijn zoon en dochter Harm en Geesyn 
zijn wel expres versocht doch niet verscheenen , de jongste zoon 
Jan is mogelijk nog niet oud genoeg om te compareren. De bruid, 
die een iets grotere veestapel bezit (een koe en een kalf, een gante 
met twee olde gansen) en veel huisraad , neemt de bruidegom bij 
zich in haar behuizing en thuine het Sloots geheten, dat overigens 
nog niet ten volle betaald is; bij de koop op 22-5 - 1720 bleef een 
schuld van 100 Car. gld . staan bij (nu wijlen) Ds Henricus Hom 
merickhuisen en Tjaduwe Haeselhofs, die op 10-1-1729 (R . A. Vl 
w 6) vernieuwd wordt door Geeske Harms en haar tweede man. 
Willem Moorlagh overleeft ook zijn tweede vrouw. 1-9- 1744 ver
kopen de volmachten van resp. de erfgenamen van Nije Jan en die 
van Nije Jans Geescke, geweesene huisvrouw van opgemelte 
overledene Nije Jans en laest weer hertrou wt an Will em Moorlag, 
deze behuizing en tuin aan Derck Willems en Hindrikje Alberts 
(R.A. VI w 8). Willem Moorlag heeft er dan 17 jaar gewoond, 
maar schijnt nog een behu izing in bezit te hebben, mogelijk die 
waarin zijn oudste dochter woont: 7 - 7 - 1746 (R.A. VI w 8, blz. 
263) laat hij te zijnen huize een "oevelgangsbrief" opmaken, waar
bij hij verklaart dat hij 22-2-1727 een dispositie h eeft gemaakt 



over zijn na te laten goederen ten profijte van zijn oudste dochter 
Aeltjen Willems Moorlagh wegens alle trouwe diensten aan haar 
vader bewezen . Nu verneemt hij dat "sulx in regte niet bestaan kan" 
omdat dit geen vers egel t instrument is; en daar hij al een vieren
deel jaars bedlegerig is en Aeltje zich veel moeite en kosten heeft 
getroost, doet zijn huis met tuin en alle verdere goederen "die dog 
soo heel groot niet en sijn" in oevelgang over aan Aeltje en haar 
man Hans Hindricks, op voorwaarde dat zij voor zijn levensonder
houd, verzorging en begrafenis zullen zorgen. Zij moeten boven
dien aan zijn andere dochter Geeske Willems te ·Wittewierum 
aanstonts eene van hare twe koijen geven, omdat zij dezelve nodig 
heeft. Soodaene capitael en rente van 60 Car. gld. als hij volgens 
obligatie van 10- 5 - 1745 heeft over Geert Harms en desselfs soon 
Harm Geerts tot Vlagtwedde (hoogstwaarschijnlijk zijn zwager en 
neef, zie 11.4) blijft onder Hans Hindricks berusten, die ook de 
rente ontvangt. Maar als de beide kindskinderen met naeme W i 11 e m 
Moorlach en sus ter Martjen Moorlach wonende tot Lop
persum meerderjarig zijn of komen te trouwen, kunnen zij dit op 
eisen. Willem Moorlagh is verzochte getuige op 13-8-1732, daarna 
vanaf 9-11 - 1736 zeer regelmatig als M(este)r Moorlagh (deze be
titeling betekent hier niet schoolmeester, maar duidt een zekere 
maatschappelijke standing, mogelijk die van handwerksman, aan). 
De laatste maal dat hij als getuige werd aangetroffen was op 7-5-
1743. 
Kinderen uit het eerste huwelijk, allen te Vlagtwedde: 
1. Aeltien, ged . 20-11-1698 (volgt 111.6). 
2. Harm, ged. 28 - 7-1700 (volgt lll.7). 
3. Geescke, ged . 26-3 - 1702. 
4. Rebecca, ged. 8 - 12-1703. 
S. Geeske, ged. 16-8-1705 . Trouwt Wittewierum mei 1728 als Gees 

ke Willems, j . d. tot Vlagtwedde, met Omge Doeës van Krodde
bouren . Hieruit kinderen te Wittewierum . 

6 . Rebecca, ged. 18- 3-1708. 
7 . Jan Moorlagh, ged. 26 - 4-1711. 

ll.4 Grietien Moorlachs, overl. na 1746 . 
Trouwt 1. (ws. Vlagtwedde 1690; tussen dec. 1689 en april 1691 
zijn "om de swackheit van het gesichte van mijn vaeder Joannes 
Hommerickhuisen deese (huwelijken) niet aengeteeckent") Harmen 
Pieters. Trouwt 2. als weduwe van Harmen Pieters Vlagtwedde 
1-3-1698 Geert Harmens; h.c. Vlagtwedde 30-4-1698 (VI z 1, fol. 
15) . Getuigen aan bruidegomszijde Jan Wijndels als swaeger en 
Jacob Hesse als getuige; getuigen aan bruidszijde Jannes Moorlagh, 
Claes Moorlagh en Willem Moorlagh als broeders, alsmede IJmer 
Hoyckingh als getuige . De bruid heeft dan twee voorkinderen. Mr 
Geert Harms, timmerman te Vlagtwedde, en desselfs huisvrou 
Grietje Moorlach l e nen 30-8-1721 (R.A. VI w 5) 200 Car. gld. 
van Jan Polling, erfgesetene te Jipsinghuizen. Boven dit bedrag le
nen Mester Geert Harms, timmerman tot Vlagtwedde, zijn huis
vrouw Grietien Moorlags en hun soon Mester Harm Geerts, timmer 
man, en desselfs huisvrouw Roelefjen Wolters nogmaals 100 Car. 
gld . van Jan Pollinge op 8-1-1746 (R.A. VI w 8). De financië1e 
toestand lijkt daarna te verslechteren; afgezien van de in 11.3 ge
noemde obligatie be vestigt Grietje Moorlagh , huisvrouw van Geert 
Harms, samen met haar zoon en schoondochter Harm Geerts tim-
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merman, en Roelefjen Wolters dat zij aan boekhouder en diakenen van 
de kerk te Vlagtwedde 100 Car. gld. 12 st. schul dig zijn , herkoomen
de van verscheydene voor en nae verschooten penningen (R.A. VI w 
8, 29- 12- 1746). 
Kinderen uit het eerste huwelijk, allen te Vlagtwedde: 
1. Pieter , ged. 3 - 5 -1 691 (volgt lll.9). 
2. Elsien, ged. 24-3 - 1693 . 
3. Jannes, ged . 28-10-1694 . 
Kinderen uit het tweede huwelijk, allen te Vlagtwedde: 
4. Harm, ged . 21 - 5 - 1699. Deze Harm Geerts, eveneens timmerman , 

trouwt (mogelijk) Vlagtwedde 20 - 10-1722 Anna Jans en (zeker 
Vlagtwedde 8-5-1735 Roelfijn Wolters. 

S. Claes , ged. 30- 10- 1701. 
6 . Hindrick, ged . 30-12-1703 . 

lll. l Jan Moorlagh; belijdenis Vlagtwedde 4-3-1712. 
Trouwt Vlagtwedde 1-12-1715 Tamke Gerrits van Wirdum . Tamke 
Gerrits, j.d ., belijdenis Vlagtwedde 2-3-1714; att . naar Groningen 
30 - 10-1714; komt 28-2-1716 terug als huisvrouw van Jan Moorl agh 
met att. van Oosterwijtwerd; tenslotte zonder aangegeven datum 
"decessit (overl eden) Wirdum " . Zij is ged. Wirdum 8-2- 1691 a ls 
dr. v. Gerrit Geerts , schoolmeester, en Swaantje . Deze Gerrit 
Geerts trouwt Wirdum 15- 5 - 1687 Swaantje Helderbeecks; haar 
eerste huwelijk was Wirdum 21-11-1680 met Evert lndys, schoolmr . 
te Wirdum , waarbij zij van Groningen kwam. Op dit gezin zal de 
volgende zinsnede slaan (R. A. VI w 6, 15-1-1726): (verkoop van) 
sodaene huis en hoff het Deck ers genaemt, alsmede de grond daer 
de schuire op gestaen heeft , alsmede het kleine huis daer Jan Moor
l ach in woont ... 
Kinderen, allen te Vlagtwedde: 
1. Janries, ged . 18- 10- 1716 (volgt IV. 1). 
2. Swaentien, ged. 30-10-1718. 
3 . Rixte, ged. 21-3-1721 (volgt IV . 2) . 
4 . Gerryt, ged. 12- 12- 1723 (volgt IV . 3). 
S . Rebecca , ged. 11-8- 1726 . 

111. 2 Engel Jannes Moorlagh; belijdenis Vlagtwedde 27 - 2- 1722. 
Trouwt Vlagtwedde 25- 4-1723 Hinderkyn Hindriks (van Piccardiën, 
nu woonachtigh in het Velthuis). Hij is verzochte getuige (R. A. VI 
w) 11-5-1736 , 20- 7 -1736 , 28 - 5-1743, 8 - 6 - 1743 e n 27-6-1743 . 
Kinderen, allen te Vlagtwedde: 
1. Jannes, ged. 6-3 - 1724 (volgt IV.4). 
2. Hinderick , ged. 28- 4-1726. 

111.3 Jan Claesen Moorlagh; belijdenis Vlagtwedde 6 - 12-1719. Trouwt 
Vlagtwedde 1-4- 1720 Jantien Harms van Ypsinghuisen.(R.A. VI w 6, 
blz. 448) 13-12-1728 doet Jan Claessens Moorlagh tot Vlagtwedde een 
mollenwaer over Veeler Hammarck tot Veele geleegen over aan Berent 
Hindrick Leepe (of Liepe) met bijbetaling van 500 Car. gld. , waartegen 
hij het plaetsjen de Virde genaemt ontvangt. 
Kinderen, alleen te Vlagtwedde: 
1. Klaes, ged. 17 -11-1720. 
2. Swaentien , ged. 14-3- 1723. 
3. Harm, ged . 22- 4-1725 (tweeling). 
4. Xlaes, ged. 22-4-1725 (tweeling; volgt IV.S). 

(wordt vervolgd). 
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PROBLEMEN EN GISSINGEN BIJ DE EERSTE GENERATIES 

(VAN) BOLHUIS 

door Drs . J. van Bolhuis 

Al enige tijd is een onderzoek lopende naar families met de naam (van) 
Bolhuis . Mej. Elema maakte daar in Gruoninga 0974/6) al melding van. 
Het resultaat is een bestand van ettelijke honderden dragers van die 
naam . Het zal duidelijk zijn dat gegevens betreffende een familie (van) 
Bolhuis, kwartier staatfragmenten e . d. welkom blijven op het eerder 
vermelde adres of bij schrijver dezes. 
Het in elkaar passen van de verschillende fragmenten levert nog wel pro
blemen en verrassingen op. Een voorbeeld volgt. I.v.m. de aard van 
dit artikel vermeld ik alleen die personen die voor de loop van mijn be
toog nodig zijn . Als er mogelijk verband is met een andere farnilïe (van) 
Bolhuis wordt dat vermeld in een voetnoot. 

De hoofdtak is afkomstig van de edele heerd Bolhuis onder Wirdum . 
Uit deze familie komt o.m. voort: 
A Vl. Abel Popkes, geb. plm 1590, overl. Middelbert 1670, tr. 1626 
Geessien Jans, d. v . Jan Peters en Hille te Middelbert. 
VII- a . Eppo Abels , moet voor 1630 geboren zijn, woonde te Middelbert, 
achtereenvol gens gehuwd met Gaeske Gerrits, Grietien Hayes (vertrekt 
met attestatie in 1665) en Geertruidt Wendels (in 1683 met attestatie van 
Noorddijk). In het doopboek van Middelbert ontbreekt een blad, de jaren 
1645 tot mei 1653. Het boek begint in 1630 (Vll- a). 
VIII - b. Popke Abels, ged. 1654, tr. Marregien (Jacobs?), in 1677 lid 
maten te Haren (VIII- b). 
VII-c . Pieter Abels, tr. 1666 Maria Abbringe, te Middelbert. 
VIII - a. Popko Abels Bolhuis, ged. Middelbert 15- 5 - 1665, woonde te 
Essen (Haren) overl. na 1755, tr. Aaltien Abbringe, wed. van Jacob 
Popkes. 
VIII - b. Jacob Popkes, geb. plm 1678, overl. na 1732, tr. plm 1700 
Aaltien Abbringe, d.v. Luychien Abbringe van Onnen (Haren). Het echt
paar woont te Esssen (Haren), zij hertrouwt Popko Abels, genoemd on
der VIII-a. 
IX-a . Aaltien, ged . Haren 13 - 4 - 1704, tr. Groningen 18-6-1726 Geert 
Buirema te Helpman, later schulte, hij hertr. twee maal, nl: Groningen 
10-12-1735 Harmanna Fledderus van Haren en Groningen 8 - 8-1739 Mar
grietha Anthonius van Dam . 
IX - b. Luitje Abbringe, ged. 6 - 8 - 1710, tr. Haren 12- 4 - 1739 Marchien 
Boerema, ged . Groningen 18-8-1717, van Garmerwolde, d . v. Kornelis 
Buirema en Ida Ebens, die in het lidmatenregister van Garmerwolde dec. 
1717 ingeboekt worden van Groningen . 
X. Aaltje Bolhuis, ged . Haren 10-10-1745 overl. Eelde 25-4- 1815, tr. 
Eelde 7-5-1775 Jan Meulman, van Schelfhorst. 
XI. Ida Meulman, ged. Eelde 1788, tr. Pieter Bolhuis 1772-1836. 
Is hier sprake van een familiehuwelijk? Dat kan. Gewoonlijk zijn er dan 
meer van die huwelijken te vinden. Bovenstaand staatje geeft grond aan 
vermoedens in die richting. De naam Buirema (Boerema) is twee maal te 
vinden (IX-a en IX-b). Vermoedelijk zijn Geert en Marchien geen broer 
en zus. De ouders van Geert zijn niet bekend, maar uit zijn eerste hu
welijk worden te Groningen van 1727-1733 vijf kinderen gedoopt : Jan, 
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Margyn, Marchjen, Jan, Jacob. Omdat de ouders van Aaltien Jacob en 
Aaltje heetten, zou te verwachten zijn dat zijn ouders Jan en Marchien 
heetten. De naam Abbringe komt twee maal voor : Vll-c en Vlll-a/b, in 
het laatste geval valt het tweede huwelijk in dezelfde familie. 

Hoe zit de familie van Pieter Bolhuis in elkaar? 

B I. Pieter Pieters (van Bolhuis) tr. Aafke Jans. De eerste maal dat 
hij met een achternaam wordt vermeld is bij zijn overlijden te Groningen 
22-4-1774. Het gezin woonde buiten de Apoort van Groningen, wat lo 
gisch is, want in 1736 kopen P ieter Pieters en Aafke Jans een "halve 
trekschuite, varende van Groningen op het Stro bus se en wederom". Aaf
ke Jans wordt aangenomen in 1739. Z e lieten 8 kinde?-en dopen in Gro
ningen, het eerste in 1734 , het laatste was: 
ll. Jan P ieters (van) Bolhuis, ged. Groningen 31-12- 1747, schoolmees
ter te Zuidlaren. Hij komt daar met attestatie van Garmerwolde . Wat 
deed hij daar? Was hij er ook schoolmeester? Marchien Boerema (AIX
b) kwam ook uit Garmerwolde, weliswaar ongeveer 50 jaar eerder, maar 
als er sprake is van f amiliehuwelijken lijkt dat een periode die wel te 
overbruggen valt (1) . Jan is schoolmeester in Zuidlaren (1767-1780) 
daarna gaat hij de jeugd in Winschoten onderwijzen , daar wordt hij ook 
begraven in 1786. Hij trouwde Zuidlaren 1769 Willemtje Jans Tiddens, 
die overlijdt E elde 8-7-1804. Twee kleinkinderen in vrouwelijke lijn ne
men later de naam "Bolhuis " . 
III. Pieter Bolhuis, ged . Zuidlaren 1772 , overl. Eelde 1836 , tr. 1. 
Eelde 1797 Catharina Wolters, ged. Eelde 24-8-1766, overl. E elde 
9-1 - 1809. d.v . Wolter Jans en Geertruid Steringa, tr. 2. Eelde 22-6-
1817 Ida Jans Meulman, ged. Eelde 31 - 8 - 1788, genoemd onder A XI. 
De eerste maal dat de naam Pieter bij een familie (van) Bolhuis voor-
komt is volgens mijn gegevens bij A Vll - c. Opmerkelijk is dat juist hij 
weer een potentiële kandidaat is voor een familiehuwelijk (Abbringe). 
Gezien de tijd zou hij de (g root)vader van Pieter Pieters van Bolhuis 
kunnen zijn (2). Waarom de onder B vermelde familie de naam (van) 
Bolhuis voerde is niet bekend . Het begint een beetje op een rijtje 
rechtopstaande dominostenen te lijken waarvan er een valt. Als we de familie 
familie van Willemtje Jans (Tiddens) (BIi) nagaan blijkt ook daar de naam 
Bolhuis voor te komen. 

Ik laat hier enige gegevens van die familie volgen: -

C I. Fecke Melles , overl. voor 1711, tr. Anneke Jans, het echtpaar 
zal in Zuidbroek gewoond hebben . 
lla . Tidde Feckes tr. (H .C. Vee 5, dd . 5-9-1711) Westerlee 11- 10-
1711 Jan tien Jans, d. v. Jan Co bes (dan reeds overl eden) en Grietje 
Meyering. (3X4) (III) in 1743 wordt Tiddo aangeduid als "ons kaspels 
geè1igeerde". 
llb. Albert Feckes, tr. Grietje Bottiens , echtpaar te Westerlee, Albert 
overleed na 1743, zijn vrouw vermoedelijk daarvoo r . 
Ilc. Jan Tjapkes, tr. Teetien Sijmens . 
lld. Mello Feckes, mogelijk gehuwd met Hilje Jans, want een Hilje Jans 
wed. van Mello Feckes tr . (H.C. V x 18 dd 19-1 - 1724) met Otto Harms, 
later hertr. ze voor de tweede maal (V x 19 dd. 25 - 3- 1729) Fokke Harms 
te Muntendam. 
Ile. Menste Feckes, tr. (H.C. V x 15 dd. 5-4-1700 Emo Jans (Meed). 
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Illa . Fecke, ged . Westerlee 17- 3 - 1713 . 
Illb. Jan Cobes, ged. Westerlee 26-12-1715, tr. Zuidlaren (als Jan Tid
des) 1747 Hindrikje Egberts Sissing, van Zuidlaren. In 1752 komt Jan 
Tiddes van Westerlee met attestatie naar Zuidlaren (IVa). 
lllc . Grietje Tiddes, ged. Westerlee 13-11-1718, tr. (H.C. V cc 6,blz 
781 in 1743) Willem Aijelts, z . v . wijlen Aielt Willems en Grietje Heeres 
Illd Anneke, ged. Westerlee 10T5- 1725 
Ille Elsien, ged. Westerlee 25 - 6 - 1730 
Illf. Sune Tiddens, ged. Westerlee 15-6- 1732, tr. 1. Westerlee 1763 
Swaantje Okkes, tr . 2. Westerlee 1773 Lutgertje Ritzes (IVb). 
Illg . Hinderkien ged. Westerlee 29- 5-1735 
Illh . Elsien ged . Westerlee 27-7-1738 
IVa . Willemke Jans Tiddes, ged. Westerlee 12-5- 1748 (zie B Il) 
IVb . Jan Sunes Bolhuis, geb . Westerlee 18-12-1768. 
Ik ken uit deze familie (nog) geen andere gevallen waar de naam "Bol 
huis" wordt aangenomen, vermoedelijk gebeurde het ook bij Jan Sunes 
pas in 1811. Na de algemene oproep om gegevens aan het begin van dit 
artikel enkele meer specifiek gerichte vragen: Wie weet meer over het 
evt. verband tussen deze families? Wat voor de families B en C de reden 
om de naam (van) Bolhuis te gaan voeren? Waar kwamen Pieter Pieters 
en Aafke Jans vandaan? Hun huwelijk is nooit gevonden. Is er verband 
met de in de noten genoemde personen? 

NOTEN: 

(1) Over Garmerwolde en familiehuwelijken gesproken : Catharina van 
Bolhuis, van Garmerwolde, tr . Groningen 16- 10-1703 Pieter van Ringen, 
van Groningen. Haar broer Cornellis van Bolhuis, van Garmerwolde, tr. 
Groningen 14-4-1696 Bewina Cornelis van Ringen. Het zal dezelfde Cor
nelis Bolhuys zijn die in 1696 het burgerrecht krijgt. Een Jan Bolhuis is 
als neef getuige bij het huwelijk van Hendrika van Ringh te Groningen. 
Van deze personen is mij verder niets bekend. 
(2) Er kan ook verband bestaan met twee families uit Lellens die om on
duidelijke redenen later de naam Bolhuis voeren en waarvan de stamou
ders eveneens het patroniem Pieters hebben. Dat zijn: Sasper Hitjes, 
tr. Tjarnsweer 5 - 12- 1732 Mettien Pieters , van Lellens, (hun zoon is 
Tidde ( !) S . Bolhuis, ged. Appingedam 5 - 9-1753) en: Tijmen Pieters, 
schipper(!) te Lellens tr. Annechien Pieters. 
(3) Nog in één andere tak komt de naam Tidde voor. Het betreft hier Al
bert Herweringh van Groningen, tr. Appingedam 1705 S joucke Tiddes 
Bolhuys, van Oosterwijtwerd, hun zoon is Tidde Al berts Bolhuis. 
(4) Er zijn al zoveel gissingen gedaan dat er nog wel een hele wilde en 
ongefundeerde bij kan: Waarom zou Aafke Jans (B 1) geen dochter zijn 
van Jan Cobes en Grietje Meyering? Pieter Pieters en Aafke Jans heb
ben 8 kinderen met de namen: Grietje, Jan en Pietertje. 

000 

Trouwboek Oostwold 1755 

Den 13, 20, 27 April geproclameert en den 1 Junij getrouwt (te Bunde) 
Eppe Jacobs Velthuis, zoon van Jacob Eppes, van Oostwolda, woonach
tig in ' t Beer ster Hammerk, met Geertje Syverts, van Wynder, weduw 
van wijlen Frederijk Cadee, woonende te Banda. 
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t;1\ 

t;1\ Papekop 



DE FAMILIE AMSING 

EEN VAN DE OUDSTE R . K. HOGELANDSTER GESLACHTEN 

door O . J. Nienhuis 

vervol g van blz . 28 van deze jaargang 

wordende bij Eling Ties en vrouw onder vaste beklemmingen gebruikt, 
jaarlijx voor 15 gl. , voor de somma van vier honderd zes en vijftig ca
roly gl. - 20 maay 1780. 
Ommelander geslachten Vll 70 . 6 . , blz . 697 : "Voor Gerhardus 
Nanninga, Rigter van Siddeburen . Berentje Rikkers en haar Ehe 
man Jan Arries verkoopen aan Redmer Tewes en no. ux Derkjen 
Frericks de halfscheid van een Heerd Landes onder Usquert ge
leegen bij Albert Gerrits en vrouw onder beklemminge wordende 
gebruikt, doende deze halfscheid s'jaars tot huire een hon.dert Car . 
gl . , behoorende de overige half scheid aan de Eersame Hijke Te\l'es, 
sijnde het verkogte groet 14½ Juk 4 roeden binnen Dijksland en 28 3/4 
Jukken 58 roeden uiterdijks land. Koopsom 3525 c.gl. 29 oct . 1772 . 

2. Trinje Tewes, geb . Usquert op de ffoote Bosch, over:l. Us 
quert 31 - 3 -1753. Gehuwd Uithuizen 29-5 - 1732 met Jacob Pieters 
Bos, geb. Den Ham op Piloersema, overl. Usquert op Papekop 23-
12-1764, lb. te Usquert op Papekop ca . 1733 t/m 1764, z . v . Pieter 
Jacobs Bos en Wiske Jacobs Scholtens . Jacob Pieters Bos hertrouw
de met Jacomina Clasen. De boerderij Papekop diende in de l 7de 
eeuw als schuilkerk voor Rooms - Katholieken. Hiervan wordt rr.elding 
gemaakt door M.J . Gasman in het boekje "Parochie Den Hoorn, ge
schiedkundige aanteekeningen", blz . 17 : "In de Oostelijke Omme
landen was ondertusschen een pater, Johannus Langedul gearriveerd 
en als bewijs, hoe onveilig de paters hier leefden, moge vermeld, 
dat deze pater Langedul, die te llithuizen veel vertoefde, door den 
heer van dat dorp, waarschijnlijk,Mello Alberda, werd verbannen . 
Ver trok de moedige zielenijveraar echter niet weg, want juist op de 
grens van Uithuizen naar den kant van Usquert heen, zette hij zich 
neer op de boerderij, Papekop geheeten, waar hij voortaan gods 
dienstoefeningen hield. 
R . A . LXV d 14, fol. 80, 11 juli 1758. H.C . tussen Jacob Pieters 
en Jacomina Clasen . Dedigslieden aen Bruidegornszijde Grietje Pie
ters wed . van Jan Jans als volle zuster, Pontie A riens als neef, Ja 
cob Ariens als neef en Wiske Ariens als nigte, aen Bruidssijde Hin
drik Clasen als volle broer, Gaale Clasen als volle broer, Lammert 
Derks en Anje Clasen als swager en volle suster, Beene Beenes en 
El tje Clasens als swager en volle suster, Sijwert Hindriks en Geer
truit HarrLs als volle oom en aengetrouwde moeij. 

3 . Redmer Tewes, geb . Usquert op de Groote Bosch, overl. 
Uithuizen 2- 4 - 1783, lb. Usquert op de Groote Bosch van 1749 t/m 
1771, daarna wonende te Uithuizen . Gehuwd Uithuizen 29-2-1736 
metDerkjen Frericks Langelandt, geb. Garmerwolde, 
ged . Bedum 12-10- 1702, overl. Uithuizen 26 - 11 - 1779, d . v. Freerk 
Jacobs Langelandt en Anje Cornelis. Derkjen Fr. Langelandt was 
weduwe van Geert Sierts. 
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R.A . Lll bl, fol. 27: "Zijn gecompareert en erschenen D.E . Fre
rik Geerts en Bouke Willercs egteluiden woonagtig op Luttekewolde 
in 't carspel Bedum onder de jurisdictie van Garmerwolde, de wel
ke beleden voor haar en voor haar erfgenamen van de E . Redmer 
Thewes en Derkjen Frerix egteluiden woonagtig tot Usquert op de 
grote Busch in gereden gangbaren gelde ontvangen en op rente ge
nomen te hebben een summa van 1 . 200 car . guldens 7-10 - 1754 . 

R.A . LII b2, fol. 129: "Zijn gecompareert en erschenen de E. Alje 
Wolters, Klaas Willems en derato caverende voor zijn Huisvrou 
lmke Wolters, dewelke bekenden stedevast en onwederroepelijk ver 
kogt te hebben zulks doende kragt dezes haar Huis door wijlen haar 
overleden moeder bewoond, staande te Uithuizen an de straat op 
kerkegrond doende jaarlijks met het sesjarig geschenk daar in begre 
pen tot huire Vijf gulden 5 Stuiver, om op anstaande maaij te anvaar
den sulks alles aan de E . Redmer Tewes en Derkjen Vreriks Ehel . 
zo mede compareerden en dezen koop accepteerden voor een somma 
van vierhondert twee en dertig car. gulden. 1 - 5 - 1771. 
R.A. LII b2, fol. 139: " Zijn gecompareert en erschenen de E . Red
mer Tewes en Derk jen Freriks thans woonagtig tot Uithuizen, de
welke bekenden en beleden aan haar schoonsoon en dog ter de E . 
Willem Ytes en Anje Redmers ehel . zo mede compareerden en dezen 
accepteerden Stedevast en onwederroepelijk verkogt op en overge
dragen te hebben, zulks doende door dezen een behuizinge de grote 
Bos genaamt gelegen tot U squerd, bestaande in een binnenhuis, keu 
ken en agterhuis met alles 't geene aard en nagelvast werd bevonden 
met bomen, planten en plantagiën met balkholt, kaarnmolen en dors 
blok, benevens de beklemminge van Een hondert vijf en veertig Juk 
ken binnen- en uiterdijks en sevenveertig Jukken anwas onder Us
quert en Uithuizen gelegen. Zulks verkogt voor een somma van 6500 
car . gld. 5 - 7 - 1771. 
Grafschriftenboek, Uithuizen no. 28: "Anno 1783 den 2 April is de 
eerzame Reddemer Tewes in zijn leven voornaam huisman tot Uithui
zen in het 74ste jaar zijnes ouderdoms zeer Christelijk in den Heere 
ontslaapen en leit alhier begraven verwagtende een zaalige verrij
zenisse ten eeuwigen leven door onse Heer Je sus Christus. 

Wapen : gedeeld, a. een faas beladen met een verkort kruis, bo
ven: 3 klaverbladen, 2.1., beneden: een klaverblad; b . een faas 
beladen met een kroon, boven : een ster, een kruis en een roos, 
paalsgewijs, beneden: 3 rozen 2.1. (vers onleesbaar). 

Grafschriftenboek, Uithuizen no. 27: "Anno 1779 den 26 Novembris 
is de Eer en Deugtsaame Derktien Freriks Langelandt in haar leven 
de Huisvrouw van D. E . Reddemer Tewes woonagtig tot Uithuizen in 
het 77ste jaar haars ouderdoms zeer Christelijk ontslapen en den 6 
December alhier begraven verwagtende een zalige verrisenisse ten 
eeuwigen leven door onzen Heere Je sus Christus. 

Wapen: gedeeld, a. 2 boomen, paalsgewijs, b . doorsneden boven: 
3 eikels, 1.2., beneden: 3 klaverbladen, 2 . 1. (vers onleesbaar) . 

Kinderen uit dit huwelijk zie VI. l. 

4. Grietje Tew es geb . Usquert op de Groote Bosch, overl. 
Uithuizen 3-2-1771, ongehuwd. 
R . A. LII bl, fol. 64 vs.: "Zijn gecompareert en er schenen de E. 
Geert Arents caverende mede voor sijn huisvrouw Berendina Roda 
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woonagtigh op Nieuwolda en Johannes Roda woonagtigh in Groningen, 
dewelke beleden en verklaerden an de E . Hijke Tewes en Grietje Te 
wes twe susters woonagtigh tot Uithuisen voor de tijdt van negen Jae 
ren in eigedom v e rpagt, gecedeert en overgedragen te hebben, als 
desen over dese n negen en twintigh en een half grasen lant in agt 
vennen sonder de maat daerop te leggen gelegen tot Sandeweer heb
bende sijn uitweg van het zuiden door Sandeweer anvank nemende 
op Gregori 1756 en eindigende op Gregori 1765, aldus verpagt voor 
een somma van twe duisent agthondert vijf en seventigh guldens, so 
verpagtenaren bekenden geheel en al van de pagtenaren ontvangen te 
hebben. 19-4-1756 . 

V. 2. kinderen van Freerk Ub bes en Grietje Y s brants 

1. Ubbe Freerks geb. Usquert op Kruisstee, overl. tussen 
1776 en 1782, lb . op de Eenrummerstreek, daarna te Kloosterburen 
op Feddemaheerd van 1744 t/m 1767. Gehuwd (1) Usquert 3-8-1727 
met Grietje Arie n s geb . Eenrum, overl. Eenrum vóór 1742, 
waarschijnlijk d.v. Arien Ariens en Fokeltje Willems. Gehuwd (2) 
Den Hoorn 6-10-1742 met Eijtje Cornelis, geb. Mensingeweer, 
over 1. Mensingeweer vóór 1782, d . v. Cornelis Edes en Trijntjen 
Jans. 
Collectie Trip 455, no . 143: H.C . 17 nov. 1742 tussen Ubbe Fre
riks te Eenrum en Eet je Cornelis d. v . Cornelis Eedes en Trijntje 
Jans e.l. te Mensingeweer. Dedigslieden aan bruidegomszijde: Jelmer 
Freerks, Tjaardt Fransen, Grietie Freriks, Jacob Reinders, Jacobus 
Boelens en Johanna Homans. Aan bruidszijde: Cornellis Eedes en 
Trijntje Jans e.l. Grietje Eedes en Jan Clasen e.l. Jan Cornellis, 
Trijne Jacobs, Eede Cornellis, Gerrit Edes, Lisebeth Jansen, Daniel 
Berents, Aagtie Eedes, Maria Eedes weduwe van M . Steven Cossel. 
R.A. XLV. cl, 12januari 1787: "VoorHenricus Cleveringa . Zijn 
gecompareerd 1 . de E. Reinder Willems in qlte als legitimus tutor 
over zijn drie minderjarige kinderen bij wijlen Trijnje Ubbes in huwe 
lijk verwekt, als repraesentanten van der pupillen overleden moeder 
Ub bes . 2. De E . Otte Jans als voormond, Hindrik Jur jens sibbe en 
Alje Jans als vreemde voogden over de vier pupillen soo Trijntje Ot 
tes bij wijlen Cornellis Ubbes in huwelijk heeft verwekt, als reprae
sentanten van wijlen der pupillen vader Cornellis Ubbes, te saemen 
kindskinderen en erfgenamen van wijlen der pupillen grootmoeder 
Eetje Cornelis, dewelke bekenden een vaste en onherroepelijke erf
scheidinge met elkanderen gemaakt te hebben, nopens de nalaten 
schap van wijlen der pupillen grootmoeder Eetje Cornelis opgemelt. 
Kinderen uit dit huwelijk zie VI. 2 . 

2 . Grietje Freerks geb. Usquert op Kruisstee, overl. Usquert 
10- 3 - 1763. Gehuwd Uithuizen6-2-1733metTjaart Fransen , ge 
boorteplaats onbekend, overl. Usquert 1-1 - 1765, lb . op Kruisstee 
van 1738 t/m 1765 . 
Ommelander archieven 470 : "Fred.rik Ubbe s tot Usquert heeft ingeh . 
voor den teit van 6 Jaeren, gregori 1734 a engevangen 64 Jucke en 64 
roeden binnendeiks land, met nog 37 1 / 4 Jucken 64 roeden buiten
deiks, maekende te saeme 102 1/4 Jucken 35 Roeden naer de roede 
16 voet 300 roeden op het Juck . Soo binne als buitendeiks. 
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Nu Tiaert Fransen en 
vrouw Grietie Frerikx tot 
Usquert volg: U.E.M . resol. 
van 12 Juny 1738 

Sal . Jaarl . daer voor te huere 
geeven 460 gl . de ouwde huer 
volg. resol. van 22 feb . 1722 

R . A. LI bl, fol. 133: "Voor Unico Alberda Heer van Menkema, Uit
husen en Usquert. Dat persoonlijk voor mij g e compare ert en ersche 
nen zijn de E. Jacob Peters en Grietje Tjaarts Egtelieden, de E. 
Tewes Redmers en Eltjen Tjaarts ook Egtelieden, de E . Trijnje 
Tjaarts, geadsisteert met haar oom Ubbe Freerks, dewelke beken
nen en bel eden Samentlijk en elk in zijn qualiteit dat zij een Effec
tijve scheidinge en delinge met elkander hadden gemaakt van alzo 
danige goederen als de E. Tjaart Fransen en Grietje Freerks haar 
Comparanten vader en moeder saliger op haar hadden gedevolveert 
en tot haar profijt nagelaten . 
Is Tewes Redmers en Eltjen Tjaarts te dele gevallen enig in goet ge
rekent op 340 guld. 8 St. en de olderlijke plaat ze Kruistee genaamt 
met de overdragt der landerijen toebehorende de ommelanden staan
de en gelegen tot Usquert, nog met huismans gereetschap Levendige 
Have mobile in goederen alles in voegen zoo ten lnventarie bekent 
staat in dato 5 Martius 1765 door wederzijts Contrahenten eigenhan
dig ondertekend is, alles voor een somma van 8848 guld . 16 St. 28 
September 1765 . 

3 . Catharina Freerks geb . Usquert op Kruisstee , overl. Us
quert 8-8- 1750, Gehuwd Uithuizen 19-8-1741 met Jacob Rein -
der s geb. Uithuizen op Rijp - Hemmemaheerd, overl. Usquert 6 - 3-
1763, 1 b. op Rijp- Hemmemaheerd, z . v . Reinder Jacobs en El tje 
Clasen. 
Grafschrift: "Anno 1763 den 6 maart is de Eersame Jacob Reinders 
in zijn leven woonachtig tot Usquert in het 48ste jaar zijn ouderdoms 
zeer Christelijk in den Heere ontslapen en leid alhier begraven, 
verwagtende een zaalige verrijzenis door Je sus Christus . 

Hier lig ik eenzaam in een huis 
Ontslagen van veel moeite en kruis 
Tot dat ik weder op mag staan 
En weer tot mijnen Schepper gaan 

R.A. LII b2, fol. 71: "Sijrt Harkes en Grietje Jacobs Ehel. woon
agtig tot Uithuizen, verklaren ontvangen te hebben van de E . Ren se 
Eelkes voormond, Ubbe Vreriks sibbe voegt en Eeuke Blink vreem
de voegt over de onmondige soon van wijlen Jacob Reinders bij wij
len Trijntje Vreriks in egte verwekt de somma van 1.100 gl. 11 - 10-
1766 

4. Je l me r Free r k s geb. Usquert op Kruis stee, overl. na 1747 
Gehuwd Uithuizen 21 - 10-1747 met Maria Jans . Jelmer Freerks 
wordt genoemd in het huwelijkscontract van Ubbe Freerks en Eytje 
Cornelis . Van hem zijn verder geen gegevens bekend. 

Vl.1. Kinderen van Redmer Tewes en Derktje Freerks Langeland 
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1. Tew es Redmers geb . Losdorp , ged . Uithuizen 14-12- 1736, 
overl. Usquert op Kruisstee 9 - 12-1807, lb . op Kruisstee van 1766 
t / m 1807 . 
Gehuwd Uithuizen 7-2-1761 met El t je Tja arts geb . Usquert op 



Kruisstee, ged . Uithuizen 18- 12- 1737, d . v . Tjaart Fransen en Griet 
je Freerks (zie ook V 2.2 . ) . 
R.A . XXIX 12 , fol. 144, 12-1 - 1761. H . C . tussen Tewes Redmers en 
Eltje Tjaarts. Aan bruidegomszijde Redmer Tewes en Derkjen 
Freerks als vader en moeder, en Freerk Geerts en Bouke Willems 
als angetroude halfsuster en Theodorius Frereks als oom en Harke 
Syrts als angetroude oom en Trijnje Frereks als mue . En an de 
bruidssijde Tjaart Fransen en Grietje Freerks als vader en moeder 
en Jacob Peters en Grietje Tjaarts als swager en suster, en Ubbe 
Freerks als oom en E etje Cornelis als angetroude mue en Jacob 
Reinders als angetroude oom. 
R.A . LI b4, fol. 266: "Zijn gecompareert Tiewes Redmers en Anje 
Redmers welke verklaarden na Examinatie van den Staat en inven
taris des Boedels bij wijlen hare zuster Trijnt je Redmers nagelaten, 
dezelve in der minne te hebben gescheiden zijnde aan Tiewes Redmers 
te deel gevallen 1. 75 Grazen land onder Cantus gelegen bij de wed. 
van Roelf Harms s'jaars voor f 225 gulds onder beklemminge in ge
b ruik. 2 . 32 Grazen land onder Uithuizen gelegen bij de wed. van 
Tiewes Aljes s'jaars voor 112 gl. onder beklemminge in gebruik. 3 . 
19 Grazen land onder Zuidwolde gelegen bij Jannes Egges s'jaars 
voor 30 gl. onder Beklemminge in gebruik en word aan Anje Redmers 
toebedeelt. 1. 86 Grazen land onder Uithuizen mede gelegen bij 
Harke Ties s'jaars voor 252 gl. onder beklemminge in gebruik . 2. 
25 Grazen land met zijn quelder onder Usquert gelegen bij Jan Rien
jes s'jaars voor 90 gl. onder beklemminge in gebruik 3 . 2 Grazen 
land onder Garmerwolde gelegen bij Wolter Jacobs onder beklem
minge s' jaars voor 13 gulds in gebruik en worden voor zeide Landen 
wederzijts toegescheiden. 
Kinderen uit dit huwelijk zie VII . 1 . 

