GENEALOGIE VAN DE FAMILIE

fÅ|w@eÉxÄÉyá
Voorouders van Gert Edzko Smid, zoon van Edzko Popko Smid en Trijntje Roelofs

Boerderij te Ommelanderwijk (1912), bewoond door de Familie Smid van 1878 tot 1986

5e druk
Maart 2009

Deze uitgave bevat:
Kwartierstaat (15+ generaties) met Aantekeningen
Stambomen van de 16 voor-ouders in de Genealogie
Uitvouw bladen van de 8 Stambomen
Foto album van Personen
Foto album van Boerderijen en Woningen
Volledige namen index

Familie Smid‐Roelofs

Aantekeningen

Inleiding
Hieronder Een aantal overleveringen die mij verteld zijn danwel die ik gehoord heb of
gelezen. Dit betekent dat het geen wetenschappelijk aantoonbare waarheden zijn, maar
het is wel een “ïnkleuring” van de gebeurtenissen of perioden. Waar mogelijk zal de bron
er bij vermeld worden.
Veendam, 2008, Edzko Popko Smid
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Familie Smid‐Roelofs

Aantekeningen

Jacob of tewel Koos. Zijn dochters heb ik nog veel contact mee.Het grote meisje is onbekend. Naast haar
Tante Geerda. 2e rij 4e is mijn oom Roelof. Hij emigreerde naar Canada. Hij kwam een keer in
Amsterdam en alle neven en nichten erfden later een beetje van hem, want hij was jammer voor ons, een
tweede keer getrouwd, Voor hem staat je vader en links ervan Meinardus, Naast je vader zit Tante Truus en
naast haar Tante Let. Haar vader was arts in Winschoten. Er waren denk ik 4 meisjes en een zoon en er
staat me iets bij van Detmer. De meisjes gingen veel om met je tantes,Martje ligt helemaal vooraan en ik
vermoed, dat de jongen met het kind op schoot een zoon van O.J. Meijer en van Tante Jantje is. Ik ken de
man als volwassene met 2 dochters Ineke en Carla. .................................................................................. 270
Hoek Oosterdiep-Ommelanderwijk met rechts de woning van Obbe Obbes Meijer, broer van 9.............. 271
zittend op de grond: links, Geertruids Smid (later getr. Met Geert Wollerich) rechts: ?? zuster van Harm
Kremer?...................................................................................................................................................... 272
Foto van de kindere Yvette en Michiel van den Busken toen ze een keer op bezoek waren in Veendam.... 291
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Genealogie
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Geert
Edzko
Smid

Geertrui Obbe
Martje
de
Jacob
Panman
Meints Meyer
Smid
* 8-10* 22-7- * 16-111849 te * 18-12- 1847 te 1846 te
Veenda 1850 te Veenda O'wijk
m
Meeden m
† 2-12† 10-7- † 8-1- † 8-6- 1921 te
1932 te 1918 te 1909 te Z'wenVeenda Veenda Nauhei ding
m
m
m
7 kind
Meeden 6-10Veendam 25-5Meint Popko
Janke Meyer
Smid
* 19-4-1883
* 29-11-1878
te Zuidwending
† 5‐8‐1949
te Veendam
te Veendam
† 30-12-1962
4 kinderen
te Veendam
Landbouwer
Veendam 23-4-1908

Jan Ties Delina Adolf Hindrika Berend Alida
Sebe
Jacob
Martje Symon Anje
Kram
Doornbo Pathuis Tholen Roelofs Hermina Reinder Hoving Wijk
Schurin Jans
s
Tonkes Haver
ga
Boer

Geert Edzko Smid

Fokkina Rensine Kram

* 9-3-1912 te Veendam
† 13-11-1968 te Veendam

* 4-4-1914 te Veendam
† 17-10-1963 te Veendam

* 28-21820 te * 26-11Veenda 1831 te
m
Noord† 8-3- broek
1870 te † 23-1Veenda 1894 te
m
Veenda
Veendam 4-7Ties Jan Kram

* 24/25- * 21-9- * 5-7- * 4-11- * 27-7- * 11-41-1830 1840 te 1843 te 1848
1846 te 1848 te
te
Kielwin- Finster- Uithui- Marsum Spijk
Meeden deweer wolde zer-mee- landb. te
† 6-11- † 9-7- † 26-11- den
Spijk
1918 te 1899 te 1925 te † 17-1Meeden Meeden Finster- 1929
Landb.
Manufac
wolde Fin
Veendam 11-5Meeden 15-3Bierum 24-3Alberdine Pathuis Roelof Jurjen
Trijntje Haver
Roelofs
* 22-4-1866
* 21-6-1875
* 24-11-1878
te Veendam
te Meeden
* 27-3-1877
te Bierum
† 7-6-1927
† 1-9-1965
† 30-10-1957
† 9-8-1956
te Veendam
te Veendam
te Finsterwolde te Groningen
Landbouwer
4 kinderen
Landbouwer
te Finsterwolde
Meeden 2-5-1906
Finsterwolde 24-4-1911

Huwt II in 1965 met Jellie Kruizinga 3 kind.
L db
5
Veendam425-11-1937
Edzko Popko Smid
* 10-8-1942 te Veendam
Landbouwer, ambtenaar
Gert-Edzko Smid
* 30-4-1969 te Groningen

Jantje
Hendriks
Kuiper

* 14-5* 24-4* 11-12- * 9-4- 1854 te
1836
Zeven† 20-2- 1845 te 1834
1917 te Ezinge † 8-5- huizen
† 12-4Winsum † 3-10- 1910
Landb.o 1907 op Landb. 1925 te
p
Matenes te
Winsum
Matenes se
Schaphal
Adorp 27-6-1872 Winsum 4-9-1883
Cornelis
Anje Boer
Everhardus Wijk
* 6-1-1878 op
* 16-12-1883 te
"Matenesse", te Schaphalsterzijl
Mensingeweer
† 21-8-1977 te
† 3-7-1959
Haren
te Winsum
Landbouwer te
Winsum 15-1-1906

Berend Roelofs
Annette Jantine Wijk
* 17-3-1912 te Finsterwolde
† 13-11-1976 te Groningen
* 11-2-1919 te Maarhuizen (Winsum)
Landbouwer te Finsterwolde
† 13-2-1962 te Hoogezand
Huwt II: op 4-10-1969 te Hilversum
met
* 29 5 1930 d H ld
5H l M d d
7
Winsum 11-6-1940
Trijnie Roelofs
* 9-3-1944 te Finsterwolde
2
Finsterwolde 21-9-1967

3

gehuwd op 28-5-2005 met Tammy Michelle McAlpine, *20-6-1968 te Hazelpark, Michigan (VS)

1
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Popko Martjen Jacob
Edzkes /
Cornelis
Margyn
* 15-10- Meints * 27-21702 te
1707 te
Meeden * 24-2- Beerta
†16-7- 1709 te
1776 te Meeden
Meeden † 11-81772 te
Landb. Meeden
Proclamatie Meeden 1510-1730

Tjark
Wye
Klaasse
ns

Geert

Lammer
t

Jan
Blauw

Tjapko Jantje Jacob
Geertje
Tjacken Hemmes Harms Harms
s
~12-2~12-3- ~ 19-10- 1730
~ 23-5- 1706 te 1721
Wolden1704 te Meeden Wolden- dorp
dochter
Westerle
dorp
Harm
e

* 18-121712 te
Westerle
e

Tjarcks en
Henderke
Menses

Huwt I:
Waldrik
Gosens
Westerlee 9-8-1738

Westerlee 5-11-1733
H.C.Meeden 7-12,,

Meint Popkes
Smid

Martje Jacobs
Freerk Tjarks
* 4-1-1742 W.lee
† 6-7-1817 Mee- * Veendam
* 9-5-1739 Mee- den
† Veendam
den
Huwt II Beerta 6† 16-7-1791 Mee- 11-1794, H.C. 17den
12-1794 Hendrik
~ 9-5-1739
Haskes van
proclamatie: Meeden 19-6-1766
Huwlijkscontract: Westerlee 21-8-1766

Elsje Lammerts

Popko Geerts

* Veendam

Bakker,
landbouwer

Margje Jans

* 28-5-1747 te
Westerlee
Landbouwer te
Nieuwolda
[BNWp.111]

Huwt II met

Proclamatie Veendam 16/13/20-12-1767
Ommelanderwijk 20-12-1767

Geert Tjapkes
Jager

Veendam 22-2-1761

N.wolda 27-8-1751

Hendrikje Jacobs
* 29-8-1756 te
Nieuwolda

Nieuwolda 22-3-1776

Popko Meints Smid

Geertruid Freerks

Pieter Poppes Bakker

Geertje Geerts de Jager

* 26-10-1767 te Meeden
~ 1-11-1767 te Meeden
† 13-12-1846 te Meeden

* 3-10-1779 te Ommelanderwijk
† 24-2-1846 te Meeden

* 19-1-1777 te Veendam
† 21-4-1844 te Veendam
Landbouwer aan het Oosterdiep 14
Bakker

* 16-9-1787 te Nieuwolda
† 12-7-1865 te Veendam

Landbouwer, kerkvoogd, schatbeurder en
Bu e ee te
64

Meeden 11-2-1810

65

Edzko Smid
* 14-9-1815 te Meeden
† 28-10-1872 te Veendam (door een stier)
Landbouwer aan het Oosterdiep

Geert Edzko Smid
* 8-10-1849 te Veendam
† 10-7-1932 te Veendam
landbouwer

66
Wagenborgen
1806

67

Henderkien Bakker
* 31-12-1812 te Veendam
† 19-2-1877 te Veendam
32

Veendam 19-1-1843

33

gehuwt op 6-10-1875 te Meeden met Geertruide Meints Smid

16

‐2‐

Popko Martjen Jacob
Edzkes /
Cornelis
Margyn
* 15-10- Meints * 27-21702 te
1707 te
Meeden * 24-2- Beerta
†16-7- 1709 te
1776 te Meeden
Meeden † 11-81772 te
Landb. Meeden
Procl. Meeden
15-10-1730

Tjark
Wye
Klaasse
ns

Lammer
t

* 18-121712 te
Westerle
e

Huwt I:
Waldrik
Gosens
Westerlee 9-8-1738

Huwlijkscontract: Veendam 10-5-1743

Meint Popkes
Smid

Martje Jacobs
Freerk Tjarks
* 4-1-1742 W.lee
† 6-7-1817 Mee- * Veendam
* 9-5-1739 Mee- den
† Veendam
den
Huwt II 6-11† 16-7-1791 Mee- 1794 Meeden,
den
H.C.17-12-1794
~ 9-5-1739
Beerta: Hendrik
proclamatie: Meeden 19-6-1766
Huwlijkscontract: Westerlee 21-8-1766

Zwaantj Egbert Margje
e Harms Harmen Hiddes
s
*
~ 22-9Noord- ~ 3-2- 1713 te
broek
1715 te HoogHoog- ezand
Dochter ezand
Zoon
van
van
Nanno Harm woonde
Harkes Jans & in Kiel& Meeden 2-7-1768
Trijnje winde
Hoogezand 27-8-1741

Hendrik Stijntje Harm
Nannes
Jans
Jans
Blauw
* 1747
te
Meeden

Elsien Lammerts Engbert Hindriks
Blauw
* Veendam
* 30-8-1758
† 15-5-1814 te
Veendam

Trijntje Harms
* Meeden
† 6-12-1806 te
Veendam

zie Prof van
Winter p.689,

Ommelanderwijk 20-12-1767,
Procl. Veendam III p.181 16/13/20-12-1767

Hendrik Marchie
Geugien Fransen
s Sap
~ 21-8~ 19-9- 1751 te
1721 te Veendam
Veenda
m

Veendam 28-1-1751

Roelf Engberts
Swaantje Hendriks
Mulder
Sap
* 7-2-1750 te
~ 26-10-1755 te
Hoogezand
† ..-11-1801 op de Veendam
Noordzee
Zeeman

Meeden 1787
H.C. Meeden 24-4-1787

Veendam 9-1-1780,Procl.
Veendam II 202, 12,19,26-12-1779

Popko Meints Smid

Geertruid Freerks

Hendrik Engberts Blauw

Roelfien Roelfs Mulder

* 26-10-1767 te Meeden
~ 1-11-1767 te Meeden
† 13-12-1846 te Meeden
[Meeden] 254
L db
/B

* 3-10-1779 te Ommelanderwijk
† 24-2-1846 te Meeden

* 16-4-1793 te Veendam
† 28-8-1877 te Veendam

* 29-1-1792 te Veendam
† 29-5-1862 te Veendam

Blauwverver
68 11-2-1810
Meeden

69

70 13-5-1818
Veendam

Meint Popkes Smid
Had een broer Freerk Smid Trijntje Hendriks Blauw
* 2-10-1810 te Meeden (?? 25-11-1810 ref. Boek Ol.d II p.298) Had een br* 28-12-1818 te Veendam
† 24-7-1876 te Meeden, door zonnesteek
† 28-2-1882 te Meeden
Landbouwer
34
Veendam 11-5-1849
Geertruide Meints Smid
* 18-12-1850 te Meeden
† 8-1-1918 te Veendam

71

35

gehuwt op 5-10-1875 te Meeden met Geert Edzko Smid

17
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Jan Jans Klaaske
Mayer Jans
~ 7-41697 te
Sappermeer

Jan Be- Hendrikj Egbert Hendrikje
Harms Jacobs
e
rents
Abraha Panjer
~ 11-9- ms
~ 25-101709
Nieuwe ~ 12-1- 1720 te
Pelela 1715
VeenNieuwe dam
Vervene Pelela
r.
(of
Jantje
Nieuw Pekela
Procl.:Veendam

~ 5-51698 te
Sappermeer

Sappermeer
29-8-1717

Jan Jans Meyer

18-12-1732

Ytje Daniëls

Jacob Jans

Grietje Rijkens

Abraham Jans
Koster

~. 2-3-1732 te
Sappermeer

~ 19-2-1739 te
Nieuwe Pekela
† vóór 1815

..-12-1743

Aaltje Egberts Panjer
~ 31-10-1746 te
Veendam
† 21-2-1815 te
Veendam
arbeidster

Veendam 15-8-1762

Sappermeer 5-5-1754

Proclamatie Veendam 16-12-1764

Pieter Jans Meyer

Trijntje Jacobs

Obbe Jacobs Boiten

Jantje Abrahams Koster

* 7-2-1777 te Veendam
† 18-9-1851 te Sappermeer
Landbouwer
Huwt II Greetje Willems Thole

* Sappermeer
† 27-6-1831 te Sappermeer

† 4-10-1811 te Antwerpen

~ 10-10-1779 te Veendam
† 14-10-1847 te Veendam

72 3-5-1801
Sappermeer
Jacob Pieters Meyer
~ 12-5-1805 Sappermeer
† 20-8-1876 te Zuidwending
Landbouwer
Obbe Jacobs Meyer
* 22-7-1847 te Veendam
† 8-6-1909 te Nauheim
Landbouwer / Fabrikant

Zeeman
Huwt II op 4-8-1815 met Jan Jans
k
74 Kl
Veendam
25-8-1799

73

Jacobje Boiten
~ 27-11-1803 te Sappermeer
† 8-3-1883 te Veendam
36
Sappermeer 17-8-1833

( 14-12-1804 te Veendam (?) )
37

gehuwd op 25-5-1870 te Veendam met Martje Panman
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Roelof Aukje
Jans
Wilms
Panman

Berend Diesje Hendrik Wijtske
Alberts Meerten Wijbes
s
*
† 24-10- † 1754* 4-6- Osthean
1781 te 1756
(Friesl.)
1709
Kiel
Borgercompagnie
† 14-81781
doopsge
Veendam 12-1-1740

Femme Albert Geertrui
Geerts Hendriks d
Kool
Kempers Harmen
~ 4-2* 1688 s
Kortink
1764 te
OnVeenda
stwedde * Veenm
zoon van dam,
zoon van
Hendrik dochter
Ebbo
Harmens van
Syes &
Kemper Harm
Anne& Hen- Kortink
chien
drikje
en
Nw Pekela 24-2-1758
Veendam 18-11-1714 H.C.
Jannes
Ebbes

Procl Veendam ..-2-1758

Willem Roelfs Panman
152
* 7-8-1754 te Kielwindeweer
† 18-1-1831 te Ommelanderwijk
Landbouwer en in 1812,
gemeenteraad
was pró Frans
Huwde I 16-5-1786 Veendam met
Veendam 16-5-1786 (of in 1779)

Roelf Willems Panman

RAV11

Harm Alberts

* 1749
† 2-3-1794 w.s.
Borgercompagnie
begr. Sappermeer
doopsgezind
Landb. te

~ 5-9-1717 te
Veendam

H.C. Veendam 24-2-1776, Procl.28-1

Mayke Klaas
Weydte Hendrik
s
s
Schrage

(zie 318) (zie

Jacob
Mayke
Jans Se- Weydtes
ven

Huwt II:
dochter Hartjen
van Pile Jans,
Jans & weduwe
Hylkje van
(zie
Hendrik Sikko
Bonteko
315)
s
Sappermeer 17-1-1723 Procl. Veendam 17-9-, 269-, 1-10- 1724

Diever Jacobs
Zeven

Hendrik
Jantje Jacobs
Klaassens
Zeven
Schrage
~ herv. 1756
~ 11-4-1728 te
*
Veendam
Ommelanderwijk † 16-2-1813 te † 19-3-1805
Ommelanderwijk
[GVA p.201]

Veendam ..-11-1746

Martje Meertens ter Borg

Jezel
Pijls
(of
Piles)

~ 10-101667
† voor
29-111746

20-10-1714

Meerten Hendriks Fennigje Jans
* 26-6-1759
te Oude Pekela
† 3-12-1829
te Veendam
doopsgezind

Jacob
Jans
Seven

Veendam 15-12-1752

Harm Harms Zeven

Klaassien Hendriks Schrage

* 3-3-1780 te Ommelanderwijk
* 1784
† 2-11-1848 te Ommelanderwijk
† 15-5-1831 te Wildervank
Landbouwer
doopsgezind
Landb.Ommelanderwijk no.1141
doopsgezind
Veendam 19-2-1802

* 7-8-1766 te Ommelanderwijk
~ 17-8-1767 te Veendam
† 20-8-1831 te Ommelanderwijk

~ 5-4-1765 te Veendam
† 23-2-1839 te Ommelanderwijk

Meerten Roelf Panman
* 8-1-1814 te Wildervank
† 2-2-1878 te Veendam

Dievertje Harms Zeven
* 16-12-1808 te Veendam
† 5-1-1880 te Veendam

Proclamatie Veendam 26-12-1790. H.C. 21-1-1791. [RAV] 11,27

38

39

Veendam 19-3-1838

Martje Panman
* 16-11-1846 te Ommelanderwijk
† 2-12-1921 te Zuidwending

gewuwd op 25-5-1870 te Veendam met Obbe Jacob Meyer
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Geert
Jans

Geertien Roelf
Jantje Mathias
Jans
Memme Poppes
s
~13-2† ±1725 1684 te
Munten- Veenda
dam
m

Claas
Jans

~ 25-61699 te
Veenda
m

Veendam 24-3-1704
H.C.7-3-1704 aldaar

Jan Geerts Kram Froucke Roelfs

* Wildervank

~ 19-6-1712 te
Veendam

Jan
Eddes
Prins

Riene
Roelfs
begrave
n 10-111757 te
Muntendam

Veendam 9-3-1721
H.C. 9-3-1721 aldaar

Ties Matthias
Derks
ca. 1700 - ná
1768 te
Groningen

Veendam 29-5-1735

Fennigje
Klaassens

† 10-9-1787
Veendam

Groningen 6-1-1723

Abraha Seyke
m
Reurts
Cornelis
Hazewin ~ 1-3kel
1716 te
~ 25-10- Veenda
1711 te m
Veendam

Veendam 29-1-1733
H.C.1-2-1733 aldaar

Roelf Jan Prins

Hilligjen
Abrahams
~ 28-9-1732 te
Hazewinkel
Veendam
~ 25-6-1741 te
† 26-8-188. (?) te Veendam
Veendam
† 22-1-1820 te
Veendam
Proclamatie Veendam 26/13/20-1-1765
H.C. Veendam 4-1-1765

Jan Jans Jantje
Harms

Edde
Jans
Prins

Jantje
Eilkes
~ 19-11727 te
* 29-3- * Muntendam * 18-12- Veen1709
1721
dam
~ 29-3~ 21-12- Huwt I
1709 te
1721 te -12Zuidbro
Zuid1744
ek
broek
Veendam met
Eilke
Zuidbroek 22-1-1736
Veendam 18-21-1748
H.C.13-1-1736 ald

Remke Jans
* 24-11-1742 te
Muntendam
~ 25-11-1742 te
Zuidbroek

H.C.26-2 ald.

Ykjen Eddes
Prins
~ 6-5-1750 te
Veendam

Proclamatie Veendam 30-12-1770,
6-1-1771, 13-1-1771 Veendam

Geert Jans Kram

Hillechien Tiessens Rogaar

Jan Roelfs Prins

Jantje Remkes Sap

* 1740 of 1739
~ Veendam
† 22-4-1821 te Veendam
Timmerman
81 j
d
Ties Geerts Kram
~ 26-3-1780 te Veendam
† 16-5-1855 te Veendam

~ 6-9-1743 te Veendam

~ 7-2-1768 te Veendam

~ 10-5-1772 te Veendam

† 2-4-1829 te Veendam

† 10-6-1843
Schipper

Jan Tiessens Kram
* 28-2-1820 te Veendam
† 8-3-1870 te Veendam
Landbouwer

80 15/22/29-1-1764
Procl. Veendam

81
Veendam 12-2-1792, H.C. 8-2-179282
Veendam, Procl. 15/22/29-1-1792 Veendam
(?) Signalement: M.M. "Kram" nr.24 Hilligjen Jans Prins
~ 2-12-1792 te Veendam
† 24-3-1865 te Veendam
40
Veendam 27-12-1819

83

41

gehuwd op 4-7-1865 te Noordbroek met Delina Doornbos
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Sjabbe Grietje
Doorn- Geerts
busch

Harmen Aefke
Scholtsz Eylers
~
Weener

Albert Grietje Evert
Hille- Jans
Jans
Niehoff brands

Jacob
Margjen
Lode- Hoving
wichs
Zeehuiz
en

* 14-111697 te
Noordbroek,
~ ald.

* 26-31702 te
Groningen
Slochteren, Procl. Noordbroek 14-1-1719

Jan Doornbos

Oude Schans 20-4-1721
H.C. 15-4-1721 ald.

Anje Jans

Albertus
Schultens

Huwt II. Trijntje (11 kinderen)
Pieters
Slochetren 1767

~ 14-1-1734
Oude Schans
† Groningen
Wagenmeester

Slochteren 15-5-1740

Groningen 2-6-1724

Groningen 20-2-1768

~ 27-4-1757 te Slochteren
† 18-4-1837 te Slochtyeren
Landbouwer

~ 24-12-1773 te Groningen
† 12-10-1820 te Slochteren

84 21-5-1797
Groningen
Albertus Eisses Doornbos
* 31-12-1798 te Slochteren
~ 7-1-1798 te Slochteren
vertrekt in 1872 naar (Meeden) Veendam
Delina Doornbos
* 26-11-1831 te Stootshorn
† 23-1-1894 te Veendam

Jaigje Kornelis
* Slochteren

Hillebrand
Alberts
~8-4-1731
Noordbroek
later hoofdonderwijzer
[BNW schoolhoofden][BOnr5,31]

zuz Grietje
Alberts
* 9-5-1720

Slochetren 19-5-1735

Margje Scholtens

~ 24-71701
Noordbroek

Noordbroek
29-4-1725

Delyna
Geert Fockes
Lodewichs
Zeehuizen
* Hoogezand
* 22-11-1739 te
Groningen
† 28-3-1819
te Groningen,
Heilige Gasthuis

Eysso Jans Doornbos

Seyke
Geerts

Doetje Everts
* 30-12-1736
~ 1-1-1736 te
Noordbroek
† 18-5-1818 te
Stootshorn

Noordbroek 19-11-1758,H.C. 16-11-1758

Fokko Geerts van der Schilt

Sieke Hilbrands Niehoff
zes broers/zussen, zie
[BO 240]
* Slochteren
* 15-7-1759
† 13-10-1810 te Noordbroek
~2-9-1759 te Noordbroek
† 31-1-1826 te Noordbroek
landbouwer
Haar kinderen nemen de naam
Niehoff aan
b Procl.Alb
Hilb d Ni h ff
Noordbroek 9-5-1782, H.C. idem,
7,14,21-4-1782

[BNZ 240] Trijntje Fokkes van der Schild
* 26-1-1802
~ 31-1-1802 te Noordbroek
42 † 16-4-1867 te Stootshorn
Noordbroek 4-11-1824

heeft zussen : Geertje van der Schilt * 10-3-1791 of
20-10-1794 te Stootshorn en Jeike van der Schilt *
Stootshorn

43

gehuwd op 4-7-1865 te Noordbroek met Jan Tiessens Kram
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Ocko
Annigje Berend Jantje Adolf
Meynen n
Pathuis Hilverts Willems
Hendrik
~ 28-8- s
~ 9-51675 te
1678 te
Deteren
Oude
Pekela
geloof:
Luthers

Veendam ..-10-1702

Geertrui Jurjen
d
Geerts
Roelofs

Grietje Berend Eme
Eylderts Hinderik Jantien
s

Aaltje Berends
Pathuis
* Wildervank
~ 5-11-1724 te
† tussen 1774 en Oude Pekela
1781 te Oude
† Oude Pekela
Pekela
Huwt II 30-9Stoeldraaier
1781 te Oude
Pekela met

Stijntje Cornelis Sibrigje
Harms Wijtses n
Bartels
~ 1-1- * Zuid1708 te laarder~ 4-9Zuidbro veen
1712 te
ek
Hoogezand

~ 29-51707

Oude Pekela
28-12-1710

Albert Ockes

Klaas
Everts

Kloosterburen
11-5-1727

Zuidbroek
19-4-1726

Veendam
11-3-1731

Adolf Willems

Wipke Jurjens

Johannes Berends Meiske Jans

Evert Klasens
Jonker

~ 14-3-1734 te
Oude Pekela

~ 8-10-1730 te
Oude Pekela

~ 26-2-1730 te
Kloosterburen

~ 28-3-1732 te
* 28-2-1728 te
Veendam
Borgercompagnie
~ 5-3-1728 te
Zuidbroek

Oude Pekela 6-4-1755

Oude Pekela 19-1-1757

* Leens

Leens 2-11-1755
H.C. Leens 13-11-1755

Fokjen Cornellis

Veendam 18-11-1759
Proclamatie 28-10,4-11,11-11-1759

Okko Pathuis

Grietje Adolfs

Jan Butter

Aaltje Jonker

~ 14-6-1767 te Oude Pekela
† 7-1-1852 te Oude Pekela
Scheepstuigmaker

~ 1-6-1767 te Oude Pekela
† 22-10-1808 te Oude Pekela

~ 27-8-1765 te Mensingeweer
† 21-9-.... te Meeden
Kapitein der koopvaardij

~ 6-3-1774 te Veendam
† 14-3-1822 te Heeg (Fr)

Huwt II: Jans Anna, ~ Onstwedde 2‐8‐1767

88
Oude Pekela 25-9-1791, Proclamatie 11-9-1791
Albert Pathuis
* 8-7-1795 te Oude Pekela
† 17-5-1845 te Meeden, nalatende 7 kinderen
Koopman
Adolf Pathuis
* 24/25-1-1830 te Meeden
† 6-11-1918 te Meeden
Manufacturier

89

90
Zuidbroek 18-1-1795, H.C. 19-1-1795

91

Fokkien Butter
* 15-10-1795 te Groningen
† 22-6-1863 te Meeden
44
Meeden 11-6-1823

45
gehuwd op 10-7-1863 te Hoogezand met Hindrika Tholen

22
‐8‐

Willem Hauke
Warners Aykes

Derk
Geerts

begrave ~14-4n 25-7- 1710 te
1757 te Weener
Midwol- begrave
da
n 28-11773 te
Midwolda

begrave
n 21-61784 te
Oostwold

Elsje
Jans

Midwolda
12-11-1738

Warner Hindrik- Freekje Leentje
Maarten jen Veg- Roelefs Willems
s Jonker ter
~ 21-21723 te
Sappermeer

~ 21-111723 te
Sappermeer

Sappermeer
3-8-1745

Aiko Willems

Geertje Derks

Maarten Warners Marieke Freerks Dirk
Jonker
~ 8-5-1746 te
~ 16-8-1761 te
Sappermeer
Hoogezand

~ 21-6-1744 te
Midwolda
Schoenmaker
† 12-8-1809
6 kinderen
(broer is 194)

~ 7-4-1794 te
Oostwold
begraven 25-81800 te Midwolda Scheepstimmerm
an
kon geen hand-

Hyltje Freriks

Abraham Derks

Renske

Sappermeer 9-1-1784

Willem Aikes Tholen
1802 met

Huwt I: 2-5- Hindrikje Martens

Jantje Roelfs ~ 27-11-1791 te Delfzijl
~ 27-11-1774 te Midwolda
† 5-9-1842 te Hoogezand
(Midwolda?)
P
f b ik
k
Hoogezand 26-12-1808

Klaas Derks Mulder
* 1773
† 12-9-1834 verdronken met Tjalk
(schip)
"Petina" (naar Pietertje) achter de
bij T l
93 K

Warner Tholen
Huwt II: met Marchien Jans de Boer. Renske Mulder
* 13-8-1814 te Hoogezand
* 18-12-1803(?)
† 1-10-1858 * Sappermeer
† 17-3-1880 te Kielwindeweer
† 17-11-1841 te Kielwindeweer
Schoolmeester te Kielwindeweer en Lula. In 1840, Koster en voorzanger.4
Sappermeer 16-10-1839

Hindrika Tholen
* 21-9-1840 te Kielwindeweer
† 9-7-1899 te Meeden

Pietertje Abrahams Schrager
* 1779
† 30-6-1848 te Sappermeer

95

47

gehuwd op 10-7-1863 te Hoogezand met Adolf Pathuis

23
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Jan
Hilje
Bontkes Harms

Jacob Eltjen
Takens Roelfs

Jurjen Martjen Willem Houcke
Jans
Tiddes Warners Aykes
Breuker
* 9-12- † 11-7*27-8- † 25-7- * 14-41694 te 1734
1757 te 1710 te
* 8-11- 1702
Noord- Nieuw- 1705
† 8-3- Midwol Weener
broek olda
1746 te de
begrave
† 24-1Nieuwol
n 28-1Zoon
1749 te 4 kinde- van Jan da
1773 te
Nieuwol ren
MidJurjens Huwt I
da
met Jan
wolda
[BNW137]
Gerrits
Nieuwolda
Nieuwolda
Midwolda
7-12-1721

Roelf Jacobs
* 9-3-1734 te
Nieuwolda
† voor April 1781

3-8-1738

Hilje Jurjens
Breuker
* 1-6-1743 te
Oostwold
Huwt II met
Luitjen Klasens,
8-4-1781

Nieuwolda 24-5-1770

Jurjen Roelofs

* 4-7* Ulsda van
~ 6-8- Bunde * 30-7- 1730 te
1716 te (Duitsl) 1730 te Blijham
Beerta † ± 1800 Beerta † ..-5(Ulsda) Ulsda † 13-8- 1773 te
† Ulsda
1808 te Beerta
Landb.te
Beerta
Ulsda
Landb
te
Beerta 6-11-1740
Blijham 9-11-1755

12-11-1738

H.C. idem

Warner Willems Maria Jacobs
* 11-10-1739 te
Midwolda
* Oude Schans
Ontvanger /
collector
(broer is 184)

Tjark Jans
Bontkes

Tjaaktie Eltjes

~ 12-12-1756 te
* 24-9-1752 te
Beerta
Beerta (Ulsda)
† vóór 1807 te
† 28-3-1808 te
Finsterwolde
Finsterwolde
Landb. te Beerta

Huwt I: 15-3Midwolda 21-11-1781

Beerta 7-7-1780, H.C. idem

Houwke Warners Tholen

* 10-7-1774
* 20-11-1781 te Midwolda
† 11-1-1856 te Finsterwolde
† 16-3-1822 te Midwolda
Rijksontvanger te Finsterwolde
Opzichter stads polder- en kwelder
l d
23-4-1808

Trijntje Berend Foske Wessel Grietje
Luikens Harms Berends Harms Wilts

Eltjo
Hillenius

* Bunde
† na 55-1767
te
Finsterwolde
vóór
1772

* 12-11- van
1711
Vlagtwe
Beldde
lingwold
e
† ná
1772

Finsterwolde
19-4-1740

Berend Berends

dochter
van Wilt
Derks
† n.1751
Sellinge
n ,Geesien Alberts
† 23
H.C. Sellingen
11-12-1744

Anke Wessels

~ 10-2-1743 te
~ 3-1-1761 te
Finsterwolde
Sellingen
† vóór 18-6-1795 † 30-6-1792 te
te Finsterwolde Finsterwolde
Landb. te Hamrik,
Finsterwolde
Finsterwolde 25-6-1785, H.C. idem

Eltjo Tjarks Bontkes

Foske Berents

* 27-4-1781 te Beerta
† 25-12-1863 te Finsterwolde
Landbouwer te Finsterwolde

* 7-10-1787 te Finsterwolde
† 20-12-1866 te Finsterwolde

97

Finsterwolde98
1-2-1809, H.C. idem

Roelof Jurjen Roelofs
Tjaaktje Eltjes
* 9-11-1808 te Midwolda
Bontkes
† 31-8-1871
Opzichter stads polder- en kwelder landen * 16‐10‐1813 te Finsterwolde
Landbouwer, burgermeester te Finsterwolde
48 † 15-2-1881

99

49

Finsterwolde 13-5-1836

Berend Roelofs
* 5-7-1843 te Finsterwolde
† 26-11-1925 te Finsterwolde
Landbouwer te Finsterwolde. Opzichter stads polder- en kwelder landen

gehuwd op 15-3-1872 te Meeden met Alida Hermina Tonkes

24
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Tonko
Ayolts

Eetje
Eenjes

* 17-6- * 18-51695
1693
† 3-5- † 20-121766 te 1784 te
Meeden Meeden
Landb.t
e
Nicht
Meeden van
later H.C. Meeden
402

Eppo
Eelberen
Homme Sybolts
s
[BNZ]
* 1701 133
† 1768
Landb. / * ~
ouderlin 16-1g
1701
Zijlvest Meeden
Te Zuid- † 6-6broek13-4-1731
1768

Tonko
Ayolts

Eetje
Eenjes

* 17-6- * 18-51693
1695
† 3-5- † 20-121766 te 1784 te
Meeden Meeden
Landb.te
Meeden
later
Kerkv
H.C. Meeden

17-3-1713

Eelberen Tiddo Wypke
Eppo
Homme Sybolts Syerts Tjapkes
* 26-11- (Focken
s
boek
1730
s)
† 3-6- * 4-1* 1701 N/Z1781
1745
† 1768 broek
Landb. No 133 landb. & † 22-1kerkvgd 1812
ouderlin
*~
Meeden
g
[BNZ]131
Zijlvest 16-1[GDW]2524
[RR]
Te Zuid- 1701
[Meeden]
broek13-4-1731
Meeden 251 H.C. Zuidbroek
p 19

17-3-1713

Edzo Tonkes

Eltje Eppes

Eppo Jacobs

* 1-4-1728
(1730?)
† 7-12-1802
(4-10-1811?) te
Meeden
[Meeden] 299

* 3-2-1743 te
Zuidbroek
† 30-1-1806
(of 5-2-1806) te
Meeden

Tjadduwe
Christiaans

[GDW] 2533

Meeden 1770

201

Harm Eenjes Tonkes Huwt I: 23-8- Aaltje Immens Eppens
1804
(zijn dienst meid)
* 28-9-1779 te Meeden
Remke * 17-3-1788 te Meeden
Alberts ten
† 1-7-1860 te Groningen
~ 3-10-1779 te Meeden
Have
† 29-3-1837 te Groningen
E
l db
M d Meeden
l
1810 met

15-3-1764

Edzo Tonkes

Eltje Eppes

* 1-4-1728
(1730?)
† 7-12-1802
(4-10-1811?) te
Meeden
[Meeden] 299

* 3-2-1743 te
Zuidbroek
† 30-1-1806
(of 5-2-1806) te
Meeden
205

Swaantje
Hermannes
Nipperus
* 2-12-1768 te
* 20-11-1771 te
Meeden
Meeden
† 10-2-1847 te
† 28-5-1796 te
Meeden
Meeden
Landb./kerkvoogd [WO] 204
Meeden 11-6-1790 (h.c.8-5-1790)

Hommo Edzes Tonkes
Wiepke Nannes Sierts
* 25-7-1786
* 5-6-1791
~ 30-7-1786
~ 12-6-1791
† 29-3-1858
† 4-4-1834
Landbouwer te Meeden.
had zuster Fossina [WO] 204
Volgt zijn oudere broer Harm (100)
101
i 1812 [WO] 224
102 13-2-1812
Meeden

Edzo Tonkes
Siebentje Tonkes
* 12-1-1818 ‘bij’ Groningen (volgens graftekst)
* 16-9-1818
† 9-5-1862 te Vierhuizen
† 21-8-1858 aan “typheuze” koorts
Predikant te Uithuizermeeden, Hellum, Rode Haan, Vierhuizen en
[Meeden] no.204, 219 p.308
Meeden 30-3-1847
Alida Hermina Tonkes
* 4-12-1848 te Uithuizermeeden
† 17-1-1929 te Finsterwolde
[BB] p.437

H.C. 2-6-1769

Nanne Sierts
Tiddes

[GDW] 2533

Meeden 1770

Herman- Foske
nes
Jans
Fransens
Nipperu ~ Nov.
s
1735 te
Meeden
* 19-3- † -11746 te 1820
Veenda
m
† 6-11824 22-4-1769
te

103

51

gehuwd op 15-3-1872 te Meeden met Berend Roelofs

25
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Tonnis Fenje
Pieter
Sent
Cornelli Harms
* 26-4- s
1716 te
Bedum

Jantien
Garints

Aldert

Martien
Siewerts

*
Stedum
Landbouwer
te
Stedum

zoon van
Sens
Claesen en
Martjen
Tonnys

416
Menkeveen
18-5-1739

Sent Everts Haver Eltjen Pieters
van Bedum
van Menkeveen
* 29-7-1742 te
* 24-1-1745
Bedum
Landbouwer te
Onderdendam

Menkeveen 10-4-1768
Evert Sents Haver
van Onderdendam
* 1782
† 27-1-1835 te Appingedam
koornkipper te Warffum

Huwt II: Stedum 1757

Arend Hendricks Hyka Jans
van Opwierde
van Marsum

23-11-1760

1774

Hillegien Arents
Bolhuis van Marsum
* 25-3-1768 te Marsum
Huwt I Warffum 7-10-1804
met Derk Derks Boerema [BA]
p.347

104
23-5-1811 (?), Procl. Warffum
28-4-1811, 19-3-1812
Vincent Everts Haver
* 23-2-1813 te Warffum
† 15-2-1889 te Appingedam
Landbouwer te Appingedam

Sebe Reinder van Trijntje Alderts
Krewerd
~ Stedum
Landb. op
Trijntje’s
boerderij in
Stedum

Sebe Reinder Siertsema

Anna Klasens Kooyma

~ 1776
* 1785
* 1776
Landbouwer te Stedum vanaf 1812
[BB Stedum p.92]
106 4-4-1807
Stedum

107

Martje Sebes Siertsema
* 20-2-1823 te Stedum
† 30-7-1846 te Marsum
52
Stedum 11-11-1843

53

Sebo Reinders Haver
gehuwd op 24-3-1869 te Bierum met Martje Hoving
* 25-7-1846 te Marsum
Had een zus Hillechien Haver. Huwt op 18-5-1876 te Appingedam met Tako Takens [BA] p.348
26
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Alje Luitjes Hoving
Landbouwer

Trijntje Cornelis

108
Kornelis (Cornelius) Aljes Hoving
* 5-12-1812 te Spijk
Landbouwer te Spijk

Suine Tiddes Westing
Landbouwer

109

110

111

Meentje Sunnes Westing
* 2-12-1813 te Spijk
54
Bierum 19-3-1834

Martje Hoving
* 10-4-1848 te Spijk

Anje Willems Bakker

55
gehuwd op 24-3-1869 te Bierum met Sebo Reinders Haver

27
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Harm HindrikHindriks jen Lub~ 1-1- bers
1697 te
Middelvan
bert
†±
Zuidwol
1743
de
Noordw
.
(ná '42)

Jacob
Duirts

~ 9-31704 te
Garmer† ná
wolde
1755
† 19-4afkomst 1754 te
Thesige Zuidwolde

van
landb. dochter zoon van IVR III afkomstig
Oosterwijtwert † ná
† vóór 1707
1743
1-5
te
van
Roelf
Landb.te
Warffum
Rottum Peter
Luinge
dochter van [RI] 1-1
Woest
Wybe
en
Mennes &
~ 22-9- Hindrikj
Dewerke
Peters
1695
e Jans
456
Middelstum
455 Warffum 24-11-1695
Rottum 27-8-1730

Landb te
Zuidwolde
18-11-1731

Garmerswolde
27-12-1721

Anje Jans

Claas Harms
Wijk
* 5-9-1734 te
Noordwolde
† 1-12-1802 te
Bedum
Landb. op "de

Geertje Jacob Sybenje Meerten Anje JaPeters Luinge Wijbes Lourens cobs

Jan Hin- Hilje
driks
Alders

* 15-10-1724 te
Garmerswolde
† 9-10-1789 te
Bedum

Huwt I met
Jan Peters
Bedum 1-3-1760
Had zus: Hilje
Klaassens Wijk
~24-11-1765
"Ernstheem" te Bedum

Pieter Jacobs
Woest
* 31-1-1734
te Stitswerd
† 11-10-1795
te Baflo
Landb. op

Grietje
Derks
* 1699
* Een† 2-11*
Landb. 1775 te
Ranum rum
te
Maar[RI] III Maarhui huizen
[RI]
p.73I
2-8
zen
[GS
Maarh.
21&22]
Ranum

Dieuwertje Jacobs Sybolt Meertens Anje Garmts
Luinge
van Breede
* 10-9-1703 te
* 12-12-1734
Tinallinge
† vóór 1782
te Groningen
† vóór 1773
† 23-4-1802
Landb. te
te Baflo
Tinallinge

Usquert 14-12-1760
H.C. 22-11-1760 [RA 51]

Harm Klaassens Wijk

Sybentje Hylkema Pieters

Landbouwer op
~ 5-2-1764 te Bedum
* op "de Wijk" te Ellerhuizen
† 25-2-1836 te Stedum

~ 22-2-1767 te Baflo
† 1-3-1828 te Maarhuizen

112Baflo RA XLVII C4
H.C. 15-4-1791

Swaantj Freerk
Jan
Freerks e Ennes Eylkes

Enne Jans
Huizing

* 1736
* 1737
† 4-4-1788
† 18-9-1812
te Maarhuizen
te Mensingeweer
Landb. te Ranum,
later bij kerkhof

Warffum 29-4-1736

Meerten Sybolts

Swaantje Ennes

* 6-5-1752 te Tinallinge
* 6-11-1763 te Ranum
† 12-11-1885 Tinallinge
† 24-12-1798 te Tinallinge
Landbouwer te Tinallinge
Huwt I Fokkelje Pieters, Winsum
113
114
13-11-1791 volgens
"Kram":Tinallinge 6-12-1763

Klaas Harms Wijk
Erg kerkelijk. Noemt zijn zoons naar apostelen Grietje Sybolts
* 1-10-1797
Simon, Petrus en Johannes * 31-3-1796 op Mattenesse, Mensingeweer
† 30-3-1892 op Ernstheem
† 20-1-1881 op Mattenesse te Mensingeweer
Landbouwer op "Ernstheem" te Maarhuizen, gem. Winsum
56
Wehe 1-11-1829 / Leens 19-11-1829
Symon Wijk
* 24-4-1836
† 20-2-1917

Grietje Freerks

115

57

gehuwd op 27-6-1872 te Adorp met Anje Schuringa

28
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Cornelis Aeltijn
Schurin Vonck
ga
van Ek.
Landb. docter v.
te
Jacob
Niehove Harms,
Vonk
landb.te
Oldehov
e, en
Ettien
1693
Jacob Cornelis
Schuringa

Trijnje Cornelis

Landbouwer te
"Balmahuizen"

Frans Jacobs Schuringa

Anje Harms

* 1755
† 1808
Landbouwer te Pama te Niehove
116

117

Cornelis Schuringa

118

119

Dieuwerke Heersema

Landbouwer te Ezinge
58

59

Anje Schuringa
gehuwd op 27-6-1872 te Adorf met Symon Wijk
* 11-12-1845 te EzingeWas eerder weduwe van Cornelis Sudman en had één kind Trijntje Sudman die huwde met Willem Hekma Wierda, landb. op R
† 3-10-1907 te Mattenesse
Huwde I Cornelis Sudema
29
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Jacob Trijntje
Jurjens Scherts
Landb.
† ná
Huwt I 1744
Lysbeth
zij †
vóór
1704

Claas
Jans

† 1778

Liefort
Everts

Landb. Huwt II
Jacob
te
Maarsla Duikens
g
~ 7-8† 1715 1681
Westerte
Maarsla weitwert
g
† Sep
Maarslag 21-11700

[BM
129]

Jan Jacobs

Aeilke
Ayolts

Klaaske
Geertruid
Menne Pieters
Klaassens
(Jacobs) Louwes
~ 5-4-1711 te
v. Maarslag
† 1804
Niekerk
~ 15-10-1715
† 26-3-1776
† 7-8-1777 te
Niekerk
Niekerk
Landb. te Niekerk
op "Wiemaheerd"
Niekerk 28-4-1737

Elsa

Trijnje
Cars
[RI] 401

Arent Jans

Anje Jans

Evert Lieferts

H.C. 30-3-1770

Jacob Jans Boer

Hendrikje Mennes Noorman

Jacobus Arents Kuipers

Ebeltje Everts

† 1807

† 1827

* Pieterburen
† 14-3-1848

* Baflo
† 24-11-1811

Hilje Elses

[RA.XLVI C3]

Kuiper te Schaphalsterzijl
120
H.C.
18-9-1777

121

Jan Jacobs Boer

122

123

Anje Jacobus Kuipers

Landbouwer te Schaphalsterzijl
60
Jacob Jans Boer
† 8-4-1834
Huwt I met Ju Coba Pettinga w.v. geen kinderen

61
gehuwd op 4-9-1883 te Winsum met Jantje Hendriks Kuiper [RI] p.495
huwde eerder met Jacoba Pettinga, geen kinderen
30
‐ 16 ‐

Hendrik Renske Willem
Heyes Egberts Berents
Kuiper
[GKp16 * 10-12- † eind
]
1711 te 1797
* 21-5- Blijham Gronin1702 te † ± 1779 gen
Nieuw
Beerta
† 17-11781 te
Blijham
Blijham 23-11754

Naantje
Elses
† eind
1797
Groningen

Egbert Hendriks Trijntje Willems
Kuiper (van
van Wedde
Wedde)
~ 17-9-1747 te
~ 23-4-1740
Vriescheloo
Oude Pekela
† .2-1-1798 te
Groningen (?)
ze hebben eerst in
[GKp19]
Wedde gewoond
Vriescheloo 21-4-1775

Harm Wijbrands Maike Roelfs
Wieringa
* 1759 Lutjegast
~ Fransum
† 19-10-1827 te
* 8-4-1764
Fransum
† 27-2-1836
Landb.te Fransum

Hendrik Egberts Kuiper

Jantje Harms Wieringa

12-12-1790

* 12-6-1785 te Hoornschedijk
* 15-4-1791 te Fransum
† 3-10-1833 te Fransum (door stier) ~ 8-5-1791 te Fransum
Landbouwer te Fransum, Elderveld † 5-6-1849 te Fransum
11 kinderen
124 9-12-1810
Fransum
Hendrik Hendriks Kuiper
* 25-11-1824 te Fransum
~ 16-1-1825 te Fransum
† 11 1 1891 t G i
Jantje Hendriks Kuiper
* 14-5-1854 te Zevenhuizen
† 12-4-1925 te Winsum

Kornelis Jans Bakker

Aaltje Abels Hofman

Landbouwer te Fransum

125

126

Trijntje Kornelis Bakker
* 11-7-1824 te Zuidhorn
~ 3-10-1824 te Zuidhorn
62
† 4 7 1890 t Z
h i
Aduard 8-5-1850

127

63

gehuwd op 4-9-1883 te Winsum met Jacob Jans Boer

31
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Harmen Anna
Gockens Tijes
* ca.
1580

Meeuwe
Harmens

Tonnis

Famke Tonne's

Frouwe Edzko Mencke
Nannens Rinnolts Nannens
Van
* ± 1563
Mid† voor [GG] 15
wolda 3-5p.110
* 1584
* ± 1580 * ± 1580 1623
3 kind.
zoon
Landb. † na
1656
van
en
school- Dochter Rinnolt Zoon
&
Edzke
meester. van
Nanne Sybelke zie
Zoon
van
Hayens
[WO]
Midwolda 21-4V. 9-8-1613
1601
Buntcko
(Bunco,
Bontko)
Sybens

Wapko Sijben
Luppens

4103 Mencke Nannens:
Huwt II: Syntko Ulckens H.C.
3-5-1623
4 kinderen.
Zus van Frouwe Nannens
(4101/4357) Hewo Nannens

[WO]
No.208

Voor 13-5-1619

Wibbe Bonnekes Lamme Edzckens
Van Midwolda
* 1615
3 kinderen

Pieter Cornelis

Meije Wapkes

Had broer Sebo had broer:
Bonnekes [WO] 8 Nanne Edzckens
(6596)
[WO] 212
1645
Poppo Meeuwes
Yda Wibbens
* ca. 1645
Huwt II op 15-12-1682 te Meeden * Meeden
met Grietje Hiltjes w.v. 6 kinderen † na 1678
Was Diaken te Meeden
5 kinderen
zie Verzegeling Meeden V kk dl 5
Huwt I: 1024
Meeden 20-3-1668
Edzko Popkens Smit

Jan Harmen

Syben Pieters

† voor 1693

* ca. 1641

[Meeden] 208
1025

Huwt II: H.C. Meeden 26-6-1696
met
F l k
O
dd
1026 J J

Mye Jans

~ 1-11-1668 Meeden
512
Proclamatie Meeden 22-9-1695
Popko Edzkes
* 15-10-1702 te Meeden
† 16-7-1776 te Meeden

513
gehuwd op 15-10-1730 te Meeden met Martjen Meints

256
‐ 18 ‐

Claas Lubbers

Wupke

Harmen Clasen

Edzo Klasens

Frouke

Martjen Edzens

Hayo

7 kinderen

1028Meeden 31-10-1663
Huwlijkscontract
Meint Harmens

1029

1030
Corneliske (Haykens) Heijes

514
Huwlijkscontract Meeden 5-2-1706
Martjen Meinds
* ~ 24-2-1709 te Meeden
† 11-8-1772 te Meeden

1031

515
gehuwd op 15-10-1730 te Meeden met Popko Edzkes

257
‐ 19 ‐

Claas
Trijntje Jan Har- Aleid
Cornelis Jacobs mens
Berends
(Vegter)

H.C. Westerlee
8-4-1625

Cornelius Peters Doe Phebes

Cornelis Clasens Haaske Jans
Vegter

1 kind

1 kind

Phebo Cornelius

Trijntien Cornelius

* Beerta

* 29-1-1660 Nieuw Wolda of Beerta

Landbouwer

1 kind

Oostwold, 1032
H.C. Beerta 9-3-1679

1033

1034

Kornelis Phoebes
Martjen Jacobs
~ 8-2-1680 te Beerta
Huwt I op 7-9-1699 te Beerta met Ina Reinds
Landbouwer
516
Beerta 26-10-1704, Huwlijks Contract Nieuw Wolda 11-9-1704
Jacob Cornelis
* 27-2-1707 te Beerta

1035

517

gehuwd op 9-8-1738 te Westerlee met Wye Klaassens

258
‐ 20 ‐

Trijnke Klasen

Jacob Klasen

Trijntken Aylckes

Fokko Hommes

Wya Rutgers

Huwde I Eene Elkes

Procl.Westerlee 1036
24-5-1686, H.C. 20-5-1686
Klaas Jacobs
kerkvoogd Westerlee
~ 26-6-1687 te Westerlee
Huwt II : H.C. 22-12-1729 Meeden
Wye Klaassens
van Westerlee
~ 18-12-1712 Westerlee

1037

1038 13-7-1684
Nieuwolda

1039

Haicke Fockes
Nieuwolda
518
Westerlee 7-2-1712

519
gehuwd Procl. Westerlee 13-7-1738 met Jacob Cornellis
Huwde I met Waldrik Gosens Dikema
259
‐ 21 ‐

Tiapke Tiackes

Aeltien Jans

Geert Harms

H.C. Westerlee 24-1-1661
Tjacke Tiapkes
van Westerlee
* 5-12-1669

Foeleke Geerts

536 H.C. 29-10-1696
Westerlee 22-11-1696,
Tjapko Tjackens
van Heiligerlee
~ 23-5-1704

537

gehuwd: Procl. Westerlee 15-11-1733, H.C. Meeden 7-12-1733 met Jantje Hemmes

268

‐ 22 ‐

Claas Jans

Ideke

1076
Hemmo Clasen
* 16-7-1676 te Meeden

1077

1078
Anna Jans
* Winschoten

Proclamatie538
Meeden 13-9-1669
Jantje Hemmes
~ 12-3-1706 te Meeden

1079

539

gehuwd, Proclamatie Westerlee 13-11-1733, H.C. 7-12-1733 te Meeden met Tjapko Tjackens

269

‐ 23 ‐

Joost Ubbes

Lamme Alberts

† 7-3-1721

1080
Harm Jacobs

1081

1082
Eefke Joosts

lidmaatschap Wagenborgen 1715
540
Wagenborgen 5-7-1716, geen H.C.
Jacob Harms
~ 19-10-1721 te Woldendorp

1083

541

gehuwd op 27-8-1751 te Nieuwolda met Geertje Harms

270
‐ 24 ‐

Frouwe Edzko Mencke
Nannens Rinnolts Nanning
Van
* ± 1563 s
† voor
Midwolda 3-5[GG] 15
p.110
* ± 1580 * ± 1580 1623
zoon
* 1584
Landb. † na
1656
van
3 kind.
en
school- Dochter Rinnolt
&
Zoon
meester. van
Nanne Sybelke Edzke
Zoon
van
Hayens
zie
Midwolda 21-4V. 9-8-1613
1601

Wapko Sijben
Luppens

Buntcko
(Bunco,
Bontko)
Sybens

Meeuwe
Harmens

Famke Tonne's

* ca. 1610

Poppo Meeuwes

Huwt II: Syntko Ulckens H.C.
3-5-1623
4 kinderen.
Zus van Frouwe Nannens
(4101/4357), Hewo Nannens
(13190) H
N

Wibbe Bonnekes Lamme Edzckens
Van Midwolda
3 kinderen
* 1615
had broer Sebo
had broer:
Bonnekes [WO] 8 Nanne Edzckens
(6596)
[WO] 212
1645
Yda Wibbens

Huwt II op 15-12-1682 te Meeden * Meeden
met Grietje Hiltjes w.v. 5 kinderen † na 1678
Was Diaken te meeden
5 kinderen
zie Verzegeling Meeden V kk dl 5
Huwt I: 1088
Meeden 20-3-1668
Edzko Popkens

4103 Mencke Nannings:

Pieter Cornelis

Jan Harmen

Syben Pieters

† voor 1693
[Meeden] 208

* ca. 1641

[WO]
208

Meije Wapkes

II: H.C. Meeden 26-6-1696 met
Jan Jans Folckers van Onstwedde
1090
1091

1089
Mye Jans

~ 1-11-1668 Meeden
544
Proclamatie Meeden 22-9-1695
Popko Edzkes
* 15-10-1702 te Meeden
† 16-7-1776 te Meeden

545
gehuwd op 15-10-1730 te Meeden met Martjen Meints

272
‐ 25 ‐

Claas Lubbers

Wupke

Harmen Clasen

Edzo Klasens

Frouke

Martjen Edzens

Hayo

7 kinderen

1092Meeden 31-10-1663
Huwlijkscontract
Meint Harmens

1093

1094
Corneliske Haykens

546
Huwlijkscontract Meeden 5-2-1706
Martjen Meinds
* 24-2-1709 te Meeden
† 11-8-1772 te Meeden

1095

547
gehuwd op 15-10-1730 te Meeden met Popko Edzkes

273
‐ 26 ‐

Claas
Trijntje Jan Har- Aleid
Cornelis Jacobs mens
Berends
(Vegter)

H.C. Westerlee
8-4-1625

Cornelius Peters Doe Phebes

Cornelis Clasens Haaske Jans
Vegter

1 kind

1 kind

Phebo Cornelius

Trijntien Cornelius

* Beerta

* 29-1-1660 Nieuw Wolda of Beerta

Landbouwer

1 kind
1096
Oostwold,
H.C. Beerta 9-3-1679

Kornelis Phoebes
~ 8-2-1680 te Beerta
Huwt I op 7-9-1699 te Beerta met Ina Reinds
Landbouwer
Jacob Cornelis
* 27-2-1707 te Beerta

Jacob Bronts

Bouwe Rotgers

1097

1098

1099

Martjen Jacobs
* ±16184 te Nieuwolda
† begr. 16-2-1752 te Beerta
548

Beerta 26-10-1704, Huwlijks Contract Nieuw Wolda 11-9-1704

549

gehuwd op 9-8-1738 te Westerlee met Wye Klaassens

274

‐ 27 ‐

Trijnke Klasen

Jacob Klasen

Trijntken Aylckes

Fokko Hommes

Wya Rutgers

Huwde I Eene Elkes

Procl.Westerlee 1100
24-5-1686, H.C. 20-5-1686
Klaas Jacobs
kerkvoogd
~ 26-6-1687 te Westerlee

1101

1102 13-7-1684
Nieuwolda
Haicke Fockes
Niuwolda

550
Westerlee 7-2-1712
Wye Klaassens
van Westerlee
~ 18-12-1712

1103

551
gehuwd Procl. Westerlee 13-7-1738 met Jacob Cornellis
Huwde I met Waldrik Gosens Dikema
275
‐ 28 ‐

Harm

Engbert

1136

1137

Harmen Harmens
te Kalkwijk

wonende te Kielwindeweer

1139

Annigje Engberts

568
Engbert Harmens
* 3-2-1715 te Hoogezand

1138

569
gehuwd op 27-8-1741 te Hoogezand met Margje Hiddes
beide afkomstig van Kalkwijk
284
‐ 29 ‐

1140
Hiddo Jacobs

1141

1142
Roelfje Remmers
* Noordlaren

570
Hoogezand 6-4-1704 (procl.boek Hoogezand)
Margje Hiddes
* 22-9-1715 te Hoogezand

1143

571

gehuwd op 27-8-1741 te Hoogezand met Engbert Harmens
beide van Kalkwijk
285
‐ 30 ‐

Albert Hermann
Ligger
te Zuidveen, bij
Steenwijk
Huwt II 30-101681 Veendam
met Trijne
Egberts, wed.van
Jacob Hendriks Sap

Lammigje Berends

1144
Geuchjen Jacobs (Sap)
~ 2-3-1714 te Veendam
vervener zie V 11 29-3-1761

Jacob Otten

Annigje Alberts

* Smilde

* Zuidveen

Huwde II Hendrikjen Harmens van
Sappermeer
1145 H d III S ij j H d ikVeendam
114627-11-1674

zie Gruoninga
Sept bot 1965,
p.72-73

1147

Wichertjen Jacobs

572
Veendam 8-3-1711 H.C. Veendam 11-2-1711
Hendrik Geuchies
* 19-9-1721 te Veendam

Lammighjen
Thiessen

573

gehuwd op 28-1-1751 te Veendam met Marchien Franssen

286
‐ 31 ‐

Berend Trijne
Wessels Berends
Boedelscheidin
g RA
VLE 118-1695

± 1640
Frans

Wessel Berends Geertruid Jans
woonde in Hoorn,
Wedde
5 kind
† 11-8-1695
Zie VI z
Vl.wedde 13-111663
Zie VI w2 15-4± 1667

Frans Fransen Nipperus

Trijntje Wessels

* Osnabrück

Nanne Menses

Martje Pieters

* Wedde
4 kinderen
Huwt II Willem Isaäcs van Schelten
Westerlee 27-4-1704,
H.C.idem
boedelscheiding RA Veendam 28-1e
1148
Zi D30-3-1690
W dd VI 11 8 16951149 1729
Proclamatie
Meeden

Frans Fransen Nipperus
* 1698 te Westerlee

Swaantje Nannes
* Wildervank
574
Veendam 24-8-1727

Marchie Fransen
~ 21-8-1751 te Veendam
Zie ook 414

1151

575
gehuwd op 28-1-1751 te Veendam met Hendrik Geuchies Sap

287
‐ 32 ‐

Jan Harmens Meyer

Meintje Lammerts

1152 21-11-1641
Sappermeer
Jan Jansen Meyer
* Sappermeer 8-6-1656

Pieter Alberts

1153

1154 5-10-1661
Sappermeer

1155

Martien Pieters
* Sappermeer 2-4-1665
576
Sappermeer 6-1-1689

Jan Jans Meyer
* 7-4-1697 te Sappermeer

Rindelt Jansen

577
gehuwd op 19-8-1717 te Sappermeer met Klaaske Jans

288
‐ 33 ‐

Klaas

Ties

1156
Jan Klaassan

1157

1158
Jantien Ties

578
Proclamatie Sappermeer 28-11, 5-12 en 12-12 - 1686
Klaaske Jans
* 5-5 1698 Sappermeer

1159

579

gehuwd op 19-8-1717 te Sappermeer met Jan Jans Meyer

289
‐ 34 ‐

1200

1201

Berend Harms
Vervener

1202

1203

Jantje Hendriks
Begraven 28-10-1745 te Nieuwe Pekela
600

Jan Berends
~ 11-9-1709 te Nieuwe Pelela
Vervener

601
Huwt Januari 1734 te Nieuwe Pekela met Hindrikje Abrahams

300
‐ 35 ‐

Hindrik Jans

Annigje Pieters

1204
Abraham Hendriks
~ 17-8-1684 te Oude Pekela
Begr. 23-4-1744 te Nieuwe Pekela

Jan Hindriks

1205

1206

1207

Antje Jans
~ 4-11-1688 te Oude Pekela
602 17-12-1705
Oude Pekela

Hindrike Abrahams
~ 20-1-1715 te Nieuwe Pekela

Grietje Hindriks

603
Huwt in Januari 1734 te Nieuwe Pekela met Jan Berends

301
‐ 36 ‐

1208
Harm Egberts Panjer
* Veendam

Egbert Harms Panjer
* Veendam 25-8-1720

1209

1210

1211

Marchien Luitjes
* Nieuwe Pekela
604
Veendam 12-2-1719

605

gehuwd: Procl & H.C. december 1743 te Veendam met Hendrikje Jacobs

302
‐ 37 ‐

Jan (Wicherts ?)