2 . Catharina Redmers geb. Losdorp, ged. Uithuizen 3 1 - 3 -
1739, overl. Uithuizen 3 - 2-1799, ongeh. 
Grafschriftenboek, Uithuizen no . 35. "Anno 1799 den 10 Februari 
i s de Eer- en Deugtzame Trijnnie Redemers dogter van de E. Red
demer Tewes en Derktien Freriks in leven woonagtig tot Uithuizen 
seer Christelick in den Heere ontslapen oud 59 jaren 10 maanden en 
15 dagen en l eid alhier begraven, verwagtende een salige verrijse
nisse ten eeuwigen leven door onsen Heere Je sus Christus. 

3 . Antje Redmers geb. Losdorp, ged. Uithuizen 4-5-1742, 
over 1. Uithuizen 4-12-1834. Gehuwd Uithuizen 3 - 10- 1767 met Wi l -
l em Ite s geb . Aduard, ged. Bedum 29- 1-1734, overl. Usquert 
18-9-1777, lb . t e Usquert op de Groote Bosch, z.v. Ite Cornelis 
en Eijske Willems . 
R.A. LI bl, fol. 179, 6-10-1767 . H.C. tussen Willem Ites en Antje 
Redmers . Aan bruidegoms zijde Cl aas Thomas en Eiske Willems als 
stiefvader en volle mo e der, Willem Redmers en Hilje Ites als swa
ger en suster, Jacob Hindriks en Sabina Ites als s wager en suster. 
R.A. Lllb5, fol. 96 vs . "Zijn gecompareerd de E. Tewes Redmers 
en Anje Redmers te zamen erfgenamen en Representanten van Trijn
je Redmers welke bekenden en beleden stedevast en onwederroepe 
lijk te hebben verkogt op en overgedragen zulks als nog doende door 
deesen aan de E. Antoni den Olden en Allegonda Ver la Ehel. t e za
men mede gecompareerd en in deesen Koop accepterende eerste 

71 



comparanten behuizinge te Uithuizen voor de somma van één duisend 
Een honderd en vijftig car . gld. 18-5- 1802. 

Vl. 2 . Kinderen van Ubbe Freerks en Grietje Ariens 

1. Grietje Ubbes geb. Eenrum , ged. Den Hoorn 3 - 9 -1730 , jong 
overleden. 

2. Arien Ub bes geb. Eenrum, ged. Den Hoorn 2-10-1731,overl. 
na 1758, ongehuwd. 

3 . Frerik Ub bes geb. Eenrum, ged . Den Hoorn 14-4-1733, 
overl. vóór 26-4-1734 . 

4. Willem Ub bes geb . Eenrum, ged. Den Hoorn 26 -2 -1734 , 
jong overleden . 

S. Frerik Ub bes geb. Eenrum, ged. Den Hoorn 26-2-1734,jong 
overleden, vóór 21-7-1737. 

6 . Grietje Ubbes geb. Eenrum , ged . Den Hoorn 11-4-1735,jong 
overleden . 

7. Frerik Ub bes geb. Eenrum, ged. Den Hoorn 21-7-1737, overl. 
vóór 3-12-1 740 . 

8. Hilje Ub bes geb . Eenrum, ged. Den Hoorn 27-10-1738, jong 
overleden. 

9. F ride ricu s X ave rus Ub bes geb . Eenrum, ged . Den 
Hoorn 3 -12-1740, overl. vóór 15-6-1754 . 

VI. 2. Kinderen van Ubbe Freerks en Eytje Cornelis 
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10. Trinje Ub bes geb. Eenrum , ged. Den Hoorn 1-10-1743, 
overl. Kloosterburen op Feddemaheerd 4 - 4 -1782 . Gehuwd Den 
Hoorn 26-10-1764 met Rei nde r Wil 1 em s geb . Kloosterburen op 
Feddemaheerd, ged . Den Hoorn 17-11-1736, overl. Kloosterburen 
21 - 5-1792, lb. op Feddemaheerd van 1767 t/m 1792, z . v . Willem 
Reinders en Bouke Reinders. 
R.A. XLV cl, fol. 49, 11-9-1764, H.C. tussen Reinder Willems en 
Trijntje Ub bes. Getuigen aan bruidegoms zijde de E. Rense Eelkes en 
desselfs huisvrou Bouke Reinders als stiefvader en moeder, de E . 
Jacob Jacobs en Vrouke Willems als swager en suster. En an de 
Bruidssijde de E. Ubbe Freriks en E etje Kornelijs als vader en 
moeder, de E. Kornelis Eedes als grootvader en de E . Jacob Pie
ters en desselfs huisvrou Griete Tjaarts als neef en nigte en Tiewes 
Reddemers en desselfs huisvrou El tien Tjaerts als neef en nigte . 

ll. Grietje Ub bes geb. Kloosterburen op Feddemaheerd , ged. 
Den Hoorn 4-10-1744, jong overleden. 

12. Tetje Ubbes geb. KloosterburenopFeddemaheerd, ged . Den 
Hoorn 18-10-1745, jong overleden . (wordt vervolgd) 



Bij Sasland - postbus 1127 - Groningen, verschijnen eveneens de 
"Driemaandelijkse Bladen". 
Dit tijdschrift, dat de taal en het volksleven in het oosten en noord
oosten van Nederland behandelt, werd in 1901 voor het eerst uitge
geven door de een jaar tevoren opgerichte Vereeniging tot Onderzoek 
van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland, die tot 1908 
vooral onder leiding van Dr. J . H . Galleé en G . J . Klokman heeft ge
staan. Van 1909 tot het omstreeks 1931 ophield te verschijnen is het 
tijdschrift vervolgens geredigeerd door Dr. J . Bergsma . In 1949 
begon onder redaktie van Dr . H.L . Be zoen en Dr . J. Naarding de 
Nieuwe Serie . In 1955 werd het tevens orgaan van het Nedersaksisch 
Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen, waarvan Prof.Dr . K.H. 
Heeroma toen hoogleraar-direkteur was . 
De Driemaandelijkse Bladen verschijnen vier maal per jaar. Prijs 
per jaargang f. 10 . 00, voor 1 februari van ieder jaar te voldoen 
door overschrijving op postrekening 1215274 t.n . v . de Penning
meester van de Stichting Sasland, Postbus 1127, Groningen. 

Bij van Gorcum - Assen verscheen onlangs als tiende deel van de 
reeks Nederlands Repertorium van Familienamen het deel "Rotter
dam", ingeleid door H . Buitenhuis. De eerste negen delen, die de 
namen van Drenthe, Friesland, Groningen, Utrecht, Zeeland, 
Overijssel, Amsterdam, Gelderland en 's Gravenhage geven, zijn 
reeds bij dezelfde uitgever verschenen. 
Ofschoon Rotterdam zich buiten het onmiddellijke interessegebied 
van de lezers van Gruoninga bevindt, menen wij er toch goed aan 
te doen het verschijnen van dit deel onder de aandacht te brengen . 
Onder de 35. 095 familienamen zullen er ongetwijfeld een aantal 
zijn, die voor noordelijke genealogen van belang zijn. 
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HET GESLACHT WORTELBOER 

door Mr. J.P.A. Wortelboer 

Uitgangspunt van de genealogie van bovengenoemde familie is het echtpaar 
Jan H in d riks Wil ken s en Gees si en Geerts Wortel boer . 
Sinds 1764 komt Jan Hindriks Wilkens voor met de achternaam Wortel -
boer . Hierover straks meer. 
Verzameld zijn alle nakomelingen in mannelijke lijn; dit houdt o . m. in dat 
in beginsel iedere thans levende Wortel boer zich in deze genealogie moet 
kunnen terugvinden . Wanneer dat in een incidenteel geval niet mogelijk is, 
behoort hij ongetwijfeld tot een Noord-Amerikaanse tak, waarmee ik geen 
contact heb kunnen leggen. 
Het voorgeslacht van Jan Hindriks Wilkens i s ons slechts bekend gewor
den uit zijn huwelijkscontract uit 1741 . Daarin wordt hij genoemd een zoon 
van Hindrik Wilkes en Gijssel Jans Deuling en blijkt hij afkomstig te zijn 
van het dorpje Hee, waarmee bedoeld wordt Heede, dat op enkele tiental
len kilometers van Oude Pekela, in Duitsland is gelegen. Een onderzoek 
in Heede leverde niets op , daar de R. K. -kerkboeken eerst in 1720 aan
vangen. 
Van de familie van zijn vrouw Geessien Geerts Wortelboer, is ons meer 
bekend. Uit het reeds genoemde huwelijkscontract bleek, dat zi j een 
dochter was van Geert Geerts Wortelboer en Trijntje Freriks. Met uit
zondering van verschillende akten uit de rechterlijke archieven uit de 
periode 1730-1733, is het niet gelukt iets meer over Geert Geerts Wor-
tel boer te vinden. Wel is dat gelukt met de familie van zijn vrouw TriJn
tje Freriks. Zij is een dochter van Frerik Jurriens en Antje Lammerts, 
terwijl ze ook nog een broer had, Lammert Freriks geheten. Deze Lam
mert Freriks was schoenmaker te Midwolda en huwde in eerste echt met 
lda Meeuwes, die een dochter was van Meeuwes Popkes en Wij a Berents; 
deze laatsten behoren tot het Veenkoloniale geslacht Smit, waartoe o . m. 
de scheepsbouwers Smit op Westerbroek gerekend moeten worden. Voor 
de tweede maal huwde Lammert met Hillena (Leentje) Harms, die vermoe
delijk identiek is aan Helena Clasens met wie hij op 28 november 1740 
een huwelijkscontract opmaakte te Midwolda. Uit zijn eerste huwelijk had 
Lammert Freriks een tweetal dochters: Trijntje en Wupke, beide Ned. 
Hervormd gedoopt te Midwolda, resp. 26 juni 1735 en 29 maart 1737. 
Gesteld kan worden d at 95% van a lle Wortelboeren in mannelijke lijn af
stammen van Jan Hindriks Wilkens Wortelboer en Geessien Geerts Wor -
tel boer. Uit dit echtpaar werden een vijftal zoons en één dochter geboren, 
die niet als zuigeling kwamen te overlijden . Alle vijf zoons traden in het 
huwelijk en zorgden voor een talrijk nageslacht. Om wille van de over
zichtelijkheid heb ik de stamboom gesplitst in vijf takken; iedere tak geeft 
de afstammelingen van één van de vijf zoons weer. De oudste zoon, Hin 
d rik Jans Wortel boer vormt met zijn nageslacht de eerste tak, de 
tweede zoon, G eert Jan s Wortelboer, ishetbeginvandetweede 
tak, de derde zoon J a n en de vierde zoon F ree r k J ans Wortel boe r 
vormen met hun nageslacht de derde en vierde tak, terwijl de jongste zoon 
Wil k e Jans Wortel boer met zijn nakomelingen de vijfde tak vormt. 
De naam Wortel boer komen we voor het eerst tegen in een akte uit het jaar 
1759. ln die akte wordt Trijntje Freriks de weduwe van Geert Geerts 
Wortelboer genoemd . De naam Wortelboer is aan de tekst toegevoegd; 
misschien werd bij het voorlezen van de akte door Trijntje Freriks opge
merkt dat wijlen haar man Wortel boer h e ette en werd toen de naam nog 
bijgeschreven . 
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Circa 100 jaar oude maquette van de scheepswerf van Fredericus Wor 
telboer te Oude Pekela , door zijn zoon Gerhardus meegenomen naar 
Argentinië en thans in bezit zijnde van zijn kleindochter Ana wo 
nende in Azul (Arg . ) . 
Op de helling twee in aanbouw zijnde schepen , rechts het woonhuis , 
links de hellingschuur , op de voorgrond · het diep met de " snikke ". 



Geessien Geerts Wortelboer, het eenige kind van Geert Geerts en Trijn
tje Freriks, huwde in 1741 met Jan Hindriks Wilkens.J.H. Wilkens noem 
de zich sedert 1764 Wortelboer en komt sinds dien onder verschillende 
benamingen voor. De meest eenvoudige is wel Jan Hindriks, wat wil zeg 
gen: Jan de zoon van Hindrik; een iets uitgebreidere versie is: Jan Hin
driks Wilkens, wat wil zeggen: Jan de zoon van Hindrik en de kleinzoon 
van Wilke; ook wel wordt zijn naam voluit geschreven en wordt het: Jan 
Hindriks Wilkens Wortelboer; vooral de pastoor van Kleinemeer had 
daar een handje van. Zelf ondertekende hij in den beginne met Jan Hin
driks Wilkens, terwijl hij later consequent Jan Hindriks of Hinders Wor
tel boer schrijft. 
Een acceptabele verklaring van de naam Wortel boer heb ik niet kunnen 
vinden. Misschien, het is maar een veronderstelling, bezaten onze voor
ouders stukken land in de Oude Pekela ter ontginning, welke bezaaid wa
ren met oude wortelstronk.en. Een mogelijke andere verklaring voor de 
naam Wortelboer vond ik in het boek "Oud Hoogezand en Sappemeer in 
woord en beeld", van Leonard Smid. Daar staat op pagina 23 te lezen: 
"de veenkoloniaal verbouwde aanvankelijk voor eigen gebruik en als 
ruilmiddel in het dorp granen, bonen, knollen en pinksternaken, een 
soort wortel". ln Veendam komt in de 18e eeuw een familie Pinkster boer 
voor . Zou het dan niet kunnen zijn, dat een pinkster boer hetzelfde is als 
een wortelboer? 
Ook moet gewezen worden op hetgeen in het woordenboek van Van Dale 
staat: "een boer die vooral wortelen teelt". In het, door Drs. C.Kruys
kamp verzorgde supplement hierop staat: "boer, die binnen een stad 
woont, maar zijn bouwgrond daarbuiten heeft". 
Zoals met alle namen in de 18e eeuw werd ook onze naam op verschillen
de manieren geschreven zoals Wortel Boer, Wortel Buir of Wortel Buur, 
al of niet aan elkaar geschreven. 

Het stamechtpaar Wortel boer, Jan Hindriks Wilkens Wortel boer en Gees
sien Geerts Wortelboer, heeft zijn kinderen Rooms Katholiek opgevoed. 
Voor zover dit aan Jan Hindriks heeft gelegen is dit niet zo verwonder
lijk. Hij was immers afkomstig uit Heede, een dorp in het Katholieke 
Emsland. Geessien Geerts werd echter te Oude Pekela gedoopt op 15 
december 1720 in de Ned. Hervormde kerk. Nu is dit nog geen reden om 
te gaan denken, dat zij niet R. K. zou zijn. Dergelijke dopen kwamen 
meer voor bij Katholieke families bij afwezigheid van een R. K. geeste
lijke. Toch ben ik van mening dat de eerste Wortel boer' s, de ouders van 
Geessien Geerts Wortelboer, Ned. Hervormd waren. Behalve de doop 
van hun dochter in de Ned. Hervormde kerk kan hieromtrent worden aan
gevoerd dat de broer van Trijntje Freriks, namelijk de hiervoor al ge
noemde Lammert Freriks, in ieder geval zijn eerste huwelijk sloot met 
een niet - Katholiek meisje: Ida Meeuwes, terwijl de beide kinderen uit 
dat huwelijk in de Ned. Herv. kerk van Midwolda werden gedoopt. 

Boeren, smeden/ scheepsbouwers, en kooplieden, dat is een globale in
deling van de beroepen en ambachten welke door deWortelboeren in de 
18e en de l 9e eeuw werden uitgeoefend. Zelfs in deze tijd is de verer
ving van een beroep van vader op zoon nog waar te nemen. Bij de boeren 
is dit een heel normale zaak, maar het feit dat in de eerste tak nog steeds 
smederijen en een scheepswerf voorkomen is toch wel een aardig gege
ven. Was Jan Hindriks Wilkens, waarschijnlijk in navolging van zijn 
schoonvader Geert Geerts Wortel boer, werkzaam als ontginner in de 
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Pekelder venen, zijn zoons werden al niet meer zonder uitzondering ver
vener. De oudste zoon, Hindrik, werd mr. smid in Oude Pekela en lever
de o .m. het ijzerwerk voor de toen nog houten schepen . Zijn nakomelingen 
waren o . a . zoals hiervoor al gezegd smeden en scheepsbouwers. De twee
de zoon, Geert, kocht van zijn ouders een boerderij in de Pekela; veel 
van zijn nakomelingen bleven het boerenbedrijf trouw, hoewel vel en, ten 
gevolge van de grote gezinnen genoodzaakt waren op andere wijze de kost 
te verdienen en op die manier nog al eens in de textiel terechtkwamen. 
De der:de en vierde tak zijn al spoedig in mannelijke lijn uitgestorven, 
zodat deze in deze beschouwing niet aan bod komen. 
De vijfde zoon tensl otte, Wilke, kocht van zijn ouders eveneens een boer
derij. Veel van zijn gesl acht zocht het in de manufacturen, terwijl ver 
schillenden hun heil zochten in de scheepvaart. 

De familie Wortel boer woonde gedurende de · 18e eeuw in de beneden Pekel 
A en wel aan de Noordkant, waarmee Oude Pekela wordt bedoeld, dit in 
tegenstelling tot de boven Pekel, waarmee Nieuwe Pekela vroeger werd 
aangeduid. In de 19de eeuw zwermden de Wortel boer' s uit, niet alleen 
over Nederland, waarbij ·de nadruk lag op Amsterdam, maar ook naar 
Meppen, ·Rütenbrock en Bremerhaven in West-Duitsland. Ook nu nog wo 
nen in Rütenbrock tientallen Wortel boer' s . Enkele ondernemende fami 
lieleden belandden zelfs aan de overkant van de Atlantische Oceaan, zo
dat thans in Argentinië en in Michigan (USA) vele Wortel boer' s wonen. 
Ook in deze eeuw vond er een trek plaats naar andere werelddelen . Nu 
richtte men voornamelijk zijn schreden naar Australië, Nieuw Zeeland en 
Canada, terwijl ook nog een tweetal zich naar Zwitserland begaf. 

In het begin van de 18e eeuw was het met de mogelijkheid tot kerkgang 
treurig gesteld . De Katholieken woonachtig in de beide Pekela' s moesten 
naar Kleinemeer (een buurtschap bij Sappemeer) voor het bijwonen van de 
Heilige Mis. In 1767 begonnen de Katholieke Pekelder veenboeren te re 
questreren in Groningen om toestemming te verkrijgen tot het bouwen van 
een eigen kerk. Dit verzoek werd afgewezen. Toen de Pekelder Katho
lieken vervolgens in afwachting van gunstiger tijden de boerderij, voor 
de eredienst aangekocht, een beetje opknapten, werd deze in de nacht 
van 23 op 24 augustus 1771 door anti-papisten "met sulk een rasernie en 
helse furie" verwoest, "dat sij den eenen steen. niet op den andere gela
ten hebben". In 1773 kwam Willem V in ons gewest en nu deden de katho
lieken een poging om van de stadhouder de gewenste toestemming te ver
krijgen. Onze Jan Hindriks Wortelboer en Jan Harms Poker overhandig
den eigenhandig een request aan de Prins. We·er was het resultaat nihil. 
Maar de Katholieken versaagden niet. Eind 1782 probeerden ze het nog 
eens, dit maal bij het stadsbestuur van Groningen. Willem Cornelis Smit 
(die later als Grol voorkomt), Hindrik Everts Schuckenbruch, Jako bus 
Willems, Jan Hindriks Flas, Harm Berents Drent, Jan Kaspers Drent, 
Jan Hindriks Wortel boer, Harm Geerts Smit en Roelf Kaspers 
Drent, allen stadsmeiers in Oude- en Nieuwe Pekela zonden een schrij
ven, waarin zij betoogden, dat meer dan 70 gezinnen met bijna 200 kin
deren nog altijd waren aangewezen op de parochie in Kleinemeer. Dit 
verzoek tenslotte werd ingewilligd. De nieuw te bouwen kerk moèht wor
den gebouwd te Oude Pekela op de "plaatse" land van Jan H i nd riks 
Wortel boer . 

Het hierbij afgedrukte wapen werd voor de hele familie ontworpen. 
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De omschrijving luidt als volgt: 
in zilver een blauwe golvende dwarsbalk vergezeld van drie groene 
klaverbladeren . 
Helmteken: een groen klaverblad 
Dekkleden: zilver en groen 

Het wapen is geregistreerd bij het Centraal Bureau Voor Genealogie on
der nr. 4 . 7 . 5904. Dit wapen versymboliseert de binding van onze fami
lie met de scheepsbouw en de scheepvaart, tot uiting komende in de 
blauwe golvende dwarsbalk, terwijl hiermee tevens herinnerd wordt aan 
het riviertje de Pekel A, waaraan onze voorouders zich hebben geves
tigd. De drie klaverbladen zijn een verwijzing naar de landerijen, die 
door de eerste Wortel boer' s in cultuur werden gebracht. 

Het bovenstaande geeft de hoofdzaken weer uit de inleiding van het door 
mij samengestelde en onlangs als nummer 3 in de "Gruoninga-reeks"ver
schenen boek "Wortelboer een geslacht uit de Veenkolonien". Belang
stellenden in de geschiedenis van onze familie moge ik verwijzen naar 
deze uitgave. 

000 

De eerste kampeerder? 

In het doopboek v a n H a ren troffen we de volgende doopakte a an: 
28-7-1743: Roelof Abeen wonende over het Hoornsche diep in een Tente, en 
Albertijn Geers ehel. een Sone Geert. 
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DE DATEMA'S LOTEN VAN DEZELFDE STAM 

door Ds. P . Datema 

vervolg van blz. 44 van deze jaargang 

R Vlll,3 Jan Datema, ged. Roderwolde 26 - 12-1781, ovl. Hogemeeden 28-
12-1835, huwt te Den Ham 10-5-1807 Antje Sonius van Noordhorn, 
d. v . Bernardus Sonius en Jantje Egberts, wv. S kinderen, geboren 
te Wierum en Oostum met nageslacht in het Westerkwartier, o . a. 
Niekerk - Oldekerk. 

4 Hendrik Datema, geb. Sandeburen 20-5-1784, ged. Roderwolde 
30-5-1784, arbeider te Roderwolde, landbouwer te Foxwolde, ovl. 
Leutingewolde 21-2-1852, huwt te Roden 6 -5-1813 Tjerkje Roelfs 
Hofrnan van Roderwolde, d . v . Roelof Gerrits en Sjoukjen Tjerks, 
ged . Roderwolde 19-6-1785, waarvan 6 kinderen: nageslacht in 
het noorden van Drenthe? 

S Pouwel Datema, ged. Roderwolde 20- 7 - 1788, landbouwer te San
deburen op de helft van het familieland van deze tak, ovl. Sandbuir 
30-3-1829, huwt te Roden 20-6 - 1821 Sabke Pieters Oosterhof, d . v. 
Pieter Oosterhof en Antje Sietzes , geb . Roden 28-3-1797, ged . ald. 
9-4-1797, ovl. 9-1-1836, wv . kinderen geboren te Sandeburen: 
nageslacht te ? 
Zij hertrouwt te Roden 30-12-1830 Harm Hindriks lpema, landbou
wer Zulte, weduwnaar van Neessien Ananias . 

R Vlll,6 Jan Datema, ged . Roderwolde 12- 10- 1783, verder? 
7 Wemeltie Datema, ged. Roderwolde 17 - 6 - 1787, verder? 

RVllI,8 Derk Datema, ged . Roderwolde 21-5 - 1786, landbouwer Sand
buur, ovl. ald. 13-12-1859, huwt te Roden 6 - 8 -1812 Hinderkien 
Roelfs Weering, d.v . Roelf Berends Weering en Annigje Jans, geb. 
Roderwolde 13-8-1785, ovl. Sandebuir 25-5-1864, waarvan 6 kin
deren met nageslacht in het noorden van Drenthe. 
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9 Jan Datema, geb. Sandeburen 26 - 10- 1788, ged. Roderwolde 2 - 11 -
1788, koopman, tapper en l andbouwer te Roderwolde, ovl. ald. 11-
5-1863, huwt te Roden 27 - 12-1815 Hindrikje Jans Venekamp, d . v. 
Jan Reinders en Renske Jans, geb . Roderwolde 21-10-1782, ged. 
ald. 27-10-1782, ovl. ald. 1-3-1847, waarvan minstens 4kinderen 
met nageslacht in Roderwolde (molen!) en omgeving. 

10 Roelfje Datema, geb . Sandebuur 14- 5-1791, ged . Roderwolde 22- 5-
1791, ovl. Sandebuur 19-8-1872, huwt te Roden 8-5-1812 Hendrik 
Tunnis Everts Papen borg (achternaam van 1826!), z . v . Evert Be 
rends en lke Jans, geb . of ged. Foxwolde 5-10- 1783, landbouwer 
ald., ovl. ald. 19-6-1831, waarvan 2 kinderen, o . a. Sikke Datema 
Everts, die later trouwde als Sikke Papenburg. 

11 Annigjen Datema, ged. Roderwolde 5 - 1- 1794, jong gestorven. 
12 Annigje Datema, ged. Roderwolde 28- 12-1794, ovl. Roderwolde 17-

3-1869, huwt te Roden 20-5-1818 Berend Roelfs Weering, z . v . 
Roelf Berends Weering en Annigjen Jans, geb. of ged. Roderwolde 
25-4- 1790, landbouwer, herbergier en winkelier te Roderwolde, 
ovl. ald. 26 - 4-1861, wv . 5 kinderen. 

13 Wemel tie Datema, geb . Sandeburen 2 - 11 - 1797, ged. Roderwolde 12-
11 - 1797 , ovl. 6-11-1876, huwt te Roden 3-5-1839 Adrianus Hen
(de)rikus Fonk, weduwnaar van Jeichien Hindriks Brink, z . v. Pie
ter Fonk en Anke Jurriens, ged . Roderwolde 14-7- 1799, schoenm a-



ker, ovl. 12- 10- 1864, geen kinderen. 
14 Stererijn Krijthe D atema , geb. S andeburen 15-9-1800, ged . Roder

wolde 5 - 10-1800, landbouwer Sandbuir, ovl. 26 -8-1876, huwt te 
Grootegast 20- 5 - 1844 Renske Jacobs van Zanten, d.v . Jacob Jans 
van Zanten en Jantje Jans, geboren t e Sebaldeburen plm 1809, wv. 
2 zoons . 

15 Jantje D atem a , ged. Roderwolde 3 - 4 -1803 , verder onbekend . 

De andere tak v an Roderwolde begint met Roelof Datema, vanaf 1595 tot 
1633 t elkens samen met Hindrik (R I, 1) g enoemd. Deze tak wordt aange
duid met een S, omdat de achternaam Datema bewaard gebleven is via het 
echtpaar Syverling - Datema, dus langs een vrouwelijke schakel, zie S 
VI, 1 . 
SI, 1 Roelof D a tema, geboortejaar onbekend, landbouwer Roderwolde 

(Sandeburen), ovl. na 2 - 2 - 1635 ; kocht kerkeland in 1595, was 
kerkvoogd 1600-1602, moest opening van zaken geven t.o.v.Drost 
en Gedeputeerden (R . A . Assen, Resolutien van Drost en Gedepu
teerden, dl. I, blad 76, nr. 8, 3 - 11-1602), ondertekende de kerke
r ekening vele malen in de jaren 1611-1633. De naam van zijn vrouw 
die volgens het register op het gemaal op 13-5 -1630 nog leefde, is 
niet gevonden. Volgens de grondschatting van 16-6-1630 had hij 
zijn landerijen overgedragen aan zijn zoon Jacob , die daarvoor zijn 
(onbekende) zu sters schadeloos had gesteld. 

S ll,1 Jacob D atema, geboortedatum onbekend, landbouwer S andeburen, 
ovl. 1652 (in 1653 afrekening met erven van Jacob D a tema in kerke 
boek), ondertekent de rekeningen van 1622- 1651, is in die periode 
een paar maal k e rkvoogd, s temt in 1644 mee voor een nieuwe school
meester, komt ook voor in d e grondschattingsregisters, gehuwd met 
een onbekende vrouw , had op 13-5-1630 vier kinderen boven een 
jaar , misschien deze vier: (Et stoel, lottingen 1678, blz. 284 vv . ) . 

S UI, 1 Hillegien Datema, ovl. voor 12-11-1678, gehuwd met ... , enige 
zoon en erfgenaam Luyrt Jansen. 

2 Popke D a tema, ovl. tussen 1672 en 1678, landbouwer Sandeburen 
vanaf 1652, ondertekent k erkerekeningen 1652-1672, kerkvoogd 
1664, huwt te Noordlaren 3-9- 1647 Grietje Heminge, geboren te 
Glimmen, d.v. Jan Heminge en Hendrikje, wv . 1 zoon en erfgenaam, 
zie S IV, 1. 

3 Oetje Datema, ovl. v oor 12-11-1678, huwt te Noordlaren 3-9-1647 
Lugien Heminge van Glimmen, z.v. (?) Jan Heminge en Hendrikje, wv . 
2 kinderen: L ammegien Heminge, geb . 1656, tr. 1675 Willem Hid
dinge van Bunnen en Jan Hieminge, geb. 1661, tr. 1683 Jantien Hid
ding van Gasselte . Zie verder bij S Vl,3 en Jaarboek Centr. Bur. 
voor Genealogie , 1972, blz. 131. 

4 Pouwel Datema , l andbouwer, had l a nd t e Roderwolde en Foxwolde, 
was 1663-1668 kerkvoogd te Roden, ovl. plm. 1678 te Foxwolde, 
huwde 1652 (eenkindschap van 8-11 - 1652, geapprobeerd door Et 
stoel 10- 11 - 1652) Cornelissien Luytiens, d . v . Luytien Jansen van 
De Sulte, weduwe van Jan/Johan Schuirinck/Schuiringe, met wie 
zij in 1635 getrouwd was, uit welk eerste huwelijk zeer waarschijn
lijk sproot Annegien Schuiringe, de vrouw van Himme Datema (R 
lll, 1) . Het tweede huwelijk bleef kinderloos. 
Is deze Pouwel Datema dezelfde als die in 1630 onder Haren 30 
grazen land gebruikte (R.A . Gron. Statenarchieven 1594- 1798, nr . 
2133)? 
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S IV, 1 Harmen Datema, geb . midden 17de eeuw, landbouwer te Sandebu
ren op een volle plaats met de helft van het familieland van deze 
tak, ondertekent de kerke rekeningen van 1675- 1694, is 2x kerk
voogd, ovl. 1696 (diaconieboek Roderwolde), huwt .. . Jantien Ham 
ming, d . v. Jan Hamminck en ... , geboortedatum mbekend, ovl. 1691 
(diaconieboek), wv. 2 kinderen (Etstoel, lottingen 1701, blz. 445, 
Rechtdagen Drost en Gedeputeerden 9-11-1707). 

S V, lPopke Datema, geb . voor 1680?, lam.bouwer Sandeburen, onderte
tent de kerke rekeningen 1696-1727, 2x kerkvoogd, vermoedelijk in 
1727 gestorven, gehuwd met Trijntje Luinge van . . . , waarvan 4 
kinderen , volgorde onbekend , zie S Vl, 1-4. 

2 Jantien Datema, verder niet gevonden . 
S Vl, 1 Jantien Datema, geboortedatum onbekend, huwt te Roderwolde 

1731 Nicolaas Suyverding (ook wel Siverling) van Norch, uit welk 
huwelijk o . a. een zoon Popke Datema , zie S Vll, 1 

2 Frerik Datema, geb. datum onbekend, landbouwer te Zandeburen 
op de helft van het familie land, schat beurder, ondertekent de reke
ningen 1730-1746, ovl. tussen 1746 en 1750 , huwt te Roderwolde 
14-10-1742 Oetje Heminghe van Glimmen, d . v . Lucas Heminghe en 
Hillegien, ged. Noordlaren 25-12-1707, wv. 2 dochters, zie S Vll, 
2-3 . Het uitblijven van mannelijk nageslacht zal de reden geweest 
zijn, dat naderhand de helft van het familieland, dat door deze tak 
gebruikt werd, overging in handen van leden van de andere tak: R 
Vl, 2 en R VII, 5 en hun nazaten. 
Oetje Heminge hertrouwde Roderwolde 19- 4-1750 Lambert Bavinge, 
weduwnaar van Onnen . 

3 Marrechijn Datema , geb. plm. 1707, ovl. Noordlaren 25-11-1765 
(58 jaar oud), huwt Roderwolde 24- 5-1742 Jannis Heming van Glim
men, z.v . Jan Heming en Jantien Hidding (zie S l ll,3), wv. 3 kinde 
ren . 

4 Grietje Datema, belijdenis Roderwolde 17 - 6-1736, huwt te Gronin
gen 7-3 - 1747 Jan Hieming van Noordlaren, verder niet gevonden. 

S Vll,1 Popke Datema van Siverling of Popke Datema Zuiverdink, ged . 
Norg 30-3- 1732, landbouwer Zuidvelde, ovl. 22-1-1766, huwt 6-1-
1766 thuis in Suidvelde Marchje Hindriks, d . v . . .. , ovl. 9-4- 1799, 
wv. 1 zoon, po sthuum ge boren, zie S Vlll, 1. 

S Vll,2 Trijntje Datema, ged . Roderwolde 12-4- 1744,-'verder onbekend . 
3 Hillegijn Datema, ged. Roderwol de 26-7-1745, verder onbekend . 

S Vlll,1 Popke Datema, ged. Norg 20-4- 1766, landbouwer te Een, ovl. 
ald . 16-5-1795, huwt 1. te Norg 7 - 5-1786 Marchje Stevens van 
. .. , wv . 1 zoon: S lX, 1. huwt 2. te Norg 18- 5 - 1794 Hendrikje 
Stevens, d . v . Steven Hendriks Koopman en Wemeltje Theis, ovl. 
Een 24-1-1803, wv. 1 zoon: S IX, 2 . 

S IX,1 Popke Datema, ged . Norg 17- 6-1787, verder niet gevonden. 
2 Steven Datema, geb . te Een, ged. Norg 19- 4-1795, l andbouwer, 

huwt te Norg 15- 5-1824 Hinderkien Adriaans van Dijken, d. v. 
Adriaan van Dijken en Wibbichje Jans Hoff , ged . Norg 13- 3 - 1791, 
wv. 6 kinderen met nakomelingen in west Drenthe, Meppel e . o. en 
noordoost Overijssel. 

C. De Groninger takken tot ruim 1800. 

Volgens het boek Grafschriften in Stad en Lande van 1910 werd in 1622 
te Legemeeden begraven Gre te Roelfjes de weduwe van salige Duert Stul-
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l ersma (?) ende Egbert Datuma . Bij de registratie van de verhuurde lan
derijen van het voormalige klooster te Aduard in 1595 blijkt zij reeds 
weduwe te zijn en wordt dan aangeduid als Grete Datema (later ook als 
Griete) . Aanvankelijk staat zij vermeld onder het hoofd Landen op de Ho
ge Meeden, later onder het hoofd Dyxter en Legemeedster (Zie R.A. 
Gron . , Statenarchieven nrs 2289 vv.). Volgens d e onderzoekingen van 
de heer B. W . Siemens b ij het samenstellen van de Historische Atlas van 
de Provincie Groningen en de daarop gebaseerde, door hem getekende 
boerderijenkaart (gedeponeerd op h et Rijksarchief te Groningen) gebruik
t e zij de boerderij ten noordoosten van Den Horn, ten noorden van de 
spoorlijn Groningen-Leeuwarden , waarvan de reed ten oosten van de 
overweg op de Weersterweg uitkomt (thans gebr. Cazemier) . Deze voor-· 
malige kloosterboerderij, die naderhand gekocht kon worden, is tot op 
h eden in gebruik bij nakomelingen van Griete , de olde weduwe, zoals ze 
aangeduid wordt in het lidmatenregister van Aduard. 
De eerste man van Grete Roelfjes, Duurt Stulling(e) of Stolling(a), was 
waarschijnlijk een nazaat van Wolter Stollinges soen, die in 1540 op Ho
ge- en Lagemeeden 73 grazen land gebruikte (0ml. Arch. nr 39), zodat 
we de veronderstelling wagen, dat deze boerderij eerder door Stollinga's 
bewoond werd. Vermoedelijk is uit het huwelijk van Duurt en Griete 
slechts één zoon geboren, ook weer Duert geheten, wat de veronderstel
ling oproept, dat de vader gestorven is voor de geboorte van zijn zoon. 
Om een deel van de nalatenschap van de zoon Duurt is langdurig geproce
deerd (R.A. Gron . Recht. Arch. LXI*a) en in dat proces waren ook kin
deren uit het tweede huwelijk van Grete Roelf jes betrokken: Hindrick Da
tema en Egbert Datema, die dan zonen moeten zijn van Egbert Datema,die 
bij de eerste registratie in 1595 reeds overleden blijkt te zijn. Grete 
houdt het bedrijf op haar naam tot in 1604/05 haar zoon Hendrik in de re
gistratie vermeld wordt . 
De herkomst van de tweede man Egbert Datema kon tot nu toe niet met 
zekerheid vastgesteld worden . Afgaande op het feit, dat er in 1540 in het 
Westerkwartie r geen Datema' smeer vermeld worden (0ml. Arch . nr 39) , 
komen we tot het vermoeden, dat d e herkomst van deze Egbert Datema ge
zocht moet worden in het naburige Roderwolde. Voor deze veronderstel 
ling pleit het volgende argument: de namen Egbert en Hendrik sluiten niet 
aan bij de eerder genoemde Datem a ' s uit he t Westerkwa rtier uit hoofdstuk 
A, ~.aar zij passen volledig bij de voornamen van de Roderwolder takken. 
De namen Brandt en Johan, die ook i n deze Groninger tak voorkomen, kun
kunnen ook verband houden met lsebrant en Johan uit Roderwolde . Aan de 
naam Roelof , die zeer waarschijnlijk terug gaat op de vader van Grete 
Roel.fjes, kan geen bewijs ontleend worden en met het ontbreken van de 
naam Jacob kan men ver schillende kanten uit, maar verder dan een veron
derstelling komen we niet op het punt van de herkomst van Egbert Datema. 
Deze tak wordt aangeduid met een H naar Hogemeeden of Den Horn en be
g int dus met 
H I Egbert Datema, herkomst onbekend, gebruiker van een boerderij 

van het klooster Aduard op Hooge- en Lagemeeden, overleden voor 
of in 1595, gehuwd met Gr(i)e te Roelfjes, weduwe van Duurt Stol
linga, overleden 1622 en begraven in de kerk te Lagemeeden, waar
van kinderen, zie H Il, 1 vv. (volgorde onbekend) . 