(Marrighjen ?) Gerrits

Jan Alberts Wijghman

[GP] Margje Symens

* vóór 27-11-1673

1216
Giethoorn
Jan Jans Panman
Landbouwer aan Westerdiep 17 te Veendam
† 1727

Roelof Jans Panman
Landbouwer te Kiel
† 24-10-1781 te Kiel

Huwt I 18-3-1660 Giethoorn met
Huwt I 14-3-1658 te Giethoorn met
Lammigje Hendriks
Jan Wychers
1217
1218H.C. Veendam 17-11-1673
1219
II 6-3-1669 Giethoorn,
Lammighjen Jans (Wijghmans ?)
Huwde I: op 16-11-1724 met Jan Wichers
608
H.C. Wildervank 15-12-1697

609

gehuwd I met Aukje Willems die overleed tussen 1754 en 1756
gehuwd II op 29-7-1756 met Niesjen Everts die overleed op 15-8-1836 te Kalkwijk
broer Jan Jans Panman was leraar te Pekela
304
‐ 38 ‐

Ubbe Meertens

Lijsbeth Ijssens

Derk

Yke Wietses
* 1645
† 25-3-1725

1232 15-8-1675
Sappermeer
Meerten Ubbes
* 1676
† 6-8-1736

1233

1234
± 1670
Aaltje Derks
* 1682
† 4-4-1718

616
15-1-1702
Hendrik Meertens
* 4-7-1709 Borgercompagnie
† 14-8-1781

1235

617

gehuwd op 12-1-1740 te Veendam met Wytske Wijbes van Ostheam (Friesland)

308
‐ 39 ‐

1244
Geert Halbes Kool
† 28-2-1749

1245

1246
Reine Jacobs
* 18-5-1705
† 21-11-1772

622
13-2-1724
Femme Geerts Kool

1247

623
gehuwd op 24-2-1758 te Nieuwe Pekela met Jannes Ebbes

311
‐ 40 ‐

Hindrik Harms
Drent

Woonde
Kleinemeer 46 te
Sappermeer

Claes Jans van Ancum (plaatsje bij Harmtjen Hindriks in ’t Kleine Meer Harte Feyes
Osnabrück)

1264 11-9-1664
Sappermeer

1265

Ebeltje Renkes

1266 21-1-1674
Sappermeer

Hendrik Claassen Schrage
Turfschipper op een “gebruikte tasse” Petertien Hartes
~ 19-11-1671
Grondbezitter in Kleine Meer, ~ 10-3-1699 “bejaard gedoopt”.
† voor 28-4-1755 later (± 1714) te Tripscompagnie en later te Borgercompa
632
Sappermeer 17-1-1697

1267

633

Klaas Hendriks Schrage (Schraag)
Trouwt 17-1-1723 te Sappermeer met Jesel Pyls, dochter van Pyle Jans en Hylke Hindriks
~ 10-10-1667 te Sappermeer
† voor 29-11-1746
Eerst turfschipper, later vervener en landeigenaar te Borgercompagnie.
316

‐ 41 ‐

Poppo Tjapkes

1288
Menno Roelfs

1289

1290

1291

Asse Poppes

644
Muntendam
Roelf Memmes
* Muntendam

Froucke Jans

645

gehuwd op 24-3-1704 te Veendam (H.C. 7-3-1704 te Veendam) met Jantje Poppes

322
‐ 42 ‐

1292
Poppo Everts

1293

1294
Marritjen Hendriks

~ op 12-6-1659 te Veendam
646
Veendam 16-2-1679
Jantje Poppes
~ 13-2-1684 te Veendam

1295

647

Huwt op 24-3-1704 te Veendam met Roelf Memmes
Huwt II op 24-6-1725 te Veendam met Albert Fockes van Zuidbroek
323
‐ 43 ‐

Albert Egberts
Puysse
7 kinderen

Evert Jansen
Coudam

Jetske Eltjes

1292

4 kindeen

Jantje Poppes
~ 13-2-1684 te Veendam

Jannecke Alberts Puysse

Huwde I Nanko
Huwde III Albert Derks,
H.C. 11-4-1681 Veendam

2 kinderen

Poppo Everts

Hendrik Pals

1293

1294

1295

Marritjen Hendriks
~ 12-6-1659 te Veendam
646
Veendam 16-2-1679

647

gehuwd op 24-3-1704 te Veendam (H.C. 7-3-1704 te Veendam) met Roelf Memmes
Huwde II op 24-6-1675 te Veendam met Albert Fockes van Zuidbroek
323
‐ 44 ‐

Jan Nayer

1312

1313

Edde Jentjes

1314

1315

Geesje Jans

~ 1685 te Veendam
656
Jan Eddes Prins

657
gehuwd op 9-3-1721 te Veendam (H.C.idem) met Riene Roelfs

~ 25-6-1699 Veendam
328
‐ 45 ‐

Wolter Jansen

Stijntje Helmers

Sappermeer 28-11-1625
Remke Peters

1316
Roelof Meyer
3 kinderen

Riene Roelfs
begraven 10-11-1757 te Muntendam

1317

Grete Wibbes

1318

1319

Geele Remkes
Huwde II met Geert Alberts
658 Huwde III op 27-3-1707 te Zuidbroek met Berent Egberts

659

gehuwd op 9-3-1721 te Veendam (H.C. idem) met Jan Eddes Prins

329
‐ 46 ‐

Jan Hazewinkel

Eva Cornelis

* ~ 1610

Rytse Sybes

Tette Pieters

† vóór 9-1-1671

3 kinderen

Nanko

Jetske Eltjes

Abraham Hayes

Elsien Fransen

Van Esens (daar is een
dorpje/landgoed “Eese”) bij
Steenwijk, Drente. Mogelijk
uit Duitsland van “Hase”.

Bakker van
beroep
~ 1635
Jan Jansen Hazewinkel

Anneke Rytses

Eltje Nankes

* 24-1-1636 te Leer (Duitsland)
~ Beetsterzwaag
Had broer Kornelis en zus Teetjen.
Huwt I: Jeylcke Hendriks, w.v. 1
kind Amelke:* 1659
1320 Getrouwd 11-2-1666 te Veendam
1321
Ondertrouw te Veendam 13-1-1666.
Cornellis Jans Hazewinkel

Marrichje Abrahams

1322Veendam 23-2-1670
Huwlijkscontract
Jetse Eltjes

~ 28-3-1675 te Veendam
~ 15-10-1676 te Veendam
Turfschipper. Wonende te Beneden Oosterdiep. W.v. 9 kinderen.
660
Veendam 20-12-1696
Abraham Cornelis Hazewinkel
~ 25-10-1711 te Veendam
6e kind.

1323

661

gehuwd op 29-1-1733 te Veendam (H.C.1-2-1733 Veendam) met Seyke Reurts

330
‐ 47 ‐

Roelof Roelofs
Canningh

Hindrik Wolters

Eelke Reeuwerts

Albert Gerrits

~ 27-4-1656 te Sappermeer

(?) 3-9-1680 te Sappermeer

'Koning uit 't kleine Veen'

1324 29-1,5-2,12-2-1682
Proclamatie Sappermeer
Sappermeer 12-2-1682
Reurt Hendricks
~ 13-3-1687 Sappermeer
lidmaatschap Veendam 1712, van Sappermeer (?)

1325

1326 26-12-1681
Veendam
Huwlijkscontract Veendam 9-12-1681

1327

Hilligjen Alberts
~ 29-3-1696 te Veendam
662
Veendam 12-2-1712, Huwlijkscontract 8-2-1712

Seyke Reurts
~ 1-3-1716 te Veendam

Sye Roelfs

663

gehuwd op 29-1-1733 te Veendam (H.C.1-2-1733 Veendam) met Abraham Cornelis Hazewinkel

331
‐ 48 ‐

Jacob Lodewicks

Aeltien Jans

* 3-11-1643

Proclamatie1368
Groningen 5-9-1668
Jan Lodewicks Zeehuizen

1369

1370
Alegonda Jacobs

684
Groningen 5-9-1698
Jacob Lodewichs Zevenhuizen
* 26-3-1702 te Groningen

1371

685
gehuwd op 2-6-1724 te Groningen met Margjen Hoving

342
‐ 49 ‐

1392
Jan Hilbrands

1393

1394

1395

[BNZ 31] Jantje Klasens

landbouwer, eigenaar van 25 deimt
daarna vanaf 1753 beklemde meyer van 58 deimt
Albert Jans Niehoff
* 14-11-1697 te Noordbroek
~ te Noordbroek
Eerst bakker, daarna beklemde meyer en landbouwer [BO nr.31]

696

697
Huwt op 29-4-1725 te Noordbroek met Grietje Hilbrand

348
‐ 50 ‐

Bartelt Janssen

Siebrichjen
Tyssen

van Sappermeer
van Groningen

Sappermeer 19-5-1644
Meyndert Bartels

Jantje Geers

Helmer Sygers

Trijne

~ 26-8-1649 te Sappermeer

1468 21-11-1669
Sappermeer
Bartelt Meynders
~ 8-8-1675 te Sappermeer

1469

1470
6-3-1670 aangekomen
Sappermeer
Stijntje Helmers
~ 13-2-1676 te Sappermeer

734
Sappermeer 26-2-1702, Proclamatie Sappermeer 12-2-1702
Sibrichjen Bartels
~ 4-9-1712 te Hoogezand

1471

735

gehuwd op 11-3-1731 te Veendam met Cornelis Wijtses

367
‐ 51 ‐

1472

1473

Warner Tholen
Aaltjen Paulus
* 't Osnabruckse stigt
Afkomstig uit het bisdom Osnabruck. Kan ook omgeving Bellingwolde of
Westerlee zijn.
Midwolda 20-11-1687

1474

1475

737

Willem Warners
Huwt I: op 7-9-1720 met Aaltien Geerts, dochter van Geert Hendriks en Martje Everts
begraven 25-7-1757 te Midwolda
Huwt II: op 12-11-1738 te Midwolda met Houcke Aykes van Weener H.C. 31-10-1738
Landgebruiker van fam. Piccardt in Midwolda. [WO] 57 p.294
368
‐ 52 ‐

Sweer Reinders

Ayke Aykens

Teelke Hindrichs

Hille Sweers

1476

1477

Ayko Aykens

1478

1479

Lamke Roskens
* Holthusen
738

Houcke Aykes
~ 14-4-1710 te Weener
begraven 28-1-1773 te Midwolda

739
gehuwd op 12-11-1738 te Midwolda met Willem Warners

369
‐ 53 ‐

Abel Verkeke

Laurins Janna

Jannes Verkeke

Jutte Roelofs

Huwde II
Wilhelmina (Pruis) van Doesburg
H.C. Veendam 23-8-1700

(zie Kram 980)

~ 4-10-1696 te Veendam

Hindrikjen Vegter
~ 21-11-1723 te Sappermeer

Annigje Rinders

van Muntendam

149225-11-1694
Veendam
Abel Jans

Berend Jans

1493

1494 15-1-1701
Sappermeer

1495

Meiske Berents
~ 24-12-1702 te Sappermeer
746
Sappermeer 31-1-1723

747

gehuwd op 3-8-1745 te Sappermeer met Warner Maartens Jonker

373
‐ 54 ‐

Popke Popkes

Geertien

1536
Take Popkens
* 13-12-1668

Jacob Takens
* 9-12-1694 te Noordbroek
† 24-1-1749 te Nieuwolda
zie boek van Nieuwolda blz.137

1537

1538

1539

Gysel Sibolt
* Noordbroek
768 gehuwd I met Halbo Wilkes
Noordbroek 3-7-1692

769

gehuwd op 7-12-1721 te Nieuwolda met Eltjen Roelfs

384
‐ 55 ‐

1548
Tiddo Theys
Schipper

Martjen Tiddes
* 27-8-1702
† 8-3-1746 te Nieuwolda

1549

1550

1551

Gretje Jans
* Hellum
774
Nieuwolda 23-4-1693

775
gehuwd op 4-5-1721 te Nieuwolde met Jan Gerrits Bart
Huwde II op 3-8-1738 te Nieuwolda met Jurjen Jans Breuker
387
‐ 56 ‐

1552

1553

Warner Tholen
Aeltje Paulus
* ±1650 't Osnabruckse stigt
Afkomstig uit het bisdom Osnabruck. Kan ook omgeving Bellingwolde of
Westerlee zijn.
Midwolda 20-11-1687

1554

1555

777

Willem Warners
Huwt I: op 7-9-1720 met Aaltien Geerts, dochter van Geert Hendriks en Martje Everts
* 1689
Huwt II: op 2-11-1738 te Midwolda met Houcke Aykes van Weener H.C. 31-10-1738
† 25-7-1757 te Nieuwolda, begraven 25-7-1757 te Midwolda
Landgebruiker van fam. Piccardt in Midwolda. [WO] 57 p.294
388
‐ 57 ‐

Tjark Bontkes
Herman Lamme
6272 Berends Evertje
ten
(???)
zoon van Bontko Camp
Tjarks en Gepke
Udem

Epke
Eppo
Holtiens Eltjes
* 1590
† ± 1670
te Zuidbroek
Landb.&
kerkvgd.
Zuidbro
ek

Teyo
Froutet Eenjo
Aeldriks
† 1657

Aelke
6273
† vóór 1645

zn. v. Hiltio
Eppens en Yfke

Hij huwt II Beerta 25‐
± 1620

Bontko Tjarks
(Bontkes)

vóór 1622

† 2-2-1672
N.broek
1621-1626
predikant te
Meeden,
1626-1684 predikant te Noordbroek
6286
Winseh 25-10-1620
H.C. idem

Lamme Hermans Fan ...
(ten Camp)

Lupke Feyes

Tjaaktie Eenjes

Landbouwer te
Blijham

Landbouwer te
Ulsda

Beerta 25-10-1645, H.C. idem
Jan Bontkes
Landbouwer te Ulsda

Ellerus Eppinus

* 1651 Zuidbroek * 13-3-1635 te
Noordbroek
† 12-3-1684 te
Blijham
† Blijham

1650
Sophieke Jans

Huwde I met Trijntje Hendriks
H.C. Beerta 7-6-1676
1568
Beerta 21-2-1686,
H.C. idem
Bontko Jans (Bontkes)
~ 8-5-1692 te Beerta
landbouwer te Ulsda
(Eerder gehuwd Beerta 1713 ??)
Jan Bontkes
6-8-1716 te Beerta, geboren te Ulsda
† Ulsda
Landbouwer te Ulsda

Hillenius Eppens Remke Ellerie

1652-1684
Predikant te
Noordbroek 25-7-1654, H.C. idem

Tjark Lupkens

Frouke Hillenius

* 3-8-1656 te Blijham
† ± 1728 te Blijham

* 25-6-1666 te Blijham

1569

Huwde I met Hermannus Molanus,
predikant te Blijham
1570
1571
Blijham 25-5-1693

[RI] IX p.1310] Eppien Tjarks
~ 9-5-1695 te Blijham
784
Beerta 1713, H.C. Blijham 2-8-1715

785
gehuwd op 6-11-1740 te Beerta met Hilje Harms

392
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Rijlast

Sieho

Harmke

Huwt II
met
Geert
Lupkes

Wibbo Eylarts

Jantien Sickes

Claas Geerts

Epke Jans

Huwde I Bonje Huwde I Adam Huwde II Hoyte
Elties, H.C. 3-9- Geerts op 3-11- Harmens
1656 te Beerta
1662 te Westerlee
Huwde II Schelte
Landb. te Beerta,
Hendriks
had ook land in
Krooppolder
vóór 3-3-1668
Eildert Wubbes

Aafke Claessens

Landbouwer te Ulsda

1572
Harmen Egberts
van Bunde, Duitsland
Huwde II Epke Eilerts
† Bunde
Hilje Harms
van Bunde, Duitsland
† Ulsda ± 1800

Huwde II Han Pieters, H.C. Beerta
22-2-1695
1573
Nieuw Beerta 4-1-1689, H.C. 15-12-1688 Nieuw Beerta
Jantjen Eilderts
~ 20-8-1693 te Beerta, geboren 1691 te Beerta
† Bunde, Duitsland
786 Huwde I Wigbolt Geerts, Beerta 25-4-1740
H.C. Beerta 18-3-1712

1575

787

gehuwd op 6-11-1740 te Beerta met Jan Bontkes

393
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Eppinus
Eppo
Epke El- Ellerus
[GDW] 2922
Holtiens tiens
† 2-2-1672 N.broek

* 1590
†±
1670
te Zuidbroek
Landb.
& kerkvgd.
Zuid
Ook

6306

1621-1626 pred. te Meeden,
1626-1684 predikant te Noordbroek

Aeilko Wendelt
Boelens je
Evenens

Trijntje
Magda- Elso
lena
Hemkes Hares
Saxen* ± 1600
* 1610 Huwt II:
† 10-12-1650 huizen
te Wedde
Roelf
veldscheerder
later borggraaf † 27-10- EigenBregenHuwt I:
1679
erfde te beek,
Geertruid
Lucas
Blijham H.C.25[HZW]
2-1661
te BlijOp
6316
“Hem- ham
keserf”
Huwt II: Oude Schans
Blijham 8-4-1630
Derk
Hazelhof

I: Froucke Oomkes
* 1601 † 1641
[GDW] 2903
II Gepke Jacobs
* 1605
† 27-4-1648
[GDW] 2907
6307

Winseh 25-10-1620
H.C. idem

vóór 1649

8-6-1629

Hellenius Eppens Remke Ellerie

Coeno Aeilkens

* 1651 Zuidbroek * 13-3-1635 te
Noordbroek
† 12-3-1684 te
† Blijham
Blijham

* Blijham

Hemme Lauwers Claes Schmael
(Louwerts)
Uit Noordbroek

Auke Alberts

1652-1684
Predikant te
Noordbroek 25-7-1654, H.C. idem

Eltjo Hellenius
~ 11-4-1669 te Blijham
† ± 1707
Landbouwer te Beerta
Huwde I Zijsabeth Egberts Swijkes,
H.C. Beerta 30-7-1696

Eltjo Hillenius
* 30-7-1730 te Beerta
† 13-8-1808 te Beerta
Landbouwer te Beerta

Eltjen Elses
* 30-10-1642
† tussen 1704 en
1707
Huwde I Addo
Wannes
H.C. 31-5-1659 te
Blijham

H.C. Blijham 6-4-1667

Lukje Coenen
(Lucktjen)
Huwde II Hermannes Garstman,
Beerta 30-11-1726, H.C. idem

Huwlijkscontract Blijham 20-11-1705

Eltjo Hillenius
~ 4-8-1709 te Beerta
Landbouwer te Beerta, later Blijham
† te Beerta

Lucas Hazelhof
(Haselhoff)
* 1645 te Wedde
† 1723
Was sergeant
chirurgijn in 1668
Schatbeurder van
Blijham in 1684

Hermannes Schmaal [BBL p.137] Beelke Haselhoff
~ 10-12-1665 te Noordbroek
* ± 1666
~ 20-1-1678 te Blijham
† 28-9-1723 te Blijham
† Blijham. Leefde nog in 1733
predikant te Blijham, eerder te
Sellingen
I
28 3 1691 G i
1577 H
1579
± 1699
Magdalena Schmaal
~ 14-12-1707 te Blijham
† ± 1755 te Beerta
788

Huwlijkscontract Blijham 9-9-1729

789
gehuwd op 9-11-1755 te Blijham met Trijntje Luikens
[BBL 20]
394
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Jan
Derks

s

Jan
Derks

Remke Meynart Engeltje
Edtzken Harmen Hillens
s
s

Eppinus
Eppo
Epke El- Ellerus
[GDW] 2922
Holtiens tiens
† 2-2-1672 N.broek

Teyo
Froutet Eenjo
Aeldriks

† vóór
1680

† 1657

* 1590
† ± 1670
te Zuidbroek
Landb.&
kerkvgd.
Zuidbro
ek

Kerkv.
1670

± 1640

Egbert Jans

Blijham 13-2-1625

Lysbeth Jans

vóór 1665

* Blijham

1621-1626 pred. te Meeden,
1626-1684 predikant te Noordbroek
I: Froucke Oomkes
* 1601 † 1641
[GDW] 2903

Lupke Feyes

Tjaaktie Eenjes

Landbouwer te
Huwde I Henricus Blijham
Bernhardi,
pastoor te
Blijham

Blijham 19-11-1653, H.C. idem

II Gepke Jacobs
* 1605
† 27-4-1648
[GDW] 2907

Hellenius Eppens Remke Ellerie
* 1651 Zuidbroek * 13-3-1635 te
Noordbroek
† 12-3-1684 te
† Blijham
Blijham
1652-1684
Predikant te

1650

Noordbroek 25-7-1654, H.C. idem

Derk Egberts

Trijntje Luikens

Tjark Lupkens

Frouke Hillenius

* 8-11-1663 te Finsterwolde
Landbouwer te Finsterwolde

* 19-11-1656 te Blijham

* 3-8-1656 te Blijham
† ± 1728 te Blijham

* 25-6-1666 te Blijham

1580 Blijham 22-8-1693
Huwlijkscontract
Luiken Derks
* 7-4-1702 te Blijham
Landbouwer te Blijham
† te Blijham
Trijntje Luikens
* 4-7-1730 te Blijham
† ..-5-1773 te Blijham

6335

Winschoten 25-10-1620
H.C. idem

Luiken Meynarts Grietje Roelfs

* Finsterwolde * Finsterwolde
† tussen 1677 en † vóór 8-1-1670
1683 te F.wolde te Finsterwolde
Huwde II
Swaantie Berents,
H.C. Blijham 11-

6334

Huwde I met Hermannus Molanus,
predikant te Blijham
1582
1583
Blijham
25-5-1693, H.C. idem

1581

verkoopt windmolen op 22-11-1728 aan Tjaaktien Tjarcks
Geert Berend Jtaske te Blijham * ..-11-1704 te Blijham
† ná 1780 te Blijham
790
Blijham 21-5-1725

791

gehuwd op 9-11-1755 te Blijham met Eltjo Hellenius

395
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Evert Harms

Geessien Berents

1588
Berend Everts
van Winschoten
† 1724

Harm Eijlerts

1589

1590
Antje Harms
van Oude Schans

794
Winschoten 29-3-1705
Foske Berends
~ 12-11-1711 te Bellingwolde
† ná 1772

1591

795
gehuwd op 19-4-1740 te Finsterwolde met Berend Harms

397
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Trijntje Jans

1592

1593

Harm Harms

1595

Anneke Wessels

† vóór 1744 te Vlagtwedde

† ná 1744 te Vlagtwedde
796

Wessel Harms

1594

797
gehuwd op 11-12-1744 te Sellingen met Grietje Wilts

398
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1596

1597

Wilt Derks

1599

Geessien Alberts

† ná 1751 te Sellingen

† 23-.-. te Sellingen
798

Grietien Wilts

1598

799
Huwt met Wessel Harms, H.C. 11-12-1744 te Sellingen

van Sellingen
399
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Menso
Udens

Ebbo
Tyache Derk
Bonnes
Jans

Nanto Emme
Bouwen Udens
s

Tonko
Heuwen
s

Zoon
van
Heewo
Murche Mensens Benno Ebbens
Huwde II met
Tiddo Eppens

Meindertje Derks Taeke Tonkes
(Take Tonckes)

Landbouwer,
kerkvoogd te
Noordbroek

6413
Voor 1600
Udo Nantkes

Uit Meeden

† vóór 25-5-1644 * ± 1605
te Meeden
† 2-11-1665 te
Landbouwer
Meeden

* Noordbroek
† Meeden

Syben Sybels

Huwde II Sebo
Bonnes (Zijlvest)

Tiackijn Bonnes

Toncko Takens

Murcke Udens

* Noordbroek
Huwde II Jan Aelders

Brouwer en Landbouwer
† 21-5-1685

* 1632 te Eexta
† 11-12-1712 te Meeden

1600
Huwlijkscontract
Noordbroek 29-3-1659
Ayolt Menses
* 5-2-1660 te Noordbroek
† 13-1-1706 te Meeden
Brouwer in eigen erfde [GDW] 2492

± 1585

Derkjen (Jans)

Werd door
huwelijk
Menso Ayolts

1601

Wye
Ritses

Boedelscheidin
g
Meeden
[WO] 21-5II p.305 1631

† 13-51618 te
Noordbroek

Ayolt Luppes

Sybel
Reinds

[GDW] 2498
20-2-1670, 1602
h.c. Meeden 5-1-1670

1603

Sijben Tonkes Huwt II: H.C. Meeden 11-12-1707 met Rempko Bronnens
* 1670 te Meeden
~ 12-2-1671
800 † 20-3-1709 te Meeden
801
Huwlijkscontract Meeden 21-5-1685

Tonko Ayolts [GDW] 2474, 2519, met wapen
gehuwd op 17-3-1713 te Meeden met Eetje Eenjes
* 17-6-1696 te Meeden
Zijn naam staat op de Klunderbeune op het orgel in de kerk te Meeden
† 3-5-1766 te Meeden
zie ook 408
Landbouwer en kerkvoogd te Meeden. Rijkste landbouwer van het Oldambt. Geschatte waarde fl.400.000 [WO]
400
‐ 65 ‐

Tjapko
Edzens
o.a.
genoem
d 16-31615 te
Winsch
oten

Eppo Tjapkes

Jantien

Hommo Imke
Tiackes

Eenjo Meertens

Hendrik Hommes Nanneke Berents Udo Nantkes
(nannekes)
† ná 14-10-1643
[Meeden] p.305
I: H.C. 16-4-1634 Huwde II Pieter
Ike Nannens
Clasens
[Meeden] p.331

Moeder Eggens

† ná 22-12-1649 * 1604
Brouwer en
Landb.

Huwlijkscontract Meeden 9-3-1629
Edze Eppes

Eetje Eenjes

Eetje Eenjes
* 18-5-1693 te Meeden
† 20-12-1784 te Meeden
Zie ook 409

Berent
Harms

Ave

Sybel
Reinds

Wye
Ritses

† na ..† na ..- 4-1632
4-1632
Landbouwer
te
Meeden
Voor 1595

II: H.C. 28-12-1639

Siben Sybels
* ± 1605
† 2-11-1665 te
Meeden

Huwt II: Sebo
Bonnes
Eexta 1638

Harm Hendriks

* ± 1627
* ± 1637
† 30-11-1673 te Meeden
† 11-8-1698 te Meeden
Koopman
[BNZ 133] [RVI] VI.87.5 [GDW] [GDW] 2490
2483
Ni h 19-3-1656
402 410
Huwlijkscontract Meeden
Eenjo Eenjes (Edzes)
* Meeden
† 13-11-1745 Meeden
[WO] 224

Nantko Emme
Bouwen Udens
s

Tette
Meerten Fenna Eggo
Hebelen (TiarcEbels
kens)
* ± 1570 “syne 2e s
† voor vrouw”
Juni
1635
Meeden
[Meeden
Doopsgezind
]
p.326

Wye Udens
* ±1636
* ±1640
† 10-6-1693
† 7-1-1708
Huwt I: Edzo Udens
H.C. Meeden 24-1-1661
Landbouwer en kerkvoogd te
[GDW] 2487
1605 M d
h.c. Meeden 20-1-1668

1607

Imke Harms
* 1-10-1671 Meeden
† 17-3-1735 Meeden
802
Huwlijkscontract Meeden 15-3-1689

803
gehuwd, h.c. 17-3-1713 te Meeden met Tonko Ayolts

401
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Hiltjo Icke
Eppens (Yfke)

Eltje

[BNZ]
No.133

Eppo Hiltiens

Epke Eltjes

*
Oostwolderhamri
k
±1595
† Zuidbroek vóór
1673
Ca. 1615
Eltjo Eppens
(Boek Noord/Zuidbroek p.133)
* Zuidbroek
† van Pest Epidemie 1666
(broer: Hellenius Eppens zie 1620)

Moeder Hommes

Edze Eppens
(koopman)

Eefje Eenjes

*
† van Pest Epidemie 1666
1609

1610

Hommo Elties
Deel van nageslacht noemt zich later “Buring”. Jantje Edzens
* Zuidbroek
* Meeden
† Zuidbroek ± 1743
† Begraven 7-3-1743 te Zuidbroek
Landbouwer en Ouderling te Zuidbroek
804 Zus van 802
21-12-1681 te Zuidbroek
Eppo Hommes
* 11‐12‐1701 te Zuidbroek

† 2-8-1768 te Zuidbroek
[BNZ] p.133

1611

805
gehuwt Meeden 13‐4‐1730 met Eeberen Sybolts
dochter van Sybolt Dethmas en Jantje Hessels

402
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Tjaeko
Tiddes

Edzke Nanno Aaltien Wirtjo Siben
Hewens Edzkens Harmen Matthiae Remme
s
ns
(Meeden
* 1605 ~
* ±1605
no. 203)
1620
Huwt I: Heiligerl * ca 1610
[WO] N.
ee
Woonde
Syntkes † voor † voor
212
12-1n in
Is zoon
1663
Midwol
van
neef van 1665
Nanne
da
Edzko
Hayens Van
Rennold
s en
[WO] Eexta
16-5-1633 Wierde 18-7-1642 te
10-5-1631 Eexta
Westerlee
Tidde Sierts

Eppien Tjaekens Edzko Nannens

Gela Matthiae

† na 7-2-1711

* ca 1645
† na 1698

† na 1698

6594 was zoon van Tiddo Tiaes, kerkvoogd te
Zuidbroek, en Hemke Fockens

6598 was landbouwer Te Meeden, woonden later
in Eexta
6598 is zoon van Matthias Hayens en Gela

3297 Huwt II: op 11-5-1684 te Schildwolde met
Mathias Hayekens, * ±1640, † 1665 .. 1689 te
Heiligerlee.
Mathias Hayekens was kerkvoogd en Zijlvest te

Huwt II: aantek.
Broer: Fokko
Tjackes
Scheemda 7-6-1675
Siert Tiddens

Syben Edzkens

† vóór 30-8-1720

* 10-12-1676 Meeden

Heeft hetzelfde wapen als Tonkes
1648
18-12-1698

Tidde Heeres

1649

Nanne Sierts
[Meeden] p.111, [WO] 122 Elke Tiddens
~ 5-3-1701 te Meeden heeft broer Edzko Sierts, noemt zich later Edzko Nan* 17-12-1699 (Ged) Meeden
† 24-1-1760 Heiligerlee
† 20-12-1765 Heiligerlee
Landbouwer op de Hoogte, bij Heiligerlee en Zeilvest te Munterzijl. 824
26-12-1726 (H.C. 26-11-1726)

Ida Alberts

1650

1651

825

Tiddo Sierts
* 16-11-1730 te Westerlee
† 3-6-1781
Landbouwer en kerkvoogd te Meeden. [BNZ] 131, [BZ] p.18, [Meeden] 206, [GDW] 2474

412
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Fokko Aeitens

Geertruit Cornelius

Zijlvest Zuidbroek
Wapen op brug Termunterzijldiep
[GDW] p.84
1652
Tjakko Fockes (zie Noord/Zuidbroek no 129)
~ 1-3-1706 te Zuidbroek
† 15-5-1784 te Zuidbroek
[BNZ] 129
Wypke Tjapkes

* 4-1-1745 te Zuidbroek
† 22-1-1812 te Zuidbroek

Eppo Pieters

1653

Jantien Benes

1654

1655

Pietertje Eppens
* Noord- of Zuidbroek
† 12-2-1792 Zuidbroek
826
Huwlijks Contract 18-5-1732 Zuidbroek

827
Huwt I: 15‐3‐1764 met Tiddo Sierts

Huwt II: Nieuwolda 14-12-1783 met Wubbo Cornelis Fockens, zijvest en kerkvoogd te Nieuwolda
413
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Frans Fransen Nipperus

Trijntje Wessels

Nanne Menses

Van Westerlee

Boedelscheiding [RA] Veendam 281-1729

Kwam van Osnabruck en woonde in
Westerlee.
1656 w.v. geen H.C.
Meeden 1670
Frans Franssens Nipperus
* 1698 te Westerlee
(zie ook 574)

1657

Martje Pieters

1659
Swaantje Nannes
* Wildervank

828
Veendam 24-8-1727

829

Herman Franssen Nipperus
* 19-3-1746 te Veendam
† 6-1-1824 te Meeden
Is een broer van Marchien Franssens Nepperus (287)

414
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Jan Harms

Syben Pieters

Harm Jans

Tiaecke Elties (van Woldendorp)

† vóór 1721

Huwt I: Udo Douwes 17-4-1681

Jan Edes

1660 Huwlijks Contract 29-1-1694 1661
Proclamatie Meeden 4-2-1694
Jan Harms

1662

1663

Eelje Jans van Beerta

830
Huwlijks Contract 9-2-1727 te Beerta
Foske Jans

Foske Edskes

831

had een broer Edsko Jans, zie boek Meeden no.205 p.253

* November 1733 te Meeden
† Januari 1824
415
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Hendrik

Sent Hendriks

Hillegien Klasen Derk Jans
uit Garmerswolde

Idegien Jans

10-4-1659 te Engelbert
Klaas Sens

Grietjen Derks

~ 1660 Kerk van Engelbert

~ 19-9-1638 te Engelbert
† waarschijnlijk in 1687

Huwt II: op 6-5-1688 met Anje
Roelfs van Harkstede
1664te Engelbert
9-5-1686

1665

Sens Claesen
Martjen Tonnis
Komt van Middelbert
* 1687 te Engelbert
Huwt I: op 9-1-1707 met Harmtie Pieters, wed. van Evert Jacobs op den
Bedum

1666

1667

833

Tonnis Sent
* 26-4-1716 te Bedum (op den Haver)
416
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Popke Claeske Jan
Abels N.N.
Peters
* ca.
1571
Wirdum
in
† 1625
MiddelMiddelbert
bert
Lanb.
Op
Bolhuis
bij
Abel Popkes

Hille
te
Middelbert
† 1626

Geessien Jans

Wyert Tonnis
Brants
(Brantsema)

* vóór 1626 (±
1590)
† 1670 te
Middelbert
landb. te
Middelbert
Harm Abels Bolhuis

Marretien Benes

* 1637 te Middelbert
† 1693 te Middelbert

* Enumatil

1792 20-3-1664
Middelbert
Hendrik Harmens
~ 5-3-1668 Middelbert, Euvelgunne
Landbouwer te Euvelgunne
Harm Hindriks
* 1-1-1679 te Middelbert
† ± 1743 te Noordwolde
landbouwer te Noordwolde

Louwe Claessen

1793

Trijntien Wyerts Brantsema

1794 Noordhorn
9-4-1669

1795

Hendrikjen Louwes
~ 4-4-1670 Noordhorn
896
Noordhorn 15-12-1695

897
gehuwd op 18-11-1731 te Zuidwolde met Hindrikjen Lubberts

448
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Alef Lubberts

Anje Claassen

uit Dalerveen
† ± 1719

Huwde I Fredrik Alberts
Huwde II Hendrik Menckes

1796 1681 / 1682
Noordwolde
Lubbert Alefs
~ 25-2-1683 te Noordwolde
† 1742

1797

1799

[RI] ouders van nr.13] Grietje Jans

898
Zuidwolde vóór 1712
Hindrikjen Lubberts
† ná 1765
Van Zuidwolde
[RI] p.127

1798

899
gehuwd op 18-11-1731 te Zuidwolde met Harm Hindriks

449
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Jan Jans

1800
Hendrik Claessens
~ 10-3-1672 te Garmerswolde
* waarschijnlijk Heidenschap
† tussen 10-4-1701 en september 1703 Thesinge

1801
Bakker te Thenninge Lolleke Jans
~ 10-4-1671 te Garmerswolde
† ná 1704
900
vóór 1700

Martje

1802

1803

901

Jan Hendrix
afkomstig uit Thenninge
450
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1804
Allert Tjaarts
† vermoedelijk 1716

Hilje Alders
* 9-3-1704 te Garmerwolde
† 19-4-1754 te Zuidwolde

1805

1806

1807

Anje Willems
van Garmerswolde
902
Garmerswolde 17-4-1697

903

gehuwd op 27-12-1771 te Garmerswolde met Jan Hendrix
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1808

1809

Duirt Willems

1811

Dietjen Jacobs

904
Jacob Deurts
~ 22-9-1695 te Middelstum
landbouwer te Rottum

1810

905
gehuwd op 27-8-1730 te Rottum met Geertje Peters
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Sybelt Jacobs

Cornelis

* vóór 1595

1828
Jacob Sybolts
† tussen 1684 en 1695

Anje Jacobs
~ als volwassene 15-4-1698
† ná 1743
[RI] p.14

1829

1830

1831

Geertruid Cornelis
† vóór 22-2-1720 te Warffum
914
27-4-1673 Warffum

915

gehuwd op 24-11-1695 te Warffum met Meerten Lourens
huwde II met Derk Krijns
457
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Jan Freriks

Aeltjen Cornelis

1840

Isebrand Jans

1841

Freerk Jans

1842

1843

Jantien Isebrands

920
Jan Freerks

Deentje Peters

921
gehuwd te Ranum met Swaantje Ennes

460
‐ 79 ‐

Wridser Eylkens

Geertien Siabbes

sinds 1689 landbouwer op
"Ernstheem"te
Maarhuizen
1944
Jan Jacobs
landbouwer te Maarslag

1945

1947
Trijne Wridsers

Huwde I Claas Isebrands in 1644 die daarvoor in 1638 huwde met Trijne
972 Klasen, weduwe van Hendrik Jansen, stiefzoon van Lipke Folkerts
973
1556
Claas Jans
Landbouwer te Maarslag
[RI] IV 13.5

gehuwd met Ayelke Sybolts
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Symon Derks van Warffum

Ayeltje Ayelts van Borkum

Jacob Jelis
† vóór 1679

1948 17-4-1642
Warffum
Ayolt Symons
* 3-1-1647
schoenmaker te Westerwijtwerd
Aelke Ayolts
~ 7-8-1681 te Westerwijtwert
† ..-9-1759 te Maarslag
[RI] IV 13-5, III 6.6

1949

1950

1951

Anje Jacobs
van Onderdendam
974
Bedum 19-2-1679

975

gehuwd op 28-1-1700 te Maarslag met Claas Jans: † 1715 te Maarslag
Huwde II Jacob Duikens van Pieterburen
487
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1984

1985

1986

Heyo Everts
[BB 55] Hindrickje Hindricks
van Weene (Oost Friesland) woonde van 1698 tot 1731 in Nieuw Beerta
kuiper en landbouwer
† ná 1734
† ongeveer 1730
992 Huwt I met Derck Jans
H.C. Nieuw Beerta 7-4-1695
Hendrik Heyes Kuiper
* 21-5-1702 te Nieuw Beerta
† 17-1-1781 te Blijham
Landbouwer te Blijham

1987

993

gehuwd op 23-1-1754 te Blijham met Renske Egberts

496
‐ 82 ‐

Elso

1992

1993

Berent Reucken

1994

1995

Naantje Elses

996

997

Willem Berents

498
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Eppo Remmens

Ello Wibbens

Hisse

16408
Rinnolt Ellens
* 1530
† 1571

Ebele Edzekens

Wya Eppens

* 1539
† ..-8-1569

* voor 1537
† na 22-9-1582

16409

16410
Voor
12-1-1563

16411

Freske Ebelens (of Siebelke?)

8204
1562
Edzko Rinnolts
* ± 1563
† voor 3-5-1623
[WO] 212

NN

8205
Huwt 9-8-1613 met Mencke Nannings

4102

‐ 84 ‐

Ebe
Heemke
ns

Reint Hayes

Sybelke Ebes
* Meeden

* ±1500

(ook 52784)
Hayo Reints

Icka (NN)

Heuwo Tonckens

† na 16-10-1613

† na 1594

Stond in 1571 bekend als gegoed in
Noordbroek

Was in 1566 kerkvoogd te Meeden
16412 [WO] 201
Nanno Hayes
* 1559
† ..-1-1611

16413

Edske Heuwes
had broer Matthias Hayes (13196?) * 1560 ~ 1565
begr. 8-10-1603 te Midwolda
8206 [WO] 212
1585

Mencke Nannings
* 1584
Huwt II: Syntko Ulckens H.C. 3-5-1623. w.v. 4 kinderen

Buncke Hillens Tiddenga

16414

16415

8207
Huwt I: 9-8-1613 met Edzko Rinnolts

(ook 13196) 4103

‐ 85 ‐

Hommo Poppes

25144

* ± 1545
† ± 1603
Grootgrondbezitter o.a. Oostwold
en Oldambt
25145
25146

Eppo Ebelens

25147

Remke Hommes
* 1569 Oostwold

Carspelman te Oostwold
12572
± 1594
Ellerus Eppinus
* Oostwold 1596
† 2-2-1672 te Noordbroek
1621-1626 predikant te Meeden; 1626-1672 predikant te Noordbroek

12573
gehuwd op 25-10-1620 te Winseh met Frouwe Oomkes
Huwde II H.C. Scheemda 8-11-1642 met Gepke Jacobs
Huwde III H.C. Noordbroek 22-7-1649 met Petertjen Gerbrants
6286
‐ 86 ‐

Rotger Hendriks

25292
Edzko Galtiens
Huwde II Tiacke (Ebbes?) w.v. 1 kind Ebbo, die jong stierf
Huwde III Aelcke Sickens w.v. 8 kinderen
Landbouwer te Finsterwolde op Hardenberg, kerkvoogd
Remke Edtzkens
* ± 1615

25293
Remke Rotgers
* Noordbroek
† Finsterwolde
12646 1 kind
H.C. Noordbroek 16-10-1610

Wye

25294

25295

12647
gehuwd ± 1640 te Finsterwolde met Jan Derks
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25300
Hillo Hayens
† vóór 1640

25301

25302
Anna Luikens

Huwde II H.C. Blijham 28-6-1640 met Albert Cornelis
12650
± 1600
Engeltje Hillens
* Blijham

25303

12651

gehuwd, H.C. Blijham 13-2-1625 met Meynart Harmens, zoon van Harmen Meinders en Lubbe Iggens
Huwde II H.C. Blijham 29-12-1651 met Roelf Boelckens (van Emmen)
Huwde III H.C. Wineh 18-5-1655 met Frans Jans
6325
‐ 88 ‐

Eppo Rembens
Zie jaargang 8. No. 8 Gens Nostra
p.119 en volgende.

25680

25681

Ebele Edzekens

25683

Wya Eppens

12840
Meerten Ebels
* ca. 1570
† voor Juni 1635 te Meeden
doopsgezind

25682

12841

6420
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Reint
Hayens
* 15001510

Sybelke
Eppens
* 15001510
Meeden

Hayo Reints (52760) (zie ook 26392)
Had een zus N. Reints die huwt voor 19-81569 voor de kerk met Tako Tonckens, zoon
van Tonko Eggens (25632) en Anna Wypkens

Woonde
in Eexta Dochter
v. Ebbe
Wapen: Heemke
wildema ns (*
n
±1477)
1530-1540
Hayo Reints

Icka

Hewo Tonckens

† voor 1571

† na 1594

Van Noordbroek

Was in 1566
kerkvoogd te
Meeden
Zie ook 26392

Zie ook 12826

Nanne Hayens
(Zie boek Meeden 203,206)

Buncke Hillens

Zie ook 12827

Edzke Heuwens
* ± 1565
† 8-10-1603 te Midwolda

Focko Sebens

Zoon Hayo (Luitenant) overlijdt
1643-1646
zus van Toncko Heeuwens (6408)
Neef van Wirtio Matthiae (Meeden
26381
Midwolda ± 1585
Hewo Nannens

26382

26383

broer van 4101/4357, 4103/4359 en Hayo Nannens Jacob Fockens “Heuwens”

Van 1630 tot 1633 landbouwer te Meeden
[WO] 203

13190

Voor 1617
Edzke Hewens
Westerlee 15-5-1633

13191

huwt: Westerlee 15-5-1633 met Tjacko Tiddes, zn. v. Tiddo Tiaes, kerkvoogd te Zuidbroek en Hemke Fockes, h.c.

6595
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Ebe
Heemke
ns

Reint Hayes

Sybelke Ebes

* ~ 1500 Eexta

* Meeden

Haye Reints

Ike (of Ycktien)
† na 1594

† na 13-10-1613
[WO] 201
1566: kerkvoogd te Meeden
[WO] 201
26392
1567

26393

26394

Matthias Hayens
Wapenschild: Linker helft: Zwarte halve adelaar in rood veld Gela
* ± 1570
en Rechter helft in goud 3 eikels en apart schild met leeuw.
† ..-5-1629
In 1621 Vaandrig van Westerlee en Heiligerlee † na 2-4-1639
[WO] 111 Kerkvoogd en zeilvest van het wolt Oldambt
13196 Wonen in het klooster te Heiligerlee. [WO] 111
Wirtjo Matthiae
* ± 1605 Heiligerlee
† 1658 ~ 1663
[WO] 206 neef van Nanne Hayens (26380)

26395

13197

Huwt:10-5-1631 te Eexta met Siben Remmes
was landbouwer Eexta, later te Meeden, woonde later weer in Eexta
6598

‐ 91 ‐

Eltie Eppes

Syben Menses

Te Meeden
* 1529
† 1578

* 1529

26396
Remmo Eltiens
† 1629 ~ 1630
Kerkvoogd en vaandrig en hopman te Eexta
Siben Remmens

Aeldrik Wyerts

26397
Fossa Aeldrix
* voor 1608
† 23-7-1622 Eexta
13198 [GDW] 1109

Bawe

26398
Winschoten

26399

Huwt I: Hommo Hemmens {GDW] 1116

13199
Huwt 10-5-1631 te Eexta met Wirtio Mattiae

* ca 1610

† voor 12-1-1665
6599
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Eppo
tho
Equart
*
midden
15e
eeuw

Henrie
Lambert
s
van
Wierum

Tamme
Sickens

Popke to Enneke Louwe
Merum
Havicks

Onno
tho
Enselens

Popke Vroucke
Abels
Elema
(Ellama)
te
Uithuize
n

Landb.
En
zeilricht
er
aldaar
Abel Eppes

Alith Weremeus Sicke Tammens

te Equert

Uit Wierum

* rond 1480

(“Weremeus”
betekent “uit
Wierum”)

Bauwe Popkens
te Merum

Havick Louwens Teteke Onnens
* ca. 1475 te Ten * te Enselens
Post

Landbouwer en
kerkVoogd te Zeerijp

1513
Eppo Abels to Equart
Landbouwer op Bolhuis
* rond 1514 (voor 1534)
† 12-10-1545 aan de Pest, samen
met 3e vrouw
28672

Eeke Sickens Tammens
(is 1e of 2e vrouw)
† Zeerijp

Louwe Havicks

Etchein Elama

Landbouwer te Enzelens
* te Enzelens

* 1515 Elemaheerd te Uithuizen
† 24-9-1582 te Emden

Eigenerfde
28673

Abel Eppens
[zie Kroniek van Loppersum p.52] Frouke Louwens van Ezelens
* 4-3-1534 te Wirdum
* ca. 1540
~ 29-3-1534 op Bolhuis
† 1626
† 1-4-1590 te Emden. Landbouwer op Bolhuis te Equart
14336 8 k.k.
10-5-1562
Popke Abels
* ca. 1571 te Wirdum
† 1623
Landbouwer en kerkvoogd

Waalke Popkens Tyalda
Elama
Landb. op Elama Uit “bij de Dijk”
te
te Uithuizen
Uithuizuin
* ca. 1467
† 19-6-1558 te
† 12-5-1541 te
Uithuizen
Uithuizen
Uithuizen 14-6-1497

28674

28675

14337
huwt met Claeske
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Iggo Tonckens

Aylke Eltekens

* ± 1490
† na 14-9-1532
Woonde te
Midwolda
Wapen: Naar
links klimmende

* 1470
† 1549

Toncko Eggens
* ± 1500 te Oostwold
† voor 17-9-1561

Anna Wypkens
* ± 1510
† ..-11-1607
Brengt Westersteenhuis in de fam.
Tonckens
25632
H
I i 1527 W k F
± 1530

Foppe N.

Hille Aylkens

Aucke Foppens

* ± 1500
† voor 18-11-1569
Landbouwer te Finsterwolde

* ± 1505
† voor 1-6-1571

Heeuwo TonckensIn 1571 volmacht van Oldambt. Was afgevaardigde van Bonneke Hillens Tiddinga
* ± 1530 te Oostwold Naar de vergadering met stad en ommeland(bijv. Ov * ± 1532
† na 27-2-1603 te Midwolda
† 21-2-1608 te Midwolda
Landbouwer te Midwolda. Had broer Tako Tonckenes die huwt met N.
Wapen: Schild met drie lelies
Toncko Heeuwens
* ± 1560 te Midwolda
† 16-5-1618 te Noordbroek
[GDW] 2895

Zus van Wypko Fockens, kerkvoogd
25634
1525 N db k (Zi 25633) 25635

12817

gehuwd tussen 180 en 1585 met Wya Joachims, zijn halfnicht. Zij: * ± 1560, † 24-4-1619 te Noordbroek.
Wya Joachims was weduwe van Eppo Tiddens. Ze was dochter van Joachim Wypkens en Hayke Jurriens.
6408
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1 Woonplaatsen van voorouders vooral in Noord‐Oost Nederland

2 Het Oldambt met dollardkwelders
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3 Gert‐Edzko Smid (1) en Tammy Michelle McAlpine

1.Gert-Edzko Smid
Gert-Edzko Smid studeerde Electrotechniek aan de Universiteit Delft en promoveerde aan de Oakland University in Michigan (VS).
Hij is president van “Jadi”inc. Intelligent Control en Unmanned Vehicle Systems in Troy Michigan. Gert-Edzko is getrouwd te
Veendam op 28-5-2005 met Tammy McAlpine (zie bijlage Mc Alpine bij dit hoofdstuk.).

4 v.l.n.r.: Bertine, Annet, Age, Reint en Edzko
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Gert-Edzko heeft twee zussen. 1. Annette Jantine, maatschappelijk werker, geboren 13-11-1970 getrouwd op 10-10-1997 te
Veendam met ing. Pieter Hendrik de Haan, geboren 2-5-1967, eigenaar/directeur “Agriware”precisielandbouw. (WO 227)
Kinderen: Reinder Johannes Hindrik (11-6-1999); Edzko Popko (16-6-2001); Age Pieter (10-1-2004).
2. Bertine Rensine, geboren 19 -4-1975. Bertine studeerde bouwkunde/architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Als
ontwerper werkzaam in Detroit Michigan en woont samen in Royal Oak, Michigan (VS) met Gilbert Sammut, geboren te Malta op
18 juli 1975. Werktuigbouwkunde, afgestudeerd aan de Oakland University in Michigan. Werkzaam bij de afdeling
motorenontwikkeling van General Motors.

5 V.l.n.r. Annette, Gert‐Edzko, Bertine.
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6 Op Gert‐edzko en Tammy’s trouwdag:
v.l.n.r. Peter de Haan, Annet,Gert‐Edzko en Tammy, Bertine, Trijnie en Edzko
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2. Edzko Popko Smid

7 Edzko Smid (2) en Trijntje Roelofs (3)

Edzko Popko Smid was eerst landbouwer, later ambtenaar bij de provincie Groningen en
studeerde Nederlands recht aan de Rijks Universiteit Groningen en waterstaatsrecht aan
de Universiteit Utrecht.
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8 Trijnie en Edzko Smid, 2006

9 V.l.n.r. Ties, Edzko, Meint
Edzko heeft twee broers. Meint Popko, geboren 28-7-1938 te Veendam, Elektrotechnish ingenieur, directeur Philips Optical Fibers
Eindhoven. Ties Jan, geboren 23-11-1939, Bioloog, leraar Scholengemeenschap VWO in Alkmaar.
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10 V.l.n.r. Edzko Smid(2), Meint Smid, Ties Smid.

3. Trijntje Roelofs
Trijntje Roelofs was van 1963 tot 1967 apothekers assistente in Winsum bij dr Mansholt.
Toen Trijnie klaar was met haar opleiding, hoefde ze niet te solliciteren. Ze werd gevraagd bij dokter Mansholt in Winsum en die wist
wie ze was, omdat haar moeder ook in Winsum geboren en getogen was. Zo ging dat toen.

11 Trijnie Roelofs (3)
Trijntje heeft een zus, Anna Titia, geb. Finsterwolde 2-10-1942 , praktijkassistente. Gehuwd op 13-12-1968 met Ipe Toonstra, geb. 0412-1942 te Veelerveen (gemeente Vlagtwedde), huisarts in Ter Apel.
Kinderen:
Eylke Dieuwerke Toonstra, geb. 09-08-1972 te Deventer.
Opleiding Beeldende Vakken tekenen en handvaardigheid aan de Fontys Hogescholen in Tilburg. Woonplaats is Tilburg.
Foske Titia Toonstra, geb. 15-09-1974 te Deventer.
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Opleidingen: Oefentherapie Cesar aan de Hogeschool Utrecht en Bewegingstechnologie
aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. Woonplaats is Den Haag.
Sjoerd Jan Toonstra, geb. 26-04-1977 te Ter Apel.
Opleiding: Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Woonplaats is Apeldoorn.

Anne Jan Toonstra, geb. 05-04-1979 te Ter Apel.
Opleiding: studie Medicijnen aan de Rijks Universiteit in Groningen.
Woonplaats is Groningen.

12 Familie Toonstra, v.l.n.r. Sjoerd, Foske, Ankie, Anne‐jan, Ipe, Eylke. Foto genomen
in 2007, voor de woning van Ipe’s vader in Vriescheloo.
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13 Kerst 2006. achterste rij: v.l.n.r: Edzko de Haan, Peter de Haan, Age de Haan, Reint de
Haan, Ipe Toonstra en Sjoerd Toonstra. middenste rij: v.l.n.r.: Gert‐Edzko Smid, Tammy
Smid‐McAlpine, Annet de Haan‐Smid, Foske Toonstra, Trijnie Smid‐Roelofs, Ankie
Toonstra‐Roelofs. voorste rij: Anne‐Jan Toonstra Edzko Smid, Gilbert Sammut, Bertine
Smid.

Figure 14 Kram Auto. Op treeplank: Fokkina Rensine Kram (5)
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Figure 15 Geert Edzko Smid (4) en Fokkina Rensine Kram (5).

4. Geert Edzko Smid
Geert Edzko Smid was Landbouwer en penningmeester van de Coöperatieve Strookartonfabriek “De Vrijheid” te Veendam. Hij was
gemobiliseerd in 1939-40 en soldaat op Schiphol tijdens de Duitse inval in mei 1940. In het onderdeel jeugdherinneringen schrijft Riet
Mulder daar ook over.

5. Fokkina Rensine Kram
Fokkina Rensine Kram ging na het behalen van haar HBS diploma (met hoge cijfers)
naar “Rollecate”in Deventer. Ze maakte de opleiding tot lerares niet af, maar trouwde in
1937.Overleed op 17-10-1963 plotseling aan een hersenbloeding. Geert–Edzko
hertrouwde in 1966 met Jeltje Kruizinga, die al een hele tijd weduwe was en zelf ook 3
kinderen had die al het huis uit waren. In 1967 verhuisden ze naar Veendam. In 1968
overleed Geert-Edzko op 13 november aan een hartaanval die hij kreeg op het land bij de
aardappelkuil. Hij stierf met naast hem zijn zoon Edzko Popko, die hij wilde helpen met
het brengen van de kippers met aardappelen van de rooimachine naar de kuil.
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16 Familie Smid‐Kram v.l.n.r. Geert‐Edzko, Ties Jan, Edzko Popko, Fokkina Rensine
Smid‐Kram, Meint Popko

Figure 17 Veloving van Geert Edzko Smid (4) en Fokkina Rensine Kram (5).
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Figure 18 Berend Roelofs (5) en Annette Jantine Wijk (7)

6. Berend Roelofs
Berend Roelofs bezocht de landbouwschool te Groningen en Hildesheim en maakte in
1937 een rondreis door Europa, met een schoolvriend Hommo Zijlker. Hij heeft daarover
een boeiend reisverslag geschreven dat de spanningen in Europa, vlak voor de tweede
Wereldoorlog weergeeft, met name in (Nazi) Duitsland. Berend Roelofs was daarnaast
nog jarenlang bestuurslid van het waterschap Oostwolderpolder en Fiemel.
Hij was erg muzikaal en kon goed piano spelen. Er was thuis een wortelnotenhouten Pleyel vleugel waarop veel gespeeld werd. De
hier bijgevoegde foto’s zijn van de jeep voor personenvervoer vlak na de oorlog en de daarna aangeschafte Volkswagen.

19 Berend Roelofs (6) en zijn
Volkswagen en de jeep voor personenvervoer.
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20 Annette Jantine Wijk (7)

7. Annette Jantine Wijk
Annette Jantine Wijk was geboren op de boerderij van haar moeders zijde te
Schaphalsterzijl, en is later verhuisd naar Winsum, waar de familie een woning kocht van
een bankiersfamilie. Ze is op 13-2-1963 overleden door een auto ongeluk op de (oude)
rijksweg tussen Hoogezand en Foxhol.
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21 Meint Popko Smid (8) en Janke Obbes Meyer (9)

8. Meint Popko Smid
Meint Popko Smid was gehuwd met Janka Obbes Meyer. Hij was landbouwer en van 1909 tot 1935 mede firmant in de familie
onderneming O.J.Meijer Dextrine en aardappelmeelindustrie OJM (zie boek geschiedenis OJM, uitgegeven najaar 1961)

Figure 22 Familie M. P. Smid. Vlnr. Edo Mulder, Hendrik Mulder, Geertruida Heres‐
Smid, Hendrik Heres, Janka Smid‐Meyer (9), Grietje Mulder, Meint Popko Smid (8),
Fokkina Rensina Kram (5), Egge Vos, Geerda Edzkona Vos‐Smid, Geert Edzko Smid (4),
Siebrand Warner Vos, Martje Mulder‐Smid. (ong. 1938)
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23 Ties Jan Kram (10) en Alberdine Pathuis (11).

10. Ties Jan Kram
Ties Jan Kram was gehuwd met Alberdine Pathuis, was landbouwer en een van de eersten die door middel van stamselectie de
gezondheidstoestand van aardappelrassen verbeterde. Van het ras Thorbecke was de “stam Kram”een begrip. Hij verdiende daar goed
mee. Hij permitteerde zich ook een automobiel.
Toen hij op 7 juni 1927 met zijn auto met passagiers en al in het Oosterdiep reed bij het nemen van de draai over de brug naar de
boerderij en waarbij hij zelf met een van de meisjes die wilden komen logeren om het leven kwamen, beweerden boze tongen dat hij
dit aan zich zelf te wijten had omdat hij door de verkoop van “dure”pootaardappelen zich de weelde veroorloofde van een auto en
daarvoor bestraft werd.
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Figure 24 Roelof Jurjen Roelofs (12) en Trijntje Haver (13)

12. Roelof Jurjen Roelofs
Roelof Jurjen Roelofs voerde al vóór 1925 het beheer over de kwelders en slikken van
de familie Tromp-Meesters achter de Reiderwolderpolder. In 1925 werd onder zijn
leiding dat deel van de Carel Coenraadpolder ingedijkt. Hij werd toen pachter van die
bezittingen van de familie Tromp-Meesters. In 1941 werd de zoon Sebe Reinder Roelofs
eigenaar (zie BBB 221). Het bedrijf in Finsterwolde werd in 1915 uitgebreid met
“Detmersheerd” 11,5 ha onbehuisd land.