H Il, 1 Hindrik Datema, geboortejaar onbekend, boer Munnikedijk vanaf 
1604/5 als opvolger van zijn moeder, overleden voor 25-10-1664, 
gehuwd met Anna, herkomst onbekend, overleden voor 25-10- 1664, 
waarvan kinderen, die van 1664-1667 als meijer ingeboekt stonden, 
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doch waarvan slechts een met name gevonden werd, zie H lll, 1 
(bronnen: R . A. Gron . Statenarchieven nrs 2310 vv . : rekeningen 
van de kloostergoederen) . 
Egbert Datema, vermeld op 3 - 5-1641 in de erfeniskwestie van 
Duert Stollinga als broer van Hindrik Datema (zie boven), verder 
onbekend . 
Roeloff Datema, nergens vermeld gevonden als zoon van Egbert 
Datema en Grete Roelfjes, woont te Aduard, huurt daar de Meu
lenberch v.a. 1608 en vanaf 1621 ook 6 grazen voormalig klooster
land . De zoon, die het eerst trouwt is een Egbert en kan 'dus de 
oudste geweest zijn , vooral gelet op de leeftijd van de andere kin
deren, en zou dan genoemd zijn naar zijn grootvader van vaders 
kant; een andere zoon heet Hindrik, die dan genoemd kan zijn naar 
zijn oom, aangeduid onder H II, 1 , zodat de namen aanleiding geven 
tot de veronderstelling, dat ook deze Roeloff een zoon van het 
echtpaar Egbert en Grete was. Hij stierf in 1638, was gehuwd met 
Jantie Hoeck, dochter van Gerryt Hoeck (van Den Ham?), waarvan 
kinde r en, zie ? H 111, 2 vv . 
Gerrijt (Hindrix, S . A . 3168, fol . 204) Datema, geboortedatum on 
bekend, boer Monnickedijck tussen Hooge- en Lagemeeden, ovl. 
... , gehuwd met Jan tie, verder onbekend, waarvan 1 dochter, 
wier nakomelingen bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 
1811 voor een deel de achternaam Datema blijken te hebben aange
nomen, zie H IV, 1. 
Egbert Datema van Groot Adewert, huwt november 1620 met Houke 
Geerdts van Visvliet (proclamaties te Aduard en Visvliet in juli 
en augustus 1620, bezwaren van haar stiefvader, uitspraak van de 
Hoofdmannenkamer 6-10-1620 , Hoge Justitie Kamer 853, fol. 373). 
Van dit echtpaar werden in het Westerkwartier geen nadere gege
vens gevonden . Zou deze Egbert Datema dezelfde kunnen zijn als 
de Egbert Datema, die vanaf 1622 in Zeerijp gev::mden wordt? Z ie 
voor deze Fivelgoër tak F 1 vv. 
Tot de kinderen van Roelf Datema en Jantie Hoeck rekenen we ook: 
Gerryt Hoeck, huwt te Aduard 29-3-1640 Greetjen Rotgers van 
Aduard, waarvan 9 kinderen zonder de achternaam Datema. 
Jan Roeleffs Datema, vermeld a ls broer van Gerryt Hoeck, huwt 
december 1641 Froucke Hanses van Groningen, weduwe van Jacob 
Arents, verder onbekend. 
Berent Roelefs Datema van Adewert, huwt te Aduard 1-6 - 1627 An
netijen Egbers van Zuidhorn, waarvan 1 kind: Anne, ged . Aduard 
29- 6-1628, verder onbekend . 
Wibbe Datema, zonder vadersnaam vermeld, waarvan een zoon Jan, 
ged. te Aduard 15- 8-1630, verder onbekend . 
Hinrick, geb . Aduard 10-4-1618, ged. ald . 13-4-1618 . 
Johan, geb. Aduard 4 - 2- 1620, ged. ald . 6-2 - 1620 . 
Brandt , geb . Aduard 30- 4 -1622, ged. ald. 5 - 5 -1622 . 
Jantien, geb. en ged. Aduard 8 - 2-1624 . 
Brand, ged. Aduard 11-3-1627 . 
Anje (Datema), data onbekend, huwt le voor of in 1694 Isebrant 
Pîe ters, vanaf 1694 boer Monnickedyck, overleden voor of in 
1704, ~aarvan minstens 3 dochters, zie H V, 1-3; 
huwt 2 plm 1704 Gerryt Eelkes, gestorven plm . 1740, boer Mon
nickedyck 1704-1740, waarvan 1 dochter, zie H V, 4 . 
Trijnje lsebrants van Hogemeeden, geboortedatum niet bekend, 



overleden te Stedum in 1732 , huwt augustu s 17 17 Gerryt Jans van 
Lettelbert, wonend te Oo stwold (W.K.), waarvan 3 dochters te 
Oostwold gedoopt werden . Een verbinding met l a tere Datema ' s 
werd niet gevonden . 

2 . Pieterke lsebrants op de Legemeeden, huwt april 1718 Arent 
Tonnis, boer te Hoogkerk, Thesinge e n Stedum, waarvan 8 kin 
deren , zie H VI, 1-8. (Arent Tonnis hertrouwde te Stedum 21-6-
1750 Jantje Willems van Stedum, die op h aar beurt hertrouwde 
te Stedum 29- 3-1783 met Jacob Jans van Garsthuizen, alles zon
der r el aties met de latere Datema' s) . 

3 . Walje Isebrants van Hogemeeden huwt te Oostwold (W .K. ) 31-8-
1720 met Hemme Jans(en) van Legemeeden, waarvan vermoede
lijk 5 kinderen , zie H VI, 9 - 13. 

4 . Hilje Gerrits, huwt t e Oostwol d (W.K.) 13- 9-1733 Cornelis Ja
kobs, vanaf 1740 boer Monnikedijk, waarvan 7 kinderen, zie H 
VI, 14-20. 

H VI, 1-8 kinderen van Pieterke lse brants en Arent Tonnis (H V, 2) 
1. Jacob , ged . Hoogkerk 3 -8-1 718. 
2 . Jantje, ged. Hoogkerk 17 -1 0 - 1720 . 
3 . An je (Arents ), ged . Paasmaandag 1722 te Hoogkerk, huwt te 

Stedum 2-5 - 1745 met attestatie van Thesinge Jan Tonnis van Ten 
Boe r, meester smid te The singe , Stedum (1746 -1 749) en Menke

4 . 
5 . 
6 . 
7. 
8. 

H VI,9-13 
9. 

10 . 
11. 

12 . 
? 13 . 

weer , waarvan 3 kinderen, zie H VII, 1- 3 
Alj e, ged. Thesinge 13- 6 - 1723 . 
Gerrij t, geb . Thesinge 24-12-1724, ged . al d . 25- 12 -1724 . 
Pieter, geb. Thesinge 9 - 2 - 1726 , ge d . ald . 3-3-1 726 . 
Tonnis, ged. Thesinge 15- 1 - 1730 . 
Tonnijs, ge b . Stedum 26 - 10- 1736, ged . ald. 4 -11-1736. 
k inderen van Walje Isebrants en Hemme Jans (H V, 3) . 
Jan, ge d . Oostwold (W . K . ) 3 - 8-1721. 
Isbrant, ged. Oostwold 17 -3 - 1724 . 
Jan (Hemmes ) , g ed. Oostwold 2 - 4 - 1725, landbouwer Legemeeden, 
huwt te Oostwold 14- 4 - 1752 Albertje Alberts, dochter van Albert 
Temmes en Geertje Pieters, geb. Legemeeden, ged . Aduard 11-
1 -1 728, waarvan 6 kinderen, zie H VII, 4-9 . 
Grietje, ged . Oostwold 26 -10-1732. 
Gerrit (Hemmes), niet te vinden in doopboek van Oostwold c . a . , 
bij huwelijk afkomstig van Den Horn of Hoogemieden, heeft een 
doch t er Wal je, huwt 1 e te Oostwold (W. K . ) 9 - 4 - 1757 Metje 
Geerts van Legemeeden, waarvan verder niets gevonden, huwt 
2e te Oostwold 16- 5 - 1762 Corneliske Remts, dochter van Remt 
Pie rs en Grietje Reyts, geb . Oost urn 30-10- 1730, ged . Garn
werd 5 -11-1730, waarvan 5 k inderen, zie H VII , 10- 14. 

H Vl,14-20 kinderen van Hilje Gerrits en Cornelis Jakobs (H V, 4) . 
14 . Jakob (Cornelis), ged . Hogemeeden 30-5-1734, landbouwer al 

daar op de ouderlijke boerderij, huwt te Legemeeden 29-4-1764, 
na afkondiging ook t e Garnwerd, Ouckje of Auktje Ge rrits, 
dochter van Gerrit Gerrits en Enje Jacobs uyt de hoek onder 
Garnwerd, geb . 23-9-1737 , ged . Garnwerd 29- 9 - 1737, waarvan 

15 . 
16 . 
17 . 
18 . 

2 kinderen, zie H VII, 15-16 . 
naam niet ingevuld, ge d . Hogemeeden 4 - 12-1735 . 
Gerryt, ged. Hogemeeden 20- 12- 1739 . 
Gerryt , ged. Hogemeeden 25 -12- 1740 . 
Gerryt, ged. Hogemeeden 12- 7 - 1744. 
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19 . 
20. 

H VII, 1-3 
1. 

2 . 
3. 

H VII,4-9 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Gerryt, ged. Hogemeeden 15-1-1747. 
Liefke (Kornelis), ged. Hogemeeden 28- 3-1749, huwt te Lage
meeden 15-7-1770 (na bezwaren in 1768) Pieter Meentes Veen
stra van Niebert, schoolmeester te Lagemeeden, w aarva n 5 
kinderen, verder niet van belang . 
kinderen van Anje Arents en Jan Tonnis (H VI, 3) . 
Tonnis Jans Datema , geb . Stedum 10-2-1746, ged. ald. 13-2-
1746, overman te Groningen, huwt te Oostwold (W . K . ) 9-5-1773 
Jantje Lucas Molenberg van E ngelbert (Nieuwe Roode Haan), 
doop niet gevonden, waarva n 3 kinderen, zie H VIII, 1- 3 . 
Alje, geb. Stedum3-3 - 1747 , ged. ald . 5-3-1747. 
Anje Jans Datema, geb. op ' t Rodewolt 8-6-1756, ged . Menke
weer 13-6-1756, ovl. Westerdijkshorn 4 - 4-1825, huwt te ... 
Olchert Alderts Da tema, zoon v a n Aldert Jans en Anje Olcherts, 
ged . Zuidwolde 28-11-1756. Landbouwer te Zuidwolde en Bedum 
(Westerdijkshorn), ovl. te Westerdijkshorn 9 - 12-1826, waarvan 
9 kinderen, zie H VUI, 4-12) . 
kinderen van Jan Hemmes en Albertje Alberts (H VI, 11). 
Albert, ged . Oostwold (W.K . ) 17 -1-1753. 
Grietje, ged. Oostwold 7-2-1756, huwt te Oldehove 2 - 9-1781J a 
cob Hindriks Doornbos, landbouwer, geb. Leermens, ged . Ol
dehove 5- 7 -1782, ovl. ald . 6 - 8-181 3 . 
Walje Jans Datema , geb. Munnikedijk 1-4-1758, ged. Oostwold 
16- 4 - 1758, ovl. Ezinge 2-5-1824, huwt re Oldehove 5-11-1786 
Jan Jans Kijft, ged. Oldekerk 13- 2 - 1749, landbouwer, ovl. Ol
dehove 29-11 -1810, wv . 1 dochter; huwt 2e Oldehove 8-2-1812 
Writzer Alberts van Weerden, weduwnaar v an Aeilkje Luitjens 
Olthof, ged. Oostwold 28-10- 1764, landbouwer, ovl. E zinge 
17-4-1826, wv. 1 dochter. 
Hemme Jans Datema, ged. Oostwold 11 -1-1761, ovl. te Noord
horn 25 - 5-1817 (rentenier, beroep onbekend), huwt re Noord
horn 25-3-1787 Hiske Jans v a n Niehove, wv. geen kinderen; 
huwt 2e Noordhorn 20-3-1799 Grietje Hindriks, dochter van 
Hindrik Jacobs en Antje Wirks, geb . Oldehove 13- 4-1760 , ged. 
ald. 18- 5-1760 . wv. 1 zoon, zie H VIII, 13; huwt 3e Noordhorn 
21-10- 1802 Grietje Jeltes Kamstra , dochte r van Jelte Gaaikes 
en Aafke Jans Camstra, ged. Noordhorn 23-7-1752, ovl. Noord
horn 11 - 1- 1832 . 
Geertje Jans Datema, geb. Oldehove 29-3-1765, ged. ald . 31-
3-1765, ovl. Aduard 6-1-1837, huwt re Den Ham 8-6-1794 Jan 
Hemsing van Peize, landbouwer te Den Ham (Zie Van Winter, 
Lijsten der hoogstaangeslagenen, blz. 575), ovl. ald. 13-2-
1814, wv. 2 zoons; huwt 2e Aduard 4-10-1815 Jan Jacobs Dijk
stra, landbouwer, ged . Feerwerd 6- 7 -1759, ovl. Den Ham 
25-9-1836. 
Pieter Jans Datema, geb . Oldehove 21-1 -1768, ged. ald . 31-1-
1768, landbouwer, ovl. Oldehove 25 - 5 -1815, huwt te Niehove 
25-6 -1 794 Maaike Jans Schuiringa, d. v. Jan Schuiringa en 
Martjen Folkers, ged . Niehove 30-10-1768, ovl. Balmahuizen 
18- 2-1852, kinderloos. (Van Winter, a.v. blz . 609v. noemt 
hem Pieter (J. Meinema!). 

(wordt vervolgd) . 



SURHUISTERVEENSTERS IN WESTERBROEK 

door G . W. Nanninga 

ln het trouwboek van Westerbroek komen gedurende de periode 1772-1800 
een opmerkelijk groot aantal huwelijken voor, waarbij één of beide par
tijen uit Surhuisterveen of naaste omgeving afkomstig zijn . 
Dit merk waardige feit zal ongetwijfeld het gevolg zijn van de vervening, 
die in die tijd in Westerbroek een aanvang nam . In de Groninger kroniek 
van de beide Halsema' s lezen we onder het jaar 1772: "Op 't einde van 
voorleden jaar begon men sterk te baggeren in Westerbroek. Te Scharmer 
was zulks al lang gedaan" . Dit is dus in overeenstemming met het feit,dat 
in dat zelfde jaar 1772 voor het eerst een huwelijk in Westerbroek werd 
gesloten, waarbij een Surhuisterveenster betrokken was . 
De Friezen waren van oudsher bekend met de turf graverij. De ontginning 
van het noord-westen van Overijse! is voor een belangrijk deel hun werk . 
Bij de ontginning van de veenge bieden in het zuid-oosten van de provincie 
Groningen, die tegen het einde van de 16e eeuw een aanvang nam, hebben 
de Friezen ook een belangrijke rol gespeeld . De namen Friesche Compag
nie en later Nieuwe Friesche Compagnie getuigen hiervan . 
Nog eerder dan in de provincie Groningen was in Friesland met de afgra
ving van de venen begonnen. Vooral de doopsgezinden onder de Friezen 
hebben zich met de turf graverij bezig gehouden. De stichting van de ko
lonie Surhuisterveen omstreeks 1600 is voornamelijk aan deze doopsgezin
den te danken . Voor de betrekkelijk grote bevolking was er, vooral in de 
winter, dikwijls geen werk, zoals dat ook in andere plaatsen, die oor
spronkelijk veenkolonien waren, vaak het geval was . Men leefde er soms 
onder erbarmelijke omstandigheden in veenhutten ,"bagelhut'n"zoals men in 
Groningen zegt. Het valt dus niet te verwonderen, dat, toen men in Wes 
terbroek en omgeving begon te vervenen, vele Surhuisterveensters der
waarts trokken. 
Van het gehele Veenkoloniale ge bied zijn de venen rond Westerbroek het 
langst in hun oorspronkelijke toestand gebleven . Deze streek bestond na
melijk hoofdzakelijk uit laagveen, in tegenstelling met het gebied ten zui
den van het tegenwoordige Winschoterdiep, waar voornamelijk hoogveen 
werd aangetroffen . De veenlaag is anderhalf tot twee meter dik . De bo
venste vijftig centimeter wordt uitgespit; het daar onder gelegene uitge 
baggerd, gedroogd, en tot "bageltörf" , ook wel kortweg "bagel" genoemd, 
gesneden . Onder "törf" wordt over het algemeen de gestoken turf van het 
hoogveen verstaan. De ze verveningen geschiedden door particulieren, die 
daarvoor geen toestemming van de overheid behoefden . 
In Westerbroek en het aangrenzende Scharmer werd echter zoveel gebag
gerd, dat de Staten van de provincie Groningen vreesden, dat, door de 
zogenaamde ontgronding, de inkomsten der overheid mettertijd benadeeld 
zouden kunnen worden . In 1771 verscheen dan ook een plakaat, waarbij 
de grondbezitters verplicht werden een zekere vergoeding aan het pro
vinciale bestuur te betalen. Aan landverbetering werd weinig gedaan . Tot 
in onze eeuw bleven de turfputten er onaangeroerd liggen. In het Tijd
schrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek (negentiende deel) van 1860 
wordt in een artikel "Onze landbouw in het jaar 1800" over deze streek 
gesproken als van een gebied vol riet en biezen, slechte weilanden en een 
armelijke bevolking . ln het Aardrijkskundig Woordenboek van A . J. van 
der Aa, dat een kleine vijftig jaar later verscheen (1849) staat het nog 
duidelijker . Bij de behandeling van Westerbroek wordt gesproken over 
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460 inwoners "die meest hun bestaan vinden in de baggelerijen, waardoor 
er groote waterplassen, meest naar de zijde van het trekpad (langs het 
Winschoterdiep) zijn ontstaan en hoe langer, hoe meer ge boren worden, 
hetgeen een treurig voorkomen aan die streek geeft en onze nazaat van al
len vasten grond en van diens vruchten zal berooven, want hoezeer de bo
dem wel laag ligt en moerassig is, zoo hebben toch enkele andere grond
bezitters, die door dezen verachtelijken gouddorst niet gedreven werden, 
getoond hoe vatbaar deze bodem door verhooging, bemesting en eene goede 
huishoudelijke behandeling, is om goede weilanden te worden en zelfs ze
kere houtsoorten met voordeel daarop te planten". 
Nu, 125 jaar later, moeten we constateren, dat alles nog al meegevallen 
is. 

1772 19 January getrout Jan Cornelis Lagelant van Mijdregt Jongman en 
Lifke Claesens van de Rottevalle Jonge Dogter. 

1772 19 November gecopuleert Oene Ebels van de Horense Dijk en Trijn
tje Jeles van Seruusterveen. 

1773 15 Augustus proclamatie Zijt ze Johannes van de Horense Dijk en Die
vertje Alles van Seruusterveen. 

1774 27 Maart proclamatie Andries Alberts van de Horense Dijk onder Ha
ren en Frauke Jelles van Seruisterveen. 

1774 18 July getrout Geert Jacobs van Seruisterveen en Wibke Elijers van 
Groningen . 

1775 26 Februari proclamatie Derk Jans Modderman van de H arkstede en 
Geertje Jelles van Seruusterveen . 

1776 25 Januari getrout Sijtske Welte en Dieuwke Rienkes beide van Se
ruusterveen. 

1776 17 Maart proclamatie Derk Gerkes van Seruusterveen en Pietje 
Harms van de Rottevalle. 

1777 16 Februari getrout Sipke Sipkes Posthema van Burum Bergum en 
Antje Derk s van Seruusterveen. 

1777 4 Junij getrout Boeë Jaltes van Seruisterveen en Gels je Jans Schol
tens van Westerbroek . 

1777 cip Hemelvaart getrout Zytze Jaltes en Aukje Jelles beijde van Se
ruusterveen . 

1777 16 November getrout Tijs Warners van Haren en Jeelje Everts van 
Seruusterveen. 

1778 6 Junij getrout Zijtze Melles van Seruusterveen en ltske Claasens 
van de Rottevalle . 

1778 6 Junij gecopuleert Hijlke Hindriks van Aduart en Hitje Derks van 
Seruisterveen. 
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1778 7 Junij getrout Berend Luitjens van Oosterwold en Aaltje Brands van 
Seruisterveen. 

1779 22 Augustus proclamatie Kasper Kaspers van Enk.ter uit het Osnabrug
se en Antje Harms van Seruhuisterveen . 

1779 28 November getrout Evert Derks van Seruisterveen en Geeltje Jans 
van Bombergum. 

1779 5 December getrout Roelf Joestens van Westerbroek en Trijntje Derks 
van Seruhuisterveen. 

1780 7 Maij getrout Jan Jans van Scharmer en Hindrik je Jans van Seruhuis
t erveen . 

1781 23 December getrout Derk Warners van Haaren en Wytske Brands van 
Seruhuisterveen . 

1783 13 Juli gecopuleert Menze Derks van de Rottevalle en Hilkje Rienk.es 
van Seruisterveen. 

1784 25 December gecopuleert Jan Evert J:M: en Geertje Halbes J:D : beyde 
geboortig van Se ruisterveen en woonachtig alhier. 

1789 S'Febr. proclamatie Hart Goukes weduwnaar van Renske Jans van Au
gustinusga in Vriesla nd woonagtig onder Engelbert en Bregtje Heerkes 
J : D-: alhier. 

1790 17 October gecopuleert Jacob Klaasens J : M: geboortig van Ureterp in 
Vriesland, woonagtig alhier en Trijntje Meertens J: D: geboortig van 
het Ho gezand woonagtig alhier. 

1792 2 September gecopuleert Gerrit Roelf s J: M: geboortig te Veendam 
woonagtig in de Borgcompagnie en Siurtje Sipkes J : D: geboortig te 
Borenbergum woonagtig alhier. 

1794 28 Juni proclamatie Gerijt Sakes J: M : geboren te Zuiderhuijster Veen 
woonagtig alhier en Aal,tje Poppes J:D : geboortig en woonagtig te Fox
hol. 

1795 4 Januari gecopuleert Oltman Geerts J: M: geboortig en woonagtig te 
Bakel in Oostvriesland en Matje Jelles geboortig te Zuiderhuisterveen, 
woonagtig alhier. 

1796 9 October gecopuleert Kars Jans, Weduwnaar van Jitske Rindit ge
boortig te Dragten woonagtig te Scharmer en Tietske Folkerts J: D: 
geboort ig te Smilde, woonagtig alhier . 

1799 3 November gecopuleert Feitze Klaasens geboortig van Dragten in 
Vriesland, woonagtig alhier en Jantje Tiddens J : D: geboortig te 
Scharmer woonagtig alhier . 

1802 28 Maart gecopuleert Peter Nuttes J: M: alhier en Anna Daniels J: D: 
ge boren van Augustinusga woonagtig alhier. 
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DE GRAFZERK VAN HEERT JEN UBBES 

door Drs. U. M. Ubbens 

Bovenbedoelde zerk is verplaatst doch nog in goede conditie; het is de jong
ste steen in de kerk van ' t Zandt. De tekst luidt: 

Ter gezegende nagedachtenis van Heertjen Ub bes Huisman op Korendijk . 
Mede kerkvoogd en Ouderling op 't Zandt. 1n den Heere ontslapen den 20 
November 1774 oud 75 jaren. 

Wie rust hier onder deze zerk? 
Een nuttig lid van Jesus Kerk. 
Bij God en menschen aangen aam 
Zagtmoedig, vriendlijk, zeer bekwaam 
Met leer en wandel elk te stichten, 
Ja vriend en vijand te verplichten 
Door zijn beminnelijkst bestaan, 
Dog nu ter zaalge rust gegaan . 

1n het Diaconieboek staat, dat de collecte bij de begrafenis van Heertien 
Ub bes, op 27 November, 12 guldens en 1 stuiver opleverde . 
In de Groninger Courant van 25-11-1794 plaatst Freerk Heertjes in 
plaats van gewone rouwbrieven, mede namens Broeders en Zusters een 
advertentie. 
Heertjen Ubbes ondertekende de kerkeraadsstukken steeds met twee punt 
jes op de j. Hij was ouderling en kerkvoogd . In de waterschapsarchieven 
komt hij voor als zijl- en dijkrigter. Voor ' t Zandt werd hij in 1784 aan
genomen voor de landdag en in 1786 geweigerd. 
1n 1781 koopt hij een boerderij (59A; Boerderijen boek 't Zandt) aan de 
Korendijk. Uit wegenboeken en waterschapsboeken blijkt dat hi j voordien 
ook al grond aan de Korendijk bezat . 
1n n agelaten correspondentie van mijn g rootvader met een familielid wordt 
gesteld, d at hij eerst boerenknecht en l ater korenschipper is geweest. 
Zijn vrouw, Freerkje Freerks, is begraven in 't Zandt op 12-4-1771. 
Het begraienisblok bevatte 4 guldens 10 stuivers en 5 duiten. 
Uit de waterschapsarchieven was het, gezien de daarin voorkomende na
men, onwaarschijnlijk geworden dat Heertjen uit 't Zandt kwam. 
Heertjen werd gedoopt in Zandeweer op 1- 3 -17 19 als zoon van Ubbo Wil
drix en Grietje Heertjes. Op 6-4-1742 werd hij aangenomen als lidmaat 
in Zandeweer. Hij kwam uit Uithuizen toen op 7-8-1746 te Usquert het 
huwelijk werd voltrokken met Freerkje Freerks (weduwe van Eise Geerts). 
Het nageslacht van Heertjen en Freerkje: 

1. Grietje gedoopt 2-6-1747 Usquert. De vader was Heertjen Schip
per. Grietje werd in 1799 lidmaat der N . H. kerk. Zij overleed 6-12-
1808. Zij huwde met Pieter Meinderts. Dit zijn de voorouders van een 
Dijksterhuisgeslacht beschreven door Elema, in handschrift in het 
R .A . te Groningen aanwezig: "Het Ommelander landbouwersgeslacht 
Dijksterhuis" . 

2 . Freerk ged. 19-4- 1750 Usquert. Mei 1799lidmaat N . H. Kerk. x 
Martje Ennes h.c. Warffum 4 - 10-1800 . Zij was eerder gehuwd met 
Harke Everts Bakker h.c . 14-4- 1783 . 

J. Obbe ged. 24 . 9 . 1752 't Zandt getrouwd en overleden als Ubbe, h . c. 
15-12-1803 ook met Martje Ennes ,overl. te Rasquert 2-2 - 1822. 
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4. Geertruid ged . 28-2-1755 't Zandt h.c. Jurgen Pieters 3-3-1794 
overleden 6-5-1819 als "winkeliersche". Zij heeft nog een tijd in 
Leermens gewoond . 

S. Jan ged. 29-7-1757 ' t Zandt. Overleden 26-11-1826 't Zandt, stond 
wat persoon en goederen betreft onder curatele . 

6. Menke ged. 18-1-1760 als dochter te 't Zandt, h . c. 12 zomermaand 
1809 met Anje Meertens Doornbos. Overleden 1-10-1829 't Zandt. 
Hij nam de ouderlijke boerderij over. Hij was diaken en later ouder
ling. Nageslacht: 
a . Heertje geb . 23-9- 1811. 
b . Meerten geb . 14-11-1813 zie: "Huizinga, register Derk Pieters 

en Kathrina Thomas" . 
c. Ilbina geb. 24- 6-1816 zie: "Elema, handschrift over fam. Dijk

sterhuis" . 
d . Freerkje geb . 5-1-1819 zie: "Elema, handschrift over fam. Dijk-

sterhuis". 
e. Ubbo geb. 2-4-1822 zie: "familieregister Henricus Busz". 
f. Willem geb. 4-5-1825. 
Willem overleed op 26jarige leeftijd. Van de rest is veel nageslacht be
kend . 
Men vermeed zeker niet om met familieleden een huwelijk aan te gaan. 
Meerten Ubbens, een kleinzoon van Meerten beschreef de familie. Alle 
stenen van de graven van de kinderen van Menke zijn nog aanwezig 
('t Zandt, Uithuizermeeden, Zijldijk, Spijk 2x en Losdorp). 

7 . Wildrik ged . 10-5-1763. Heertjenwastoenouderling. Komt in geen 
enkele huwelijksakte voor en wordt ook verder nergens gevonden . 
Ubbo Wildrix en Grietje Heertjes. 1n Uithuizermeeden beide "komende 
van de Mieden", op 17-3-1709 getrouwd. Zijn naam komt ook als Ubbe, 
Obbe voor. In 1716 verhuizen zij van Uithuizermeeden naar Zandeweer. 
Nageslacht: 
1. Wildrik ged. 8 - 10-1710 Uithuizermeeden. 

x Grietje Pieters 29-11-1739 Usquert. Zij hertrouwde 30-10-1748 
met Al bartus Valk . Hieruit gedoopt te Usquert; 
a . november 1741 Obbe 
b . 27-2-1743 Martje 
c. 17-4-1746 W ildrik, (de vader was al overleden) 

2 . Trijntje ged. 20-2-1712 Uithuizermeeden. 
x 1 Pieter Frederiks Zandeweer juli 17 44 
x 2 Cornelis Harm Doornbos h.c. 7-6-1763 Zandeweer. 
Kinderen: 
a . Jantjen ged. 14-10-1749 Zandeweer 
b . Freerik ged . 15-10-1750 Zandeweer h . c. ' t Zandt Lysbeth Be 

rends 11-2-1779 
c . Grietie ged. 26-11-1751 Zandeweer 
d . Ubbe ged. 30-1 2-1753 Zandeweer 

3 . Heertjen ged . 1- 3 -17 19 Zandeweer, zie elders 
4 . Janged. 2-10-1721 Zandeweer 
S . Focco ged . 7 - 5 -1724 Zandeweer (tekent huwelijksakte van zijn zus-

ter) 
In Uithuizermeeden hu wen op 16-9-1683 Heertien F ockens en Jan tien Har
mens . Zij hertrouwde op 14-1-1703 met Reinge Clasen. 
Uit het le huwelijk: 
1. Grietje ged . 11-11-1685 x Ubbo Wildrix 1709 Uithuizermeeden 
2. Jacob ged . 22-11-1688 
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3. Trijnie ged. 13-4-1690 
Freerkje Freerks huwde op 27 - 5-1741 in Usquert met Eise Geerts . Op 22-
12-1743 werd hun dochter Martje geboren. Van Martje zijn drie huwelijken 
bekend . 
a. Jan Willems over 1. vóór 1775 
b. Johannes V enekamp h.c. 20-2-1777 

Martje moest een keer het avondmaal overslaan wegens het te vroeg in 
de kraam komen. 

c. Jacob Balsters h . c . 26-9-1788 
Martje vroeg op 20 Juni 1783, omdat zij in geen voordelige omstandig
heden zat, veranderingen aan betreffende afkooppenningen voor een van 
haar pupillen aan de voogden . De reden was dat de zoon van 13, medi
cus wilde worden. 
Hier is al een teken van de vele medici later bij het boerengeslacht van 
Freerkje Freerks. 

0 00 

AANVULLING OP DE OUDSTE GEGEVENS KOK 

door E . J . Heeres 

In het derde nummer van de 19e jaargang van "Gruoninga" (1974) op blz. 83 
schrijft Mr. J.P .A. Wortelboe r over de Martenshoekse familie Kok. Hij 
begint de genealogie met Tie s Robe r s Kok (l) en stelt in de aanvang : 
"Het vermoeden bestaat, gezien haar voornaam (een kind van Tie s Robers 
Kok wordt Susanna genoemd) en haar patronym (Roberts), dat Susan na 
Robert s, die gehuwd is met Rombardus Cronenborgh een zuster is van 
Tie s". 
Nu vond ik in de Hervormde doopboeken van Sappemeer en Hoogezand de 
doop van de volgende kinderen, waarvan de ouders Robert Jansen en 
El si en Thij sens waren. 
1. Maria, ged . Sappemeer 12- 6 - 1681; zij huwde te Groningen 6 - 5 -1704 

met Jan Davits; zij kwam van Martenshoek. 
2. Susan na, ged. Sappemeer oktober 1685; zij huwde te Groningen 

10-11-1712 met Lammert Lucas; zij kwam eveneens van Martenshoek . 
3 . Thij es, ged . Hoogezand 5 - 6-1685 . 
4 . Willem, g ed. Hoogezand 5-10-1687 . 
5. Willem, ged . Hoogezand 11-11-1688 . 
6 . Lijseb eth, ged. Hoogezand 27-12-1691. 
Ofschoon niet bewezen,. lijkt het mij zeer waarschijnlijk, dat de op 5 -6-
1685 gedoopte Thij e s, de bovengenoemde Tie s Rob e r s Kok is, hij 
heeft een zuster Sus an n e, hij heeft een dochter El s je, die dan naar 
zijn moeder v ernoemd is en een zoon W i 11 e m, mogelijk naar zijn broer 
genoemd! 
Hoewel het geslacht van Rooms- Katholieke origine is zegt het feit, dat 
d e kinderen hervormd gedoopt werden niet alles; er was vóór 1710 nog 
geen vaste R . K. parochie in deze streek. 
Indien mijn vermoeden juist is, dan is Tie s op 23 jarige leeftijd met 
Saartje Jans gehuwd, nl. in 1708 en overleed zijn vader Robert 
Jansen ná 6-5-1704, de datum waarop hij als getuige optrad bij het hu
welijk van zijn oudste dochter. 
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GENEALOGIE MOORLAG 

vervolg van blz . 62 van deze jaargang 

door Petronella J . C . Elema en Dr. P. Bos 

l il. 4 Re becca Klaesen Moorlagh; belijdenis Vlagtwedde 3 - 6 - 1729 als 
Rebe c c a Cl aesens. 
Trouwt Vlagtwedde 8 -10-1724 Steven Jans, later Steven Jans, 
timmerman ; belijdenis Vlagtwedde 3 - 3 - 1724 ".fil Jan Timm . ". 
Kinderen, allen te Vlagtwedde: 
1.Grietien , ged. 12-11-1724 . 
2 . Engeltien, ged . 19- 1 - 1727 . 
3 . Klaesyn, ged . 12-11-1729 . 

Trouwt (als Klae ssien Stevens) Wedde 1761, datum niet nader 
a angegeven, Hindrik Jans. Kinderen, allen ged . te Vl agtwedde: 
1. El s jen (ged. 5 -4- 1762); 2 . Ste ven (ge d . 18- 11 - 1764); 3 . Jan, 
(ge d . 26 - 7 - 1767) en 4 . Rebecka (ged. 28- 7 - 1771). 

4. Trijntyn, ged . 13 - 1-1732 . 
S .Jan, ged. 3-12-1 734 (volgt IV . 6) . 
6 . Trijntien , ged. 24- 2 -1 737 . 

Zij i s ws. Trientien Steevens, trouwt Vl agtwedde 5-5-1765 Al
bert Freriks; hieruit geen kinderen gevonden. 

7.Albe rtien, ged. 13- 12- 1739. 
8 . Klaas, ged. 23 - 9 - 1742 (volgt IV . 7) . 

lll.S Hindrick Claesen Moorlagh . 
Trouwt (plaats en datum niet gevonden) Griete Aerents . 
Mogelijk is zij Grietien Aerents, beli jdenis Vl agtwedde 30-5- 1721 
als dr. v. Arent Hilwerts Koijler . 
Kind: 
1. Grietien, ged. Vlagtwedde 15 - 2 - 1733 . 

111.6 Aeltie n Willems Moorlagh; belijdeni s Vl agtwedde 1 - 3-1719 . 
T rouwt Vlagtwedde 21 - 3 - 1727 (beide van Veele) Hans Hindricks . 
Kinderen, allen te Vlagtwedd e: 
1. Willem Moorlach, ged . 3 -3-1730 (volgt IV . 8). 
2 . Hindrick, g e d . 2 - 3 - 1732 (volgt IV.9) . 
3 . Antie, ged. 6 - 12-1733 . 

111. 7 Harm Willem s Moorlag . 
Trouwt Loppersum 20-11-1728 (beide van ald . ) Trijntje Jans, wed. 
van Jan Jacobs en dr. v . Jan Thomas . 
Kinderen (beide worden genoemd 7 - 7 - 1746 in de beschikking van 
hun grootvader) : 
1. Willem (doop niet gev. ; volgt IV .10) . 
2 .Ma rtje, ged . Loppersum 29-5-1734 . 

lll. 8 Jan Willems Moor lag . 
Trouwt Loppersum 20-10-1732 (beide van ald. ) Auke Peters . 
Kind : 
1. Willem, ged . Loppersum 21-3-1736 . 

III. 9 Pieter Harm(en)s, van Vlagtwedde . 
Trouwt Siddeburen 27-3-1716 Alegonda Hartman, ged . Siddebu
ren 12-8-1694, dr. v. Hans Ha rtman (schoolmeester te Siddebu
ren) en Catha rina Rhoda. 
Kinderen, allen ged. te Siddeburen : 
1. Trijntje, ged . 1-1-1717 . 
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2.Grietje Moorlagh, ged. 23-4-1724. 
3.Harm, ged. 10-3-1726. 
4.Hindricktje, ged. 10-10-1728. 
S.Aagtie, ged. 28-8-1731. 

IV . 1 Jannes Moorlagh 
Trouwt Oldenzijl 5-5-1743 Vrouwke Tonkens van Amsweer. 
Kinderen: 
1. Tarnke, ged . Loppersum 3-5- 1744 (dr . v. Jannes Jans en Frouw 

ke Tonkens). Mogelijk is zij Tamke Jannes, die Usquert 9-2 -1766 
me t Berent Jans, van aldaar, trouwt; zij is dan weduwe van Jan 
Roelfs van ' t Zandt (dit huweli jk niet gevonden) . 

2.Jan, ged . Loppersum 9-12-1747 (z.v . Jannes Moorlag) . 
IV . 2 Rixtje Jans, van Loppersum (doop aldaar niet gevonden). 

Trouwt Ten Boer 14- 11 - 1745 Reert Cornellis; hij hertrouwt Ten 
Boer 2 - 12- 1753 Jant je Roelfs . 
Uit het ee r ste huwelijk, allen te Ten Boer . 
l. Atje, ged . 8 - 1-1747 (vol gt V . 1) . 
2 . Cornelis, g e d . 6 - 10-1748 . 
3. Cornellis, ged . 20-6 - 1751. 

IV. 3 Gerrit Jans , van Middel stum. 
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Trouwt 1 . Middel stum 12-5-1748 Aal tje Sijwerts van ald. 
Trouwt 2. Midde lstum 13 - 4 - 1755 Etje Harms van Lellens; zij 
trouwde i n eerste h u wel ijk (ondertr. Lellens 5 - 4 - 1744) Egbert 



Hofstede van Groningen . 
Ui t het eerste huwelijk, te Middelstum : 
1. T amke , ged . 27-7-1749 . 
2.S ijwerd, ged . 23 - 4 -1 752. 
Uit h e t tweede huwelijk, te Middelstum : 
3 .Harm , ged . 18-1-1756 (volgt V . 2). 