25 Familie Roelofs‐Haver, v.l.n.r.: Sebe Reinder(Reint), Roelof Jurjen, Berend(Bert) en
Trijntje (Titia)
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Figure 26 Huwelijk Reint Roelofs en Annie Barlagen. Derk Barlagen, Henk Barlagen,
Thallie Barlagen, Trijntje Haver, Roelof Jurjen Roelofs, Annette Jantine Wijk, Berend
Roelofs, Annie Barlagen, Sebe Reinder Roelofs, Jantje Barlagen‐Tiddens, Tonko Harm
Barlagen, Helena Barlagen van Vloten (2e echtgenoot v. Derk Tonko Barlagen)

Figure 27 Familie Roelofs – Reunie. V.l.n.r. Boven: Onno Struif Bontkes, ..., Gerrit ...
(getr. Hofstee), Sebe Reinder Roelofs, Piet Hofstee, Ko de Boer, Boelo Tijdens, Jan
Dusseldorf, Berend Roelofs (6). V.l.n.r. Midden: Annette Jantine Wijk (7), Menna de
Boer‐Hofstee, ... Hofstee (?), ..., Thallie Struif Bontkes‐Barlagen, Katrientje Dusseldorf‐
Struif Bontkes, Liedeke Tijdens‐Struif Bontkes, Annie Roelofs‐Barlagen, ... Hofstee.
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V.l.n.r. Onder: Titia Roelofs, Wietje Struif‐Bontkes‐Roelofs, Janneke Roelofs, Trijnie
Roelofs (3), Anna Titia Roelofs (zus van 3), Nikolaas Hofstee, Herma de Boer.

Figure 28 Familie Roelofs‐Haver. V.l.n.r. Jantje Titia Roelofs, Sebe Reinder Roelofs,
Annie Roelofs‐Barlagen, Roelof Jurjen Roelofs (12), Trijntje Roelofs (3), Thallie Ida
Cornelia Roelofs, Alida Hermina Roelofs, Trijntje Haver (13), Titia Marta Thalia
Roelofs, Berend Roelofs (6), Annette Jantine Roelofs‐Wijk (7), Anna Titia Roelofs (zus
van 3). Foto genomen bij renteniers woning van Roelof Jurjen Roelofs (12)
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.

29 Landerijen Roelofs
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13. Trijntje Haver
Trijntje Haver had drie zussen en een broer. Deze broer was Vincent Everts Haver, geb. Spijk 17-1-1877, ov. 15-3-1966 en gehuwd
te Scheemda op 20-5-1920 met een nicht van Aje Boer, (15) Klazina Margriet Alida Burema, geb. Leermens 8-8-1895 en ov. 30-31976
Hij was stuurman op een zeilschip op de grote vaart tot 1920 en één der laatste “Kaap Hoorn vaarders”. Dat waren zeelieden die rond
Kaap Hoorn gezeild hadden, hetgeen als een grote prestatie te boek stond. Later was Vincent eigenaar van het Damsterveer, het
beurtschip van Appingedam naar Groningen.

30 Flesje met de Bark waarmee Vincent om Kaap Hoorn zeilde, afkomstig uit zijn
nalatenschap

Figure 31 Trijntje Haver (13) en haar broer Vincent Haver.
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Monument op de dijk bij de Dollard bij de CC polder ter herinnering aan de dijkversterking volgens de Deltawet in het laatste kwart
van de vorige eeuw.
Het opschrift luidt:“Gain diek. Gain laand. Gain lev’n”.

Oude Reidertil, de zeewerende uitmonding van de Tjamme op de Dollard en sinds de aanleg van de CC polder buiten dienst. In de
volksmond “Hut zien ziel”
Een “ziel”is een Gronings woord voor”zijl”= uitwaterende sluis.
Hut was de bedienaar van de sluis en woonde er bij. Toen Hut overleden was zei men als grap: “ Hut is nou bov’n (in de hemel) moar
zien ziel is hier nog benedn”.
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Figure 32 De oude slaperdijk tussen Reiderwolderpolder (links), en Carel
Coenraadpolder (rechts)

Figure 33 Op de achtergrond Drewsheerd en Sittersheerd in de CC polder.

Figure 34 De huidige zeedijk achter de CC polder bij het Ambonezenbosje.
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Figure 35 Kwelders in de Dollard, achter de CC polder.
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14. Cornelis Everhardus Wijk
Cornelis Everhardus Wijk geboren op Matenesse bij Mensingeweer, werd eigenaar van de kwelderboerderij Hunzezicht te
Schaphalsterzijl, maar heeft daar niet gewoond. Hij woonde aanvankelijk op de “binnenboerderij” Lutkehuisterheerd te
Schaphalsterzijl, waar zijn echtgenote Anje Boer (15) geboren was. Later kochten ze een villa “Veld- en Vaartzicht” in Obergum bij
Winsum waar eerst een bankiersfamilie woonde

Figure 36 Lutkehuisterheerd, in 1830 gekocht van de erven Ripperda door Jan Jacobs
Boer (60). Deze boerderij hoorde tot de Reductie van Groningen in 1574 aan het
Cisterciënzer klooster te Aduard en werd daarna Provincieplaat. In 1771 verkoopt de
Provincie het eigendom van de boerenplaats.
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Figure 37 Villa Veld‐ en Vaartzicht te Winsum; onder: Gebied rond Reitdiep met
boerderijen van de familie Wijk.
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Figure 38 Geert Edzko Smid (16) en Geertruide Meints Smid (17)

16. Geert Edzko Smid
Geert Edzko Smid huwt met zijn nicht Geertruida Meints Smid (17). De oudste zoon, Edzko, had scoliose, waarschijnlijk als
gevolg van deze nauwe familierelaties van de ouders. Het was trouwens in die periode meer voorkomend dat neef en nicht trouwden.
De erfelijke gevolgen daarvan wist men nog niet zo goed danwel men nam het op de koop toe. Vaak speelden familievermogens een
rol bij dergelijke partnerkeuzes Edzko Popkes Smid(32) had een boerderij aan het Oosterdiep in Veendam Geert Edzko’s zus Geertje
Smid trouwt met Hendrik Kunst.
De laatste jaren van zijn leven was Geert-Edzko blind.
Toen de boedel van Geert-Edzko’s ouders uit elkaar moest, was er een mooie stand met een boerderij aan het Oosterdiep en mooi land
op Ommelanderwijk met een oud gebouw.
Geert Edzko Smid krijgt de eerste keus en neemt het land op Ommelanderwijk.en zet daar een nieuwe boerderij. De schuur wordt al
in 1876 gebouwd, het voorend twee jaren later, toen men zeker wist er ook te gaan wonen.
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39 Boerderij Noorderkwartier te Ommelanderwijk, omstreeks 1920. De kinderen op
de voorgrond zijn Martje en Geertruida, met dienstmeisje en kindermeisje. Op de
achtergrond zit Edzko Smid, broer van Meint..
Het land aan het Noorderkwartier was oorspronkelijk een deel van de Ommelandercompagnie . De Jachtveensloot vanuit de grens met
Wildervank richting Drenthe, liep schuin achter het diep. (zie kaart) Die grens is toen vanaf de Ommelanderwijk gewijzigd en er zijn
delen van de Ommelander compagnie venen over gedragen aan de eigenaren van de venen van Veendam. Die driehoek aan de
westkant van het diep, dat toen Zijdwending of Zuidwending genoemd werd en dat de aansluiting van het kanaal van de Medemer
venen van de Ommalandercompagnie aansloot op de Ommelanderwijk, is toen verkocht aan de eigenaren van de achterliggende
Veendammer gronden.
In 1876 koopt de familie Smid deze gronden uit de nalatenschap van de familie Jacob Lammerts Meelker, die het op hun beurt in 1807
door aankoop het gebruik verkregen als opvolgers van Berendje Derks en Hendrik Harmannus van der Veen die onderhandse
gebruikers waren vanaf waarschijnlijk 1804, zij als erfgename in de boedel van Marten Berents en wijlen zijn ehevrouw Trijntje Jans.
Op 7 januari 1757, bij verzegeling te Nieuwe Pekela, hadden Marten Berents en
vrouw de beklemming gekocht van 54 deimaten land van de oud burgemeester,
de heer E.E.T. Sickinge uit Groningen
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40 Geert Edzko Smid en Geertruida Smid‐Smid met hun kinderen. v.l.n.r.: Meint,
Geertruida, Katherine, Popko‐Pieter (op schoot), Hendrika, Geertruida jr., Edzko,
Roelfina, Geert‐Edzko en Geerdine.

In 1806 is er reeds een dagvaarding uitgegaan aan de curator en aanverwante partijen aan
de boedel van Marten Berents en wijlen zijn echtgenote waarin deze worden gesommeerd
te voldoen aan de voorwaarden van de beklemming als beklemde meijers. van de
opvolgers van de heer Sickinge, de heer Mr H.J. Artzenius, als opvolger van wijlen zijn
vrouw, Vrouwe Johanna Wilhelmina Sickinge. In 1807 is de achterstallige betaling van
vaste huur en geschenken afgehandeld bij akte van 2 mei 1807 verleden voor de
kerkvoogden M. Van der Tuuk en R. Roelofs in Veendam.
De nazaten van Marten Berends hebben waarschijnlijk zonder mededeling van deze
vordering hun rechten overgedragen aan de familie Meelker. Of deze altijd vaste huur
betaald hebben is niet duidelijk.
Toen Geert Edzko Smid eigenaar werd, bleek er dus alsnog een blote eigenaar van de
gronden te zijn. Deze heeft alsnog op 3 juli 1885 Geert Smid per deurwaarder
gesommeerd de achterstallige pacht en de verplichte geschenken bij overdracht te
voldoen. Daaruit is een proces voortgevloeid, waarbij Geert Edzko stelde dat de
beklemming destijds betrekking had op “de venen”en niet op de daaronder liggende
gronden. De venen waren afgevoerd en derhalve zou deze beklemming zijn uitgewerkt
waardoor geen pacht meer verschuldigd zou zijn.
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Figure 41 Familie Smid: Geertruide Smid, Janka Meyer, onbekend (huishoudster), Geert
Edzko Smid (4), Geert Edzko Smid (16), Meint Popko Smid (8), Geerda Edzkona Smid,
Martje Smid.

Geert Edzko wenste eigenerfde boer te zijn zonder een beklemming op zijn landerijen.
Boven de deur van de boerderij had hij ook de leeuw geplaatst, van ouds een teken van
eigenerfde boer.
De uitspraak is in het nadeel van de familie Smid uitgevallen. Daarop is Geert Edzko in
overleg getreden met de toenmalige blote eigenaren en heeft zelf een soortgelijke blote
eigendom elders gekocht en die omgeruild met zijn tegenpartij. Daardoor kwamen zijn
landerijen aan de Zuidwending te Ommelanderwijk in volle eigendom aan hem.
In 1757 (akte van 7 jan 1757, getekend door R.J. de Cock , pastor ter Nieuwe Pekela), bij aankoop door Marten Bernds, stond er een
behuizing op de driehoek aan de Zuidwending en een schuur voor aan het Oosterdiep. Hij was toen verplicht op zijn kosten de
bestaande schuur af te breken en tegen 1 mei 1757 te hebben verplaatst naar voornoemd kijlhuisje (dat is de plek waar nu de
rentenierswoning aan het Noorderkwartier staat). De kosten van de koop van de beklemming bedroegen 150 guldens en de jaarlijkse
vaste huur was eveneens 150 guldens, op st Pieters 1757 te beginnen
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Figure 42 Familie Harm Kremer en Roelfine Smid. Vrnl. staand: Janka Meyer (9), Meint
Popko Smid (8), Dhr. Kremer, Edzko Popko Smid, ... (Bennema ?), ... Smid, ..., ..., ...,
Geert Edzko Smid (16), ..., Geerdina Smid (?), ...
Vrnl. zittend: Mevr. Kremer, Roelfine Smid, Harm Kremer, Geertruide Meints Smid (17)
Vrnl voorgrond: ..., Geertruida Smid. (verlovings foto of trouw foto, ong. 1910)
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43 Kaart van 1670 waarop de oude grens van de Ommelandercompagnie en de
Veendammer venen (Jachtveensloot) De tip onder aan de kaart is dus de”driehoek”die
later was toegevoegd aan de boerderij die aan het Oosterdiep lag.
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Geertruida had zuster Roelfine Hendrika, geb. 25-11-1852, getrouwd 12-1-1887 te Veendam met Hendrik de Vrieze, geb.5-9-1863
te Gieten. Ze woonden op de Bovenstreek 4 te Meeden. (zie WO 2 nr.206)
Hendrik de Vrieze stond als erg ongemanierd bekend. Ieder die bij hem kwam kon vrijelijk alcohol gebruiken. Zo was er eens een
jood bij hem, waarmee hij nog een appeltje te schillen had wegens een oneerlijke handel. Hij dwong de jood erwtensoep met spek te
eten. (Joden mogen geen varkensvlees eten) Vrieze stond met het geweer achter hem Er bleef hem dus niets anders over dan de soep
met spek te eten. Hierna heeft Vrieze hem in de gracht gegooid. . Nog een verhaal. Op zekere dag kwam de veearts met zijn zoon, een
student, met zijn wagentje bij Vrieze op bezoek. Als derde kwam D. Degenhart, die met “textielpak”de boer op ging. Alle drie lustten
wel een goede borrel en die kregen ze. Toen de veearts met zijn zoon wilde vertrekken hielp Vrieze met inspannen. Hij riep “het is
klaar”, maar de strengen waren niet vast gemaakt. Het paard rende weg en kwam alleen thuis aan. Grote consternatie thuis bij moeder
en dochter. Hendrik de Vrieze en Roelfine Smid vertrekken 11-5-1895 naar Wildervank.
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Figure 44 Obbe Jacob Meijer (18) en Martje Panman (19) met drie van hun zeven
kinderen (Janke (9) in het midden)

18. Obbe Jacob Meyer
had een broer P. Meyer wiens zoon Jacob Meyer huwde met ... Schrage . Hun kind Janka Meyer huwde met Jan Veenenga te
Stadskanaal ??)Deze Veeninga was weer een neef van Opa Ties Jan Kram.(10)
Obbe Jacobs Meijer’s grootvader van moeders zijde heette Obbe Jacobs Boiten(74). Hij was een zeeman en is overleden in 1811 te
Antwerpen. (Misschien op een schip?)
Een onderzoekje op het WEB leert dat vermoed wordt dat de naam Boiten afkomstig is uit een gelijkluidende plaats Beuthen an der
Oder in Sileziën, nu Polen maar destijds Duits grondgebied. Om hun vrijheid van gereformeerd geloof te kunnen belijden zouden in de
17e eeuw,van daar uit, als gevolg van een offensief van katholieken in 1628, twee broers vertrokken zijn naar Noord Nederland . Ze
zouden vooral als zeelui, binnenschippers en in de scheepsbouw bezig geweest zijn. Momenteel leven er in ons gebied nog een aantal
families Boiten, die overwegend gereformeerd zijn. Een andere lezing is dat er in 1627 in Hesselte in Drenthe ene Lukas, zoon van
Klaas leefde, die als stamvader betiteld zou kunnen worden. Of ze daarvoor uit Polen kwamen is niet bekend. Er zijn er ook die
beweren dat de Boitens als Hugenoten uit Frankrijk zouden zijn gevlucht.
Vanaf 1894 begon Obbe een aardappelmeelfabriek aan de Zuidwending. Later werden de activiteiten uitgebreid en kwamen ook zijn
twee zoons in het bedrijf. Vervolgens traden ook drie schoonzoons toe tot de firma. Een en ander ging met ups en downs.
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45De gebroeders Roelf en Obbe Meijer en hun zwagers Detmer Gastman en Meint
Popko Smid met partners , als firmanten in de fabriek op gezamenlijke reis naar
Scheveningen. Staande rechts Meint Smid met naast hem zijn echtgenote Janka
Meijer. Daar links van Dievertje Meijer met haar echtgenoot Detmer Gastman.
Daarnaast Obbe Obbes Meijer met zijn echtgenoteJantje Kremer en rechts Roelf
Obbes Meijer met zijn 2e echtgenote Sika Roelofs.
Zo trad Meint Smid (8) in 1935 uit de NV. In 1960 werden alle aandelen van O.J. Meijers Dextrinefabrieken omgeruild in aandelen
W.A. Scholtens aardappelmeelfabrieken NV en hield de familie Meijer op fabrikant te zijn.
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Wel werd Obbe Obbes Meyer, een kleinkind van Obbe, bij deze fusie hoofddirecteur van de N.V Scholten’s fabrieken. Later ging
Scholten samen met een (maïs)meel fabrikant en handels firma Honig uit Zaandam. In theorie zou dit een ideale samenwerking zijn.
Maar door verschil van instelling tussen de families Honing en die van Scholten boterde het toch minder. Er werd een catastrofale
misinvestering gedaan in Engeland en ook in Nederland. Men wilde gebruik maken van de zware belasting druk die er op de productie
van bietsuiker was in Europa, door van aardappelmeel een suikersoort te produceren die als vervanger van bietsuiker kon dienen en
dus < naar inschatting van Scholtens-Honig > niet onder de suikerheffing zou vallen. Dat bleek een misrekening. De Europese politiek
besliste dat dit er wel onder moest gaan vallen en zo werd deze hele operatie een financieel fiasco waardoor uiteindelijk ScholtenHonig het hoofd in 1970 niet langer boven water kon houden. De Nederlandse regering heeft toen ingegrepen en gezorgd dat
Scholten-Honig (met uitzondering van “Emslandstárke” in het Duitse Emmlichheim) bij AVEBE werd ondergebracht. Daardoor kreeg
AVEBE in een keer een geweldige kennis en wereldmarktpositie aangaande aardappelmeel en derivaten, maar ook van maïszetmeel
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en derivaten. Die laatste poot is opeenvolgend overgedragen aan andere-maisderivaten-producenten. Een en ander is uitvoerig na te
lezen in het jubileumboek “Hoe wij het rooiden “dat AVEBE heeft. uitgegeven

19. Martje Panman
De familie Panman is van oorsprong doopsgezind en waarschijnlijk afkomstig van Zuid-Nederland. Er is een genealogie
Panman/Panneman, waar een en ander in staat beschreven.
Zo zou een van de voorvaderen op de brandstapel in Zuid-Nederland zijn terechtgekomen wegens ketterij. Vervolgens is de familie
gevlucht via Zeeland naar de omgeving Giethoorn, dat een toevluchtsoord was voor hervormden en andere geloofsvluchtelingen. Men
ging daar in de vervening werken. Zo kwam het dat men vervolgens doortrok naar de Veenkoloniën en in Sappemeer en omgeving
terecht kwam waar een kolonie doopsgezinden ontstond. Er waren echter vele stromingen zowel uit Vlaanderen (de Friese
Vlamingen), Zwitserland als ook uit Duitsland. In het Boerderijenboek over Borgercompagnie staat een leuke verhandeling bij het
ontstaan van het gehucht LULA. Dat was een nieuwe ontginning waar zich vooral de wat conservatieve doopsgezinden vestigden,
verder van de bewoonde wereld, waar men ongestuurd de eigen richting kon aanhangen. Vergelijkbaar met de Amish Dutch in
Pennsilvenia. De “vermaningen” (onderlinge kerkdiensten waar geen dominee was, maar waar men elkaar onderling aansprak en een
voorganger een vermaning hield om ieder op het goede spoor te houden) vonden plaats in de boerderij op Lula die er nu nog staat.

46 Boerderij te Lula, gebouwd 1758, waar door de doopsgezinden “Vermaningen”
gehouden werden

‐ 135 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Aantekeningen

47 Delina Doornbosch ( in rouwkleding wegens overlijden van haar man Ties Jan
Kram in 1870)

21. Delina Doornbosch
Broers/zussen van Delina Doornbosch: Eisso Albertus *21-2-1825, Sieke *10-8-1826, Marchien *4-12-1827, Jaike *25-5-1829,
Delina *30-11-1830 †7-12-1830, Fokko *31-5-1834, Jan *17-2-1837, Doetje *15-9-1839, Antje *10-12-1842, jong ovl, Antje * 1012-1893
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Figure 48 Adolf Pathuis (22) en Hindrika Tholen (23)

22. Adolf Pathuis
Adolf Pathuis (1830-1918),gehuwd met Hendrika Tholen, was manifacturier en ook verzekeringsagent en kerkvoogd. Zijn vader
was ook al koopman te Meeden en de overlevering gaat dat de stoffen jaarlijks werden ingekocht op de Leipsiger Messe in Duitsland.
Dat was een lange reis. De eerste dag van de reis werd te voet afgelegd van Meeden naar Coevorden. Daar werd de postkoets richting
Duitsland genomen om zo in Leipsig te komen.
Adolf Pathuis maakte ook de overgang mee van de gewoonte dat de manifacturier niet langer bepaalde welke stofmotief een klant
ging dragen, maar dat de klant zelf de keuze wenste te maken. Hij kon daar niet goed tegen en voelde zich waarschijnlijk
aangesproken alsof hij geen goede smaak had. Zo zou het voorgevallen zijn dat een klant bij hem thuis was en dus uit de rollen stof
een keuze wenste. Pathuis haalde iedere keer een rol te voorschijn, liet dat zien en als de klant dan geen ja zei dan rolde hij de stof
weer op en verdween de rol weer uit het oog. Wanneer de klant vervolgens alle rollen zo gezien had en onderweg geen ja gezegd had
dan vond opa Pathuis dat er dus geen stof voor hem was en hij weigerde om de eerdere rollen alsnog weer te laten zien. Zo zou
meerdere keren een potentiële klant onverrichter zake vertrekken bij opa.
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Figure 49 Berend Roelofs (25) en Alida Hermina Tonkes (25).

24. Berend Roelofs
Berend Roelofs was van 28-10 1871 tot 1-1-1922 opzichter van de stadspolder- en
kwelderlanden (BBB 208). Zijn broer Eltjo (1840-1926) komt op een boerderij in de
Reiderwolderpolder. Diens zoon Jurjen Roelofs (1875-1952) is ook burgemeester van
Finsterwolde in de beruchte crisisjaren met landarbeiderstaking (BBB204). Een andere
zoon van Eltjo, Jan, wordt in 1896 directeur van de Stadslandbouwbedrijven. In 1922
volgt hij ook zijn oom Berend op als opzichter van de stadsbezittingen en kwelders,
waarmee die functies in één geweven worden.
Berend schreef meerdere keren een bijdrage in de Groninger Volksalmanak. Hij heeft in zijn jeugd twee keer een reis naar Parijs
gemaakt met vrienden. Daarover is ook een verslag geschreven door D.S. Hovinga en in het boekje Marne memoires van Van
Weerden staat de eerste reis genoemd.
Vanaf 1 mei 1828 tot 30 maart 1936 is een Roelofs opzichter danwel bedrijfsleider van de stadsbezittingen in de Dollard geweest
(BBB pag. 476). Berend Roelofs koopt in 1890 een onbehuisde heerd land (12 ha) gelegen in de Oostwolder- en Finsterwolderpolder,
de “Weduwe Hommesheerd”, en voegt dat bij het bedrijf in Finsterwolde.
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50 Foto van fanilie Roelofs‐Tonkes met kinderen en kleinkinderen VLNR:Boven:
Herman Hofstee (Mr.), Siebentje Hofstee‐Roelofs, Tjaaktje Hofstee‐Roelolfs, Liesbeth
(Betsie) Hofstee (dochter v. Herman & Siebentje) (of Alida), Roelof Jurjen Roelofs,
Dominee Niklaas Hofstee, Trijntje Roelofs‐Haver, Catrientje Struif‐Bontkes, Wietje
Struif‐Bontkes‐Roelofs, Alida Hofstee (dochter v. …) (of Betsie), Piet Hofstee.
Midden: Sebe Reinder Roelofs, Berend Roelofs, Menna (de Boer‐) Hofstee, Alida
Hermina Tonkes, Berend Roelofs, Tjark Struif‐Bontkes. Onder: Bert Hofstee, Onno
Struif‐Bontkes, Liedeke Struif‐Bontkes.

25. Alida Hermina Tonkes
Alida Hermina Tonkes had een nicht Ida Tonkes (zie aantekening bij nr 50 van deze stamboom en BBB 190). Ida was ongehuwd en
welgesteld. Zij had haar huishoudster als erfgenaam in haar testament opgenomen. Echter, haar huishoudster is overleden kort voordat
Ida overleed. De nalatenschap is daardoor toch naar de familie gegaan. (Chinese pot, sterrenkijker) [BB] p.437. Alida’s ouders waren
neef en nicht. Haar ouders hadden 5 kinderen.
Toen Alida’s moeder in 1858 overleed aan typhus in Vierhuizen, heeft Alida, die toen nog maar 10 jaar was, veel van haar jeugd
doorgebracht bij de familie in Meeden, Harmannus Tonkes, en na diens overlijden in 1864 bij de familie Mansholt.
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Figure 51 Familie Berend Roelofs (24) en Alida Hermina Tonkes (25). Uiterst rechts is
Roelof Jurjen Roelofs (12).
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52 Kerkje van Vierhuizen (na de restauratie in 2007) waar Alida Hermina Tonkes
geboren is en haar beide ouders overleden zijn en rechts naast de ingang aan de
zijgevel zijn begraven.
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53 Familie Roelofs‐Haver: v.l.n.r. Janneke, Sebe‐Reinder Haver, Annie Roelofs‐
Barlagen, Roelof‐Jurjen Roelofs, Trijntje, Thallie, Anja, Anna‐Titia Roelofs‐Haver,
Titia,Bernd, Annette‐Jantine Roelofs‐Wijk, Anna‐Titia(Ankie)

26. Sebo Reinders Haver
Sebo Reinders Haver’s grootvader was boer en korenschipper te Warffum en werd later boer in Marsum. Zijn moeder is vroeg
overleden, drie dagen na zijn geboorte en zijn vader is niet hertrouwd. Ze liggen begraven op het kerkhof te Marsum, voor de ingang
van de kerk. Sebo Reinder vertrok naar de boerderij van zijn echtgenote in Spijk (zie boerderijenboek Appingedam). Zijn zus en haar
man kwamen op de boerderij in Marsum.
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54 De afgegraven terp met kerkje uit 1250 van Marsum

Aan de weg van Appingedam naar Holwierde ligt het wierdedorp Marsum. Eigenlijk is
het de naam dorp niet meer waard, want een groot deel van het vroegere dorp is
verdwenen. In 1813, aan het eind van de Franse bezetting, heeft de streek het flink te
verduren gehad: Kozakken, Friezen en Groningers en op de Eems de Engelsen isoleerden
hier de laatste Franse verdedigers zonder gezamenlijk de aanval tegen de Fransen in te
zetten Die hadden alleen Delfzijl nog in bezit, maar deden zo nu en dan uitvallen en
gingen dan brandstichtend en plunderend door het gebied om voedsel te bemachtigen.
Dat heeft zo een jaar geduurd. In 1814 was het leed geleden en trokken de Fransen zich
“vrijwillig” terug en vertrokken naar Frankrijk. Marsum was toen grotendeels verwoest,
maar de kerk staat er nog! En wel in volle glorie, op de voor een groot deel afgegraven
terp. De kerk is genoemd naar de heilige Mauritius. Deze officier, die aan het eind van de
derde eeuw vanwege zijn geloof de marteldood stierf, wordt meestal als een ruiter
afgebeeld. Mauritius werd de patroonheilige van de boerenbevolking en van de
paardenbezitters.
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55 Kerkje in Marsum met voor de ingang graven van fam. Haver (52) en op
achtergrond hun boerderij

56 Martje Sebes Siertsema ( 53), gehuwd met Vincent Evers Haver (52)
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57 Boerderij waar Sebe Reinder Haver (26) in 1846 is geboren. Zijn moeder overleed
drie dagen na zijn geboorte.
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58 Achtergevel van de boerderij van de familie Haver te Marsum met gedenksteen.

59 Gedenksteen achtergevel boerderij Marsum
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60 Boerderij van de familie Haver in Spijk. Later van de familie Voorthuis. Geboorte
plaats Trijntje Haver(13)

61 Symon Wijk (28) en Anje Schuringa (29)
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28. Symon Wijk
In 1835 koopt Klaas Harms Wijk (56) 9 hectare, 20 are en 10 centiare kweldergrond in Schaphalsterzijl. Het waren buitendijkse
gronden langs het Reitdiep c.q. Hunze, die destijds geen uitgebreide gebruikswaarde hadden. Het Reitdiep had immers toentertijd een
open verbinding met zee. Eb en vloed hadden vrij spel tot de stad Groningen. Daar werd het water gekeerd door de grote en kleine
Spilsluizen. Die Spilsluizen waren belangrijk voor de verdediging tegen buitenwater van de Stad. Vanaf de “bol van de Spilsluizen”
werd dan ook gemeten (waterpas) wat de hoogte van de dijk in Noord Groningen en langs het Reitdiep moest zijn. Dat werd door de
provincie bepaald en gecontroleerd.

62 Bij de Spilsluizen in Groningen kon bij hoog‐ en bij laagwater gelost worden tot
1875
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63 De Ossemarkt aan de Spilsluizen waar veel schepen gelost werden en natuurlijk
ook handelskantoren waren

Wanneer het extreem hoog water was, zullen de genoemde kweldergronden geheel of gedeeltelijk zijn ondergelopen. Van enige
waterhuishouding in die gronden zal geen sprake zijn geweest in die tijd. Deze gronden waren daarom toen alleen geschikt als
hooilanden en voor het weiden van vee.
Toen echter in 1877 de Reitdiepsluizen bij Zoutkamp werden gebouwd, ontstond een geheel andere situatie. De kweldergronden
liepen niet meer de kans onder te lopen en daardoor nam de gebruikswaarde enorm toe. Het telen van landbouwgewassen werd opeens
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mogelijk. Vanaf 1875 beginnen Symon Wijk en zijn vrouw uiterdijks gelegen grond (kweldergronden) te kopen. Door aankopen in
resp. 1875, 1876, 1878 en 1889 wordt in totaal 13 hectare, 16 are en 50 centiare in volle eigendom verkregen.
In 1880 laat het echtpaar een boerderij –Hunzezicht– in de buitendijkse gebieden bouwen. De boerderij werd in dienstverband
bewoond. De familie heeft nooit op Hunzezicht gewoond.
Alhoewel vooral om veiligheids- en scheepvaartbelangen de zee-arm Reitdiep werd afgesloten met een sluis te Zoutkamp, vond de
provincie het redelijk dat ook de eigenaren van de voormalige kweldergronden aan de provicie betaalden voor de vermeerdering van
de waarde van hun kweldergrond tot “binnendijkse”gronden met een hogere economische opbrengst. Voor de natuurlijke afwatering
op het Reitdiep hoefde men niet te betalen.
Het bepalen van de hoogte van deze bijdrage aan de provincie zowel als de bereidheid van een ieder om te betalen, ging niet zonder
slag of stoot, maar is uiteindelijk wel geregeld. Pas aan het eind van de 20e eeuw is overeenstemming bereikt over de
verantwoordelijkheid voor de oeverbescherming van het Reitdiep: de provincie als verantwoordelijke voor de scheepvaart op het diep,
het waterschap als waterbeheerder, of de aangrenzende eigenaren. Toen er nog een open verbinding met de zee was, was het een
zeearm en dan heeft het Rijk een belangrijke onderhoudstaak. Bij de reorganisatie van de waterschappen is ook dit probleem geregeld
tussen waterschap en provincie en zijn de oevers waar nodig hersteld met veel overheidssubsidie.

64 Boerderij Hunzezicht met vernieuwde oeverbescherming, aangebracht rond 1995
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Figure 65 Edzko Popko Smid (32) en Henderkien Bakker (33).

32. Edzko Popkes Smid
Edzko Popkes Smid ging van Meeden naar Veendam, slechtere grond. Familie zei toen “Dei jong wil ongelukkig wordn”. Hij werd
doodgedrukt door een stier.

33. Hendrikje Bakker
Zij stond bekend als een strenge vrouw. Andere kinderen: Popko Smid, Pieter Smid en Geertje Smid die huwt met Hendrik Kunst.
Daar van 4 kinderen: Edzko Kunst, Jantine Kunst (overleden op 13 jarige leeftijd), Jan Kunst en Hendrike Kunst die huwt met Jacob
Woldring.
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Figure 66 Meint Popko Smid (34) en Trijntje Hendriks Blauw (35).

34. Meint Popko Smid
Meint Popko Smid was 5 jaar ouder dan zijn broer Edzko. Hij had nog 2 broers: Freerk en Jacob. Meint overleed aan een zonnesteek
toen hij in het veen was.

35. Trijntje Hendriks Blauw
Trijntje Hendriks Blauw, dochter van een blauwverver. Andere kinderen: Roelfina Katriene Smid en Popko Meints Smid * 31-11856 † 26-7-1917 die huwde met Rikste Edzes. Zij hadden vier kinderen: Meint Smid (getrouwd met Biene Kloosterboer), Etiene
Smid, Katriene Smid (getrouwd met ... Venema, burgemeester) en Eppo Smid.

.
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67 Warner Tholen (46) en Renske Mulder (47)

47. Renske Mulder
Toen de rondtrekkende portrettekenaar Berend Kunst bij Renske Mulder’s moeder kwam om het portret dat hij had gemaakt in
opdracht van haar inmiddels overleden vader Klaas Derk Mulder af te leveren, bestelt moeder Pietertje Abrahams Schrager alsnog een
portret van hun dochter Renske. Klaas is verdronken achter de Koog bij Texel. Met zijn schip (een tjalk) “Petina” (naar Pietertje)
achter de Koog bij Texel.
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Figure 68 Zogenaamde “schippers lepels” die vanuit de Oostzeevaarders meegenomen
zijn als herinnering/bewijs van een vracht vanuit een Oostzeehaven en die hun
geschonken werd bij de vervoersovereenkomst. Het kleinere lepeltje was kennelijk
voor een kleinere vracht. In het Veenkoloniaal museum zijn er nog heel veel. Deze
zijn in bezit van Edzko Smid (2).

Figure 69 Tjalk
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70 Johannes Schelto Mesting, negotiant te Winschoten, echtgenoot van Maria Jurjens
Roelofs. Geportretteerd door B. Kunst 1875 (schilderijen zijn in bezit van Roelof
Jurjen Boon te Veendam, een nazaat van de geportretteeerden)

48. Roelof Jurjen Roelofs
Roelof Jurjen Roelofs had een zuster Maria (zie genealogie Roelof Boon). Maria zette ook haar handtekening onder de koopakte van
1835 waarbij vader Jurjen Roelofs een boerderij koopt voor zijn zoon.
Roelof Jurjen was tevens opzichter polder- en kwelderlanden in de Dollard van de gemeente Groningen en burgemeester van
Finsterwolde.

Als burgemeester moest hij eens koning Willem
III ontvangen en was daarom verplicht zich een
sabel aan te schaffen die je als teken van
waardigheid als burgemeester bij die gelegenheid
diende te dragen .
De sabel is nog in bezit bij de familie ToonstraRoelofs (zie foto).
Hij schafte als eerste een dorsmachine
(rosmolen) aan in 1864.

49. Tjaakje Eltjes Bontkes
Tjaakje Eltjes Bontkes had een zus, Anneke Eltjes Bontkes, ~15-7-1809 Finsterwolde en †16-3-1890 Finsterwolde,
die huwt I.
12-5-1829 Scheemda met Bouwo Marcus Barlagen ~Eexta 24-3-1799 † Scheemda 4-8-1837
en II 23-1-1839 Scheemda met
Derk Tonkes Barlagen ~Eexta 6-2-1794 †Finsterwolde 12-6-1873. Beide waren zoons van Tonko Harm Barlagen en Jacoba de
Muinck
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50. Edzo Tonkes
Edzo Tonkes had een broer Eppo Tonkes, * 22-6-1815, † 17-9-1874 te Groningen. Enige dochter was Ida Reina Tonkes,
ongehuwd, * 5-9-1845 te Groningen, † 1926 te Groningen.

Figure 71 Uit de nalatenschap van deze dochter is een Chinese vaas in ons bezit.
Oorspronkelijk drie vazen voor op een kabinet, maar deze vazen zijn verdeeld in de
familie. Zie ook BBB.190
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Figure 72 Klaas Harms Wijk (56) en Grietje Sybolts (57)

56. Klaas Harms Wijk
Klaas Harms Wijk is erg vroom en noemt zijn zoons Simon, Petrus en Johannes. Evenals zijn vader is hij landbouwer op Ernstheem
bij Eenrum.

57. Grietje Sijbolts
Grietje Sijbolts is buurmeisje van Klaas Harms Wijk. Ze woont op de naastgelegen boerderij Matenesse
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73 Tekening van de Borg Matenesse (afgebroken om plaats te maken voor de
boerderij)

74 Boerderij Matenesse
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Figure 75 Kinderen met hun echtgenoten van Klaas Harms Wijk (56) en Grietje Sybolts
(57) (behalve midden achter)
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62. Hendrik Hendriks Kuiper
Hendrik Hendriks Kuiper is geboren als 8e kind op de boerderij “Elderveld” te Fransum. Zijn vader was daar boer op de boerderij
van zijn vrouw’s kant en overleed door een stier toen Hendrik 7 jaar was. Moeder bleef met 11 kinderen achter op de boerderij runnen
tot haar dood in 1849. Uiteindelijk wordt de boerderij aan de jongste, de zoon Martinus, toegedeeld in 1862.
Hendrik werd eerst bakker te Aduard, in 1850 grond gekocht aan de oude streek, ontgonnen en landbouwer geworden te Zevenhuizen.
Samen met twee plaatsgenoten heeft hij van 1850 tot 1890 veel betekend voor de gemeenschap Zevenhuizen ( Leekstercourant 19 juni
1970). Het echtpaar Kuiper-Bakker kreeg 9 kinderen.

Figure 76 Eldersveld is momenteel een groot veebedrijf. Het vooreind dateert van rond
1870.

64/68. Popko Meints Smid
Popko Meints Smid ging na het vertrek van de Franse bezetting gedurende 6 weken te paard naar Den Haag om de inhuldiging van
de Prins van Oranje bij te wonen.

‐ 160 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Aantekeningen

77 Vicaryheerd
Hij was in de Franse tijd al oranjegezind. Na de Franse tijd is hij eerst schout (= oude naam voor burgemeester) en na 1825
burgemeester van Meeden geweest. Hij was tevens kerkvoogd en als zodanig betrokken bij proces Ida Sierts. Hij was
opzichter/pachter voor de Fam. Tonkes (WO 2 nr 219[Meeden] p.308).
Vanaf 1800 bestuurde hij ook de boerderij van de familie Tonkes (WO2 219). De erfgenamen, dochters, waren getrouwd naar OostFriesland en boden in 1812 de boerderij te koop aan voor 7000 guldens aan Popko Meints. Deze durfde er niet op aan, omdat de
gebouwen in zeer slechte staat waren, maar vooral omdat er toen weer een recessie in de prijzen van landbouwproducten was. Popko
Meints vertrok toen naar Vicaryheerd (1822). Popko Meints nam in 1812 de naam Smid aan. In de familie vervulde men generaties
lang, van 1765 tot 1865 de functie van schatbeurder. Dat is penningmeester van het Kerspel.

1765-1777 Popko Edzkes
1777-1792 Meint Popkes
1792-1842 Popko Meints (neemt de naam Smid sinds 1812)
1842-1865 (= tot de opheffing van het Kerspel): Freerk Popkes Smid
Tot de opheffing van de Kerspels waren dat de kerkelijke gemeenten die tevens ook een aantal burgerlijke zaken regelden, zoals het
onderwijs en de registratie van huwelijken en overdrachten van onroerend goed etc. Het was niet formeel een erfelijke functie. Men
moest wel verkozen worden. Er zat een jaarlijkse vergoeding van 80,- guldens aan deze functie, waarin men wel aanzien had. Een
andere eervolle functie, naast schatbeurder en collector (is ontvanger van de provinciale en rijksbelastingen, waar je ook voor
verkozen moest worden), was die van Dijkrichter en Zijlvest. Dat was echter minder gebonden aan families. Een dijkrichter verdiende
ook minder, namelijk van 15 tot 20 guldens per jaar in de periode 1832-1856. ( zie ook boek Meeden 1969 pag. 283)

78. Harm Harms Zeven
Harm Harms Zeven is vermeld op de lijst van hoogst aangeslagenen in het Departement de Wester Eems. Hij was Landbouwer op
Ommelanderwijk No. 1040. Hij koopt in 1791 land te Numero 1, plus een blok ten oosten van de Jacht Veensloot. Bezat in 1818 96
deimt land te Ommelanderwijk.

96. Jurjen Roelofs
Jurjen Roelofs was afkomstig van Oostwold. Zij schoonvader was daar collector. (ontvanger van rijksbelastingen). Jurjen wordt
ontvanger in Finsterwolde en in 1828 tevens opzichter van de bezittingen van de Stad Groningen in de Dollard. Op 17-1-1835 koopt
hij voor zijn zoon Roelof Jurjen Roelofs de boerderij aan de Westbaan (BB130).
De koopakte wordt mede ondertekend door de tweede echtgenote van Jurjen Roelofs, Foske Harms Hoving en de zoon en dochter
(Maria).

‐ 161 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Aantekeningen

100. Harm Eenjes Tonkes

78 Boerderij te Meeden waar Harm Eenjes Tonkes (100) woonde. Na het vertrek van
Harm kwam broer Hommo (102) op de boerderij, die toen nog aan de andere kant van
de weg stond.
Harm Eenjes Tonkes was eerst getrouwd te Meeden op 23-8-1804 Remke ten Have.
Zij: * 15-1-1786 te Blijham, † 14-11-1805 te Meeden, en landbouwer aldaar.
Harm Eenjes trouwde daarna met zijn ‘meid’ Aaltje Emmens Eppens. Mogelijk daarom heeft hij de boerderij verlaten, en is later
molenaar geworden op een oliemolen te Groningen (buiten de Steentilpoort) De boerderij stond destijds aan de overzijde van de weg.
Zijn broer Hommo Tonkes (102) heeft de boerderij toen over genomen. [Meeden] 224, p.331.
Harm Eenjes Tonkes had ook een zus Eelberen Tonkes, die trouwde in 1775 met Helenius Venema. Hun dochter Frauwe Venema
trouwde met Hendrik de Cock, een dominee te Wildervank en later Ulrum,waar hij de afscheiding van de gereformeerde kerk begon
en wat tot een kleine opstand heeft geleid.

101. Aaltje Eppens Immens
Aaltje Eppens Immens was eerder meid en later 2e echtgenoot van Harm Eenjes Tonkes. Zie 100. Zie verder geslachts lijst van de
familie Tonkes.
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79 Toen Popko Meints (64/68) de boerderij van de familie Tonkes niet durfde te
kopen werd het bedrijf overgenomen door Hommo Tonkes (102)

102. Hommo Tonkes
Hommo Tonkes was gehuwd met Wiepke Sierts. Ze kregen 11 kinderen, waarvan het vijfde kind Siebentje(51) getrouwd is met ds
Edzo Tonkes (50). Het zevende kind, Edzo T(1822-1908) trouwde in 1851 met Albertje Mensinga (overl. 1857) en later, in 1861, met
Frouwe Kuper (1838-1932) van Blijham, overleden in Winschoten, waarvan 10 kinderen. Het tiende kind van Edzo en Frouwe, Elke T
(1877-1940), trouwde met dr Riepko Jans Mansholt, geboren 1876, zoon van Jochem Helmers Mansholt en Reina Loots. Jochem
Helmers was een broer van Derk Roelfs Mansholt. Het tiende kind van Hommo T en Wiepke Sierts, Harmannus Fransen T. was
landbouwer te Meeden (1825-1864) en getrouwd met Aaltje Dijkhuis(geb. op Midlum (Westpolder)bij Vierhuizen in 1834, overleden
1915). Zij hadden 2 kinderen, waarvan de 2e, Wiepke Tonkes (1862-1939) trouwde met Hendrik Jan Louwes (1861-1939),
landbouwer in de Westpolder (zie ook “De Westpolder”geschiedenis van een waddenpolder en hun ingelanden, 1960, pag 278).
Aaltje Willems Dijkuis hertrouwde in 1869 met Derk Roelfs Mansholt, na het overlijden van haar eerste man Harmannus Fransens
T.in 1864.
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80 Boerderij Vogelzang bij Eexta, waar Derk Mansholt zijn ouders vanuit Oost
Friesland zich vestigden
Derk Mansholt was in 1866 naar het Groningerland gekomen met zijn ouders naar ”Vogelzang” te Eexta. Hij trouwde in 1889 met
Aaltje Willems Dijkhuis, geboren bij Vierhuizen (Westpolder) en sedert 1864 weduwe van Harmannus Tonkes te Meeden. Hij
vestigde zich in Meeden op de boerderij van zijn vrouw en liet zich naturaliseren in 1871. Werd in het zelfde jaar lid van de
gemeenteraad van Meeden. Kocht in 1882 de boerderij Torum in de Westpolder gemeente Ulrum waar hij zich vestigde. Zijn broer
Jochem Helmers Mansholt had zich daar in 1876 al gevestid op de boerderij “Fletum”. Diens zoon, Riepko Jans Mansholt, die
trouwde met Elke Tonkes (zie hiervoor), ontwikkelde een bekend kweek- en selectie bedrijf voor zaden en granen. Derk overleed in
Groningen op 21 sept. 1921. Hij schreef verhandelingen op politiek, landbouwkundig en sociaal economisch gebied. Hij was bevriend
met een bekende schrijver over de misstanden in Nederlands-Indië, Multatuli, steunde aanvankelijk Domela Nieuwenhuizen. Hij was
een echte landbouwcoöperatieman en voorstander beschermde rechten voor de grond voor de landbouw. Ze kregen 6 kinderen die
allen een vooraanstaande sociaal –maatschappelijke positie hebben vervuld.
Hun kleinzoon dr. Sicco Mansholt was bekend socialist, minister van landbouw en Europees commissaris voor de Landbouw waarbij
hij gereguleerde voedselproductie voor stond door grote bedrijven met een Europese prijsgarantie. Op latere leeftijd bleek dat die
politiek niet te realiseren was en heeft hij ook afstand genomen van zijn eigen idealen van destijds (zie boek “De Westpolder” pag
260-e.v.). Uit deze aantekeningen blijkt dat de gereformeerde familie De Cock, de liberalen Louwes, de socialisten Mansholt en
uiteindelijk ook de familie Roelofs een familierelatie met elkaar hebben via de Tonkes familie.
In die relatie speelt de Westpolder dus een verbindende rol.
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Figure 81 Harm Klaassens Wijk (112) en Sybentje Hylkema Pieters (113).

112. Harm Klaassens Wijk
Harm Klaassens Wijk is geboren op “de Wijk” te Ellerhuizen bij Bedum. Zijn zus komt op die boerderij. Hij trouwt in Baflo met
Sybentje Hylkema Pieters (113) op 15-4-1791. Op 6 mei 1791 koopt hij Ernstheem. Ze krijgen 5 kinderen op Ernstheem.
Zowel het gehucht Ernstheem, inclusief de boerderij Ernstheem, als het kerkdorp Maarhuizen zijn eeuwenlang in het bezit geweest
van het klooster Wijtwerd te Usquert. In de 13e eeuw schrijft men Ernestahusum, de verwisseling van heem en huisen was in die tijd
niet ongebruikelijk. In de 15e eeuw wordt het Ernestaheem . Door de jaren heen ziet men op oude provinciale kaarten
achtereenvolgens Eerensteham (1682) , Erenstheem (1781), Eernstheem (1825 en 1835). Op de Militaire Topografische kaart van
1860 wordt voor het eerst de huidige naam Ernstheem vermeld. De naam Ernstheem is ook verbonden aan een van de oudste
aanwinsten van het Groninger Museum, n.l. een loden zegel van Paus Innocentius IV (1243-1254), gevonden te Eernstheem. In 1876
is dat geschonken door Dr A. Folmer te Ezinge, huisarts te Eenrum
Het klooster Wijtwerd is één van de vijf kloostergemeenschappen van de Johannieterorde (commanderijen) die in de Groninger
Ommelanden voorkomen. Deze commanderij wordt in 1304 voor het eerst in de archieven genoemd. De Johannieters, die over geheel
Europa verspreid waren, hadden tot doelstelling de strijd tegen de ongelovigen in het Heilige Land mogelijk te maken, het begeleiden
van de pelgrims en het verzorgen van zieken. De commanderij Wijtwerd - een nonnenklooster - zal slechts een beperkte taak hebben
gehad.
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Figure 82 Ernstheem
De kloosters hadden veel grond in eigendom, vaak geschonken door mensen die in ruil hiervoor de rest van hun leven in de
kloostergemeenschap opgenomen wilden worden. De opbrengsten moesten het bestaan en de activiteiten van het klooster mogelijk
maken.
Zo had het klooster Wijtwerd o.a. gronden in te Maarhuizen en Ernstheem in bezit. De hier aanwezige kloosterboerderijen, ook
voorwerken genoemd, hadden als hoofd een hofmeester. Dit waren lekebroeders. De keldermeester, ook een lekebroeder, was de
econoom van het klooster. Hij had het toezicht op de gebouwen, voorraden etc. Het is bekend dat in 1430 broeder Frederik en in 1455
broeder Haerd hofmeester te Eernstaheem waren. Deze hofmeesters waren ook voorzitter (Hoofmeester) van de dijkrichters in hun
gebied.
Met de inname van Groningen in 1594 door prins Maurits en graaf Willem Lodewijk wordt het Tractaat van Reductie van Groningen
opgesteld. Groningen wordt als laatste gewest bij de Republiek der verenigde Nederlanden gevoegd. Het katholicisme wordt
verboden, de officiële godsdienst is van nu af aan gereformeerd (protestants).
De kloosters worden opgeheven. De rechten van de kloosters worden voortaan door de provincie uitgeoefend, inclusief de rechten tot
benoeming van Hoofdmannen in de Dijk- en Zijlrichten en andere vooraanstaande posities die door vertegenwoordigers van de
kloosters werden ingenomen. Veel kloosters worden afgebroken en het materiaal wordt hergebruikt. Zo schijnt het Klooster Aduard
voor een groot deel te zijn verwerkt in de uitbreiding en vernieuwing van de verdedigingswerken van de stad Groningen, welke
gedurende het 12 jarig bestand zijn uitgevoerd. Kloostergebouwen in de stad kregen andere functies zoals weeshuis of gasthuis.
Gezien de bijzondere positie van de Johannieters binnen het kloosterleven wordt voor hen een overgangsregeling opgesteld. Zij mogen
geen nieuwe kloosterlingen aannemen waardoor de kloostergemeenschap uiteindelijk zal uitsterven. Direct na het overlijden van de
laatste commandeur van Wijtwerd op 23 februari 1618, wil de Provincie alle bezittingen van het klooster in beslag nemen. Dit wordt
verhinderd door Caspar van Ewsum, die meent dat de goederen aan hem toekomen. Er wordt een proces gevoerd, hetgeen resulteert in
een schadeloosstelling voor Caspar. Op 26 augustus 1624 komen de bezittingen van het klooster alsnog in handen van de Staten van
Stad en Lande. Zo ook de boerderijen en landerijen van Ernstheem.
Het klooster Wijtwerd wordt spoedig daarna afgebroken. Op die plaats waar het heeft gestaan worden in Usquert twee boerderijen
gebouwd, Kruisstee en Kloosterwijtwerd. Op Kloosterwijtwerd krijgen overblijfselen uit het verdwenen klooster een plaats: de
schouw uit 1461 en de Veronica-statie uit het midden van de 16e eeuw. De naam van deze boerderij houdt de herinnering aan het
vroegere klooster levend.
Omdat de Staten van Stad en Lande steeds in geldnood verkeren worden de rechten tot uitoefening van belangrijke functies en de
blote eigendomsrechten van o.a. de boerderijen van Ernstheem verkocht. Voor de meiers (huurders) worden nieuwe beklemcontracten
opgesteld. Veel meiers van kloostergoederen worden ook meiers van stad of provincie.
Vrijwel alle, zo niet alle meiers van de boerderij Ernstheem zijn bekend.
In de kelder van de boerderij is een balk met enkele namen van meiers uit de 17e eeuw. Deze kelder bevindt zich onder het
middengedeelte van het woonhuis. De bewuste balk is waarschijnlijk afkomstig uit de voorste kamer van het woonhuis, maar is tijdens
een uitgebreide verbouwing, die Klaas-Harms Wijk omstreeks 1840-45 heeft laten uitvoeren, op de huidige plaats in de kelder terecht
gekomen. Helaas is het opschrift destijds voor een gedeelte in de muur gemetseld. Ook de nog zichtbare tekst is moeilijk te
ontcijferen.
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Rond 1840 wordt het voorhuis van Ernstheem grondig verbouwd en verfraaid. De buitenmuren worden een halve meter verhoogd en
verkrijgen een decoratief aanzien doordat Italiaanse vaklieden deze muren vervolgens afwerken met structuurcementpleister waarin
kleine stukjes glas in diverse kleuren zijn verwerkt. Het structuurcementpleister wordt in de vorm van natuursteenblokken
aangebracht. De raampartijen worden eveneens verhoogd, hetgeen bijdraagt aan het ruimtelijk effect van het geheel.
Binnen de muren van het voorhuis vinden grote veranderingen plaats. Bestond het tot die tijd uit drie achtereenvolgende vertrekken
met bedsteden tegen de noord-oostelijke muur (in deze muur bevonden zich toen, evenals nu, geen ramen), na de verbouwing bestaat
het voorhuis nog wel uit drie kamers, maar nu met een gang, voorzien van fraaie marmeren tegels langs de noordoostelijke muur. Elke
kamer is via een deur vanaf de gang te bereiken. De bedsteden zijn verplaatst naar de ruimtes tussen de drie kamers.
Twee van de drie kamers worden stijlvol
ingericht. De voorkamer, de visitekamer, krijgt
een fraaie betimmering met een ingebouwde
monumentale klok, voorzien van een houten
uurwerk en een orgel met 30 houten pijpen.
Boven de schouw wordt een schilderstuk
aangebracht, gesigneerd J.H. Aikes, pinx 1842.
Deze Jan Hendrik Haykes, die van 1790 to
1846 in Eenrum leefde, was een gewaardeerd
kunstschilder. Hij was ook organist van de
kerk.

Voor vier raampartijen komen
eiken blinden en een 18e
eeuwse deur in Lodewijk XV
stijl.
In de middelste kamer wordt een zogenaamd
panoramabehang aangebracht. De eiken
blinden en deuren zijn gekocht uit de inboedel
van de in 1840 gesloopte Weerborg te Wehe.
Deze Weerborg werd in 1832 gebouwd voor
Edzard van Starkenborgh, van 1829 tot 1839
burgemeester van Leens. Vermoedelijk zijn het
panoramabehang en de marmeren tegels ook
daarvan afkomstig
Het panoramabehang was in die tijd erg gewild
en werd alleen maar in Frankrijk gemaakt.
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Figure 83 Een deel van het behang in Ernstheem

Figure 84 Op de voorgrond de oostelijke boerderij waar Anje Jans met Jan Peters en
nadien met Claas Harms Wijk heeft gewoond. In het linker bovenkwadrant de in 1781
gekochte westelijke boerderij en in het rechter bovenkwadrant de laan naar de
Ellerhuizerweg.
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124. Hendrik Egberts Kuiper

Figure 85 Het open weide gebied rond Fransum, met in de verte de boerderij
Eldersveld
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Figure 86 Interieur van het kerkje van Fransum uit de twaalfde/dertiende eeuw met als
unicum een gemetselde preekstoel.
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Figure 87 Kerkhofje van Fransum met de graven van o.a. de familie Kuiper.
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Figure 88 Kerk in Fransum.

Het Kerkje van Fransum
Eigenlijk kan Fransum geen dorp genoemd worden, want afgezien van twee boerderijen
is het nooit uitgebreid bebouwd geweest. Een verklaring zou kunnen zijn dat de kerk
hoofdzakelijk gezien moet worden als een rustpunt voor de over dag op grote afstand .
van het cisterciënzer klooster Aduard werkende broeders. De monniken waren actief op
het gebied van landontginning, stenen bakken waterbeheersing en landbouw. Veel van de
productie werd verhandeld en dat verklaart ook voor een deel de machtsbasis van dat
klooster. Fransum betekent “heem van Frans”. “um ” is heem is woonplek

158. Hendrik Klaassens Schrage
Hendrik Klaassens Schrage was eerst schipper tot 1765. Later werd hij landbouwer op Numero 17, en Numero 13 en 14, aan de
Noordzijde te Ommelanderwijk. Later dijkrichter.
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200/204/206. Edzo Tonkes
Edzo Tonkes heeft een broer Ayolt Tonkes, getrouwd met
Tedje Harms. Zoon van deze, Harm Ayolt Boer, trouwt met
zijn nicht Ida Tiddes, nicht van Nanne Sierts Tiddes (206).
Deze Ida Sierts begint, als weduwe van de in 1818 overleden
Harm-Ayolt Boer in 1819 een proces tegen de kerkvoogdij
over het recht van graf binnen de kerk en de eigendom van
kerkbanken. De kerkvoogden waren er aanvankelijk twee: Ten
eerste: hun neef Ayolt Menses Tonkes, zoon van Menso
Tonkes schout van Meeden, die getrouwd was met zijn nicht
Sieben Edzes. Menso Ayolts was in 1795 door de Engelse
soldaten een paard ontstolen. De tweede kerkvoogd was
aanvankelijk Hillenius Tjarks ten Have; en na diens overlijden
burgemeester Popko Meints Smid (86); en als derde Pieter
Hendricus Bouman. Dit proces heeft zes jaren geduurd en ging
eigenlijk om niks, maar was vooral een onderlinge,
familiegerelateerde strijd (er woonden toen ongeveer 1000
inwoners in Meeden) die na vele advocaats- en gerechtskosten
in een onderlinge schikking werd opgelost. Ida was toen al
overleden. Ze had geen kinderen en de erfgenamen hebben het compromis gesloten waarbij de erfgenamen hun eis introkken maar
daarvoor in de plaats andere banken kregen toegewezen die aan de kerkenraad werden onttrokken. (zie betreffend hoofdstuk, blz 251 273, in boek Meeden)

Figure 89 Interieur van de kerk te Meeden

230. Enne Jans Huizing
Enne Jans Huizing, geb. 1737 was landbouwer in Ranum en later op de boerderij aan de
overkant van de weg bij het kerkhof van Maarhuizen. De hieronder afgebeelde boerderij
is nog de originele, maar is inmiddels gesloopt en vervangen door een nieuwbouw die
dezelfde uitstraling moet hebben als de oorspronkelijke woning van de boerderij.
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Figure 90 Boerderij bij Maarhuizen
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256. Popko Edzkes
Popko Edzkes had een broer Jan Edzkes, ~ 13-12-1668 te Meeden, getrouwd 28-8-1724
met Alberdina Jans Boon, ~ 14-10-1703, die smid was in Hoogezand.
(wellicht de latere scheepsbouwers familie Smit ?)

316. Klaas Hendriks Schrage
Klaas Hendriks Schrage was turfschipper te Borgercompagnie. Later ook grondeigenaar in Borgercompagnie.

317. Jezel Pijls (of Piles)
Jezel Pijls (of Piles) was eerst getrouwd op 21-3-1717 te Zuidbroek met Egbert Hendriks. Tweede huwelijk was met Klaas
Hendriks Schrage. Derde huwelijk was met Jimke Jans.

330. Abraham Cornelis Hazewinkel
De familie Hazewinkel staat bekend als een zeemansfamilie.
Oorspronkelijk, ca 1610 afkomstig uit Esens in de provincie Drenthe (=Eese bij Steenwijk?). Jan Hazewinkel werd in 1639 burger in
Groningen en in dat jaar lid van het Koekebakkersgilde en een hoveling in 1641 (Het bestuur van een gilde bestond uit een olderman
en twee hovelingen). Later verhuizen de nazaten naar Muntendam, waar de zonen het bakkersgereedschap met een huis van hun
moeder in 1660 overnemen. De naam Hazewinkel is mogelijk afkomstig van de
rivier de Haase in Noord Duitsland.
Na als turfschipper te zijn begonnen zijn er in de 18e eeuw meerdere
Hazewinkels zeevarend en voeren bevel over eigen schepen maar ook schepen
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie of varen als zelfstandig kapitein
rond de wereld. Bekend is het verhaal van een Hazewinkel die rond de wereld
zeilde. Zijn echtgenote, die ook mee was, overleed tijdens de vaart. Haar man
wilde haar echter in Veendam begraven en heeft gedurende de verdere reis van
meerdere maanden haar lichaam geconserveerd in een vat brandewijn, zodat ze in
Veendam begraven kon worden.. Velen van hen zijn ook op zee gebleven. Er is
een aparte genealogie Hazewinkel in het Veenkoloniaal museum in Veendam.

368/388. Willem Warners (Tholen)
Voorvader van zowel de huidige familie Roelofs als
ook van de huidige familie Smid-Kram in 1750
verkozen tot collector in Midwolda, na de
Oranjeopstand. Hij was van 1681 tot 1721
landgebruiker van landerijen van de familie Hora. De
boerderij lag tegenover de Ennemaborg en behoorde
bij de Ennemaborg, die daarna door de familie zelf
werden geëxploiteerd d.m.v. een zetboer die op de
borg ging wonen (WO 1 nr 45). Daarna werd hij
(1720-1747) landgebruiker in Midwolda op een
boerderij van de familie Piccart (WO1 nr 57). Later
werd Willem Warners waarschijnlijk ook
logementhouder te Midwolda vanwaar hij in 1750 ook verkozen werd tot Collector

384. Jacob Takens
Jacob Takens is geboren in 1694 en gehuwd in 1721 met Eltjen Roelfs (385). Het echtpaar had in 1731 reeds de boerderij (nr 50
Boek Nieuwolda) in gebruik, maar kopen in 1733 het bedrijf (dan 86 deimt) voor 1300 guldens, met een vaste huur (beklemming)
groot 400 guldens per jaar. De verkoper is dr. Wiardus Wiardi. Deze bedingt bij de verkoop tevens dat hij jaarlijks in de zomer 14
dagen de kelderkamer (opkamer) mag gebruiken. Kennelijk om er zijn vakantie door te brengen.
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Sinds die tijd is de boerderij steeds in de familie vererfd, vaak ook in de vrouwelijke lijn: Takens-Post-Waalkens, gedurende meer dan
200 jaar.

Figure 91 Boerderij van Jacob Takens en Ettien Roelfs te Nieuwolda, waar rond 1730
de familie Roelofs vandaan komt. Destijds stond er uiteraard een ander gebouw,
zoals hieronder, eveneens in Nieuwolda uit die tijd, met een kelderkamer.
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Figure 92 Tonko Ayolts (400) en Eetje Eenjes (401).

400/408. Tonko Ayolts
Er is een handgeschreven genealogie over het nageslacht van Tonko Ayolts en Eetje Eenjes onder “Genealogie Tonkes”. Als bijlage
bij deze genealogie opgenomen.
Zie verder beschrijving in (WO2,214). Ze hadden naast hun zoon Edzo (NRS 200 en 204) ook een zoon Eenje (geb 1717 en overl
1782) en een dochter Syben (geb 1715 en overl 1781). Eenje was getrouwd met Sywertje Ayolts uit Muntendam.
De zoon van Eenje en Sywertje was Menso Tonkes, geb 1733 en overl. 1785, getrouwd met Gijzen Pieters Grave van Hamdijk. Hun
zoon Ayolt Menses Tonkes, geboren Meeden 3-7-1780, overl aldaar 31-5-1848 trouwde met zijn nicht Sieben Edzes Tonkes, Meeden,
hc.7-10-1802, geb. Meeden 25-5 1781 , overl aldaar 2-12-1818, dr van Edzo Tonkes (200/204) en Eetje Eppes(201/205) ( Hij
hertrouwde 12-11-1823 met Frouke Jans Kolk, weduwe van Cornelius Fokkens, (BNW32)

Syben Edzes Tonkes, gehuwd met Ayolt Menses Tonkes
Ayolt Menses Tonkes is in 1816 schout te Meeden. Hij is mede ondertekenaar geweest van het rekwest aan de koning om na de Franse
tijd, de Oldambtsters niet weer afhankelijk te maken van de stad. Dit is succesvol verlopen. De schilderijen van Ayolt en zijn eerste
vrouw Sijben bevinden zich in het Groninger museum (zie ook BWO II nr 214)

412. Tiddo Syerts
Tiddo Syerts’ naam staat geschilderd onder de klunderbeune in de kerk van Meeden
samen met de naam van Toncko Ayolts (400). Tiddo had een broer Nanne, zijlvest van
de carspel Meeden en Westerlee,
wiens kleindochter trouwde met haar nicht Harm Ayolts, die de naam Boer had aangenomen. Zij start als weduwe in 1819, een jaar na
het overlijden van haar man, een proces over kerkbanken in de kerk te Meeden (Zie boek Meeden 1969 pag 251-273. En zie ook
aantekening bij nrs 200/206).
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1264. Claes Jans van Ancum
Claes Jans van Ancum koopt in 1670 als “Claes Jans van Schaage” een huisje te Kleine Meer. Hij was dus een soort gastarbeider
uit Osnabrück – “Hollandgänger”. Van verdere voorouders is niets bekend in Ancum omdat pas in 1650 de registratie in de kerk is
begonnen. Er is een boek van de Genealogie Schrage.

1602. Toncko Takens
Toncko Takens had een broer Johannes Takens: * ± 1623, † 21-12-1691. Predikant onder andere in Nieuwolda in 1648.

1606. Harm Hendriks
Harm Hendriks, oud 67 jaren overleden 7-1-1708, Landbouwer, ouderling en kerkvoogd te Meeden.
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Figure 93 graf Harm Hendriks(1606)
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2530. Hendrik Harms Drent
Hendrik Harms Drent verkoopt in 1670 zijn huisje aan zijn schoonzoon Claes Jans van Ancum (1264) en hun grond van de stad
Groningen. Zie kaartboek Sappermeer 1681 van het gemeente archief Groningen.

4103/4359. Mencke Nannings
Mencke Nannings, gehuwd met Edzko Rinnolts (4102), was dochter van Nanno Heyes en Edske Heeuwes ([WO] no.206, 212). Zij
had een broer Edzko Nannings (Nannens) en een broer Hayo Nannens. Hayo Nannens was Lieutenant. Deze kinderen Nannings
waren neven en nicht van Wirtio Matthiae (6598). Wirtio was de initiatiefnemer van de ontginning van Zuidwending. Hij erft de
heerd van zijn neef Hayo Nannens gelegen aan de Bovenstreek te Meeden en brengt die in bij zijn huwelijk met Siben Remmers in
1631 in Eexta. Hij was een zoon van Matthias Hayens en Gele (13196 en 13197)
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Figure 94 Pagina uit Groningana 1977
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Figure 95 Een steenhuis in Bunde
Wirtio woonde eerst te Eexta in een steenhuis in de nabijheid van de huidige boerderij Vogelzang. Daarna woonde hij in Meeden en
later weer op een andere boerderij in Eexta. Bijgaand een foto van een steenhuis in Bunde, en van de kerktoren van Meeden, wat
eigenlijk ook een steenhuis is, omdat er een bovenvertrek is waar je van buiten met een trap in moet. In tijd van bedreiging kan die
trap worden opgeheven waardoor er extra bescherming is.
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Figure 96 Kerktoren van Meeden, een steenhuis
Matthias Hayens en Gele woonden vanaf 1601 in delen van het Klooster Heiligerlee.
Het voormalige klooster Heiligerlee, eigenlijk Mons Sinai geheten, was een vrouwenklooster van de orde der Premonstratensers. Bij
de overgang naar de gereformeerde godsdienst en de secularisatie in 1594 wordt het klooster opgeheven en worden de gebouwen in
1597 verkocht en afgebroken.
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Figure 97 De huidige boerderij De Hoogte in Heiligerlee, waar eerder het klooster
gestaan heeft
Het klooster bezit dan 1473 ha land. De landerijen van alle kloosters worden van 1594 beheerd door de provincie en op 30-4-1618
verdeeld over de Provincie, de Stad en de Ommelanden. In 1601 koopt Matthias Hayens een restant van het kloostergebouw en een
aantal schuren. Ook pacht hij veel voormalig kloosterland in Heiligerlee, Westerlee en omgeving en wordt zo de eerste “kloosterboer”.
Van dit land wordt bij de verdeling in 1618 de stad Groningen eigenaar ( is “beklemde meijer”, omdat de blote eigendom bij de stad
Groningen blijft). Bij dit land is ook veel slecht land, “onland” en drassig land, dat veel later wordt ontgonnen en dan toch waardevol
wordt. Een deel van het “holt” van het klooster in Kloosterholt is blijven bestaan. In 1568 is daar de slag bij Heiligerlee gevoerd, het
begin van de 80 jarige oorlog en de bevrijding van de Spanjaarden

.
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Figure 98 Standbeeld voor Graaf Adolf, die in 1568 sneuvelde bij de slag bij
Heiligerlee, het begin van de 80 jarige oorlog en een overwinning op de Spanjaarden
Matthias wordt vanaf 1591 vermeld als kerkvoogd , als vaandrig van Westerlee en Heiligerlee in 1621. Hij overlijdt in mei 1629. Hij
gebruikt vanaf 1601 een gedeelte van de voormalige kloostergebouwen en veel land daarvan. Hij betaalt daarvoor 225 gulden huur. Er
was ook een steenbakkerij “tichelwerk” bij het klooster dat nog op een kaart van 1740 aangetekend staat. Hij verkoopt in 1615 1500
stenen aan de kerk van Midwolda en in 1630 betaalt de kerk van Bellingwedde voor 12.900 stenen aan zijn weduwe.
Hij is zeer vermogend. Bij de vijandelijke invasie en doortocht van de Brunswijkse troepen in 1623 krijgt hij 50 personen en 50
paarden ingekwartierd.
Zijn weduwe heeft in 1630 24 deimatten goed land 96 “slimme”deimatten (slecht) land in het Kloosterholt en bovendien nog 17
deimatten goede grond in “het voerwarck ofte de smacht”, dat is het noord-oosten van het huidige Westerlee. De huur van de stad
bedraagt in 1630 270 gulden; de landerijen die de proost van Heiligerlee in gebruik heeft gehad, en mede door de weduwe bij
versetting worden gebruikt, blijven daarbij voorlopig nog buiten beschouwing.
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Figure 99 wapen Fockens
Vanaf 1634 is de huur 450 gulden. Matthias wordt in 1639 opgevolgd door zijn zoon Haycke, een broer van Wirtio. Hayke trouwt met
Hemmechien Ipens.
Na het overlijden van Hayke in 1652 , neemt zijn schoonzoon Louwert Fockens, kerkvoogd, geb. op Hoysum onder Warffum ged.
12-2-1630, onthoofd Groningen op 20-7-1672 te Groningen, de boerderij over. Hij is de zoon van Edzo Fockens en Tyabbechien
Luppens en getrouwd ca. 1655 met Ickjen Hayckens, overl. na 2-6-1678. De stad verhuurt hun 214,5 deimt om ’t huis met nog 75
deimt kleiland onder Westerlee.
Ze wonen eerst in het klooster maar kopen 31-1-1662 te Winschoten een woning op de tweede holtplaats in het Kloosterholt

Louwert (ook: Luwert) Fockens is een sterk voorstander van het losmaken van het
Oldambt van de heerschappij van de stad Groningen en steunt dan ook de strijd van de
Bisschop van Munster, Bernard van Galen (“Bommen Berend”) tegen de Staat de
verenigde Nederlanden en zijn beleg op de stad Groningen. Voor zijn verraad aan de
bisschop man Munster wordt hij veroordeeld om “met den sweerde geëxecuteerd te
worden, dat de doodt daer op volge” (Bijdr. Gesch. En Oudheidk. Prov. Gron., red. G.
Acker Strating e.a. I (1864) p. 250).
Ickjen hertrouwt in Westerlee op 27-6- 1675 met Egbert Luitiens Roon, Luitenant te Bourtange. In 1678 gaat ze in Midwolda wonen.
Opvolgers op de boerderij worden een broer van haar, Matthias Hayckens, eerst getrouwd met een zus van haar onthoofde man,
Eppien Fockes, geb op Hoysum 4-2- 1632, ged. Warffum 8-2-1632, daarna hertouwd te Schildwolde 11-5-1684 met (3297) Eppien
Tjackes, weduwe van Tidde Sierts (3296).
Matthias Hayckens, eerst kerkvoogd van Westeremden, later Kerkvoogd en zijlvest voor Wester- en Heiligerlee, overlijdt tussen 1689
en 1695. Zijn weduwe zet de boerderij voort tot 1717 dan volgen haar dochter Hilligje Tiddes uit het eerste huwelijk van Eppien
Tjackes met Tidde Sierts haar op Op hun beurt worden zij opgevolgd door Nanne Sierts (824) een zoon van de broer van Hilligje.
Ze hebben ruim 290 deimten stadsland, met in Kloosterholt nog een oude steenbakkerij . De huur aan de stad is dan 500 gulden per
jaar. Vanaf 1742 bezitten ze ook de zogenaamde derde provincieplaats van Heiligerlee(WO122), waar ze zich vestigen. De
Kloosterboerderij kent dan meerdere medebezitters, nazaten van Matthias Haykens en Eppien Tjackes. In 1732 komt er dan ook een
andere boer op de boerderij
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6316. Derk Hazelhof
geb. 1600-1605 waarschijnlijk omgeving Dortmund, overl. 1650. Was eerst veldscheerder in dienst van het Staatse leger en later
woonde hij op de burcht in Wedde. Hij was benoemd als borggraaf van de drost. Johan Coenders van 1637 tot 1650. De borggraaf is
een soort eerste secretaris, verantwoordelijk voor de arrestatie van personen die terecht moeten staan en verantwoordelijk voor de
voorbereiding van de rechtszittingen. Vanaf die tijd tot in 1800 is deze functie in handen gebleven van nazaten van Derk Haselhoff
(Zie genealogie Haselhoff Wedde 1992).

Figure 100 Kasteel te Wedde
De burcht wisselde in die periode meerdere keren van bezetter. Aanvankelijk van Karel V, daarna de hertog van Gelre en vervolgens
Lodewijk van Nassau, die het veroverde na de slag bij Heiligerlee. Zijn in Heiligerlee gesneuvelde broer Adolf schijnt opgebaard
geweest te zijn in Wedde en is daar mogelijk ook begraven. Zijn graf is nooit gevonden.

Vervolgens is de burcht weer een tijdje in Spaanse handen geweest,
maar in 1593 werd de burcht definitief veroverd door Graaf Willem
Lodewijk van Nassau, zoon van Jan Van Nassau, ook een broer van
Willem van Oranje. Aan het eind van de 80 jarige oorlog werd de
stad Groningen bezitter. Dat is ook de periode geweest dat Derk
Hazelhof er woonde.
Willem Lodewijk van Nassau
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Figure 101 Willem van Oranje (links) en zijn broer Lodewijk van Nassau (rechts).

Oorspronkelijk is de burcht in de 14e eeuw gebouwd, met 1,5 meter dikke muren als
fundament. De borgbewoners hadden altijd grote invloed op het bestuur en de
rechtspraak van Westerwolde. Dit leidde bij de bevolking uit de omgeving nogal eens tot
spanningen. In 1475 werden leden van het geslacht Addinga, dat als wreed bekend stond,
vermoord. In de 16e eeuw werden heksenprocessen gevoerd op de borg, waarbij 19
vrouwen veroordeeld werden en verbrand. Door de strategische ligging aan de weg
tussen Groningen en Duitsland was de borg vaak betrokken bij krijgshandelingen.
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Figure 102 Burcht te Wedde nu
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Figure 103 Abel Eppens.

14336. Abel Eppens.
Geboren op 29 maart 1534 op Bolhuis te Eekwerd bij Wirdum. Hij was eigenerfde boer. Hij stamt af van een oud boerengeslacht in
Groningen. Hij was de zoon van Eppo Aepkens op Bolhuis. De moeder van zijn vrouw was Etgijn Elema, eveneens een afstammeling
van een bekende eigenerfde boerenfamilie uit Uithuizen. Abel Eppens’ vader stierf op 12-10-1545, samen met zijn derde vrouw,
Eefke Sickens Tammens, aan de pest. Abel is dan nog maar 11 jaar en bracht zijn schooltijd vervolgens door in Farmsum en
Groningen. Later studeerde hij in Lüttich, in 1557 in Keulen, toen in Groningen. Van daar uit ging hij naar Wittenberg, naar Phillip
Melanchton, een vriend van Maarten Luther. Abel Eppens bleef tot Melanchtons dood in 1560 in Wittemberg en keerde daarna terug
in Groningen. Op 10 mei 1562 trouwde hij te Enselens met Frouwke Louwens. Hij woonde in het huis naast de boerderij van zijn
vader. Een paar jaar later ging hij op Bolhuis wonen. Hij was een onderscheiden aanhanger van de Reformatie en organiseerde zich
sterk in het Hollandse onafhankelijkheidskamp tegen het Katholieke Spanje. Toen in 1580 Groningen en Ommelanden door Spanje
weer heroverd werden, vluchtte hij met zijn familie, samen met vele hervormden naar Emden. Zijn bezittingen werden vervolgens
geconfisqueerd. Tijdens zijn verblijf in Emden schreef hij een omvangrijke kroniek, “der Vresen Chronicon”. Die kroniek eindigt in
1589, abrupt. Waarschijnlijk is hij toen ziek geworden en vervolgens overleden in Emden.
In Embden was hij Lid Ommelander gedeputeerden in ballingschap na het verraad van Rennenberg.
Zijn kroniek is een belangrijk document voor de geschiedenis tijdens de Spaanse bezetting. Het beschrijft vele gebeurtenissen en
personen in het Groninger land en tijdens zijn ballingschap in Emden.(zie ook verder in deze aantekeningen bij de Spaanse tijd)
Abel Eppens had 8 Kinderen,
1.
Eysche Abels,
2.

Engele Abels,

3.

Ettien Abels

4.

Nn Abels,

5.

Louwe Abels Leo Abeli 1563-<1608
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Sicco Abeli Ab Equart 1565-<1605

7.

Eppo Abels van Bolhuis 1567-<1615

8.

Popko Abels Tho Equart 1571-1625, nr 7168.

Aantekeningen

Leo Abeliab Equart werd in 1595 de eerste gereformeerde pastor in Loppersum, de gemeente waaronder ook Bolhuis viel. Leo
liet twee zonen na; Adolphus Louwens was van 1663 -1668 burgemeester in Groningen en Abelus Leonis, die later ook pastor
werd in Loppersum en stierf in 1652.

Figure 104 In de bosjes op de achtergrond stondBolhuis.
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Figure 105 De plek waar de boerderij Bolhuis heeft gestaan. De naam staat nog op het
hek van de inrit en de weg heet nog Bolhuislaan.
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Aantekeningen: De oudste generaties van de familie Smid
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Volgens het doop- en trouw boek van Meeden zijn aldaar getrouwd:
Meeden 20 maart 1668: Poppo Meeuwes en Yda Wibbens

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen gedoopt:
1668 november 1: Edzko
1670 oktober 9: Meewes
1673 november 25: Lammigjen
1676 maart 19: Wibbe
1678 oktober 13: Froukje
N.B. dochter van “de E. Popko Meeuwes Diacon en Ijde Echtel. welcke Popko voor de eerste male in dese kercke opentlijck heeft
beantwoordt de vragen in het formulier des Doops voorgestelt: de Heere geve, dat andere sijn goet exempel mogen navolgen.

Op 15 december 1682 zijn te Meeden getrouwd: Popko Meeuwes en Grietje Hiltjes
In de verzegelingen van Meeden (R.A. v. kk dl. 5) staat het huwelijks contract tussen Popke Meeuwes en Grietje Hiltjes.
Getuigen van bruidegomzijde: Jan Lubberts met zijn, niet met name genoemde, huisvrouw als oude zwager en Lamke Tonnis als
moeder.
Getuigen aan bruidszijde: Hitte Egges en Engel Jans als vader en moeder, Jan Hittijs als broeder.
De afkoop tussen Popke Meeuwes als vader enerzijds en de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Ide Wibbens vond plaats op 11
februari 1684. (Verzegelingen Meeden V kk dl.5). De kinderen zijn: Edzko, Meeuwes, Lamke, Wibbe en Frouke.
De bovengenoemde oude zwager Jan Lubberts was getrouwd met de zuster van Popko Meeuwes nl. Ettijn Meeuwes. Dit blijkt uit een
akkoord over de vaderlijke goederen, op 13 januari 1686 gesloten tussen Ettijn Meeuwes, de weduwe van Jan Lubberts, en nu gehuwd
met Jurcke Aijkens en haar kinderen uit het eerste huwelijk: Lubbert-, Aeltijn-, Harm-, Frouke-, en Geertie Jans.
(Verzegelingen Meeden V kk dl.5).
Het voorgeslacht van Ide Wibbens: Op 18 november 1668 ((Verzegelingen Meeden V kk dl.4) verkopen Jan Lammerts als voormond,
Nanno Edzskens als sibbevoogd en Jan Bavingh als vreemde voogd over de minderjarige Trijntjen Wibbens, dochter van wijlen
Wibbo Bonnekens en Lamme, gewezen echtelieden, aan Popko Meeuwes en Yde Wibbens (zuster van Trijntjen Wibbens) de gerechte
helft van een huis in Meeden, zwettende ten westen aan de pastorie, voor 100 rijksdaalders.
Verder verdelen zij de goederen, nagelaten door hun broeder Edsko Wibbens zaliger.
Hieruit blijkt dus, dat het echtpaar Wibbo Bonnekes en Lamme (Edskens) drie kinderen hadden: Edsko, Ide en Trijntjen. Broeder
Edsko is verm. begin 1668 gestorven, vandaar de naam Edske als oudste zoon van Popko Meeuwes en Ide Wibbens.
Op 15 oktober 1668 (Verzegelingen Meeden V kk dl.4) lenen Popko Meeuwes en Ida Wibbens 600 Car. guldens van Nanno Edskens
(voormond van nagelaten kinderen van Edsko Haeijes)
De bovengenoemde broeder Edsko Wibbens treedt in een acte van 5 februari 1666 (Verzegelingen Meeden V kk dl.4) nog op als
getuige.
Op 26 juli 1641 (Verzegelingen Meeden V kk dl.3) wordt een huwelijkscontract gesloten tussen Joan Abberingh en Raamen Edskens,
dochter van Edsko Rinnoldts en Mencke. Als getuige van de bruid treedt op haar broeder: Nanno Edskens.
Hieruit volgt dat het echtpaar Edsko Rinnoldts en Mencke (Nannens ?) drie kinderen hadden: Nanno Edskens, Raamem Edskens,
getrouwd met Joan Abberingh, en Lamme Edskens, getrouwd met Wibbo Bonnekens.
De verzegelingen in Meeden (V kk dl.3) melden dat op 18 februari 1650 Tette Eggens met haar zoons: Hebel Eggens en diens vrouw
Boucke, Tiacko Eggens, Hitjo Eggens en Doedo Eggens een plaats land te Meeden verkopen aan Eenje Meertens en diens moeder
Eggens.
N.B. Uit het tweede huwelijk van Popko Meeuwes en Grietien Hiltjes zijn te Meeden gedoopt:

1684 januari 27: Hitje
1685 december 13: Ida
1688 maart 18: Tamme
1690 maart 23: Ida
1693 maart 10: Ettijn
De ouders van Popko Meeuwes waren: Meeuwe (Popkens?) en Lamke Tonnis
Derde generatie:
Edske Popkens, trouwt te Meeden (procl.) 22 september 1695 Meije Jans, van Meeden, h.c. 20-9-1695, dochter van Jan Harms en
Sijben Pieters
Kinderen gedoopt te Meeden:

1696 juli 12: Ida
1698 februari 13: Jan
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1700 mei 12: Ida
1702 oktober 15: Popko
Meeuwes Popkens, trouwt (procl.) Meeden 29 september 1695 Wija Berents van Meeden
Kinderen gedoopt te Meeden,
1696 augustus 2: Ida
1698 oktober 2: Popko
1700 november 24: Wibbe
1705 januari 2: Trijntijn
1706 december 19: Trinje
Lammigjen Popkens trouwt Veendam 10 februari 1706 Ebel Sickes van Veendam
Wibbe Popkens trouwt Veendam 30 januari 1707 Imke Heeres (Veendam) weduwe van Doede Tiaerts

Kinderen gedoopt te Veendam
1707 november 20: Here
1709 juli 21: Ida
1713 maart 5: Popke
1715 september 30: Annigjen
Hitje Popkens trouwt (procl.) Meeden 20 december 1711 Lisebeth Udens van Eexta
Kinderen gedoopt te Meeden
1712 december 26: Popko
idem: Avijn
1716 april 19: Ude
1719 februari 12: Aafke
1722 november 22 Edske
1725 november 18 Tamme
idem: Grietje
1729: september 25: Trijntje
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Figure 106 Gebied waar een belangrijk deel van de beschreven overleveringen zich
afspeelden.
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Figure 107 Het huidige Oldambt met Dollardkwelders
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Beknopte beschrijving van de geschiedenis van het
Oldambt en het ontstaan van de relatie met Stad en
Ommeland.
Na de laatste IJstijd bleven er keileemruggen achter die door de gletschers waren
achtergelaten. Deze liepen globaal gezien van oost naar west Daardoor is het landschap
van het Oldambt gevormd er werd door de wind dekzand achtergelaten op het keileem.
Er ontstonden ook losse heuvels. De hoofdstructuur, de van oost naar west lopende
(Keileem)ruggen bleef echter, bedekt danwel onbedekt met dekzand, met daartussen lage
gebieden waarop zich al enkele duizenden jaren voor \christus veenafzettingen
ontwikkelende. De afwatering was langs rivieren zoals de Eems en de Westerwoldse Aa
alsook de kleinere rivieren Termunter Ae of Munte, de meest westelijke rivier van
Meeden, de Siepsloot, de scheiding tussen de kerspelen Meeden en Westerlee en ook de
grens tussen Wold-Oldambt en Reiderland, voor het ontstaan van de Dollard.
De Oostelijke grens van dat Reiderland werd toen gevormd door de Tjamme. In het
zuiden liep het Drents diep (Hunze) richting Waddenzee. (zie ook Meeden, een
geschiedenis van een Gronings dorp1969, geschreven door S.H. Achterop, ds P.S. v.d.
Wal en drs. C.G. Wolthuis(oom Gerrit))
Noord Groningen was toen nog waddengebied waar ook wel zandruggen waren, maar
meer in de vorm van Waddeneilanden waarop de bevolking terpen bouwde. In het
Oldambt bouwde men geen terpen, maar er werd gewoond op de zandruggen tussen de
veengebieden.Dat gehele veengebied grensde aan de Eems en vormde als het ware een
delta van de Eems en Westerwoldse A Door afbranding van het veen voor
landbouwkundige exploitatie vormden zich kleine bewoningseenheden. Na de kerstening
werd het gebied ook door kloosters verder in ontwikkeling genomen. Deze kloosters
behoorden veelal tot het Bisdom Munster en het Bisdom Osnabrück.
Het grondgebied van de Kloosters was erg omvangrijk. Er was daarnaast ook wel eigen
grondbezit in de vorm van onverdeelde marken of kleinere eigendommen.
Door verhoging van de zeespiegel door klimaatveranderingen en ook door verdere
verlaging van de veengrond door inklinking, indroging door drooglegging afbranding of
afgraving, werd de kustlijn erg zwak en moest worden verdedigd door de aanleg van
(eerst nog) zomerdijken. De Kloosters deden dat en ook de aangrenzende eigenaren van
gronden voelden die noodzaak. Deze dijken bleken echter minder bestand tegen de
elementen. Bovendien werd het onderhoud vaak belemmerd door twisten over ieders
aandeel daarin. Na een dijkdoorbraak hing het herstel af van het aantal van hun dat de
ramp had overleefd, en van de welvaart/mogelijkheid die men kon opbrengen om het
herstel te plegen . Uiteraard was er een groot verschil in verwoestingen die de diverse
dijkdoorbraken en stormen veroorzaakten Zo zijn de dijken na de stormvloed van 1219
niet hersteld, zodat de zee de daarop volgende jaren vrij spel had.
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Deze vloed heeft echter niet geleid tot het ontstaan van de Dollard Wel komen hiervoor
de jaren 1277, 1299 of 1362 (Marcellusvloed) in aanmerking-overigens slechts een keuze
uit mogelijke jaren. De bronnen –en de uiteenlopende interpretaties daarvan- maken deze
jaren aannemelijk. In elk geval zijn Reiderland en het Oldambt. niet in een keer
overstroomd De dreiging van de Eems was in de tijd wel toegenomen, vooral bij
springvloeden en Stormen waarbij het water vanuit de Waddenzee werd opgestuwd in het
binnenland van de Eems en de aangrenzende veengronden ondermijnde waardoor dijken
verzakten, wegsloegen en hele brokken veen gingen afdrijven in zee. Daarvan zijn vele
verhalen bekend. Bij die laatste vloeden verdwenen zulke grote gebieden in de golven,
dat hele kloosters moesten worden opgeheven en ophielden te bestaan.
Het heeft weinig zin om alle stormvloeden te melden waarbij een uitbreiding van het
overstroomde gebied plaatsvond. Het is ook niet zo dat men alle rampen gelaten over
zich heeft laten afkomen Over de dijk die in 1454 ter wering van de Dollard gelegd is van
Reide naar Finsterwolde bestaat weinig verschil van mening Deze dijk is in 1509 bij een
stormvloed weer verloren gegaan en in het oosten zijn toen vermoedelijk de plaatsen
Fletum, Wilgum, en Torum verdwenen doordat de Eems bij Emden de bocht afsneeed.
Dat is de tijd geweest waarin de Dollard zijn grootste omvang kreeg, een watervlakte,
reikend tot Zuidbroek en Noordbroek met schiereiland van Winschoten, waarop
Finsterwolde de uiterste punt vormde, verder naar het zuiden tot aan Blijham en
Vriescheloo toe lopend In deze binnenzee bleven enkele eilandjes en terpen of
zandopduikingen. Allerlei dorpen werden op veiliger grond gebouwd, zoals ook Meeden,
Scheemda, Midwolda en Oostwold. In 1435 is er sprake van twee locaties van het dorp
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Meeden, de oude en de nieuwe(huidige), meer naar het zuiden verlegde. In 1441 wordt
maar één plaats Meeden meer genoemd.

Bedijkingen
Vrij spoedig na 1509 is men
begonnen met het uitvoeren van
nieuwe bedijkingwerken. Soms als
verdediging, meestal ter verovering
van land . Al in 1525 werd een dijk
van Fiemel naar Zwaag gelegd, in
1535 van Reide (dat 1n 1575 is
verlaten) naar Dallingeweer. De indijkingen volgen elkaar snel
op:1545, 1596, 1626 et
Oudland,1665 (Midwolderpoder of
Nieuw-Oudland), 1769
(Oostwolderpolder) 1819
Finsterwolderpolder. De
aanslibbing ging destijds kennelijk
snel. Men had de gewoonte, te
wachten tot de kwelder groen was
en dan tot bedijking over te gaan.
Door het recht van opstrekking was
de eigenaar van de achter de dijk
gelegen grond ook gerechtigd tot
het eigendom van aanwas, dat zijn
de opgeslibde buitendijkse
gronden, tot de waterlijn. Daarom
was het raadzaam om zo snel
mogelijk een nieuwe dijk aan te
lagen met zo veel mogelijk
aanwas. Dat recht van opstrekking
Figure 108 Kaart van Wigcheringe uit 1616.
gold ook voor de aanwas
(ontginning) van onverdeelde
veengrond. Dat ging ook gepaard met geschillen en twisten over de grenzen van die
eigendommen tussen stad, ommelanden, kerspelsen particulieren.
Ook in de oostelijke boezem vond snelle opslibbing plaats: in 1571 treffen we al een dijk
aan van Beerta, via Winschoterzijl, Oude Schans, Boneschans, Bunde, Ditzummerverlaat
en Dijksterhuisen naar Pogum. In 1605 wordt het Bunderneuland ingepolderd en in 1657
wordt een dijk van Nieuweschans naar Drieborg gelegd, zodat de diepe inham van de
oostelijke boezem tot het verleden behoorde.
Inmiddels hadden we dan de middeleeuwen gepasseerd, waar er door onrust, veroorzaakt
door de Hoekse- en Kabeljauwse twisten, dan eens de Scheringers dan weer de vetkopers
het platteland plunderden of bedreigden in hun strijd om de macht. Er werd in die tijd
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minder aandacht besteed aan dijkbouw en de bevolking was ook te zwak om grote
inspanningen op dat terrein te verrichten.
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Convenant met de stad, ter bescherming van het Oldambt
Omdat de stroken lage gronden van Oost naar west erg ver het binnenland in gingen.
Bijna tot de stad Groningen. Voelde de stad zich kwetsbaar worden als ook van die kant
de dreiging kwam. Niet alleen van het water, maar zeker ook voor de bedreiging
va”duytsche” en “suydersche”heren De Ommelanden vonden dat ook.
Al; in1435 sloot de stad met verschillende dorpen bij de Eems, maar ook met dorpen uit
het Oldambt voor de periode van 12 jaar een convenant “fry en freesch”ieder zijn goed
heerlijkheid rechtenschap en rechten te laten gebruiken, dat men procedeert naar rechte;
er zullen in de stad vier keer per jaar, tussen “Midvasten en st Maarten rechtzittingen
worden gehouden waar ook de richters uit het lant zullen zitten”. Toen de macht van de
Stad groter werd is aan dat laatste, de landelijke rechters, niet steeds de hand gehouden.
Opgelegde boetes werden in een kist bewaard, waarvan iedere partij van het convenant
een sleutel had.
Het convenant is er duidelijk ook op gericht er verder voor te zorgen dat de verdediging
tegen indringers gezamenlijk wordt opgepakt. Dus ter eigen bescherming hebben die zich
toen ook de dijk bouw en -zorg aangetrokken. Dit gebeurde wanneer een aangrenzende
eigenaar niet in staat was het onderhoud te plegen Deze “stak de spade in de grond”. Dat
betekende dat hij zijn bezit prijs gaf (failliet was) en daardoor kreeg een ander de kans het
in bezit en eigendom te nemen mits men het onderhoud uitvoerde. Veelal waren dat niet
de overige eigenaren in de buurt maar de kloosters of de Stad Groningen danwel de
Ommelanden.
In de 15 e en 16e eeuw is er veel strijd geleverd waarbij ook het Oldambt betrokken was.
Zowel de graven uit Oost Friesland, als de hertogen van Gelderland hebben hier hun
macht uitgeoefend, totdat in het jaar 1536 Karel V het gewest Groningen bij zijn Rijk
wist te voegen. Toen kreeg de stad zijn oude rechten die zij in de voorgaande jaren
verloren had, terug.

‐ 206 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

Figure 109 De stad Groningen belegerd door de Spanjaarden in 1593. tijdens het 12 jarig
bestand, rond 1620, is de noordkant vergroot en zin nieuwe vestingwerken gebouwd.

Spaanse tijd
Vervolgens heeft de tachtigjarige oorlog ook zijn sporen getrokken in het Groningerland.
Stad en Ommeland waren het vaak niet eens en behoorden ten opzichte van elkaar vaak
tot de vijandelijke partij Dan weer was de stad Groningen in Spaanse handen en hielden
de geuzen en Oranjegezinde zich op in het Ommeland en trokken door het gebied van of
naar Duitsland. Dan weer waren er vluchtende
of bezettende legers die plunderend voor
permanente onzekerheid zorgden.
Vooral in de oorlogsjaren tussen 1581 en1594,
toen hele landstreken, om militaire redenen
onder water werden gezet, had de bevolking
veel te leiden Het laagland langs de ems werd
tijdelijk verlaten; de hoger gelegen dorpen
leden zoveel schade, dat men het Oldambt
met recht “de armste diel (deel) van ‘t
lant”kon noemen.
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met de tekenaar”
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Zo schrijft Abel Eppens (14336) in zijn kroniek dat de boeren van het Hoge Land
(Noord Groningen) hun kinderen ronduit afraadden een huwelijkspartner ächter
Farmsum”te zoeken, omdat daar de belasting te hoog en het dijkonderhoud te kostbaar
was.
Oldambtsters hadden bovendien de naam dat ze meer aandacht hadden voor spelen,
dobbelen en “druncken drinken”dan voor het onderhoud van hun zeewering..Aldus Abel
Eppens.
Ook ernstige epidemieën van de pest waren er de oorzaak van dat men in grote nood
verkeerde en in grote onzekerheid. Ook de stormvloed van 1570, de Allerheiligenvloed
richtte grote schade aan, waarbij velen verdronken en have en goed werd vernield. Velen
sloten zich daardoor aan bij de watergeuzen.

Figure 111 Het verraad van Rennenberg in 1580

Maar de eigenerfde boeren inhet Oldambt hadden daarbij zo hun eigen ideeën. Ze
koesterden hun äangeboren vrijheyden” en verdedigden de ‘olde privilegiën en
gerechtigheden’die ‘datt lantschup Oldampt’o werd in 1587 vanuit Embden geschreven.
Ze oefenden zich in de wapenen en hadden eigen schuttersgilden. Boerenzoons uit hun
midden studeerden aan buitenlandse universiteiten voor advocaat, priester of (na 1594)
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predikant. Rijk versierde grafstenen toonden’manhaftige’, érentfeste’enáchtbare’status
van hun aanvoerders aan de buitenwereld.
“Wij Oldamsters weten van geen edelluyden, wij zijn
allen boeren, boeren door de huyt” beweerden hun
woordvoerders naar de graaf Lodewijk van Nassau in
1594 zelfbewust, toen de graaf overleg met
vertegenwoordigers van het Oldambt wilde en vroeg
waar of de edelen bleven die het Oldambt wilden
vertegenwoordigen in de landdagen van Stad en
Ommeland. De boeren van de Ommelanden (Noord
Groningen) bezochten wel in grotere getale de landdagen, maar het waren vooral de Landjonkers die daar
domineerden. De Oldamsters wilden ook een eigen
vertegenwoordiging in de landdagen. Daar moest het
overleg met Graaf Lodewijk toe leiden.

De herbedijking van het verdronken land deed het tij
snel keren. Alleen al tussen 1597 en 1665 werd 5500
ha land ingedijkt. De deels verarmde bevolking, samengedrongen langs de Dollardrand,
vond in de polders een nieuw bestaan. Het pas gewonnen land was vruchtbaar, de
welvaart nam weer toe.
Figure 112 Lodewijk van
N

Dit was de periode dat Abel Eppens (geb. 1534) (nr 14336) zijn kroniek schreef als hervormde balling in Emden, waar hij 1april 1590 overleed Zijn vader was al in 1545, samen
met zijn derde vrouw aan de pest overleden.
Abel Eppens werd geboren op Bolhuis bij
Wirdum in 1534 en was voor zijn tijd een aanzienlijk, merkwaardig man. Hij studeerde in
Groningen(1547-1555), te Leuven (1555), te
Keulen (1557), te Wittenberg(1558), keerde terug
op Bolhuis, was in 1569 wedman te Wirdum, in
1580 proviandmeester aan de zijde der Staten en
overtuigd aanhanger der hervorming. In 1580,
was het verraad van Rennenberg, waarbij de stad
zich weer bij de Spanjaarden aansloot; een
verbond met de andere partij, want de
ommelanden ondertekenden de Unie van Utrecht.
Abel voelde zich vanwege de door de stad en
Spanjaarden voortdurend ondernomen veldtochten
en strooptochten naar hervormden in het
Ommeland, niet langer veilig in de Ommelanden
Figure 113 Het wapen van de familie en week met zijn gezin uit naar Emden, waar hij

Tammen. Eeke tammen is de moeder
van Abel Eppenstho Equart
genaamd “van Bolhuis”. Het is
tevens het wapen van Abel Eppens
tho Equart zelf: Bolhuis.
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met zijn gezin een aantal jaren in ballingschap heeft gewoond.
Tijdens zijn verblijf in Oost-Friesland schrijft hij “Der Vresen Chronicon”, de Friese
Kroniek. Hij geeft hierin een uitvoerig beeld van het leven in de Noordelijke Nederlanden
op politiek, godsdienstig en maatschappelijk gebied in de 16e eeuw.
De geboorteplaats van Abel Eppens tho Equart is de boerenhofstede Bolhuis, gelegen op
de wierde Eekwerd, in de nabijheid van Wirdum, gemeente Loppersum. Bolhuis is in die
tijd een edele heerd met ruim zeventig grazen land. Abel Eppens was een eigenerfde
boer, en hoewel niet van adel, wel van aanzienlijke stand. De bewoners van Bolhuis
konden aanspraak maken op onderandere het Redgerschap en het Zijlrecht De
boerenhoeve is later afgebroken en rond 1680 is ter plaatse een buitenplaats gebouw (Zie
boek “Wijk is de naam” pag.18, en boerderijenboek Loppersum pag 52)
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Reformatie
Bij de reductie van Groningen in 1594, de beëindiging van
de 80 jarige oorlog in 1648, was de reformatie een feit en was
de genadeklap aan de Kloosters toegebracht. De goederen en
rechten waren geconfisceerd door de provincie, de stad
danwel de Ommelanden. De rechten die de kloosters hadden
tot benoeming van belangrijke posten in het rechtssysteem
werden door de stad of de provincie uitgevoerd of werden
door hen verkocht aan rijke ingezetenen van de stad of
Ommelanden. De huurders van de kloostergoederen kregen
nieuwe overeenkomsten aangeboden en de meesten van hen
wisselden gewoon van (blote) eigenaar.
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Dat was de periode dat
Matthias Hayens (13196)
en zijn nazaten al vanaf
1601 veel land en een
gedeelte van de voormalige
kloostergebouwen van het
Klooster Heiligerlee,
eigenlijk”Mons
Sinaï”geheten in gebruik
had. Het was een
vrouwenklooster onder de
orde van de
Premonstratenzers dat stond
op het terrein van het
huidige monument ter nagedachtenis van d slag bij
Heiligerlee in 1568.
Bij de overgang van het Rooms-katholieke naar de Gereformeerde (staats) godsdienst in
1594 wordt het klooster opgeheven en worden de gebouwen verkocht en afgebroken Het
klooster bezit dan 1473 ha land. De landerijen van alle kloosters worden vanaf 1594
beheerd door de Provincie en in 1618 verdeeld over de Provincie, de stad Groningen en
de Ommelanden In 1601 koopt Matthias Hayens een restant van het kloostergebouw en
een aantal schuren. Ook pacht hij veel voormalig kloosterland in Heiligerlee en Westerlee
en omgeving en wordt zo de eerste “kloosterboer”Van dit land wordt vanaf 1618 de stad
Groningen eigenaar Bij dat land is dan ook veel slecht land, onland en drassig land, dat
veel later wordt ontgonnen en dan waardevol wordt. Matthias Hayens (geb. 1570 overl.
Mei 1629) wordt vanaf 1591 vermeld als kerkvoogd, vaandrig van Westerlee en
Heiligerlee in 1621. Hij is zeer vermogend. Bij de vijandelijke invasie en de doortocht
van de Brunswijkse troepen in1623 krijgt hij 50 personen en 50 paarden ingekwartierd.

Figure 114 Wapen van Matthias Hayens (13196).
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Figure 115 “De Hoogte”, voormalige kloosterboerderij bij Heiligerlee

Periode rond 1650
De echtgenoot van de kleindochter van Matthias Hayens, Louwert Fockens, kerkvoogd,
geb. op Hoysum onder Warffum, ged. 21-2-1630 te Warffum), is sterk voorstander van
het losmaken van het Oldambt van de heerschappij van de stad Groningen Voor zijn
verraad aan de bisschop van Munster wordt hij veroordeeld om “met den sweerde
geëxecuteerd te worden tot de doodt daer op volge” Hij wordt op 20-7-1672 in
Groningen onthoofd Dit is dus een gebeurtenis tijdens het beleg van Groningen van de
bisschop van Munster, Bernhard van Galen,“Bommen Berend”, die zich op 28 augustus
1672, terugtrok en er toen niet in slaagde zijn voormalige(katholieke)zeggenschap van
het bisdom te herwinnen. Een feit waar nu nog jaarlijks op 28 augustus groot feest om
wordt gevierd in de stad Groningen (zie Boerderijen in het Wold Oldambt (BWO) dl 2,
nr 111.

Beklemrecht
In de daarop volgende moeilijke tijden waren het vooral, naast de beide overheden, ook
de patricierskooplieden families uit de stad die gronden overnamen van eigenaren die het
niet langer konden bolwerken. Dat geldt ook voor de nieuw ingedijkte gronden De
gronden werden vervolgens aan boeren onder beklemming in gebruik uitgegeven tegen
een altijd durende vaste huur met daaraan verbonden verplichte schenkingen in natura of
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geld vooral bij overdracht huwelijk e.d. Deze beklemmingen waren ondeelbaar en
altoosdurend. De gebruikers waren dus beklemde meyers, zoals ze genoemd werden De
patriciërs familie en ook de stad waren dan zogenaamde “blote eigenaren”Ze waren
formeel wel eigenaar, maar de beklemde Meyer had verder alle lasten en lusten. De
berklemmingen waren wel vrij verhandelbaar door de Meyer. De duur was eeuwig. Pas in
het eind van de vorige eeuw is dit recht afgeschaft.

Zeggenschap van de stad Groningen wordt weer groter
Het was de periode van de “ Oldamster selfreddinge” in de 80 jarige oorlog, tot in de
jaren 1648 dat de eigenerfde boerenstand onder leiding van jonker Sebo Huninga het
landsbestuur gedeeltelijk in eigen hand hadden genomen.
De schriftelijke bewijsstukken die dat mogelijk hadden gemaakt had de stad vernietigd en
de eigenerfden afgenomen. Een en ander met instemming van de Staten Generaal Deze
stukken werden echter nog steeds op meerdere boerderijen bewaard, waardoor deze
vernietiging door de Staten Generaal op voordracht van de stad nog steeds wrok opriep.
Rond 1649 is een deputatie van de Oldambtster boeren naar Den Haag geweest om hun
positie bij de prins van Oranje te bepleiten. Tot die deputatie hoorde ook Wirtjo
Matthiae (6598), een zoon van Matthias Hayens (13196). Die missie heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Wirtjo had wel, samen met een aantal andere
geïnteresseerden, de Medener Venen gekocht van het kerspel en de eigenerfden. Hij deed
dit vooral om de stad Groningen dwars te zitten bij hun verveningen in de Pekela’s. Daar
was niet duidelijk waar de grens met de Medener Venen was en Wirtio wilde de Medener
Venen niet door de Stad laten ontginnen maar dit zelf te doen, samen met zijn cosorten,
later de Ommelander Compagnie.
In 1672 stuurden “de vrije oldambten”nog een delegatie naar de bisschop van Munster,
de energieke aristrocraat Bernard van Galen. Ze wilden het gezag aan hem overdragen
en terugkeren tot het Duitse Rijk, om zo te ontkomen aan de “vele en menigerleye onderdrukkinge, ongerechtigheden en tyrannie der regeerders van Groningen”. Wél moest hij
hun gereformeerde religie respecteren. De bisschop slaagde er echter niet in de Stad te
veroveren. De stad trok zodoende aan het langste end, en liet de vertegenwoordiger van
de Oldambsters, Louwert Fockens,de man van de kleindochter van Matthias Hayens
(13196), die de deftige kloosterboerderij in Heiligerlee had gepacht, wegens landverraad
op de Grote markt terechtstellen in 1672.
In het naburige Oost-Friesland had men deze selfreddinge gewapenderhand weliswaar
verdedigd, maar met behulp van vreemde soldaten wist daar de vorst de overhand te
krijgen op de vrijkorpsen, die vooral in het Reiderland hardnekkig standhielden maar
uiteindelijk mislukte.

Tegenslagen na 1650
Tussen 1651 en 1686 stonden de polders acht maal geheel of gedeeltelijk onder water,
hetzij door dijkdoorbraken hetzij door inundatie, bedoeld om de opmars va de Munsterse
troepen te stuiten. De malaria, die op elke overstroming volgde, moet honderden
slachtoffers hebben geëist. De laatste overstroming van 1686 trof het Oldambt nog
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zwaarder dan de meeste andere streken. Bijna eenderde van de rundveestapel ging
verloren, honderden mensen verdronken en talloze boerderijen werden vernield. De
dijken werden grootdeels weggespoeld, zodat het drie jaar duurde voordat ze volledig
hersteld waren. Daarbij kwam nog eens de pestepidemie van 1665, die een aanzienlijk
deel van de bevolking het leven kostte.

Nouveaux riches kopen landerijen
Het gangbare pachtrecht, het zogenaamde beklemrecht, bood de boeren weliswaar een
mogelijkheid om aan geld te komen, ze konden de “blote eigendom” van een deel van het
land, onder het behoud van de erfpacht, verkopen, zonder dus direct het gebruik van het
land kwijt te raken. Ook de verkoop van de pacht was mogelijk zonder de verkoop van de
boerderij. De nieuwe eigenaar kon pas vrij over het land beschikken als hij ook de
bijbehorende gebouwen gekocht had. De rijke stedelingen zochten echter niet niet alleen
een veilige belegging voor hun geld, ze gebruikten ook het stemrecht dat mt het
grondbezit was verbonden om hun politieke invloed en aanzien te vergroten. Dat leidde
onherroepelijk tot wrijvingen.
De rijke stadsbestuurders, die zich tegenover de oude Ommelander adel wilden bewijzen,
Bouwden buitenhuizen in het Oldambt en probeerden, met hulp van vrienden en
verwanten, de dorpspolitiek naar hun hand te zetten. Zo vestigden zich de Hora’s, van
oorsprong vermoedelijk een joodse bankiersfamilie, op de Ennemaborg te Midwolda,
terwijl de Geertsema’s, een rijke familie van paardenkopers en militaire ondernemers,
een buitenhuis lieten bouwen in ’t Waar.
De economie herstelde zich in het begin van de 18e eeuw, maar de boerenvrijheid kwam
wel steeds sterker in het gedrang. De heldere structuren die de Stad aan het Oldambt had
opgelegd raakten overwoekerd door corruptie en vriendjespolitiek.
Wat volgde was een van de belangrijkste perioden in de geschiedenis van dit gebied.
Rond het midden van de 18e eeuw was het Oldambt namelijk het toneel van heftige
politieke en godsdienstige onlusten.
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Periode rond 1750

Figure 116 Termunterzijl

Om hun belangen te beschermen hadden de stad en Ommelanden dus wel de jurisdictie
over het gebied aan zich gehouden. Dit betekende rond 1750 dat belangrijke zaken zoals
benoemingen van de Drost (landvoogd)en landschrijver (secretaris) van de voorzitter en
secretaris van het Termunter zijlvest waren voorbehouden aan de stad.
Ook kondigden ze reglementen en verordeningen af waar het Oldambt aan had te
voldoen.
Men regelde de
belastingheffing en bemoeide
zich met alles wat inging
tegen de belangen van de
gezeten bewoners van het
gebied. De rijkste families
van de stad hadden veel te
zeggen in het Oldambt, ze
hadden er geïnvesteerd in
landerijen en schuldbrieven
en profiteerden van de handel
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die grootdeels via de stad verliep. En ze verdienden aan de juridische adviezen die hun
leden als advocaten aan boerenstand kon geven.
De grotere eigenerfde boeren die er natuurlijk ook wel waren, hadden dus niet de macht
die ze wel wilden.
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Figure 120 Wapen Fockens
(413)

Figure 118 Wapen Focko
Aytens (nr.1652) op
Termunterzijl

Collatierecht
Het plaatselijke kiesrecht, of collatierecht, was gebonden aan het grondbezit dat verdeeld
was over een groot aantal eigenaren.
Die bepaalden uiteindelijk wie er werd gekozen op belangrijke posten als predikant,
schoolmeester, kerkvoogd en zijlvest(waterschapsbestuurder)
Zij controleerden ook de rekeningen en benoemden minder belangrijke functionarissen
als schatbeurder, collector, veldwachter en dijkrechters.
Bij benoemingen vond er zodoende niet alleen een felle concurrentiestrijd plaats tussen
de verschillende familliekliekjes uit de stad die ieder hun eigen kandidaten steunden,
maar op hun beurt moesten de stedelingen weer rekening houden met rijke boeren en
kooplieden uit het Oldambt, die andere voorkeuren hadden of bepaalde kandidaten alleen
maar wensten te steunen in ruil voor bepaalde gunsten.
Binnen dorpen was men zich pijnlijk bewust van bepaalde machtsverdeling en
afhankelijkheidsrelaties De rijkste dorpsgenoten hadden meer te zeggen, maar van hun
werd ook meer verwacht. Men had op dat vlak weinig geheimen voor elkaar: roddel en
geleur stonden er garant voor dat de publieke moraal gehandhaafd bleef. Wie zich onttrok
aan zijn sociale verplichtingen kon rekenen op een harde bestraffing door de dorpsjeugd,
variërend van ingegooide ruiten, vernielde groentebedden en een nachtelijk pak slaag tot
een compleet volksgericht met ketelmuziek en verkleedpartijen. Anonieme schotschriften
en openlijke scheldpartijen konden, zolang de beschuldiging niet besproken werd,
iemands eer en kredietwaardigheid vergaand ondermijnen Iedereen kende de rangorde
van rijkdom en familievermogen binnen het eigen dorp.
Iedereen kende bovendien de familiebanden tussen de afzonderlijke boerengeslachten, de
zakelijke afspraken die hun verbonden met hun beschermheren en tenslotte de
verplichtingen die anderen aan hen hadden. Maar deze rangorde vroeg telkens weer om
een bevestiging. Op den duur kon niemand immers zeker zijn van zijn positie:
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economische rampspoed, politieke tegenwerking, ongelukkige huwelijken en
teleurstellende erfenissen gaven iedere generatie weer een andere plaats in de sociale
rangorde.
Zo vormde de openbare collecte die gehouden werd bij iemands begrafenis een
uitstekende graadmeter voor diens populariteit in de dorpswereld: hoe voornamer de
dode, des te groter was de aalmoes die zij-voor iedereen
zichtbaar- in de collecteschaal legden. Op die manier kan nu nog de sociale rangorde van
personen die rond 1750 een hoofdrol speelden nog in de diaconieboeken van die tijd
worden vastgesteld.
Uiteindelijk leidde de spanning tussen stad en Oldambt tot de bekende boerenopstand van
1748 in Midwolda en omgeving. De methode van inning van provinciale en landelijke
belasting werd daardoor niet langer verpacht aan aanzienlijke mensen, maar de kerspels
konden hun eigen collector door de stemgerechtigden(eigenaren van minimaal 6 ha
grond)benoemen/verkiezen.
Daarbij hebben dus ook diverse leden van families in deze stamboom een rol gespeeld.
Zo werd Willem Warners (Stamboomnrs 368 en388) in 1750 in Midwolda na een
rumoerige stemming door het kerspel aan Gedeputeerde Staten voorgedragen voor de
functie van collector. Bij een eerdere stemming was ene Ludolph Hendriks verkozen,
maar die verkiezing werd ongeldig verklaard omdat vele knechten en niet grondeigenaren
aan de stemming hadden deelgenomen. Er is door het Veenkoloniaal museum 1n 1998
een tentoonstelling aan de opstand gewijd ter gelegenheid waarvan een aardige kroniek is
verschenen van Harry Perton met een inleiding van Otto S. Knottnerus. Van die kroniek
heb ik ook gebruik gemaakt bij bovenstaande beschrijving.

Vrijkorpsen
Ook over de bovengenoemde vrijkorpsen staat in die kroniek het een en ander. Die
speelden een rol in de opstand van 1748. Deze vrijkorpsen waren, door Oranjegezinde
(eigenlijk patriotten, omdat ze tegen de heerschappij van de stad en bepaalde rijke
families regenten waren) opgerichte corpsen die zich in het hanteren van wapens
oefenden. Ze werden als dreigmiddel ingezet tegen de Stad ,om de grieven over te
kunnen brengen aan de Prins van Oranje, die uiteindelijk niet de macht had aan alle eisen
te voldoen Deze vrijkorpsen stonden vaak onder leiding van iemand van de gezeten
eigenerfde boeren.
Dat is dus iets anders dan de schutterijen die altijd per kerspel (kerkgemeenschap) waren
ingesteld om het kerspel te kunnen beschermen tegen muitende troepen en roverij, zelfverdediging dus. Ze stonden onder leiding van een hopman en hadden ieder een eigen
wapen die men ook zelf in goede staat moest houden. Er werd mee geoefend en jaarlijks
werd in een wedstrijd waarin die schutter die als eerste de houten vogel van een hoge
paal schoot dat jaar als schutterskoning door het leven ging en onder meer moest
trakteren op voldoende bier op dat feest. De schutterij was enerzijds dus een “sociëteit”en
anderzijds een soort burgerlijke hulpverlening. De schutterij in Meeden was
onderverdeeld in vier groepen die ieder als eerste verantwoordelijk waren in het hun
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toegewezen deel van het Kerspel.Waar in deze stamboom dus een militaire titel vaandrig,
lieutenant of hopman vermeld staat bij personen moet men denken aan een dergelijke rol
bij de schutterij, de relatief kleine “legertjes”die er per kerspel bestonden, maar lang niet
altijd even goed en gedisciplineerd waren. De schutterijen verzorgden in de praktijk ook
vooral de burenhulp bij ziekte en overlijden.(zie ook boek Meeden van 1969, pag 222
e.v.)

Franse tijd en daarna.
De Franse tijd heeft over het algemeen over ons land grote ellende gebracht Ons land
maakte onderdeel uit van het Frans Rijk waardoor we de grondslag van ons bestaan en
identiteit helemaal verloren.
Dat was de buitenlandse handel. Door de oorlog met Engeland was de handelsvloot
grootdeels verloren, maar bovendien verhinderde Napoleon door het continentale stelsel
alle contacten met dat land. De inflatie werd heel hoog en de waardepapieren daalden met
een derde. Franse bankbiljetten werden waardeloos. Er was grote armoede.
De Franse tijd is voor de boeren zeer voorspoedig geweest, want het geld stroomde
binnen De graanprijzen stegen met de dag en zelfs tot ongekende hoogte. De vaste lasten,
die het beklemrecht veroorzaakte waren van geen betekenis meer. Praktisch werden de
beklemde meiers bezitters van het land De boeren werden zeer rijk. Het gevolg was dat
overal in Groningen men grote boerderijen bouwde, nog wel niet de kapitale villa’s van
later, maar toch aanmerkelijk grotere schuren In deze periode is de boer in deze streken
een moderne boer geworden die niet meer de traditionele paden bewandelt, maar die
rekende en overlegde, die nadacht over de te volgen werkwijze en de te gebruiken
werktuigen en landbouwmethoden. Door deze welvaart in de landbouw ging het ook de
rest van de bevolking hier beter dan in de handelsgebieden zoals de grote steden van
Holland. Wel werd door de grotere welvaart van de boeren de sociale verhouding tussen
boer en arbeiders er niet beter op, althans de uiterlijke omstandigheden. Zowel de boer als
ook de arbeider is een vrijgeboren, zelfstandig, over het algemeen hard werkend en
spaarzaam mens. .
Vóór de Franse tijd hadden er eeuwen lang patriarchale verhoudingen bestaan tussen boer
en arbeiders. De boer beschouwde in zekere zin de arbeiders en de dienstbodes als
huisgenoten en omgekeerd zagen de laatsten de boer als degene, die hen a.h.w.
vertegenwoordigde en die voor hun belangen opkwam. Die verhouding werd nu
verstoord door de grote ontwikkeling, noodzakelijk geworden voor verbetering van
bedrijf, meer nog dan door de grotere welvaart van de boer. En de arbeider bleef, wat de
ontwikkeling aangaat, vrijwel op dezelfde hoogte. In de Franse tijd werd dit nog niet zo
gevoeld, maar toen al werd de kiem gelegd van wat later als een misstand aan het licht
zou komen. (Boek Meeden 1969, pag. 242-245)
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Figure 121 Door de “verlichting” en verhoging van welvaart gingen de boeren zich meer
interesseren voor natuurkunde en wetenschap. Er werd door sommigen zelfs een
sterrenkijker aangeschaft om ook de hemel te kunnen bestuderen. Deze was in het bezit
van de familie Roelofs, waarschijnlijk afkomstig uit nalatenschap van de familie
Tonkes.

De hierbij afgebeelde korenmaat is gebruikt
door Roelof Jurjen Roelofs (12). Het diende
voor het bepalen van het hectolietergewicht
van de tarwe, haver gerst of rogge. Elke
graansoort had zijn eigen hectolietergewicht:
Tarwe 75 kg per hl
Gerst 65 kg per hl
Rogge 60 kg per hl
Haver hoorde 50 kg per hl te wegen en
minimaal 40 kg per hl. Een hectolieter, ook
wel mud genoemd, is 100 liter.
De meting ging als volgt.
Het maatje, van 2 nederlandse maatjes ( 1 maatje is 100cc =1/10 liter)
werd tot de rand gevuld met graan . Deze maat werd afgestreken over de rand met de
bijbehorende strikstok om er geen "kop"op het maatje te houden. Het moest precies vlak
afgestreken zijn.
In het andere busje werden dan de gewichten gelegd die nidig waren om in de balans het
evenwicht te brengen. Zo doende kon men het soortelijk gewicht vaststellen en daarmee
de handelswaarde bepalen. Dit was nuttig om aan een koopman duidelijk de goede (of
minder goede) kwaliteit van het graan duidelijk te maken en daarmee ook de prijs te
beïnvloeden.
Er zijn gewichtjes bij van 40, 20, 10, 5, 3, 2, en 1/2 gram..
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Het spreekwoord “Er blijft te veel aan de strijkstok hangen" is van deze attributen
afgeleid.
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Finsterwolde, gebied van geestelijke nood
Een artikel dat in de vijftiger jaren is verschenen in het weekblad De Spiegel.

Nederland van A tot Z
Wandelend door Nederland wordt men, bij de F aangekomen, geconfronteerd met
het tragisch gebeuren dat dit land van ons binnen de muren een communistisch
paradepaardje bezit. Zolang we niet vergeten waaróm het werkelijk gaat, kan
Finsterwolde nimmer een paard van Troje worden.