IV . 4 Jannes Engels Moorlach, schoolmee s ter te Sellingen (gem. Bour
tange); overl. a ld. 6-12-1812 . 
Hij is Vl agtwedde 19-9-1747 (R.A . VI w 8) een keer getuige. 
Trouwt (Sellingen ca 1748? het trouwboek over die periode is frag
mentarisch) Jantje Bruins of Broene s, dr. v. Bruine Ties en Riks te 
Jacobs ; zij leeft nog in 1783 . 
Kinderen, allen te Sellingen : 
l.Rikste, ged . 21-7-1 749 . 

Trouwt als Rixte Ja nnes Moorlag van Zellingen, h.c . Oudeschans 
(VI B) 2-5-1783, Hindrik Grommel van Bellingwolderschans, een 
zoon van G . A . Grommels en Wubbine Cranborg. Hij heeft een 
voorzoon Haike Hindriks . 

2 . Engel, ged. 24-1 -1751 (volgt V.3). 
3 .Hinde rkie n, ged. 13-5-1753. 

Trouwt al s Hindrikje Jannes Moorlag van Zellingen, h.c. Oude
schans (VI B) 27-5-1779, Folkert H arms van Bellingwolder schans; 
hij is een zoon van Eppo Jacobs en Foelke Folkers. 

4 . Broene, ged . 7 -12-1755. 
5 . Broene , ged . 8-1-1758 (volgt V . 4) . 
6 . Hinderik, ged . 24- 2-1759 (volgt V . 5). 
7 . Albertiena, ged . 22-8-1762. 

Trouwt als Albertje Hansen (sic) Moorlag van Sellingen , Oude
sch ans 8 - 6-1792 Philip Willem Andersen van Bellingwolder 
schans . 

8 .L amgijn, ged . 16 - 5 - 1765. 
9 . Alke , ged. 14 -8-1768 . 

IV . 5 Cl aas Jans, woonachtig te Veele ; begr. Vlagtwedde 20-4-1807. 
Trouwt (w aarschijnlijk Vlag twedde ca 1746, gaping in trouwboek 
17 44 -1 755) Hillegien Aike s, begr . Vlagtwedde 5 -10-1795 . 
Kinderen, a llen ged . te Vlagtwedde: 
1. Jan, ged. 15-10-1 747 . 
2. Jan, ged. 13-7-1749 (volgt V . 6) . 
3. Ayke , ged. 14-1-1753 (volgt V.7). 
4. Jantjen, ged . 31 -8-1755, overl. Sellingen 1-8- 184 1. 

Trouwt Vlagtwedde 19- 5 -1 782 Geert Hindriks (Huls). 
5 . Renske, ged . 8-10-1 758 , overl. Weende 14-3-1836 . 

Trouwt Vlagtwedde 4-6- 1781 Abraham Geerts (Voorman). 
6 . Zwaantje, ged . 13-3- 1761. 
7 . Else, ged. 29-1-1764. 
8 . Grietje, ged . 20-4-1766. 
9 . Grietjen, ged . 24-4-1768, overl. Eller s inghui zen 13-4- 1836 . 

Trouwt Vlagtwedde 25-10-1789 Jan Berends (Bomekamp). 
10. Janna , ged. 14-1-1770 , overl. Veele 12-9-1850. 

Trouwt 1. Vlagtwedde 10-11-1793 Jan Alberts . 
Trouwt 2 . Vlagtwedde 20-9-1807 Jan Wubbes (Rendering). 

11.Harm, ged. 21-5-1775 . 
IV . 6 Jan Stevens (Moorlach), timmerman . 

Trouwt Vlagtwedde 5-12-1756 Antie Beenes , beide van a ld . 
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Kinderen, a llen ged . te Vlagtwedde : 
1 . Swaantie, geb . Vlagtwedde maar wegens afwezigheid van de pre

dikant gedoopt te Wedde, 8 - 1-1 758 . Trouwt Wedde 25-6-1780als 
Swaantje Jans Stevens met Harm Berends Sasker . 

2 . Steven, ged . 15-9-1759 (volgt V . 8) . 
3 .Bene, ged . 24-2-1762. 
4 .Rebecka, ged . 8-7-1764. 
s . Jan, ged . 5 - 9-1766 . 
6 . Beene, ged. 24-12-1769 . 
7 . Hindrik, ged . 30-8-1772 . 

lV.7 Klaas Stevens, van Vlagtwedde . 
Trouwt Vl agtwedde 28-4-1771 Hinderkyn Hindriks van Wollinghui
zen . 
Kinderen, allen ged. te Vlagtwedde: 
1.Rebecca, ged . 1- 3-1772 (volgt V.9) . 
2 . Antje, ged . 26-6-1774 . 
J .Antje, ged . 6-10-1776 . 

IV . 8 Willem Hansen (Moorlag), van Veele . 
Trouwt Bellingwolde 3-5-1754 Free Ulbe(r)ts. 
Kindere n, allen ged . te Vlagtwedde: 
1.Hans, ged. 7 - 3-1756 . 
2 . Aagtje, ged . 19-5-1759 . 
3 . Aaltje, ged. 16-8-1761. 
4 . Elle, ged. 29-7-1764. 
S .Ulbet, ged . 17-4-1 768 (volgt V .10) . 
6 . Wendeltje, ged . 4-6-1775 . 

IV . 9 Hindrik Hansen, van Veele . 
Trouwt Vlagtwedde 9-3-1758 Geesje Jurjens van Vlagtwedde. 
Kinderen, allen te Vlagtwedde ged. : 
1.Hans, ged. 12-2-1759 (volgt V .11) . 
2 . Antje, ged . 18-1-1761. 
J .Aaltje, ged. 11-9-1763 . 
4.Jurjen, ged . 25-11-1764. 
S .Aaltjen, ged . 8 - 5 -1766. 
6 . Antje, ged . 5-6-1768 . 
7.Jurjen, ged. 29-7-1770. 
8.Harm, ged . 23 - 7 -1 775 (volgt V.12). 

IV. 10 Willem Harms Moorlag, van Loppersum . 
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Ondertr. Loppersum december 1751 Margrieta Friks van Wester
emden; zij is een dr. v. Frik Hiddes , die Loppersum 12- 5 - 1726 
met Bielke Derks van Tjarnsweer trouwt. 
Kinderen, allen ged . te Westeremden : 
1.Beelke , ged. 1-1-1752. 
2 . Trijnje, ged . 18-3-1753 . 
3 . Harm, ged . 24-8- 1754 (vol gt V . 13). 
4.Beelke, ged . 5-2-1757 . 
S . Frik, ged . 20-8-1759 (volgt V.14) . 
6 . Be elke, ged. 14- 3-1762 . 
7 . Trijnje, ged . 14-4-1 765 . 
8 . Derk, ged . 3 -5-1767 (volgt V.15) . 
9 . Willem, ged. 27 - 8-1769 (volgt V .16) . 

10. Trijnje, ged . 23-5-1773 . 



V .1 Atje Reerts; overl. aangeg . Huizinge 12-9-1809, nalatende 2 kin
deren. 
Trouwt Huizinge 6-5 - 1781 Cl aas Harms van Hellum, dagloner te 
Huizinge; overl. aangeg . Huizinge 17-11-1810 , oud 54 jr. 
Hij is waarschijnlijk ged. Woltersum 19-12-1751 als z . v . Harm 
Klasen en Trijnie Sij brants te Overschild onder Hellum (getr . 
Wol tersum 26 - 4 - 1744) . 
Kinderen : 
1 . Harm, ged. 1786 . 

Harm Klasen Moorlag, kuiper te Rottum in huis no . W. 23, over 1. 
ald . 10- 3-1858 . Trouwt Kantens 14 - 11-1816 Trientje L uies Stra
ting , ged. Kantens 10 - 3-1793 als dr . v . Luie Tennis Strating en 
Elizabeth Sijbrants; overl. Rottum 24-8-1862 . Kinderen, allen 
te Rottum: 
1. Lizabet, geb . 8 - 12- 1817 , overl. 8-3-1828 . 
2 . Klaas, geb . 7- 11-1819 . 
3 . Luie , geb . 2-9-1821 . 
4. Jan, geb. 11-9- 1823. 
5 . Tennis, geb . 20 - 9-1825 . 
6 . Sijbrand , geb . 2-1 1- 1828 . 
7 . Elisabeth, geb . 2 - 9 - 1831. 
8 . Atje, geb . 15 - 11 - 1833. 
9. Gerrit, geb . 23 - 3 - 1837. 

2 . Jan, niet in het doop boek van Huizinge gevonden maar volgens 
getuigenverklaring geb . ald . 29-3-1789 . 
Jan Klasens Moorlag is in 1811 en 1813 korensch ipper te Star
tenhuizen, in 1821 dagloner ' t Zandt, l ater landbouwer ald. aan 
de Korendijk . Zijn overlijden is tot dusver niet gevonden; hij 
leeft nog in 1846 . Trouwt 1. Middelstum 4-12-1811 Leentje Jans, 
ged . ' t Zandt 7 -9-1 788 als dr . v . Jan Wolters en Ja nna Berents; 
overl. ' t Zandt 4 - 1 - 1818 . 
Trouwt 2 . ' t Zandt 26-5-1821 Jantje Jans Zaagman, landbou wer
sche, geb . ca 1779 , dr . v . Jan Hindriks Saagman en Trijntje 
Hindriks, weduwe van Lammert Geerts. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Levenloo s kind , geb. Startenhuizen (huis no . 34) 11-4-1812. 
2. Janna, geb . Startenhuizen 28-4-1813, overl. Assen 27-7 -1886. 

Trouwt 1 . ' t Zandt 8-4-1833 Pieter Al jes Bos, wed . v. Aal
tj e Tjarks de Jonge, ged. ' t Zandt 22-10- 1798 als z . v . Al je 
Pieters Bos en Hindrikje Leues Tillema, overl. ' t Zandt 1-2-
1846 . 
Trouwt 2. ' t Zandt 4 -5-1848 Jacob Willems Boomker, geb. 
Uithuizermeeden 7-4-1807 en overl. Assen 10-1-1890 . 

3 . Klaas Jans Moorlag, geb . ' t Zandt 19-1-1815 . 
Trouwt Uithuizermeeden 12-11 - 1842 Anje Tennis Sikkenga, 
geb . Uithuizermeeden ca 1805 , dr . v . Tennis Harms Sikkenga 
en Doedje Pieters Dokkum . 

4 . Attj e, geb . ' t Zandt 25-1- 1817 . 
Hieruit een dochter Grietje Moorlag, geb . ' t Zandt 26 - 2- 1843 
enoverl. ald . 8-7 - 1845 . 

V . 2 Harm Gerrits (in 1807 heet hij Moorl agen), ijzersmid/dagloner te 
Middel stum , overl. a ldaar (oud 82 jr) 25- 11 -1838 . 
Trouwt 1. Middel stum 20- 5-1782 Rachel Derks (Pesman); zi j 
overl. Midde l s tum 23 - 5 - 1806 . 
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Trouwt 2 . Middelstum 26-12- 1807 Stijntje Mennes , geboortig van 
Garsthuizen . Huwelijkscontract 5 - 12-1807 (R . A. LVll l 2, fol. 
338): Harm Gerrits Moor lag te Middelstum, weduwnaar z. v. wij 
len Gerrit Jans Moor lag en Etjen Harms, alsmede Stijntje Mennes , 
dr. v. wijlen Menne Sikkes en Anke Jans . Getuigen aan bruidegoms
zijde: Ludde Derks, halve oom en voormond, Enne Reintjes,aange
tr. swager, en Harm Willems, sibbevoogd over des bruidgoms min
derjarige kinderen . 
Uit het eerste huwelijk, al l en te Middelstum ged .: 
1. Martjen, ged . 9-11 - 1783 . 
2. Etjen, ged . 20-3-1785; overl. Leeuwarden (al s Moorlag) in 

1827 . 
Trouwt Middelstum 1-2-1807 Enne Reintjes (Neinoord) . 

3. Jantje, ged. 14-3- 1788 . 
4 . Anna, ged . 8 - 7 - 1792 . 

Trouwt Stedum 5-12- 1818 (als Moorlag) Tiele Klasens Hoekse 
ma, ged. Garsthuizen 6-10-1799 , z . v . Cl aas Tieles en Geeske 
Aljes . 

5 . Derk, geb . 5 - 2, ged . 4-3-1796 . 
Uit het tweede huwelijk, a llen te Middel stum (mogelijk incompleet?) : 
6 . Swaantje, geb . (als Moorl ag) 15 - 10- 1811. 

Trouwt Middelstum 20-11-1840 Kl aas Jans Steenbergen , geb . 
Ten Boer 13-5-1816, z . v . Jan Jans Steenbergen en Eltje Kl a 
sens. 
Bij het huwelijk is getuige voor Swaantjes onvermogendheid : 
Jan Harms Moorlag, herbergier (z . v . Harm Willems en Harm 
tje Jans). 

7 . doodgeboren zoon, geb . 28-10-1816 . 
8. Antje, geb . 2-3-1818, overl. 8-6-1822. 
9. doodgeboren zoon, geb . 31-1-1821. 
10 . Antje, geb. 8-7-1824 . 

V .3 Engel Jannes Moorlach, schoolmeester te Sellingen , in 1819 land
bouwer te Roswinkel (Emmen) . 
Trouwt 1. Sellingen 18-5-1787 Alke Hindrik s. 
Trouwt 2. Sellingen 26-11-1798 Geesien Jans van Wollinghuizen . 
Uit het eerste huwelijk, allen te Sellingen . 
l.Jantijn, ged . 7-3-1788, overl. Laude 19- 11 - 1853 . 

Trouwt (volgens haar overlijdensakte) met Jan Zwaans . 
2 . Jannes, ged. 24-10-1789, lb . te Roswinkel. 

Trouwt Bourtange 11-6-1819 Geertje Warring, ged . ca 1797 ,dr . 
v. Aike Warring en Wendelke Geerts . 

3 . Jantijn, ged . 7 -4-1791, overl. Veerste Veldhuis 6 - 1-1855 . 
Trouwt als Jantje Engels Moorlach Bourtange 1-5-1813 Hinderi
cus Alberts Warring, geb . Sellingen ca . 1773, z . v . Albert Ai 
kes Warring en Hermanna Brans . 

4 . Hinderkijn, ged . 30-6-1793 . 
V . 4 Bruno Moorlach, ijzersmidte Delfzijl; overl. a ld. 18-12- 1816 . 
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Trouwt 1. Termunten 19-5 - 1794 (h . c. Termunterzijl 19-5 - 1794, 
V M 3 , fol. 437) Regina Aeysses Hagenouw, dr . v. Eisso Hage
nouw en wijlen Janna Hindriks bij Termunterzijl. De namen van 
haar ouders zijn ontleend aan zowel het trouwboek als het huwe
lijkscontract , zodat de opgave in Gruoninga 15 (1970) blz . 60 e . v. 
foutief moet zijn . 

(wordt vervolgd) . 



DE FAMILIE AMSING 

EEN VAN DE OUDSTE R . K. HOGELANDSTER GESLACHTEN 

door O. J. Nienhuis 

vervolg van blz. 72 van deze jaargang 

13. Cornelius Ubbes geb. Kloosterburen op Feddemaheerd, 
ged. Den Hoorn 3-2- 1747, overl. vóór 15-6-1749. 

14. Martha Ubbes geb. Kloosterburen op Feddemaheerd, ged. 
Den Hoorn 24- 2-1748, jong overleden. 

15. Cornelis Ubbes geb. Kloosterburen op Feddemaheerd,ged . 
Den Hoorn 15- 6 - 1749, overl. Kloosterburenvoór 20-11-1782, lb. 
te Kloosterburen op 't Huis Wiersum van 1777 t/m 1782 . Gehuwd: 
Den Hoorn 8-6-1776 met Trijntje Ottes ~eb. Eenrum op Den 
Oever, ged. Den Hoorn 9-5-1753, overl. vóor 1791, d.v. Otte Jans 
en Fokeltje Cornelis. Trijntje Ottes hertrouwde met Thomas Mennes 
en daarna met Hindrik Mindel ts. 
R.A. XLVI c2 , fol. 29, 21 - 5-1776. H.C. tussen Cornelis Ubbes en 
Trijntje Ottes . Getuigen aan Bruidegoms zijde de E . Ubbe Freriks en 
Eetje Cornelis als vader en moeder, de E. Trijntje Ub bes geadsi 
steert met haar eheman Reijnder Willems als suster en swager. En 
aan des Bruidszijde zijn geweest de E. Otte Jans als vader, de E. 
Aafke Ottes als volle suster en Cornellis Ottes als volle broeder, 
de E. Jacob Jans als volle oom, Hindriktje Jans geadsisteert met haar 
eheman Hindrik Jurjens als volle moeij en angetrouwde oom, Anje 
Jans geadsisteert met haar eheman Cornelis Jans als volle moeij en 
angetrouwde oom, en de E. Jan Cornelis, de E. Redme Cornelis en 
de E . Willem Cornelis alle als ooms . 
R.A. XL I c 1, fol. 49, 20-11-1782. H.C. tussen Thomas Mennes en 
Trijntje Ottes wed. van Cornelis Ub bes. Aan bruidegoms zijde Menne 
Jans als vader, en de E. Jan Mennes als volle broeder . En aan des 
bruidszijde zijn geweest de E. Otte Jans als vader, en de E . Corne
lis Ottes als volle broeder, en de E. Aafke Ottes geadsisteert met 
haar eheman Eelke Renees als volle suster en aangetrouwde broeder 
van de bruid, benevens de E. Reijnder Willems als aangetrouwde 
oom en voormond, en Hindrik Jurjens als aangetrouwde oudoom en 
sibbe voogd en Alje Jans als vreemde voogd over des bruids voorkin
der. Kinderen uit dit huwelijk zie VII . 2. 

16. Jelmer Ub bes geb . Kloosterburen op Feddemaheerd, ged . 
Den Hoorn 27-6-1750, jong overleden. 

17. Claesje Ub bes geb . Kloosterburen op Feddemaheerd, ged . 
Den Hoorn 4 -1 2-1752, jong overleden . 

18. Fredericus Franciscus Ubbes geb. Kloosterburen op 
Feddemaheerd, ged. Den Hoorn 15-6-1754, jong overleden . 

19 . Te cl a Ub bes geb . Kloosterburen op Feddemaheerd, ged. 
Den Hoorn 20-1 - 1758, jong overleden . 
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VII.1. Kinderen van Tewes Redmers en Eltje Tjaarts. 
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1. Romualdus Ubbaldus Tewes geb . Usquert, ged . Uithui zen 
29- 1 - 1762, overl. vóór 12- 11-1765 . 
2 . Tjaart Tewes Amsing geb . Usquert, ged . Uithuizen 24- 4 -
1763 . overl. Uithuizen 21 - 3-1814 in huis no . 158, lb . te Uithuizen. 
Gehuwd Uithuizen25 - 4-1795met Trinje Freerks Langeland 
geb . Kan tens op Eelswert, geel. Uithuizen 24-11-1767 , overl. Uithui
zen 16- 5 -1829, d . v . Freerk Harkes Langeland, lb . op Eelswert, 
daarna op Langenhuis, en Elizabeth Willems . 
R . A. LII b4, fol. 298 , 31 - 3 - 1795. H . C . tussen Tjaart Tewes en 
Trijn je Freerks . Getuigen aan Bruidegoms zijde de E . Teewes Red
mers als vader, Redmer Teewes en Freerk Tewes als volle broeders, 
Trijnje Redmers als volle moie, Anje Redmers wed . van Willem Ytes 
als volle moei en aan B ruidszijde d e E. Freerk Harkes als vader, 
Willem Freerks en Harke Freerks als volle broeders, Siert Harkes 
als volle oom, en Reinder Jacobs als angetrouwde oom . 
Kinderen uit dit huwelijk zie Vlll 1 . 

3 . Romualdus (Redmer) Tewes geb . Usquert 12-11-1765, 
overl. Usquert 30- 5 - 1811, ongehuwd. 

4 . Fr edericu s Tewes geb . Usquert op Kruisstee, ged . Uithui 
zen 17- 5 - 1768, overl. vóór 10-4-1772 . 

S . Mattheus Tewes geb. Usquert op Kruisstee, ged . Uithuizen 
21 - 2-1 77 1, jong overleden. 

6 . Freerk Tewes Amsing geb . Usquert op Kruisstee, ged . 
Uithuizen 10- 4 - 1772, overl. Usquert 13-4-1831, lb . op Kruisstee van 
1807 t/m 1831, hij behoorde in 1812 tot de 30 hoogstaangeslagenen 
van de provincie Groningen. Gehuwd Uithuizen 17 - 6 -1799 met C a -
tharina Sierts Riepma geb. Uithuizen op Rijp - Hemmemaheerd, 
ged . Uithuizen 6 - 9 - 1773, overl. Usquert 24-5-1853 , d . v . Siert Har
kes en Grietje Jacobs . 
R . A . L I b 4, fol. 196, 7 - 6 - 1799. H . C . tussen Freerk Tewes en 
Trijntje Sierts. Aan bruidegoms zijde Tewes Redmers als vader, 
Tjaart Tewes en Trijntje Freerks E hel. als volle broeder en aange
trouwde zuster, Redmer Tewes als volle broeder, Anje Redmers als 
volle moej, Derktjen Willems als volle nigt, E issche Willems gead
sisteerd met haar bruidegom Harke Freerks als volle nicht en 
ondertrouwde neef, en a an Bruidszi jde Siert Harkes en Grietje Ja
cobs Ehel. als vader en moeder, Harke Sierts als volle broeder, Ja
c ob Sierts als volle broeder, Freerk Harke s en Reinder Jacobs en 
Trijntje Jans als volle ooms en aange trouwde moej, Willem Freerks 
als volle neef, Harke Freerks geadsisteerd met Eissche Willems 
zijn bruid als volle neef en ondertrouwde nicht. 
Register van naamaanneming van Usquert: "Compareerde voor ons 
Henrikus van Zalen, maire waarnemende de functien van Officier 
van den Burgerlijken Stand van d e Gemeente van Uskwert, Canton 
Middelstum, Arrondissement van Appingedam, Departement van de 
We ster E ems, Freerk Tewe s wonende t e Uskwert, dewelke ver 
klaarde d a t hij aanneemt tot zijnen Familienaam de naam van Am -
s i n g en tot zijn Voornaam of Voornamen, de naam of namen van 
Freerk Tewes; dat hij h eeft E en Zoon en E en dochter; namentlijk: 



Tiewes en Grietje . 
Notarieîe Archieven, Onderdendam, verleden voor notaris van Royen 
op 24- 4 - 1831. Hieruit blijkt dat Freerk Tewes Amsing de boerderij 
Kruis stee bezat met 77 Bunde r, 71 Roeden en 80 Ellen, en een boer
derij groot 58 Bunder, 11 Roeden en 60 Ellen, tezamen ter waarde 
van f 32 . 341. - . Het vee en verdere levendige have bestaande uit twin
tig paarde n, zeventig s tuks oud en jong Hoornvee, Een honderd vijf
tig stuks Schapen en Lammeren met het evenredig Boeren en Melken
kamersbeslag voor de onderling geschatte waarde van f 10.525. - . 
Kinderen uit dit huwelijk zie VIII. 2. 

VII. 2. Kinderen van Cornelis Ub bes en Trijntje Ottes 

1. Fokeltje Cornelis geb. Kloosterburen 1777, jong overleden . 

2. Eytje (Grietje) Corne l is geb . Kloosterbur en, ged. Den 
Hoorn 1 - 6 - 1778, jong overleden. 

3 . Aafke Cornelis geb. Kloosterburen, ged. Den Hoorn 4-3 -
1780, overl. Bedum 15- 3 - 1814 . Gehuwd Den Hoorn 19- 5-1800 met 
Pieter Al jes Boersema geb. Bedum, ged . Bedum 20- 5-1772, 
overl. Middelstum 21 - 3-1820 , z.v. Alje Jans en Grietje Sierts. 
R.A . XLV cl, fol. 294, 23-4-1800. H.C. tussen Pieter Aljes en 
Aafke Cornelis . Aan bruidegoms zijde Al je Jans als vader . Siert Al jes 
als broeder. Jan Aljes als broe der. Pieter Sierts als volle oom, 
Casper Harms en Beerentje Sierts als aangetrouwde oom en volle 
moeij . Aan bruidszijde Otte Jans als grootvader, Cornelis Ottes en 
Frouwke Willems als volle oom en aangetrouwde moeij. Eelke Ren
ces als aangetrouwde oom, Willem Reinders en Grietje Willems als 
volle neef en aangetrouwde nigt, Jan Bos en Eetje Reinders als aan
getrouwde neef en volle nigt, Willem Reinde rs, Hindrik Jur jens en 
Geert Willems als voorstanderen over de bruid . 

4 . Ubbe Cornelis Ubbens geb. Kloosterburen, ged. Den 
Hoorn 3 - 5 - 1781, overl. Uithuizen 12- 2 - 1848, lb. te Zuidwolde 
(gem. Bedum), daarna dagloner te Uithuizen. Gehuwd (1) met Jan -
t je Edes Boerse ma geb. Bedum, ged . Bedum 18-1-1791,overl. 
Uithuizen 16-8-1828, d . v . Ede Jans en Swaantje Jans. Gehuwd (2) 
Uithuizen 19- 11-1831 met Mart je J ans Kolkena ged. Uithuizen 
21-5-1797, d. v. Jan Jogchums Kolkena en Jantje Julles. Martje Jans 
Kolkena was weduwe van Jan Pieters Zandt. 
R.A. LVIl 12, fol. 124, 6-1 - 1807. H.C. tussen Ubbe Cornelis en 
Jantje Edes. Aan Bruidegoms zijde de E. Jan Jacobs Bos als voormond, 
de vreemde voogd Geert Willems beide over den Bruidegom en Pieter 
Al jes als swager, en aan des Bruidszijde de E . Eede Pieters als 
voormond en volle neef, Jan Pieters als v reemde voogd over de 
Bruid, Siert Al jes als stedevader en Grietje Edes als volle zuster . 
Kinderen uit dit huwelijk zie Vlll 3 . 

Vlll. 1. Kinderen van Theodardus Tewes Amsing en Trinje Langeland 
1 . Mattheus Tja arts geb. Uithuizen, ged . Uithuizen 9 -11-1800, 

jong overleden. 
2 . Fredericus Tjaarts Amsing geb. Uithuizen, ged . Uithui

zen 26-8-1803, overl. Usquert 1-8-1863, landb . te Usquert op 
Papekop 1828-1 863. Gehuwd Uithuizen 9 -11- 1826 met Reijna 
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Catharina Jacoba Maria Jans Bos geb. Bedum in ' t Reid 
land, ged . Bedum 30-10-1804, overl. Usquert 20-11 - 1843, d . v . 
Jan Jacobs Bos en Catharina Reinders Riepma . Blijkens successie 
memorie van Fredericus Tjaarts Amsing bestond de boerderij Pape
kop uit de volgende delen : 1 . Eene boerenbehuizinge en schuur cum 
annexis bestaande met den vollen eigendom van Acht en zestig Bun
der Twaalf Roeden vierennegentig Ellen binnen uiterdijks en Pol 
derland met den kwelder en aanwas op en afslag en nog Tien Bunder 
Eenenzeventig Roeden dertig Ellen Kwelder met diens aanwas op en 
afslag alles staande en gel egen onder Usquert, tezamen groot Acht 
en zeventig Bunder vierentachtig Roeden vierentwintig Ellen; 2 . De 
vaste beklemming van Zeven Bunder vier en zestig roeden dertig 
Ellen land, gelegen te Uithuizen, doende jaarlijks tot vaste huur 
Zes en Zeventig Guldens. 
Provinciale Groninger Courant, 24 november 1843: Heden avond 
trof mij de gevoeligste s l ag mijn levens, daar het God behaagde, 
mijne dierbare Echtgenoote C at har in a Jans Bos , eenige uren 
na hare bevalling van eenen dooden Zoon, in den ouderdom van 39 
jaren, na eene genoegelijke echtvereeniging van ruim 16 jaren, van 
mijne zijde weg te rukken. Ik heb in haare eene brave Huisvrouw, 
en mijne vijf meestal neig zeer jonge kinderen eene zorgdragende 
Moeder verloren . Gevende van dit voor ons zoo treffend verlies 
bij deze tevens bijzonder kennis aan verre Vrienden en Bekenden. 
Usquert den 20 November 1843 . F . T . Amsing. 
Kinderen uit dit huwelijk volgt IX.1. 

Vlll. 2 . Kinderen van Fredericus Tewes Amsing en Catharina Sierts Riepma 

1. Mat he u s F r e e r k s A m sin g geb. Uithuizen, ged. Uithuizen 
3-1-1801, overl. Usquert 18- 9 - 1860, landb . te Usquert op Klein -Kruis
stee 1833-1860 . Gehuwd Usquert 2 - 1 - 1823 met C atha rina Willems 
Bos, geb . Usquert, ged . Uithuizen 5 - 5 - 1804, overl. Groningen 29-3-
1872, d.v . Willem Jacobs Bos en Eiske Rikkerts Tebbens . 
Blijkens successiememorie van Catharina Willems Bos bestond het on
roerend goed uit de volgende delen: a. Eene boerenbehuizing groote 
schuur en bijschuur geteekend no . 88, benevens 22 Bunders 15 roeden 
80 ellen polderland, waarop eene arbeiderswoning is staande, benevens 
den Kwelder groot 6 bunders 48 roeden 20 ellen, alles staande en ge
legen op den Noordpolder onder de gemeente Usquert. b. 52 bunder 15 
roeden 80 ellen polder en kwelder land gelegen mede aldaar . c . Eene 
behuizing get. no. 131, met de vaste beklemming van het erf heemstede 
en den tuin te Zamen 6 Ares 20 Centiares, doende jaarlijks op Mei 
verschijnde huur f 3. - - en het zesjarig geschenk tot huur staande en 
gelegen te Usquert. 
Kinderen uit dit huwelijk volgt IX. 2 . 

2 . Margar e tha Eleonora J acoba Amsing geb . Usquert, ged . 
Uithuizen 25-7- 1804, overl. Usquert 29-9-1873. Gehuwd Usquert 19-
5 - 1828 me t Jacoba Lammerts Elerie geb. Uithuizenged . Uit
huizen 29- 8 -1804, overl. Usquert 14-2- 1886, landb . te Usquert op 
Kruis ste e 1833 -1 886, lid bestu ur 7de onderdeel Usquert van het wate r
sch ap Hunsingo 1858- 1861, kerkmeester van de parochie van d e H. Ja
cobus te Uithuizen, lid van de raad der gemeente Usquert 1862-1 885, 
z.v . Lammert Laurens en Catharina Jacobs Langeland. 
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Vlll.3 . Kinderen van Ubbe Cornelis Ubbens e n Jantje Edes Boersema 
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1 . Susanna Ubbens Ubbens geb. Zuidwolde, ged . Bedum 15-3-
18ll, overl. Uithuizen 22-10- 1844 . Gehuwd Usquert 27 - 5 - 1839 met 
Pieter Kornelis Scholtens geb . Zandeweer, ged . Uithuizen 
5 - 4 -18ll, overl. Uithuizen 24-2-1867, schipper , daarna herbergier, 
hertr. met Alegonda Harmannus Schol tens, z. v. Kornelis Jacobs 
Scholten s en Bouwina Kornelis Siebinga . 
Onecht kind: Pieter Jacobs Ubbens geb . Uithuizen 13-5 - 1836, 

2 . Cornelis Ubbens Ubbens geb . Zuidwolde 12-ll-1813, ove rl. 
Usquert 6 - 2- 1843, dagloner . Gehuwd Usquert 15 - 10-1840 met Anje 
Jacobs Sijplinga geb . Uithuizen 21-6-1817, d.v. Jacob Hen
d riks Sijplinga en !etje Willems . 
Kinderen uit dit huwelijk zijn: 
1 . Ubbe Cornelis Ubbens geb . Usquert 6-12- 1841, overl. Uit 

huizen 29- 2-1844 . 
2 . Corneliske Corne li s Ubbens geb . Uithuizen 21-9-1843, 

overl. Uithuizen 23- 7 -1859. 

3 . Ede Ubbens U bbens geb . Zuidwolde 17 - 4 - 1817, ove r l. Uit
huizen 13-5 - 1849 , dagloner . Gehuwd Uithuizen 15- ll -1843 met 
Trinje Frans e ns Dijk e mageb. Uithuizen, ged . Uithuizen 24-
ll - 1803, overl. Uithuizen 2 - 12 - 1863, wed . van Jacob Jans Nienings 
(Neijens), d. v . Frans Jur jens e n Grietje Paul s. 
Successiememorie van Ede Ubbens Ubbens: "dat er door de Overle
dene geene onroerende goederen zijn nagelaten; en dat de roerende 
goederen bestaan in ligchaamst oebehoren ter waarde van vijfenveer
tig Gulden . " 
Kinderen uit dit huwelijk zijn : 
1 . Johanna Edes Ubbens geb . Uithuizen 23 - ll - 1846, overl. 

vóór 1863 . 

4 . Levenloos Kind geb . Zuidwol de 4-2-1820 . 

S . Levenl oos Kind geb . Zuidwolde 15-8-1821. 

6 . Trientje Ubbens Ub ben s geb. Zuidwolde 4 - 8-1822, overl. 
Uithuizen 18- 6- 1853 . Gehuwd Uithuizen 19-ll-1851 met Pieter Ja
cobs Danhof geb . Uithuizen 12-10-1814, dagloner, wedn . van 
Johanna Jacobs Drieborg, z.v. Jacob Klaassen s Danhof en Lisabet 
Hendriks. 
Onecht Kind: Jantje Ubbens geb. Uithuizen 12- 9- 1842, ove r l. 
Uithuizen 20- 1-1858 . 

Kinderen van Ubbe Cornelis Ubbens en Martje Jans Kolkena . 

7 . Aafke Ub ben s Ubbens geb . Uithuizen 16-12-1833, overl. 
Uithuizen 26 - 3 -1835 . 

8 . Aafke Ubbens Ubbens geb . Uithuizen 2-8- 1836, overl. 
Uithui zen 3 - 2-1842 . 

(wordt vervolgd) 



DE FAMILIE BONESCHANSKER 

door Ir. Th . P.E . de Klerck 

vervolg van bl. 56 van deze jaargang 

6. Hilchien Bo ne schans, geb. Ekamp(Midw . )24 . 12 . 1824, ov. 
Finsterwol de 3.1.1868, tr. Midwol da 28 . 8.1846 met Hanno Jur
jens van Dijk, geb. Midwolda 24 . 3 .1817, ov . Finsterwolde 
2.2.1892, wever, z.v. Hanno Jurjens van Dijk (wever) en Hilke 
Harms Woldringh . Zie Woldring (1970) p. 190. Hilke Harms, geb. 
Midwolda 2.2 . 1783 , ov . ald . 8.1.1862, tr. Midwolda 25 . 5 . 1806 
met Hanno Jur jens, van Nieuwolda . 

7 . Ottina Bone schans, geb. Ekamp (Midw . ) 19.3 . 1827, ov.ald. 
12.3 . 1829 . 

8 . Hendrik Bone schans , geb. Ekamp (Midw.) 11 . 12 . 1828, ov. 
ald . 28 .1. 1829. 

9 . Ottina (Hindriks) Bone schans, geb . Ekamp (Midw . ) 23 . 10 . 
1830, ov . Midwolda 18 . 8 . 1891, tr . Beerta 7 . 2.1851 met Stoffer 
Muller, geb . Ekamp (Midw . )S.3 .1824, ov. Midwolda 24 . 6.1883, 
dagloner, z . v. Stoffer Hindrik s Muller (veen baas) en Grietje Geerts 
Mulder . 

IV 3 . Kinderen van Jan Nevens Boneschansker en a) Wemelyna E. Vrie
se, b) Geeske B . Migchels (van lll.5) : 
De in Bellingwolde geboren kinderen heten Boneschanscher, die in 
Hamdijk (Nieuwe Schans) geboren Boneschansker . 
Eerste huwelijk: 

1. Engelke (Jans), geb . Hamdijk 19 . 3 . 1818, ov. Bellingwolde 
23.12 . 1847, landbouwer, tr. Nieuwe Schans 9.5 . 1844met Gepke 
( Berends) Kruiter, geb . Bellingwolde 23.8.1811, ov. ald . 
29.4 . 1897 , winkelierse, d.v. Berend Jacobs Kruiter (smid) en 
Grietje Jans . 
Kind zie V 7 . 

2. Berend (Jans) Boneschanscher, geb . Bellingwolde 24 . 4 . 
1822, ov . Slochteren 1.9 . 1858, hoofdonderwijzer,tr . Midwolda 
23 . 7.1851 met Geessien Eppes Bosch, geb . Oostwold 4 . 1. 
1828, ov . Middelstum 8.10.1892, d.v . Eppo Harms Bosch (onder
wijzer) en Abeltje Garbrands Kremer. 
Kinderen zie V 8. 
Hij woonde tot 1853 te Oostwold, in Westerlee tot 1856, daarna te 
Slochteren . Na zijn overlijden verhuisde zij naar Oostwold en in 
1880 naar Middelstum. 

3 . Hindrik Boneschanscher , geb . Bellingwolde 24 . 2.1825, ov. 
Oterdum (Delfzijl) 12 . 1 . 1905, landbouwer, tr. Nieuwe Schans 
19 . 8 . 1848metLammerdina Hartema, geb . Boen4 . 4, ged . 
Bunde 12. 4 . 1818, ov . Oterdum 8 . 7 .1 903, d . v . Fokko Lammerts 
Hartema (landbouwer, ov . Wymeer) en Toepke Rickwerts(Mulder). 
Zie "Die Groenevelds" 1, p . 421. 
Kinderen zie V 9 . 
ln het kerk boe~ van Wymeer staat : "Den 23 . 30 . Juli und 6 . August 
1848 sind proclamirt: der Landgebräucher Hindrik Boneschansker, 
Sohn des Landgebräuchers Jan Nevens Boneschansker und der wy
len Wemelina Engelkes Vrieze, geboren und wohnhaft zu Neu Schans, 
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Bodewagen van Nanne Jacob Bone 
schansker (VII 1.1) , voordien 
gebruikt door zijn vader en 
grootvader . Foto genomen op de 
markt te Winschoten in 1959 . 

(V 1 . 6 ) 

Berend Boneschanske r 
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alt 23 Jahr, und Lammerdina Hartema, Tochter des Landgebräuchers 
Fokko Lammerts H artema und der wyl en Toepke Rick werts Mulder, 
geboren zu Boen , wohnhaft zu Wymeer, alt 30 Jahr" . 

4 . Trijntje Boneschanscher, geb . Bellingwolde 24 . 2 . 1825, ov . 
Hamdijk 27 . 8 . 1828 . 

5. Jan Boneschanscher, geb . Bellingwolde 27.2 . 1828, ov . ald . 
6 . 3 .1 828 . Tweede hu welijk : 

6 . Cornelia, geb . Hamdijk 17 . 4 . 1832, ov . Westerlee 4 . 8 . 1909,tr . 
Nieuwe Schans 1 . 5 . 1862 met Jacob H es se, ge b . Finsterwolde 
19 . 1.1829 , ov . Winsch oten 20.10 . 1887 , landbouwer aldaar, z . v . 
Derk Jacobs Hesse (landbouwer) en Marieke Zwierts Zwart. 
Jacob werd wettig erkend en als kind aangenomen bij het huwelijk 
van zijn ouders te Nieu we Schans 28.11.1850 . 