Het is in Finsterwolde werkelijk niet zo gesteld, dat u er als vreemdeling bevreesd
behoeft te zijn voor uw hachje; de krantenverslagen van enige tijd geleden deden in dit
opzicht het ergste vermoeden en het is zelfs voorgekomen, dat schrikachtige mensen de
Rijkspolitie van het dorp om een geleide naar Winschoten kwamen verzoeken. Dit alles
wekt bij de argeloze bezoeker de indruk alsof men in Finsterwolde met geladen revolvers
achter een boom staat, hoofden en vensterluiken van vijanden met stenen bekogelt,
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kortom een kleine guerilla op touw heeft gezet, waarbij Siciliës Giuliano als voorbeeld
dient.
Ge herinnert u vrij opwindende Wild-West verhalen uit de tijd der Osse affaire, hebt
daaraan vast gekoppeld wat Finsterwolde aan verhitte gemoederen heette te bezitten en
wordt daarom eens te meer bevangen door de rust en wijdte van dit rijke polderland, dat
helemaal ter zijde in Groningen als het ware een uiterwaarde van Nederland vormt.
Bij helder weer kunt ge kilometers ver uitzien over het akkerland-vette, oerdegelijke
kleigrond- waarop te gezetter plaatse kapitale boerderijen verrijzen van een dusdanige
omvang en allure, datze, buiten de lange, gestrekte schuren achter het woonhuis, nog
maar weinig van doen hebben met het algemeen geldende begrip: boerderij, doch veeleer
doen denken aan de woningen der Oostduitse landjonkers of rijke Engelse squires, de
plattelandsadel, wier rijkdom niet gevat ligt in kastelen, doch in cultuurgrond. Ge herkent
in dit beeld de wereld van grote, rijke heerboeren, die alleen kunnen aarden op stevige
kleigronden en wier bedrijven meer weg hebben van een agrarische industrie dan van het
boerenleven van het altijd voortploegen, zoals Weremeus Buning dat bezongen heeft in
zijn beroemde Ballade van de Boer.
Zoals er om grote industrieën vaak
uitgebreide arbeidersbuurten
gegroepeerd liggen van een dusdanige
bouwvalligheid en triestheid, dat het een
gruwel moet zijn er in te wonen, heel
begrijpelijk, een voedingsbodem
vormen ontevredenheid en rebellie
tegen staat en werkgever, zoudt ge
zodoende de mening zijn toegedaan, dat
in de bebouwde kom van Finsterwolde
een samenraapsel diende te zijn van
onbewoonbaar verklaarde woningen.
Niets van dat alles echter. Die
“bebouwde kom”bestaat uit enkele
langgerekte straten van respectabele
lengte, gevuld met winkels en
woningen, waarnaar te kijken een zuiver
plezier is- ze zijn helder en fris en
steken ver uit boven het gemiddelde peil
der Nederlandse arbeiderswoning.
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Op een kruiwagen………….
Het zou dus onjuist zijn zich van het probleem Finsterwolde af te maken met een doekje
voor het bloeden door te beweren, dat dit communistisch bolwerk in Groningen, dat
(gelukkig) uniek is in de Nederlandse samenleving, louter en alleen haar bestaan als
zodanig te danken heeft aan de sociale omstandigheden, met name: de tegenstelling
tussen kapitaalkrachtige heerboer en hardwerkende landarbeider.
Het is natuurlijk wel zo gesteld, dat de levensomstandigheden, der abeiders, in de jare
negentig der vorige eeuw ten hemel schreiend waren; bij de jongere boeren van thans is

‐ 227 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

in dit opzicht een beter begrip merkbaar, hoewel men moeilijk kan verwachten, dat de
arbeiders van vandaag op morgen het oude zeer zomaar vergeten kunnen.
Omdat landarbeid altijd nog
seizoen-arbeid is, trachtte iedereen
in de zomermaanden zo veel
mogelijk werk te verzetten om
althans een paar armzalige centen
voor de lange, barre
wintermaanden opzij te leggen.
Dat had tot gevolg dat man en
vrouw midden in de nacht op weg
gingen naar het land, meestal ver
weg van het eigenlijke dorp
verwijderd, soms een uur gaans of
nog meer, om daar op de drempel
van het eerste ochtendgloren
meteen aan de arbeid te kunnen
gaan. Het is in die jaren meer
malen voorgevallen, dat zwangere
vrouwen-werkend zolang het maar
enigszins mogelijk was- op de
akker van hun heerboer haar kind
het leven schonken en mét het
pasgeboren kind op een kruiwagen
de lange weg huistoe moesten
worden gereden
En in de wintertijd was er weinig anders te doen dan thuiszitten of samen te komen om de
uren der trieste dagen met praten te verdoen en honger te lijden; dat mensen louter en
alleen van hongerstierven, was in het beschaafde Nederland van zestig jaar geleden
helaas geen uitzondering. In Finsterwolde wás buiten de landarbeid geen broodwinning
mogelijk; industrieën trof men er niet aan, omdat de plaats te ver verwijderd ligt van de
handelswegen.
Dat een dergelijke gemeenschap, door haar afgelegen ligging bovendien vrij afgezonderd
van het eigenlijke Holland, rijp was voor iedere sociale hervormer, die betere tijden in het
vooruitzicht stelde, was begrijpelijk. En wanneer men weet dat deze hervormer Domela
Nieuwenhuis was, de grote voorman in de periode der socialistische opkomst, valt het
eveneens licht te begrijpen dat diens invloed onder de arbeiders van Finsterwolde enorm
geweest moet zijn.
En toch geeft ook dit feit nog geen afdoende verklaring voor het ontstaan van
Finsterwolde als enige gemeente van ons land, waar de communistische partij een
absolute meerderheid in de gemeenteraad bezit en zodoende over dictatoriale
mogelijkheden en werkwijzen beschikt waarvan- vanzelfsprekend welhaast- gretig
gebruik gemaakt wordt.
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Op de drempel
Alle genoemde factoren immers hebben niet louter en alleen voor Finsterwolde gegolden,
maar waren in meerdere of mindere mate op het hele land van toepassing. En toch heeft
zich in deze sociale wantoestanden en volkomen verpauperde volksgroep geen nationaal
communisme ontwikkeld, als bij voorbeeld in de Sovjet Unie wél het geval is, maar een
socialisme, dat in de loop der jaren veel van haar vuurrode, scherpe kanten verloren heeft.
Men is dus geneigd het probleem Finsterwolde uit deze algemene stromingen te halen en
te combineren met de mentaliteit van de mens in Finsterwolde.
En dan doet zich het geval voor, dat de gewone man in deze streek zeer zeker geen
rebellie- maker of herrie-schopper is, maar in tegendeel bekend staat als eerlijk en open,
die van zijn hart geen moordkuil maakt.
En alle heerboeren zijn het er over eens dat hij als arbeider een goede en stevige
werkkracht is, die weet van aanpakken en graag werkt. De bezoeker, die naar
Finsterwolde gekomen is met de opdracht en het oogmerk te schrijven wat hij ziet en
opmerkt, wordt zodoende gedwongen verder te speuren, omdat de uiteindelijke oorzaak
van het “probleem Finsterwolde”nog steeds niet uit de doeken is gedaan. En hij ontdekt,
niet tot zijn geringe verbazing, dat in het nabijgelegen Oostwold- een stevige drie
kwartier hier vandaan- waar de sociale omstandigheden en de ontwikkeling der laatste
driekwart eeuw niet veel anders geweest zijn, niet alleen van een communisme geen
sprake is, doch dat deze gemeente kan gelden als voorbeeld hoe het wél moet.
Wanneer ge dit dorp op Zondag bezoekt, zult ge de gehele bevolking samentreffen in de
kerk, terwijl die in Finsterwolde hun samenkomsten plegen te beleggen langs de lijnen
van het voetbalveld. Endeze tegenstelling van beelden brengt U plotseling op de drempel
van de oplossing.

Uit de kerk gepráát
Otto van Habsburg heeft onlangs verklaard: “Het communisme is een godsdienst voor
lieden die hun andere godsdienst hebben verloren”. Dat geldt heel simpel en klaar ook
voor Finsterwolde. De Groninger is een mens met een gevoel voor eigenwaarde, dat hem
al spoedig drijft naar een individualisme. En in dat opzicht is er, in wezen, minder
verschil tussen de arbeider en de heerboer dan men op het eerste gezicht zou menen. Het
gros der grote boeren is typisch oud-liberaal, levend onder de spreuk: Ïeder voor zich en
God voor ons allen”met de nadruk op het eerste. Ditzelfde individualisme heeft de
arbeider in Finsterwolde- toen het socialisme zich baan brak- niet gedreven in een
socialistische gemeenschap maar veeleer naar een anarchie, een instelling zonder hogere
leiding, die het fundament bij uitstek zou vormen voor de communistische pijpers.
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Zachte heelmeesters maken stinkende
wonden en het boetekleed ontsiert de
mens niet. Dat wil zeggen: Het is beter
de zaken bij hun eigen naam te noemen
dan er om heen te draaien en zeker in
een zo belangrijk geval als Finsterwolde,
dat in de nabije toekomst een toetssteen
kan vormen of Nederland in staat is deze
zieke ledematen in haar lichaam te
genezen of lijdelijk moet toezien hoe
deze rottende plek steeds verder om zich
heen vreet.
Finsterwolde is nu rijp gemaakt voor het
communisme, waarvan wij de wrange
vruchten plukken, omdat-juist in de tijd
der grootste sociale nood- de kerk tekort
is geschoten in haar plicht.
Op een vraag hoe het komt, dat de kerk
in Finsterwolde elke zondag practisch
leeg is, kreeg uw verslaggever te horen:
“de dominee’s hebben ons de kerk uitgepraat”. Van kerkelijke zijde is té lange tijd
onvoldoende aandacht geschonken aan de materiële vraagstukken; de binding met de
gemeente werd zodoende steeds zwakker en vormde geen enkele hinderpaal meer voor
Domela Nieuwenhuis en hen, die na hem kwamen.
Het gevolg hiervan is geweest, dat de twee kerken in Finsterwolde vandaag de dag op een
inwonerstal van 3200 zielen blij mogen zijn als ze tezamen op zondag 120 mensen
binnen haar muren mogen begroeten. Dat is vier procent…….en dit in een land, dat nog
altijd het predicaat Christelijk draagt!

Het witte communisme
Men kan niet zeggen dat het religieuze leven in deze gemeente wankel of onstandvastig
is, nee, veel erger, het is gewoonweg zoek. En het is deze afwezigheid van elk
godsdienstig gevoelen, die men de hoofoorzaak mag heten van het huidige communisme
aldaar. Dit laatste nu moeten we ook weer niet te donker inzien. Want weliswaar hebben
bij de laatste verkiezingen 1200 mensen op de C.P.N. gestemd, doch dat wil nog niet
zeggen dat al deze ook werkelijk volbloed communist zijn; dat is weer zeker niét het
geval. De CPN telt in Finsterwolde hooguit vijftig leden; de rest bestaat uit opportunisten,
die menen via de CPN verbetering in hun levensomstandigheden te kunnen krijgen.
Wat moet men dus verlangen om deze omstandigheden weer ten goede te doen keren?
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De gemeenteraad haar bevoegdheden ontnemen en deze in handen leggen van een
regeringscommissaris, zoals binnenkort te gebeuren staat, is als noodmaatregel natuurlijk
van nut, maar biedt geen oplossing. De communistische beweging is er niet naar om
ondergrondse methoden te schuwen.
Nee, een werkelijke oplossing is gelegen in deze tweeledige taak: ten eerste dienen de
landarbeiders in Finsterwolde een grotere sociale zekerheid te krijgen; seizoenwerk op
het land is mooi en wordt behoorlijk betaald, maar de zomer duurt geen twaalf maanden.
Er dienen dus industriën te komen, die het overschot aan tijd rendabel kunnen maken.
Nadelig is dat Finsterwolde noch aan verkeers- noch aan waterwegen ligt, maar de op het
spel staande belangen zijn té groot dan dat men zich door een dergelijke technische
moeilijkheid in de luren mag laten leggen. Grotere sociale zekerheid en een opvoering
der welvaart zijn de beste middelen om de communistische oproerkraaiers de wind uit de
zeilen te nemen. De CPN zal dan in Finsterwolde een spoedige, natuurlijke dood sterven.
Anderzijds zullen de kerken met man en macht aan het werk moeten gaan om het
geestelijk bouwland rijp te maken voor de grote inzaai. Ploegen op de rotsen, zoals te
lang geschied heeft, heeft geen zin, noch nut. En dit kan niet door een formalisme, dat de
mensen de kerk uit práát, maar slechts door een waarlijk christelijke houding, die
rekening houdt met de barre realiteit onzer dagen. Om hetkort-áf te zeggen:Tegenover het
rode communisme moeten wij het wittw comminisme plaatsen, dat van “Hebt uwe
naasten lief…….”
BRAM VAN ECHT
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Over enkele voorouders Smid
Toen Edzko Smid (nr. 32) in 1843 van Meeden naar Veendam( in het Veen) ging
verhuizen om daar boer te worden zei de familie uit Meeden “Dei jong wil ongelukkig
wordn”
Hij is door een stier doodgedrukt.
Geert Edzko Smid, geb 1849 (nr. 16) had graag notaris of bankier willen worden. Hij
leende ook geld aan mensen die onvoldoende krediet hadden. Als dat om een huis ging
dan stelde hij wel eisen aan de timmerman die het moest bouwen. Hij wilde een
betrouwbare timmerman Ook verstrekte hij leningen aan binnenschippers. Een deel van
de administratie daarvan is nog aanwezig.
Geert Edzko Smid had de bijnaam Geert vief precent, omdat hij, wegens het extra risico
dat hij nam, vijf procent rente vroeg en dat was iets meer dan de bank vroeg
Meint Popko Smid (nr. 8) is niet in militaire dienst geweest. Hij moest wel, omdat hij
niet uitgeloot was. In die tijd waren er minder soldaten nodig dan via de dienstplicht
beschikbaar waren. Daarom werd er een loting gehouden waarbij het overschot door
loting werd uitgeloot. Hij heeft toen tegen betaling een vrijwilliger gezocht die voor hem
in de plaats de dienstplicht wel wilde vervullen. Dat werd een remplaçant genoemd
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Meint Smid was penningmeester van de coöperatieve landbouwvereniging
Ommelanderwijk. Dit was ook een inkoopvereniging. De leden kochten gezamenlijk
kunstmest en brandstof in en dat werd dan verdeeld en moest via de penningmeester
verrekend worden. Het verhaal is mij verteld dat het is gebeurd dat de kas niet klopte bij
de verrekening van de ingekochte brandstof. Meint heeft daarop elke persoon die een
bestelling had gedaan afzonderlijk bij zich gevraagd en de vraag gesteld of het bestelde
afgeleverd was en ook betaald. Daarbij is nadrukkelijk gevraagd of de betaling ook goed
verlopen was. Iedereen verklaarde dat de levering en betaling goed verlopen was. In de
bestuursvergadering deed Meint verslag van zijn onderzoek. Pas bij dat verslag maakte
hij bekend dat er een kasoverschot was. Hij had iedereen bewust in de waan gelaten dat
het mogelijk een kastekort was toen hij de eerste bekendmaking deed dat de kas niet
klopte.
De paarden die Meint Smid had waren vaak niet al te mak. Hij bekommerde zich zelf
daar niet zo om omdat hij toch niet zo veel met de paarden werkte. Het is echter meer dan
eens voorgevallen dat een paard op hol sloeg Zo ook een keer toen een arbeider een paard
met wipkar gebruikte om mee te verhuizen Paard en wipkar zij toen in de
Ommelanderwijk beland, benedenstrooms van de sluis, dus aan de lage kant, waar een
hoge wal was. Zijn zoon Geert Edzko (nr.4) is een keer met een paard dat voor een
landrolblok gespannen was op hol geslagen waarbij het paard van het land af rechtstreeks
de open paardenstaldeur in vloog, met landrol en al. Deze rol was echter te breed en bleef
in de deur steken waardoor mijn vader, die nog steeds op de landrol zat voorover de stal
in gelanceerd werd. Het tuig was ook losgeknapt zodat er verder geen gewonden vielen.
Edzko Popko Smid (nr.2)zijn paard Caesar, een Gelders paard waarmee hij ook naar de
rijvereniging ging, is een keer zo geschrokken op het land, waar de arbeider Hendrik
Haan met hem aan het onkruid eggen was achter de Molenstreek, dat het paard op hol
sloeg. Het ging met eg en al langs een laantje de Molenstreek op in galop naar Veendam
Onderweg kwam de politieagent Kamps het paard tegemoet fietsen Deze Kamps was bij
de cavalerie geweest en zag onmiddellijk wat aan de hand was. Hij wist het paard te
vangen en tot staan te brengen. Er zijn daardoor geen ongelukken gebeurd.
Edzko heeft ook een oud rijtuig gehad. Een Prins Albert. Met dat rijtuig ging hij wel naar
Veendam om aan een wedstrijd mee te doen. Zo ook een keer bij Bolhuis op het Beneden
Westerdiep. Op de terugreis knapte het leidsel en ging het paard in draf er vandoor.
Omdat het graag naar stal wilde reageerde het paard niet op het ho geroep. Edzko is er
toen af gesprongen. Het paard met rijtuig ging uit zichzelf precies de weg terug die we ’s
ochtends gevolgd waren vanaf Ommelanderwijk. Zijn vriend Pieter Bentum zag het
gebeuren en is toen op een fiets gesprongen en heeft het dravende paard ( het was niet op
hol) ingehaald door een binnenweg in Veendam te nemen. Na een kilometer alleen door
Veendam te zijn gedraafd kon het paard door hem tot staan gebracht worden. Er is tijdens
die onbemande rit geen enkele schade veroorzaakt, noch een ongeluk of botsing. Het
paard had keurig de weg gevold en met een boogje de geparkeerde auto’s gepasseerd.
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Figure 122 Edzko Smid over zijn verandering van beroep
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Binnen de waterschapswereld vervulde ik meerdere functies. Zoals: Voorzitter
waterschap Oosterdiep, bestuurslid waterschap Westerdiep, bestuurslid Het Veendammer
benedenverlaat, secretaris/ bestuurslid waterschap Midden Ooster en waterschap
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Ommelandercompagnie. Als vertegenwoordiger van de kleine waterschappen was ik lid
van het bestuur van de Groninger Waterschapsbond en had ik tevens zitting in de
deelgebiedscommissie Oude Veenkoloniën van de Herinrichting Oost-Groningen en
Groninger Veenkoloniën.
Vanuit die positie was ik nauw betrokken bij de concentratie van waterschappen en
bestuurlijke reorganisatie van het waterschapsbestel in de provincie Groningen. Samen
met een advocaat wisten we toen een betere overgangsregeling met het grotere
waterschap Reiderzijlvest te bewerkstelligen, welke ook de instemming van de provincie
kreeg,dan de regelingen waar de provincie mee kwam. Het grote verschil zat hem in de
regeling vaan uit de provincie, waarbij het toet te treden gebied gedurende een reeks van
jaren extra lasten moest betalen om zich in te kopen in de voorzieningen die dat grote
waterschap al had. Wij hebben toen precies het omgekeerde beweerd, namelijk dat het
grote gebied voortaan een groter omslagge3bied vormde waardoor de opbrengst van de
omslagen eerder zou stijgen dan dalen en dat het redelijk zou zijn dat het toe te treden
gebied een tijdelijke korting, toegroei regeling, zou krijgen als gewenning/overgang naar
hogere (boezem)lasten . De provincie en stad hadden immers er zelf voor gekozen om de
scheepvaart en afwatering van ons gebied in beheer te hebben en de opbrengsten van
sluisgelden in eigen zak te houden. Dat dit nu minder lucratief was geworden kon je het
gebied niet aanrekenen. Deze visie kreeg dus instemming en zo was er een nieuw model
ontstaan voor waterschapsconcentratie.
Toen er vervolgens een vacature voor beleidsmedewerker voor waterschapsconcentratie
in de krant stond heb ik daarop gesolliciteerd. Er waren ruim 30 kandidaten, maar de
keuze is op mij gevallen. Ik had belangstelling getoond, omdat de economische
ontwikkeling in de landbouw niet rooskleurig was. Hoge kapitaalslasten (!3% rente) hoge
lasten voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen en geen navenante verhoging van
opbrengsten. Bovendien kwam het bedrijf in de knel, planologisch gezien, omdat de
verdubbeling van de weg Veendam Pekela gerealiseerd moest worden waaarbij het
bedrijfsgebouw slecht bereikbaar werd vanuit de landerijen. Bovendien waren de
landerijen erg verspreid, omdat het bedrijf gegroeid was van 28 naar 50 ha. (inclusief
tijdelijke huur 65 ha)
Eigenlijk zouden we dus moeten verhuizen en elders een nieuw bedrijf starten. Dat
hebben we ook geprobeerd. We hebben een aantal keren gesolliciteerd naar een bedrijf in
de Flevopolders. De urgentie, in de ogen van de Rijksmensen, die een keuze moesten
maken, was niet zodanig groot, dat we bovenaan de lijst kwamen.
Inmiddels was ook duidelijk dat Gert-Edzko ook wel andere mogelijkheden had dan boer
worden. Hij was erg geïnteresseerd in electronica en wilde daar ook wel in verder, na de
middelbare school. Hij had trouwens ook echt wel gevoel voor het boer zijn, maar
verstandelijk gezien was een toekomst buiten de landbouw perspectief voller.

‐ 238 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

‐ 239 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

Op advies van de sociaal economische voorlichting, en in overleg met een adviseur van
de bank hebben we toen besloten dat ik zou proberen een andere baan te vinden. Dat deed
zich dus voor en binnen enkele weken na dat besluit was ik per 1 juli 1984 aangenomen
bij de provincie. Eerst voor één jaartijdelijk, want dat is gebruikelijk om een proeftijd te
hebben om te laten zien wat ik kan.
En omgekeerd om niet dadelijk alle schepen achter je te verbranden. Zodoende heb ik
nog twee jaar het bedrijf aangehouden naast de kantoorbaan. . Hieronder een interview
dat geplaatst was in een tijdschrift’Het Noorden”dat vooral door overheden en bedrijven
gelezen werd en waarin de provincie ook vaker artikelen plaatste.

Al snel kwam ik er achter dat het van belang was omzelf de nodige kennis tehebben op
het gebied van wetgeving , waterstaatsrecht en bestuursrecht. Dat was aanleiding om me
op te geven aan de universiteit. Ik moest een toelatingsexamen afleggen en daarna nam ik
plaats inde collegebanken. Er waren wel wat meer ouderen, maar je viel wel op en
vormde wel een speciale groep, mede omdat we ook vooral ’s avonds college gingen
volge. Die werden vaak
vertoond op video,
omdat ze overdag al
gehouden waren voor de
studenten. Wij mochten
dus video kijken
naarhoorcolleges.
Gedurende de studie
leefde ik als een dar in
het gezin. Dank zij
Trijnie kon ik alle tijd in
de studie steken en
zodoende de studie
afronden binnen de
geplande tijd.
Na mij studie heb ik mijn
kennis en vaardigheden
op vele plekken binnen
de provincie kunnen
inzetten en er met veel
plezier gewerkt. Aan het
eind van mijn loopbaan
werd ik nog gevraagd om
raadslid in Veendam te
worden. Dat heb ik
gedaan en vervolgens
ben ik 4 jaar wethouder geweest.

‐ 240 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

‐ 241 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

‐ 242 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

‐ 243 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

Helaas was voor de VVD de gemeenteraadsverkiezing van 2006 erg slecht. Dat kwam
vooral door de landelijke ontwikkelingen waarbij het vreemdelingenbeleid een de grote
toename van asielzoekers een rol speelde. Daardoor kwamen we niet meer voor deelname
aan het college in aanmerking en ben ik nog vier jaar raadslid gebleven.
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RELATIE KRAM - VAN LINGE, Veendam.
Omstreeks het midden van de vorige eeuw woonden aan bet Beneden Oosterdiep in
Veendam als buren de 1andbouwer~ Kram, Smit en Van Linge. De familie Van Linge,
die ten dele ook nog bet landbouwbedrijf uitoefende, bad ziob. toen al jaren bezig
gehouden met de houten scheepsbouw, de rederij, houtzagerij, bouthandel, enz.
In 1868 vatten de families Kram en Smit het plan op, voor de vermaling van de eigen
aardappelen een bescheiden fabriekje in te richten. achter d.e behuizing van Geert Kram.
kortstondig avontuur geweest. in een. periode, waarin meerdere 1andbouwers zich op bet
terrein. van. de aardappelmeelfabricage hebben toegelegd.

Toen A. van Linge Ezn. van deze plannen hoorde, voelde hij er onmiddellijk voor, er aan
mee te doen. De fabriek kon daardoor wat groter opgezet worden, dan aanvankelijk in de
bedoeling bad gelegen; mits Van Inge geld voorschoot. Deze was daartoe bereid., maar
stelde als voorwaarde, dat de fabriek op een gunstiger terrein gebouwd zou word.en: zij
verrees op een kort daarvoor door de fam.Van Linge aangekocht terrein.
Het oprichtingscontract werd ondertekend. Op 9 juni 1869 en noemt als deel hebbers:
Geert Kram, Jan Kram, Geert Smit en Jan van Linge, landbouwers te Veendam, elk voor
een aandeel en de firma A. van Linge Ezn. te Veendam voor twee aandelen. Naderhand is
ook nog een zekere Klaas Bolhuis toegetreden. Zijn naam staat er in de marge bij en bet
lijkt wel, alsof zijn handtekening later geplaatst is. Hij nam een aandeel.
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Als directeur trad Geert Kram op, hij had tevens het oppertoezicht, als boekhouder
fungeerde firma A. van Linge Ezn. In 1869 werd een “patent” tot uitoefening van het
‘bedrijf verworven en luidde de naam: “Firma Kram en Compagnie”, gevestigd. te
Veendam. In 1869—1370 werd. de eerste campagne verwerkt, de fabriek moet dus vlug
gebouwd zijn. Bij d.e bouw had. de timmerman Klaas Eikenberg de leiding ; het
machinepark werd geïnstalleerd. door de grof- en hoefsmeden gebroeders Boezeman te
Veendam. De nota hiervoor bedroeg f.2215,49.
-In de eerste campagne werden 6000 hl aardappelen vermalen, na die eerste campagne
werd onmiddellijk begonnen met een verbouwing en uitbreiding van de fabriek. Voor de
aanvang van de nieuwe campagne van 1870 werd het contract der deelhebbers vervangen
door een nieuwe overeenkomst, waardoor de naam gewijzigd werd in:
‘Van Linge en Compagnie”. Naast Geert Kram werd toen ook Evert van Linge belast met
bet oppertoezicht. In de tweede campagne werd en reeds 40 000 hl. aardappelen tot meel
verwerkt.
Er trad nog een nieuwe deelhebber toe: zekere Roelf Kars, een oud- koopvaardijkapitein,
die familie was van de Van Linge's . De verdeling lag toen. als volgt:
G. Kram, G. Smit en R. Kars samen 2/7 de aandeel; Jan van Linge 1/7 de aandeel;
J. Kram 1/7 de aandeel; Bolbuis 1/7 de aandeel en A. van Linge Ezn. 2/7 de aandeel. In
aanmerking genomen, dat Kars familie van. de Van Linge ‘s was mag worden
aangenomen, dat de familie Van Linge toen dus 4/7 van de aandelen(mede) beheerde.
In de eerstvolgende jaren na 1870 moest de fabriek na elke campagne uitgebreid en
verbeterd worden. Toen de heer Kars zich om gezondheidsredenen moest terug trekken,
deed hij zijn aandeel over aan de beer A. van Linge Ezn. De familie Kram, die bet
blijkbaar te druk werd - men dreef~ ook nog een gewoon landbouwbedrijf. — trok zich
eveneens terug. In. 1875 waren d.e beer Bolbuis, Jan,- van Linge en de fa. Van Linge nog
de enige deelhebbers. Daar in dat jaar tevens een einde kwam aan de scheepsbouw op de
helling van. de fa. Van Linge, van dat ogenblik af wijdde men. zich intensiever aan de
aardappelmeelfabriek. Het handelsmerk luidde toen: “VL en Co’
De fabriek is in 1907 en ook in. 1918 nog belangrijk uitgebreid, men ken toen. 5500 hl.
aardappelen per etmaal verwerken, hetgeen nog meer is dan in.. de hele eerste campagne.
Veer de families Kram en. Smit is deze “industriële periode’ een tamelijk kortstondig
avontuur geweest. in een. periode, waarin meerdere 1andbouwers zich op bet terrein. van.
de aardappelmeelfabricage hebben toegelegd.

Toelichting
Dit papier troffen wij aan in de nalatenschap van mijn vader.Aan de hand van de door
hem voor mij gemaakte kwartierstaat, kan ik de in dit stuk genoemde personen
duidelijker plaatsen
Jan Kram is vrijwel zeker Jan Tiessens Kram(1820—1870),de vader van opa Kram,Ties
Kram(1866—1927).
Tussen 1870 en 1875 past dan de opmerking:”De familie Kram word het blijkbaar te
druk”.Dit ligt voor de hand ! J.T.Kram overleed in 1870 en opa Kram was toen pas 14
jaar oud. J.T.s vrouw,Delina Doornbos(1831-1894) stond er dus a11een voor. Het
landbouwbedrijf ging boven de fabriek. De tragiek van de zoon,die op jonge leeftijd zijn
vader verliest zou zich een generatie later herhalen. Opa Kram verongelukte in 1927,oom
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Jan Ties was toon 20 jaar.Oma Kram,Alberdina Pathuis(1875—1956) stond er toen ook
alleen voor,echter met dien verstande dat ze ook nog dochters had, waarvan de oudste, in
1927, 19 jaar oud was. Het gevolg voor de laatste was dat ze n.a do voltooiing van haar
opleiding thuis moest komen helpen van 1927 tot 1936,nadat ze het ongeluk
ternauwernood,doordat ze goed kon zwemmen, had overleefd.
Ongetwijfeld kennen jullie verhalen van jullie ouders uit de zelfde periode,Zeker is dat
het ongeval do levens van onze ouders c.q. oom en tante~ geweldig heeft
beïnvloed.Maar geldt dat niet voor ieder ongeval?
Oegstgeest ; 28—O8—1997 Kees G.Wolthuis

Oom Jan Ties Kram
Onderstaand relaas is aan mij(Edzko Smid) verteld op 25 januari
2008 door mijn neef Ties Kram
Oom Jan Ties was de oudste broer van mijn moeder Hij was
geboren in 1908.
Hij was nog geen 20 jaar toen zijn vader met de auto te water
raakte en uiteindelijk overleed als gevolg daarvan. Deze
gebeurtenis is elders beschreven. Hij was dus op jeugdige
leeftijd verantwoordelijk voor het gehele gezin. Hiernaast een
afbeelding van Jan-Ties in militair uniform in 1927, toen het
normaal was dat de daarvoor in aanmerking komende jonge
mannen opkwamen voor de zogenaamde vooroefeningen,
welke in Veendam werden gehouden bij het Vosje”een
uitspanning aan de Lange Leegte, waar nu het rouwcentrum
gevestigd is.Weliswaar verhuisde de familie naar de
Burgemeester de Hoopstraat, maar Jan Ties werd zelf boer op
jeugdige leeftijd. Waarschijnlijk heeft dit hem ook gevormd.
Hij was een persoon die zich het boerenbelang aantrok en ook
buiten het bedrijf actief was, zoals in het waterschap.
Vanzelfsprekend baarde het hem in de dertiger jaren ook
zorgen hoe het ging met het oprukkende communisme en de
crisistijd. Dit maakte dat hij zich bewust aansloot bij de proDuitse denkers en lid werd van de NSB. Volgens zijn zoon
Ties, die in 1933 geboren is, en zich nog wel uit zijn jeugd wat
herinneringen aan mij vertelde, heeft er zelfs korte tijd een
uniform van de NSB in de kast gehangen. Dat uniform zou
gedragen worden tijdens officiële bijeenkomsten. Hij kon zich niet herinneren dat het ooit
gedragen werd, maar dat was wellicht op momenten dat hij al op bed was? Deze
sympathie voor de NSB ging ook zo ver dat zijn zoon Ties toen hij 11 jaar was (rond
1944,) twee weken in zuid Limburg geweest is om kennis te maken met een opleiding
van de NSB voor toekomstige oostboeren. Bedoeld werden daarmee de grote Russische
landbouwbedrijven in het land van de Zwarte Aarde, dat Hitler wilde veroveren. Ties zou
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daar geschikt voor zijn en ‘uitverkoren”. Zijn vader vertelde dat hij dan boer zou worden
op een heel groot bedrijf, wel zo groot als de provincie Groningen.

Er zouden heel grote percelen zijn met heel grote machines en veel arbeiders om een
moderne landbouwproductie, onder zijn leiding, op te zetten. Dat leek oom Jan Ties wel
wat. Tante Stien, de moeder van Ties, ging mee naar Limburg. De kennismaking was in
een voormalig Klooster en een van de leraren was ene Hilarides uit Friesland, NSB er en
ook Wagenings ingenieur en landbouwschool leraar. Tante Stien logeerde die twee
weken in een hotelletje in de buurt. Zij zag het niet zitten met haar oudste zoon om hem
naar Rusland te laten gaan. Het is toen ook niet verder gekomen. Dit geeft echter wel een
beeld.
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Na “dolle dinsdag”werden NSB ers
ongerust. Verteld werd dat Hitler de
bescherming van Duitsland wel zou
warmaken en dat het front zou komen te
liggen in Noord Nederland en de Duitse
laagvlakte. Oom Jan-Ties heeft toen
besloten Veendam te verlaten. Het
boerenwerk werd overgenomen door de
eerste arbeider Ottenga, die op Korte
akkers woonde. De familie trok door de
Duitse laagvlakte naar Soltau op de
Lüneburgerheide. Men kwam terecht op
een boerderij in Bispingen, langs het
traject van de autobahn.
Men is daar maar korte tijd geweest.
Ties kan zich niet herinneren hoe de
reactie van de Duitse bevolking was, Hij
heeft geen negatieve ervaringen
daarover.De familie is vervolgens in een
kamp in Bremervórde terecht gekomen.
Dat zat vol met NSB ers. De kampleider
was een vrouw. Oom Jan Ties kreeg
daar een baantje, waarschijnlijk in de
administratieve sfeer, want hij vertrok ’s morgens met een aktetas . Wat voor
administratie het was is niet bekend, maar hij kreeg daardoor wel, als privilege, de
beschikking over een eigen kamer in het kamp voor zijn gezin. Naast hun was nog een
kamer en daar zat een familie uit Amsterdam waarvan de man apotheker was. Ties
herinnert zich uit die periode dat de wanden zo dun waren dat je de gesprekken heel goed
door de wand kon volgen. Hij vertelde dat hem altijd de discussie is bijgebleven die zijn
ouders met het Amsterdamse echtpaar op een avond voorden toen hij in bed lag maar met
de oor tegen de wand kon volgen. Oom Jan Ties wilde toen wel als vrijwilliger naar het
oostfront om de communisten tegen te houden en daarbij zelf een agrarische toekomst op
te bouwen. Tante Stien wilde dat niet. Het was uitzonderlijk dat de ouders het niet met
elkaar eens waren, maar waarschijnlijk heeft mede de inbreng van het Amsterdamse
echtpaar voorkomen dat dit door is gegaan
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Figure 123 Toen duidelijk werd dat de Russische opmars snel ging en Duitsland
bedreigde en ook dat deel niet veilig zou blijven is men terug gegaan naar Veendam.
Wanneer het precies was weet Ties niet meer, maar het was in de winter 1944/45.

De boerderij was door Ottenga goed beheerd en zo werd het eind van de oorlog
afgewacht. De dochter Ina, mijn nicht heeft tijdens dit avontuur een ontsteking aan haar
knie opgelopen. Een vorm van TB. Nog een aantal jaren heeft ze daar last van gehad
voordat dit goed genezen was.
Op 13 april 1945 is Oom Jan Ties onder gedoken bij Ottenga op de Korte Akkers. De
Polen hadden Veendam bevrijd en de Canadezen kwamen het gezag herstellen Het bleef
verder rustig, aanvankelijk en Ties heeft geen herinnering van bijltjesdag of zo, dat
NSBmensen kaal geschoren werden. Na enkele dagen echter werd een oproep ontvangen
dat Oom Jan Ties zich moest melden. Hij is toen uit zijn schuilplaats gekomen en heeft
zich gemeld en is opgesloten in het voormalige Duitse kamp met radarstation “Gazelle”
dat deels op eigen land was ingericht op het Beneden Oosterdiep. Dat radarstation maakte
deel uit van een door de Duitsers ontwikkelde radarketen vanaf Frankrijk,de
Noordzee/Atlantische Oceaan om tijdig geallieerde vliegtuigen te kunnen opsporen die
op weg waren om Duitsland te bombarderen Dat systeem noemden de Duitsers
“Himmelbett”. Het in ons land gelegen commandocentrum was in Schaarsbergen.
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Figure 124 Restant van het radarstaion Gazelle dat bij de “Korte Akkers”inVeendam
ligt.
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Op de volgende pagina is een foto, die de Royal Airforce in september 1943 gemaakt
heeft vanaf een hoogte van 27.000 voet.
Op die foto in het midden(de lichte plekken) de radars met daaromheen het Duitse
kampement. Beneden aan de foto het Beneden Oosterdiep en de spoorlijn ZuidbroekVeendam.
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Figure 125 Duits kamp met radarstation Gazelle 1943

Ties herinnert zich dat er toen een jonge boerenzoon als bedrijfsleider door de
Nederlandse regering werd aangesteld. Dit was Ko Jager, een boerenzoon –niet NSB- dat
kon immers niet, de Familie Jager, aangetrouwd van Burema, had zelf een boerderij aan
het Beneden Oosterdiep. Deze Ko was getrouwd en moest ook bij tante Stien en de
kinderen inwonen met zijn gezin. Deze Jager waren geen onsympathieke mensen en Ties
heeft op dat punt zelfs wel positieve herinneringen.
Traumatisch echter was het voorval dat tante Stien met een pakket met pannenkoeken op
zak betrapt is door een kampwachter op het moment dat ze de pannenkoeken onder de
omheining van het kamp wilde doorgeven aan haar man. Haar zoon Ties was mee en ze
zijn toen aangehouden en in het kamp voorgeleid aan de kampbewaking. Ties werd van
zijn moeder gescheiden. Ze zullen tante Stien wel erg vermanend hebben toegesproken
maar daar is het waarschijnlijk bij gebleven en men werd wel weer naar huis gestuurd.
Het was wel erg vernederend allemaal. Ties vertelde dat vooral Oom Bram Tepper, broer
van tante Stien en zelf getrouwd me Delina, tante Dé, zus van Oom Jan Ties en mijn
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moeder, veel steun en medeleven aan zijn zus en haar gezin verleende. Oom Jan Ties is
veroordeeld tot een boete van 500 guldens en ontzegging van het kiesrecht voor een
bepaalde periode. Waarschijnlijk 10 jaar. In die periode , op 6 juli 1955,is hij toch
verkozen geworden in het bestuur van het waterschap Verbetering.
Het notulenboek van het waterschap Verbetering vermeldt dat vervolgens het aftredend
bestuurslid L Vrieze gedeputeerde Staten van Groningen daarover heeft getipt en
gevraagd of dit wel kon. Gedeputeerde Staten zijn belast met het toezicht op de
waterschappen. GS hebben daarop een brief aan het bestuur van het waterschap gestuurd
met de mededeling dat deze verkiezing moest worden teruggedraaid. Dat is toen ook
gebeurd , op 27 september 1955. De vergadering van ingelanden heeft de aktie van de
heer Vrieze afgekeurd en men heeft oom Jan Ties toen benoemd als administrateur om
zodoende toch van zij inzet voor het kleine waterschap te kunnen profiteren. De heer G.J.
Smit is toen bestuurslid geworden Hieruit blijkt echter wel dat er wel degelijk sprake
was van wrijving jegens oud NSB ers na de oorlog. Een jaar na dit vervelende voorval
vertrok de familie Kram naar de Noord-Oostpolder en werd het bedrijf verkocht aan de
Gemeente Veendam en vervolgens ingeleverd in de Ruilverkaveling Veendam
Wildervank, om zodoende voldoende grond voor bedrijfsterreinen en de Rijksweg met
A.G.Wildervanck kanaal te verwerven.

Mobilisatie 1939-40 en oorlogsjaren
Beschrijving van verhalen door Edzko Smid (2).
Familie Smid
Aangezien ik in 1942 geboren ben, weet ik niks van de oorlogsjaren. Alleen vaag dat er
enkele Canadese vrachtwagens bij ons tegen de boerderij en in de schuur stonden die we
zo lang lieten starten dat de accu leeg was.
Vader vertelde niks over de mobilisatie en de oorlog. De verhalen heb ik deels van Oom
Henk Heres, die getrouwd was met een zus van mijn vader. Op latere leeftijd wilde oom
Henk wel reageren op mijn vragen. Dat was toen echter al in de tachtiger jaren.
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.
Figure 126 Vader (op de foto staande op de achtersre rij, derde van rechts) was tijdens de
mobilisatie gelegerd in Utrecht

In de meidagen van 1940, tijdens de inval van de Duitsers, was vader gelegerd op
Schiphol. Hij was bij de mitrailleurs. Het schijnt dat de Duitse vliegtuigen een
bombardement uitvoerden waarbij de bommen precies tussen de kazematten(de
mitrailleurnesten) in vielen. Daardoor werd weinig schade aangericht

Figure 127 Tweede van links op de achterste rij is Geert Edzko Smid in mobilisatie
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Het Duitse overwicht was echter zo groot dat er geen
verdedigen aan was. Er is toen besloten niet terug te
vuren om de Duitsers niet te laten blijken dat het
bombardement precies verkeerd was. Had men wel
gevuurd dan zouden de Duitsers dat hebben gemerkt
en alsnog precies goed de bommen kunnen gooien.
Oom Henk was ook op Schiphol. Er zij toen weinig
slachtoffers gevallen dank zij hun niet vuren.
Oom Henk vertelde dat, op het moment dat capitulatie
van Nederland bekend werd in het leger, de boeren
veelal hoera riepen gevolgd met de uitspraak “want ik
ben boer”. Vanwege de voedselproductie hoefden de
boeren niet op lange krijgsgevangenschap te rekenen
en werden later ook vrijgesteld van werken in
Duitsland.

Ook mijn Oom Siebrand Vos is
lid van NSB geweest en is in het
kamp geweest. Hij was echter
minder fanatiek NSB er en ook
minder lang in kamp geweest.
Mijn Oom Jan Ties Kram was
wel pro Duits, als boer, en is aan
het eind van de oorlog ook
gevlucht geweest naar Duitsland.
Oom Henk Heres heeft toen zijn
woning ontruimd en opgeslagen
bij hem in de meubel zaak. Hij
had meerdere inboedels in opslag. Dat was een deel van zijn bestaan. Van Oom Jan Ties
had hij geen opdracht naar het schijnt, maar hij heeft het op verzoek van de familie (van
de koude kant) gedaan.
Mijn opa Smid stuurde in de oorlog wel van alles naar Amsterdam naar zijn dochter
Martje. Dat gebeurde per binnenschip.
Opa Smid had ook een illegale radio in de oorlog en luisterde naar Radio Oranje Dat was
ten strengste verboden. De radio was verstopt onder de vloer van de WC . Daar werd niet
gezocht.
In de oorlogstijd moesten veel mannen verplicht werken in Duitsland Velen doken onder
en meldden zich niet. Soms werden er razzia’s gehouden waarbij de Duitse soldaten van
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huis tot huis gingen zoeken naar onderduikers. Dat gebeurde ook langs de Molenstreek,
daarlangs was lintbebouwing met veel arbeidershuisjes waar de man ondergedoken was.
Wij hadden achter de Molenstreek een perceel bouwland en zo kon het gebeuren dat daar
plotseling erg veel mensen op het land aan het wieden waren of ander “werk”deden.
Daardoor waren ze bij de voedselproductie kennelijk nodig en lieten de Duitsers ze
ongemoeid.
Familie Roelofs in de oorlogstijd
In de kapschuur van de familie Roelofs aan de Westbaan waren ook vaak onderduikers of
vluchtelingen verstopt.
Er werd op de boerderij in Finsterwolde voor gezorgd
dat er bij het dorsen altijd wat graan achterover gedrukt
werd om voor voedsel van onderduikers te
dienen.Berend Roelofs praatte daar nooit over, maar in
na zijn overlijden gevonden aantekeningen van zijn hand
vertelt hij daar wel van. Dat. graan werd dan illegaal
vervoerd. Bakker Bosker uit Sappemeer die regelmatig
producten van hem kreeg is door de Duitsers
gefusilleerd. Ook heeft hij een vrachtwagen vol tarwe
van eigen oogst naar kamp Amersfoort gebracht, samen
met mevr. Overeem uit Den Haag en Jhr. F.v.d. Borch
tot Verwolde van den Bilt, in opdracht van het Rode Kruis. Later zou blijken dat er
daardoor in het dorp geroddeld werd over zwart handel door Bert bedreven. Hij
verspreidde Trouw en Vrij Nederland, die hij ontving van Jac Smedes uit Winschoten en
de Gereformeerde Gemeente Oostwold. Hij had regelmatig overleg
metopperwachtmeester Wiegers in Finsterwolde, die eveneens is omgebracht Dat alles
was niet zonder risico. Later, aan het einde van de oorlog, zijn Annette Jantine RoelofsWijk en haar twee kinderen op een boerenwagen naar Winschoten gebracht, omdat
Finsterwolde in de vuurlinie lag omdat er in de CC polder Duits geschut opgesteld was
ter verdediging van Emden. Bert bleef toen thuis. Bij de bevrijding, is hij
aangebracht,verdacht van zwarte handel en dus verraden. Hij is zelfs een paar dagen
opgesloten in Winschoten. De mensen die het daar toen voor het zeggen hadden en een
oranje band droegen waren volgens hem echt niet de dapperste verzetstrijders geweest
tijdens de bezetting. Van enkelen van hen wist hij zeker dat ze dat nooit gedaan hadden.

Er is volgens hem waarschijnlijk zelfs sprake geweest
van rivaliteit van vooral Derk-Jans Mellema, tegen de
familie Roelofs. Deze Mellema deed ook wel
verzetswerk, waarbij Bert Roelofs hem meerdere keren
geld gegeven heeft om een en ander te bekostigen.
Mellema was na de oorlog een belangrijke man die
zetelde in Hotel Wissemann in Winschoten om de orde
te handhaven direct na de bevrijding.
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Hij heeft toen de mogelijkheid gehad om te getuigen in het voordeel van Bert Roelofs,
maar heeft toen(desgevraagd) niet eens zijn echtgenote Annette Jantine Roelofs –Wijk, te
woord willen staan. Dat heeft zijn hele verdere leven aan mijn schoonvader gevreten.
Na de oorlog heeft hij waarschijnlijk zelfs een heel hoge aanslag van de belasting
gekregen als straf voor de “zwarte handel”. Daar schrijft hij in zijn aantekeningen over.
Mijn schoonvader is niet in militaire dienst geweest omdat hij te lang was.
Hoewel alle boeren zagen dat het in de Hitler tijd voor de oorlog economisch goed ging,
vooral met de boeren, zijn mijn vader en ook mijn schoonvader nooit NSB er geworden.
Desgevraagd antwoordde oom Henk dat het een ieder wel duidelijk was danwel behoorde
te zijn, dat de fascistische gedachten en de antisemitische praktijk, vooral na de
Kristallnacht, verwerpelijk waren. Wanneer je een beetje verder dacht dan het eigen erf
of uitsluitend “boerenbelang”, dan haakte je wel af van Landstand en NSB. Veel boeren
hebben dat laatste verzuimd. Je moest dan actief opzeggen.
De vader van tante Annie Roelofs-Barlagen, Tonko Barlagen, is in de oorlog opgepakt
geweest en naar Groningen gebracht . Hij kwam daar in het Scholtenshuis. Dat was het
hoofdkwartier van de SS in Groningen en erg berucht . Van daar uit zijn velen
gefusilleerd in Appelbergen.
Tijdens zijn verhoren in het Scholtenshuis ontdekte Tonko dat de ondervragende officier
een paardenliefhebber was, evenals hij zelf.Barlagen fokte Arabieren. Hij wist het
gesprek / verhoor zodanig te beïnvloeden dat hij vrij gelaten werd en een “relatie”met
deze officier aanging.
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Afschriften uit een ”Gedenkboek” van Berend Roelofs
(1843-1925)
Gedenkboek is afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw Struif-Bontkes-Roelofs (tante
Wietje)
Vóór 1776 werd ons dorp Finsterwolde vrijwel begrensd door de Dollarddijk, die lag
onmiddellijk achter de thans bestaande hemen aan de noordzijde, met de kweldergronden
als achterland. Dat ná de bedijking, op de nieuwe polder, de koolzaadbouw op ruime
schaal bedreven zal zijn, is op te maken uit groot aantal korven bijen de hier jaarlijks in
de gemeente een plaats vonden. Aangezien de diaconie voor het plaatsen van iedere korf
een stuiver ontving, zou men geneigd zijn te concluderen, dat die korven allen werden
geplaatst op diaconaal terrein. Maar dat was niet waarschijnlijk. Vooreerst omdat ene
hoeveelheid van bv. 700 korven een al te groot terrein zouden innemen en het bovendien
betwijfeld zou kunnen worden of het aan te bevelen zou zijn al die korven bijeen te
zetten. Buitendien, wie der kerkenraadsleden zou zich met het opzicht kunnen en willen
belasten? Nee, veeleer moet worden gedacht aan een recht van heffing van iederen korf,
al stond die ook op het terrein van pariculieren personen. Waar en op welke wijze zou
dan dit recht zijn verkregen? Ook te dezer zake laat het kerkarchief ons niet geheel en al
onbevredigd.
In de kerkeraadsvergadering van 7 maart 1784 werd besloten, aangezien de broederen
diakenen bij het invorderen van het gewone "imegeld”somwijlen enige
onaangenaamheden moesten ondervinden, in overleg met den eerwaarden kerkeraad
dienaangaande een request bij het hoogedele Gerecht de Wold-Oldamts te presenteren,
van de navolgende inhoud: “Vertonen U Edele met verschuldigden eerbied: Wilt Nannes,
Matth. Adr. Witze en Hendrik Hendriks Wolthoorn, als diakenenen des kerspels
Finsterwold, hoe er jaarlijks vele korven met imen alhier worden gezet, waarvan in
navolging van andere kerspelen in het Wold-Oldamt, graag een stuiver van ieder korf, ten
voordele van de algemeene armen, wier aantal groot is, wilden genieten.
Dan daartoe bijzonder nodig te hebben de authorisatie van U Gestr., met het verzoek, dat
het U gelieve hun het recht te geven, om van ieder, bij wien deze korven geplaatst
worden, een stuiver van ieder korf ten voordele van de algemene armen dezer plaats te
mogen afvorderen”
Op dit verzoek nu volgde al spoedig de volgende Apostille:
“Conform het gebruik in andere kerspelen des Wold-Oldamts, worden de remonstranten
in hun Qualiteit geautoriseerd, van degene bij wien vreemde korven geplaatst worden, ten
voordele van hunner armen van ieder korf een stuiver stedegeld te eisen, al waarom deze
dispositie tijdelijks door de remonstranten zal bezorgd worden, dat jaarlijks in de kerke
van Finsterwold gekondigd worde” Actum Zuidbroek 29 juni 1784. onderstond A.J. de
Sitter, Drost
Hiermede was ook deze, voorde navorscher enigszins duistere zaak voldoend opgeklaard.
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Het is hier nu wel de plaats, om allereerst, zij het in zeer beknopte vorm, een beeld te
geven van de omvang en de plaatselijke toestanden der gemeente betrekkelijk kort na het
midden der 18e eeuw.
Het zielental zal toen waarschijnlijk niet meer dan 12 á 1300 hebben bedragen. Zoals
gezegd, werd de noordzijde van ons dorp begrensd door de Dollarddijk. Die dijk liep
vanaf de Oostwolder scheiding en strekte zich uit tot de kom van het dorp, of beter
gezegd, bij de Ticchellandsopdrift, die lag ongeveer op het midden der heerd van de
boerderij, thans bij R.J.Roelofs in gebruik, volgde genoemde dijk onder de naam van
Moesdijk de richting van het eindpunt der thans nog bestaande heemsteden aan de
Noordzijde. De pel- en korenmolen was midden op de dijk gebouwd. Op de heerd van de
Wed. P. Mulder, waar thans nog de bedoelde dijk duidelijk is na te gaan, liep deze in
noordelijke richting, om vervolgens noordoostelijk onder de naam van Geerdijk tot
Knottneruss overdrift, ongeveer enkele honderden meters achter de pastorie om, eindelijk
met nog een kleine wijziging in die richting, aan de dijk van het zogenaamde Modderland
aan te sluiten.
De hoogte waarop die dijken waren gemaakt en moesten worden onderhouden door de
belanghebbenden, bedroeg 8 voeten voor die vanaf Oostwold tot voorbij het dorp en
verder van elf tot twaalf voeten.
De vele tichelbedrijven, die zich voorheen bevonden aan de weerszijden van den dijk
over Goldhoorn, en die zeer waarschijnlijk afkomstig en in exploitatie zijn geweest bij de
voorwerken toebehorende aan het klooster Palmar en later aan het klooster Witte Wierum
waren, omstreeks het midden der 18 e eeuw reeds allen gesloopt. Bekend is het, dat aan
die bedrijven bijna uitsluitend werkten werklieden die voor de duur der jaarlijkse
campagnes overkwamen uit Oldenburg, Munsterland, uit het graafschap Lippe enz. Dat
tal van onze dorpsschonen die jonge mannen zullen hebben bekoord, blijkt uit de
huwelijksregisters, van het kerkarchief, waarin tal van jonge mannen staan aangetekend
als in den huwelijken staat te zijn verbonden met meisjes van hier.
Het onderhoud der dijken, die voor deze gemeente tot achter de Ganzedijk en
F.W.hamrik, was voor het Oldambt een ware plaag. Meermalen bleken als een gevolg
van herhaalde stormen, de pandplichtigen financieel niet meer in staat het
herstellingswerk te ondernemen.
Oppermachtig in het Oldamt ontbood dan het bestuur van de stad Groningen hulp van
elders door te resolveren, dat de kosten van herstel, bij zulke gelegenheden, door het
gehele Wold-Oldamt zouden worden gedragen. Ook werd meermalen, jaren achtereen, in
genoemde omstandigheden, voor de helft vrijstelling verleend van het betalen der
verschuldigde verponding of grondbelasting.
Hoe zwaar de nood soms was, blijkt uit een akte van overdracht dd 15 maart 1726, der
landerijen, gelegen achter Finsterw.hamrik, door de gezamenlijke geïnteresseerden van
Finsterwold, allen met namen genoemd, ter enere en den Heer Rentmeester A.
Wildervanck voor de stad Groningen ter andere zijde.
Partij ter enere zijde droeg bij die gelegenheid aan partij ter andere zijde –in volle
eigendom en zonder eenige geldelijke verplichting- over; haar aanwas van de
Bellingwolderzijl tot aan (nu de stadspolderdijk) aan de stad, die gehouden zou zijn, de
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schade aan de dijk te herstellen en te allen tijde te onderhouden. Onder die overdracht
was ook begrepen, al het daargelegen pastorie-kerk- en diaconieland.

Niet echter alleen voor onze landbezitters, maar ook voor al onze ingezetenen was de
staat der dijken van overgrote betekenis.
Krachtige Noorwestelijke winden en stormen, waarbij het bezit van have en goed op het
spel stonden, waren de schrik der bevolking.
Hoe meer het achterland in betekenis toenam, hoe dieper de kweldergrens zich naar de
Dollard uitstrekte, hoe geringer werd de kracht van de vloed. Toch waren zelfs nog in
1745 –slechts een 20 tal jaren vóór de eerste nieuwe bedijking, achter ons dorp de
zomervloeden soms nog in staat gemaaid queldergras op te nemen en hoog aan de dijk af
te zetten.
Overtuigend blijkt dit uit een rechterlijke uitspraak van den Drost te Zuidbroek, d.d. 5
Febr. 1746, tussen de dijkrechteren van Finsterwold ter eene- en ter andere Okko Ouwes
Joling, over aangespoeld kweldergras aan de Noordwendingdijk, op de plaats, thans
bewoond door Wed. R.Mulder. De dijkrechteren meenden goed recht te hebben op het
aangedrevene, omdat zij het recht om de dijk te leggen voor géén geld, op des eigenaars
land gekocht hadden en niet het land, maar de dijk de kwelder gevangen had.
De eigenaar beweerd, dat aangezien hij de lasten betaalde van het land waarop den dijk
lag, en ook het gebruik van de dijk had, benevens de last om deselve van onkruid en
distels te zuiveren en dat sedert onheugelijke tijden en ook volgens het Oldambster- en
andere landrechten, de aangespoelde kwelder aan de eigenaar ten bate kwam.
De heer Drost besliste ten voordele van de eigenaar en stelde dezen in het recht.

De wegen waren in dien tijd modderwegen, die in de wintertijd veelal totaal onbruikbaar
waren. Het onderhoud was pandplichtig. Niet alleen had men te zorgen, zo goed en
kwaad het ging, om de eigen wegen zo mogelijk passabel te houden, neen, de Drost
commandeerde, zoo dikwijls hij dit goed vond, ook de ingezetenen om elders bijstand te
verlenen. Voor het jaar 1778 vinden we aangetekend, dat de ingezetenen van hier waren
ontboden om, in vereeniging met andere gemeenten, den Oudenwijverweg onder
Winschoten, door het aanvoeren van zand, te verbeteren. Ook het onderhoud van het
voetpad door het dorp was pandplichtig. Een ieder was vrij in de keuze der middelen om
de communicatie, voor dien tijd naar eisch te onderhouden.
De een deed dit met zand, de ander met stroo. Een derde, wellicht behorende onder de
meer gegoeden, deed zijn pad verharden met veldkeien, puin of anderdeugdelijk
materiaal. Hier lag het pad hoog, en daar laag, al naar mate den stand der aangelegen
woonhuizen.
De wegen geleken den wintertijd op ware modderpoelen. Zij die aan de overzijde
woonden, moesten gebruik maken van vaste houten posten of planken, die hier en daar
waren aangebracht, om in staat te zijn, de voetpaden te bereiken.
Naar en van de molen verleende de modderlooike, aan de voorzijde voorzien van een
groot spatbord, goede diensten.
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Veel land hadden de boeren niet te hunner beschikking, voor zover ze geen bezit hadden
liggen ten oosten van het dorp strekten hunne heerden zich uit vanaf de boerderij tot aan
de Tjamme. De schuren waren klein en veelal voorzien van een laag voorgebouw, met
een zeer ruime woonkamer, met stenen bevloering, en witte wanden, benevens een veel
kleiner zijkamertje, met verhoogde, houten bevloering waaronder kelderruimte.
Eerst na de bedijking in 1769 was hierin verbetering op te merken. De schuren werden
ruimer; de woonhuizen beter ingericht.
’t Heerenprofiel, waarna de dijken in 1720 waren gemaakt en moesten onderhouden
worden
Tussen de zijlen, hoog 15 voet
Loyvax dijk hoog 14 voet.
Huisheerden van de nieuwe dijk tot aan de Knottnerus overdrift, hoog 12 voet (geerdijk)
Van de overdrift tot aan de Garstdijk, 11 voet.
Garstdijk 12 voet.
Zuidwending en moesdijk ( van de garstdijken tot aan Tichellandsopdrift) hoog 8 voet.
Westerse dijk van Tichellandsopdrift tot aan de Oostwolder scheiding, hoog 8 voet.
Acte 15 maart 1726. Acte van overdracht der Egyptenlanden door de gezamenlijke
geïnteresseerden van Finsterwold ter eene n.l. Vrouw Lutgert Heeres, wed. ontv. Ten
Camp, Antonir Emmen, Roelf Blink, Luppo Hendriks, Poppo Tjackes, Remko Brons, Jan
Jans Lijn, Rolef Mich., Poppo Christiaans, Jan Harms, Johanna Steeman, Jan Flink,
Rotgert Geerts, Okko Ouwes, Jan Sijbes, Etzo Geerts, Willem Jurjens, Baron van
Westendorp, Jan Tjarks, Evert Hayes, Pastor Knottnerus,Tonnis Eppes, Pastor Udelric
Burger, wegens pastorieland, Jan Hindrix Boeskool, Jan Peters, wegens diaconieland
Roelf Jacobs, wegens kerkeland, Mons Focko Abbas enz. enz. en de heer Rentmeester
A.Wildervanck voor de stad Groningen ter andere zijde. Partij ter eene draagt aan partij
ter andere zijde in vollen eigendom en zonder enige geldelijke vergoeding over, haar
aanwas van de Bellingw. Zijl tot aan de uiterdijk, (thans Stadspolder van 1740) aan de
stad, die gehouden zal zijn, de schade aan de dijk te herstellen en ten allen tijde te
onderhouden enz.
Dorschmachine. In Augustus 1864 is door R.J.Roelofs de eerste dorschmachine,
rosmolen met hekelwerktuig door paarden in beweging gebracht, aangeschaft. Vroeger
geschiedde het dorsen uitsluitend met rondlopende blokken.
15 Maart 1882
Het is heden juist tien jaar geleden dat zich te Meeden, ten huize van de Heer
Joh.Steeman en vrouw als bruidegom en bruid verbonden, Berend Roelofs, geboren 5 juli
1843, en Alida Hermina Tonkes, geb 4 december 1848, die den 22 Mei daaraan volgend
in het huwelijk zijn getreden.
Die tien jaren, ze zijn met al hun lief en leed, als een droom daarheen gegaan, om nimmer
weder te keren. Dankbaar zien wij op het verledene terug en betreuren slechts, dat de tijd
zo spoedig verdwijnt.
Hoe geheel anders is dat bij de kleine kleuters, die rond om ons springen en zingen.
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De oudste onzer kinderen, geb. 1 mei 1874, moesten wij op ruim 1 1/2 jarige leeftijd ten
Grave brengen; een hersenziekte maakte op 12 november 1875 een einde aan haar zoo
kortstondig leven.
Drie zijn ons thans nog over gebleven. Siebentje- Wiepkeliena, thans de oudste, geboren
16 mei 1875 gaat bijna 2 jaren naar school en hunkert naar de tijd dat zij groter, groter
wordt. Roelof-Jurjen, geboren 27 maart 1877, geeft zich telkens grote moeite om te leren
vatten hoe oneindig lang in zijn verbeelding altijd de tijd nog wel is die hem van de
school scheidt. Zes weken toch zijn voor hem eene eeuwigheid. Tjaakje- Foskéa, de
jongste, geboren 26 dec. 1878, een rechte snapster, tracht met ongeduld uit te cijferen
wanneer het weer Zondag zal wezen. Zondag………… dan komt immers het mooiste,
allermooiste? Jurkje aan!.
Gelukkige jeugd!!- wel had de dichter gelijk toen hij schreef:
“Hoe zalig als de jongenskiel
“nog om de schouders glijdt.
“Dan is de hemel in de ziel………………enz
Zondag 26 maart 1882.
De winter was buitengewoon zacht. Geen sneeuw, geen ijs, geen koude en slechts weinig
regen. De natuur bleef altijd werkzaam. Enkele stukken tarwe, even na het intreden van
het nieuwe jaar uitgezaaid, kwamen reeds half Februari tevoorschijn. Den 7,8,9 en 10 van
deze maand, toen het ’s nachts iets vroor, werd door enkele landbouwers begin gemaakt
met het zaaien van maartegerst, haver en bonen, en het gezaaide ging reeds voor half
maart op.
Gedurende de laatst verlopen 14 dagen was het prachtig, soms zelfs warm, weer,
gedurende welken tijd alle soorten van granen op de klei, onder de gunstigste
omstandigheden, aan de aarde werden toevertrouwd, die reeds de zichtbare sporen draagt
van hare werkzaamheid. Het wintergraan begint zich sterk te ontwikkelen; de weiden zijn
groen en aan sommige struiken en heesters, zoals de sering en de zwarte aalbes,
ontplooien zich de eerste bladeren. Vandaag is het buiten guur en regent het zonder
ophouden. Bij de warme kachel vind ik een gelegen uurtje om het een en ander neer te
schrijven om het als een herinnering voor laterjaren, zoo mogelijk ook voor onze
kinderen te bewaren.
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Ik denk aan nu ruim een jaar geleden Toen zou ons bijna niet mogelijk zijn geweest ons
tegen zo’n regen behoorlijk te beschutten. Immers toen was men bezig het huis en de
schuur, waarin wij onze3 tabernakelen hadden opgeslagen, te slopen
.
Het woonhuis, door mijn ouders in 1844 een weinig
herbouwd, en waarin ik dus mijn prilste jeugd, mijn
gelukkige kinderjaren, mijn gehele leven had
doorgebracht, werd vernietigd.
Dat woonhuis, met zijn gepleisterden gevel en
reusachtige schoorsteen. Kappen van geslagen ijzer;
met zijn ruime voorkamer (grootkeuken) zoals wij
haar in onze kinderjaren in navolging der arbeiders en
dienstboden noemden; Met zijn opkamertje,
waaronder zich de kelder bevond, waarvan een
gedeelte met latwerk was afgeschot, alleen met het doel-volgens ons kinderbegrip
natuurlijk- om de onuitputtelijke voorraad van geurige appelen aan onze al te grage
kindermonden te onttrekken!