V 1. Kinde r en van Berend Boonschansker e]J. Geesien Nanninga (van IV 
1. 7): 
Heten Boneschansker . 

1. Berend, geb . Beerta 18.11 . 1859 , ov . Beerta 24 . 11.1859 . 
2 . Hillechien , geb. Beerta 26.10 . 1860, ov. Winschoten 10 . 12.1948, 

tr . Beerta 22 . 12 . 1883 met Eert ze Klaas van der Veen , geb . 
Assen 14 . 4 . 1857 (Kattegang nr . 304) , ov. Weener 10 . 12 .1 919 , 
boekdrukker, z . v . Dirk van der Veen (letterzetter) en Roelfie n van 
der Veen . 
Hun zoon Berend van der Veen, geb . Winschoten 26 . 7 . 1887 was de 
uitgever van de Winschoter Courant . 

3 . Nanno Jacob , geb . Beerta 6 . 3.1863, ov . ald . 25 . 5 . 1927,vracht
rijder, had een bodedienst Beerta- Winschoten (zie afb . 6) , t r. 
Beerta 12 . 5 .1894 met J antje de Vries, geb . Ganzedijk (F . ) 
12 . 2 . 1871, verhuisde okt. 1955 naar Oostwold, ov . al d . 22 . 12 . 
1955, d . v . Jan de Vries (dagloner) en Trientje van Dijk . 
Kinderen zie VI 1 . 

4 . Cornelia , geb . Beerta 18 . 10 . 1865, ov. Winschoten 21.12 . 1944, 
tr . Beerta 29 . 5 . 1895 met Aeilko Muntinga, geb . Oude Pekela 
8 . 10 . 1861 , ov . Winschoten 25 .1. 1934, l andbouwer te Oude Pekel a, 
melk boer , rijtu igverhuurder te Win schoten, z . v . Ger lof Derks 
Muntinga (grutter) en Frouwe Doedens Eltjens . Zie Stamboom van 
de familie Muntinga (1961) p . 59 . 

5. Martje, geb . Beerta 18 . 10 . 1865, ov . Winschoten 10 . 5 . 1949,tr. 
Beerta 29 . 5 .1889 met Friedrich Heinrich Karl Scha e fer, 
geb . Waake (Dld . ) 13 .1.1865, ov . Winschoten 18 . 7 . 1927, kapper 
al daar, z . v . Geo r g Heinrich Friedrich Sch aefe r (koopman) e n 1<:a
roline Lui se E l izabeth Hartman . 
Geen kinderen . 

6 . Berend, geb . Beer ta 28 . 12 . 1868, ov . Blijh am 29 .1 2 . 1939, tim- . 
merman , aannemer , tr . Beerta 23.S. 1896met Martje Mee l ker, 
geb . Nieu we Pekel a 31. 10 . 1866, ov . Blijh am 16 . 7 . 1935, d . v . Ja n 
Me elker (veearts) e n Jantje Elinga . Zie afb . 8 en 9 . Zij verhui sden 
in 1905 van Beerta naar Bli jh am. 
Kindere n zie V I 2 . 

V 2 . Kind e r e n van Hindrik Boonschanke r en a) Janna Busscher , b) An
neke Nanninga (van IV 1 . 9): 
Uit het l e huwelijk hete n Boneschansker, uit het 2e huwelijk Boon
sch ansker . 
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Eerste huwelijk: 
1. Berend, geb. Winschoten 28 .9.1850, ov. ald . 13 . 3.1851. 
2. Berend, geb. Winschoten 13.1.1853, ov. Zwolle 18 . 12.1928,eerst 

bakker te Noordbroek, daarna te Winschoten, hoofdconducteur N. S. 
(heeft meerdere malen met Koningin Wilhelmina gereden), tr . Noord
broek 26.2.1874 met Aaltje Robers, geb. Noordbroek 2.6.1854, 
d.v. Hindrik Koerts Robers (timmerman) en Antje Ubbes Boekhout. 
Hij verhuisde in mei 1880 met vrouw en 4 kinderen van Noordbroek 
naar Winschoten, maart 1882 naar Leeuwarderadeel en maart 1883 
van Leeuwarden naar Zwolle. 
Kinderen zie VI 3 . 
Tweede huwelijk: 

3 . Hillechien Boonschansker, geb. Winschoten 12 . 4.1887,ov. 
10.12.1948, verhuisde okt. 1903 naar Oldenzaal, tr. Winschoten 
24.6.1909met Anthon ie Dekker, geb. Heerde 1880/81, con
ducteur bij de N. S. , z . v. Hendrik Jan Dekke r (landbouwer) en Hen
drik je Boerdam: 

4 . Aaltje Boonschansker, geb. Winschoten5.6 . 1888. Verhuis 
de nov. 1913 naar Den Haag. 

VJ. Kinderen van Jan Boneschansker en a) Martjen Bonder (van IV 1. 
12): 
Heten Boneschansker. 

1. Harm, geb. Ekamp (F.) 19 . 10.1862, ov . ald. 13.1.1927, schoen
maker, dagloner, tr . Beerta 26.9.1885 met Jantje Borgers, 
geb. Beerta 2.4.1863, ov . Eindhoven 2 . 8.1937,d . v. Roelf Borgers 
(dagloner) en Wiechertje de Lange. Zij vertrok okt. 1934 uit Fin
sterwolde naar Beerta en nov. 1935 naar Eindhoven. 
Kinderen zie VI 4. 

2. Berend, geb. Ekamp (F.) 23.8.1864, ov. ald. 9.1.1866. 

V 4 . Kinderen van Berend Hinderks Bone schans en b) Klaassien Klaas
sens (van IV 2 . 2): 
Heten Bone schans . 

1. Hindrik Bone schans, geb. Westerlee 19.5.1850, boeren
knecht, tr. Beerta4.2.1876metimke Willemsen, geb. Beerta 
14.8.1855, d.v. Geert Willems Willemsen en Harmke Jans Welp. 
Kinderen: 
a . Harmke Boneschans, geb. Oude Dijk 10.1.1877. 
b. Klaassien Boneschans, geb. Oude Dijk 1.1 . 1881. 
Het gezin emigreerde in maart 1882 van Beerta naar de U.S. A. 
Daar wellicht nog nakomelingen. 

2. Mettje Bon e schans, geb. Westerlee 11.6 . 1853, tr. Finster
wolde 1.12.1876 met Harm Meijer H arms, geb . Christian 
Eberhard Süder Polder 20.11.1848, arbeider te Ganzedijk (F.), 

106 

z. v. Evert Harms en Anna Berends Gro enmeijer. Kinderen, eerste 
2 gewettigd bij het huwelijk (heetten dus eerst Boneschans en daar
na Harms): 
a. Anna Harms, geb. Nieuw Beerta 13.3 .1873. 
b. Klaassien Harms, geb. Ganzedijk 10.9 . 1875. 
c . Evert Harms, geb . Ganzedijk 9 . 1.1879. 
d. Berend Harms, geb. Ganzedijk 14.4.1882. 
Het gezin emigree rde mei 1884 van Finsterwolde, naar de U . S. A. 
Daar waar schiJnlijk nakomelingen. 



De moeder Klaassien Klaas sens had een voorkind, in het bevol
kingsregister van Scheemda op enkele plaatsen ten onrechte als 
Ida Boneschans(ker) vermeld. Deze Ida Derks Klaas sens, geb. 
Oude Dijk 28 . 9.1844, tr. Beerta 18.4 . 1868 met Taalkéus Harms, 
geb . Heerenland (Wymeer) 7 . 12 . 1839, boerenknecht, z.v. Harm 
Harms (dagloner) en Tjabbina Alberts. Taalkéus Harms, IdaDerk 
Klaassens en hun 6 kinderen emigreerden in feb . 1893 van Scheem
da naar Shelden- Obrien, lowa, U. S .A . Ook hier dus de mogèlijk 
heid van nakomelingen in de U.S. A . 

V 5. Kinderen van Willem Boneschans en Elsien Aukes (van IV 2.4): 
Heten Boneschansker . 

1. Metje, geb. Bellingwolde 28.5 . 1852, ov. Winschoten 7 .5.1924, 
tr . Winschoten 4 . 5 . 1882 met Jan Hei je s, geb . Winschoten 14. 5. 
1853, ov. ald . 12.8.1920, notarisklerk, z.v. Hindrik Heijes (tim
merman) en Antje de Raaf . Zij verhuisde in 1870 van Bellingwolde 
naar Winschoten. 

2 . J anna , geb . Bellingwolde 10 . 4 .1855, ov. ald. 23.4.1859 . 
3 . Trijntje, geb. Bellingwolde 31.10 . 1857, ov . ald . 9 . 1.1864. 
4. Hilvert, geb. Bellingwolde 8 . 11.1860, ov . a ld. 7 .10 . 1921,eerst 

timmerman, voerman, had een bodedienst Bellingwolde-Winschoten, 
tr. Bellingwolde 12 . 7.1890 met Metje Prins, geb. ald . 24.8. 
1868, ov. Den Haag 7 .1.1955, d.v . Egbert Prins (dagloner) en 
Hillechien Dontje. Zie afb. 18. 
Kinderen zie VI 5 . 

5 . Hindrik, geb . Bellingwolde 4.3 .1864, ov. Winschoten (z . ) 4. 7. 
1941, timmerman, bode, koopman, tr. Bellingwolde 10.12.1892 met 
Gepkea Elenga, geb . Bellingwolde 26 . 12.1866, ov. ald . 14.1. 
1923, d. v . Hinderikus Elenga (timmerman) en Beka Pals. Zie afb. 
17 . 
Kinderen zie VI 6 . 

V 6. Kinderen van Jan Bone schans en a) Rikste Aukes, b) Menje B. 
Schoonbeek (van IV 2 . 5): 
Uit het le huwelijk heten Boneschansker, uit het 2e huwelijk Bone
schans. 
Eerste huwelijk: 

1. Jan na, geb. Meerland (F.) 14.2.1845, ov. Oostwold 27.7.1859 . 
2. Met t je, geb. Meerland (F.) 7 . 3 .1846 , ov. Oostwold 31.1 . 1918, 

tr. Midwolda 16.5 . 1873 met Aaldrik Hindrik Udema, geb . 
Midwolda 26 . 2 . 1846, ov. Oo stwold 4.4 . 1925, a rbeider, z.v . Hai
ko Eltjes Udema (arbeider) en Geesien Aaldriks Oostendorp. 

3 . Hindertje, geb. Meerland (F.) 17.7.1848, ov. Oostwold 13.12. 
1852. 

4 . Hilbert (Jans), geb. Meerland (F.) 13 . 5 .1850, ov. Oostwold 
1.2 . 1908, arbeider , tr. Midwolda 19.3 . 1873 met Grietje 
Schuur, geb . Finsterwolde 2.1.1851, ov. Winschoten (wonende 
Oostwold) 15.11.1933, d. v . Hindrik Berends Schuur (dagloner) en 
Grietje Frans van Dijk. 
Kinderen zie Vl 7 . 
Tweede huwelijk: 

5 . Hindrik Bone schans , geb. Oostwold 23.1.1854, tr. Midwolda 
10.10.1883 met J anna Hovingh, geb. Oostwold 29.1.1852, d . v. 
Jan de Boer Hovingh (zilversmid) en Lutgert E ilderts Prins. Hindrik 
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was "ondermeester" in Oostwold; in juni 1896 emigreerde hij met 
zijn gezin naar Pretoria (zie afb. 5), waar hij "bovenmeester" 
werd en later predikant. 
Kinderen zie bij de Zuidairikaanse tak VI A 1, achter VIII 20 . 

In de "staat der landverhuizingen naar Noord Amerika en andere 
overzeesche gewesten", op de gemeentesecretarie te Midwolda 
staat: "1896 Hindrik Bone schans, onderwijzer, 42 jaar, gerefor
meerde gemeente, behoort tot de mingestelden, aangeslagen op 
een geschat inkomen van f 450,00; vertrokken met vrouw e n 5 
kinderen; vermoedelijke reden van vertrek : verbetering van be 
staan". Ze gaan naar Pretoria, Zuid Afrikaanse Republiek . 

6. Martje Bone schans, geb. Midwolda 28.9.1857, ov. Ekamp 
(Midw . ) 22.10.1868. 

7. Jan Bone schans, geb. Oostwold 23 . 7 .1860 , ov. ald.8 . 8.1864. 
8 . Berend Bone schans, geb . Oostwold 11.6.1864 , ov . ald. 26. 

11.1950, winkelier, tr. Scheemda 27.10 . 1898met Meindertje 
Smid, geb. Westerlee 27.9 .1869, ov . Oostwold 1.8.1959, d . v. 
Hindrik Smid (landbouwer) en Jantje Dieterman . 
Kinderen zie VI 8. 

V7.Kind v . EngeU"e Boneschansker en Gepke B. Kruiter (van IV 3 . 1): 
Heet Boneschansker. 

1. Jan Neven, geb. Bellingwolde 31.12.1845, ov . ald . 12 . 3 .1 917, 
bakker, tr. ald. 9 .5.1876 met Hillechien Slart, geb . Win
schoter Zuiderveen 1.1 .1851, ov. Winschoten 22 . 10.1935, d. v. 
Jan Roelfs Slart (landbouwer) en Grietje Hekman. Zij verhuisde in 
april 1918 naar Scheemda en in april 1929 naar Winschoten. 
Kind zie VI 9. 

V 8. Kinderen van Berend J. Boneschanscher en Geessien E. Bosch 
(van IV 3 .2): 
Heten Boneschanscher. 

1. Eppo Jan Boneschanscher, geb. Oostwold 15.5 . 1852,ov. 
Zuurdijk (Leens) 1912, ongehuwd . Hij was onderwijzer, verhuis
de jan . 1871 van Oostwold naar Onstwedde, daarna Scheemda, in 
Blijham 1874-1878, Termunten , Woltersum en sinds 1880hoofd 
der school en koster te Zuurdijk . Zie over zijn benoeming J. S. 
van Weerden, Spanningen en Konflikten (1967), p. 254. Ook in 
J. S. van Weerden, Zuurdiek, mien dörpke (1966), komt hi j vele 
malen voor. ln E. F. W. Brinkman, Muntendam en de Muntendam
mers (1948) staat onder het hoofdstuk "Muziek in 't dorp" . "Veel 
componisten van echt Nederlandse liederen hadden wij toen nog 
niet ... Het was meestal vertaalde Duitse tekst .•.. Zo leverde 
de heer Boneschanser van Zuurdi jk een paar bundels uit Heim s 
Liederschatz, waaruit in de jaren van 1890 tot plm. 1900 veel ge
zongen werd. Eppo Jan was redacteur van het volkstijdschrift 
"Uitstapje op allerlei gebied" le aflevering in 1885 bij J.C. Mekel 
te Winsum . Medewerker was o . a. zijn broer E . J . Boneschanscher, 
hoofd der openbare lagere school te Dwingeloo. Zie R.A.G. nr. 
2679 . 

2. Jan Neven Boneschanscher, geb. Oostwold 28.8.1853, ov. 
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Huizinge (Middelstum) 13 . 10 . 1881 , ongehuwd. Verhuisde mei 
1872 van Oostwold naar Zuidbroek. Hij was onderwijzer te Stads
kanaal, later hoofd der school te Huizinge. (wordt vervolgd) 



Door de Stichting Sasland wordt eveneens uitgegeven de BOEKENBUS een 
literair-kritisch tijdschrift voor Noord- en Oost-Nederland. De inhoud 
wordt verzorgd door het radioprogramma "Boekenbus" v a n de Regionale 
Omroep Noord en Oost en het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniver
siteit te Groningen. De redactie bestaat uit Tiny Mulder, Prof. Dr. H. 
Entjes, Drs. J. Pop, C.F. de Vries en J.F. de Zanger. 
In het eerste nummer zegt de eindredactrice Tiny Mulder o.a.: "Boeken
bus is bedoeld als kritische begeleiding van literatuur geschreven door 
auteurs, die in Noord- of Oost- Nederland wonen of op een of andere manier 
binding hebben met dit land. Dit houdt in, dat "Boeken bus" aandacht geeft 
aan boeken, die geschreven zijn in het Fries of in een van de streektalen 
van het noorden en het oosten en aan schrijvers in die talen." 
"Boekenbus" is een uitgave van de Stichting Sasland - postbus 1127 - Gro
ningen. Het verschijnt eens per kwartaal. De abonnementsprijs bedraagt 
f 15. - per jaar, te voldoen door overschrijving naar postrekening 
121527 4 t.n.v. de penningmeester van bovengenoemde stichting. 

Verschenen: 
VAN DUIVELS, HEKSEN EN SPOKEN door Dr. Hendrik Entjes en Jaap 
Brand, een bundel volksverhalen uit het radioprogramma van de N. 0. S. 
"Vonken onder de as". 
Prof. Entjes zegt in de inleiding o.a.: "De volkskunde houdt zich bezig 
met de gewoonten, gebruiken en tradities, die onder het volk leven, d a t 
betekent in door historische verbanden en samenhangen bijeen gehouden 
gemeenschappen. Het spreekt daardoor haast vanzelf, dat de volkskunde 
daardoor sterk historisch georiënteerd is, dus vooral op zoek gaat naar 
wat van vroeger is en naar hoe het vroeger was. Maar het spreekt van
zelf, dat ook de huidige gewoonten en gebruiken van die gemeenschappen 
binnen de wetenschap en het onderzoek van de volkskunde moeten vallen 
en niet verwaarloosd kunnen worden". 
Uitgegeven in de "Triangel reeks" van het Boekencentrum/'s Gravenhage. 
Verkrijg baar in de boekhandel; prijs f 19. 50. 
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KWARTIERSTAAT JAN NIESTERN 

f 
' 

door G. W. Nanninga 

Door de natuurlijke ligging aan zee zijn 
de bewoners van de noordelijke kuststre
ken sedert mensenheugenis met de zee
vaart vertrouwd geweest. De schepen, 
die zij hiertoe gebruikten werden uiter
aard oorspronkelijk alleen aan de kust 
gebouwd. Zoutkamp, Delfzijl en Appin
gedam hadden tamelijk vroeg reeds enige 
scheepsbouw. 
Anders werd het toen, tegen het einde van 
de 16de eeuw, de veengronden in het zuid
oosten van de provincie Groningen ontgon
nen werden. Men groef door het veen 
hoofd- en zijkanalen waarlangs de gewon
nen turf per schip vervoerd werd. Deze, 
in die tijd veel gevraagde brandstof werd 
in het begin voornamelijk naar de stad 
Groningen, de eigenares van dit veenge
bied, verscheept maar later ook naar 
Noord-Duitsland en Holland; Vlaanderen 
zelfs werd een belangrijk afzetgebied. 
Het ligt voor de hand, dat deze scheep

vaart al spoedig een, in het begin bescheiden, scheepsbouw tot gevolg had. 
Kon men aanvankelijk voor het transport met kleine schepen volstaan; het 
vervoer naar de verderaf gelegen streken verlangde grotere vaartuigen. Deze 
schepen namen op de thuisreis retourvracht mee, hout uit Skandinavië, 
cokes uit Engeland, zuidvruchten uit de landen rond de Middellandse Zee en 
zo ontstond de kleine handelsvaart, ook wel kustvaart geheten, die in een 
niet geringe mate tot de welvaart van de provincie Groningen heeft bijgedra
gen. Langs de eerder genoemde kanalen en in het bijzonder aan het tegen
woordige Winschoterdiep ontwikkelde zich langzamerhand een belangrijke 
scheepsbouwnijverheid, die zich tot op de huidige dag gehandhaafd heeft. 
Deze industrie omvatte niet alleen de scheepswerven, in het begin van de 
vorige eeuw waren het er een kleine zeventig, maar ook toeleveringsbedrij
ven als touwslagerijen , mast-, blok- en zeilmakerijen en in de tegenwoordi
ge tijd motoren- en lierenfabrieken enz. enz. 
De bouwers van de schepen hebben door vakmanschap, voortvarendheid en 
bezieling hun tak van bedrijf tot aanzienlijke hoogte op weten te voeren; de 
tjalken, smak- en kofschepen, galjoten, schoeners, brikken, die de Gronin
ger werven verlieten, hadden, evenals de tegenwoordige kustvaartuigen, een 
uitstekende reputatie; men zag ze weldra in de havens van geheel Europa en 
zelfs daarbuiten, hetgeen nog steeds het geval is. 
Een van de meest op de voorgrond tredende scheepsbouwers in het Noorden 
is ongetwijfeld Jan Nieste r n geweest, wiens kwartierstaat hieronder 
volgt. Het is niet zomaar een frase als we zeggen, dat het bouwen van sche
pen hem "in het bloed zat". Zijn vader, grootvader en overgrootvader Nie
stern hadden reeds aan het hoofd van een scheepswerf gestaan, een tradi
tie, die momenteel wordt voortgezet door zijn dochter Mej. A. L. Niestern, 
directeur van Niestern' s Scheepswerven Groningen B.V. en zijn zoon lng. 
E.B. Niestern, directeur van Scheepswerf De Waal B.V. Zaltbommel. 
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Jan Niestern was een scheepsbouwer in hart en nieren; een schip was voor 
hem niet zomaar een "drijvend ding", het leefde voor hem en het had zijn 
liefde. Hij stond er mee op en ging er mee naar bed en zo kwam hij tot ver 
schillende uitvindingen, waarvan de meest bekende de zogenaamde verlaag
de dubbele bodem bij kustvaarders en de zelfrichtende reddingboot zijn. 
Vooral het ontwerpen en de bouw van dit nieuwe type motorreddingboot is 
een van de hoogtepunten uit zijn leven geweest. Zijn vriend Mees Toxopeus, 
de bekende redder ter zee, was op het idee gekomen. Verontrust door de 
talrijke rampen met omgeslagen reddingboten, had deze er bij het bestuur 
van de reddingmaatschappij op aangedrongen een boot te laten construeren, 
die wanneer hij bij storm of in de branding kapseisde, vanzelf weer in de 
normale stand terugkwam. Ook met Jan Niestern sprak hij er over; die vond 
het "geen dom idee" maar deed er verder het zwijgen toe . Toen Toxopeus 
evenwel een paar maanden later in Delfzijl lag om olie te halen en op straat 
Niestern tegenkwam, nam deze hem mee naar de werf en daar lag opde teken
tafel een vrijwel volledig uitgewerkt plan voor de eerste zelfrichtende red
dingboot gereed . Zo ontstond de "Insulinde", die het prototype zou worden 
van de zelfrichtende reddingboten, die tegenwoordig langs de Nederlandse 
kust gestationeerd zijn. 
De op Niestern' s werven gebouwde schepen zijn bekend om hun degelijkheid 
en mooie lijn. Opdrachten komen dan ook uit alle delen van de wereld, Euro
pa, Azië, Afrika, Zuid - Amerika en zelfs uit het, midden in de Stille Oceaan 
gelegen, koninkrijk Tonga! 
Jan Niestern was oprichter en oudste firmant van Gebr . Niestern Scheeps
werven N.V. Delfzijl, directeur van Niestern' s Scheepswerven Groningen 
B.V. , van Scheepswerf De Waal B.V. Zaltbommel, van de Scheepsbouw 
Unie N.V. te Groningen en van Niestern, Scheepsbouw Unie Hellevo-etsluis 
N.V. Ook was hij mede-eigenaar van de rederij J.B. en K. Niestern, die 
hij samen met zijn broers Berend en Kornelis opgericht had. Verder was hij 
vele jaren lid van de Raad voor de Scheepvaart, voorzitter (en later erelid) 
van de Scheepsbouwvereniging "Hoogezand",voorzitter van de Verenigde 
Groninger Scheepswerven "Noordergroep", commissaris van de Veenkolo
niale Scheepshypotheek bank en van de Vezelfabriek te Hoogezand. 
De grote verdiensten van Jan Niestern werden vanzelfsprekend ook van of
ficiè1e zijde erkend. In 1954 werd hij onderscheiden met de De Ruyter-me
daille in goud, een, zoals het omschrift op de medaille zegt, "Kon . Beloo
ning v. Verdienste v.d. Ned. Scheepvaart". Een jaar later volgde zijn be
noeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Wat de kwartierstaat betreft, wij wezen reeds op de erfelijkheid van het 
scheepsbouwersberoep bij de familie Niestern. Het is ons (nog) niet gelukt 
het probleem rond de familienaam, die van Stortmans, Veldman, Veldman 
Niestern tot Niestern werd, op te lossen. De familienaam Zwaan (kw. 10) 
is vermoedelijk ontstaan uit de naam van de geboorteplaats van Jan Hindrik 
Willems, namelijk Zw(ischen)ahn . De overgrootvader van Pieter Philippus 
(kw. 48) te weten Philippus Christoffers zal ongetwijfeld behoord hebben 
tot de groep Friese veenboeren, afkomstig uit Joure, die in het midden van 
de 17e eeuw de zogenaamde Joureswijk : Jagerswijk : Oosterdiep (in het 
oosten van Sappemeer) gegraven hebben. De oudste gegevens Gort (kw. 36 
en 37) zijn afkomstig van Mr. Wortelboer, de kenner "par excellence" van 
de oude R . K. Veenkoloniale geslachten. 

1. J an Nies te rn, geb . Martenshoek 6-1-1885, overl. Groningen 11-8-
1969, scheepsbouwer, ridder in de Orde van Oranje-N assau, drager van 
de De Ruyter-medaille in goud, geh . I met Lukkina Wagenborg, d.v. Eg-
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bert Wagenborg, oprichter Wagenborg's Scheepvaartbedrijven en Abe
lina Vegter,(waaruit vier dochters en een zoon), geh. Il met Pieterke 
Boer, d.v. Klaas Boer en Jantje "Kuiper. 

2. Berend Niestern, geb. Martenshoek 12-4-1855, overl. Delfzijl 
21-4-1936, scheepsbouwer, geh. Hoogezand 27-1-1881 met 

3. Johanna te Velde, geb. Windeweer, 26-2- 1859, overl. Delfzijl30-
ll-1945. 

4 . Joannes (Veldman) Niestern, geb. Martenshoek, ged. R.K. 
Kleine Meer 7-3-1808, overl. Martenshoek 6-2-1890, scheepsbouwer, 
geh. l Sjoukje Harms Pot, geh. 11 Elisabeth Jacobs Sinning (overl. 
Schouwerzijl 15-7-1849), geh . lll Hoogezand 8-9-1853 met 

5. Geertje Zwaan, geb. Westerbroek 8-8-1816 (tweeling), overl. 
Martenshoek 20-4-1896 (wed. van Koenraad Meeken) . 

6 . Geert Roelfs te Velde, geb. Kiel, 15- 7-1831, overl. Windeweer 
29-4-1912, landbouwer, geh. Hoogezand 16-6-1853 met 

7 . Annichje Hogerkamp,geb. Windeweer 9-11-1828, overl. Winde
weer 15-1 - 1894. 

8. Jacobus Nicolaus Veldman Niestern, geb. Siddeburen,ged. 
R . K . Kleine Meer 31-7-1775, overl. Martenshoek 15-8-1826, scheeps
timmerman, geh . R.K. Kleine Meer 31-3-1803 met 

9. Gebke (ook Gabina) Jans Gort, geb . Wildervank, ged. R . K. Kleine 
Meer 8-10- 1780, overl. Martenshoek 3 - 9-1846. 

10 . Jan Hindrik Willems Zwaan, geb . Zwischenahnomstr. 1772 
overl. Westerbroek 24-5 - 1849, landarbeider, geh. Westerbroek 17 - 5-
1801 met 

ll . Geertje Eltjes Kruizinga, geb. Engelbert 6-4-1782, overl. 
Westerbroek 2-7-1853. 

12. Roelf Kornelis te Velde, ged. Windeweer 3-10-1803, overl. 
Windeweer 4-4-1860, bakker, geh. Aduard 17 - 3-1831 met 

13. Antje Gerrits O!thof 1 ged. Fransum 2-5-1799, overl. Windeweer 
16-2- 1890 (wed. Lambertus Eijes Muller). 

14. Giesebert Hogerkamp, ged. Groningen 19-1 - 1794, overl. Winde
weer 28-4-1862, landbouwer, geh. Windeweer 13-11-1818 met 

15. Arendje Hindriks Feddes, geb . Zuidlaarderveen 2 - 9-1782 
overl. Windeweer 25-5 - 1863 (wed. Berend Geerts Veldhuis). 

16. Frans Niclaus Stortmans (ook Veldman) overl. Siddeburen 
vóór 1811, verm. kleermaker, geh . R.K. Kleine Meer 1 - 5 - 1765(procl. 
N . H . kerk Siddeburen 5-5-1765) met 

17.Anna Jans Dieters, overl. Siddeburen vóór 1811. 
18 . Jan Hindriks Gort, geb. verm . Sappemeer omstr . 1745 overl. 

Sappemeer vóór 1811, schipper, geh. R.K . Kleine Meer 10-1-1778 met 
19 . Anna Jans Teigder, overl. Sappemeer vóór 1811. 
20 . Willem. 
22. Eltje Oomkes Kruizinga, geb . Engelbert 31-7-1748, ove rl. An

nen 15-2- 1832, herbergier (o.a. te Gasteren), geh . 11 Jantje Lamberts 
Havinga (1768- 1840), geh. l Engelbert 5 - 5-1776 met 

23. Jan tien F eik es, geb. Appingedam 6-2-1754 . 
24 . Kornelis Pie t ers, ged . Windeweer 4 - 9-1763 , overl. Londe n in 

1810 (verdr onken in de Theems) schippe r/zeeman, geh. Windeweer 30 -
12-1787 me t 

25. Aaltje Roe l fs te Velde, ged . Windeweer 11-12- 1763, ove rl. 
Windeweer 20- 12- 1835 . 

26 . Gerrit Luitjens Olthof, ged . Zuidhorn 26 - 8-1753, overl . Fran
sum 26 - 9 - 1809, l andbouwer , geh . d e n H am 5 -5- 1782 me t 
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27. Ydje Jacobs, ged. Dorkwerd 16-11-1757, woonde 1831 te Aduard. 
28. Bernardus Hoogenkamp, geb. Delden, ged. Hengelo (0.) 15-10-

1752, over!. Groningen 19-7-1815, manegeknecht geh. Il Hillechien 
Post, geh. 1 met 

29 . Johanna Manvis, op latere leeftijd te Arnhem gedoopt op 11-12-1787, 
overl. Groningen omstr . 1798. 

JO . Hindrik Fedde(r)s, geb. Borgercompagnie, ged. Wildervank 22- 4 -
1753, over!. Zuidlaarderveen 20- 5 -1814, landbouwer, geh. Zuidl aren 
11-1-1777 met 

31.Hindrikje Jacobs Mooij ged. Hoogezand2-12-1742, over!. Zuid-
laarderveen 4-6-1814 (wed . Harm Lucas Veen). 

34 . Jan Dieter s ? geh. met 
35 . G r i e t j e ? 
36. Hindrik L ammerts (Gort), verm. schipper/zeeman, z . v . Larnrnert 

Hindriks en, geh. Veendam 10- 8-1721, Lupke Hendriks, geh. Veendam 
december 1743 met 

37. Je 1 t je Jans (Boer) van Sappemeer; het echtpaar woonde 1746 te 
Sappemeer. 

38 . Jan Jans T ei ( g) de r, smid te Veendam, geh. met 
39. Gepke Boelens . 
44.Oomke Luijtiens, ged. Engelbert 24-_10- 1695, z.v. Luitje Oomkes 

(ged. E ngelbert 13-3-1653 als z . v. Oomke Luitjens en Dieverke Hen
driks) en, geh. Engelbert 13-4-1684, Geertje Klasen (ged. Engelbert 
29- 11-1663 als d. v. Klaas Jans en Welmoet Jans) geh . Engelbert novem
ber 17 29 met 

45 . F r e e r k j e O t t e s . 
46. F e i k e Peters Du i r s em a, molenaar in de Moeshorn (buurt in Ap

pingedam) geh. pro cl. Hoogezand 18-5-1753 met 
47. Geertie Jans Crousenga, van Eexta. 
48. Pieter Philippus, ged. Sappemeer 28-9-1732 z.v. PhilippusPie 

ters en, geh . Hoogezand 30-1-1729, Grietje Jans. (Ged. Hoogezand 
20- 9-1696 Philips z. v. Pieter Philippus en Hendrik je Geerts. Ged. Hoo
gezand 23-2-1676 Pieter z.v . Philippus Christoffers en SjoukePieters, 
die 10-9-1671 met attestatie van Joure naar Hoogezand kwamen) geh. 
Windeweer 23-1-1757 met 

4 9. L a mmigje Cornellis te Velde, ged. Hoogezand 15-3- 1739,d.v. 
Cornelis Geerts (te Velde) en, geh. Hoogezand 25-2-1725, Geertje 
Klaas sens "beijde van de Kiel". 

50. Roelf Knellijs te Velde, ged. Hoogezand 15-3- 1733; hij is een 
volle broer van Lammigje Cornellis te Velde (kw. 49), geh. Windeweer 
27 - 2-1763 met 

5 1. Roe 1 f je Roe lf s . 
5 2. Luitje Gerrits Olthof, ged . Zuidhorn 2-3-1721 z.v. Gerrit Jans 

Olthoff en, pro cl. Zuidhorn 21-1-1714, Martje Luitjens, geh. 11 Trijn
je Jacobs, geh . 1 Zuidhorn 13-4-1749 met 

53. Roelfke Bartelts, geb. Oostum 15-10-1719, overl. vóór 1757,d . v. 
Barthelt Peters en Grietje Tonnis. 

54 . Jacob Jans geh . procl . Wierum 15-2-1756 met 
55 • A n t j e H i 11 e b r a n d s . 
56 . Be ren d Hoge n k a mp, geh . met 
57. Geertruij Oink. 
58. Derk Abraham Man vis, geh. met 
59 .C hristina van Wel. 
60. F e d de Teek es, "van de Borgercompagnie" geh . met 
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61.Arentje Oltm an . 
62. J acob Piete rs Mooij, l andbouwer in Kielster Compagnie,geh . Hoo

gezand 30- 11-1738 met 
63. Trijntje Harmens, wed. van Reemt Geerts . 

VAN SLANG TOT HUISMERK 

door A . Hoft 

Nadat wij ons onderzoek betreffende de reconstructie van een Oldambster 
familiewapen hadden afgesloten en het resultaat afge drukt staat, in het 
eerste nummer van Gruoninga jg. 1975, werden wij door de Heer A. Pat
huis te Bilthoven geattendeerd op een grafzerk, eertijds gelegen te God
linze , van Lubbe Egberts overleden op 25 - 7-1613, die als wapen 1 
voerde: rechts, twee halve uitkomende leeuwen 

links, een huismerk 
De zerk is thans niet meer aanwezig . Lubbe E gberts is een dochter van Eg
bert Luwerts en Wipke Jochums, die op haar beurt een dochter was van Joa
chim Wypkes en Haycka Jurgens. 
Duidelijk blijkt dat zij het huismerk ontleend heeft aan het wapen van h aar 
moeder en de halve leeuwen aan het wapen van haar vader (zie Gruoninga 
1971, pag. 82). Gezien het gestelde in Gruoninga 1975 nr. 1, kunne n wij 
tot geen andere conclusie komen dan dat het huismerk het kruis moet voor
stellen met een gestileerde slang. Daarmee is dan teve ns aangetoond, dat 
in dit geval het huismerk ontstaan is uit een natuurlijke wapenfiguur . De 
bewering dat het huismerk de oudste vorm is van een "burgerlijk" wapen 
gaat hier beslist niet op. 
Tijdens het onderzoek was de restauratie van de kerk van Noordbroek in 
volle gang. Achteraf bleek, dat één van de gewelfschilderingen de voor
stelling is van de zondeval; een afbeelding is te vinden in de onlangs ver
schenen Mededelingen nr. 14 van de Stichting Oude Groninger Kerken 
(H.G. de Olde, band Il, 1976). Deze schildering, die duidelijk de slang 
weergeeft zich slingerend om een boom, ja zelfs evenals op de door ons 
beschreven wapens linksom, zou moeten dateren uit de periode 1520- 1560; 
Wypko Foppens leefde te Noordbroek in dezelfde tijd. 
Wij achten het zo goed als zeker, dat de familie en dan speciaal d e stam
vader Foppe, het wapen ontleend heeft aan bovengenoemde voorstelling . 
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DE FAMILIE AMSING 

EEN VAN DE OUDSTE R.K. HOGELANDSTER GESLACHTEN 

door O . J . Nienhuis 

vervolg van blz . 102 van deze jaargang 

lX. 9 . Pieter Ubbens Ubbens geb. Uithuizen 12-9-1839, in 1864 ver
trokken naar Noord-Amerika . 

IX. 1. Kinderen van Fredericus Tjaarts Arnsing en Reijna Catharina Jacoba 
Maria Jans Bos 
1. Catharina Amsinggeb . Uithuizen 3-3-1828, overl. Nieuwe Pe

kela 18-1-1867. Gehuwd Uithuizen 14-5-1851 met Dr. Henricus 
Laurentius Alexius Bernardus Vroom geb . Nieuwe Peke
la 17 - 7 - 1824, overl. Oude Pekela 28- 1- 1890, studeerde te Groningen 
medicijnen, was medicine doctor te Uithuizen, later te Oude Pekela, 
z.v. Bernardus Vroom en Anna Maria Carolina Agnes . 

2. Thadeus Fredericus Amsing geb. Usquert 16-6- 1830,overl. 
Middelstum 15-10-1887, ,landb. te Middelstum op de Roodeschool 
1855- 1887. Gehuwd Kantens 12-7 - 1855 met Alagonda Kornelis 
van Duinen geb. Zuidwolde 4-1-1839, overl. Bedum 5 - 9 - 1918, 
d . v. Kornelis Kornelis van Duinen en Henrica Okkes Smit. Kinderen 
uit dit huwelijk volgt X. 1. 

J. Catje Amsinggeb. Usquert 20-7-1832, overl. Usquert 17-8-1838. 
4 . Johannes Freerks Amsing geb . Usquert 23-8-1834, overl. 

Uithuizermeeden 26-9-1870, landb. aldaar. Gehuwd Usquert 10- 10-
1857 met Cath arina Jacoba Elerie geb . Usquert 14- 4 - 1833, 
overl. Bedum 4-1-1904, d.v. Jacob Lammerts Elerie en Margaretha 
Eleonora Jacoba Arnsing (zie ook Vlll.2.2 . ). Kinderen uit dit huwe 
lijk volgt X. 2. 

5. M at theus Amsing geb. Usquert 21 - 4 -1837, overl. Usque rt 1-8-
1840. 

6. Jacobus Freerks Amsing geb . Usquert 18-11-1839, overl. 
Wehe 19- 3-1918, landb. te Wehe op Garstmaheem 1869-1902 . Gehuwd 
Leens 19- 10-1868metCatharina Lammerts geb . Warfhuizen 
6-2-1847, overl. Wehe 24-12-1881, d.v. Jurrien Lammerts Lammerts 
en Catharina Jacobs Klaver. Kinderen uit dit huwelijk volgt X.J. 