Die schuur, met zijn lange, smalle, gewelfde gang, welker einde door een zijdeur toegang
gaf tot de stallen. Welk eene heerlijke gelegenheid bood die gang aan om blindemannetje
te spelen en hoe dikwijls heb ik mij er moeten overtuigen dat zich aan de achterzijde van
de muur aan het eind die beschilderd was, werkelijk een der varkenshokken en niet zoals
het moest verbeelden een achthoekig prieel met vensterramen, werkelijke vensterramen
bevond!

‐ 264 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

Die schuur, ’s winters vooral, hier geheel, daar ten dele gevuld met hooi, stroo en graan;
hoe geschikt om de fantasie van een echte kwajongen te prikkelen, die naar welgevallen
de gevaarlijkste bergtoppen beklom of afdaalde in grotten, spelonken, holen en afgronden
en die bevolkte met rovers, dieven of moordenaars, alnaar het hem goeddacht!
Dat huis, die schuur, met zovele herinneringen eraan verbonden: “Welk eene
weemoedige gedachte”. En nou dreunen de eerste hamerslagen, die het slopingswerk
zullen beginnen. Of zij, die van dat huis eens de spil was, waarom zich alles bewoog,
waarom zich heel ons kinderleven groepeerde, is niet meer.

Figure 128 Boerderij zoals die er waarscijnlijk uitzag (deze staat in Nieuwolda)

‐ 265 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

In de ouderdom van ruim 67 jaren overleed te Finsterwold op 15 Febr. 1881 onze
dierbare moeder Tjaakje Eltjes Bontkes, sedert Aug. 1871 weduwe van onzen beminden
Vader Roelof Jurjen Roelofs, die slechts 62 jaren bereikte.
Heerlijke, heilige moedernaam, hoe nauw zijt gij verbonden, hoe nauw vereend
met de zoetste, weldadigste herinneringen uit onze jeugd! Uwe betekenis is liefde,
onuitputtelijke, zelfverlooghende liefde die zich nog dan laat voelen wanneer
Uwe zonen Vaders en Uwe dochters Moeders geworden zijn.
Eene verraderlijke longontsteking sneed na vijf dagen haar levensdraad af, ongemerkt en
tegen onze verwachting. Om elf uur zit onze Moeder op, terwijl onze kleine meid,
Siebentje, uit school komt, die ’s middags bij haar eet. “Zijt ge ook koud geworden
kind?”En op het ontkennende antwoord van de kleine luidt het vriendelijke verzoek:
“Kom, ga dan eens voor Grootmoeder een stukje zeep kopen”.
Aan dat verzoek werd voldaan en nadat zij het kind, dat het gekochte voor Grootmoeder
op tafel legt, streelt en zegt: “Gij zijd een grote meid en doet U w zaken goed”, wordt de
zeep eigenhandig door haar in twee helften gesneden en één dier helften terzijde gelegd.
Nu verlangt Grootmoe weer naar bed, doch dringt er bij ons op aan, vóór dat ik naar huis
ga, eerst een paar rammenassen in de zak te steken, voor de hoest, want dat heeft ook
haar zo geholpen. Na het gebruik hoest zij immers zo gemakkelijk. Maar vooral moet ik
eerst nog zien of de omnibus in aantocht is, en of haar jongste dochter A, naar wien zij
sterk schijnt te verlangen, er ook in zit.
En is het te verwonderen dat haar verlangen zich luide uit spreekt naar die eene, die haar
nog kort geleden voorgoed verlaten had, om zelve een gezin te vestigen en die nu zo
verre is? Maar Moeder, gij hoopt het tevergeefs, helaas! Want die eene zij wist, evenals
Uwe andere dochter, misschien nauwelijks iets van uw ziekte af.
Toen ik spoedig van huis terug gekeerd was antwoordde mijn broer E. op mijn haastige
vraag, dat de zieke wat in rust kwam en dat dat haar zeker goed zou doen.
Maar ach, die rust zou ras veranderen in de eeuwige rust der dooden! Na een half uur
ongeveer bewusteloos en kort daarop………….een lijk!. Was hier in enkele dagen de
ziekte in staat haar slopingswerk te volbrengen, bij onzen Vader, die na een verbazend
werkzaam leven door een zenuwberoerte getroffen werd, ging dat slopingswerk bijna
ongemerkt en duurde bijna twee jaren. Zijn leven was werken, zijn werken was leven!
Werken voor zijn huisgezin, dat hij lief had, en dat hem wederkerig beminde;- werken
voor het algemeen, dat zijn diensten waardeerde; -werken voor de kerk en voor de
gemeente die in hem, gedurende een reeks van jaren, een ijverig, zuinig en
vooruitstrevend beheerder had, die gaarne ieder met raad en daad bij stond.
Recht op zijn doel afgaande,en dat doel voor ogen houdende, heeft hij veel voldoening
van zijn werk gehad, doch ook wel veel miskenning ondervonden. Zo gaat het in de
wereld! De beste spelers op het toneel des levens zijn zij die de kunst verstaan en in
praktijk brengen om, wat men geliefd te noemen, een net mens te zijn, dat is: Altijd op
het geschikte ogenblik te weten, zich bij de meerderheid aan te sluiten, iedereen te
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vleien en zo min mogelijk hunne, zij het ook dwaze of onedele, plannen te dwarsbomen.
Is dit ridderlijk en eerlijk? Zeker niet!!!
Zondag den 16 april 1882

In de herfst 1881 werd door M.A. Swalue, architect te Midwolde, het plan opgemaakt
voor het bouwen van ons woonhuis met schuur. Den December daaraanvolgende, had de
publieke aanbesteding van het bouwen, met levering van alle daartoe benodigde
materialen, plaats en werd aannemer Geuko Heikens timmerman te Oostwold, voor de
som van fl. 11700,-die als mede aannemer stelde zijn Vader, Geert Heikens, mede aldaar.
Begin Februari werd met het uitgraven der kelders een aanvang gemaakt en spoedig
daarna een gedeelte van het oude woonhuis afgebroken. De weersgesteldheid was
buitengewoon dor en koud, met soms strenge nachtvorsten en die duurden bijna
onafgebroken voort, tot de laatste helft van Juni. Daarentegen kwamen slechts zeer
enkele regendagen voor. Niet alleen kwam deze omstandigheid ons zeer gelegen,
aangezien de gehele huishouding zich in een enkele nog overgebleven zijkamer, slechts
ten halve voor hemelwater beschut, met gang en karnhuis moest behelpen, maar ook
werkte deze omstandigheid gunstig op de voortgang van het werk. Reeds in het laatst van
Mei kon dan ook een der voorkamers worden betrokken en dadelijk daarop werd de
schuur c.a. afgebroken en met de herbouw een aanvang gemaakt. Ook dat werk ging
onder de gunstigste omstandigheden flink vooruit.
In het begin van Juli was het dak met pannen en dokken gedekt, de dorschvloer gereed
en derwijze droog en hard, dat we in het laatst van de maand, toen de oogsttijd inviel, er
veilig het gedorschen koolzaad op uitstortten. En de wintergerst in de vakken konden
opstapelen. De oogst van eerstgenoemd artikel was toereikend, van 7 ha werd door ons
218 hl geoogst, dat per hl. Gem. voor fl. 11,75 werd verkocht. Wintergerst had echter al
te veel door de droogte geleden en gaf over het geheel weinig stro. De opbrengst was 4043 hl de ha. Liet de kwantiteit te wensen over, de kwaliteit was des te bevredigender, ja
buitengewoon goed! Het gewicht per hl was 62-65 kg.
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Zware en aanhoudende regens vielen in, onmiddellijk na de oogst van hiervoren
genoemde artikelen en werkten ongunstig op het inoogsten van de overige veldvruchten.
Ook scheen de natte weersgesteldheid ongunstig te hebben gewerkt op de korrelvorming
van de tarwe, vooral van het laatst gezaaide, die, hoewel zeer goed in het gewas, weinig
beschot gaf. Haver was over het algemeen best en bracht op de Finsterwolder en
Oostwolderpolder 60 tot 80 hl per ha op, hebbende een gewicht van 44 tot 49 kg.
De opbrengst van het artikel erwten was zeer verschillend. Vermelding verdient het, dat
wij in dit jaar van 3 ½ ha Finsterwolderland geoogst hebben 165 hl grauwe kapucijners.
Ze moesten echter min of meer wak geoogst worden, zodat de opbrengst per hl schlechts
van f.6 tot f.9 bedroeg. Het stroo was dit jaar duur; de prijs varieerde tussen f18 en f26
per 1000kg.
14 mei 1882
De kosten der behuizing, schuur c.a. hebben bedragen als volgt:
Aanneemsom
f 11700,Overbouw
260,78
Voor heiwerk onder de frontmuur
Van het voorgebouw betaald
176,80
Aan M Swalue betaald voor
Opzicht en bestek maken
615,Aan werkloon betaald voor
aanleggen tuin
67,50
Aan G. Kloosterhuis, voor bomen,
bloemen en heesters
42,60
Aan Vlaskamp te Hardegarijp voor
het maken van een plan van uitvoeren daarvan
55,Diverse onkosten,daghuren, fooien,
Onthaal der werklieden enz. geraamd op
100,-

Tezamen

fl. 13.016,96

12 Juni
Tjaakje kan nu op drie en half jarige leeftijd best touwtje springen; is zeer groot en sterk
voor haar leeftijd. Roelof kan op de lei de woordjes “roos”en “peer” schrijven. Ze hebben
beide, vooral Tjaakje, een opgewekte natuur, terwijl Sientje meer ernstig van aard is.
Recept
Meschate koek of taart:
Half pond weitenmeel, 2 ons gesmolten boter, 2 ons witte suiker, 5 eieren, waarvan men
eerst de dooiers klopt en doen die in het meel en dan het wit tot schuim kloppen.
Men doet het wit er in als het deeg goed kort is, dan raspt men 2 notemuschaten. Het
meschaat moet er in terwijl het meel nog droog is. Doet het alsdan in een koekepan met
onder en boven wat vuur.

‐ 268 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

Recept voor bessenwijn
24 hoeveelheden kruisbessen of aalbessen
16 hoeveelheden basterdsuiker
op een 20 kans vaatje men laat het tot december liggen en giet het door een doek. Dan
giet men het opnieuw in het vat, vult het met water aan en maakt het dan na vier weken
op flessen.
(noot)
16 hoeveelheden suiker komt mij echter wel wat veel voor. Ik heb er verleden Jaar eerst
10 hoeveelheden in gedaan en later bij het omgieten nog een weinig.
Zondag 10 Augustus 1902
Uit de kerk thuis gebleven en alleen thuis, hetgeen mij tegenwoordig, met nog de drie
jongste kinderen, van25, 23 en 18 jaar thuis, waarvan Tjaakje verloofd is, slechts hoogst
zelden gebeurt, hetgeen ten gevolge heeft, dat men veel minder tijd tot nadenken en wat
voor zich zelf lezen en schrijven heeft, dan vroeger.
Vooral is daarvan ook mede de oorzaak, dat het leven van de jongelui en tengevolge ook
van de ouderen veel drukker is dan vroeger.
Er wordt veel meer uit gegaan, waartoe ook voornamelijk het gebruik van fietsen
aanleiding geeft, dan vroeger. We geloven, dat het Huiselijk leven daardoor moet lijden,
(en daardoor ook het “zich gelukkig voelen”).
Het eischt al het denken, werkkracht, tijd en geld, overigens zoo best voor nuttige
doeleinden gebruikt kunnende worden. Het zien van een weelderig en vrolijk leven is
aanstekelijk en de meesten ergeren zich altijd omhoog ziende.
Lieve kinderen, doe dat toch niet altoos, doch ziet liever omlaag. Wat moet ge dan wel
merken, dat ge grote voorrechten boven vele geniet, velen die toch ook Uwe
medemensen zijn, met ongeveer hetzelfde aanleg geboren, maar die toevallig in een
andere omgeving ter wereld kwamen en opgevoed werden.
Ik geloof, dat ieder zich tot taak moet stellen in eigen kring en omgeving zoveel
mogelijk zijn plicht te betrachten, door met een goed en eenvoudig leven voort te gaan,
en al is het ook veelal met zelfopoffering, ook anderen trachten gelukkig te maken. En ik
geloof, dat ieder zoodoende zijn gemoedsrust het beste kan behouden, zonder met afgunst
op anderen, genietingen te zien.
Uwe Moeder A.H. Roelofs-Tonkes.
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Jeugdherinneringen van Riet van der Busken
Riet van der Busken is dochter van Grietje Meijer en Hendrik Mulder. Deze
jeugdherinneringen waren ontvangen via emails in 2006 en 2007.

Beste Edzko,
Zoals beloofd stuur ik het eerste deel van mijn jeugdherinneringen. Er zij er drie,
dus als je het leuk vind stuur ik de rest ook. Hartelijke groeten van ons beiden aan
jullie beiden.
Riet.
Grietje Meijer was een nicht van mijn oma Janka Meijer.

Jeugdherinneringen 1

Figure 129 Links boven naar ik denk Meerten broer van mijn moeder, dan mijn moeder,
haar broers Obbe ( mijn toeziend voogd, die ik pas op mijn trouwdag voor het eerst
ontmoette. Bizar ) Het meisje ken ik niet. Dan Jacob of tewel Koos. Zijn dochters heb ik
nog veel contact mee.Het grote meisje is onbekend. Naast haar Tante Geerda. 2e rij 4e is
mijn oom Roelof. Hij emigreerde naar Canada. Hij kwam een keer in Amsterdam en alle
neven en nichten erfden later een beetje van hem, want hij was jammer voor ons, een
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tweede keer getrouwd, Voor hem staat je vader en links ervan Meinardus, Naast je
vader zit Tante Truus en naast haar Tante Let. Haar vader was arts in Winschoten. Er
waren denk ik 4 meisjes en een zoon en er staat me iets bij van Detmer. De meisjes
gingen veel om met je tantes,Martje ligt helemaal vooraan en ik vermoed, dat de jongen
met het kind op schoot een zoon van O.J. Meijer en van Tante Jantje is. Ik ken de man
als volwassene met 2 dochters Ineke en Carla.

Met Ineke zat ik op de plantsoenschool in Veendam en logeerde met haar bij Oom Obbe
en tante Jantje. Als kind was je bang voor ze en dat waren voor mij de kinderen van het
Noorderkwartier ook.

Figure 130 Hoek Oosterdiep‐Ommelanderwijk met rechts de woning van Obbe Obbes
Meijer, broer van 9.
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Figure 131 zittend op de grond\: links, Geertruids Smid (later getr. Met Geert Wollerich)
rechts: ?? zuster van Harm Kremer?
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De andere foto daar ken ik alleen Opa en oma Smid van rechts. Ik moet er meer van
kennen, maar het zegt me niet veel. Trouwens alle ooms en tantes van onze ouders
zeggen dat ik sprekend op mijn moeder lijk en zo ook haar broers, Riet.
+Ik ben geboren op 20 april 1930 en wat een feestelijke dag had moeten zijn, wordt een
dag van rouw, want mijn moeder sterft diezelfde dag.Voor zover ik weet door een
medische fout. Mijn vader noemt me Grietje naar zijn vrouw.

Het is nu 2006, maar mijn vroegste
herinneringen dateren uit 1932
toen ik 2 jaar oud was. Hoe ik dat
zo zeker kan weten?. Dat komt
door het feit, dat ik geen moeder
had en een tweede moeder kreeg
toen ik 3 jaar oud was.
Mijn allereerste herinnering is dat
ik boos ben, omdat ik net zo leuk
aan het spelen was en ik alweer op
het bruggetje voor het huis van
mijn grootouders moest gaan
staan,omdat mijn vader zonodig
een foto moest nemen. Het is
onmogelijk om de volgorde van de
herinneringen te bepalen
natuurlijk. Ik weet ook nog, dat ik
straf kreeg van Tie, de
huishoudster die voor mij zorgde.
Ik mocht op de stoep spelen, maar
beslist niet oversteken, want bus K
reed door onze Johann
Keplerstraat. Ik moest na het
Figure 132 Jacob Meijer en Grietje Temmen
oversteken naar een vriendje of
vriendinnetje een hele tijd in de
hoek staan. Dat ik me beide feiten zo goed herinner moet wel haast zijn, dat ik zelden
boos was en ook zelden straf kreeg. Ik was naar zeggen ook een vrolijk kind en niet vaak
stout. Ook herinner ik me wat vaag, dat mijn vader boos was en dat ik niet meer bij
mensen in huis mocht komen omdat ze me hadden uitgehoord waar de huishoudster sliep
en waar mijn vader. Ik begreep volstrekt niet waarover het ging. Trouwens het was toch
al moeilijk om met Evelien te spelen, want je moest om aan te bellen eerst een cent in een
gleufje gooien voor de bel ging. Ik kon er trouwens ook niet bij, maar dat van die cent
vond ik vreemd. Het was om ongewenste verkopers en bedelaars niet te hoeven opendoen
vertelde mijn vader. In mijn jeugd waren er bijna geen auto’s. Alles kwam bij ons in de
straat per bakfiets, transportfiets of met paard en wagen. Er werd veel geschreeuwd.Er
kwam een voddenman, die als je genoeg vodden had, je een ballon cadeau gaf. Ik heb er
nooit één gehad. Oude kleren hadden we klaarblijkelijk niet.Als ik ergens uitgegroeid
was ging dat naar een nichtje van me, die zoals ze me later vertelde, er niet blij mee was.

‐ 273 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Overleveringen

Dat kan ik me best begrijpen, want ik vond mijn kleren ook niet mooi. Ze werden door
een tante in Veendam gemaakt, die er een atelier had. Ik had geen inspraak en ik denk nu
ook dat de mode in Amsterdam niet die van Veendam was. Op zondagavond riep een
man: De Setam, sportverslagen van hedenmiddag. Meestal lag ik dan in bed. Ik kan mijn
hele leven niet vroeg gaan slapen en dan keek ik uit het raam van mijn slaapkamertje. Dat
kamertje had iets wonderlijks. Bovenin de muur was een raampje en dat gaf licht op de
trap van de bovenburen. Ons huis was trouwens heel ongebruikelijk. Ik denk niet dat er
veel meer van in de straat stonden. Het was een huis met tuin en een trap naar boven,
waar de slaapkamers en de badkamer waren. De bovenburen hadden net zo’n huis
erop..Ze hadden grote kinderen en die renden met veel lawaai de trap op en daar werd ik
dan weer van wakker. De vuilnisman was ook een hele gebeurtenis. Eerst kwam een man
met een grote houten ratel langs, zodat iedereen wist dat nu het moment gekomen was om
je vuilnis buiten te zetten. Er waren toentertijd allemaal regels. Op welk tijdstip je je
kleden mocht kloppen enz. Bijna niemand had toen een stofzuiger, een koelkast of
wasmachine. Wij hadden wel veel elektrische apparaten , want mijn vader werkte bij een
Amerikaanse firma, die ze importeerde.Mijn vader ging iedere dag op de fiets naar
kantoor naar het baasje. Dat klinkt heel vriendelijk en ik dacht altijd, dat het een kleine
dikke man was. Veel later ontmoette ik hem een keer en hij leek er niet op. Hij was groot
en gedistingeerd. Mijn vader ging zoals iedereen in die tijd met de fiets naar kantoor. Op
die fiets had hij een klein zwart stoeltje op veren voor mij op de stang. Af en toe reden we
dan over de grachten tussen de bomen en het water, knoerthard, in mijn gedachten van
die bruggetjes af. Oom Koos, die naar veel later bleek een broer van mijn eigen moeder te
zijn en bij ons kruidenierswaren bracht, nam me wel eens mee in de mand van zijn
transsportfiets, dat was heel leuk. Ik weet niet meer of we dan naar de winkel in west
gingen en of mijn vader mij daar weer ophaalde want ik was toen 2 of 3 jaar.Ook
herinner ik me nog. dat mijn vader en ik ineen two-seater naar Veendam reden. We
hadden geen auto en ik weet ook niet of die gehuurd was. Wat ik me vooral herinner was
dat mijn vader vaak zijn arm voor mij hield, zodat ik niet naar voren viel als hij remde.
Ook moet ik nog heel klein geweest zijn, dat ik in de keuken van Oma Mulder zat. We
aten ’s middags warm zoals de gewoonte was op het platte land. Er zaten veel mensen
aan tafel. Allemaal jonge mensen, die in de winkel van mijn opa en oma werkten. Als de
winkelbel ging, dan veegde oma haar handen aan een soort grijs wafeldoekje af en ging
de klant helpen. Ik vond het allemaal heel spannend.
Ik mag dan wel geen stout kind geweest zijn, maar dat ik niet altijd een gemakkelijk kind
was staat vast. Als ik iets niet wilde doen, dan deed ik het niet en als ik iets niet juist
vond, dan verkondigde ik dat luidkeels. Deze karaktertrekjes heb ik nog steeds en
sommige mensen vonden en vinden dat niet leuk. Ik probeer het wel wat onopvallender te
doen.
Mijn vader had een oom, die van zijn achternaam Kadee heette. Die man had toen ik hem
voor het eerst zag, zo hard in mijn hand geknepen, dat ik hem nooit meer wilde zien. We
waren bij opa en oma Mulder in Veendam en ik moest komen om een handje te geven.
Ze konden praten als Brugman, maar ik deed het niet.
Toen ik net drie jaar was ging mijn vader zich verloven met een 10 jaar jongere nicht van
mijn moeder. Dat gebeurde op de boerderij van haar ouders en dat herinner ik me nog
heel goed. Niet zozeer die verloving, want dat zei me waarschijnlijk niet veel, maar wel
al die jonge meisjes, die wat mijn tweede moeder zou worden kenden en die op het gras
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voor de boerderij om me
heen zaten.en met me
speelden. Van het trouwen
zelf een half jaar later
herinner ik me niets. Ik was
erbij, want ik sta op een foto.
Wat ik me wel herinner was,
dat ze terugkwamen van de
huwelijksreis en dat ik de
deur opendeed voor mijn
buurmeisje en zei:,, Kom
gauw binnen om mijn
nieuwe moeder te zien” Gek
genoeg ben ik dat voorval
vergeten, tot het moment dat mijn vader mij vertelde, dat mijn moeder niet mijn moeder
was.
Met mijn tweede moeder heb ik geen slechte band gehad. Alleen kan ik me niet
herinneren dat ze me ooit knuffelde. Daar hield ik wel van, maar er was niemand in de
buurt om dat mee te doen. Mijn vader had zo’n erge baardgroei, dat het wel schuurpapier
leek. Knuffelen deed ik met vaders jongste broer als ik in Veendam was Hij was mijn
lievelingsoom. Ik mocht op zijn fietsstang zitten en dan gingen we naar de geitjes kijken
en verder deden we ook leuke dingen. Ik was vast besloten om later met hem te gaan
trouwen. Nooit ben ik zo boos geweest als toen hij me vertelde,dat hij ging trouwen met
Go. Ik stond op de brede vensterbank in zijn kamer in het huis van zijn ouders te
stampvoeten. Overigens kon ik het later prima vinden met deze tante Go. Ze was altijd
heel aardig tegen me. Zoiets iets is altijd wederzijds.
Gek genoeg kan ik me niets bijzonders herinneren van het feit, dat Tie plotseling weg
was en ik een nieuwe moeder had, maar ik vermoed dat als je pas 3 jaar bent, dat alles
wat er gebeurt wonderlijk is. Tie oftewel Tinie Boerema, die uit Drente kwam, vertelde
me later dat ze sinds die tijd nooit meer bij kleine kinderen wilde werken, omdat ze teveel
verdriet ervan had om mij los te laten.Ze werkte sinds die tijd bij oude dames als
huishoudster en toen ik wat ouder was, heb ik daar wel gelogeerd. Ze was getuige bij ons
huwelijk. Toen ik 5 jaar was ging ik naar de kleuterschool. Eigenlijk heb ik tot de H.B.S.
een school iets gevonden als iets waar je nu éénmaal heen moest. Het maakte niet uit of je
het wel of niet leuk vond, want het was onvermijdelijk. Op een dag gingen mijn moeder
en ik op bezoek bij een tante van haar. Ik weet dat nog, omdat alles zo vreemd was. Ik
mocht die tante niet zien en werd met een kleurboekje aan een eetkamertafel gezet. De
huishoudster bracht me een glas limonade en een koekje. Heel veel later hoorde ik, dat
die tante mijn oma was, mijn eigen moeders moeder. Ik dacht toen, dat ze misschien
dement was, maar dat was niet het geval, want mijn jongere nicht Loes heeft mijn oma
goed gekend. Ze woonde voor de oorlog zelfs bij mijn oom Koos in huis. Ze is in 1937
gestorven. Mocht het grote stilzwijgen soms niet worden gebroken? Ik zal het nooit meer
weten. Ik heb mijn oma nooit ontmoet.
Toen ik 6 jaar was, werd mijn broertje Edo geboren. Ik wist er niets vanaf en logeerde bij
tante Geerda, een lieve zus van moeder Martje. Toen ze het vertelde, geloofde ik er niets
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van. Ik zei, dat ik eerst een kaartje met een blauw lintje wilde zien om het te geloven Nu
dat kwam al snel als bewijs.
Kort daarna was ik weer in Amsterdam en ging op bezoek in het ziekenhuis om mijn
broertje te zien.Het zei me nog steeds weinig of voelde ik me buiten gesloten omdat
niemand iets gezegd had?

Mijn nieuwe broertje Edo (hiernaast
op foto) was in mijn gevoel
onzichtbaar. Ik denk niet, dat ik bij
het voeden of wassen was, omdat ik
me dat wel herinner van andere
mensen. Bovendien ging ik naar de
kleuterschool Kort daarna was het
de grote vakantie en ik denk, dat ik
toen bij familie in Groningen was.
Na de vakantie ging ik naar de grote
school, die vlakbij was. Ik hoefde
alleen over te steken om er te
komen. Je ging heel gewichtig met een leren tasje, een standaardmodel,dat nu niet meer
bestaat met daarin een sponzendoos, een griffeldoos met een kroontjespen, griffels en een
klein zeemleren boekje om je pen aan af te vegen, Eindelijk leerde ik al die dingen, die ik
nog niet kon. Lezen, schrijven en rekenen. Van kleins af was ik dol op boeken en als ik
geld kreeg, werd er een boek voor gekocht. Zo gauw ik kon lezen, las ik alles wat ik maar
in handen kreeg. Ik speelde veel op straat of binnen met vriendinnetjes. Van poppen hield
ik niet. Ze fungeerden alleen als kinderen als ik schooljuffrouw was.
Tussen mijn zesde en zevende jaar gingen we verhuizen naar het Voltaplein. Dat huis
was veel groter en mooier. Het was een rijtjeshuis en gebouwd na 1930. De buren en de
eigenaars hadden samen die rij gebouwd en hadden ruzie gekregen. Ze woonden nu aan
de overkant van het plein en zodoende kon mijn vader het huren. Omdat ze in die tijd de
huizen niet aan de straatstenen kwijt konden, bedong mijn vader een lage huur. Ze gingen
er nooit meer uit tot verdriet van de eigenaars en later hun kinderen. Toen mijn vader
naar een bejaardenhuis ging, verkochten de erven het meteen. Ik kreeg niet een eigen
kamertje. Ik sliep in de helft van het lits-jumeaux in de kamer die logeerkamer was .Er
waren vier slaapkamers. Eén voor mijn ouders aan de voorkant. Een kamertje ernaast
voor mijn broertje met bruintje beer behang en achter een kamertje voor de inwonende
dienstbode. In die logeerkamer slapen was geen genoegen. Iedere keer als er iemand uit
Groningen kwam moest ik het veld ruimen. Wat fijn was, dat was de zolder. Er hing een
schommel waar je ook een rekstok aan kon maken. Er was een spannend hoekje boven de
trap en ik heb er veel gespeeld met buurkinderen. We speelden er toneelstukjes enz..
In de kamer speelden we nooit. De school was nu wat verder weg, maar ik ging er samen
met de buurkinderen heen.
Toen ik 8 jaar was, begonnen in de winter 3 heel vervelende maanden voor mij. Mijn
vader, waar ik veel van hield moest voor zijn werk naar New York. Ongetwijfeld een
spannende tijd voor hemzelf. Moeder, die zich naar ik denk niet erg prettig voelde in
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Amsterdam, ging met mijn broertje en mij
naar haar ouders op het Noorderkwartier in
Veendam. In Amsterdam zat ik op een
openbare school met 50 kinderen in één klas
en ik werd niet naar de dorpsschool
gestuurd, maar naar de privé-school in
Veendam. Ik was daar de dertiende leerling
in die klas. Die kinderen daar waren in alles
een boekje op mij voor. Ik kon nog niet rails
of conducteur spellen, laat staan parapluie.
Dit ontlokte meester Brommet steeds tot uitspraken als: In Amsterdam denken ze veel
van wat ze daar aan kennis hebben, maar het lijkt nergens naar. Terwijl ik in Amsterdam
een goede leerling was, die zelden een beurt kreeg, was hier het tegengestelde het geval.
Logisch met 13 kinderen uit de gegoede stand.Gelukkig werd ik er eerder kwaad over
dan dat ik me dom voelde, maar leuk was het niet. Bovendien was de dorpsjeugd van het
Noorderkwartier niet blij met het zgn. kleinkind van oma Smid..

Ze schoten met hagelkorreltjes op me. Gelukkig was
het diep (kanaal) breed genoeg, zodat ik niet geraakt
werd. Ik begreep niet, waarom ze dat deden. Nu denk
ik, dat deze oma niet zo geliefd was. Het was die winter
heel koud in mijn herinnering. Ik moest met de bus naar
school. Alleen en dat was ook al vreemd. Ik ging dan
naar een winkel op de hoek van het diep en daar mocht
ik binnen wachten. Die mevrouw was in mijn idee
overvriendelijk en dat vond ik ook moeilijk. Toen ik
vele jaren later in een fotoalbum zag, dat het mijn
moeders beste vriendin geweest was, viel het kwartje te laat. Ik had graag met haar over
mijn moeder gepraat. De middelste broer van mijn vader woonde dichtbij oma Smid.
Tante Ko en oom Bert woonden in het ouderlijk huis van mijn vader, waar ze de
manufacturenzaak van mijn opa Mulder voortzetten. Ze hadden een dochtertje, die 3 jaar
jonger was. Ik vond haar altijd heel lief veel liever dan ikzelf was. Dat kwam, omdat toen
we een keer bij onze Oma Mulder waren, oma mij vroeg om iets van boven te halen en
daar had ik geen zin in, maar Lineke, die veel kleiner was ging meteen naar boven en ik
had een slecht geweten natuurlijk. Tante Ko en oom Bert hadden het altijd heel druk met
de zaak. Mijn opa kwam iedere dag op de fiets uit Veendam om de boekhouding te doen..
Waarom weet ik niet, maar oma Smid kon mij niet uitstaan. Ik moest steeds maar
vergeving vragen over iets waar ik niets van begreep en dat vertikte ik ronduit. Ik vond
het idioot om vergeving te vragen over wat? Alleen het woord al. Ze vertelde me een paar
dagen voor Sinterklaas, dat Sinterklaas niet bestond. Eerst geloofde ik haar niet, maar ze
hield vol. Enfin 5 december was volledig verpest voor mij. Blijkbaar was de toestand
onhoudbaar voor iedereen geworden en ik werd naar de oudste zuster van mijn 2e moeder
gestuurd. Wat had ik het daar naar mijn zin. Ze bracht me naar school en haalde me af.
Het huis was verwarmd en ze waren heel aardig tegen me.Tante Truus leerde me
borduren en zelfs dat vond ik leuk.Ik maakte een kleedje voor mijn moeder. Ze heeft het
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nooit gebruikt tot mijn teleurstelling., Ze hadden een meubelzaak en ook een
meubelmakerij. Het mooiste was dat ik op die meubeltoonzalen naar hartelust mocht
spelen en ik mocht zelfs op de bedden dansen Wat kan een kind zich nog meer wensen.
Ze hadden ook een levensgrote opblaashond, die ik overal mee naar toe nam. Als er
klanten kwamen dan deed mijn oom Henk even het licht uit en weer aan en dan moestik
maken dat ik weg kwam langs een achtertrap. Deze tante en oom kregen nooit kinderen
en neefjes en nichtjes waren er welkom. Wat ook leuk was, was Sint Maarten. Dat
hadden we niet in Amsterdam. Er werden gele koolrapen uitgehaald en er figuurtjes
uitgehaald. Ze werden als lampion met een kaarsje gebruikt. We zongen 2 liedjes. Ik kan
ze nog zingen. We mochten alleen bij bekenden aanbellen en dan kreeg je snoep. Arme
kinderen mochten wel overal aanbellen werd gezegd. 1 Januari kwamen de kinderen weer
langs bij Tante Kinie, die in de boerderij naast opa en oma Smid woonde en met hun
zoon getrouwd was. Een heel lieve tante. Ze had een grote zak met centen en dan moest
ik die kinderen allemaal een cent geven. Ik voelde me er ongemakkelijk bij. Voor een
cent kon je in die tijd van alles kopen. Bijv. 2 dropveters, zoethout en zwart op wit. Ik
kreeg zelden een cent. Als ik iets kreeg was het 5 cent met de opdracht erbij, dat ik daar
alleen een Verkadereep voor mocht kopen en dat is niet zo leuk. IJsjes waren 2,3 of 5
cent.
Wat was ik blij toen mijn vader terugkwam uit Amerika. Hij was vol verhalen over New
York en over de bootreis.. Ik weet er nog aardig wat van. Ook kon ik weer rustig in de
klas onderduiken zonder vervelende opmerkingen. Ik kreeg ook pianoles en ik denk wel,
dat dat een paar jaar duurde. De mevrouw, waarschijnlijk nooit getrouwd gaf heel saai
les.Ik mocht nooit iets spelen van haar, dat ik leuk vond. Het werd dus geen succes.
Mijn vader werd opgeroepen voor zijn nummer in het Nederlandse leger. Hij was
kapitein bij de zoeklichtafdeling rondom Amsterdam. Voor mijn ouders was het vast een
leuke tijd. Veel feestjes met de officieren en hun vrouwen en vriendinnen. Ik werd een
nacht wakker en toen zaten ze zelfs op de schuur en sprongen eraf. Het ging nog goed
ook. Op een keer mocht ik mee in de dienstauto. Er lag heel veel sneeuw en we reden
door dijken van sneeuw heen. Ik mocht daar natuurlijk niet inzitten en moest geregeld
mijn hoofd op mijn knieën leggen om niet gezien te worden. We moesten een nieuwe
kantine bekijken ergens in Noord-Holland. Er lag zoveel sneeuw, dat een grote soldaat
mij erheen moest dragen..
Toen ik 10 werd, vertelde mijn vader me, dat mijn moeder niet mijn moeder was. Ik was
verdrietig en tegelijk kwaad omdat ze dat verzwegen hadden. Vanaf dat moment geloofde
ik volwassenen niet meer op hun woord. Natuurlijk dacht ik af en toe, dat mijn leven veel
leuker zou geweest zijn als mijn eigen moeder nog geleefd had. Op een dag ben ik naar
de begraafplaats gegaan zonder iemand dat ooit te vertellen en heb bij de ingang
gevraagd, waar mijn moeder begraven lag. Tot mijn verbazing stond er niet meer mijn
innig geliefde vrouw zoals ik op de foto gezien had, maar zoiets van echtgenote van.. Wat
ik ervan verwachtte weet ik niet, maar het graf deed me niets en ik heb niets met
begraafplaatsen op en met begrafenissen. Ik ben er tot nu toe naar 5 in Nederland geweest
en naar 2 in Adra Dat deed ik voor de nabestaanden en niet voor de overledene, want die
had er toch niets meer aan.Alleen met de begrafenis van Jans oma deed ik het voor haar.
Toen kwam10 mei 1940. Je wist meteen wie de N.S.B. kinderen waren, want die vonden
het prachtig dat de Duitse vliegtuigen overkwamen. Het was onwezenlijk en bizar. We
sliepen allemaal in de kamer. Ook ons dienstmeisje. Oom Geert Edzko kwam opeens
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binnen. Hij was als soldaat op Schiphol, dat gebombardeerd was en was in feite
gedeserteerd. Moeder bereikte op een moment vader en die zei dat hij zich onmiddellijk
moest melden, want anders zou hij vervolgd worden als deserteur. Hij ging dus terug.
Van mijn vaders onderdeel werd alleen een kok gewond, omdat hij het wachtwoord niet
zei en dus door een Nederlandse soldaat neergeschoten werd. Alle officieren moesten
zich later melden. Degenen, die dat deden werden meteen naar concentratiekampen
gestuurd.
Ik had 2 ooms van moeder Martjes kant, die N.S.B. neigingen hadden. Mijn vader reisde
er naartoe en kon één ervan (Geert Edzko? EPS)overtuigen om ervan af te zien lid te
worden, De andere is na de oorlog gevangen gezet. Ik weet zeker, dat deze man niemand
ooit een vlieg heeft kwaad gedaan.(Siebrand Vos, getrouwd met Geerda Edzkona Smid
EPS) Hij was één van de aardigste mensen, die ik ken en heel lief voor zijn vrouw en
kinderen, waarvan één gehandicapt was en die in alles door zijn ouders gesteund werd.
Hij woonde later zelfstandig en had een rijbewijs.. Daar is in de familie ook nooit een
kwaad woord verder over gesproken.
In het begin merkte je nog niet zoveel van de Duitsers als kind. Na de grote vakantie
zakte ik opeens door mijn benen en had een ondragelijke pijn. Later voelde ik niets meer
van die pijn, maar kon ik mijn benen niet meer gebruiken. De kinderarts constateerde dat
de zenuwen in beide benen ontstoken waren. Het heette ischias en moest vanzelf
overgaan. Iets waar vreemd genoeg niemand aan twijfelde, zelfs niet toen dat drie
maanden duurde. Ik had totaal geen kniereflex. Na drie maanden kwam die langzaamaan
terug. Natuurlijk waren mijn spieren niet in staat goed te functioneren. Ik begon als een
klein. Kind eerst te kruipen. Daar was ik al heel blij mee. Toen ik met behulp van een
stok kon lopen, mocht ik naar school. Daar zag ik erg tegen op, want ik stond nog niet
stevig op mijn benen. Later hoorde ik van Anny, die later mijn vriendin werd en nog is,
dat het hoofd van haar school alle klassen door was gegaan om te vertellen hoe het kwam
dat ik met een stok lopen moest en dat ze me niet moesten plagen. Zij zat op de school
naast de mijne en we hadden samen een gymnastieklokaal. Ongetwijfeld deed mijn hoofd
van school hetzelfde.Ik ben dan ook nooit geplaagd en lang duurde dat lopen met een
stok niet., maar ik denk dat ik nooit meer sterke benen terug heb gekregen. Ik was toen
tien jaar. Deze tijd was de eenzaamste tijd van mijn leven. Ik lag boven in bed en kon
niets. Het enige wat ik deed was lezen. Drie boeken per dag las ik nota bene. Mijn
schoolwerk was in korte tijd af. Toen ik terug ging naar school was ik helemaal bij en dat
zonder enige hulp. Je snapt nu dat kinderen in vroeger eeuwen zo snel knap konden
worden op veel terreinen. Verder had ik een mondharmonica en wat spelletjes, die je in je
ééntje kon doen. Er kwam af en toe wel een vriendinnetje, maar ik lag er maar te liggen.
Ik herinner me, dat ik moeder vroeg of ze niet bij mij de was kon strijken,maar dat wilde
ze niet, dus vroeg ik maar niets meer. Edo ging inmiddels naar de kleuterschool.
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4 November 2006
Beste Edzko en Trijnie,
We hebben momenteel Michiel twee weken hier te logeren. Hij is speciaal
gekomen om de 80e verjaardag van Jan mee te vieren en ook om ons met een paar
dingen te helpen. Zijn vriendin was hier in juli ook met Michiel, maar aangezien
ze les geeft aan het V.W.O.. kon ze dit keer niet meekomen.. Als ik weer wat
meer tijd heb dan zal ik in mijn kwartierstaat kijken. Met de dochters van Oom
Koos heb ik veel contact momenteel. Loes, die twee jaar jonger is dan ik heeft
hier zelfs al 2 keer gelogeerd. Oom Koos was inderdaad lid van de
communistische partij. Hij was bovendien ook nog godsdienstig en ging naar de
kerk bij tijd en wijle. Hij had ook een broer die N.S.B.er was en waar hij niet
meer mee omging. Toen die broer na de oorlog bang omdat hij gezocht werd,
opzijn stoep stond heeft hij hem een tijd verborgen gehouden. Hoe het afliep zal
ik Loes nog eens vragen.
Tot de volgende keer.
Riet.

Jeugdherinneringen 2
We zagen pas op de televisie een programma over Gent. Ze hebben daar een kanaal dat
onder de grond 1 ½ km loopt. Er was geen plaats voor een paard en daarom werd het
paard afgekoppeld en werd die weg afgelegd, doordat er mensen aan boord met hun
benen tegen het plafond de boot zo die afstand verder duwden. Dat herinnerde mij aan
mijn jeugd. Voor 1940 werden alle landbouwproducten per schip vanaf de boerderijen
vervoerd. Die scheepjes hadden geen motor en werden meestal getrokken door een paard.
De mensen, die geen geld hadden voor een paard, trokken die boten zelf. Meestal liepen
er twee mensen in een juk. Ik geloof ook dat ze die boten moesten huren. In die tijd ging
trouwens bijna alles met mankracht ook in de steden. Veelal met karren. In Amsterdam
met zijn hoge bruggen kon je zo’n kar, die beladen was niet over de brug duwen en er
waren mannen, die voor weinig geld hielpen te duwen. De rest ging per fiets. Je had
bakfietsen, transportfietsen en natuurlijk paard en wagen. Er waren bijna geen auto’s op
de weg. Mensen gingen met de bus of de tram. Maar vooral per fiets. Voor die fiets had
je een rijwielplaatje nodig. Een soort rijwielbelasting. Als je werkeloos was dan kreeg je
een ander plaatje en dat vonden die mensen niet leuk natuurlijk. Het zat met een speld
vast aan hun jas. De andere plaatjes zaten vastgesoldeerd aan de voorstang.. De trams
hadden in de zomer een open bijwagen, die wel een dak had maar geen zijwanden. Ging
je verder weg dan was daar de trein met een stoomlocomotief ervoor. Je kon niet door de
trein lopen. Ieder compartiment stond opzichzelf. Er waren ook speciale dames coupés.
Ik zat een keer met Moeder Martje en mijn broertje Edo in zo’n coupé en het was niet
leuk. Er zaten verder alleen vrijgezelle juffrouwen in, die kinderen haten. Edo was geen
lastig jongentje maar hij was natuurlijk wel een klein kind, dat het niet leuk vond om uren
in een trein te moeten zitten naar Groningen. Bij mijn weten is dit experiment nooit
herhaalt, maar ik denk ook dat zoiets later niet meer bestond.
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Voor iedereen, die in die tijd leefde is er een voor, tijdens en na de oorlog. Het tijdperk
van voor de oorlog, dat je onbezorgd buiten kon spelen, ook op de rijweg, was voorgoed
voorbij. Tijdens de oorlog was er behalve van de bezetters en wat vervoer ook nauwelijks
iets anders op de weg, maar die tijd was niet meer onbezorgd. Voor jongeren, die boven
de l4 waren was de oorlog rampzalig. Om te studeren moest je tekenen, dat collaboreerde
met de moffen en als je 18 was en geen ontheffing kreeg, moest je naar Duitsland in
fabrieken werken voor de oorlogsindustrie. Had je dit na de oorlog allemaal overleefd
dan moest je, als je een man was, in dienst en velen moesten in Indië vechten. Na de
oorlog daar was de tijd om te studeren eigenlijk voorbij.
Ik heb een tijdje gewacht om over de oorlog 40-45 te schrijven omdat ik liever niet meer
over die tijd nadenk. Het heeft een te groot stempel op mij gedrukt. De gruweldaden van
de Duitsers. De onvrijheid om je mening te geven. Steeds op je hoede zijn. Alles wat je te
weten kwam en wat belastend voor anderen kon zijn voor jezelf te houden. Het zelfs niet
aan je ouders te vertellen is bepaald geen makkelijke opgave voor iemand. Waar nu
kranten en tijdschriften bol van staan, namelijk de puberteitscrisis was er voor mijn
tijdgenoten niet bij. Het enige dat belangrijk was om te overleven. Alles was op de bon en
op punten. Voor iemand, die in de groei was, was het heel moeilijk om aangekleed te
blijven. Vooral schoeisel was een probleem. Ook na de oorlog duurde dat nog lang voort.
Toen ik in ’48 veertien dagen in Parijs bij mensen was, gingen we als eerste naar het
gemeentehuis om voedselbonnen te halen. Toen Jan en ik gingen trouwen en meubels
wilden kopen, was dat nog erg moeilijk en bovendien erg kostbaar. Niet alleen de
moeilijke tijd heeft verder ons leven bepaald maar ook de nasleep. Jan moest de wat nu
de H.T.S. is afmaken anders moest hij meteen de dienst in. Na zijn diploma wachtte de
dienst en dat gedurende 2 jaar en 7 maanden. Toen hij eruit kwam, werden net alle
mensen uit Indië gegooid en die hadden werkervaring en dus een streepje voor. Mijn
vader had gezegd, dat Jan 4000 gulden per jaar moest verdienen, maar toen we trouwden
was het minder en we trouwden op een schoen en een slof. Maar ik loop nu ver vooruit in
de tijd.
Meteen na de bezetting werd onze lagere school in gebruik genomen door de bezetters en
gingen we nog maar halve dagen naar school in de Indische buurt. Mijn onderwijzer was
een N.S.B.er. Mijn vader, die als oud-officier zich had moeten melden om geïnterneerd te
worden, was vaak ’s nachts niet thuis, wanneer er razzia’s werden verwacht. Wij hebber
er nooit één gehad, onze buren wel. Iedereen moest alle voorwerpen van metaal
inleveren. Sommige mensen brachten alles van koper, tin enz. weg, maar de meesten
brachten een lelijk ding weg. Dan kreeg je een reçu. De rest moest je goed verstoppen.
Ook alle radio´s moesten worden ingeleverd. Wij hadden ergens een radio, die je op een
speciale manier kon beluisteren en die je niet kon zien. Dat was heel belangrijk, want dan
kon je afstemmen op radio Oranje in Engeland en horen hoe de oorlog verliep.
De vader van moeder Martje, die in Veendam woonde had een heel mooie radio voor die
tijd. Een radio was toen nog het toppunt van luxe. De meeste mensen hadden wat toen
radiodistributie heette. Dat was goedkoper dan een radio. In de crisisjaren had deze Opa
Smid tegen zijn kinderen gezegd, dat bij een goede oogst er een radio gekocht zou
worden, maar die goede oogst bleef uit. Dus toen die radio uiteindelijk er was, was dat
heel bijzonder. Deze koppige boer liet de radio de hele oorlog in de kamer staan en
geloof maar, dat alle kinderen hem daar vanaf wilden praten.
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De enig andere manier om niet door de Moffen gekleurd nieuws te lezen, waren illegale
krantjes. Die werden natuurlijk met levensgevaar gedrukt en bezorgd. Wij kregen het
Parool en dat hebben we nog jaren na de oorlog gehad uit dankbaarheid, want het was
niet mijn Vaders politieke kleur. We hadden het Handelsblad ernaast.
In het begin van de oorlog zat ik net op zwemles en dat was ook snel afgelopen. Het was
alleen voor de bezetters en hun trawanten.
Ik heb geen zin om alle nare dingen, die je hoorde en ook zag allemaal te vermelden.
Daar zijn genoeg boeken over. Dit wordt dus een persoonlijk relaas en ook een beetje van
de hak op de tak. Het leven werd steeds moeilijker en zeker minder leuk naarmate de
jaren verstreken. Het gekke was, dat we er vast van overtuigd waren dat de afloop goed
voor Europa zou aflopen. Waar dat op gebaseerd was, was in het begin volkomen
onbegrijpelijk, want Hitler rukte samen met Italië overal op. Franco, die eigenlijk door
Hitler in het zadel was geholpen, Adra kreeg ook nog Duitse bommen indertijd, liet het
afweten om Hitler verder te helpen. Eigenlijk hielp de toekomstverwachting iedereen op
de been.
In 1942 kwam ik van de lagere school met een goede cijferlijst en ik moest van mijn
ouders naar het Gemeentelijk Lyceum voor meisjes aan de Reinier Vinkeleskade. Die
school had een goede reputatie en omdat de lagere school, die ook had, hoefden de 5
meisjes uit mijn klas geen toelatingsexamen te doen. We konden dus met een gerust hart
de Toetsnaald weggooien. In de Toetsnaald stonden alle toelatingsexamens uit vroegere
jaren. Het Lyceum stond wel 5,5 km van ons huis. De H.B.S. stond heel wat dichterbij. Ik
moest in het begin de route fietsen, die mijn vader voor me uitgekozen had. Mijn ouders
hadden toen de oorlog begon allebei een nieuwe fiets gekocht. Een gelukkige ingeving,
want zonder fiets kon je niet buiten Amsterdam eten halen, maar dat komt later. Ik kreeg
plotseling een enorme vrijheid. Zover van huis te fietsen en naar zo’n mooi
schoolgebouw te gaan, waar je iedere 50 minuten van klas veranderde op een paar
vakken na waar je 2 lesuren achter elkaar was. Ik vond het heerlijk Bovendien vond ik de
lessen heel interessant. Alle N.S.B. kinderen zaten in klas 1c. Ik zat in 1a en dat was de
klas, waarvan men het meest verwachtte. Daar gingen er in de tweede veel van naar het
gymnasium. Die winter ging ik op dansles in de Apollolaan. Ik had al gauw door, dat je
een jongen vriendelijk moest aankijken als je gevraagd wilde worden, want er waren te
weinig jongens.Die jongens waren ook jong en verlegen.Kort daarna werd dansles en
dansen buitenshuis door de Moffen verboden. Ik had in die tijd een vriendin, die Sientje
Ploeg heette en ik heette dus Grietje Mulder. Niet echt boeiende namen dus. In het begin
van het jaar moest je op school een papier invullen hoe je heette en hoe je genoemd wilde
worden. Wij vulden in: Marijke Ploeg en Riet Mulder. De docenten vonden het allemaal
een goed idee kennelijk, want vanaf dat moment werden we zo genoemd. Alleen als ik
iemand van de lagere school tegenkwam heette ik nog Grietje, Het wonderlijke in deze
tijd waarin we nu leven gezien, is dat je in de oorlog nooit van elkaar stal. Van de
Duitsers stelen heette organiseren en dat was geheel geoorloofd. Tot Dolle Dinsdag reden
er treinen en die werden door de geallieerden beschoten. Het was dus gevaarlijk reizen.
We gingen nog steeds met de vakanties naar Veendam, waar de ouders van moeder
Martje en die van mijn vader woonden. De keer, dat de trein beschoten werd waarin
moeder Martje, mijn broertje en mijn vriendinnetje in die tijd en ik zaten, vluchten we
allemaal de trein uit en het weiland in. Toen de vliegtuigen weg waren ging iedereen
weer in de trein zitten. Mijn vriendinnetje was er meteen ingeklommen en zat
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prinsheerlijk voor een raampje en wij maar naar haar zoeken. Er was toen geen zitplaats
meer voor ons. Ik heb dat vriendinnetje nooit meer aangekeken. Zij en ik waren
gelogeerd bij een zus van moeder Martje en zij ging er nog ieder jaar naartoe. De
verstandhouding met die tante en oom en mij bleef overigens prima. Een andere keer
reisden we in het donker naar Groningen. Omdat het om 8 uur spertijd was, na die tijd
mocht niemand meer op straat lopen, konden we maar tot Groningen komen. Mijn vader
had een hotel besproken en wist niet, dat het een fout hotel van een N.S.B.er was. Meteen
toen we binnen kwamen zagen we een groot portret van Mussert. Edo, die nog klein was
probeerde de aandacht erop te vestigen, wat door ons genegeerd werd en wat ons ook
bang maakte. We gingen meteen naar bed. Mijn vader sliep met Edo op een kamer en ik
met moeder Martje. ’s Nachts was er een enorm lawaai op de gangen van Duitsers met
hun liefjes. Iemand riep heel hard: Maul halten, en daarna was het doodstil. De volgende
dag zei mijn vader, dat hij dat had geroepen. Hij zei voor Duitsers geldt befehl ist befehl.
Ik vond het wel heel eng dat hij dat gedaan had. Nog een keer zijn Edo en ik met een
Rode Kruisauto over de Afsluitdijk naar Veendam gereden. Die werd niet door de
Engelsen beschoten.. Het was een klein bestelautootje en Edo en ik zaten voor de
achterraampjes boven op de bloedflessen. Voor Edo was dat goed te doen, maar ik was er
eigenlijk te lang voor. Ik verbaasde me erover hoe klein Leeuwarden toen was. Daar
moesten we bloed afleveren. Enfin, we kwamen heelhuids in Veendam. Dankzij de
Groningse familie zijn we de oorlog doorgekomen, zonder van de honger te sterven. Je
mocht tot een bepaalde tijd kleine postpakketjes verzenden en dat deed mijn Oom Bert.
Ik weet niet precies hoeveel hij ons stuurde, maar het waren er zeker een 200. Er zat
meestal graan in. Dat bracht mijn vader naar de molen bij de Hoogte Kadijk en daar werd
het gemalen. Ook kregen we een keer per binnenvaartschip, dat aanlegde in de
binnenhaven van Amsterdam twee zakken aardappelen. Die ben ik met mijn vader gaan
halen en dat was niet van gevaar ontbloot, want dat mocht niet. Ik haalde ze met de
kinderwagen. Wat ons door de hongerwinter heeft geholpen, waren twee grote zakken
kapucijners. Ze werden gestuurd door een nicht van moeder Martje. Ze lagen in een loods
in Halfweg. Met mijn Vader ging ik er op de fiets naartoe. Dat was ook niet gemakkelijk,
want bij de molen op weg naar Halfweg stonden vaak Duitse soldaten, die alle fietsen in
beslag namen. De eerste keer dat we kwamen, was de baas daar ondergedoken op dat
moment. We moesten een week later maar terugkomen. Dat deden we dus en dat lukte.
We kwamen behouden thuis aan en ik vind peulvruchten nog steeds heerlijk ook al aten
we het toen dagelijks. Omdat mijn vader veel boeren kende uit de tijd, dat hij kapitein bij
de zoeklichtafdeling was, kon hij daar ook melk halen, die hij in de slippen van zijn jas
verborg in speciale zakken en mocht hij groente plukken op het land. In de molen op de
Hoogte Kadijk werden ook accu’s opgeladen en daar branden we fietslampjes op, want
het was natuurlijk stikdonker in huis. Mijn Vader las toen we geen licht meer hadden
iedere avond een stukje uit Jules Vernes 20.000 mijlen onderzee voor bij een carbid lamp.
Van de Duitsers mocht er geen licht te zien zijn. Iedereen had zwarte
verduisteringgordijnen voor de ramen en plakband in horizontale en verticale lijnen op de
ramen geplakt. Dat laatste was opdat bij bombardementen de scherven minder in het rond
zouden vliegen. Amsterdam werd niet zo erg gebombardeerd als Rotterdam bij het begin
van de oorlog door de Duitsers. Amsterdam werd gebombardeerd door de Engelsen. De
Fokkerfabriek, Zuidergasfabriek en de Euterpestraat waar de gehate Sicherheitsdienst zat.
De meisjes H.B.S, die in dat pand huisde, zat inmiddels in onze school en ook wij hadden
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toen natuurlijk halve dagen les. Natuurlijk hadden we ook geen brandstof meer aan het
einde van de oorlog. Ik ging een keer met een meisje van mijn klas, Rie Smit, op weg om
turven te halen. Zij wist waar. We hadden allebei 2 jute zakken bij ons, die we vol
stopten. Het volgende probleem was, dat onze voorwielen van de grond gingen door het
gewicht. Ik belde toen bij een huis aan op goed geluk en vroeg of we zo lang 2 zakken bij
haar konden laten, tot we ze later in de week konden ophalen. Dat vond ze goed en toen
we terugkwamen kregen we ze zonder meer mee. Iedereen had toen een wonderkacheltje.
Dat was iets gemaakt van blikken en dat stond dan boven op de oude kolenkachel. Je kon
heel economisch hierop koken. Toen we door de brandstof heen waren en alle bomen op
straat waren omgezaagd en klein gehakt, huurde mijn vader met Jan Roorda, een collega,
van Heineken 2 enorme paarden met een wagen. Mijn vader, die nog nooit een paard
gemend had, ging er gewoon mee op stap en regelrecht naar Schiphol waar hij en zijn
vriend een hangar voor een deel sloopten. Ze zeiden brutaalweg dat ze dat moesten doen.
Ik zal nooit vergeten, dat die paarden bij ons voor de deur stonden en dat al dat hout door
het huis heen naar de achtertuin gebracht werd en later door beiden in stukjes werd
gezaagd. Mijn vader bracht de paarden en de kar weer behouden naar Heineken. Ze
hadden wel doodgeschoten kunnen worden, maar in de nood kan je veel, dat blijkt.
De directrice van onze school, rectrix genoemd, was dapper gedurende de oorlog. Eén
keer kwam ze in de klas om te vertellen, dat we onmiddellijk met onze fietsen weg
moesten, want de Duitsers hadden op twee scholen alle fietsen gevorderd of liever gezegd
gestolen.

Toen de geallieerden hun voedseldropping
deden en ze laag overvlogen stond de hele
school te zwaaien boven op het dak van de
school. Aan de overkant van de kade stonden
dure huizen aan de Apollolaan en recht
tegenover waren Duitse officieren gelegerd.
Een hoge piet ervan belde aan de voordeur van
de school en de rectrix stond hem op de stoep
te woord. Als we niet onmiddellijk van het dak
afgingen zouden ze schieten en ook als we
voor het raam zouden gaan staan. We moesten
toen direct naar huis, want dat werd te
gevaarlijk. Meisjes, die thuis niet genoeg te
eten hadden, kregen dankzij enkele leraren met
connecties wat extra voeding.
Niemand kreeg genoeg te eten in die tijd, maar
ik bedoel de ergste gevallen. Wij hadden thuis
een meisje uit de Indische buurt, die af en toe
kwam eten. Ze zei nooit iets, ook niet als je
met haar probeerde te praten. Dat hield op toen we ook geen eten meer hadden. Ik denk
dat mijn generatie nu nog geen voedsel weggooit. Ik koop nooit meer dan we kunnen
gebruiken. Mocht er brood overblijven, dan maak ik er paneermeel van.
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Ik begrijp, dat het voor buitenstaanders onbegrijpelijk is, dat ik niets over de
verschrikkingen schrijf. Ik kan het niet. Als ik op de t.v. beelden uit die tijd zie, dan krijg
ik meteen het gevoel van toen. Woede, haatgevoelens en het gevoel van onvermogen en
verdriet. Er was ook het gevoel van wie is te vertrouwen en iets aan niemand vertellen. In
mijn klas zat een meisje, dat Peggy heette. Ze vertelde me na een tijdje, nadat we met
elkaar omgingen, dat ik nooit bij haar thuis kon komen, omdat haar vader een hoge Piet
in de N.S.B. was en dat er een groot portret van Mussert in de kamer hing. Haar broer
vocht aan het Oostfront en zij en haar moeder waren anti-Duits. Dit kon en wilde ik niet
aan iemand vertellen. Niet op school en ook niet thuis. Ik wilde niet, dat ze dan niet meer
bij ons kon komen. Na Dolle Dinsdag was ze er niet meer. Ze schreef nog één keer een
briefje, dat ze met haar moeder naar haar oma in den Haag was gegaan. Ik heb haar daar
nog na de oorlog geschreven, maar nooit meer iets van haar gehoord en dat vind ik nog
steeds onbevredigend Een andere vriendin van me had een Joodse vader. Omdat haar
moeder niet joods was werd hij niet opgepakt. Het verhaal is veel ingewikkelder, maar
daar heeft ze zelf een boek over geschreven. Deze man droeg nooit een ster, maar op een
dag zag ik hem bij toeval bij een arts op de stoep staan en op dat moment droeg hij een
ster. Ik voelde me wanhopig en kon het aan niemand vertellen, zelfs niet aan mijn
vriendin. Ze vertelde me heel veel jaren na de oorlog waarom hij, die dag een ster droeg.
Op Dolle Dinsdag op 5 september 1944 werd Breda bevrijd en de N.S.B.ers vluchten
voor een groot deel naar Duitsland. Vanaf begin Oktober hadden we geen electricitieit of
gas en laat staan brandstof meer.. Op dat van de centrale keuken na was er niets meer te
eten en dat was niet genoeg om in leven te blijven. Het bestond uit een prut van
suikerbieten en de aardappelschillen, die de Duitsers niet aten.Bovendien werd het een
strenge winter en we lagen thuis alle dagen in bed, want erbuiten was het veel te koud.
Gelukkig hadden we nog wel steeds water. De Duitsers, die voor hun oorlogsindustrie
mankracht nodig hadden, begonnen enorme razzia´s in Rotterdam en Utrecht.
Amsterdam is dat bespaard gebleven dankzij de G.G.D. (gemeentelijke geneeskundige
dienst, die vertelde de Duitsers dat er een epidemie was en daar waren de Duitsers zelf
bang voor.
De bevrijding komt dan eindelijk op 5 mei 1945. Het nieuws verspreidt zich heel snel en
de mensen gaan de straat op om het te vieren. Wij mogen niet naar buiten, want zegt mijn
vader: de oorlog mag dan wel afgelopen zijn, maar de Duitsers hebben nog steeds de
macht. Op de Dam worden die avond mensen doodgeschoten. Als de Canadezen
Amsterdam binnentrekken volgen er maanden van buitenzinnige vreugde Iedere avond is
er de komende tijd wel een straatfeest. Ik ben 15 jaar en kan thuiskomen en ook weggaan
wanneer ik maar wil. Natuurlijk is er geen drank of iets anders, want er is nog steeds
nauwelijks te eten. We krijgen legerrantsoenen. Droge kaakjes en spam uit blik.
Jacques Bloem zegt in zijn gedicht over de bevrijding: En niet één van de ongeborenen
zal de vrijheid ooit zo beseffen. In augustus ga ik met 3 vriendinnen naar de Veluwe naar
een jeugdherberg. We zijn er nota bene niet eens lid van. We hebben niets besproken en
er is nog geen openbaar vervoer. We kunnen een eind in de vrachtbak van een
vrachtwagen staan tot Deventer en vandaar lopen we naar een oma van één van ons, die
niet echt blij is ons te zien. Eén slaapt bij oma in bed en de andere 3 samen in het 2e bed.
De volgende dag gaan we met verschillende Canadese legerwagens al liftend naar
Oldebroek. De jeugdherbergvader is ook niet blij ons te zien, maar strijkt zijn hand over
zijn hart, want hij wil ons niet op straat laten staan. We hebben een heel leuke tijd. Er zijn
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twee jongens waar we mee bevriend raken en die ons ook bescherming geven in mijn
gevoel, want één van ons wil aldoor weg met een Canadees en wij drieën er achteraan
lopen! We zijn wel verstoken van enige voorlichting op seksueel gebied maar niet
helemaal onwetend. We gaan nog naar Elburg met die jongens en kunnen daar paling
kopen. Ik ben het enige meisje, dat mee wil helpen ze te stropen en te bakken. Na al die
tijd van ontbering is dat wel een hele smulpartij. De Duitsers waren in de buurt daar
gelegerd en we vinden grote stukken kabel, die we verdelen als drooglijnen voor onze
moeders, die er vele jaren plezier van hebben.Op de terugweg rijden de eerste treinen
weer en daar gaan we mee naar huis.Achteraf gezien is het natuurlijk bespottelijk, dat
onze ouders ons zomaar lieten vertrekken. Nu zei mijn vader wel, dat ik niet in zeven
sloten tegelijk zou lopen, maar per slot is één sloot al genoeg en liften met Canadezen zal
ook niet altijd van gevaar ontbloot geweest zijn.
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Beste Edzko,
Gisteren ging er iets fout met het verzenden. Michiel probeerde het met test en
toen stuurde ik het weer per ongeluk weg.
Hier komt het dus alsnog.

Jeugdherinneringen 3

Het is vandaag bewolkt en we doen niets bijzonders dus heb ik even de kwartier staten
nagekeken. Ik heb het boek van OJM. Ik heb ObbeObbes, die met Jantje Kremer
getrouwd was nog goed gekend. Ik heb zelfs een keer bij hen gelogeerd. Ik was een
beetje bang voor ze en ik hoorde van moeder Martje, dat ze er thuis allemaal als kinderen
bang voor waren. Mijn moeder klaarblijkelijk niet, want toen ze naar den Haag ging,
heeft tante Jantje haar geholpen met de kleren, die ze nodig had en haar geadviseerd over
van alles en nog wat.Mijn opa Meijer en jouw oma Janke waren broer en zus. Deze opa
die Jacob heette was getrouwd met Hendrika Themmen. Ze kregen 8 kinderen, waarvan
er drei jong stierven. Mijn moeder, die Grietje heette was de enige dochter. De anderen
heetten Obbe, Jacobus, Meerten, Roelof Jacob, Meinardus Teunis. Mijn kwartierstaat
gaat terug wat de Meijers betreft tot 1641. een andere keer zal ik wat foto’s sturen van
Adra. Tot horens Riet.
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In september 1945 begint het gewone leven. Mijn vader kan weer naar zijn werk en ik ga
naar school. Helemaal gewoon is het nog niet, want er zijn geen kolen en in de winter
krijgen we weer halve dagen school in het Amsterdams Lyceum, dat een
oliestookinstallatie heeft. Ik vond het wel spannend. Die school had wenteltrappen. In
mijn herinnering waren we er een paar maanden. Het was koud buiten en ik geloof ook
niet dat het binnen echt warm was. In mijn gevoel gebeurde er na de oorlog niet veel
bijzonders. In 1946 gingen we met een aantal meisjes van onze klas en van
parallelklassen naar Oxford. We gingen met een troepentransport schip. We sliepen met 4
britsen boven elkaar. Uit de kranen kwam alleen zout water. Het was noodweer. Ik was
de halve nacht in de weer met spuugzakken. Zelf bleek ik zeebenen te hebben. Ik denk
nog van mijn varende voorvaders. Het gekke was wel dat de horizon toen we aan land
waren nog een tijdje bewoog. Het was een uitwisseling met een Engelse school. Barbara
waar ik bij in huis kwam, kwam daarna 2 weken bij ons in Amsterdam. Het was een
enorme ervaring en ik vind het jammer, dat ik het toen zo druk had met het in het
dagelijks leven te passen daar. Ik herinner me te weinig van de mooie gebouwen, die er
waren. Ik moest de hele dag uiteraard Engels spreken en dat is geen sinecure met
eigenlijk weinig lessen in de oorlog. We hadden wel uitstekend les, dat wel. In Engeland
hadden ze minder problemen met eten. Ik keek met verbazing naar Barbara’s moeder, die
de hele dag zowat in de keuken stond. ’s Morgens al met het te vette ontbijt. Gebakken
vis op je nuchtere maag is niet alles De mensen waren aardig waar ik was. Ik was al snel
gewent aan het links fietsen. Zelfs zo gewend, dat toen ik de eerste keer fietste in
Nederland, ik bij een bocht opeens aan de linkerkant van de weg zat tot mijn schrik. Ik
kon nog steeds niet zwemmen door de oorlog. Daar gingen we naar een zwembad en ik
belandde ongewild in het diepe en moest toen wel zwemmen. Toen ik thuis kwam kon ik
het. Ook zag ik er voor het eerst televisie bij buren. In het schooljaar 1946-47 kwamen er
zowel jongens als meisjes op ons Meisjes-Lyceum. Ze kwamen uit het voormalig
Nederlands-Indië en hadden daar in kampen gezeten. Natuurlijk hadden ze een enorme
achterstand in het leren opgelopen. Ze hadden eigenlijk de leeftijd om naar de universiteit
te gaan. Onze Rectrix en de leraren namen het op zich om deze jonge mensen in korte tijd
zover te krijgen, dat ze eindexamen konden doen. Het werd een groot succes Met de
vriendin, waarmee ik na de bevrijding naar de Veluwe ging, begon ik een krantenwijk
We brachten het Parool rond en dat was zowat huis aan huis en in onze eigen buurt.
Waarom we het deden weet ik niet. Ik denk voor het avontuur. Samen verdienden we 11
gulden per week. Met dat geld kon je niet veel doen, want er was niets te koop zonder
bonnen of punten. Ik zette het dan ook op mijn spaarbankboekje op een kleine uitgave af
en toe na. Het was behoorlijk veel werk, want Zaterdag moest je het geld ophalen en als
de mensen niet thuis waren moest je later teruggaan. We hadden de Archimedeslaan en
het Archimedesplantsoen als ik me het goed herinner. Het was kennelijk een nette buurt,
want iedereen betaalde op tijd. Wat we wel leerden was, dat we erop aangekeken werden.
Massa’s kinderen, die we kenden groeten ons niet meer. We moesten er om lachen, zo
gek vonden we het. Natuurlijk was het wel ongewoon, dat we het deden in die tijd. De
New Look kwam in de mode. In die tijd ging iedereen veel meer met de mode mee dan
nu het geval is. In de oorlog waren de rokken kort en nu moesten ze opeens lang zijn. Dat
was een groot probleem, want er was nog niets te koop, dus ging iedereen aan de gang
om banen tussen de rokken te zetten. Het werd een groot succes voor Dior. In 1947
gingen we weer naar Engeland met de World Friendship Association. Later bleek dat Jan
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op dezelfde boot met zijn zus en latere zwager zat. Dit keer naar Reigate-Redhill. Was ik
de vorige keer in een uitermate beschaafde familie, dit keer was het eenvoudiger, maar
zeker niet minder hartelijk. Bovendien konden Pat Newton en ik het goed samen vinden.
Haar vader, die voor de oorlog slager was geweest en in de oorlog gevochten had, had
naar wat ik nu denk een oorlogstrauma opgelopen en werkte volgens mij niet meer. Zijn
vrouw, die in de oorlog voor de oorlogsindustrie had gewerkt en daardoor heel
zelfstandig was geworden, kon eigenlijk niets meer met deze man beginnen. Dat begreep
ik toen nog niet zo goed allemaal al zag ik het wel. Ook Pat kwam naar Nederland. Ik ben
bang, dat ze het bij ons te deftig vond en daardoor het moeilijk vond het contact met mij
te behouden. Met de waternoodsramp kreeg ik plotseling een brief van haar en hoopte
toen het contact weer te herstellen, maar dat lukte niet. Toen ik uit Engeland thuis kwam
moest ik meteen naar Texel waar mijn ouders kampeerden. Mijn ouders wilden toch met
vakantie en daarom had mijn vader 2 tenten gehuurd bij Carl Denig. Hij had zelf twee
kisten gemaakt om alle spullen in te stoppen en je kon er daar twee legkasten van maken
en er bovenop koken op benzinevergassers. Die kisten gingen met van Gent en Loos
(bodedienst) naar Texel In de Koog kwam de heer Bonne ze ophalen om ze in de
afgesproken duinpan te zetten. Dat ging per paard en wagen. Ook werden er strobalen
bijgeleverd om de slaapzakken te vullen. Als ik terugdenk aan die tijd was het altijd mooi
weer. Gek is dat. We vonden het allemaal leuk om te kamperen. Het enige gemak dat er
was, was ja het gemak. Het lag boven op een duintop, zodat je goed kon zien of het bezet
was of niet. Na de oorlog gingen we allemaal zo veel mogelijk uit. We sloegen geen film
over toen dat weer kon en ook geen feestje. Ik had veel vriendinnen in die tijd en twee
ervan zijn nog steeds vriendinnen en dat sinds 1952 en 1953. Dat is heel leuk, want we
kennen de hele familie van elkaar uit die tijd en ook na die tijd. Met een andere vriendin,
die ik uit het oog ben verloren ging ik op dansles. Zij zat bij mij op school en ook op de
lagere school trouwens en haar zus zat op de derde 5 jarige H.B.S B. en dat was een
gemengde school met minder meisjes dan jongens per klas, dus hadden ze meisjes extra
nodig. Het was leuk en er kwamen ook schoolfeestjes uit voort. Verder was ik nog bij een
vriendengroep van H.B.S.A. Ze hadden niet zo’n beste reputatie werd me soms verteld,
maar ik had daar geen last van. De feestjes waren soms thuis en dan waren er geen
ouders. Het klinkt vast heel braaf, maar ik zat dan met een jongen in de kamer te praten
en de rest lag ergens in bed. Gek genoeg ging ik altijd mee uit, maar de andere meisjes
wisselden. We hadden altijd heel veel plezier samen. Het scheelde natuurlijk, dat ik niet
op iemand ervan verliefd was. En ook niet op iemand uit de vorige groep. Ik bekeek het
altijd nogal nuchter. Zo van is hij niet godsdienstig, eet hij netjes, is hij intelligent,
kunnen we samen lachen enz. Eén keer vond ik een jongen op het eerste gezicht leuk tot
hij een appel at. Ik vond het zelf gek, maar mijn interesse was verdwenen. Een meisje
met wie ik naar school fietste en die door de wol geverfd was en mij steeds vertelde, dat
je met een jongen naar bed moest gaan om hem te houden, zei eens tegen een andere
vriendin, dat ze niet begreep waarom ik zoveel vrienden had. Die vriendin Jacqueline
opperde toen dat het was omdat ze me misschien aardig vonden. Dat heeft ze me een
keer veel later verteld en dat vond ik heel leuk om te horen en daarom weet ik dat nu nog.
Mijn ouders wilden niets te maken hebben met mijn vriendenkring en iedereen, die me
kwam opzoeken kon gelijk naar mijn kamer doorlopen. Ze werden ongetwijfeld wel even
gekeurd, maar daar hoorde ik verder niets over. Andere vriendinnen gingen op hockey of
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op tennisles. Ik ging nergens op. Ik hield van fietsen, zwemmen, dansen en wandelen en
dat deed ik ook veel.
Op 27 September werd mijn leven volkomen veranderd. Ik had met mezelf afgesproken
tot na mijn eindexamen geen vaste relatie met een jongen aan te gaan net als tot nu toe.
Op die bewuste avond had ik afgesproken met een vriendin om naar de bioscoop te gaan.
Eigenlijk ging je iedere Zaterdagavond wel ergens naartoe. Toen ik bij Rien aanbelde zei
haar moeder, dat ze naar bijles moest als een soort straf begreep ik. Ik ging met de pest
erin weer terug naar huis, want het was te laat om een andere afspraak te maken. Ik zat
boven op mijn kamer, toen mijn vader riep dat er telefoon voor me was. Die jongen
noemde zijn naam en dat zei me even niets en omdat er die week iemand opgebeld had,
die ik echt niet kende zei ik, dat ik me hem niet herinnerde. Dat was niet erg aardig, want
hij had me met een paar andere jongens van een feestje bij Anny thuisgebracht. Ik merkte
toen wel dat deze Leo me aardig vond die avond, maar ik had het toen afgehouden. Wat
bleek was, dat Leo op een feestje van wat toen de M.T.S. was en nu dus de H.T.S. Ze
hadden een meisje te weinig. Mijn vriendin Anny was er ook en die had voorgesteld mij
op te bellen. Ik deed snel een andere jurk aan en riep in de gang, dat ik naar een feestje
ging en weg was ik. Ik holde zo’n beetje tot de tram, die er ook net aankwam. In de hal
stond Jan te wachten. Anny had een foto van mij laten zien en eigenlijk had Jan gedacht,
dat ik een meisje was, die een huis of 5 van ons vandaan woonde. Jan had eigenlijk met
zijn zuster naar die dansavond gewild, maar die kon niet. Hij was de hele dag op een
excursie geweest en had op het laatst besloten er toch naartoe te gaan. Jan had toen al zijn
eindexamen dat jaar gedaan en moest al gauw in dienst. We zagen elkaar en het bestaat
dus echt, dat je op slag verliefd kan worden.
We dansten tot de grote verbazing van onze
vrienden heel dicht tegen elkaar aan en dat
was iets wat we nooit eerder deden. Deze
maand is het 59 jaar geleden en ik heb er geen
dag spijt van gehad. Ik ben nog steeds dol op
hem. Diezelfde avond hebben we blokjes
omgelopen en gepraat en daarna gezoend.
Zoiets zal nu wel gewoon zijn, maar toen niet.
Er werd trouwens heel weinig gezoend in het
algemeen. Alleen soms bij verjaardagen onder
kennissen en als je familieleden, die je niet
vaak zag weer begroette. Voor mij hoeft dat
gezoen echt niet. In Spanje zoenen ze ook,
daar ontkom je niet aan. Mannen kloppen je
op je schouders als ze je tegen komen. Dat
doen wij nu ook.
Ik had het nog wel even moeilijk met deze
verliefdheid, want dat had ik niet met mezelf
afgesproken. Jan was vasthoudend. Hij haalde
me iedere dag van school en niet bij de
uitgang, want dat werd op deze meisjesschool
niet op prijs gesteld, maar hij wachtte op de
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Apollolaan. Ook Jan mocht meteen doorlopen naar mijn kamer. Hij vond dat heel
schokkend, zoiets voor een huis van lichte zeden begreep ik, want hij mocht niet eens op
zijn zusters kamer komen als ze ziek was. Iets wat ik weer bespottelijk vond. Zodra mijn
ouders doorkregen, dat het menens was mocht Jan niet naar boven lopen naar mijn
kamer, maar moesten we in de kamer zitten. Niet echt leuk. Mijn vader, die ingenieur
was vond H.T.S eigenlijk niet goed genoeg en stuurde een jonge ingenieur later op me af.
Dat was echt vergeefse moeite. Toen mijn broer later thuis kwam, ik was al getrouwd,
met een aardig meisje vond mijn vader het nodig zich ermee te bemoeien. Hij vond het
milieu niet goed genoeg. Heel raar want hij kende die mensen niet eens. Als ik me het
goed herinner was haar vader inspecteur bij de politie. Ik snap echt niet, dat mijn broer
zich de wet liet voorschrijven. Ook ik viel niet zo goed in het mapje bij Jans moeder. Wel
bij zijn vader en bij zijn oma in wiens huis ze woonden. Jans zuster, die iedereen een
bijnaam gaf, wilde mij appelwangetje noemen. Ik zei, dat als ze dat bleef doen ik niet
meer bij hun thuis zou komen. Dat hielp dus. Toen ik 19 was hebben we ons verloofd op
18 december 1949. Dat hoorde zo in die tijd. Op 2 mei 1952 zijn we getrouwd. De
huwelijksreis ging per vliegtuig naar Parijs, waar we de nacht doorbrachten en vandaar
per trein naar Cannes waar we 2 nachten een hotel hadden besproken om van daaruit iets
leuks en niet te duur te zoeken. We hadden het er heel fijn en maakten franse vrienden
voor het leven. De hoteleigenaar gaf ons een voor die tijd ongebruikelijke korting omdat
hij ons zulke aardige gasten vond. We konden daardoor nog 2 dagen in Parijs blijven. We
waren door onze nieuwe franse vrienden bij hen thuis uitgenodigd om asperges te eten
met een sauce hollandaise. Toen we weer op het vliegtuig zouden stappen hadden we
dezelfde douanier als op de heenweg en hoewel we andere kleren droegen vroeg hij
meteen naar de huwelijksreis en zette meteen een kruis met een krijtje op onze koffers.
Dat gebeurde toen nog in de open lucht en je kon de fietsers nog uit de lucht zien. Zo laag
vlogen we. Bovendien kregen we een heerlijke maaltijd met lamskarbonades en wijn.
Toen was vliegen nog leuk. Hierna begon het volwassen leven.

Figure 133 Foto van de kindere Yvette en Michiel van den Busken toen ze een keer op
bezoek waren in Veendam
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10 Mei 2007
Beste Edzko,
Ik was vandaag aan het opruimen van papieren en toen vond ik je mail van 1
november, dus ik ben wel erg laat met het beantwoorden. De kwartierstaat van
jouw Oma Janke gaat bij mij terug tot Jan Harmens gehuwd met Meintje
Lammerts gehuwd in 1641 en Pieter Alberts gehuwd met Rindelt Jansen gehuwd
in 1661.
Jouw oma Janke had een broer Jacob Meijer en dat is mijn opa. Hij is jong
gestorven en liet een vrouw met 6 kinderen na. Drie van de negen zijn heel jong
gestorven. De kinderen zijn Obbe, Grietje, Jacob(Koos) Meerten, Roelof (Roelf)
en Menardus. Jacob Meijer was landontginner en ze woonden op de Zuidwending
in een villa, die er niet meer staat, maar waarvan ik wel een foto heb. Zijn vrouw
kon haar hoofd niet boven water houden na zijn dood. Een zoon, de oudste Obbe,
heeft nog een tijd een boerderij van ze bestuurd in Terapel. Daar is ook een foto
van.. Hij was 19 denk ik toen zijn vader stierf en dat is natuurlijk veel te jong.
Precies weet ik het niet maar financieel ging het uiteindelijk mis en kwam deze
vrouw, mijn oma dus op een kamer in Amsterdam te wonen en later bij haar zoon
Koos. Ze werd gesteund financieel door haar kinderen en ook door mijn vader,
die haar schoonzoon was.
Obbe woonde in Castricum en had drie kinderen. Die kinderen leven nog en
alhoewel ik er geen contact mee heb, hoor ik nog wel een iets van ze via Loes...
De oudste woont in Groningen en is ernstig ziek. De twee oudsten zijn beide
ouder dan ik en ik ben nu 77. Oom Koos is de enige, die ik ken en dat is
inderdaad de communist geweest. Hij was wel een vreemde communist, want hij
ging ook naar de kerk en Loes met hem. Hij had een kruidenierszaak in
Amsterdam west en bracht bij ons de boodschappen, maar ik wist niet beter dan
dat hij een neef van moeder Martje was. Hij en Tante Dora hadden twee dochters
en daar heb ik de laatste jaren veel contact mee. Vervolgens kwam dan Meerten.
Meerten was N.S.B.er en ik denk dat hij 2 zonen had. Toen de oorlog afgelopen
was en hij dus achter de tralies moest stond hij bij oom Koos voor de deur, die
hem een tijd verborgen heeft gehouden. Wonderlijk niet? Hoe het afliep en wat de
man op zijn kerfstok had weet ik ook niet. Dan komt Roelof. Hij vertrok als jonge
man naar Canada waar hij daar met een vrouw trouwde, wiens ouders ook uit
Groningen kwamen. Ze kregen geen kinderen. Hij is nog één keer na de oorlog
toen zijn vrouw al gestorven was naar Nederland teruggekomen en zei toen dat ik
erg op mijn moeder leek. Hij heeft alle neven en nichten wat geld nagelaten en
daardoor wist ik, dat ze bestonden. De helft ging naar zijn tweede vrouw en je
snapt dat er niet veel over bleef. Dan is er Menardus. Hij woonde in Haarlem en
had één dochter. Het boek van O.J.M. heb ik. Ik kende hem vrij goed en heb er
zelfs gelogeerd met een kleindochter van ze. Tante Jantje kon het goed vinden
met mijn moeder, maar ik vond ze niet zo aardig tegen kinderen.
Meinardus Themmen was gehuwd met Grietje Braams.Er schijnt een groot graf te
zijn van ze op Ommelanderwijk. Ze hadden een dochter Hendrika Themmen. Zij
staat dus ook in het boek van O.J.M.
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Jacob Meijer is geboren te Zuidwending en gestorven aldaar in 1917.Weet jij de
geboortedatum? Hij was gehuwd met Hendrika Themmen, die in 1870 in
Annerveen kanaal werd geboren en die in Amsterdam stierf in 1937. Zij kregen
dus 9 kinderen, waaronder mij moeder. Zij werd geboren in Terapel(vlagtwedde)
op 3.6.1901. Ze stierf op mijn geboortedag nl 20.4.1930. Ze trouwde met Hendrik
Mulder op 3.6.1929.Ik hoop hiermee alle vragen te hebben beantwoord
Hartelijke groeten van Jan en mij en aan Trijnie.
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4 November 2006
Beste Trijnie en Edzko,
We wonen op de Paséo Marítimo 40-3e, Adra. (Almería). Almería is de provincie
en we wonen in Andalucía. Dus in het zuiden. Voor ons staan geen huizen. Zoals
je ziet hebben we palmen voor de deur. Onze flat heet ook las Palmeras. Almería
heeft een vliegveld. Misschien gaan er uit Duitsland goedkope vluchten heen.
Michiel vliegt altijd naar Malaga en dat ligt ongeveer 120 km van hier en Almería
ligt op 60 km. We liggen op een kleine 2500 km. van jullie af Michiel rijdt het in
2 dagen uit Alkmaar over Madrid, maar dat zou ik niemeand aanraden. Je kunt
wel Amsterdam-Adra zonder stoplichten rijden.. Wat veel mensen doen met een
klein tentje is naar zuid Spanje vliegen en dan een auto huren. Dat moet je vooral
niet in de zomer doen, want dan is het veel te warm. Als je het leuk vindt kan ik
wel wat kampeerreizen hier in de buurt mailen. Wij gaan meestal in mei of half
September.Als je in december zou willen komen bijv. dan zou je ook een
hotelkamer kunnen nemen. In Adra kost een tweepersoonskamer 36€ Je kunt
overal hier nog een volledige maaltijd met wijn rond de 9€ krijgen. We gaan dan
ook vaak uit eten. We hebben een kleine flat anders had ik jullie meteen
uitgenodigd. Adra heeft een uitstekend klimaat. We hoeven nooit de verwarming
te gebruiken. Een enkele keer doen we het een paar uur als het dagen achter elkaar
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donker weer is, maar dat komt echt zelden voor. We eten altijd op het terras
behalve als het erg hard waait., windkracht 6of meer. Momenteel is het hier goed
weer alhoewel het in Spanje overal regent. Michiel kwam in Malaga met
stortregen aan en hier scheen de zon. Dat komt door de ons omringende bergen.
Mocht je meer willen weten dan vraag je het maar. We liggen hier niet ver van de
Sierra Nevada. We kunnen hem zelfs zien.
Hartelijke groeten van Riet.
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Jeugdherinneringen
Voor kinderen is er niks mooier dan opgroeien op een boerderij. Er is altijd wat te doen,
je leeft mee met de seizoenen en met leven en dood. Er worden jonge katten geboeren (te
veel) en je ziet dat ze muizen vangen. Een koe gaat dood of en beest wordt afgevoerd
voor de slacht. Wij hebben in mijn jonge jaren nog geslacht. Het varken ging dan op de
wipkar , levend naar de slager en kon een dag later worden opgehaald, eveneens op een
wipkar, maar dan in stukken, gelegen op een laken en met een laken er overheen. De
slager kwam thuis en daar werd het verder verwerkt tot worst, binkie, ham, en
spekstukken. Er werd geweckt, in de spekkistbewaard op de voorzolder, met zout
bestrooid en in de “wieme”werden worsten en stukken vlees gehangen om te drogen. Het
was dan altijd afwachten, lang wachten, tot we een “pinkie”,een eigen klein droog
worstje, mochten op eten. Het was een hele gebeurtenis, maar eigenlijk vond ik het vlees
niet zo lekker.
Thuis hebben mijn ouders ons een redelijk vrije opvoeding gegeven. Ik kan me niet
herinneren dat een van ons ooit “een pak slaag” van een van onze ouders gehad heeft. Er
mocht veel. We mochten spelen door het hele huis, behalve in de voorkamer. Daar zaten
we ’s zondags en als er visite was.
Er was een heel lang smal kamertje, die ooit gebruikt was als voorraad-gang, Daar
hebben we al het behang vanaf getrokken en er spijkers in de vloer mogen slaan als we
dat nodig vonden om onze zelfgebouwde hut te steunen. In de schuur op stropakken
spelen of in het vak, als de dorsmachine nog niet geweest was, was ons niet verboden.
We hadden in de stropakken altijd een uitgebreid gangenstelsel gemaakt en ik heb sterk
het vermoeden, dat al bij het opstapelen uit de dorsmachine dat een beetje werd
voorbereid op verzoek van mijn vader. Om het bouwen van een kasteel mogelijk te
maken. De pakken stro waren altijd wel erg zwaar. Ze moesten van de fabriek minimaal
50 kg wegen, en dat waren ze dan ook wel.
Van de lange touwen van de achterbinders van de wipkarren en de voorbinders, die een
katrolblok hadden, bouwden we schommels en kabelbanen zodat we uit onze holen met
slingertouwen als echte ridders of tarzans door de schuur konden zweven. Wij leerden
automatisch onze eigen grenzen te stellen. Er is gelukkig nooit iets ernstigs gebeurd en ik
denk dat dit ook komt omdat het ons niet verboden werd en we daardoor van begin af
onze eigen verantwoordelijkheid hebben gekend. Wel is het twee keer gebeurd dat een
ander kind, die bij ons kwam spelen van de stroopakken of uit het vak met schoven viel
en een keer is er ook een armbreuk door gekomen. Die kinderen mochten van hun ouders
niet op het stro en waren vooral gewaarschuwd geen gevaarlijke dingen te doen. Daarmee
was bij die kinderen de angst al groot en dan gaat het juist eerder mis.
Onze moeder stond ook altijd klaar. Ze heeft wel eens een broek van een kind genaaid
omdat er een scheur(tje) in gekomen was door het spelen en het kind niet met een scheur
in de broek thuis durfde komen.

Verjaardagsfeestjes
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Verjaardagfeestjes waren altijd geslaagd. Onze ouders organiseerden niet echt zichtbaar,
zoals je dat tegenwoordig ziet met hele programma’s die geboden worden op een
verjaardagsfeestje. Wij vermaakten ons altijd goed. Ik had een vriendje die ook op een
boederij woonde. Daar mochten we niet op de stropakken. Er waren ook geen kabelbanen
of schommels aan de hanenbalken. Er moest altijd gevoetbald worden en op
verjaardagsfeestjes werd een heel programma met zakjeknippen en wortelhappen uit een
kom met water als iets leuks gebracht. Met name dat laatste vond ik vreselijk. Ik kon ook
niet goed voetballen en stond dus altijd (voor paal) in het doel

Onze neven en nichten praten er nu nog over dat het bij ons zo leuk was om te komen. De
80 jarige verjaardag van oma Kram wordt dan ook altijd genoemd. Op de
verjaardagfeestjes waar ze kwamen, en dan met name van mijn oudste broer Meint. Daar
waren de kadotjes ,die hij die dag gekregen had, ’s avonds al gedemonteerd en lagen in
onderdelen, al of niet kapot.

Alles mocht?
Ook een heel mooi stoomlokomobieltje, die echt werkte is veel te vroeg in onze handen
gekomen en heeft dat maar kort doorstaan. Daar werd niks van gezegd en op latere
leeftijd demonteerde Meint oude radio’s en bouwde daar weer radio’s van die het wel
deden.
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Ties groef de dode
kat op om die uit
te koken en er een
skelet uit te
maken met draad.
Ook een gevonden
dode reiger was
een trofee op dat
punt. Hij
bestudeerde
mieren en bouwde
ook een kunstmierenhuis met
een glasplaatje er
op. Ties had een
keurig tuintje en
kon ook leuke
dingen maken van houtsnijwerk. Dat had mijn vader in zijn jeugd ook gedaan. Ik was
vaak hutje aan het bouwen met vriendjes. Later met het maken van een vliegende
Hollander van oude fietswielen en twee wieltjes van een oude kinderwagen. Ook had ik
zelf een eenwieler gemaakt en heb er op leren fietsen Dat is daarna op Zuidwending door
een aantal jongens ook gedaan Zij lieten echter een eenwieler maken. De oudijzer
koopman Jan Hut, die achte op Nummero Een woonde en daar een hele voorraad had van
iets wat misschien waarde had, had aan Meint een goede afnemer voor alle oude radio’s
en, later,aan mij , toen ook voor kinderwagen wielen of fietswielen. Wij hoefden daar
altijd weinig geld voor te betalen. Dat kwam wel goed uit, want wij kregen eigen weinig
zakgeld. Dat hadden we niet nodig. Ik denk dat onze vader dat wel goed maakte met Jan
Hut door hem het oud ijzer, versleten ploegen of wat dan ook voor weinig geld mee te
geven.
Er werd wel zuinig geleefd bij ons. In die zin, dat onze ouders niet veel eisend waren
voor zichzelf. Toen velen een tractor aanschaften kwam er bij ons uiteindelijk ook een,
maar die was echt niet zwaarder of sterker dan strikt nodig was. Een kleintje dus… Later,
toen het aanschaffen van een auto meer en meer bij boeren in onze omgeving gebeurde,
schaften onze ouders zich twee groene Solexen aan. Dat waren rijwielen met hulpmotor
van een goekoop maar degelijk merk. Ze konden niet zo hard als vele ander bromfietsen,
maar waren bij ouderen wel in zwang. Het duurde niet lang of ook wij mochten op de
solexen de laan achteruit om ze te proberen. Meint vertelde ons later dat hij op een
middag dat vader en moeder er kennelijk niet op letten, een solex uit elkaar gehaald heeft
om te zien hoe die werkt en te proberen of hij niet sneller kon door een of andere
ingreep.
Op het moment dat er rond om de solex een verzameling onderdelen en schroefjes
uitgestald lag was vader langs gekomen. Hij zag de uitstalling liggen en heeft toen alleen
maar gezegd
“Je weet toch dat we er vanavond op weg moeten he. Dan moet hij het wel weer doen.”
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Wel hadden ze als een van de weinigen centrale verwarming in het woongedeelte van de
boerderij met een groot Öud Hollands Fornuis”Die een zomer en winter pot kende en ook
als cv ketel diende. Ze hadden de beide voorkamers tot slaapkamers gemaakt en hadden
van de oorspronkelijke, meer naar achter in de boerderij gelegen woonkamer een
voorkamer gemaakt(met CV dus) en daarachter van wat oorspronkelijk de keuken was
een achterkamer/woonkamer gemaakt. Daar weer achter was oorspronkelijk een
boenkeuken maar daar was de keuken gemaakt met aanrecht en waterpompen waar ook
het grote “moderne”fornuis stond met twee kookplaatsen met veel “ringen”om van
omvang varierende pannen op het vuur te kunnen zetten Ook zaten er twee ovens in, een
grote en een kleine. Heel gezellig, maar er stond geen tafel met stoelen in de keuken, er
werd altijd in de woonkamer gedekt en gegeten. De oorspronkelijke voorkamers waren
eerst helemaal niet verwarmd. Later is een van die voorkamers , die al in een kamer en
suite verbouwd was door mijn oopa, alsnog CV aangelegd. In het achterste deel was de
slaapkamer van onze ouders en in de voorste kamer kon dus verwarmd worden als er
iemand te logeren kwam. Later werd dat een studeerkamer voor Meint. Ties en ik kregen
elk een stuk van dat lange kamertje zonder behang en met veel extra spijkers in de
vloer.Oom Henk Heres had daar hardboard op de wand gemaakt en de lengte verdeeld in
twee kamers door er een wand met een deur in te plaatsen zodat je van het achterste
kamertje, mijn kamertje, naar de voorste kon komen. Daar zat Ties. Ties en ik hadden
alletwee een petroleumkachel als warmtebron. Die konden het goed warm maken, maar
we hadden na een paar uur wel vaak hoofdpijn. Er was natuurlijk veel te weinig
afvoer/aanvoer van verse lucht. Omdat Meint gemakkelijk aan radio’s kwam hadden we
allemaal een radio op onze kamer weliswaar met gekras en veel storing, maar Radio
Luxemburg en The American Forces Network uit Duitsland waren goed te ontvangen en
zorgden altijd voor muziek. Wij hebben alle drie altijd met muziek ons huiswerk
gemaakt.
Als we ongenoegen hadden onderling dan plaagden we elkaar door de deur van de kamer
open en dicht te klappen. Meint speelde gitaar, hij had les van de Veendammer muzikant
Wever. Ik kreeg een blokfluit en kreeg les van Van der Glas in zijn huis aan de
Kerkstraat en later in de Muziekschool. Ik moest thuis oefenen, en dat gaf kennelijk veel
ergernis aan mijn broers. Tijdens mijn oefenen werd er dan ook regelmatig flink met
deuren geklapt. Ties had wel een mondharmonioca, maar kreeg geen les en veroorzaakte
ook geen overlast.
Hij had als enige wel een “neusfluit”, een
soort kermisattribuut,waar je, als je het voor
de mond en neus hield en dan uit de neus ging
blazen, een melodie mee kon maken. We
plaagden hem er later wel mee. Onze ouders
hadden in hun jeugd verplicht pianoles gehad
en hadden afgesproken dat ze geen piano in
huis zouden nemen. Als hun kinderen
muzikaal waren zou dat op andere manier wel
tot zijn recht komen. Alle drie hebben hun
kinderen dat later wel jammer gevonden en

‐ 299 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Boer worden

we hebben dan ook alledrie in het huwelijkl een piano aangeschaft. Wij hebben onze
kinderen wel pianoles laten nemen, althans aangeboden.
Muziek is pas later in ons leven meer een rol gaan spelen toen we een nieuwe radio met
platenwisselaar kregen en daar klassieke platen op gedraaid werden. Meint had trouwens
in zijn radioperiode wel mijn vaders Windbuks in mogen ruilen voor een opwindkoffergrammofoon. Later had hij zelf een elektrische grammofoon gebouwd. (zie foto
hieboven) Daar waren geen platen bij, maar oom Henk Heres bleek nog een stapel
oude,grote zwarte platen te hebben met vvornamelijk klassieke muziek. Die platen
hebben we gekregen en gedraaid. Uiteindelijk zij ze allemaal stuk gegaan en hebben hun
laatste reis altijd als discus gemaakt, zeilend over het diep om te proberen zo ver mogelijk
te komen.

Opleiding
Als jongste zoon is het vanuit de traditie dat dat degene is die het bedrijf gaat
overnemen. Reden daarvoor is dat de ouders daardoor zo lang mogelijk op de boerderij
kunnen blijven.
De oudere kinderen moeten dus een ander beroep kiezen , het liefst studeren, vroeger
voor dokter,veearts of dominee, in het onderwijs,of er wordt voor gezorgd dat hij elders
een bedrijf krijgt. Uit dat oogpunt is het dus ook bijzonder dat Berend Roelofs (nr6) op de
boerderij in Finsterwolde kwam en niet zijn jongere broer Sebe Reinder. Reden daarvoor
zou zijn geweest dat problemen met de gezondheid van Bert bij de verwerving van de
CCpolder boerderij de aanleiding waren om Sebe Reinder op de boerderij in de CC
Polder te laten wonen.
Ook bij de familie Smid was dit de traditie. Grootvader
Meint Popko was ook de tweede zoon.
Mijn oudste twee broers gingen naar de HBS om , indien
mogelijk, daarna te gaan studeren.
Ik was de jongste en “wat speelser”werd gezegd en ben
daarom niet naar de HBS gegaan. Dat zou na de Mulo nog
kunnen zo werd er gezegd.
Gestimuleerd om boer te worden?
Tot in het examenjaar van de Mulo wist ik nog niet of ik
wel of niet naar de landbouwschool zou willen gaan om
boer te worden. Iets in de techniek leek me ook wel wat.
Mijn ouders hebben geen druk op mij uitgeoefend om te
kiezen voor het boer zijn, maar mijn beide broers zeggen
wel dat ik tijdens de oogstwerkzaamheden nooit de vervelendste klussen zoals ophokken
en boven in het vak staan te schovengooien , heb hoeven doen. Edzko zat op de
zichtmachine, reed met de trektor de voeren naar de schuur of was “afsteker”. Afsteker
was de persoon die de schoven van het voer in de schovenblazer (naar beneden) gooide.
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Hij gaf indirect wel het tempo aan, maar omdat je als afsteker naar beneden gooide en
niet omhoog hoefde steken of ver gooien met een schoof in het vak, kon dat wel.
Mijn broers zeggen dat mijn vader dat bewust zo gedaan heeft om mij in elk geval niet
flauw te laten worden van het boerenwerk. Mijn broers vinden nog steeds dat zij zwaar
werk hebben gedaan, maar dat dit logisch was omdat hun studie uit de boerderij betaald
werd. Daar moesten ze iets voor terug doen door met de graanoogst te helpen In die
periode was het erg moeilijk om extra personeel te krijgen en dat was natuurlijk ook duur.
Op de foto hieronder zit Ties op de trekker en mijn vader op de zichtmachine die door
een aparte motor werd aangedreven

Aan het eind van het examenjaar heb ik
gezegd wel boer te willen worden. Ik
had diploma A gehaald, alhoewel ik
examen gedaan had voor B. B was met
meer wiskunde en daar kon je mee naar
een middelbare technische – of
landbouwschool (nu hogere school
genoemd)
Mijn cijfers op dat moeilijker wiskunde
waren echter niet voldoend hoog om dat
B diploma mee te halen. In het
algemeen echter waren mijn cijfers wel
zodanig dat mij wel het A-diploma is
uitgereikt. Halve vreugde dus. Daarom
ben ik naar de landbouwschool in
Veendam gegaan. Een twee jarige
wintercursus. Ik haalde dat met gemak
en was dus op 17 jarige leeftijd “afgestudeerd”en kwam thuis op de boerderij. In de
periode na de landbouwschool ben ik ’s winters wel naar Groningen gegaan om daar
cursussen hoger landbouwonderwijs te volgen. Die werden gegeven door een Vereniging
van Hoger landbouwonderwijs, die stamde uit de tijd dat men in Groningen aan de
universiteit nog graag een landbouwfaculteit wilde hebben. Men had op dat punt de strijd
met Wageningen verloren, maar er werden nog wel cursussen gegeven in de universiteit.
Het waren vooral onderwerpen over meer algemene ontwikkeling. Toch heb ik daar veel
van geleerd.
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Ik werd lid van de Landelijke Rijvereniging. Ons enig overgebleven werkpaard, een
Belg, werd verkocht en er kwam een paard waarop je eigenlijk beter de ruitersport kunt
uitoefenen dan dat het een echt trekpaard was. Het was een Gelderse vos-ruin- Ceasar.
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De ruitersport was een belangrijke hobby, waar veel
tijd aan besteed kon worden. Met het rijtuig op pad,
een enkele keer heb ik ook een arreslee kunnen
lenen van een boer in de buurt
Twee jaren later vertrok vaste arbeider Haan . Hij
zag dat er in de toekomst geen werk meer voor hem
op de boerderij zou zijn en was op de
strookartonfabriek Phoenix aan het werk gekomen.
Hij heeft zich nooit gelukkig gevoeld als
fabrieksarbeider. Het landarbeider zijn vond hij het mooiste wat er was.
Militaire dienst
Vervolge
ns in
1962 in
Militaire
Dienst.Ik
werd
sergeant
radiotele
grafist en
radiopost
comman

‐ 303 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Boer worden

dant bij de staf 4e divisie. Ik heb mee gedaan aan de militaire ruiterkampioenschappen en
heb er een leuke tijd gehad. Aan het eind van die periode veranderde de wereld voor mij
echter heel erg en onverwacht

Overlijden moeder
Mijn moeder overleed , na een feestavond in het dorpscafé De Ommelanden, waar ze
onwel werd, aan een hersenbloeding. Ik zat toen in Duitsland op oefening aan het IJzeren
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gordijn “uitluisteren”. De legerpredikant, samen met de compagniescommandant
brachten mij-in het veld- het vreselijke bericht. Ik wilde het niet eens geloven en dacht
dat het een misverstand was. Nog midden in de nacht ben ik thuis gekomen met een taxi
vanaf Assen. De militaire vrachtwagen waar ik achterin tussen andere verlofgangers naar
Nederland was gegaan ging niet verder dan Zwolle. Ik ben daarna liftend naar Assen
gekomen,maar daar kreeg ik geen lift meer en nam dus de taxi.
Turbulente tijd
Na het overlijden van moeder en mijn thuiskomst van militaire dienst moesten we de
draad dus echt thuis wel oppakken. Er kwam een meisje voor overdag om de huishouding
te doen Maar de eenzaamheid bleef. Vader ging , zonder zijn kinderen echt met zijn
verdriet te confronteren of er in te betrekken, echt op zoek naar een vrouw. Meerdere
personen heb ik toen mogen begroeten, hetzij thuis , maar ook wel dat ik met mijn vader
mee ging een kopje koffie drinken bij de kennis.
Zo is het gekomen dat de zus van mijn vader, tante Truus, hem attendeerde op een
weduwe die al jaren alleen was, drie kinderen had maar ook lid van de Rebecca loge,
evenals mijn ouders, die ook Odd Fellow waren. Die kennismaking ging goed en al
binnen enkele maanden trok Jellie bij ons in. Ik werd er met de trekker en een wagen op
uitgestuurd om bedden en ander huisraad uit Veendam te halen toen mijn vader wilde
samenwonen. Dat was voor die tijd erg progressief en heeft ook wel wat spanningen
opgeleverd. Ik was natuurlijk , althans zo voelde dat, overbodig. Vader deed niet veel
meer op de boerderij en onze relatie kwam onder spanning. Familieberaad met mijn
broers leidde er toe dat wij vader hebben gevraagd dan maar te gaan trouwen. En zo is het
gegaan.
In die periode werd ook het
plattelandsjongerenwerk in de
Veenkoloniën weer nieuw leven in
geblazen door de VBB. Ik werd
daar ook lid van, en werd
vervolgens gevraagd om voorzitter
van de provinciale organisatie te
worden. Dat heb ik gedaan en heb
daar veel opgestoken. Ik belande
in de landelijke commissie
buitenland en mocht naar
conferenties in Berlijn
Frankrijk(Champagne) en heb
een internationale conferentie in
Pallanza, Italië mogen bijwonen.
In 1964 leerde ik Trijnie kennen op een dansavond van Never Mind. Het was de avond na
een Concours Hippique in Loppersum.
Trijnie verkeerde zo ongeveer in de zelfd persoonlijke omstandigheden als ik.
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Haar moeder was bij een aut ongeluk overleden en haar vader had een huishoudster maar
kon het thuis ook niet vinden en was ook zoekende. Ongeveer op de zelfde tijd dat wij
elkaar leerden kennen had vader Roelofs ook een vriendin. Die relatie was wat “losser”.
Trijnie ging au pair naar Zwitserland. Na mijn conferentie in Pallanza ben ik over Zürich
gereisd met de trein en zijn we samen naar Finsterwolde gegaan om de familie te
verrassen met een korte vakantie vanuit Zwitserland. Daarna is Trijnie nog wel een paar
maanden terug geweest in haar familie in Utzenstorf. Na haar terugkomst is ze bij dokter
Mansholt als apothekersassistente gaan werken.

In de weekenden waren we vaak samen in Finsterwolde. De huishoudster daar ging de
weekenden naar haar familie in Bunde, in Duitsland, en Trijnie voelde zich
verantwoordelijk om dan thuis te zijn en deed dan iboodschappen bij de kruidenier enz.

Plannen om een jaar naar Frankrijk te gaan
Mede omdat het bij mij thuis niet zo plezierig ging had ik besloten om ook nog een jaar
naar het buitenland te gaan, bij voorbeeld Frankrijk. Trijnies vader reageerde daar heel
spontaan op met de mededeling dat hij in zijn jeugd tijdens zijn rondreis met een vriend
door europa, op een groot bedrijf geweest was in de buurt van Laon. Daar woonde een
baron Collod’Escurie. Het was een Nederlandse baron die voor de 1e wereldoorlog daar
een oud retraite oord met bijbehorende landerijen van de monnikken van Laon gekocht
had. Daar kon vader Roelofs voor mij wel informeren of deze Baron een adres wist in de
omgeving voor een volontair. Trijnies vader en ik zijn vervolgens samen een weekend
naar Laon gereisd om mij daar voor te stellen en we zijn ook op bezoek geweest bij een
grote franse boer daar. Deze had al meerdere buitenlandse werknemer, vooral van Turkse
en misschien Algerijnse afkomst en hij wou ook wel een Nederlandse werknemer er bij
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hebben als volontair. We waren daar niet zo enthousiast over, maar we hebben niet direct
nee gezegd. De baron zou ook nog eens verder rondvragen.
Eerst verloven
Al plannen makend hadden Trijnie en ik besloten om in november in elk geval wel te
gaan verloven, vóór ik zou vertrekken. We hebben een verlovings feest gegeven op de
boerderij in Finsterwolde met ’s avonds een feestje in de stal. Daarvan was een deel met
kleden afgeschermd en verwarmd met een warmtekanon. Er werd ook een houten
dansvloer in gelegd. De wijn, die vader Roelofs zelf uit Duitsland had gehaald, lag in de
paarde krip.

De stal, waarin we ons verlovingsfeest vierden
We zaten op stropakjes waar dekens van de strokartonbaan op lag.en. Die dekens kon ik
goedkoop kopen bij de Vrijheid in Veendam. Ze werden ook veel vernaaid tot
paardedekens of als isolatiedekens gebruikt.
Verandering van plan
Naar aanleiding van die verloving kwam een heel andere ontwikkeling aan de orde.
Trijnies vader gaf bij voortduring te kennen dat hij wel wou stoppen met de boerderij.
Trijnie en ik gaven aan onze toekomst daar best te zien zitten en het bedrijf wel te willen
voortzetten. Het was een groter bedrijf dan in Veendam.
Vervolgens kwamen daardoor andere prioriteiten aan de orde. Indien ik boer zou worden
in het Oldambt dan moest ik wel ze snel mogelijk ervaring gaan opdoen in deze streek.
Een volontairschap naar Frankrijk was toen niet meer aan de orde en werd omgezet naar
een volontairschap naar Nieuw-Beerta, bij de familie Starke-Jager. Die stond bekend als
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goede boer en waren kennissen van de familie De Boer-Tijdens (Oom Jan Hendrik en
tante Greet) in Finsterwolde. Daar kwamen wij vaak en overlegden ook veel met hen.

Het hele jaar rond in 1966 heb ik
in Nieuw-Beerta gewoond en heb
op de boerderij bij Starke veel
geleerd. We hebben daar hele
positieve herinneringen aan. Het
was naast een leerplek ook een
plek om je thuis te voelen. Ik
werd helemaal in het gezin
opgenomen. Starke had
genealogie als hobby en daar heb
ik ook de smaak te pakken
gekregen. Starke heeft de eerste kwartierstaten die aan deze genealogie van de familie
Smid-Roelofs ten grondslag liggen, opgesteld.
Ik heb toen ook een cursus vollegrondsgroenteteelt gevolgd om ventueel licenties te
kunnen krijgen voor de verbouw van groente en uien of iets dergelijks.
De weekenden waren we in Finsterwolde. Het was een leuke tijd. Van Veendam hoorde
ik niet veel. Mijn vader deed de boerderij met hulp van mijn neefs Tepper als het nodig
was . In dat jaar kreeg hij wel zij eerste hartinfarct, maar ik werd daar niet zo in
betrokken. Ik hoorde dat van afstand. Onze toekomst lag duidelijk in Finsterwolde.
Na het jaar Nieuw-Beerta verhuisde ik naar Finsterwolde om daar met mijn aanstaande
schoonvader de boerderij te gaan runnen. Er kwam daar een nieuwe eerste arbeider, een
vakman en zo gingen we positief beginnen.
Alhoewel de gesprekken over de manier van overname van het bedrijf heel moeizaam
gingen en niet vaak aan de orde kwamen, kreeg ik wel de ruimte om met het boekhoud
buro van de Groninger maatschappij van landbouw te overleggen en informatie te
krijgen. Onze trouwdag was nog niet definitief vastgesteld, maar Trijnie zou ontslag
nemen bij Mansholt en ook thuis komen . Er was inmiddels geen huishoudster meer. Die
was het jaar eerder al vertrokken.
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Schuurmet graansilo’s van de boerderij Finsterwolde

Verdreven

‐ 309 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Boer worden

Het is allemaal echter ander gelopen.
Trijnie’s vader kreeg een vriendin uit
Hilversum. Ze was bijna 20 jaar jonger
dan Trijnies vader en zag het helemaal
zitten op de boerderij in Finsterwolde.
Trijnies vader was niet zo zeker van de
relatie en in juli van dat jaar was het dan
ook “uit”. Hij wilde niet verder met haar.
De vriendin echter (Lenie) ging niet zo
maar weg maar mobiliseerde wat mensen
in haar omgeving , waaronder haar broer,
een marineofficier uit Den Helder. Vader
Roelofs toonde zich opgelucht dat het uit
was, maar ’s middags kwam de broer uit
Den Helder en die heeft zoveel druk
uitgeoefend dat vader Roelofs zich niet bij
zijn standpunt heeft gehouden en gezegd
heeft haar wel te willen trouwen.
Lenie had de ringen al bij zich.
Vervolgens is de broer een gesprek
aangegaan met Trijnie en mij. Wij waren
in het zomerhuisje gaan zitten toen de
broer aankwam, omdat we ons er niet in
wilden mengen. De broer heeft ons toen eigenlijk overal de schuld van gegeven.
Voorgang boerderij Finsterwolde
De schuld van het stuklopen van de relatie zou door ons veroorzaakt zijn en wij werden
voor van alles uitgemaakt. Wij wisten toen nog niet van de ommezwaai van Trijnie’s
vader en wensten eigenlijk ook helemaal niet op deze manier door zo’n bullebak en
schreeuwende militair te laten behandelen en toespreken
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Oom Reint en tante Annie ontvingen ons meelevend
. Met de mededeling aan deze man dat ik lang genoeg in militaire dienst geweest was om
me hier niks van aan te trekken en we helemaal niks met hem te maken hadden zijn we
toen vertrokken naar de CC Polder om daar op adem te komen en af te wachten. Oom
Reint en tante Annie hebben ons echt opgevangen.
.Vervolgens kwam de mededeling dat de relatie met Lenie inderdaad hersteld was en dat
er geen sprake meer van was dat wij op de boerderij zouden komen. Wij moesten ons
maar redden.
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Aangezien de situatie inVeendam veranderd was en mijn vader helemaal niks meer op de
boerderij mocht doen, hebben we toen besloten alsnog naar Veendam te gaan om daar het
familiebedrijf over te nemen, ondanks dat onze voorkeur anders was.
Deze overdracht is in goed onderling overleg tot stand gekomen.
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Generatie I

I.1.

Geert Edzko Smid

* 8-10-1849 te Veendam
† 10-7-1932 te Veendam.

Landbouwer.
Huwt op 6-10-1875 te Meeden met
Geertruide Meinds Smid

I.2.

Obbe Jacob Meyer

I.3.

Jan Ties Kram

w.v. 8 k. zie II.1.
* 18-12-1850 te Meeden
† 8-1-1918 te Veendam.

* 22-7-1847 te Veendam
† 8-6-1909 te Nauwheim
Landbouwer te Zuidwending, later aardappelmeel Fabrikant
Huwt op 25-5-1870 te Veendam met
w.v. 7 k. zie II.2.
Martje Panman (doopsgezind)
* 16-11-1846 te
Ommelanderwijk
† 2-12-1921 te Zuidwending
* 28-2-1820 te Veendam
† 8-3-1870 te Veendam

Landbouwer.
Huwt op 19-1-1843 te Veendam met
Delina Doornbos

I.4.

Adolf Pathuis

* 26-11-1831 te Noordbroek
† 23-1-1894 te Veendam
* 24/25-1-1830 te Meeden
† 6-11-1918 te Meeden

Manufacturier van stoffen in Meeden1
Huwt op 11-5-1849 te Veendam met
Hindrika Tholen
Kielwindeweer

* 21-9-1840 te
† 9-7-1899 te Meeden

Kocht ook stoffen in, op Leipzichter Messe. Liep daarvoor in een dag van
Meeden naar Coevorden en reisde vanaf daar met de postkoets.
1
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Berend Roelofs

* 5-7-1843 te Finsterwolde
† 26-11-1925 te

Finsterwolde
Landbouwer te Finsterwolde
Huwt op 15-3-1872 te Meeden met
Alida Hermina Tonkes
Uithuizer-Meeden

* 4-11-1848 te
† 17-1-1926 te Finsterwolde

I.6.

Sebe Reinder Haver
* 27-7-1846 te Marsum
Opzichter stadsbezittingen, o.a. bij de inpoldering van de C.C. polder.
Huwt op 24-3-1896 te Bierum met
Martje Hoving
* 11-4-1848 te Spijk

I.7

Symon Wijk

* 24-4-1836
† 20-2-1917 te Winsum
Landbouwer op boerderij 'Mattenesse', Maarhuizen in Mensingeweer.
Huwt op 27-6-1872 te Adorp met
w.v. 6 k. zie II.7.
Anje Schuringa
* 11-12-1845 te Ezinge
eerder gehuwd met ... Hekma Wierda
† 3-10-1907 op
'Mattenesse'.
[RI]
I.8.
Jacob Jans Boer
Schaphalsterzijl

* 9-4-1834 te
† 8-5-1910 te Winsum

Landbouwer te Schaphalsterzijl.
Huwt op 4-9-1883 met
Jantje Hendriks Kuiper
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Generatie II

II.1.

Kinderen van Geert Edzko Smid en Geertruide Meinds Smid.

1.

Edzko Popko Smid
(had ‘hoge’ rug)
Huwt met
Lumina Catharina Molema

* 23-11-1876
† 16-6-1926
w.v. g. k.k.
* 16-7-1878
† 25-8-1960

2.

Catharina Roelfine Smid

* 2-12-1878
† 17-10-1912

Huwt met
Hayo Bennema

* 14-5-1873
† 8-6-1917

die eerder getrouwd was met
Jacobine Scheltens

3.

* 29-12-1875
† 15-1-1976

Meint Popko Smid

* 29-11-1878 te Veendam
† 30-12-1962 te Veendam

Landbouwer
Huwt op 23-4-1908 te Veendam met
Janka Meyer

w.v. 4 k. zie III.1.3.
* 18-4-1883 te Zuidwending
† 5-8-1949 te Veendam.

4.

Hendrika Geertje Smid

* 5-3-1880
† 24-5-1893

5.

Geerdina Smid

* 7-8-1883
† 6-4-1913
w.v. 2 k. zie III.1.5a.
* 7-9-1881
† 6-8-1940
w.v. 2 k. zie III.1.5b.
* 6-2-1882
† 22-2-1974

Huwt met
Roelf Obbe Meyer
Hij huwt later met
Sieka Rensina Roelofs

6.

Roelfine Hendrika Smid
Huwt met
Harm Kremer
landbouwer, wonende te Kalkwijk

7.

Popko Pieter Smid

* 23-6-1885
† 17-1-1957
w.v. 2 k. zie III.1.6.
* 11-8-1886
† 9-9-1959
* 18-11-1887
† 10-6-1890
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Geertruide Smid

* 25-11-1889
† 3-9-1972
w.v. 2 k. zie III.1.8.
* 18-4-1887
† 27-8-1980

Huwt met
Geert W. Wollerich

II.2.

Kinderen van Obbe Jacob Meyer en Martje Panman.

1.

Jacob Meyer

* 23-3-1871
† 1-7-1917
w.v. 7 k. zie III.2.1.
* 10-7-1870 te Anloo
† 17-4-1937

Huwt met
Hendrika Themmen

2.

Meerten Meyer

* 13-12-1873
† 6-3-1887

3.

Jacobje Meyer

* 3-1-1880
† 29-7-1912 te Nieuwe

Huwt met
Aike Hubbeling

w.v. 5 k. zie III.2.3.
* 27-10-1872
† 9-1-1947

Obbe Obbes Meyer

* 10-7-1877
† 8-4-1950
w.v. 3 k. zie III.2.4.