7. Mattheus J acobus Amsing geb. Usquert 10- 5 - 1841, overl . 
Uithuizen 2-7-1929, landb . op Papekop 1863-1912, kerkmeester van 
de parochie van de H. Jacobus te Uithuizen 1874- 1906, voorzitter 
van de sociëteit van onderlinge bijstand in gevallen van brand 1877 
en 1891. Gehuwd Usquert 14-11-1866 met Anna Jacobs Bos geb . 
Uithuizen 21-12-1840, _overl. Uithuizen 30-5-1924, d . v. Jacob Pie 
ters Bos en Margaretha Willems Bos . Kinderen uit dit huwelijk volgt 
X.4 . 

8. Levenloos kind geb. Usquert 20-11-1843. 

IX. 2. Kinderen van Matheus Freerks Arnsing en C atharina Willems Bos 

ll4 

1. Free.rk Amsing geb . Usquert 27- 6 -1823, overl. Usquert 7 -5-
1825 . 

2 . Eis se Amsing geb. Usquert 11-11 - 1824,"regtsvermoedenvan 
zijn overlijden uitgesproken bij vonnis van de Regt bank 24- 11-1870" 



Provinciale Vers l agen 1852 - Eisse Amsing, zonder beroep, 28 jaar, 
Rooms Katholiek , welgesteld burger . De reden van vertrek was on
v ergenoegdheid en ontevredenheid met zijn lot. Hij woonde bij zijne 
ouders en was zijn vader, een welgesteld l andbouwer, in zijn bedrijf 
behulpzaam . Is vertrokken met f 180,-- aan contanten naar Waterloo 
in Noord - Amerika op 15 april 1852 . 

J. Catharina Amsing geb . Usquert 11-4-1826, overl. Nijmegen 14-
6-1909 . Gehuwd UithuizenJ-1-l855met Freerk Tjaarts Alma 
geb . Uithuizen 28-10-1 831, l andb. te Usquert, later zonder beroep, 
z .v. Tjaart Freerks Alma en Gebina Jacobs Scholtens. 

4. Grietj e Amsing ge b . Usquert J0-12-1827, overl. Usquert 1-6-
1846. 

5. Petronella Amsing geb . Usquert 14- 1- 1830, overl. Groningen 
14- 2 - 1893. Gehuwd Usquert 29-6 -1864met Henderikus Jacobus 
Leo Dopheide geb. Groningen 22- 8 - 1836, overl. Groningen 4-3-
1901, commissionair, z . v . Harmannus Gerardus Dopheide en Catha
rina Johanna Walker. 

6 . Eleonora J acoba Amsing geb. Usquert 9-6-1833, overl. Beu
ningen (Gld.) 9 - 4-1916 . Gehuwd (H.C. Onderdendam 16- 10- 1872) met 
Joh a nne s Tjepkema geb. Leeuwarden 14- 6 -1824, overl. Gro 
ningen 1- J -1896, z. v. Fridelius Tjepkema en Peternella Henderica 
Buurmans . 

7 , Eisk e Amsing geb. Usquert 4 - 10- 1835, overl. den Hoorn 4-6-
1886 . Gehuwd Usquert 7-5-1868met lte Willems Poelma geb. 
Leens 29-7 - 1840, overl. Zuurdijk 14-11 - 1875, landb. te Zuurdijk 
op Wispelheem, z.v. Willem ltes Poelma en Catharina Hendriks Du
renkamp . 

8. Freerk Amsing geb . Usquert 18-2-1838, overl. Usquert 12-2-
1863. 

9. Catharina Amsing geb . Usquert 26-6-1840, vertrok op 22-4-
1899 van Groningen naar Nijmegen, daarna op 14-4-1915 naar Velp. 

10 . Reg in a Am si ng geb . Usquert 27-3-1842, vertrok op 22-4- 1899 
van Groningen naar Nijmegen, daarna op 14-4-1915 naar Velp. 

11. Aafke Amsing geb. Usquert 4 - 7 - 1845, overl. Usquert 19-4-1867. 

X . 1 . Kinderen van Thadeus Fredericus Amsing en Alagonda Kornelis van 
Duinen. 

1 . Frederic u s A m sin g geb. Roodeschool (gemeente Middelstum), 
over 1. Roodeschool 25-5-1858. 

2 . Corn eliu s Fredericus Amsing geb. Roodeschool 22-8-
1857, overl. Bedum 5 - 3 - 1934, landb . , ongehuwd . 

J . Catharina Henrica Amsing geb. Roodeschool 29-11-1859, 
overl. Bedum 19-5-1944. Gehuwd Bedum 19-7-1880 met Joannus 
Jacobus Mek el geb . Appingedam 7-9-1850, overl. Voorburg 
4-5-1936, deurwaarder bij het kantongerecht te Onderdendam 1878-
ca . 1918, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Gronin
gen 1881-1930, z.v . Johannus Wilhelmus Mekel e n Theresia Fran
cisca Johanna Verkade. 
Kinderen uit dit huwelijk zijn: 
1. Johannes Thadeus Me k el geb . Bedum 31-8-1888, overl. 

Bedum 21-10-1890. 
2 . Prof. dr. ir. Johannes Antonius Alphonsus Mekel 

geb. Bedum 22-12-1 891, overl. 2-5-1942, in 1916 mijn-ingenieur, 
in 1917 geoloog bij de Bataaf se Petroleum Maatschappij, vnn 1929-
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1942 Hoogleraar in de historische geologie en palaeontologie aan de 
Technische Hoogeschool in Delft. Gehuwd Delft 9 - 5 - 1917 met Ma 
ria Antonia Christina Ahsmann geb. Delft 19- 5 - 1886, 
overl. Delft 30-4-1966, d. v. Franciscus Johannes Ahsmann en Ma
thilde Maria Garjeanne. 

4. Fredericus Cornelius Amsing geb. Roodeschool 25 - 3 - 1862, 
overl. Bedum 15-3-1915, landb. te Zuidwolde. Gehuwd Bedum 11-11 -
1891 met Catharina Jans Bos geb. Zuidwolde 19- 3 - 1869,overl. 
Zuidwolde 19-8-1892, d . v. Jan Kornelis Bos en Derktje Willems Poel
ma, uit dit huwelijk geen kinderen. 

S. Ot ge rus Joannes Amsing geb. Roodeschool 22-2-1864,overl. 
Roodeschool 5 - 6 - 1868 . 

6. Henrica Catharina Amsing geb. Roodeschool 1-2-1866,overl. 
Bedum 5-4-1922, ongehuwd. 

7. Johanna Agatha Amsing geb. Roodeschool 25-8-1868, overl. 
Groningen 30- 3 - 1951. Gehuwd Bedum 22- 6-1898 met Adrianus P e -
trus Servaes geb. Groningen 1-4-1861 , overl. Groningen 30-7-
1946, hoofdonderwijzer van de R.K. St. Walfridusschool te Bedum 
van 1884-1926, z.v. Johannus Servaas en Maria Suurmeijer. 
Kinderen uit dit huwelijk zijn: 
1. Antonia Maria Alagonda Servaas geb . Bedum 13- 11-

1899, secretaresse, wonende te Groningen . 
2. Drs. Johannes Thadeus Servaas geb. Bedum 4-9-1902, 

overl. Groningen 24-4-2970, priester gewijd op 22- 7 - 1928, le
raar. 

8. Agatha Cornelia Amsing geb . Roodeschool 12-10-1870,overl. 
Bedum 12-3-1949, ongehuwd. 

9. Catharina Anna Amsing geb. Roodeschool 5-9-1871, overl. 
Bedum 18-1-1938, ongehuwd. 

10. Otgerus Jacobus Mattheus Amsing geb. Roodeschool 24-9-
1874, overl. Bedum 12-8-1960, zaakwaarnemer, lid van het R. K. 
Kerkbestuur van de parochie van Maria ten Hemelöpneming te Bedum. 
Gehuwd Bedum 9-8 - 1917 met Helena Regne ra Bode we s geb. 
Bedum 13-2-1894, overl. Kloosterburen 22-1-1973, d.v. Regnerus 
Theodorus Bode wes en Anna Scholtens. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

11. Jacobus Wilhelmus Amsinggeb. Roodeschool 11-9-1875; 
overl. Groningen 5- 7 -1962, landb., ongehuwd. 

12. Mattheus Joannes Amsing geb. Roodeschool 3 - 1- 1878,overl. 
Roodeschool 30-8-1878. 

X . 2 
1 . 

Kinderen van Johannes Freerks Amsing en Catharina Jacobs Elerie. 
Catharina Amsing geb. Uithuizen 24-12- 1858, overl. Uithuizer
meeden 1-2- 1861. 
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2. Jacobus Frederikus Amsing geb . UithuizermeedenS - 9- 1860, 
Uithuizermeeden 30- 6 - 1878. 

3. Fred e ricus Jacobus Amsing geb . Uithuizermeeden 20- 2-1862, 
overl. Uithuize rmeeden 30-3- 1867 . 

4 . Theodardus Fredericus Joahnnes Amsing geb. Uithui 
zermeeden 15- 1-1865, overl. Groningen 2- 10-1915, landb. te Bedum, 
had ook een boerde rij te Uithuizen en één te Uithuizerme eden, daarna 
rentenie r te Groningen. Gehuwd 30-4- 1889 met C at har in a A 1 m a 
ge b. We ste rwi jtwe rd 24- 7 - 1862, overl. Groningen 5 - 8 - 1940, d.v . 
Frede r i cus Wilhe lmus Al ma en Anna Jans Smit. 

S. Margaret h a Amsing ge b. Uithuizermeeden 1- 5 - 1866, overl.1867 



6. Fredericus Matheus Gerardus Amsing geb. Uithuizermee 
den 6-1 -1870, over 1. Uithuizermeeden 18-5-1870. 

7 . Johanna Frederica Margaretha Amsing geb. Uithuizerrne 
den 8-4- 1871, overl. Groningen 2-12-1939. Gehuwd Bedum 10-5-1891 
met Harkel inus Jozephus Smit geb. Waterleuzen (gemeente B 
dum) 31-3-1871, overl. Bedum 28-11-1953, grosssier in dranken, lid 
van de gemeenteraad van Bedum, voorzitter van de woningbouwvereni
ging Bedum, z . v. Harmannus Jans Smit en Margaretha Joannus Leber , 

X. 3. Kinderen van Jacobus Freerks Arnsing en Catharina Larnmerts 
1. Levenloos kind geb. Wehe 14-10-1869. 
2. Catharina Maria Amsing geb. Wehe 9-2-1871, overl. Gronin

gen 12-12-1939. Gehuwd Leens 6-7 -1 903 met Ite Johannes Bos 
geb. Mensingeweer 14-12-1879, overl. Groningen 11-4-1943, landb. 
te Wehe, bakker, later pakhuisknecht, z.v. Jan Bos en Johanna Halse
ma. 

3. Jurrien Amsing geb. Wehe 11-4-1873, overl. Leens 10- 5 -1 928, 
commissionair. Gehuwd Leens 25 - 4 - 1904met Wilhelmina Catha
rina van Oosten geb. Leens 3- 7 -1874, overl. Delft4-1-1956, 
d. v. Theodorus van Oosten en Helena Durenkarnp. 

4. Catharina Johanna Amsing geb. Wehe 31 - 5-1875,overl. Lage 
Vuursche 3-2-1948, ingetreden 13-6-1899 bij de Congregatie der Zus
ters van O.L. Vrouw te Amersfoort. 

S. Fredericus Amsing geb. Wehe 27-6-1877, overl. Nijkerk 16-6-
1951, slagersknecht, later boerenknecht, ongehuwd. 

6. Johann a Amsing geb. Wehe 12-6-1879, overl. Uithuizen 6-10-
1959. Gehuwd den Hoorn 27-6-1904met Cornelis Jacobus Bos 
geb. Noordwolde 7-1-1872, overl. Uithuizen 3-9-1966, handelaar te 
Uithuizen, z. v. Willem Reintjes Bos en Catharina Francisca Leber. 

X. 4. Kinderen van Mattheus Jacobus Arnsing en Anna Jacobs Bos. 
1. Fredericus Jacobus Amsing geb. Usquert 25-9-1867, overl. 

den Hoorn 21-5-1939, landb. op Papekop 1912-1927, daarna te Leen
de 1927-1939. Gehuwd den Hoorn 20-8-1894 met Anna Maria Lam
merts geb Warfhuizen 14-12-1869, overl. den Hoorn 14-9- 1941, d. 
v. Jacobus Jurriens Larnme;rts en Eleonora Smit. 

2. Jacobus Fredericus Amsing geb. Usquert 7-2-1869, overl. 
Boekel 1672-1941, ongehuwd. 

3. Catharina Margaretha Amsing geb. Usquert 8-11-1870, 
overl. den Hoorn 2-2-1950 . Gehuwd Usquert 5-5-1897 met W i 1 he 1 -
mus Johannes Halsema geb. Kloosterburen 23 - 8-1863,overl. 
den Hoorn 6-12-1943, landb. te Wehe op Garstmaheem 1912-1943, 
z. v. Eis se Jans Halsema en Regnera Willems Poelma. 

4 . Margaretha Catharina Amsing geb Usquert 12-9-1872, 
overl. Groningen 23-7-1932. Gehuwd met Hendrikus Midden
dorp geb. Wehe 10-1-1870, overl. Uithuizen 11-12-1924, landb. 
te Uithuizen op Rijp -Hemmemaheerd, bijna 25 jaren kerkmeester in 
de parochie van de H. Jacobus te Uithuizen, lid Provinciale Staten 
1919-1924, lid Gedeputeerde Staten 1923-1924, lid van de gemeente
raad van Uithuizen 1901-1923, voorzitter van de Raiffeisenbank te 
Uithuizen 1912-1924, z.v . Everhardus Middendorpen Jacoba Larn
merts. 

S . Theodorus Johannes Amsing geb Usquert 30-9-1874,overl. 
Boekel vóór 1939, ongehuwd. 

117 



6. Catharina Wilhelmina Amsing geb . Usquert 15-12-1876 , 
overl. Laren (NH.) 25-8-1960, ongehuwd. 

7 . Wilhelmina Petronella Amsing geb . Usquert 21 -1-1879, 
overl. Laren 10- 9 -1 957, ongehuwd . 

8. Petronella Amsing geb . Usquert 20-8- 1881, overl. Laren 30-
11-1972 . Gehuwd Uithuizen 2 -9-1914met Georgius Bos geb. 
Klein Maarslag 5 - 5-1870, overl. Klein Maar slag 25-1-1925, l andb. 
23 jaren lid van het kerk bestuur van de parochie van de H. Bonifa 
cius te den Hoorn, wedn . van Frederica Regina Halsema, z . v. Derk 
Jacobs Bos en Johanna Lammerts. 

9. Johannes Mattheus Amsing geb . Usquert 20-10-1883,overl. 
Usquert 17-10-1887 . 

Aanvulling op het eerste artikel in Gruoninga jrg . 1974, no . 4 , blz . 144 . 
Op deze blz . moet na Ubbe Jelmers (111.1. 2) worden ingevoegd: 

111. 1.3 .Geertien Tieuwes geb. Usquert op de Groote Bosch ca. 1655, 
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overl. na 9-12-1687. Gehuwd Groningen 22-6-1682 met H i 11 eb ra n t 
Sta e 1 geb . Groningen, overl. na 1687, brouwer, z. v. Jan Stael en 
Trijntien Sibolts. 
R . A. lllx 60, fol. 87: Gecompareert zijn vr . Trijntien Sibelts wed. 
Staals ende vr . Grietie Halsema wed . van Roeleff Sibelts, welcke 
bekenden ende beleden voor haer en hare resp. erffgenamen, ver
coft, gecedeert en overgedragen te hebben, zulcx doende bij desen 
an d'E. Hillebrant Stael ende vr. Geertruit Tewes echtel. te wieten 
gemelte vr. Staels de geregte helffte en vr. Sibelts haer agste part 
van seker behuisinge ofte brouwerije benevens de brouwketel 't gee
ne in 't huis nagelvast is, met het hoff daer achter, staende en gele
gen op vrije eijgen grondt an de Noortzijdt van 't diep tusschen Eb
binge en Botteringe poorte bruggen, zulcx voor de somma van drie 
duisent negenhondert car. gl . 

Door een misverstand is in de tekst 
onder de foto van de zilveren lepel 
op bladz. 26 (zie detail hiernaast) 
een fout geslopen; de in~egraveerde 
initialen zijn niet W. C. /B . J. -1738 
A.M . G ./l. S.-1775, maar alleen 
A . R. 
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DE FAMILIE BONESCHANSKER 

door lr. Th. P.E. de Klerck 

vervolg van bl. 108 van deze jaargang 

3. Abeltje Boneschanscher, geb. Westerlee 16.9 . 1855, mo
diste, tr. Middelstum 20.11.1908 met Jan Schuur, geb. Wil
dervank 17.1.1845, ov. Westerlee 4.5.1921, onderwijzer, z.v. 
Berend Hendriks Schuur (schipper) en Hinderkien Jans Boer. 
Abeltje verhuisde in juli 1921 met haar stiefdochter Berendina 
Schuur, geb. Westerlee 18.1.1884 naar Dwingelo. Jan Schuur 
was eerst gehuwd met Aaltje Niemeijer, geb. Anlo 17.11.1844, 
ov. Westerlee 8.10.1902, d.v . Lambert Niemeijer en Jantien 
Suichies . 

4 . Wemelina Boneschanscher, geb. Slochteren 20.2.1857 , 
verhuisde met haar moeder en zuster Abeltje in 1880 naar Mid
delstum, was daar onderwijzeres in handwerken, ov. ald. 27. 7. 
1891, ongehuwd. 

5. Engelke Jan Boneschanscher, geb. Slochteren 23.7.1858, 
ov. Den Haag 16.2.1946 , hoofdonderwijzer, tr. Vlagtwedde 4 .1. 
1884met Gr i etje Verwer, geb . Ter Apel 17.2.1860, ov.1937, 
d . v. Albert Verwer (hoofdonderwijzer) en Grietje Drenth. Hij was 
hoofdonderwijzer te Dwingelo en hij was zeer muzikaal. In zijn 
school voerde hij operettes op . Zie V 8.1. 
Kinderen zie VI 10. 

V 9 . Kinderen van Hindrik Boneschanscher en Lammerdina Hartema 
(van IV 3,3) : 
Heten Boneschansker. 

1. Jan Neven, geb. Bellingwolde 31.8 . 1849, ov. Oterdum (Delf
zijl) 3.11.1873, ongehuwd. 

2 . Teupkina Magriet a , geb . Oterdum 10.12.1851, ov. Sidde 
buren 28.11.1927, tr. Delfzijl 29.5.1877 met Geert Buis -
kool, landbouwer, geb. Beerta 26.3.1849, ov. Siddeburen 20. 
5.1923 , weduwnaar van Jeltje Drijver, z.v . Jan Heikes Buiskool 
(landbouwer, zie B . B.B . 32) en Reinke Barelds Swart. 

3 . Fok k o Lammert s, geb. Oterdum 2.7.1854 , ov. Wagenborgen 
2.1.1924, landbouwer, tr. Delfzijl 13.4.1880 met Met t a Tic he
la ar, geb. Meedhuizen (Delfzijl) 25.4.1856, verhuisde dec. 1926 
van Wagenborgen naar Marum, d.v . Jan Tichelaar (landbouwer) en 
Hilje Veldman. 
Kinderen zie VI 11. 

4 . Hendrik, geb. Oterdum 13.10.1857, ov. Opwierde (Appingedam) 
9 . 3 .1925, landbouwer, tr. I Bierum 10.5.1883 met Geertje 
Nienhuis, geb. Oosterwijtwerd ('t Zandt) 11.2.1856, ov. Oter
dum 15.4.1884, d .v. Ludde Nienhuis en Grietje Boelkens; 
tr. Il Termunten 18.5.1887 met Margaretha Kugel, geb. 
Borgsweer (Termunten) 20.9.1852, ov. Oterdum 5.1.1927, d . v. 
Aisso Haikes Kugel (landbouwer) en Margaretha Meijer. 
Kinderen uit beide huwelijken zie VI 12. · 

VI !.Kinderen van Nanno Jacob Boneschansker en Jantje de Vries (van 
V 1.3) : 

119 



Heten Boneschansker. 
1. Geessien, geb. Beerta26.2.1895, tr. Beertal2.5.1920metMen

no Geert Tijdens, timmerman, geb. Oostwold 26.9.1889, ov. 
Winschoten (z.) 27.7.1958, z. v. Geert Harm Tijdens (timmerman) en 
Antje Tipkers. (Oostwold). 

2. Jan Roelf, geb. Beerta 28.11.1896, ov. ald. 4.12.1900. 
3. Trijntje Jantine, geb. Beerta 3.12.1902, verhuisde in 1958 van 

Midwolda naar Appingedam, tr. Beerta 26.11.1924 met Harm O o 1 -
ders, geb. Beerta 6.2.1902, boekhouder, directeur sociale zaken, 
z.v. Anno Oolders (armmeester) en Alberdina Prins . Het huwelijk 
werd in 1949 ontbonden. Hij hertr. Winschoten 15.9 . 1951 met Alber
tje Jantina Kuiper, geb. Emden 18.1.1913, d.v. Johannes Kuiper en 
Klazina Alberdina Ploeg. H . Oolders woont in Winschoten . (Drouwe
nermond). 

4. Berendina, geb. Beerta 12.11.1904, ov. Sliedrecht 4.2.1970, 
tr. Beerta 5.7.1929 met W i 11 e m Vet, bedrijfsleider bij de aanne
mer Visser te Sliedrecht, geb. ald. 26.2.1906, z . v. Leendert Vet 
en Barbara Vervoorn. (Sliedrecht). 

5. Jan Roelf, geb. Beerta 17.2.1908, ov. Groningen (z.) 6.9.1955, 
vrachtrijder, bodedienst Beerta- Winschoten, zie afb. , tr. Beerta 
30.5.1936metHarmke Louis, geb. Beerta 1.6.1909, verhuisde 
sept. 1970 naar Norg, d.v. Harm Louis (arbeider, melkventer) en 
Jantje Meijer. (Norg). 
Kinderen zie VU 1. 

VI 2. Kinderen van Berend Boneschansker en Martje Meelker (van V 1.6): 
Heten Boneschansker. 

1. Jantje, geb. Beerta 2.8.1896, ov. Blijham 8.11.1923, tr. Wedde 
24.6.1922metHendrik Pit, timmerman, geb. Gieten 1895/6,z.v. 
Hendrik Pit (arbeider) en Jacobje Hulshof. Hij hertr. Wedde 1.5. 
1926 met Aike Kuilman, geb. Morige (Wedde) 30.3.1902, d.v. Wubbe 
Kuilman (timmerman) en Hindrika Xorvemaker. 

2. Berend, geb. Beerta22.12.1897, ov . Assen6.10.1958, water
bouwkundige bij de provinciale waterstaat in Drente, tr. Staphorst 
27.2.1926 met Marrigje van der Woude, geb. Hesselingen 
(Staphorst) 13.4.1900,ov. Apeldoorn 2.10.1972 als echtgenote van 
M.F. van der Veen, bouwkundig opzichter bij de gemeente Apel
doorn. 
Kinderen zie VU 2. 

3. Jan, geb. Beerta 2.6 . 1900. chef constructie bij de A.K . U . , tr. 
Meeden 12.9.1925 met Antje Hallenga, geb. Nendorp (Dld.)9.2. 
1900, d. v. Gerhard Hallenga (smid) en Hinderika Pothast. Zij woon
den in Dordrecht, Ede, Arnhem en sinds okt. 1974 in Zuidhorn. 
(Zuidhorn). 
Kinderen zie VU 3 . 

4. Nanno Jakob, geb. Blijham 12.7 . 1905, bouwkundig opzichter bij 
de gemeente Borger (1951-1971), tr. Wedde 19.10.1935met Margje 
Koert s, geb. Klatering (Beilen) 4.7.1903, d . v. Martinus Koerts 
(landbouwer) en Willemtje Harens . In juni 1951 verhuisden zij van 
Blijham naar Borger. (Beilen). 
Kinderen zie VU 4. 

VI 3. Kinderen van Berend Boneschansker en Aaltje Robers (van V 2 . 2): 
Heten Boneschansker. 
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1 . H in d rik, geb . Noordbroek 13 . 1.1875, ov . Amsterdam, chef machi
nist stoomgemaal Kamper Zeedijk te Genemuiden, tr. met Wiet s k e 
Roo rd a, geb. Kollum, ov. Zwolle 1944. 
Kinderen zie VII 5 . 

2. Antje, geb. Noordbroek 24.3.1876, ov . Winschoten 7 . 12 .1881. 
3 . Jan, geb . Noordbroek 8.4.1878, mijnwerker, tr . Martha Ziele 

m a n. Zij hebben o . a. in Maastricht gewoond. 
Kinderen zie VII 6 . 

4 . J an na, geb. Noordbroek 19.2 .1 880, ov. Zwolle 17 . 7 . 1959, tr. met 
Harmannus Derk van Duinen, geb. Winschoten 18.2 . 1886, 
ov . Zwolle 6 . 1.1961, z.v. Tonnis van Duinen (onderwijzer) en Anna 
te Wies . Hij verhuisde juli 1905 van Winschoten naar Zwolle. 

5 . Koert, geb . Winschoten 12.12.1881, ov . Groningen 30 . 8 . 1962 , 
bakker, eerst in Groningen, later in Zwolle, tr . Groningen 9 . 6 .1911 
met Ymkje Boersma, geb. Dokkum 30 .1.1883, ov. Groningen 
6 .1.1955. 
Kinderen zie VII 7. 

6 . Antje, geb . Zwolle 31.3 .1884, tr. met Frederik van Reine. 
7 . Aaltje, geb. Zwolle 6.5.1885, tr. met Gerrit Speek. (Dedems

vaart) . 
8. Trijntje, geb. Zwolle 16.3 . 1890, 

tr. 1 met Jan Ai k o Jansen; 
tr. llmetGerrit Jan Boon . (DenDolder) . 

9 . Berend, geb. Zwolle 11.8.1891, ov. ald. 14.9 . 1967, vertegen
woordiger in bakkersartikelen, tr. Almelo 7 .9.1917 met Ge e r trui
da W . M. Hölscher, geb. Almelo 9 . 3.1897 . (Zwolle) . 
Kinderen zie Vll 8. 

10. Heiltje Sjieuwke, geb. Zwolle 22.9.1893, tr. Arnhem 9.8 .1922 
met Al bertus Gerritsen, ambtenaar bij de belastingen, geb. 
Arnhem 22.9 . 1891, ov. aldaar. (Arnhem) . 

11. Ruurt, geb. Zwolle, ov . na 2 weken. 
12. Ubbo, geb. Zwolle, ov. na 4 weken. Ruurt en Ubbo waren tweelin

gen . 

Vl 4. Kinderen van Harm Boneschansker en Jantje Borgers (van V 3.1): 
Heten Boneschansker. 

1. Martje, geb . Ekamp (F.) 17.11.1885, ov. ald . 30 . 3.1911, onge
huwd . 

2. Wiechertje, geb. Ekamp(F . )17.3 .1889, ov. Beerta5 .9.1 966, 
tr . Beerta 24.5 . 1913 met W i 11 em S tu ttj e, geb. Beerta 27. 10. 
1888, arbeider, z. v. Harm Stuttje (dagloner) en Martje Bodde. 
(Beerta). 

3. Jan, geb. Ekamp (F . ) 29.11.1891, ov. Groningen 13.11.1966, ar
beider , tr. Beerta 24.5.1913 met Jantje Stuttje, geb. Beerta 
14.9.1890, ov. Winschoten (De Molenhorn) 22 . 5.1972, zuster van 
Willem, zie Vl 4. 2. 
Kinderen zie VII 9. 

4 . Ge e ssien, geb. Ekamp(F.)14 . 8.1894, tr. Beerta22 . 5 .1 915met 
Berend Klooster, geb. Beerta 17.10.1893, ov. ald. 1.11.1957, 
landarbeider, z . v. Jan Klooster en Eltje Reit. (Beerta). 

5 . Antje, ge b . Ekamp (F . ) 17.11.1896, ov. ald. 29.11.1898. 
6 . Roelf, geb . Ekamp(F.)26.7.1899, ov. ald . 14.4.1907 . 
7 . Harm, geb . Ekamp (F . ) 10 . 7 . 1901, ov . ald. 15 . 3 . 1902. 
8. Harm, geb. Ekamp (F . ) 1 . 7.1903, magazijnchef in een levensmidde -

121 



122 

Hindrik Boneschansker en Gepkea Elenga in 1922 
in de tuin van hun huis te Bellingwolde (V 5.5) 

Jan Boneschansker en Grietje van Lang 
bij hun gouden bruiloft (VI 7 . 5) 



lenbedrijf, tr . 2.4.1937 met Janna Strockmeyer, geb. Ter Apel
kanaal (Vlagtwedde) 22.5.1903. 
Kinderen zie Vll 10. (Eindhoven). 

Vl 5. Kinderen van Hilvert Boneschansker en Metje Prins (van V 5 .4): 
Heten Bone schansker. 

1. W i 11 e m, geb. Bellingwolde 30.8 .1890 , timmerman, slager, tr. Bel 
lingwolde 28.10.1916 met Hinderkien Hazeborg, geb. Hamdijk 
(Nieuwe Schans) 19.12.1897, d.v. Hindrik Hazeborg (dagloner) en 
L uchiena Christina Swarts. Z ij verhuisden in aug. 1925 van Bel
lingwolde naar Den Haag. (Den Haag). 
Kinderen zie VII 11. 

2. Hillechien, geb. Bellingwolde 12. 6.1892, ov. ald. 10.11.1905. 
3. El siena, geb. Bellingwolde 30.1.1894, ov. ald. 12.4.1899. 
4 . Egbert, geb. Bellingwolde 10.6.1895, ov. ald. 13.9.1895. 
5. Egbert, geb. Bellingwolde 18.8.1896, eerst slager, daarna com

mies bij de directe belastingen te Geertruidenberg, tr. met Elisa
beth Franke, geb. Oldenzaal 27 .7.1905. (Oldenzaal). 
Kind zie Vll 12. 

6 . Hendrik, geb . Bellingwol de 24.2.1899, ov. ald. 21.10.1903 . 
7. Derk, geb. Bellingwolde 3 .2.1901, ov. ald. 20.8.1901. 
8. Elsien, geb. Bellingwolde 18. 3 .1902, ov. ald. 20.4.1902. 
9 . Elsien, geb. Bellingwolde 12.3.1903 , tr. Den Haag met Paul 

van Maastricht. 
10. Hendrik, geb. Bellingwolde 9.5.1906, ov. Den Haag 11.4.1968, 

slagersknecht, verhuisde in okt. 1922 naar Nieuwe Pekela en van
daar naar Den Haag, tr. Den Haag 28.4.1948met Hendrika Jo 
hanna Allijn, geb. Den Haag 19.4.1903. Geen kinderen. (Den 
Haag). 

ll. Hillechien, geb. Bellingwolde 8 .11.1 908, tr. Den Haag 16 . 5. 
1934metAntonius Flink, geb. DenHaag24.ll.1903, employé 
H. T .M. (Den l-Iaag) . 

12. Jan, geb. Bellingwolde 2.4.1910, ov. ald. 20.7.1910. 

VI 6. Kinderen van Hindrik Boneschansker en Gepkea Elenga (van V 5.5) : 
Heten Boneschansker. 

1. Elsien, geb. Bellingwolde 7.1.1894, ov. Veendam 5.8.1968,tr . 
Bellingwolde 4. 1. 1919 met Johann e s K a mp, geb. Finsterwolde 
11.1.1887, ov . Veendam 3.6 .1973, schoenmaker, z.v. Albert 
Kamp (dagloner) en Rientje Hassing . 

2 . Beka, geb. Bellingwolde 6.11.1896, ov. ald. 11.12.1898. 
3 . Wilhelmina, ge b . Bellingwolde 21.8.1898, ov. ald. 20.1.1902. 
4 . Bek a, geb. Bellingwolde 29.10.1900, ov. Finsterwolde 13. 2 1945, 

tr. Finsterwolde 30.ll.1923met Berend Leeuwerke, geb . 
Finsterwolde 22.1.1898, slager, veehandelaar, z. v. Jan Leeuwer
k e (caféhouder) en Trientje Bos. Hij hertr. Winschoten 22.9.1948 
met Hansje Jantje Bijker, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 25.5. 
1900, d.v. Namme Bijker en Rinske Snijder. (Winschoten). 

5. Willem, geb. Bellingwolde 1.6.1904 , ov. Beilen 5.11.1931, sla
ger, tr. Beilen 14.3.1931 met Jantje Padding, geb. Beilen 
26.5.1912. 
Kind zie VII 13. (Beilen) . 
Jantje Padding is hertr. met Hendrik Snoeying, geb. 10. 5. 1908 , 
ov. Hooghalen 9. 1. 1968 . 
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6. Henderika Geertruida, geb. Bellingwolde 1.6.1908, tr. Bedum 
16.5.1931 met Frederikus Sissing, geb. Almelo 24.10.1899, 
commies registratie en domeinen, z. v. Johannes Sissing en Geertruid 
Ritzema. (Winschoten). 

Vl 7 . Kinderen van Hilbert Boneschansker en Grietje Schuur (van V 6 . 4): 
Heten Boneschansker. 

1. Jan, geb. Meerland (Midw.) 11.7.1873, ov. ald. 6 . 8.1873 . 
2 . Grietje, geb . Meerland (Midw.) 13.7.1874, ov. Oostwold 18 .11. 

1894, naaister, ongehuwd. 
3 . Rikste, geb. Oostwold 25 . 10.1875, ov. ald. 28.2.1966, 

tr. I Midwolda 20.5 .1 898 met Derk Meijer, geb. Oostwold 6.11. 
1871, ov. ald. 21.12.1906, boerenknecht, z.v. Geert Meijer (ar
beider) en Xlaaske Boven; 
tr. II Midwolda 12. 3 .1913met Tjabering Stek, geb. Oostwold 
28.11.1869, ov. ald. 26.11.1958, arbeider, weduwnaar van Grietje 
Werkman, z.v. Tennis Stek (arbeider) en Geertje Uffen. 

4. Hinderika, geb. Meerland (Midw . ) 11.11.1876, ov. Noordbroek 
11.2.1943, tr. Midwolda 23.8.1895 met Barteld Smidt, geb. 
Ekamp (Midw.) 6.5.1872, ov. Finsterwolde 11.11.1920, dagloner, 
z. v. Hindrik Smidt (arbeider) en Gepke Mulder. 

S . Jan (Hilberts), geb. Meerland (Midw.) 2.1.1879, ov. Meeden 26 .11. 
1969, begraven te Midwolda, dagloner, landbouwer, tr. Midwolda 
27.S . 1898met Grietje van Lang, geb. Oostwold 14.9 .1 879, ov. 
Scheemdermeer (Midw.) 23.2.1956, d.v. Gezinus van Lang (arbei
der) en Folgerdina Brandsema. 
Kinderen zie VII 14. 

6 . Hendrik Jan, geb. Oostwold 8 . 3.1882, ov. Winschoten (De Mo
lenhorn) 13.4.1974, begraven Oostwold, l andarbeider, tr. Midwolda 
24.3 .1899metKlasien Garst, geb. Midwolda8.10.1880, ov . 
Oostwold 8.10 .1 964, d.v. Swier Garst en Geertje Breuker . 
Kinderen zie VII 15. 

7. Hil bert, geb. Oostwold 21.12.1883, ov . ald. 27.11.1884 . 
8. Geeske, geb . Oostwold 23.5.1885, ov. ald. 29.4.1893. 
9. Hilbert, geb . Oostwold 7.7.1886, ov . ald. 14.10.1886. 

10. Hilbert, geb. Oostwold 18.2.1888, landarbeider, tr. Midwolda 
13.3.1908metAntje Stam, geb. Oostwold3.S.1888, ov. Winscho
ten (z.) 23 .1 2.1960, d.v. Jan Stam (boerenknecht) en Grietje Veld. 
Kinderen zie VII 16. (Oostwold). 

ll. Frans, geb . Oostwold 28 . 4 .1889, ov . Groningen 29 . 12.1957, ar 
beider, tr. Midwolda 21.6 . 1929met Margaretha Datema, geb. 
Zuidhorn 19.8.1884, ov. Groningen 21.5.1968, gescheiden van Gee
rat de Vries, d.v. Bake Datema (schipper) en Koba van der Beek. 
Geen kinderen. 

12. Aaldrik, geb. Oostwold 3 . 8.1891, ov. Nieuwolda 29 . 6 . 1953,land
arbeider, tr. Midwolda 13.8.1915 met Antke Welp, geb. Oost
wold 10.11.1887, ov. Winschoten(z.)3.1.1970, d . v. HendrikWelp 
(arbeider, voerman) en Grietje Al berda. 
Kinderen zie VII 17. 

VI 8 . Kinderen van Berend Boneschans en Meindertje Smid (van V 6.8): 
Heten Bone schans . 

1. Hendrik J an Bone schans, geb . Oostwold 13.12.1900, ov. 
ald . 18.12.1900. (wordt vervolgd) 
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DE DATEMA' S LOTEN VAN DEZELFDE STAM 

door Ds . P. Datema 

vervolg van blz . 84 van deze jaargang 

H VII, 10- 14 kinderen van Gerrit Hemmes en Corneliske Remts (H VI, 13). 
10 . Remt, geb. "op Holland", ged. Oostwold (W.K.) 8-5 - 1763 
ll. Walje Gerrits Datema, geb. Winsum 25-1-1765, ged. ald . 

3-2-1765, ovl. Hoogkerk 6-1-1841, huwt te Groningen 4-6-
1797 Fokko Weyerts Meulman, weduwnaar van Grietje Ti
mens, melkboer, geb. Dieteren (0. Fr.) plm 1752, ovl. 
Hoogkerk 30-4- 1829, wv. 2 kinderen. 

12 . Jan Gerrits Datema, geb. Winsum 7-9-1766, ged. ald. 14-9-
1766, arbeider, ovl. Hoogkerk 5 - 11-1825, huwt te Hoogkerk 
22- 6 - 1813 Stientje Sijgers, d. v. Sijger Cornelis en Elisa
beth Jans, geb . omstreeks 1778 te Westernieland(?), ov. 
Hoogkerk 19-9-1826. 

13. Jacob, geb. Winsum 10- 6 - 1768, ged. ald . 26-6-1768. 
14. Pie ter Gerrits Datema, geb . Winsum 30-9- 1769, ged . ald. 

15- 10-1769, arbeider, ovl. Oldehove 16-12-1833, huwt ie 
Winsum 30-4- 1796 Knelsje Woldendorp van Groningen (geen 
gegevens gevonden), huwt ze Oldehove 16-5-1802 Aaltje 
Klaassen, dochter van Claas Jans en Willemtien Geerts ,ged. 
Feerwerd 21-12-1777, ovl. Oldehove 15-4-1822, wv. 6 kin
deren, zie H VllI, 14-19. 

H VII, 15-16 kinderen van Jacob Cornelis en Auktje Gerrits (H VI, 14). 
15. Gerrit Jakobs Datema, geb . Hogemeeden 6-8-1769, ged . La

gemeeden 20- 8-1769, landbouwer te Hogemeeden, ovl. ald. 
28-4-1831, huwt te Den Ham 25-5-1797 Trientje Fridsers 
Osseboer, d . v. Fridser Harkes en Trientje Alberts, ged. 
Den Ham 20-1-1780, ovl. Hogemeeden 11-2-1828, wv. 11 
kinderen, zie H Vlll, 20- 30. 

16. Kornelis/Knellis, ged. Lagemeeden 7-6 - 1772. 
H VIII, 1-3 kinderen van Tonnis Jans Datema en Jantje Lucas Molenberg 

(H Vll, 1) 
1. Lucas, ged . Zuidwolde 21 - 8-1776, ovl. Westerdijkshorn 

24-3-1827. 
2. Anje Tonnis Datema, ged. Zuidwolde 25-2-1778, ovl. Ap

pingedam 11-10-1821, huwt 1e te ... Fokko van Dijken van 
Noordbroek, zaagmolenaarsknecht, ovl. Tjarnsweer 5-4-
1814; huwt ze Appingedam 23-2-1816 Klaas Bartelds Koning 
van Wittewierum, wever . 

3. Geesje Tonnis Datema, geb. Groningen plm 1783, ovl. Gro
ningen 14-1-1840, huwt ... Pieter Fokkes Mellema, ovl. 
voor zijn vrouw, minstens 1 zoon. 

H Vlll ,4- 12 kinderen van Anje Jans Datema en Olchert Alderts Datema 
(H Vll, 3). 

4 . Aldert Olcherts Datema, ge d . Zuidwolde 13-2-1780, daglo
n e r, ovl. Bedum 3 1-10-1835, huwt te .. . Aaltje Eibe s v.d. 
Leide van Ten Boer, wv . 1 dochter. 

5 . Jan Olcherts Datema, ged. Zuidwolde 4-3-1781, huwt te Be
dum 15-5-1841 Wiepke Pie ters van de Riet, d. v. Pieter Pie
t e rs van de Riet en Margjen Jacobs, weduwe van Arnoldus 
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6, 

7 , 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

H Vlll, 13 
13. 

Jans Teisman, afkomstig van Ten Boer. 
Anje Olcherts Datema, ged. Bedum 30-11-1783, ovl. Onder
dendam 15-3-1828, huwt te Bedum 15- 6-1812 Pieter Hanses 
Noor van Onderwierum, boerenknecht, ovl. Onderdendam 1-
11-1826, wv . 2 kinderen . 
Hendrik, ged. Bedum 28(?)- 1-1787. 
Pieterke Olcherts Datema, ged . Bedum 11-1-1789, huwt te 
Bedum 16-11-1815 Lammert Berends Braak van Middelstum. 
Olgert Lammert, ged. Bedum 15-5-1791. 
Hilje O1.cherts Datema, ged. Bedum 4-5-1794, huwt te Bedum 
11 - 12- 1820 Cornelis Freerk s Bulthuis van Menkeweer, schip 
per, wv. 5 kinderen . 
Jantje Olcherts Datema, ged. Bedum 3-1-1796, huwt te Bedum 
19-8-1826 Kornelis Lippes Doornbosch van Middelstum, wv. 6 
kinderen 
Janna, niet in doopboek gevonden, ovl. Westerdijkshorn 18-9-
1812, 12 jaar oud. 
zoon van Hemme Jans Datema en Grietje Hindriks (H Vll, 7) . 
Jan Hemmes Datema, ged. Noordhorn 23-2-1800, landbouwer, 
ovl. Saaksum 4 -10-1852, huwt te Oldehove 20-11-1819 Eltje 
Abels Kooy, d. v. Abel Hendriks Kooy en Jantje Jochums Mei
nema, geb. Saaksum 14-8-1799, ovl. Saaksum 8-4-1851, wv.8 
kinderen met nakomelingen vooral in het Westerkwartier en 
de stad Groningen met naaste omgeving; hiertoe behoort ook 
d e eerste redactie-secretaris van ons mededelingenblad, de 
voorloper van Gruoninga. 

H VIII, 14- 19 kinderen van Pieter Gerrits Datema en Aaltje Klaassen. 
14 . Klaas Pieters Datema, ged . Oldehove 31-1 - 1803, vervener en 

bouwkundige. ovl. Lutten, Ambt Hardenberg 11 - 11-1855,huwt 
te Ambt Hardenberg 19-2-1849 Johanna Sierink, d. v. Gerrit 
Arends Sierink, koperslager, en Willemina Eg berts Warnders, 
geb. Stad Hardenberg 11 - 12-1819, ovl. 25 - 1-1889. wv. 2 
zoons, met nakomelingen over geheel Nederland, vooral Zuid-

15. 

16 . 

Holland. 
Korneliske, geb . Oldehove 1-3- 1805, ged. ald. 24-3 - 1805, 
ovl. ald. 11-12-1809. 
Gerrit Pieters Datema, geb. Oldehove 5-11 - 1807, ged. ald . 
29-11-1807, boerenknecht/koopman, ovl. Niehove 2-1-1849, 
huwt te Oldehove 20- 1- 1831 Janke Harms Sijtsema, winke
lierster, dochter van Harm Geerts Sijtsema en Sjoertje Lu
cas Meinardij, geb. Stroobos 5-3-1807, ovl. Niehove 10- 4-
1859, wv. 7 kinderen met nakomelingen in het Westerkwar
tier en verder over Nederland verspreid en een tak in Noord 
Amerika (Zie : R . J. Bakker, Nageslacht van Wilhelmus Mei
nardi en Froukje Sappema, Groningen 1962. 

17. Jan, geb. Oldehove 9- 6-1814. 
18. Willem, geb . 14- 6-1817, ovl. Oldehove 18-6-1817. 
19. Willemke, geb. Oldehove 29- 8-1819, ovl. ald. 5-8- 1839. 

H VIII, 20-30 kinderen van Gerrit Jakobs Datema en Trientje Fridsers Os

20. 
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seboer . 
Auktje Gerrijts Datema, ged . Lagemeeden 19-8- 1798, ovl. 
Hogemeeden 8-12-1866, huwt te Aduard 29- 4-1830 Anne Jans 
Oosterhuis, z. v. Jan Hendriks Oosterhuis , en Anna Viesels, . 
afkomstig van Niekerk ,landbouwer te Hogemeeden . 



21. Trientje, ged. LagemeedenJ0-3-1800. 
22. Jakob Gerrits Datema, geb. Hogemeeden 21-11-1801, ged. 6 - 12-

1801, winkelier en koopman te Aduard, ovl. Aduard 11-1-1859, 
huwt te Aduard 15-5-1839 Jouktje Everts Meijer, d.v. Evert Hen
driks Meijer en Antje Jans Kleima, geb. Zuidhorn 21- 7-1812,ovl. 
Aduard 18-5-1857, wv. minstens 7 kinderen met nakomelingen in 
het Westerkwartier. 

23 . Trijntje Gerrits Datema, ged. Lagemeeden 15-4-1804,ovl. Aduard 
17-4- 1841, huwt te Aduard 14-5 - 1829 Gerrit Hendriks Bakker van 
Aduard, inlandse kramer, wv. 4 kinderen. 

24. Writzer Gerrits Datema , geb. Hogemeeden 19-9-1806, ged. Lage
meeden 12-10-1806, landbouwer, ovl. Oldekerk 12-11-1863, huwt 
te Oldekerk 27-5-1852 Anke Koekoek, d.v. Harm Jans Koekkoek en 
Trientje Jans, geb. Marum 20-10-1822, ovl. Oldekerk 4-12-1904, 
wv. 5 kinderen met nakomelingen in zuidelijk Westerkwartier. 

25. Hilje Gerrits Datema, geb. Hogemeeden 24- 7 -1808, ged. Lagemee
den 31-7-1808, ovl. Den Horn 18-12-1878, huwt te Aduard 30-1-
1836 lte Ekkes Zuidema van Zuidhorn, landgebruiker en schipper, 
wv. 5 kinderen. 

26. Anje Gerrits Datema, geb. Lagemeeden 9-12-1811, ovl. Hogemee
den 25 - 5 - 1831. 

27. Johannes Harkes Gerrits Datema, geb. Hogemeeden 9-1-1814, land
bouwer, ovl. Oldekerk 19-9- 1881, huwt te Oldekerk 29-5-1851 Aaf
ke Staal, d. v. de hoogbejaarde Arend Fops Staal en Tjitske Stef
fens, geb . Oldkerk 5-4-1828, ovl. ald. 10-11-1910, wv. minstens 
4 kinderen. 

28. ltje Gerrits Datema, geb. Hogemeeden 2-4-1816, huwt te Aduard 
15-5-1839 Derk Hendriks van Looijen van Garnwerd/Hogemeeden, 
schoenmaker, wv. 8 kinderen. 

29. Gerrit Gerrits Datema, geb. Hogemeeden 3-2-1819. 
JO. Kornelis Gerrits Datema, geb . Hogemeeden 6-4- 1821, landbouwer, 

ovl. Den Ham 3-6-1881, huwt te ... Geertje Poll, d. v. Klaas Poll 
en Aafke Poll, geb. Grijpskerk (acte) 31-8-1835, ovl. Den Ham 
21-9- 1881, kinderen ? · 

Z 1, 1-7 kinderen van Aldert Jans en Anje Olcherts. 
In H Vll,3 wordt Olchert Alderts Datema genoemd, zoon van Aldert 
Jans en Anje Olcherts van Zuidwolde. Twee van zijn zusters en ook 
een broer dragen de achternaam Datema, zodat het voor de hand 
ligt hier te spreken van de tak Z naar Zuidwolde. Hun grootouders 
waren Jan Hendriks en Hilje Alderts, die v an 1732-1746 kinderen 
te Zuidwolde laten dopen, maar van Anje Olcherts werd slechts ge
vonden, dat zij de weduwe is van Egbert Fockes met wie zij vóór 
4-3 - 1751 getrouwd moet zijn, omdat dan een zoon Olgert uit haar 
eerste huwelijk te Zuidwolde gedoopt wordt. Een relatie met de an
dere takken bleef tot nu toe niet te vinden. Of zou de achternaam 
hier ontleend zijn aan de vrouw van Olchert Alders? Tot deze ge
neratie behoren: 

1. Hilj e Alderts Datema, ged. Zuidwolde 19-12-1754, ovl. Noordwol
de 27 - 12- 1836, huwt ie Zuidwolde 8-6-1777 Klaas Berends Veld
man van Zuidwolde; huwt 2e Godlinze Berend Arents van Godlinze . 

2 . Olchert, ged. Zuidwolde 28-11 - 1756, zie verder H Vll,3. 
3 . Sijke Alderts Datema (bij huwelijk Cyrtje Alders), ged. Zuidwolde 

3 - 9-1758, ovl. Zuidwolde 17-6-1824, huwt . • . Jan Julles Wieringa. 
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Jantje, ged. Noordwolde (omdat te Zuidwolde niet gepreekt werd) 
5-4-1761. 
Jan, ged. Zuidwolde 4-9-1763. 
Jan Alderts Datema, ged. Zuidwolde 8-6-1766, landbouwer, ovl. 
Bedum 1-1-1826, huwt Zuidwolde 29- 10- 1786 Janna Jans Bos,d.v. 
Jan Berends en Anje Arents, ged. Zuidwolde 6-1-1766, ovl. Be
dum 17-10-1827, wv . 7kinderen, zie Z Il, 1-6. 
Anje Alderts, ged. Zuidwolde 29-10-1769, ovl. Groningen 19-10-
1799, huwt te Zuidwolde 11-3-1792 Willem Arents (Grashuis), 
geb. Groningen, broodbakker, ovl. Groningen 19- 1-1813. 
kinderen van Jan Alderts Datema en Janna Jans Bos (Z 1,6). 
Aldert Jans Datema, ged . Bedum 2-2-1786, ovl. ald. 12-12- 1838 . 
Jan, ged. Bedum 21-2-1788. 
Anje Jans Datema, ged. Bedum 28-1-1790, ovl. Zuidwolde 16-8-
1813, huwt te Bedum 11-6-1809 Jan Berents Mulder, watermul
der te Zuidwolde. 
Gerrit Jans Datema, ged. Bedum 18-3-1793, landbouwer te Mid
delstum, ovl. ald. 14-11-1840, huwt Bedum 19- 5 - 1821 Jantje 
Gerrits Geertsema, d . v. Gerrit Jans en Ailke Jans, ged. Middel
stum 3-5-1795, wv. 4 kinderen, met nakomelingen. 
Olchert Jans Datema, ged. Bedum 10-3-1793, huwtm te Bedum 
24- 11-1824 Anna Willems Grashuis, d . v. Willem Grashuis en An
negien Alderts (dezelfden als Z I, 7?), ged . Groningen 12-9-1799, 
wv. 8 kinderen met nakomelingen te Bedum en Sauwerd. 
Trijntje Jans Datema, ged . Bedum 16-3-1794, ovl. Onnen 10-3-. 
1826, huwt te Adorp 11-8-1821 Harm Jans Moorlag, geb. onder 
Vlagtwedde 19-10-1795, landbouwer te Wetsinge, ovl. ald. 27-9-
1834, wv. 2 kinderen, jong gestorven. 

In 1622 wordt het redgerrecht van Guttingeheert te Zeerijp ge
sleten door Reint ten Holte en Egbert Datema. In datzelfde jaar 
betwist graaf Enno van Oost-Friesland aan Egbert Datema het 
stemrecht van de Sywerdingeheert te Zeerijp (R . A . Gron. Char
ters van den Hove X nr 776). Uit de verschillende clauwboeken 
(Tjassens, H. J. K. nr. 1864 en Huisarchief Menkema en Dijk
sterhuis nr 1355) komt een onduidelijk beeld naar voren: is het 
redgerrecht van Sywerdingeheert daarvoor nog gesleten namens 
de gravin van Oost-Friesland of was het reeds eerder verkocht 
aan Gijsbert Arens, die in 1590 genoemd wordt? In 1630 werdhet 
gesle ten door Egbert Datema, die dus zijn rechten had kunnen 
handhaven. Ook in 1650 slijt hij het overrecht, dat dan op Sywer
dingeheert valt. Op 5 april 1655 verklaart hij het redgerrecht en 
het lanckrecht, dat op deze heert valt, "verhande lt ofte toege
staan" te hebben aan de E.E. Maurits Ripperda in Zeerijp . Vol
gens de Schatregisters voor de verponding van 1630 (Statenar
chieven nr 2135) gebruikte Egbert Datema in de Ripe 40 grazen. 
Behalve in Aduard (Roeleff Datema), Hoge- en Lagemeden (Hin
drick Datema), Haren (Pouwel Datema) en in Ze erijp werd ner
gens een Datema gevonden en daarvoor ook niet in Zeerijp, zo
dat het verantwoord lijkt, mede gelet op het voorgaande, om te 
veronderstelle n, dat Egbert Datema kort voor 1622 van elders 
gekomen is: wie levert het be wijs, dat hi j dezelfde is als de Eg
bert Datema van Groot Aduard, die in 1620 n a strubbelingen over 
de huwelijksvoorwaarden daar trouwde zonder e e n spoor na te 



laten in het Westerkwartier? Voorlopig houden we deze tak in Fi
velgo nog apart en duiden hem aan met de letter F. 

F Il Vanaf pinksteren 1656 vinden we in het clauwboek (M. en D . nr . 
1355 achterin) de ondertekening van Roelef Datema, die in februari 
1656 land heeft te Leermens en in de zomer van 1665 buitendijks 
land te Godlinze gebruikt (H . J. K .1354). Hij is vermoedelijk een 
zoon van de bovengenoemde Egbert en dan genoemd naar zijn groot
vader van vaders zijde, als de hypothese over de herkomst uit 
Aduard juist is . Onder de Landdag comparanten vinden we zijn naam 
namens Leermens 1647-1658, namens Krewerd 1654v. en vermoede
lijk is hij 't ook, die namens Slochteren optreedt in 1661, 1663, 
1665 en 1677 . Volgens het archief van het Generale Zijlvest der 
Drie Delf zijlen (nr 105a) trad Roelef Datema vanaf plm 1650 tot 
1678 vaak op als zijlrechter, meestal namens anderen of als kerk
voogd van Leermens, waar hij in oktober 1678 overleed. 

F lll,1 Daarna is sprake van een Jan Datema, landbouwer te Leermens, 
reeds in 1670 aangeslagen in het Capitael (0ml. Arch. 1059), vol
macht van Leermens op de Landdag 1683, zijlrechter 1681 - 1691, 
kerkvoogd, overleden tussen 14- 3 - 1691 en 8-5-1692 (Recht. Arch . 
IXa, rechtdagen). Zijn eerste vrouw (naam onbekend) stierf voor 
1-6-1629 en van zijn weduwe, dus tweede vrouw, is sprake op de 
rechtdag van 7-10-1692. Uit het eerste huwelijk vermoedelijk een 
of meer kinderen, zie F IV, 1 vv . 

2. Tot deze generatie behoort waarschijnlijk ook Sapke Datema, vol
gens G.G. Wolthuis, Fragment genealogie Brons in Gruoninga 
1960, blz. 48, afkomstig van Zeerijp (Wie kent de bron van dit ge
geven?). Zij huwt le ... Bronne Sjabbes Dijkhuis, ged. Middelbert 
1636 (?), z. v. Sjabbe Bronnes en Annegien Dorenbusch, landbouwer 
en gezworene bij de Rode Hane (Spanheim, fol. 16), wv . 6 kinderen, 
zie FIV, 4-9; huwt 2e Engelbert 23-11-1679 Here Jakobs Sittema 
van Usquert, wv. geen kinderen . 

F IV, 1 vv kinderen van Jan Datema en . . . ? (Volgorde onbekend). 
1. Frerick Datema van Leermens, in 1693 zijl rechter, in 1695 en vol

gende jaren vaak voor het gerecht wegens wanbetaling, ruzie enz. 
en meestal veroordeeld, verkoopt op 20-5-1704 (Huisarch. M. en 
D. 698) zijn aandeel in de kerke bank te Leermens "staande voor 
het choor naast de Kerkvooghdenbanck" aan de E. E. Heer Willem 
Alberda van 't Zandt, met wie hij de bank mandelig had . Daarna 
vertrekt hij naar de stad Groningen, waar hij 10- 2-1705 trouwtmet 
Anneghien Brommelcamp, mogelijk een dochter van Albert Brommel
camp en Jeltien Hindriks(?), wv . 8 kinderen, zie F V, 1-8 . 

? 2. Tot deze generatie kan ook behoren Antje Dathema van Leermens, 
gehuwd te Loppersum 27-7-1710 met Klaas Egberts vanLoppersum, 
wv . 3 kinderen, zie F V, 9-11 . 

?? 3. Elske Datema van Leermens (die ook nog tot F III kan behoren!) 
huwt 1 e Loppersum 16 - 4 - 1688 Hindrik Wolters Boelema van Lop
persum, huwt 2e Loppersum Frerick Tijmens Spithorst van Lop
persum en huwt 3e Loppersum 2 - 8 - 1721 Hendrik Cornelis, commys 
in d' Bourtange. 

F IV ,4- 9 kinderen van Sapke Datema en Bronne Sjabbes Dijkhuis (F III, 2) 
4. Jantjen , ged. Engelbert 10-8-1662 . 
5 . Siabbe Bronnes, ged. E ngelbert 3 - 4 - 1664. 
6. Roelf Datema, ged. Engelbert 1-3- 1668, huwt als Roelf Datema 

Dijckhuis le Middelbert 29-11 - 1695 Annegien Fokkes, weduwe van 
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7. 
8. 
9. 

F V, 1-8 
1. 

Jacob Wiltes, gezworene te Middelbert, verder onbekend, wv. 2 
kinderen, zie F V, 12-13; huwt 2e Engelbert 7-4-1700 Annegien 
Jans uit de Rohaan, d . v . Jan Harrns Schulte en Aaltje, ged . Engel
bert 6-2-1681, wv. minstens 8 kinderen, zie F V, 14-21 (Annegien 
Jans hertrouwde te Groningen 12-7-1726 Hindrik Egberts Opgang 
van Peyse). 
Anneke Doornbusch, ged. Engelbert 15-10-1671. 
Annegien, ged. Engelbert 14- 2 - 1675. 
Grietje, ged. Engelbert 13-1 - 1678 . 
kinderen van Frerick Datema en Anneghien Brommelcamp (F IV, 1) 
Gesijna, ged. Groningen 26-4-1705, ondertr. Groningen 16-2-1732 
Philippus Meijnders van Winschoten. 

2. Christijna, ged. Groningen 17-4-1707. 
3. Jan, ged. Groningen 1-4-1709. 
4. Albert, ged. Groningen 23-2-1712. 
5. Albertina, ged. Groningen 15-6-1714. 
6. Roeline, ged. Groningen 31-1-1717. 
7. Albertus, ged. Groningen 15- 3 -1718. 
8. Jellijna, ged . Groningen 16-6- 1722. 

F V, 9-11 kinderen van Antje Dathema en Klaas Egberts (F IV , 2) . 
9 . Klaeske, ged. Loppersum 28-6-1711. 

10 . Klasien, ged. Loppersum 20-11-1712. 
11. Jan Dathema, ged. Loppersum 19-12-1714. 

F V, 12-13 kinderen van Roelf Datema en Annegien Fokke s (F IV, 6) 
12. Bronne, ged. Engelbert 30- 8-1696. 
13. Sapke Datema, ged. Engelbert 5-12-1697. 

F V, 14- 21 kinderen van Roelf Datema en Annegien Jans (F V ,6). 
14. Jannes, ged. Engelbert 16-1-1701. 
15. Siabbe (Roelfs Datema) , ged. Engelbert 23-9- 1703, l andbouwer en 

waarrnan der Aduarder Zijlen, huwt te Feerwerd 3-7-1740 Johanna 
Cornelis de Groot, d.v. Cornelis de Groot en Jantje Sarnuëls, ged. 
Groningen 9-10- 1711, wv . 3 kinderen, zie F VI , 1- 3 . 

16. Aaltjen, ged. Engelbert 8-11-1705 . 
17. Annegien, ged. Engelbert 19-2- 1708, huwt te Groningen 9-10-1738 

18. 
19. 
20. 

Hindericus van Dijck van Appingedam. 
Grietje, ged. Engelbert 16 - 11 - 1710. 
Hendrikjen, ged. Engelbert 12-11-1713 . 
Bronne, ged. Groningen 19- 1-1717, ook Brondt genoemd, huwt Gro
ningen 22-11-1742 Aaltjen Hindriks van Zuidbroek, wv. 3 kinderen , 
zie F VI , 4- 6 

21. Margaretha, geboorte- of doopdatum onbekend, huwt te Groningen 
28 - 5-1743 Jan Vissingh van Groningen. 

F VI, 1 -3 kinderen van Sjabbe Roelfs Datema en Johanna Cornelis de Groot 
(F V, 15). 
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1. Sjabbe Brontz, ged. Feerwerd 9-7-1741. 
2. Kornelis Sjabbes Datema, ged. Feerwerd 26-1-1749 , ovl. Feer

werd 5-7-1821, huwt te Feerwerd 4-7-1779 Roelfke Geerts Xlei
wert, d.v. Geert Willems en Antje Roelfs, ged. Dorkwerd 26-5-
1749, ovl. (Ezinge?) 12-7-1824, wv. 7 kinderen, zie F VII, 1 - 7. 

3. Roelf Sjabbes Datema, ged. Feerwerd 24-8-1755, arbeider te 
Feerwerd, huwt te Saaksum 26-11-1780 Griet Eites, d.v. E ite 
Thomas en Jentje Ites, herkomst niet gevonden, wv. 7 kinderen, 
zie F VII, 8-14. 

(slot volgt) 



GE NE ALOGIE GELING 

door M r J . P . A . Worte lboe r 

Zoal s met een zeer groot aant al de r R . K. Veenkoloniale families h et g eval 
i s komt ook h et hier beha ndelde ge slacht uit Munsterland . Bij zonde r jam 
me r evenwel i s het o nt breken bij d e inschrijving van het huwelijk van Jan 
Luc a s en Hiltje Tobias (generatie l) van d e exacte plaats van h erkomst van 
Ja n Lucas ; aan het gegeven "van Munsterland" hebben we nu eenmaal n iet 
veel . E en andere moeil i jkheid is h et p atronym van Jan Lucas . Zoal s U 
h ieronder kunt zien k omt h i j v oor al s Jan L u casz . , Jan L u cas Harm s e n 
Jan Lucas Geilink. Van wi e is o nze Jan nu een zo on ? Van Harm of v an L u
c a s H a rms? 
In een aanhangsel bij de "Histor ia S apmeeriensis", waar i n uitvoe r ig een 
ruzie tussen de parochianen omtrent de benoeming in 1799 van pastoor H a
mers wordt weergegeven, staat het volgende over d e dood van Jan Lucas 
Geling: ..... Deze vergadering (namelijk inz ake d e benoeming v a n nieuwe 
diakenen) ging van kwade gevolgen vergezeld; er ont s tond nl. bij de kerk 
zoo groot gedruisch en verwarring, dat zelfs Jan Luca s Geling door een 
fl auwte op dat oogenblik gezond en dood was en als lijk u i t de pastorie 
naar zijn huis werd gedragen. Doch de partijen waren zoo verbeten op el
k ander, dat men zich om het droevige voorval in 't minst niet bekreunde. 
"Is hij dood", zeiden eenigen, "kom, draag hem dan maar gauw naar zijn 
huis; weg er mede!". 

1. Jan L ucasz. , ook wel Jan Lucas Harm s Geilink, Geiling of Geling, van 
Munsterland, landbouwer te Tripscompagnie, overl. St. Stephanusdag 
1799 in de pastorie van Kleinemeer, huwt Sappemeer 27 juli 1755 Hil
legijn Tobias (Teepkes), van Borgercompagnie (wier twee broers zich 
van der Beek noemen); zij overleed 20 aug. 1805 (volgens haar kerk 
boek, hetwelk eigendom is van Mevr. Dröge-Drenth, tot voor kort wo
nende te Winschoten). In het zilveren slot staat het jaartal 1755 en de 
letters H 1 - de laatste letter zal waarschijnlijk een T moeten zijn. 
R.A. Vx, dl. 22, d .d. 2mei 1765kopenJan Lucas Harms en 
Hiltje Tiepkes een behuising met een plaats land en dallen daar het huis 
op staat, staande en gelegen in Tripscompagnie onder de klokslag van 
Zuidbroek o . a . bezwettende ten Noorden kopers en Consorten en nog 
een dalle, agter kopers gelegen voor 3000 earl. gl gereed geld . 
R.A . V 11, dl. 20, d.d. 29 juli 1771 maken Jan Lucas (Harms is 
doorgestreept) Geilink en Hiltje Teepkes Ehel: in de Tripscompag 
nie onder Zuidbroek woonagtig een testament. 
R.A. IV t, dl. 13, d.d. 8 mei 1773 wordt een s·cheiding aangegaan 
tussen Jan Lucas en Hillegien Tytes enerzijds en Geert Hindrix en 
Jeltje Tobias anderzijds inzake een aangekochte dalplaats in Trips 
compagnie onder Zuidbroek gelegen welke comparanten op 8 nov. 1768 
mandelig hadden aangekocht. De volle eigendom verblijft aan Jan L u
c a s en vrouw . 
R .A. V 11, dl. 22, d . d. 8 juli 1776 verklaart Lammert Tjackes schul
dig te zijn aan Jan Lucas Harms en Hiltje Teepkes f 450 . -. 
R.A. IV t, dl. 16, d.d. 16 mei 1777 (akte geregistreerd 24 april 
1782) verklaren Jan Tobias en Marieke Hindriks Eg tel: woonende in 
Trips Compn: op rente genomen te hebben van Jan Luicas en Hiltje 
Tobias Egtel: f 600 ,- zijnde laaste comparante Hiltje Tobias wegens 
ouderlijke nalatenschap, volgens scheiding en deeling tot een erfpor
tie toegedeeld. 
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R.A . V 11, dl. 28 d.d. 9 juli 1793 verkopen Jan Lukas en Hiltje Tobias 
Ehel: aan hun zoon Harm Jans zodanige behuizing, schuir, tuin, 3 
plaatsen land en dal met het boerengereedschap, uitgezondert de leven
dige have, zoals eerste comparanten dus ver bewoond bezeten en ge
bruikt hebben voor 300, - te betalen bij de aanvaarding en 9700, - te 
voldoen na het overlijden van beide eerste comparanten. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1.Grietje, geb . 24 april 1756, overl. Sappemeer in mei 1791 (volgens 

de huw. bijlagen Hooiman- Heeres) , huwt Kleinemeer en Zuidbroek 
resp. 16 en 17 jan. 1779 Harmannus Niclaas Heeres, geb . Sappemeer 
ca. 1756, overl. Veendam 30 sept. 1814, zoon van Niclaas Harms en 
Antje Gerrits; Harmannus Heeres hertr. Kl einemeer 16 febr . 1793 
Trijntje Harms Riga, weduwe van Hindrik Hindriks . 

2. Harm, ged. Kleinemeer 23 maart 1761, jong overl . 
3 . Tecla, geb./ged. Kleinemeer 19/21 jan . 1763, overl. Oude Pekela 

24maart 1821, huwt lOude Pekela 4febr. 1784 (huw. contract N . Pe
kela zelfde datum) Jan Jans Wortelboer, geb. Oude Pekela, overl. 
ald. 11 aug. 1791, zoon van Jan Hindriks Wilkens (Wortelboer sinds 
1764) en Geessien Geerts Wortelboer. (zie voor Wortelboer: Gruo
ninga-reeks nummer 3). Zij huwt 11 Oude Pekela 11 febr. 1793 (huw. 
contr. ald. zelfde datum) Henricus Vroom, geb. Borgercomp . , ged . 
Kleinemeer 15 febr. 1767, overl. Oude Pekel a 31 jan . 1823, landbou
wer, zoon van Berend Harm s Vroom en F ennegien Berends (Bek.ke
ring ) . Zie ook: samenvatting van de genealogieën der geslachten 
verbonden met het concern Vroom en Dreesmann. 

R . A. Vl E, dl. 4, d . d. 29 april 1806 verkoopt Tietje Jans, geadsi
steert in zo ver nodig met hare eheman Hendrik Berends Vroom, mede 
namens de E: Harm Jans, Harmke Jans en Janna Jans, en de kinderen 
van wijlen Grietje Jans in echte verwekt bij Harmannus Niklaas, te za
men als kinderen en kindskinderen in die qualiteit erfgenamen van wij
len haren moeder en grootmoeder Hilligijn Tobias, wed. van Jan Luke s 
een behuizing en tuin, staande en gelegen ter O: Pekel a NK n r . 19, 20 
Stadsgr. voor f :500, = aan de E: Klaas Klazens Mulder. Deze behui
zing was door hen aangekocht voor f321, = op 15 dec. 1796. Verkopers 
waren toen: Hendrik Everts Schortenbroek en Frerik Jans Wortelbuir 
in qliteit als diaconen der Roomse Gemeente in de O . Pekela. 
R.A. Vl E, dl. 1, d.d. 27 april 1790 lenen Jan Jans Wortelbuir en 
Tekla Jans Geiling Ehel:, woonagtig in de O.Pekela f. 1200 ,= van de 
Eer : Jan Luikens Geiling en Hiltje Tobias Ehel:, woonagtig op Trips
compagnie. Aan een getypte genealogie ontleen ik het volgende: de kin
deren uit het eerste huwelijk van Tecla Geling die dus Wortel boer he
ten, werden te samen met de kinderen uit het tweede huwelijk, dus 
Vroom geheten, opgevoed . Zo zijn Jan Wortelboer en Berend Vroom 
te samen op het gymnas ium in Meppen (Dl. ) geweest ; Berend Vroom 
he eft medicijnen gestudeerd en werd huisarts in Oude Pekela (studie 
aan de Groninger Universiteit); Jan Wortelboer trouwde in Meppen 
en vestigde zich aldaar. E en zoon van hem trouwde in Brunswijk met 
de dochter van een bierbrouwer en had later de leiding van dat bloeien
de be drijf. Hij had slechts é én dochter, Martha, die getrouwd was met 
d e n bie rbrouwer Dittmann te Dangenberg in Westfalen. 
4 . Hermelindis à Harmtje, geb. Tripscomp . 18 febr . , ged. Kleinemeer 

21 febr. 1767, overl. Tripscomp. (Veendam) 27 aug. 1858, huwt 
Kleineme er 17 me i 1788 Harm Koerts Steenhuis, geb. Veendam ca. 
1763 (aldaar en ook elders niet gevonden) , overl. Tripscomp. 
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(Veendam) 25 jan. 1847. Wie helpt mij aan de namen van zijn ouders? 
Zie voor Steenhuis: Steenhuizen van Steenhuisheerd en andere ge
lijknamige Groninger geslachten. Volgens de reeds hierboven genoem
de genealogie was hij aanvankelijk knecht bij zijn schoonvader; waar
schijnlijk dan toch maar voor korte tijd, want op 11 mei 1790 (R.A. 
V 11, dl. 27)kopen Harm Koers en Harmke Jans Ehel: woonagtig te 
Veendam een plaatse land, met een behuizinge en tuin staande en ge
legen in de Tripscompagnie onder Veendam (aan de Noordkant) met nog 
twee kampen land ook aldaar gelegen dog aan de Zuidkant voor f5700, -
en nog f300, - voor enig los goed, bestaande in wat boere gereedschap. 
Dit alles gereed geld, terwijl Jan Luk as Geiling zich borg stelt voor 
slechts noo' -

R.A. V 11, 20 mei lt:501 kopen Jakob Hindriks (Swart) en Temke Hindriks 
(Drenth) Ehl.: en Harm Koers en Harmke Jans Ehl: in Comp: een boerde
rij staande en gelegen dicht bij de zogenaamde batten te Veendam voor 
5502, =. Op 10 mei 1803 wordt deze weer verkocht. 
5 . Harmannus, volgt Il. 
6 . Joanna, geb./ged. Tripscomp./Kleinemeer 26/29maart 1778, overl. 

Hoogezand 23 jan . 1837, huwt Kleinemeer 7 april 1801 Fredericus 
Fokkes Boer, geb. Sappemeer en ged. Kleinemeer 19 febr. 1777, 
overl. Hoogezand 8 maart 1845, tapper, a rbeider, zoon van Fokke 
Jans Boer, grutter, en Catharina Wilkes. Fokke Jans Boer, die ook 
als scheepstimmerman wordt vermeld, werd geboren ca. 1731 als 
zoon van Jan Haijes (van Wartena) en Aagje Jans (wier broers de naam 
Boer dragen). Catharina Wilkes (Drost), geb. ca . 1742, is een doch
ter van Wilke Berends (uijt Papen burg) en Grietje Eng berts. 

Il. Harmannus Jans Geling, geb . Tripscompagnie, ged. Kleinemeer 6 okt. 
1771, overl. Muntendam 20 febr . 1817, landbouwer te Tripscompagnie 
op de boerderij van zijn vader (zie hierboven voor de overdracht van de 
boerderij); huwt Kleinemeer 17 fe br. 1802 Geessien Jans ter Veer, van 
Oosterwijtwerd, geb. ca. 1776 (doop niet gevonden), overl. Sappemeer 
9 mei 1860, dochter van Jan Jans ter Veer, timmerman en overl. te Hal
durp 6 dec. 1820, en Agnes Kardas . 
Uit dit hu we lijk, allen ge boren te Tripscompagnie: 
1.Joannes, ged. Kleinemeer 19 dec . 1802, verdronken . 
2 .Agnes, ged. Kleinemeer 8 dec . 1804, overl. Oosterwijtwerd 26 maart 

1872, huwt Muntendam 22 mei 1829 Hendrik Derks Swart, geb. Juk 
werd, ged . Appingedam 6 maart 1805, overl. Oosterwijtwerd (gem. 't 
Zandt) 4 maart 1894, landbouwer, zoon van Derk Hindriks Swart, 
landbouwer te Juk werd, en Tecla Arents Kotte. 

3 .Helena, ged . Kleinemeer 30 dec. 1806, overl. Sappemeer 31 jan. 
1848, huwt Muntendam 29 nov. 1833 Bernardus Jans Heeres, geb . 
Sappemeer, ged. Kleinemeer 18 juli 1809, overl. Sappemeer 1 jan. 
1890, grutter en winkelier in 1848, bij zijn overlijden is hij landbou
wer, zoon van Jan Niel aas Heeres, grutter, en Anna Jans Kardas. 
Een van hun zoons is pastoor J. G. Heeres, pastoor te Haarlem, die 
de Historia Sapmeeriensis en de bijlage daarbij heeft uitgewerkt en 
gepubliceerd in het "Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbis
dom Utrecht, d eel X, 1882". 

4 . Christina, ged. Kleinemeer 22 juli 1809, over 1. Oude Pekela 29 mei 
1888 , huwt Muntendam 8 mei 1832 Wolbert Feijen, geb . Nieuwe Pe
kela 1 nov. 1805, overl. ald . 14 nov. 1874, landbouwer te Oude Pe
kel a , zoon van Hinderikus Feijen en Elisabeth Geerts Strootman. 
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5. Thecla, geb. Tripscompagnie in het laatst van he t jaar 1811 (zie bij -
lagen bij haar huwelijk ) , overl. Oude Pekela 26 febr. 1879, begr. 
ald., huwt Muntendam 16 nov. 1830 Bernardus Drenth (bijgenaamd: 
Berend Bonk.je), geb. Oude Pekela 12 jan., ged. ald. 16 jan. 1808, 
overl. ald. 29 juni 1893 , begr. ald., scheepstimmerman te Oude Pe
kela, zoon van Bernardus Hendriks Drenth, scheepstimmerman, en 
Leentie Helena Berends Bontdrager . (De genealogie Drenth ver
schijnt binnenkort in Gruoninga). 

6.Johanna Bernardina, geb. Muntendam 5 juni 1814, overl. Hoogezand 
3 mei 1881, huwt Muntendam 7 juni 1842 Georgius Joannes van der 
Werff , geb. Hoogezand 28 febr. 1820, overl. ald. 3 aug. 1885 , 
scheepstimmerman te Sappemeer, later rentenier, zoon van Johannes 
Ubels van der Werff, scheepstimmerman, en Catharina Jurriens 
Lankhaar (zie voor Lankhaar: Gruoninga 1974, no. 4, terwijl van 
der Werff in één van d e komende nummers zal worden behandeld). 

7 . H armannus, volgt 111 

III. Harmannus Geling, geb. Muntendam 3 nov. 1817 , overl. Oude Pekel a 
1 juni 1901, beg r . Sappemeer, landbouwer, wethouder van Muntendam ; 
huwt I Hoogezand 16 nov . 1840 Margaretha van der Werff, geb. ald . 
7 de c . 1818, dochter v an Johannes Ubels van der Werff, scheepstimmer
man, en Catharina Jur riens Lankhaar; huwt Il 25 mei 1848 Maria El is a
beth Bulle, g eb . Zuidlaarderveen 29 maart 1827 , overl. Tripscompag
nie (Muntendam) 17 okt. 1901, do chte r van Joost Bulle, landbouwer te 
Zuidlaarde rveen, en Elisabeth Waterlo; de ze laatste is een dochter van 
Harm Waterlo e n Catharina Derks Holthuis. (zie voor Holthuis: Gruo
ninga 1975, no. 2). 
Uit het t weede huwelijk, allen ge boren Tripscompagnie (Muntendam): 
1.Gezina, geb. 14 april 1849, overl. Veendam 10 okt. 1936, huwt 

Muntendam 27 mei 1873 Harm Hinderk Lubberman, geb . Sellingen 
(Vlagtwedde) 1 mei 1838, overl. Oude Pekel a 7 mei 1907, vervener , 
landbouwer, zoon van Hinderk Fransens Lubberman, molenaar , en 
Elis abeth Woestman; weduwnaar van Cornelia Boelens. 

2 . Jozephus, volgt IV. 1. 
3. Harmannus, geb. 21 dec . 1853, prieste r gewijd 10 aug. 1878 , se

dert 11 dec. 1908 pastoor te Veendam, overl. R.K.Ziekenhuis Win
schoten 5 april 1927. 

4 . ElizabethCatharin a , geb. 1 aug. 1856 , overl. Sappemeer 4 nov. 
1935, begr. ald. , huwt Muntendam 5 juni 1880 Jacob Veerkamp , ge b . 
Kiel 29 maart 1855, overl. Sappemee r 23 juni 1935, landbouwer te 
T ripscompagnie, zoon van Harmannus Jurrien Veerkamp, landbouwer 
te Kiel , en Jant je Jacobs Bos. 

5 . Helena Tekla, geb. 17 maart 1859, huwt Muntendam 5 juni 1880 Ber
nardus Harmannus Steenhuis, geb . Veendam 9 april 1855, zoon v a n 
Hilbrand Harm s Steenhuis en Thecla Berends Borgman . 

6 . Bernardus Johannes, volgt IV. 2 . 
7 .Hindericus Wolbe rtu s, geb . 12 jan. 1866, overl. ald. 20 aug. 1866. 
8.een levenl oos kind, geb. 10 dec. 1867 . 
9 . Henderikus Wolbertus, volgt IV .3 . 

IV.l Jozephus (met Otto als tweede voornaam volgens zijn bidprentje) Ge
ling, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 17 dec. 1850, overl. Hooge
zand 14 maart 1917, landbouwer te Borgercompagnie. Broedermeester 
van de Processie naar Kevelaer, van de Processie met het Aller -
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heiligst Sacrament te Sappemeer en lid van de vereeniging van den H. 
Vincentius à Paula; huwt Bedum 5 mei 1879 Johanna Smit, geb. Water
leuzen (Bedum) 23 febr . 1859, overl. Munsterseveld 30 juni 1933, 
dochter van Harmannus Jans Smit, landbouwer te Bedum, en Theodora 
Katharina Sijbinga. 
Uit dit huwelijk, allen ge boren te Borgercompagnie: 
1 . Hermanus Jo sephus Gregorius, geb. 25 mei 1880, overl . Borgercom

pagnie 2 juni 1880. 
2.Maria Elisabeth Theodora Domitilla, geb . 12 mei 1881, overl. Emmen 

17 mei 1973, huwt Muntendam 27 aug. 1906 Heinrich J.Lubberman,geb. 
Nieuwe Pekela 10 sept. 1871, overl. Klazienaveen 7 febr. 1949, ver
vener, zoon van Berend L u bberman , landbouwer, en Anna Maria 
Meijer. Uit dit huwelijk kinderen. 

3 . Theodora Margaretha, geb. 25 juni 1883, overl. Emmen 16 febr. 
1954, huwt Sappemeer 26 aug . 1919 Bernardus Petrus Boerland, geb. 
Nieuwe Pekela 6 okt. 1888, overl. Emmen 25 okt. 1969, kruidenier; 
hij hertr. Anna Katharina Maria Mensen; zoon van Henricus Gerhar
dus Boer land, landbouwer, en Elisabeth Bulle. 

4 .Harm, geb . 28 juni 1885, overl. Borgercompagnie 12 april 1914; on
huwd. 

5. Margaretha H armanna, geb. 21 april 1887, kloosterlinge. 
6 .Harmannus Johannes, geb. 8 mei 1889, overl . Zuidlaren 22 juni 1967, 

landbouwer, huwt Nieuwe Pekel a 28 nov. 1916 Alida Sinnige, geb. 
ald . 25 febr. 1890, overl. Veendam 24 mei 1967, dochter van Harman
nus Bernardus Sinnige, landbouwer, en Grietje Boerland. Uit dit hu
welijk kinderen . 

7 . Harmannus Bernardus Hinderikus, geb. 26 mei 1892, manufacturier 
te Winschoten, huwt Groningen 12 jan . 1922 Theodora Harmanna Jo
zepha Hensen, geb . Sappemeer 3 sept. 1894, dochter van Gerardus 
Bernardus Hen sen en Alida Catharina Bulle . Uit dit huwelijk kinde
ren. 

8 .Bernardus Johanne s, geb. 7 sept. 1894, overl. R.K. Ziekenhuis Gro
ningen 18 maart 1951 , kweker, huwt Nieuwe Pekela 3 juni 1919 Geer
truida Anna Margrietha de Lange, geb. ald. 9 maart 1896, dochter 
van Petrus de Lange, landbouwer, en Margaretha Lubberman. Uit 
dit huwelijk kinderen. 

9 .Aga tha, geb. 1 aug. 1896, overl. Emmercompascuum 16 sept. 1921; 
aspirant lid van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw. 

10 . Henderikus Wolbertus, geb. 20 aug. 1898, landbouwer te Dalen, 
huwt Emme n 17 mei 1927 Anna Margaretha Arling, geb. Munsterse
veld 8 febr . 1904, overl. Groningen 11 nov . 1962, dochter van Jo 
hann Heinrich Arling en Adelheid Dölle. Uit dit huwelijk kinderen. 

11. Joannes Harmannus, geb. 16 april 1902, overl . Borgercompagnie 14 
mei 1921 . 

1V . 2 Bernardus Johannes Geling, geb . Tripscompagnie 16 maart 1863, 
overl. Vee ndam 30 juli 1940, landbouwer te Tripscompagnie, huwt Be
dum 29 sept. 1884 Anna Smit, geb . ald. 27 febr . 1863, overl. Veendam 
29 maart 1953, dochter van Harmannus Jans Smit, en Theodora Katha
rina Sijbinga. 
Uit dit huwelijk, a llen ge boren te Tripscompagnie: 
1.Maria Elisabeth Theodora Margaretha, geb. 23 dec . 1886, overl. 

Groningen 4 sept. 1965. 
2 . Theodora Margaretha, geb . 22 dec . 1888, overl. 17 febr. 1919, 
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V. Z. n.r. staand: J. Veerkamp , Joh . Keizer, H.W. GeZing, past . H. Ge 
Zing , H. H. Lubberman , Joh. Smit , Anna Smit , B.J . GeZ ing , B.H . Steen 
huis; zittend: EZiz. C. GeZing, ouders GeZing - BuZZe, Gezina GeZing , 

J . O. Geling, Het. T . GeZing . 



huwt Georgius Hindrikus van der Werff, geb. Sappemeer 5 mei 1883, 
manufacturier aanvankelijk te Sappemeer, later te Groningen, overl. 
Groningen 11 nov. 1942, zoon van Ubertus van der Werff, koopman, 
en Nicolaa Geziena Martha Feijen; hij hertr. Jacoba Theodora Nien
huis. 

3 .Gezina , geb. 17 mei 1890, overl. Tripscompagnie 20 nov. 1891. 
4.Harm, geb. 1 jan. 1892, overl. Oranjewoud (Heerenveen) 22 juni 1962, 

landbouwer, makelaar, huwt Veendam 5 nov. 1946 Tebina Anna Maria 
Mandema, geb . Groningen 1 mei 1909. 

5 . Gesiena, geb. 3 febr. 1893, overl. 21 sept. 1916, huwt Johannes Ber
nardus Meijer, winkelier te Oude Pekela; hij hertr. Margaretha Ge
ling . 

6.Margaretha, geb. 20 mei 1896, overl. Winschoten 1 juni 1968, huwt 
Veendam 11 juni 1919 Johannes Bernardus Meijer, geb. Oude Pekela 
11 dec. 1889, overl. Winschoten 16 aug . 1954, winkelier, zoon van 
Bernardus Gerhardus Meijer, koopman, en Harmanna Catharina 
Swart. 

IV.3Henderikus Wolbertus Geling, geb. Tripscompagnie 5 september 1869, 
overl. Sappemeer 7 febr. 1941, landbouwer; huwt Sappemeer 24mei 
1893 Johanna Keizer, geb. ald . 23 dec. 1872, overl. ald . 3 febr. 1928, 
dochter van Hinderikus Keizer, landbouwer, en Elisabeth Vroom. 
Uit dit huwelijk, allen ge boren te Sappemeer: 
1. Harm Hindrikus, geb. 11 maart 1894, kweker te Sappemeer, huwt 

Sappemeer 26 juni 1924 Joanna Berendina Aleida Suzanna van der 
Werff, geb. Sappemeer 16 aug . 1899, overl. ald . 7 mei 1970, doch
ter van Ubertus van der Werff, koopman, en Agatha Tecla Wortel 
boer . Uit dit huweli jk kinderen. 

2 . Elisabeth Maria, geb. 21 juli 1896, huwt Sappemeer 11 febr . 1920 
Hermannus Christianus Boerland, geb. Nieuwe Pekela 25 dec. 1893, 
overl . in een concentratiekamp bij Meppen (Dl.) 17 febr. 1945, 
landbouwer, zoon van Henricus Gerhardus Boerland, landbouwer, en 
Elisabeth Bulle . 

3 .Maria Elizabeth, geb. 14 juni 1898, huwt Sappemeer 29 april 1924 
Gerhardus Rudolphus Bernardus Wortelboer, gelJ. Oude Pekela 15 
nov . 1897, rustend landbouwer, zoon van Rudolphus Bernardus Wor
tel boer, landeigenaar te Oude Pekela, en Geziena Henderika Sutman. 

4.He nderikus Johannes, geb. 8 maart 1900, rustend landbouwer, huwt 
Veendam 7 mei 1935 Regina Margaretha Anna de Lange, geb. ald. 
20 mei 1910, dochter van Kornelis Bernardus de Lange, landbouwer 
te Veendam, en Agatha ]oosten. 

5.Josephus Harmannus, geb. 25 nov. 1901, overl. Groningen 10 jan . 
1967, groentenkweker, huwt Bedum 9 mei 1939 Anna Johanna Bos, 
geb. Bedum 3 nov. 1911, dochter van Gerardus Joannes Bos, land
bouwer te Noordwolde, en Francisca Catharina Bos. Zie voor Bos: 
de artikelenreeks van O.J. Nienhuis in dit tijdschrift, jaargang 1973 
en 1974. Uit dit huwelijk kinderen. 

6.Johannes Coenradus, geb. 5 okt. 1903, priester van de Societeitder 
Witte Paters van Kardinaal Lavigerie, overl. Aba (Belgisch Congo) 
14 juni 1939. 

7. Anna Gezina, geb . 25 maart 1905, overl. Groningen (R . K. zieken
huis) 12 dec. 1942, liefdezuster. 

8 .Ge sina Elisabeth, geb. 20 juni 1906, overl. Hoogezand-Sappemeer 
5 april 1957, huishoudster. 
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9.Catharina Elizabeth, geb . 4 febr . 1909, huwt Sappemeer 4 juni 1940 
Benedictus Roelof Ottens, geb. Borgercompagnie 25 juni 1905, land
bouwer op de Kalk wijk, zoon van Anne Ottens, landbouwer, en Catha
rina Berendina Oling. 

De echtelieden Geling - Bulle (gen . III) 
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GENEALOGIE MOOR LAG 

vervolg van blz. 96 van deze jaargang 

door Petronella J.C . Elema en Dr. P. Bos 

Trouwt 2 . Delfzijl 3-6-1815 met dispensatie zijn nicht Jantje Hindriks 
Moorlach (V . 5.1). 
Uit het tweede huwelijk wordt gewettigd resp . geboren: 
1. Pietertje, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 9-2- 1813. 
2 . Jaimes, geb . Delfzijl 21 - 12-1815. 

V . S Hindrik James Moorlach, schoolmeester te Schouwerzijl; begraven 
Warfhuizen 9 - 5-1808 nalatende vrouw en drie kinderen . 
Trouwt Groningen 10-11-1789 Pietertje Edens van Aduarderzijl, p. q. 
Eede Eedens als vader; zij werd begraven Warfhuizen 12- 10-1808. 
Kinderen: 
1. Jantje, ged . Groningen 15 - 12- 1789. 

Trouwt 1 . Delfzijl 3 -6-1815 Bruno Jannes Moorlach. 
Trouwt 2. Delfzijl 31-10-1817 Hindrik Jans Xoopmans, ged. Roswin
kel 18-4-1794, z.v. Jan Hindriks en Alke Jansen; ijzersmidsknecht. 

2 . Elzijn, ged . Warfhuizen 28-4-1793 en geb. Schouwerzijl. 
Trouwt Nieuwe Pekela 24- 5 - 1832 Jan Harms Siega, geb . Nieuwe Pe
kela 18-10-1800, schoenmaker, z . v. Harm Klaas sens Siega en 
Trientje Geerts. 

3. Hindrikje, geb. Schouwerzijl, ged. Warfhuizen 3-4-1796. 
Trouwt Groningen 23-11 - 1820 Jacob Thomas Hase, ged. Zuidwolde 
26-4-1789, koster v.d. Noorderkerk, z.v. Henricus Hase (predi
kant) en leske Thomas . 

V .6 Jan Klaassen (Moorlag), overl. Veele 17 - 3 - 1830 oud 82 jr. 
Trouwt Vlagtwedde 27-3-1782 (beide van Veele) Rixte Harrns Huls, 
ged . Vlagtwedde 21 - 12- 1755, dr. v. Harm Huls en Hebel Aikes; zij 
overl. Veele 2-7 - 1814 . 
Kinderen, allen geb. Veele en ged. Vlagtwedde: 
1. Klaas, ged. 29- 3 - 1782 . 
2. Klaas, ged. 4 - 3 - 1783, overl. Veele 2 - 7 - 1862. 
3 . Harm, ged . 27-8-1786; overl. Veele 3-6-1862; lb. 

Trouwt als Moorlag Vlagtwedde 6-4- 1815 Gijssel Jans Wolthuis,geb. 
Bonda ca 1789, dr. v. Jan Hinderks Wolthuis en Haidina Geerts Ha
jen . Hieruit kk. 

4 . Hillegien, ged . 8-3 - 1789 . 
S. Jan, ged. 11-12- 1791. 
6. Hebeltyn, geb. 2 - 9, ged . 4-9-1796, overl. Vlagtwedde 29- 7-1873. 

Trouwt Vlagtwedde 9-5-1832 (als Moorlag) Roelf Jans Wijchers, 
ged . Vlagtwedde 15 - 3 - 1789, z.v. Jan Wijchers en Dedde Roelfs 
Bosschen. 

V. 7 Aike Claassen (Moorlag), overl. Veele 17-6-1806. 
Trouwt Vlagtwedde 4 - 5 - 1788 (beide van Veele) Willemtien Hindriks, 
overl. Veele 16-6-1806 . 
Kinderen, allen geb. Veele en ged. Vlagtwedde: 
1. Geertien, ged . 25 - 12- 1788. 
2. Klaas, ged. 24-1 - 1790. 
3. Hindrik, ged . 16- 9 - 1792 . 
4. Hendric, geb. 7-7, ged. 13-7-1794, arbeider te Veele en overl. 

ald. 19- 12- 1836 . Trouwt als Moorlag Vlagtwedde 4 - 5 - 1830 Grietijn 
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Willems Kylema, geb . ca 1796 , dr.v . Willem Luppes en Anna Jan s . 
5 . Hillegjen, geb. 11 - 6, ged. 25-6-1797. Trouwt als Moorlag Vl agt 

wedde 21-5-1831 Ede Jans Leusing, lb. Veele, ged . Vl agtwedde 9-
9 - 1793 als z . v. Jan Jaco b s en Wubbegien Edes . 

6. Geert, geb. 7-12, ged. 14-1 2-1800. 
V . 8 Steven Ja n s Moorlag, dagloner-arbeider; in 1799 te Veele, 1813 te 

L utjelo (Wedde); over 1. Vrie schelo (Bellingwolde) 2-4-1815 . 
Trouwt Onstwedde 7-5 -1787 Lyda Ja ns, ged. Onstwedde 8- 4 -1770oud 
6-½ jaar, dr.· v. Geertijn Jans; zij overl. Vlagtwedde 5 -5-1803 . 
Kinderen: 
1. Jan, geb. Onstwedde 3-8-1787, arbeider te Vrieschelo . Trouwt als 

Jan Stevens Moorlagh Bellingwolde 22-5-1813 Grietje Heres, geb. 
Vrieschelo 9 - 4-1774 als dr. v. Hero Harms en Niessien Berends. 

2. Geertijn, geb. Onstwedde 3 - 8 - 1790 . 
3 . Albert, geb . Onstwedde 27-1, ged. 3 -2-1793. 
4 . Bene, geb . Veele, ged. Vlagtwedde r e sp . 25-1 en 3 1-1-1796 . 

Trouwt als Bene Stevens Moorlag, boerenknecht te Winschoten, 
Winschote n 16 -1 2 -1821.Antje Harms Boer, geb . Winschoten ca 
1802, dr. v. Harm Egges Boer en Trijntje Hitje s Taal. 

5 . Antje, geb. Veele 15-2 , ged . Vlagtwedde 22-2-1799. Trouwt Oude 
Pekela 8 - 6 -1824 Harm Jans Dijk, geb. Oude Pekela 18- 9- 1797,z.v. 
Jan Harms Dijk en Trijntje Jans Bullen; boerenknecht te Westerlee. 

V . 9 Rebekka Klaassen (Moorlag); in 1824 te Wildervank. 
Trouwt Vlagtwe dde 5 - 5 -1797 Wilk e Willem s , ged. Vl agtwedde 24-1-
1768 en overl. Wildervank 19-1-1808, z.v . Willem Wilkes (van Veele) 
die Vlagtwedde 21-4-1765 Grietien Hindriks van Wollinghuize n trouwt. 
Kinderen: 
1 . Klaas, geb. Vlagtwedde 11-5, ged. 13- 5-1798 . 

Trouwt als Klaas Wilkes Moorlag, stelmaker te Wildervank, ald. 
30- 8 - 1824 Harmke Derks Boer, geb . Wildervank 8 - 7 -1804 als dr . 
v. Derk Pieters Boer en Annechien Berends Rubingh. 

2. Willem, ged. Vlagtwedde 25-10-1801. 
3 , Hindrikje, geb. Wildervank 15-2, ged. 9 - 3-1806. 

V.1 0 Ul bet Willems Moorlag, van Veele; tapper in de Morige onder Wedde. 
Trouwt Blijham 27-4-1794 Etje Engberts (Meening)vande Morige. 
Kinderen, allen te Wedde: 
1. Free, geb. 22- 11, ged. 30-11 -1794. 

Trouwt Wedde 1-12-1820 Wubbe Geerts Wubbena, boerenknecht te 
Blijham, geb. 18-10-1797, z.v. Geert Wubbes Wubbena e n Stien
tje Jans te 0. Pekela. 

2. Jantje, geb. 20-1, ged. 29-1-1797. 
Trouwt Wedde 3-5 -1825 Jan Geerts de Jonge, boerenknecht te Blij
ham, ged . 15-10- 1797 als z.v . Geert Berends en Anna Catharina 
Kars te Bourt. 

3 . Engbertus, ged. 13-5-1799, schoenmaker te Beerta. 
Trouwt Beerta 20-5-1823 Maria Pieters Holtgast, geb . Hoogezand 
en ged. 9- 7 -1797, dr . v . Pieter Hammes Holtgast en Doedje Pie 
ters Dokkum. 

V. 11 Han(ne)s Hindriks Moor lag, arbeider te Onstwedde, afkomstig van Vee
le; overl. Onstwedde 14-1-1820 oud 71 jr . 
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Trouwt Vlagtwedde 18-2-1785 Jantje Harms uit Onstwedde . 
Kinderen: 
1. Grietje, ged. Vlagtwedde 4 - 9-1785. 
2. Hindrik, geb. Nieuwe Pekela 6 - 4, ged. 8-4-1787 . 
3 . Hindrik, geb . Nieuwe Pekela 3 1- 3, ged. 5 - 4 - 1789 . 



4. Harm, geb. Nieuwe Pekela 16-3, ged. 23-3-1790; lb.; overl.Plag
genborg 29- 3-1846. Trouwt Sellingen 24-12-1810 Jantje Berends 
(Weersing). 
Kinderen te Sellingen, Plaggenborg, Jipsinghuizen. 

5. Geessyn, geb. Onstwedde 31 -1, ged. 3-2- 1793 . 
6 . Hindertyn, geb . Onstwedde 6-8, ged. 16-8-1795. 
7 . Hindrik, geb . Onstwedde 17 - 3, ged. 23 - 3-1797. 

Trouwt Vlagtwedde 3-5-1823 (als boerenknecht te Sellingen) Wen
del Willems Wups, geb . Onstwedde ca 1796, dr. v. Willem Heijes 
Wups en Geertien Abels . 

8. Albert, ged. Onstwedde 3-5-1800, kuiper ald. 
Trouwt 1 . Onstwedde 3 - 5-1824 Geertien Migchels, geb. Onstwedde 
31-12-1794, dr. v. Migchel Geerts e n Geertien Harms. 
Trouwt 2 . Onstwedde 4-5-1827 Harmanna Boelems Duns, geb. Onst
wedde 19-1, ged . 24-1-1802, dr.v. Boelem Steffens en Hadewich 
Harms. 

V.12 Harm Hindriks Moorlag; lb. Veenhuizen. 
Trouwt Onstwedde 18-11-1798 (be ide van Veenhuisen) Alke Jans Frouws, 
ged. Onstwedde 8-2- 1778 als dr. v . Jan Wubbes Frouws en Geertruidt 
Jans; overl. Veenhuizen 15-3-1828. 
Kinderen, allen ged. Onstwedde: 
1. Geertruid, geb. 24-1, ged. 3-2- 1799. Trouwt Onstwedde 6 - 12-1826 

Geert Aikes Nanninga, geb . Veele 13-5-1792, z.v. Aike Geerts en 
Trientien Eernst. 

2. Jan, geb . 10-11, ged. 20-11-1803. 
3 . Geessien, geb. 7 -10, ged . 20- 11-1805; overl. Onstwedde 23-6-

1819. 
4 . Jan, geb. 22-5, ged. 3 - 6 -1811 (tweeling). 

Trouwt Onstwedde 28-4-1841 Christina Hindriks Boels, geb. Onst
wedde 8 - 7 -1819, dr.v. Hindrik Abels Boels en Grietien Wilkes 
Hes se. 

5. Hindrik, geb. 22-5, ged. 3 -6-1811 (tweeling). 
Trouwt Winsum 15-4- 1835 Harmina Geerts Frouws, geb. Klein 
Garnwert (Winsum) 1- 6 -1814, dr.v. Geert Jans Frouws en Grietje 
Jans Huitzing. 

V.13 Harm Willems Moorlag, van Westeremden; koopman /commissionair te 
Middelstum, overl. ald . 26-8-1826. 
Ondertr . 1. Stedum 7 - 10-1789 en Loppersum 14-10-1780 Harmke 
(Harmtje) Jans (Meijer) van Stedum, ged. ald . 14-12-1754 als dr. v. 
Jan Harms en Bieuwke Jans. 
Trouwt 2. Middelstum 18-1-1802 Fenje Lucas (Velthuis) van Lellens. 
Uit het eerste huwelijk, allen te Middelstum: 
1. Willem, ged. 9 - 3 -1783; in 1811 olyslagersknecht, later landbouwer, 

overl. Middelstum 12-1-1836. 
Trouwt Middelstum 27-4-1827 Anje Coerts Fasten, geb. Obergum 
ca 1801, dr. v. Coert F asten en Anna Berends. Kinderen : 
1. Harm, geb. Toornwerd 13-3-1828 . 
2 . Coert, geb. 28-4-1832. 

2 . Jan, ged. 3 - 10- 1784. 
3 . Jan, geb. 1-11, ged . 17-12-1786; korenschipper, vanaf 1827 her

bergier te Middelstum . 
Trouwt Middelstum 11-6-1817 Anje Brons Drewes, ged . Garrels
weer 22- 9- 1793 als dr. v . Brond Drieuwes en Roelfke Ottes. Kin
deren: 
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1.Harm, geb. Middelstum 16-3-1818. 
2.Roelfien, geb. Middelstum 17-11-1819 . 

Trouwt Middelstum 18- 7-1838 Hendrik Meinderts van der Vennen. 
3.Harmke, geb. Middelstum 19-8-1821. 
4. Brondina, geb. 17-4-1823. 
5 .Willem , geb. 14-1-1827. 
6 .Jan, geb. 2-6 -1834; herbergier. 

Trouwt Trijntje lJwes Offeringa (1832-1928). 
4. Jan (in het doopboek; later wordt hij steeds Jannes genoemd), geb. 

4 - 5, ged. 11-5-1788; dagloner te Westerwijtwerd, laterkoren
schipper en commissionair te Middelstum . 
Trouwt Middelstum 4 - 3-1813 Anje Hendriks Pesman, geb. ca. 1787, 
dr. v. Hendrik Willems Pesman en Hilje Pieters. Kinderen: 
1. Hillyna, geb. Westerwijtwerd 7 - 5 - 1813. 

Zij krijgt(als Hilje Jans Moorlag) een dochter Hillina Moor lag, 
geb. Middelstum 7 - 3, overl. ald. 27 - 3 - 1840. 

2. Harmke, geb. Huizinge 29-8-1815. 
Trouwt Middelstum 5-12-1834 Geert Pieters Nanninga Eikema, 
boerenknecht te Toornwerd , geb. Warffum ca 1810,z.v.Lodewijk 
Eikema en Freeke Nannes te Onderwierum. 

3 . Harm, geb. 11-5-1817, overl. 12-11-1818. 
4. Harm, geb. 5-5, overl. 5-7-1819 (tweeling). 
5 . Hendrik, geb. 5-5 - 1819 (tweeling). 
6. Grietje, geb. 21-5-1821, overl. 28- 1- 1823. 
7. Hendrikje, geb. 3 - 6 - 1823 . 
8. Grietje, geb . 4 - 7 -1825. 
9. Harm, geb. 6 - 2, overl. 7-12- 1829 (tweeling). 
10. Bouke, geb. 6 - 2-1829 (tweeling). 

5. Grietje, ged. 24- 5 -1 790, ongehuwdoverl. 22- 1-1819. 
6. Lammert, ged . 24- 7-1791. 
7. Lammert, ged. 7 - 10- 1792 . 

V.14 Frik Willems Moorlag (heet o.a. in 1812 en 1826 Molog); boerenarbei
der te Westeremden; overl. ald. 9-10-1826 . 
Trouwt Bedum 15-4-1787 Stijntje (bij het huwelijk heet ze Trientje) 
Klasen. Kinderen: · 
1. Anje, ged. Westerdijkshorn 26-10-1788. 

Trouwt 1. als Anje Friks Moorlag, Bedum 11-5-1812 Klaas Arends 
Doornbos, geb . Bedum ca 1780, lb., z.v . Arend Syrnens en Siske 
Daniels; hij overl. Bedum 19- 3 -1814. 
Trouwt 2. (als Anje Friks) Bedum 29-9-1816 Gerrit Lammerts Wes
terhof, overl. Bedum 26-8-1821. 
Trouwt 3 . (als Anje Friks) Bedum 28-8-1823 Jan Klasens Vink. 

2. Willem, ged. Westeremden 1-4- 1792; boerenknecht te Eenum . 
Trouwt 't Zandt 20- 8 - 1818 Bouke Harms Uuldertsma, geb. ca1795, 
dr.v. Harm Willems Uuldertsma en E tje Derks te Zeerijp . Hieruit 
o.a.: 1. Stijntje Mooloch, geb. Zeerijp 17 -1-1819. Trouwt (als 
Molog) Bierum 18-6-1842 Jakob Egberts Smit. 

3 . Aafke, geb. Westeremden 15-10, ged. 27 -10-1799 . 
Trouwt 1. (als Aafke Friks) Bedum 25 - 5 -1822 Klaas Jakobs Eikens, 
overl. Bedum 19-9-1827. 
Trouwt 2. Bedum 9 - 8-1828 Albert Alberts Boelkens, ged . Onder
wierum 22-3-1798,z.v. Al bert Roelfs Boelkens en Stijntje Jans. 

4. Anna Margaretha, geb. Westeremden 23 - 7, ged . 31-7 -1803 . 
V.15 Derk Willems Moorlag / Molog; trouwt (als Derk Willems van Wester-
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emden) Westeremden 13- 3 - 1788 Grietje Jans van Bierum. 
Kinderen, al len te Westeremden: 
1. Willem, ged. 3 1- 8-1788. 
2. Grietje, geb. 23 -10, ged . 28-10-1792. Trouwt al s Molog Stedum 

19-6-1814 Pieter Hindriks Oldenhuis, z.v. Hendrik Jans Oldenhuis 
en Willemke Jans, landbouwers te Zeerijp. 

3 . Willem, geb. 3 1-1 , ged. 7 - 2-1796. Trouwt (als Molog) Stedum 18-9-
1819 Hindriktje Omges Niehof, geb. Garrelsweer ca 1803, dr.v. Om
ge Cornelis Niehoff en Anje Jans Kruyver. 

4. Jan, geb. 1-1-, ged . 6-1 - 1799. Trouwt (als Molog) Stedum 10-10-
1818 Willemina Eppes Driest. 

5 . Frik, geb . 19-2, ged. 28-2-1802. Trouwt (als Frikke Derks Molog) 
Stedum 14 -12-1 822 Leentje Klaassen Kuipers. 

6. Hindrik, geb . 19 -11, ged. 2 -1 2- 1804. Trouwt (als Molog) Stedum 
12- 3 - 1823 Willemtje Jans van der Laan . 

V.16 Willem Willems, schipper; ove rl. (volgens getuigenverklaring) in 1801. 
Trouwt Middelstum 14 -1 2 - 1794 Aagtje Klasens (Bos); zij trouwde 1. 
Uithuizermeeden 24- 7 -1 785 Tjaart Rengers en 3 . Middelstum 7 -11-1802 
Jacob Lammerts Bruel. 
Kinderen, allen te Middelstum: 
1. Grietje, geb. 15 - 5, ged. 24-5 - 1795; dagloonster; ongeh. overl .als 

Moorlag in het gasthuis te Middelstum 24-1-1829. 
2 . Klaaske, geb . 19-2, ged. 26 - 2-1 797 . 
3. Willem Willems, geb. 27 - 11, ged . 22-12-1799 (tweeling) . 
4. soontje, geb. Middelstum 27-11-1799 (tweeling; ongedoopt gestor 

ven). 
5. Wille m Willems, geb. 11 - 8, ged. 13-9- 1801 (postuum), schipper. 

Trouwt als Willem Willems Moorlag Middel stum 24-5-1826 Auke 
Hendriks Klooste r, geb. Bedum ca 1802, dr.v. Hendrik Reerts 
Klooster en Enj e Hendriks. 

Bijlage: Moorlag te Onstwedde. 
1. Claas Roelfs; ws. overleden tussen 1777 en 1789 (h . c . kinderen). 

Trouwt Onstwedde (namen wel, datum niet aangegeven in het trouwboek, 
mogelijk ca 1754) Trijntje Jans, die mogelijk tussen. 1793 en 1796 over
leed (idem). 
Kinderen: 
1. Rixte, doop niet gevonden (ws ca 1755, te Onstwedde?) . 

Trouwt 1. Vlagtwedde (als afkomstig van Onstwedde) 13-4- 1777 Jan 
Hindriks van Onstwedde. 
H.c. Vlagtwedde 11 - 4 - 1777 (VI z 3, fol. 33). Getuigen aan bruide
goms zijde: Jan Hindriks als broer (geen vergissing, blijkens de 
handtekeningen), Jantien Hindriks s u ster , Hilvert Elses en Grietje 
Hindriks als swager en suster. Getuigen aan bruidszijde: Klaas 
Roelfs en Trientje Jans als vader en moeder, Frerik Jans oom, 
Haie Jacobs aangetrouwde oom, Gees jen Jans als moy. Overige ge
tuigen : H anne Harms en Berent Lutters. 
Trouwt 2. (als te Jipsinghuizen woonachtige weduwe) Vlagtwedde 
2 -10- 1796 Albert Jans Boskers, weduwnaar van Vlagtwedde . 
H.c. Vlagtwedde 30-9-1 7 96 (VI w 14, fol. 150 verso) waar zij Al
bert Jans Bosschers en Rikste Klasens Moorlag heten. Getuigen 
aan bruidegoms zijde: Jan Bosschers, volle broer, Gees jen Jans als 
zuster geadsisteerd met haar eheman Albert Jans Onweer, Trijntje 
Jans en Harmijne Jans, zusters, Nanne Alberts volle oom, Jantje 
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Alberts volle mo ey, Jacob Wilk e s Stip en Jan Harmannus Smit volle 
neeven, Harm Jans Busscher al s sibbe- en Albert Jans als vreemde 
voogd over de bruidegoms voorkinderen bi j Hindrikje Hindriks. Ge
tuigen aan bruidszijde: Roelf Klaassen Moorlagh, broer (een be
paling geeft zijn kinderen recht van representatie tot de erfenis, mo
gelijk is zijn vrouw al overleden) en Jan Klaassen Moor lag h met 
Hindrikje Harms, broer en aange tr . zuster. 

2. Roelf, ged. Onstwedde 28- 8- 1757 (vol gt Il. 1). 
3. Jan, ged. Onstwedde 27 - 4 - 1760 (volgt Il. 2). 
4. Albe rt, ged. Onstwedde 7-8- 1763 (verder niet meer aangetroffen). 

11.1 Roelf Klaassens (in 1796 voor het eerst Moorlag), lb. te Vlagtwedde. 
Trouwt Onstwedde 30-3-1781 Anke Thools van Sellingen , ws . overl. 
voor 1796. Kinderen, allen ged. te Onstwedde, onder patroniem: 
1. Klaas, geb. 19-12, ged. 23-12- 1781; na 1811 Moorlag. 

Trouwt Nieuwe Pekela 3 - 8 - 1816 Hinderkien Sikkes de Boer, geb. 
N.P. 2-11-1784, dr. v. Sikko Derks de Boer en Harmke Bartelds . 

2. Trientijn, geb. 28-7, ged. 1 - 8 - 1784 . 
3. Thoole, geb. 2-4, ged. 5-4-1790; koopman (na 1811 Moorlag). 

Trouwt 1. (plaats en datum nie t gevonden) Albertje Harms Tammes; 
zij sterft bij een bevalling te Stakenborg (Vlagtw . ) 24-12- 1812 . 
Trouwt 2 . Vlagtwedde 5 - 5-1813 Anna Wubbes Heers, geb. Vlagtwed
de ca 1791, dr.v . Wubbe Gerardus Heers en Zwanke Luikens. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Albertien, geb. Stakenborg 24- 12-1812. 
Uit het tweede hu we lijk: 
2. Heero Geerts, geb. Vlagtwedde 2 - 3-1814. 
3. Antje, geb . Stakenborg 13- 1-1816. 
4. Zwaantje, geb. Wollinghuizen 7-2-1818 . 
S. Leena , geb. Boertange 7 -3 - 1822, overl. ald . 18- 3 - 1830. 

11.2 Jan Klaassens (in 1794 en 1796 Moorlag), lb . Onstwedde, Wetsinge en 
1828 Saaxumhuizen; overl . Wetsinge 16-3-1830 . Trouwt 1. Onstwedde 
10-5-1789 Fennechien Heijs d.v . Heije Elses en Janna Wubs (h.c . VI 
ij 2, fol. 80) . Trouwt 2. Onstwedde 9 - 5 - 1793 Hindrikjen Harms (Kui
pers); over!. Wetsinge 19- 1-1828, oud 70 jr, dr . v . Harm Al bertsKui
per en Grietje Hendriks (h.c . VI ij 2 . fol. 97v ). 
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Uit het eerste huwelijk : 
1. Klaas, geb. Onstwedde 10- 7, ged. 18-7-1790 . Trouwt Winsum 14-

11-1818 Geertje Onnes Feringa, geb. Grijpskerk 20- 3-1799, dr.v . 
Onne Berends F eringa en Trijntje Meiderts . 

Uit het tweede huwelijk: 
2 . Greetje ged. Onstwedde 11 - 4-1794 (dr . v. Jan Klaassen Moorlag). 
3. Harm, ged. Vlagtwedde 25-10-1795, 1 b . Wetsinge, overl . ald . 

17-9- 1834. Trouwt 1. Adorp 11 - 8 - 1821 Trijntje Jans Datema, geb . 
Bedum 16-3-1794, overl . Onne n 10-3-1826, dr . v . Jan Alderts Da
tema en Janna Jans Bos . Trouwt 2. Adorp 13-10-1828 Geertruid Klaa
sens v . d . Zwaag, geb . Noordwol de 6 - 2-1805,dr . v . Klaas Cornelis 
v . d . Zwaag en Gretje Wolds. 

4. Albert , ged. Vl agtwedde 10- 5-1798, lb. Wetsinge , overl. ald . 6-2-
1833 . Trouwt Adorp 22- 8-1825 Grietje Jans Groenwold, geb . Bedum 
20- 11-1796, dr.v. Jan Egges en Aaltje Hindriks . 

S. Grietje, ged . Vlagtwedde 12- 10- 1800. 
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SPECTRUM VLAGGENBOEK door Dr. Whitney Smith, naar een oorspron
kelijk concept van Hans-Heinrich lsenbart en Emil Bührer, vertaald door 
Kl. Sierksma. De 2800 gekleurde en 250 zwart-wit tekeningen werden ver
vaardigd door Franz Coray, Alfred Znamierowski en Werner Luzi. 

Het Spectrum Vlaggenboek is het eerste echte handboek over vlaggen. Niet 
alleen vlaggen, maar elke standaard, banier, gonialon, oriflamme, vexil
lum, wimpel staat erin. Vlaggen van alle landen en provincies, maritieme 
vlaggen; vlaggen van internationale organisaties, bevolkingsgroepen en 
bewegingen; emblemen van politieke partijen, luchtvaartmaatschappijen en 
sportorganisaties; emblemen op vlaggen en wapens. De historische ont
wikkeling van dertien grote nationale vlaggen wordt tot in details uitgewerkt. 
Het vlagge bruik over de gehele wereld, zowel te land als ter zee, wordt 
verklaard en met afbeeldingen verduidelijkt. 

Voor belangstellenden in banistiek en heraldiek is dit schitterend uitge
voerde werk een kostelijk bezit. 
Het is een uitgave van Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen en verkrijgbaar 
bij de boekhandel; prijs fl. 85. - -



'Gruoninga', van 1954 tot en met 1967 mededelingenblad van de afdeling 'Groningen en Noord-Drente' van 
de 'Nederlandse Genealogische Vereniging', verscheen vanaf 1969, met ondersteuning van het Nedersak

sisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, als tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde. 
Met ingang van 1975 is het tijdschrift overgenomen door het Nedersaksisch Instituut en verschijnt het met 

medewerking van bovengenoemde afdeling 'Groningen en Noord-Drents' en de Stichting Sasland als uitgave 
van deze Stichting. 
'Gruonînga' verschijnt viermaal per jaar. Prijs per jaargang f. 10,- vóór 1 februari van ieder jaar te voldoen 
door overschrijving naar postrekening 1215274 t.n.v. de Penningmeester van de Stichting Sasland, postbus 
1127, Groningen. 
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