Pekela

4.

Huwt met
Jantje Kremer
5.

Dievertje Meyer

* 3-1-1880
† 31-3-1944
w.v. 5 k. zie III.2.5.
* 30-3-1880
† 19-9-1938

Huwt met
Dethmer Helenius Gastman
Landbouwer te Ulsda
6.

Roelf Obbe Meyer

* 7-9-1881
† 6-8-1940
w.v. 2 k. zie III.1.5a.
* 7-8-1883
† 6-4-1913
w.v. 2 k. zie III.1.5b.
* 6-2-1882
† 22-2-1974

Huwt met
Geerdina Smid
Huwt later met
Sieka Rensine Roelofs

7.

Janka Meyer
Huwt op 23-4-1908 te Veendam met
Meint Popko Smid
Landbouwer te Veendam
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II.3

Kinderen van Jan Ties Kram en Delina Doornbos.

1.

Jantina Kram
Huwt met
Pieter Boerma

w.v. 1 k. zie III.3.1

Hillichiena Kram
Huwt met
Harm Breedveld

w.v. 1 k. zie III.3.2

Catharina Kram
Huwt met
Lenis Veninga

w.v. 3 k. zie III.3.3

2.

3.

4.

Ties Jan Kram

* 22-4-1866
† 7-6-1927
w.v. 3 k. zie III.3.4.
* 21-6-1875
† 1-9-1965

Huwt met
Alberdine Pathuis

II.4.

Kinderen van Adolf Pathuis en Hindrika Tholen.

1.

Fokkina Pathuis
Huwt met
Harm van der Wal

w.v. 3 k. zie III.4.1.

Rensina Pathuis
Huwt met
Berend Smook - Landbouwer

w.v. 3 k. zie III.4.2

Aaltje Pathuis
Huwt met
Jan Kuiper - Manufakturier

w.v. 3 k. zie III.4.3

2.

3.

4.

Warina Pathuis
† 27-3-1956 te den Haag
Huwt met
w.v. g. k.k.
Klaas Hendrik Kanning
† 15-6-1956 te den Haag
Goudsmid eerst in Winschoten, later in Groningen, in Gentestraat 118.

5.

Alberdine Pathuis

* 21-6-1875
† 1-9-1965
w.v. 3 k. zie III.3.4.
* 22-4-1866
† 7-6-1927

Huwt met
Ties Jan Kram
Landbouwer2

2

Ties Jan Kram was een van de eerste “stam selecteurs” voor pootaardappelen.
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Marchina Pathuis
Huwt met
Johan Klasens

w.v. 3 k. zie III.3.6.

Warner Pathuis
Huwt met
Emma van Dijk

w.v. 2 k. zie III.4.7.

II.5.

Kinderen van Berend Roelofs en Alida Hermina Tonkes.

1.

Tjaaktje Roelofs
Huwt met
Niklaas Hofstee

2.

w.v. 3 k.k. zie III.5.1.

Wiepkeline Roelofs
[BB133]
Huwt met
Tjark Eltjo Struif Bontkes

* 6-6-1884 te Finsterwolde
† 23-3-1966 te Drieborg
w.v. 3 k.k. zie III.5.2.
* 16-9-1879 te Finsterwolde
† 28-11-1953 te

Finsterwolde
3.

4.

Siep Roelofs
Huwt met
... Hofstee

w.v. 2 k. zie III.5.3.

Roelof Jurjen Roelofs

* 27-3-1877
† 30-10-1957
w.v. 2 k. zie III.5.4.
* 24-11-1878
† 9-8-1956

Huwt met
Trijntje Haver

II.6.

Kinderen van Sebe Reinder Haver en Martje Hoving.

1.

Martje Haver
Huwt met
... Voorthuis

2.

Hilda Haver
Huwt met
... Geertsema

3.

Trijntje Haver

w.v. k. zie III.6.1.

* 24-11-1878 te Bierum
† 9-8-1956 te Groningen
w.v. 2 k.k. zie III.5.4.
* 27-3-1877
† 30-10-1957 te

Huwt met
Roelof Jurjen Roelofs
Landbouwer te Finsterwolde
Finsterwolde
4.

Vincent Everts Haver

* 17-1-1877 te Spijk

‐ 318 ‐

Familie Smid‐Roelofs

Stamboom

wonende te Appingedam
† 15-3-1966 te Appingedam
Was tot 1918 stuurman op een zeilschip, daarna directeur van de N.V.
Damsterveer te Appingedam. [GK VII.84]
Huwt op 20-5-1920 te Scheemda met
w.v. g. k.k.
Klazina Margriet Alida Burema
* 8-8-1895 te Leermens
† 30-3-1976 te Delfzijl
huisgenoot van Jaques Calcar

II.7.

Kinderen van Symon Wijk en Anje Schuringa.

1.

Claas Cornelis Wijk

2.

Dieuwertje Wijk
wonende te Haren.

* 10-12-1874

3.

Cornelis Everhardus Wijk

* 6-1-1878 te Mensingeweer
† 3-7-1959 te Winsum.

* 19-7-1873
† 6-11-1952 te Haren
Landbouwer op 'Ruigezand', later z.b. te Groningen, daarna te Haren.
Huwt op 2-5-1903 te Grijpskerk met
Jouktje Fokelena Gaaikema
* 22-3-1880 te Korhorn.
† 28-5-1974

Landbouwer te Maarhuizen
Huwt op 15-1-1906 te Winsum met
Anje Boer
Schaphalsterzijl

w.v. 4 k. zie III.7.3.
* 16-12-1883 te
† 21-8-1977 te Haren

4.

Everhardus Wijk
* 13-2-1881 te Leens
ongehuwd
† 3-5-1977
was Mr, burgermeester van Scheemda en later wonende te Rijswijk.

5.

Grietje Wijk
Huwt op 18-5-1910 met
Berend Tammos van Hoorn
Landbouwer op 'Mattenesse'.

6.

Petrus Johannus Wijk
* 16-12-1884
Effectenhandelaar in Groningen, later wonende te Heiloo.
Huwt op 25-11-1942 te Groningen met
Hendrika Eekhof
* 8-11-1900 te Nijmegen

II.8.

Kinderen van Jantje Kuiper en Jacob Jans Boer.

* 2-3-1883
w.v. 3 k. zie III.7.5.
* 26-7-1887 te Wierhuizen

1.
Anje Boer
Schaphalsterzijl

* 16-12-1883 te

Huwt op 15-1-1906 te Winsum met
Cornelis Everhardus Wijk
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† 21-8-1977 te Haren
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Familie Smid‐Roelofs

Stamboom

Landbouwer te Maarhuizen

† 3-7-1959 te Winsum.
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Generatie III

III.1.2.

Kinderen van Catharina Roelfine Smid en Heyo Bennema.

1.

Geertruide Hindrika Bennema
Huwt in 1931 met
Gerhard Jan Smit

III.1.3.

Kinderen van Meint Popko Smid en Janke Meyer.

1.

Geertruida Catharina Smid
Huwt met
Hendrik Hero Heres
Had een meubelzaak

* 13-2-1909 te Zuidwending
w.v. 3 k. zie IV.1.2.1.
† 1959

* 1908
* 1907

2.

Martje Jacobje Smid
Huwt in 1934 met
Hendrik Mulder
Daarvoor huwde hij in 1929 met
Grietje Meyer

* 1910
w.v. 1 k. zieIV.1.3.2a.
* 1902
w.v. 1 k. zie IV.1.3.2b.
* 1901

3.

Geerda Edzkona Smid
Huwt in 1935 met
Siebrand Warner Vos
Landbouwer

*1912
w.v. 3 k. zieIV.1.3.3.
* 1910

4.

Geert Edzko Smid

* 9-3-1912 te Veendam
† 13-11-1968 te Veendam

Landbouwer te Veendam
Huwt op 25-11-1937 met
Fokkina Rensine Kram

w.v. 3 k. zie IV.1.3.4.
* 4-4-1914 te Veendam
† 17-10-1963 te Veendam

Hij huwt in 1965 met
Jellie Kruizinga

* 1919

III.1.5a.

Kinderen van Geerdina Smid en Roelf Obbe Meyer (II.2.6a).

1.

Obbe Jacob Meyer

* 17-3-1908
† 1986
w.v. 2 k. zie IV.1.5a.1.
* 21-7-1909

Huwt in 1933 met
Etty Heilene Terpstra
2.

Geert Edzko Meyer
Huwt in 1938 met
Jantina Bauchine van Hage

* 7-2-1911
w.v. 4 k. zie IV.1.5a.2.
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III.1.5b.

Kinderen van Roelf Obbe Meyer en Sieka Rensina Roelofs (II.2.6b.).

1.

Lambertha Hendrika Meyer
Huwt met
Ernst August Broekema

* 2-8-1918
w.v. 3 k. zie IV.1.5b.1.
* 24-5-1916

2.

Martje Jacobje Meyer
Huwt met
Jacob Dapper

* 24-4-1922
w.v. 4 k. zie IV.1.5b.2.
* 19-12-1919

III.1.6.

Kinderen van Roelfine Hendrika Smid en Harm Kremer.

1.

Geertruida Geesje Kremer
Huwt in 1942 met
Teunis Jan Albronda

* 1912
w.v. 2 k. zie IV.1.6.1.
* 1906

2.

Geesje Kremer
Huwt in 1943 met
Claas Roda
Huwt later met
Grietje Trientje Alberdine Huizinga

* 1914
w.v. 1 k. zie IV.1.6.2a.

III.1.8.

Kinderen van Geertruide Smid en Geert W. Wollerich.

1.

Geertruida Greta Wollerich

* 1913
†17-4-1938
w.v. 3 k. zie IV.1.8.1a.

Huwt met
Rumbertus Jelsema
Huwt later met
Eelktje Dijkstra
2.

Grietje Wilhelmina Wollerich
Huwt met
Roelf Wollerich

w.v. 3 k. zie IV.1.8.2.
† 1979

III.2.1.

Kinderen van Jacob Meyer en Hendrika Themmen.

1.

Obbe Meyer

2.

Grietje Meyer

3.

Jacobus Meyer

4.

Meerten Meyer
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5.

Roelf Jacob Meyer

6.

Meinardus Teunis Meyer

7.

Martje Meyer

III.2.3.

Kinderen van Jacobje Meyer en Aike Hubbeling.

1.

Anna Hubbeling

2.

Martje Hubbeling

3.

Trientje Hubbeling

4.

Obbina Hubbeling

5.

Hillekien Hubbeling

III.2.4.

Kinderen van Obbe Obbes Meyer en Jantje Kremer.

1.

Obbe Meyer

2.

Hendrik Willem Meyer

3.

Jacob Roelf Meyer

III.2.5.

Kinderen van Dievertje Meyer en Dethmer helenius Gastman. [BB]

1.

Aletta Martha Gastman

2.

Martje Jacobje Gastman
ongehuwd

† -12-1994

3.

Elisabeth Geertje Gstman
op zestienjarige leeftijd overleden

† 11-4-1929

4.

Jacoba Janka Gastman

5.

Eltjo Helenius Gastman
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III.3.1.

Kinderen van Jantina Kram en Pieter Boerma.

1.

Egge Boerma
Huwt met

w.v. 4 k. zie IV 3.1.1.

III.3.2.

Kinderen van Hillechiena Kram en Harm Breedveld.

1.

Gini Breedveld
Huwt met
Jo Botje

w.v. 1 k. zie IV.3.2.1.

III.3.3.

Kinderen van Catharina Kram en Lenis Veninga.

1.

Frouwkje Veninga
Huwt met
Bé Renken

w.v. 2 k. zie IV.3.3.1.

Jan Veninga
Huwt met
Janka Mayer

w.v. 2 k. zie IV.3.3.2.

2.

3.

Delina (Linie) Veninga

III.3.4.

Kinderen van Alberdine Pathuis en Ties Jan Kram (III.4.5)

1.

Jan Ties Kram
landbouwer
Huwt met
Stien Tepper

2.

3.

4.

w.v. 3 k. zie IV.3.4.1.

Hindrika Marchien Kram
Huwt met
Gerrit Gijsbert Wolthuis

w.v. 4 k. zie IV.3.4.2.

Délina Hillechina Kram
Huwt met
Abraham Hendrik Tepper

w.v. 3 k. zie IV.3.4.3.

Fokkina Rensine Kram

* 4-4-1914 te Veendam
† 17-10-1963 te Veendam
w.v. 3 k. zie IV.1.3.4.
* 9-3-1912 te Veendam
† 13-11-1968 te Veendam

Huwt op 25-11-1937 met
Geert Edzko Smid
Landbouwer te Veendam
Hij huwt in 1965 met
Jellie Kruizinga

* 1919
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III.4.1.

Kinderen van Fokkina Pathuis en Harm van der Wal.

1.

Albertus van der Wal

2.

Adolf van der Wal

3.

Geertruida Dina Remina van der Wal
Directrice van de Huishoudschool

III.4.2.

Kinderen van Rensina Pathuis en Berend Smook.

1.

Wubbegine Jantine Smook

2.

Adolf Smook
Fabrieksarbeider in Oude Pekela

3.

Hendrik Jacob Smook
Landbouwer in Nieuw Buinen

III.4.3.

Kinderen van Aaltje Pathuis en Jan Kuiper.

1.

Jan Pieter Kuiper
Huwt met
Fenna Bazuin

w.v. k. zie IV.4.3.1.

2.

Adolf Kuiper
Ambtenaar in den Haag.

3.

Rika Kuiper
Hoofd huishouding van het ziekenhuis in Enschede

III.4.6.

Kinderen van Mavehina Pathuis en Johan Klasens.

1.

Hindrika Warina Klasens
vrouwenarts te Groningen

2.

Hendrik Ann Klasens
Scheikundige Eindhoven

3.

Adolf Klasens
Hoogleraar en conservator Leids Museum van oudheden in Voorhout

III.4.7.

Kinderen van Warner Pathuis en Emma van Dijk.
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1.

Adolf Pathuis
Hoofdarchievaris te Groningen
Huwt met
Reina

2.

Catharina Jacoba Pathuis
Huwt met
Otto Willem van Geytenbeek
Gemeentesecretaris te Borkulo

III.5.1.

Kinderen van Tjaaktje Roelofs en Niklaas Hofstee.

1.

Menna Hofstee
Huwt met
P.A. de Boer ('Ko') (Warfstermolen)

2.

Piet Hofstee
Huwt met
Dien C. van Hulst (Montfoort)

w.v. k. zie IV.5.1.2.

3.

... Hofstee (man)
Huwt met
J.G. van der Pot (Rotterdam)

III.5.2.

Kinderen van Wietje Roelofs en Eltjo Tjark Struif Bontkes.

1.

Alida Hermina Struif Bontkes
Huwt op 2-5-1939 te Finsterwolde met
Boelo L. Tijdens
[BB 74]

* 19-2-1917 te Finsterwolde
w.v. 3 k. zie IV.5.2.1.
* 13-10-1914 te Drieborg

2.

Onno Struif Bontkes
Huwt op 26-5-1944 te Finsterwolde met
Thalia Ida Cornelia Barlagen

* 9-6-1919 te Finsterwolde
w.v. 4 k. zie IV.5.2.2.
* 25-2-1923 Reider Wolde

3.

Catharina Jantine Struif Bontkes
Huwt op 15-4-1944 te Finsterwolde met
Jan Dusseldorp
[BB 86]

* 7-10-1921 te Finsterwolde
w.v. 4 k. zie IV.5.2.3.
* 10-10-1918

III.5.3.

Kinderen van Siep Roelofs en ... Hofstee.

1.

A.H. Hofstee
Huwt met
Theo de Langen (Amersfoort)

polder
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2.

E. Hofstee
Huwt met
G. Methorst (Arnhem)

III.5.4.

Kinderen van Roelof Jurjen Roelofs en Trijntje Haver.

1.

Berend Roelofs

Huwt op 11-6-1940 te Winsum met
Annette Jantine Wijk
Schaphalsterzijl

* 17-3-1912 te Finsterwolde
† 13-11-1976 te Groningen
w.v. 2 k. zie III.5.4.1.
* 11-2-1919 te
† 13-2-1962 te Finsterwolde

2.

Sebe Reinder Roelofs
Huwt op 24-10-1941 te Finsterwolde met
Anje Trienje Barlagen

* 2-2-1914 te Finsterwolde
w.v. 6 k. zie IV.5.4.2.
* 5-5-1919 Reider Wolde

polder
d.v. Tonko Harm Barlagen en Jantje Lamberta Tiddens

III.6.2.

Kinderen van Martje Haver en ... Voorthuis.

1.

S.R. Voorthuis
landbouwer te Spijk
Huwt op 3-6-1920 te Uithuizermeeden met
Geertruida Jantina Westerdijk
[RI IX.358]

III.7.3.

* 27-8-1893 te Spijk
w.v. 3 k. zie IV.6.2.1.
* 1-10-1897

Kinderen van Cornelis Everhardus Wijk en Anje Boer (II.8.1.).

1.
Symon Jacob Wijk
Schaphalsterzijl

* 7-4-1909 te
† 18-4-1978 te Groningen

Landbouwer op de Meeren te Maarhuizen.
Huwt op 29-11-1935 te 's Gravenhage met
Willemina Toxopeus

w.v. 2 k. zie IV.7.3.1.
* 13-4-1912 op Groot
Voorwerk te Garsthuizen

2.
Jacob Claas Wijk
* 18-1-1911 te
Schaphalsterzijl
Landbouwer op den Oever te Eenrum, daarna op Westermee te Rasquert.
Huwt op 12-5-1937 te Eenrum met
w.v. 2 k. zie IV.7.3.2.
Jansje Geertje Wibbens
* 15-9-1915 op den Oever
te Eenrum

3.
Jan Anco Wijk
Schaphalsterzijl
Landbouwer te Saaxum.

* 10-2-1916 te
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Huwt op 23-5-1946 te Oldehove met
Aukje Alida Siccema
4.
Annette Jantine Wijk
Schaphalsterzijl

* 11-2-1919 te

Huwt op 11-6-1940 te Winsum met
Berend Roelofs
Hij huwt op 4-10-1969 te Hilversum met
Lenie van Medendorp
III.7.5.

w.v. 3 k. zie IV.7.3.3.
* 16-1-1922 te Saaxum

† 13-2-1962 te Finsterwolde
w.v. 2 k. zie IV.5.1.1.
* 17-3-1912 te Finsterwolde
† 13-11-1976 te Groningen
* 29-5-1930 te den Helder

Kinderen van Grietje Wijk en Berend van Hoorn.

1.

Anna Catharina Geertruida van Hoorn
* 7-2-1911
Huwt op 22-2-1932 te Wehe met
w.v. 1 k. zie IV.7.5.1.
Hendrik Balster Meiborg
*29-3-1907 te
Borgercompagnie
Landbouwer te Sappermeer, later op Albrandaheerd.'
2.

3.

Tammo Symon Derk van Hoorn
Mr in de rechten te Caracas, Venezuela.
Huwt op 16-1-1943 te Heemstede met
Christina Marianne Dozy
Catharina Geertruida van Hoorn
Huwt op 15-4-1938 te Wehe met
Jan Eggo Hommes
Landbouwer te Beerta
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* 25-6-1914
w.v. 2 k. zie IV.7.5.2.
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Familie Smid‐Roelofs

Stamboom

Generatie IV

IV.1.2.1.

Kinderen van Geertruide Hindrika Bennema en Gerhard Smit.

1.

Annet Alida Smit
Huwt in 1955 met
Willem Adriaan Jerom Heldering

* 1932
w.v. 2 k. zie V.1.2.1.1.

2.

Catharina Jacobina Smit
Huwt in 1962 met
Douwe Jan Bauwstra

* 1932
w.v. 3 k. zie V.1.2.1.2.
* 1916

3.

Jan Heio Smit
Huwt in 1967 met
Anneke Gezine Schoonbeek

* 1947
w.v. 3 k. zie V.1.2.1.3.
* 1947

IV.1.3.2a.

Kinderen van Martje Jacobje Smid en Hendrik Mulder.

1.

Edo Albert Mulder
Huwt in 1952 met
Maria Jacoba Cornelia Ochtman

IV.1.3.2b.

Kinderen van Hendrik Mulder en Grietje Meyer.

1.

Grietje Mulder
Huwt in 1952 met
Jan Abraham van den Busken

IV.1.3.3.

Kinderen van Geerda Edzkona Smid en Siebrand Warner Vos.

1.

Egge Lammert Vos
Landbouwer te Borgercompagnie
Huwt in 1959 met
Gretha Hendrika de Jonge

w.v. 2 k. zie V.1.3.3.1.
* 1937

2.

Meint Popko Vos

* 1940

3.

Alida Janka Vos
Huwt in 1969 met
Remko Mulder

*1944

* 1936
w.v.3 k. zie V.1.3.2a.1.
* 1938

* 1930
w.v. 2 k. zieV.1.3.2b.1.
* 1926

* 1937

* 1935
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IV.1.3.4.

Kinderen van Geert Edzko Smid en Fokkina Rensine Kram (III.3.4.4.).

1.

Meint Popko Smid
Huwt in 1963 met
Albertje Betsie Bos

* 28-7-1938 te Veendam
w.v. 2 k. zie V.1.3.4.1.
* 5-6-1937

2.

Ties Jan Smid
Huwt op 19-5-1967 met
Hilligje Catharina ter Haar

* 23-11-1939 te Veendam
w.v. 2 k. zie V.1.3.4.2.
* 27-7-1943

3.

Edzko Popko Smid
Huwt op 21-9-1967 te Finsterwolde met
Trijntje Roelofs

* 10-8-1942 te Veendam
w.v. 3 k. zie V.1.3.4.3.
* 3-3-1944 te Finsterwolde

IV.1.5a.1.

Kinderen van Obbe Jacob Meyer en Etty Heilene Terpstra.

1.

Roelf Obbe Meyer
Huwt in 1974 met
Metje Staal

*1934
w.v. 3 k. zie V.1.5a.1.1.
* 1947

2.

Johanna Geerdina Sieka Meyer
Huwt in 1961 met
Jacob Wypkema

* 16-11-1935
w.v. 2 k. zie V.1.5a.1.2.
* 28-2-1932

IV.1.5a.2.

Kinderen van Geert Edzko Meyer en Jantina Bauchine van Hage.

1.

Anneke Sieka Geerdina Meyer
Huwt in 1968 met
Sjoerd Bangma

*1939
w.v. 2 k. zie V.1.5a.2.1.
*1938

2.

Sieka Roelfina Augustina Meyer
Huwt in 1967 met
Johan Christiaan Neuteboom

* 1941
w.v. 2 k. zie V.1.5a.2.2.
* 1937

3.

Tineke Gerda Meyer
Huwt met
Hendrik Johan de Boer

IV.1.5b.1.

Kinderen van Lambert Hindrika Meyer en Ernst August Broekema.

1.

Asing Roelf Broekema
Huwt in 1947 met
Edith Zamojski

* 1945

2.

Sieka Fenny Broekema
Huwt in 1971 met
Willem Arnoud Minderhoud

* 1945
w.v. 2 k. zie V.1.5a.3.2.
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3.

Fenny Marianne Broekema

* 1951

IV.1.5b.2.

Kinderen van Martje Jacobje Meyer en Jacob Dapper.

1.

Roelf Adriaan Dapper
Huwt met
Margot Juliane Kronenbitter

*1945
w.v. 3 k. zieV.1.5b.2.1.
* 1946

2.

Antoinette Marje Dapper
Huwt met
Tjebbo Tamminga

* 1948
w.v. 1 k. zie V.1.5b.2.2.
* 194

3.

Offert Dapper
Huwt met
Hanneke de Vries

* 1953
* 1955

4.

Sieka Irene Dapper

*1956

IV.1.6.1.

Kinderen van Geertruide Geesje Kremer en Teunis Jan Albronda.

1.

Tobias Harm Albronda
Huwt in 1969 met
Catharina Maria van der Mark

* 1943
w.v.2 k. zie V.1.6.1.1.
* 1947

2.

Roelfine Geesje Etty Albronda
Huwt in 1969 met
Leo Petrus Paulus Gussenhoven

* 1949
w.v. 3 k. zie V.1.6.1.2.

IV.1.6.2.

Kind van Geesje Kremer en Klaas Roda.

1.

Koos Roda

IV.1.8.1a.

Kinderen van Geertruide Wollerich en Rumbertus Jelsema.

1.

Geertruide Jelsema
Huwt in 1961 met
Reinder W. Klaasen

IV.1.8.2.

Kinderen van Roelf Jan Wollerich en Grietje Wilhelmina Wollerich.

1.

Geertruida M. Wollerich
Huwt in 1972 met
Jaques Derk Doornbosch

* 1944

* 1937
w.v. 2 k. zie V.1.8.1a.1.

* 1944
w.v. 2 k. zie V.1.8.2.1.
* 1943
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2.

Marie G. Wollerich
Huwt in 1971 met
Niklos Schwalb

* 1946
w.v. 1 k. zie V.1.8.2.2.
* 1944

3.

Rienko Geert Wollerich
Huwt in 1977 met
Wilhelmina Johanna Geertruide Kole

* 1949
w.v. 1 k. zie V.1.8.2.3.
* 1952

IV.3.1.1.

Kinderen van Egge.

1.

Tineke

2.
3.
4.

Dirk Otto

IV.3.2.1.

Kinderen van Gini Breedveld en Jo Botje.

1.

Nelleke Botje
Huwt met
.. Visser

IV.3.3.1.

Kinderen van Frouwkje Veninga en Bé Renken.

1.

Trienke Renken
Huwt met
Jan Groen

2.

Engel

IV.3.3.2.

Kinderen van Jan Veninga en Janka Meyer.

1.

Loeky Veninga
Huwt met
Berend Hogenesch

w.v. 5 k. zie V.3.3.2.1.

Ina Veninga
Huwt met
André Boswijk

w.v. 2 k. zie V.3.3.2.2.

2.

IV.3.4.1.

Kinderen van Jan Ties Kram en Stien Tepper.

1.

Ties Kram
Huwt met

w.v. 3 k. zie V.3.4.1.1.
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Aly Bos
2.

3.

Harry Kram
Huwt met
Ina Zandee

w.v. 3 k. zie V.3.4.1.2.

Ina Kram
Huwt met
Jan Drenth

w.v. 2 k. zie V.3.4.1.3.

IV.3.4.2.

Kinderen van Rie Kram en Gerrit Wolthuis.

1.

Kees Wolthuis
Huwt met
Mieke Nepven

w.v. 2 k. zie V.3.4.2.1.

Ina Wolthuis
Huwt met
Piet van der Veen

w.v. 2 k. zie V.3.4.2.2.

Hillie Wolthuis
Huwt met
Willem Sinninghe Damsté

w.v. 2 k. zie V.3.4.2.3.

Ties Wolthuis
Huwt met
Jannie Wierstra

w.v. 2 k. zie V.3.4.2.4.

2.

3.

4.

IV.3.4.3.

Kinderen van D (lina) en Bram Tepper.

1.

Jaap Tepper
Huwt met
Tina Hofman

w.v. 1 k. zie V.3.4.3.1.

Ties Tepper
Huwt met
Hillie Kiers

w.v. 1 k. zie V.3.4.3.2.

Harry Tepper
Huwt met
Lieneke Jager

w.v. 2 k. zie V.3.4.3.3.

2.

3.

IV.4.3.1.

Kinderen van Jan Pieter Kuiper en Fenna Bazuin.

1.

Mies Kuiper
Huwt met
… Bazuin
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IV.5.1.2.

Kinderen van Piet Hofstee en Dien C.van Hulst.

1.

Niek Hofstee

IV.5.2.1.

Kinderen van Alida Hermina Struif Bontkes en Boelo Tijdens.

1.

Jan Jacob Tijdens
Huwt op 28-6-1968 te Usquert met
Janneke Hindrika Willemsen
wonen later in zuidlaren. [BB 189]

2.

* 16-2-1940 te Drieborg
* 16-10-1940 te Usquert

Tjark Eltjo Tijdens
Huwt op 12-6-1970 te Slochteren met
Anje Klimp
(Slochteren)

* 29-1-1942 te Drieborg
w.v. 2 k. zie V.5.2.1.2.
* 4-6-1948 te Hellum

3.

* 29-3-1944 te Drieborg

IV.5.2.2.

Wietje Tijdens
Huwt op 21-11-1969 te Beerta met
Klaas Jan de Waard
landbouwer te Kommerzijl (Grijpskerk)

* 5-9-1943 te Leens

Kinderen van Onno Struif Bontkes en Thalia Ida Cornelia Barlagen.

[BB p.117 Suppl]

1.

Tjark Eltjo Struif Bontkes
Huwt op 22-12-1970 te Bellingwolde met
Jantje Greta Bruning

* 13-3-1945 te Finsterwolde

Jantje Lamberta Struif Bontkes
Huwt op 28-11-1968 te Finsterwolde met
Cornelis Gravendaal

* 21-3-1946 te Finsterwolde

3.

Wiepkelina Struif Bontkes
Huwt op 19-5-1972 te Finsterwolde met
Harm Bosch van der Waal

* 10-1-1949 te Finsterwolde

4.

Anje Alide Struif Bontkes
Huwt met
... Hommes

* 3-2-1958 te Finsterwolde

IV.5.2.3

Kinderen van Kartientje Struif Bontkes en Jan Dusseldorf.

1.

Jaap Dusseldorp, stierf op elf-jarige leeftijd aan leukemie.

2.
Schans

Tjark Eltjo Dusseldorf

* 30-3-1947 te Blijham

(Wedde)
2.

* 5-12-1942 te Utrecht

* 27-3-1946 te Nieuwe

Huwt op 8-5-1970 te Slochteren met
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Eissina Margriet ten Kate
(Slochteren)

* 27-12-1949 Borgweg

3.
Schans

Gerrit Dusseldorf

* 28-6-1948 te Nieuwe

Huwt op 16-4-1971 te Bellingwolde met
Frouwina Hindertje Mulder

w.v. 2 k. zie V.2.3.3.
* 3-6-1948 te Bellingwolde

Jacobien Wietje Johanna Dusseldorf

* 21-3-1958 te Nieuwe

4.
Schans

Huwt met
...

IV.5.4.1.

Kinderen van Berend Roelofs en Annette Jantine Wijk (7.3.4.).

1.

Anna Titia Roelofs
Huwt op 13-12-1968 te Finsterwolde met
Ipe Toonstra
Huisarts in Ter Apel.

* 2-10-1942 te Finsterwolde
w.v. 4 k. zie V.5.4.1.1.
* 4-12-1942 te Veelerveen

2.

Trijntje Roelofs
Huwt op 21-9-1967 te Finsterwolde met
Edzko Popko Smid

* 3-3-1944 te Finsterwolde
w.v. 3 k. zie V.1.3.4.3.
* 10-8-1942 te Veendam

IV.5.4.2.

Kinderen van Sebe Reinder Roelofs en Anje Trienje Barlagen.

1.
polder

Jantje Titia Roelofs

* 9-8-1942 Carel Coenraad

Huwt op 6-5-1967 te Finsterwolde met
Jan van Amerongen

* 6-1-1941 te Linschoten

Titia Martha Thalia Roelofs

* 10-8-1943 Carel Coenraad

2.
polder

Huwt op 13-12-1969 te Finsterwolde met
Willem Schilhorn van Veen
* 12-1-1943 te Uithuizen
landbouwer in CC-polder op "Sitterdheerd" en "Drewsheerd". [BB 220 p.495]
3.
polder

4.
polder

5.

Thalia Ida Cornelia Roelofs

* 19-5-1945 Carel Coenraad

Huwt op 13-10-1973 te Finsterwolde met
Jan Roelf Huisinga
huisarts te Weiwerd, later te Hellum

* 9-5-1946 te Amsterdam

Alida Hermina Roelofs

* 5-12-1946 Carel Coenraad

Huwt op 31-5-1975 te Finsterwolde met
Wim Jorritsma

* 10-12-1947 te Lochem

Anja Roelofs

* 16-10-1951 te Winsum
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Huwt op 5-10-1984 te Haarlem met
Jaap Sluis
6.
polder

Roelof Jurjen Roelofs

* 8-4-1956 Carel Coenraad

Huwt op 24-5-1991 te Eelde met
Houwine Maria Sebens

IV.6.2.1.

Kinderen van S.R. Voorthuis en Geertruida Jantina Westerdijk.

1.

Agatha Martha Voorthuis
Huwt op 10-7-1946 te Bierum met
Ludolf Harm Huizenga
landbouwer op 't Zandster Voorwerk te Zijldijk

* 15-5-1921
w.v. g. k.k.
* 2-5-1910 te Zijlvest

2.

Jan Voorthuis
landbouwer te Spijk
Huwt op 8-5-1952 te Nieuwolda met
Annetta Etta Sebens

* 20-8-1924

Berend Voorthuis
landbouwer te Zandeweer [BU 110,134]
Huwt op 14-5-1954 te Kantens met
Bouke Hendrika Bennema

* 25-9-1926

3.

IV.7.3.1.

w.v. 3 k. zie V.6.2.1.2.
* 27-9-1928 te Nieuwolda

w.v. 2 k. zie V.6.2.1.3.
* 4-5-1931 Zandeweer

Kinderen van Symon Jacob Wijk en Willemina Toxopeus.

1.
Anneke (Annette) Wijk
Gravenhage
Huwt op 10-12-1958 te Winsum met
Klaas van der Tuuk
Landbouwer te Baflo

* 28-2-1938 te 's
w.v. 3 k. zie V.7.3.1.1.
* 19-2-1931 te Baflo

2.

Meentje Lambertha Wijk
* 18-5-1940 te Winsum
Huwt op 3-7-1968 te Winsum met
w.v. 2 k. zie V.7.3.1.2.
Jan Willem Kamps
* 11-2-1943 te Baflo
Eerst architect te Groningen, later te Leeuwarden.

IV.7.3.2.

Kinderen van Jacob Claas Wijk en Jansje Geertje Wibbens.

1.

Jacoba Anna Wijk

* 11-9-1941 te Rasquert
† 27-10-1942 te Groningen

2.

Jacoba Anna Wijk
* 22-10-1943 te Rasquert
Huwt op 26-11-1964 te Groningen met
w.v. 2 k. zie V.7.3.2.1.
Teddo Hedzes Nieboer
* 18-11-1940 te Groningen.
Docent op de acedemie voor beeldende kunsten. Thans wonende te
Woudrichem.
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3.

Anja Margaretha Wijk
Huwt op 17-7-1969 te Baflo met
Julle Eberhard Duursema
Landbouwer te Emmeloord.

* 22-5-1946 te Rasquert
w.v. 2 k. zie V.7.3.2.3.
* 1-1-1944 te Grijpskerk

IV.7.3.3.

Kinderen van Jan Anco Wijk en Aukje Alida Siccema.

1.

Cornelis Everhardus Wijk
Landbouwer te Winsum
Hwt op 24-5-1974 te Veendam met
Harmina Anje van Hateren

* 13-7-1948 te Saaxum
w.v. 3 k. zie V.7.3.3.1.
* 22-8-1950 te Wedde

2.

Dirk Djurre Wijk
* 8-5-1951 te Groningen
Landbouwer te Winsum
Huwt op 10-11-1978 te Roden met (achternicht) w.v. 1 k. zie V.7.3.3.2.
Trijntje Geertje Notenbomer
* 26-9-1955 te Roden

IV.7.5.1.

Kinderen van Anna Catarina Geertruida Berends van Hoorn en
Hendrik Balster Meiborg.

1.

Berend Reind Tammo Meiborg
* 8-2-1933 te Sappermeer
Tandarts te Groningen
Huwt op 15-9-1960 in Kristiaanstad, Noorwegen met
Inger Marie Mossa Schou
* 4-10-1935 te Oslo

IV.7.5.2.
Dozy.

Kinderen van Tammo Symon Derk van Hoorn en Christine Marianne

1.

Berend van Hoorn

* 28-2-1940 te Heemstede

2.
Eric van Hoorn
Venezuela.

* 21-5-1958 te Caracas,

IV.7.5.3.
Kinderen van Catharina Geertruida (Berents) van Hoorn en Jan Eggo
Hommes.
1.
Jurjen Bert Hommes
* 27-5-1940
2.
Berent Jurjen Hommes
* 15-4-1943
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Generatie V

V.1.2.1.1.

Kinderen van Annet Alida Smit en Willem Adriaan Jerom Heldering.

1.

Charlotte Missom Heldering

* 1959

2.

Alexandra Geertruida Heldering

* 1964

V.1.2.1.2.

Kinderen van Catharina Jacobina Smit en Douwe Jan Bauwstra.

1.

Paula Bauwstra

2.

Anneloes Bauwstra

3.

Floris Bauwstra

V.1.2.1.3.

Kinderen van Jan Heio Smit en Anneke Gezine Schoonbeek.

1.

Gerhard Jan Smit

* 1968

2.

Everdina Smit

* 1971

V.1.3.2a.1. Kinderen van Edo Albert Mulder en Maria Jacobina Cornelia Ochtman.
1.

Charlotte Mulder

* 1964

2.

Hendrik Mulder

* 1966

3.

Martje Helena Mulder

* 1970

V.1.3.2b.1. Kinderen van Grietje Mulder en Jan Abraham van der Busken.
1.

Yvette Martje van der Busken

* 1953

2.

Michiel Jan Hendrik van der Busken

* 1955

V.1.3.3.1.

Kinderen van Egge Lammert Vos en Greta Hindrika de Jonge.

1.

Siebrand Warner Vos

* 1962

2.

Elina Vos

* 1963
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V.1.3.3.3.

Kinderen van Alida Janka Vos en Remko Mulder.

1.

Geerda Jannie Mulder

* 1970

2.

Ronald Mulder

* 1971

3.

Jannette Mulder

* 1973

V.1.3.4.1.

Kinderen van Meint Popko Smid en Albertje Betsie Bos.

1.

Gesina Kiny Smid

* 4-12-1966 te Eindhoven

2.

Geert Edzko Smid

* 25-3-1969 te Eindhoven

V.1.3.4.2.

Kinderen van Ties Jan Smid en Hilligje Catharina ter Haar.

1.

Nella Heleen Smid

* 10-6-1969 te Groningen

2.

Geert Edzko Smid

* 1971 te Garrelsweer

V.1.3.4.3.

Kinderen van Edzko Popko Smid en Trijntje Roelofs (5.1.1.2.).

1.

Gert-Edzko Smid

* 30-4-1969 te Groningen

2.

Annette Jantine Smid
Huwt op 10-10-1997 te Meeden met
Pieter Hindrik de Haan

* 13-11-1970 te Veendam

3.

Bertine Rensine Smid

* 19-4-1975 te Groningen

V.1.5a.1.1. Kinderen van Roelf Obbe Meyer en Metje Staal.
1.

Wipke Alberta Meyer

* 1975

2.

Etty Helena Meyer

* 1976

3.

Geerdina Obichje Meyer

* 1978

4.

Geerda Meyer

V.1.5a.1.2. Kinderen van Jacob Wypkema en Johanna Geerdina Sieka Meyer.

1.

Aike Wypkema

* 9-9-1962
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Etty Geri Wypkema

* 5-12-1964

V.1.5a.2.1. Kinderen van Anneke Sieka Geerdina Meyer en Sjoerd Bangma.
1.

Nynke Margarete Bangma

* 1968

2.

Sikke Robert Bangma

* 1970

V.1.5a.2.2. Kinderen van Sieka Roelfina Augustina Meyer en Johan Christiaan
Neuteboom.
1.

Christiaan Derk Neuteboom

* 1968

2.

Edzko Arne Neuteboom

* 1970

V.1.5a.2.3. Kinderen van Tineke Gerda Meyer en Hendrik Johan de Boer.
1.

Marlies Froucke de Boer

* 1970

2.

Annemieke Jantien de Boer

* 1972

V.1.5b.1.1. Kind van Asing Roelf Broekema en Edith Zamojski.
1.

Sophie Broekema

V.1.5b.1.2. Kinderen van Sieka Fenny Broekema en Willem Arnoud Broekema.
1.

Martijn Ninke Minderhoud

* 1975

2.

Mirko Jeroen Minderhoud

* 1976

V.1.5b.2.1. Kinderen van Roelf Adriaan Dapper en Margot Juliane Kronenbitter.
1.

Roelf Hendrik Dapper

* 1971

2.

Sebo Dapper

* 1972

3.

Eugene Dapper

* 1976

V.1.5b.2.2. Kinderen van Antoinette Marje Dapper en Tjebbo Tamminga.

1.

Wendie Tamminga

* 1976
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V.1.6.1.1.

Kinderen van Tobias Harm Albronda en Catharina Maria van der Mark.

1.

Emma Barbara Albronda

* 1971

2.

Sarah Geertruida Albronda

* 1977

V.1.6.1.2. Kinderen van Roelfina Geeje Etty Albronda en Leo Petrus Paulus
Gussenhoven.
1.

Agneta Geertruida Geesje Gussenhoven

* 1969

2.

Arjen Teunis Jan Gussenhoven

* 1972

3.

Nienke Frederika Gussenhoven

* 1975

V.1.8.1a.1. Kinderen van Geertruide Jelsema en Reinder W. Klaasen.
1.

Geertruida Maria Sonja Klaasen

* 1965

2.

Toppe Jan Klaasen

* 1969

V.1.8.2.1.

Kinderen van Geertruida M. Wollerich en Jaques Derk Doornbosch.

1.

Annemarie Antoinet Doornbosch

* 1974

2.

Peter Roelof Derk Doornbosch

* 1976

V.1.8.2.2.

Kinderen van Marie G. Wollerich en Niklos Schwalb.

1.

David Schwalb

V.1.8.2.3.
Kole.

Kinderen van Rienko Geert Wollerich en Wilhelmina Johanna Geertruide

1.

Roelof Jan Adriaan Wollerich

V.3.3.2.1.

Kinderen van Loeky Veeninga en Berend Hogenesch.

1.

Janka Hogenesch
Huwt met
Klaas van Egmond

2.

Piet Hogenesch

* 1976

* 1979
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Huwt met
Allison ..
3.

Gieneke Hogenesch
Huwt met
Thijs van Schamp

4.

Marian Hogenesch

5.

Jan Hogenesch

V.3.3.2.2.

Kinderen van Ina Veeninga en André Boswijk.

1.

Janka Boswijk

2.

Jan Eerdwin Boswijk

V.3.4.1.1.

Kinderen van Ties Kram en Aly Bos.

1.

Henriëtte Kram
Huwt met
Pieter Venema

w.v. 1 k. zie VI.3.4.1.1.1.

2.

Jan Ties Kram
( Lilian Aarden )

3.

Herbert Kram

V.3.4.1.2.

Kinderen van Harry Kram en Ina Zandee.

1.

Heleen Kram
Huwt met
Harry Gimberg

2.

Aard Jan Kram
( Anke Marjolijn Muller )

3.

Annemarie Kram
( Johan Romme )

V.3.4.1.3.

Kinderen van Ina Kram en Jan Drenth.

1.

Bart Jan Drenth

2.

Karin Drenth
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V.3.4.2.1.

Kinderen van Kees Wolthuis en Mieke Nepven.

1.

Ralph Wolthuis
( Evelyn Balzar )

2.

Igor Wolthuis

V.3.4.2.2.

Kinderen van Ina Wolthuis en Piet van der Veen.

1.

Hetty van der Veen
( Jacco Wardenier )

2.

Erwin van der Veen

V.3.4.2.3.

Kinderen van Hillie Wolthuis en Willem Sinninge Damsté.

1.

Liesbeth Sinninge Damsté

2.

Mariët Sinninge Damsté

V.3.4.2.4.

Kinderen van Ties Wolthuis en Jannie Wierstra.

1.

Ellen Wolthuis
( Anjo Spijk )

2.

Gerben Wolthuis
( Ingrid Hemmen )

V.3.4.3.1.

Kinderen van Jaap Tepper en Tina.

1.

Bram Tepper

V.3.4.3.2.

Kinderen van Ties Tepper en Hillie Kiers.

1.

Annemiek Tepper

V.3.4.3.3.

Kinderen van Harry Tepper en Lineke.

1.

Harriët Tepper

2.

Bart Tepper

V.5.2.1.2.

Kinderen van Tjark Eltjo Tijdens en Anje Klimp.
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1.

Boelo Luitjen Tijdens

* 26-4-1971 te Drieborg

2.

Martha Greta Alida Tijdens

* 1-3-1973 te Drieborg

V.5.2.3.3.

Kinderen van Gerrit Dusseldorf en Frouwina Hindertje Mulder.

1.

Baukje Carlien

* 19-11-1971 te Hamdijk

2.

Annet Alfine

* 22-7-1973 te Hamdijk

V.4.4.1.1.

Kinderen van Anna Titia Roelofs en Ipe Toonstra.

1.

Eylke Dieuwerke Toonstra

* 9-8-1972 te Deventer

2.

Foske Titia Toonstra

* 15-9-1974 te Deventer

3.

Sjoerd Jan Toonstra

* 26-4-1977 te Ter Apel

4.

Anne Jan Toonstra

* 5-4-1979 te Ter Apel

V.5.4.2.1.

Kinderen van Janneke Roelofs en Jan van Amerongen.

1.

Gijs Arthur van Amerongen

2.

Annedien Titia van Amerongen

3.

Sebe Rowald van Amerongen

V.5.4.2.2.

Kinderen van Titia Roelofs en Willem Schilhorn van Veen.

1.

Pieter Johan Eberhard Schilhorn van Veen

* 11-9-1970 te Uithuizen

2.

Anketrien Hidda Schilhorn van Veen

* 10-2-1972 te Uithuizen

3.
polder

Hidda Kornelia Schilhorn van Veen

* 18-4-1976 Carel Coenraad

V.5.4.2.3.

Kinderen van Tallie Roelofs en Jan Huisinga.

1.

Kees Kornelis Huizinga

2.

Reinder Coenraad Huizinga

3.

Anneke Stieneke Huizinga

+ 9-3-1969 te Ambon
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4.

Eelco Pieter Huizinga

V.5.4.2.4.

Kinderen van Lideke Roelofs en Wim Jorritsma.

1.

Annelies Jorritsma

2.

Hans Jorritsma

3.

Reinder Jorritsma

V.5.4.2.5.

Kinderen van Anja Roelofs en Jaap Sluis

1.

AnniekElisabeth Sluis

2.

Marthe Titia Sluis

V.5.4.2.6.

Kinderen van Roelof Roelofs en Houwine Maria Sebens

1.

Tjaaktje Foskea Roelofs

V.6.2.1.2.

Kinderen van Jan Voorthuis en Annetta Etta Sebens. [RI X.436]

1.

Ida Geertruida Voorthuis

* 9-4-1953

2.

Geertruida Martha Voorthuis

* 31-12-1954

3.

Agatha Etta Voorthuis

* 20-6-1957

V.6.2.1.3.

Kinderen van Berend Voorthuis en Bouke Hendrika Bennema.

1.

Sebe Reinder Voorthuis

* 30-4-1955

2.

Frederika Annetta Voorthuis

* 22-3-1959

V.7.3.1.1.

Kinderen van Anneke Wijk en Klaas van der Tuuk.

1.

Wilma van der Tuuk

* 10-3-1962 te Baflo

2.

Jan Dietert van der Tuuk

* 3-1-1965 te Baflo

3.

Jacoba Annette van der Tuuk

* 22-12-1967 te Baflo

V.7.3.1.2.

Kinderen van Meentje Lambertha Wijk en Jan Willem Kamps.
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1.

Willemina Meentje Kamps

* 12-3-1972 te Groningen

2.

Lambert Floris Kamps

* 16-5-1974 te Groningen

V.7.3.2.2.

Kinderen van Jacoba Anna Wijk en Tiddo Hetzer Nieboer.

1.

Jacoline Nieboer

* 26-5-1965

2.

Ploni Nieboer

* 8-3-1968

V.7.3.2.3.

Kinderen van Anja Margaretha Wijk en Julle Eberhard Duursema.

1.

Eiko Duursema

* 22-4-1970

2.

Janka Anita Duursema

* 28-11-1972

V.7.3.3.1.

Kinderen van Cornelis Everhardus Wijk en Harmina Anja van Hateren.

1.

Jantina Alida Wijk

* 10-10-1976 te Winsum

2.

Jan Anco Cornelis Wijk

* 9-12-1978 te Groningen

3.

Antony Willem Wijk

* 9-12-1978 te Groningen

V.7.3.3.2.

Kinderen van Dirk Djurre Wijk en Trijntje Geertje Notebomer.

1.

Meentje Alida Wijk

* 18-1-1980

2.

Klaas Jan Wijk

* 21-9-1983
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Stambomen Uitleg
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Stam I

Charlotte Missom Heldering

Annet Alida Smit
x IV.1.2.1.1.
Willem Adriaan Jerom Heldering

Edzko Popko Smid
x II.1.1 (geen kinderen)
Lumina Catharina Molema

Alexandra Geertruida Heldering

Paula Bauwstra
Catharina Roelfine Smid
x II.1.2
Haye Bennema
x eerder met
Jacobine Scheltens

Catharina Jacobina Smit
x IV.1.2.1.2.
Douwe Jan Bauwstra

Geertruide Hindrika Bennema
x III.1.2.1
Gerhard Jan Smit

Anneloes Bauwstra
Floris Bauwstra
Gerhard Jan Smit

Jan Heio Smit
x IV.1.2.1.3.
Anneke Gezine Schoonbeek
Geertruida Catharina Smid
x III.1.3.1.
Henk Hero Heres
Martje Jacobje Smid
x III.1.3.2.
Hendrik Mulder
x eerder met
Grietje Meyer

Everdina Smit

Charlotte Mulder
Edo Albert Mulder
Hendrik Mulder
x IV.1.3.2a.1.
Maria Jacoba Cornelia Ochtman
Martje Helena Mulder

Yvette Martje van der Busken

Grietje Mulder
x IV.1.3.2b.1.
Jan Abraham van den Busken

Michiel Jan Hendrik van der Busken

Siebrand Warner Vos
Egge Lammert Vos
x IV.1.3.3.1.
Gretha Hindrika de Jonge Elina Vos
Geerda Edzkona Smid
x III.1.3.3.
Siebrand Warner Vos

Meint Popko Vos
IV.1.3.3.2
Alida Janka Vos
x IV.1.3.3.3.
Remko Mulder

Meint Popko Smid
x II.1.3
Janka Meyer

Geerda Jannie Mulder
Ronald Mulder
Jannette Mulder

Meint Popko Smid
x IV.1.3.4.1.
Albertje Betsie Bos
Geert Edzko Smid
x III.1.3.4.
Fokkina Rensine Kram
x later met
Jellie Huizinga

Geesina Kiny Smid
Geert Edzko Smid
Nella Heleen Smid

Ties Jan Smid
x IV.1.3.4.2.
Hilligje Catharina ter Haar
Edzko Popko Smid
x IV.1.3.4.3.
Trijntje Roelofs

Geert Edzko Smid

Gert-Edzko Smid
Annette Jantine Smid
Bertine Rensine Smid

Hindrika Geertje Smid
II.1.4
Wipke Alberta Meyer
Etty Helena Meyer

Obbe Jacob Meyer
x III.1.5a.1.
Etty Heilene Terpstra

Roelf Obbe Meyer
x IV.1.5a.1.1.
Metje Staal

Geerdina Obbichje Meyer
Geerda Meyer

Johanna Geerdina Sieka Meyer
x IV.1.5a.1.2.
Jacob Wypkema
Anneke Sieka Geerdina Meyer
x IV.1.5a.2.1.
Sjoerd Bangma

Geert Edzko Smid
x I.1
Geertruide Meints Smid
Geert Edzko Meyer
x III.1.5a.2.
Jantina Bauchine van Hage

Sieka Roelfina Augustina Meyer
x IV.1.5a.2.2.
Johan Christiaan Neuteboom
Tineke Gerda Meyer
x IV.1.5a.2.3.
Hendrik Johan de Boer

Geerdina Smid
x II.1.5
Roelf Obbe Meyer
x later met
Sieka Rensina Roelofs

Asing Roelf Broekema
x IV.1.5b.1.1.
Edith Zamojski
Lambertha Hindrika Meyer
x III.1.5b.1.
Ernst August Broekema

Martje Jacobje Meyer
x III.1.5b.2.
Jacob Dapper

Aike Wypkema
Etty Geri Wypkema
Nynke Margrete Bangma
Sikke Robert Bangma
Christiaan Derk Neuteboom
Edzko Arne Neuteboom

Marlies Froucke de Boer
Annemieke Jantien de Boer

Sophie Broekema

Sieka Fenny Broekema
Martijn Ninke Minderhoud
x IV.1.5b.1.2.
Willem Arnoud Minderhoud Mirko Jeroen Minderhoud
Fenny Marianne Broekema
IV.1.5b.1.3.
Roelf Hendrik Dapper
Roelf Adriaan Dapper
Sebo Dapper
x IV.1.5b.2.1.
Margot Juliane Kronenbitter
Eugene Dapper
Antoinette Marje Dapper
x IV.1.5b.2.2.
Wendie Tamminga
Tjebbo Tamminga
Offert Dapper
x IV.1.5b.2.3.
Hanneke de Vries
Sieka Irene Dapper
IV.1.5b.2.4.

Geertruida Geesje Kremer
x III.1.6.1.
Teunis Jan Albronda
Roelfina Hindrika Smid
x II.1.6
Harm Kremer

Popko Pieter Smid
II.1.7

Geertruide Smid
x II.1.8
Geert W. Wollerich

Emma Barbara Albronda
Tobias Harm Albronda
x IV.1.6.1.1.
Catharina Maria van der Mark Sarah Geertruida Albronda

Roelfine Geesje Etty Albronda
x IV.1.6.1.2.
Leo Petrus Paulus Gussenhoven
Geesje Kremer
Koos Roda
x III.1.6.2.
IV.1.6.2.1.
Claas Roda
x later met
Grietje Trientje Alberdine Huizinga
Geertruida Greta Wollerich
x III.1.8.1.
Rumbertus Jelsema
x later met
Eelktje Dijkstra

Geertruide Jelsema
x IV.1.8.1a.1.
Reinder W. Klaasen

Grietje Wilhelmina Wollerich
x III.1.8.2.
Roelf Jan Wollerich

Marie G. Wollerich
x IV.1.8.2.2.
Niklos Schwalb

Agneta Geertruida Geesje Gussenhoven
Arjen Teunis Jan Gussenhoven
Nienke Frederika Gussenhoven

Geertruida Maria Sonja Klaasen
Toppe Jan Klaasen

Geertruide M. Wollerich
x IV.1.8.2.1.
Jaques Derk Doornbosch

Annemarie Antoinet Doornbosch
Peter Roelof Derk Doornbosch

David Schwalb

Rienko Geert Wollerich
x IV.1.8.2.3.
Wilhelmina Johanna Geertruide Kole

Obbe Meyer III.2.1.1.

Stam II

Grietje Meyer III.2.1.2.
Jacobus Meyer III.2.1.3.
Jacob Meyer
x II.2.1.
Hendrika Themmen

Meerten Meyer III.2.1.4.
Roelf Jacob Meyer III.2.1.5.
Meinardus Teunis Meyer III.2.1.6.

Meerten Meyer
II.2.2.

Martje Meyer III.2.1.7.
Anna Hubbeling III.2.3.1.
Martje Hubbelin III.2.3.2.

Jacobje Meyer
x II.2.3.
Aike Wubbeling

Trientje Hubbeling III.2.3.3.
Obbina Hubbeling III.2.3.4.
Hillekien Hubbeling III.2.3.5.

Obbe Meyer III.2.4.1.
Obbe Obbes Meyer
x II.2.4.
Jantje Kremer

Hendrik Willem Meyer III.2.4.2.
Jacob Roelf Meyer III.2.4.3.
Aletta Martha Gastman III.2.5.1.
Martje Jacobje Gastman III.2.5.2.

Dievertje Meyer
x II.2.5.
Dethmer Helenius Gastman

Elisabeth Geertje Gastman III.2.5.3.
Jacoba Janka Gastman III.2.5.4.
Wipke Alberta Meyer
Eltjo Helenius Gastman III.2.5.5.
Etty Helena Meyer
Roelf Obbe Meyer
x IV.1.5a.1.1.
Metje Staal

Obbe Jacob Meyer
x III.1.5a.1.
Etty Heilene Terpstra

Geerdina Obbichje Meyer
Geerda Meyer

Johanna Geerdina Sieka Meyer
x IV.1.5a.1.2.
Jacob Wypkema
Anneke Sieka Geerdina Meyer
x IV.1.5a.2.1.
Sjoerd Bangma

Geert Edzko Meyer
x III.1.5a.2.
Jantina Bauchine van Hage

Obbe Jacob Meyer
x I.2
Martje Panman

Roelf Obbe Meyer
x II.1.5a.
Geerdina Smid
x later met II.1.5b.
Sieka Rensina Roelofs

Asing Roelf Broekema
x IV.1.5b.1.1.
Edith Zamojski

Martje Jacobje Meyer
x III.1.5b.2.
Jacob Dapper

Etty Geri Wypkema
Nynke Margrete Bangma
Sikke Robert Bangma

Sieka Roelfina Augustina Meyer
x IV.1.5a.2.2.
Johan Christiaan Neuteboom
Tineke Gerda Meyer
x IV.1.5a.2.3.
Hendrik Johan de Boer

Lambertha Hindrika Meyer
x III.1.5b.1.
Ernst August Broekema

Aike Wypkema

Christiaan Derk Neuteboom
Edzko Arne Neuteboom

Marlies Froucke de Boer
Annemieke Jantien de Boer

Sophie Broekema

Sieka Fenny Broekema
Martijn Ninke Minderhoud
x IV.1.5b.1.2.
Willem Arnoud Minderhoud Mirko Jeroen Minderhoud
Fenny Marianne Broekema
IV.1.5b.1.3.
Roelf Hendrik Dapper
Roelf Adriaan Dapper
Sebo Dapper
x IV.1.5b.2.1.
Margot Juliane Kronenbitter
Eugene Dapper
Antoinette Marje Dapper
x IV.1.5b.2.2.
Wendie Tamminga
Tjebbo Tamminga
Offert Dapper
x IV.1.5b.2.3.
Hanneke de Vries
Sieka Irene Dapper
IV.1.5b.2.4.

Geertruida Catharina Smid
x III.1.3.1.
Henk Hero Heres
Martje Jacobje Smid
x III.1.3.2.
Hendrik Mulder
x eerder met
Grietje Meyer

Charlotte Mulder
Edo Albert Mulder
Hendrik Mulder
x IV.1.3.2a.1.
Maria Jacoba Cornelia Ochtman
Martje Helena Mulder

Yvette Martje van der Busken

Grietje Mulder
x IV.1.3.2b.1.
Jan Abraham van den Busken

Michiel Jan Hendrik van der Busken

Siebrand Warner Vos
Egge Lammert Vos
x IV.1.3.3.1.
Gretha Hindrika de Jonge Elina Vos
Geerda Edzkona Smid
x III.1.3.3.
Siebrand Warner Vos

Meint Popko Vos
IV.1.3.3.2
Alida Janka Vos
x IV.1.3.3.3.
Remko Mulder

Meint Popko Smid
x II.1.3
Janka Meyer

Meint Popko Smid
x IV.1.3.4.1.
Albertje Betsie Bos
Geert Edzko Smid
x III.1.3.4.
Fokkina Rensine Kram
x later met
Jellie Huizinga

Geerda Jannie Mulder
Ronald Mulder
Jannette Mulder
Geesina Kiny Smid
Geert Edzko Smid

Ties Jan Smid
x IV.1.3.4.2.
Hilligje Catharina ter Haar
Edzko Popko Smid
x IV.1.3.4.3.
Trijntje Roelofs

Nella Heleen Smid
Geert Edzko Smid

Gert-Edzko Smid
Annette Jantine Smid
Bertine Rensine Smid

Stam I II

Jantina Kram
x II.3.1.
Pieter Boerma

Hillechiena Kram
x II.3.2.
Harm Breedveld

Egge Boerma
x III.3.1.1.

Tineke
Dirk Otto

Gini Breedveld
x III.3.2.1.
Jo Botje

Froukje Veninga
x III.3.3.1.
Bé Renken

Nelleke Botje
x IIV.3.2.1.1.
... Visser

Trienke Renken
x IV.3.3.1.1.
Jan Groen
Engel Renken
Janka Hogenesch
x V.3.3.2.1.1.
Klaas van Egmond
Loeky Veninga
x IV.3.3.2.1.
Berend Hogenesch

Catharina Kram
x II.3.3.
Lenis Veninga

Piet Hogenesch
x V.3.3.2.1.2.
Allison ...
Gieneke Hogenesch
x V.3.3.2.1.3.
Thijs van Schamp
Marian Hogenesch V.3.3.2.1.4.

Jan Veninga
x III.3.3.2.
Janka Mayer

Jan Hogenesch V.3.3.2.1.5.

Janka Boswijk V.3.3.2.2.1.
Delina Veninga
III.3.3.3.

Ina Veninga
x IV.3.3.2.2.
André Boswijk

Jan Eerdwin Boswijk V.3.3.2.2.2.

Henriëtte Kram
x V.3.4.1.1.1.
Pieter Venema
Ties Jan Kram
x IV.3.4.1.1.
Aly Bos

Ties Jan Kram
x I.3.
Delina Doornbos

Jan Ties Kram
x III.3.4.1.
Stien Tepper

Jan Ties Kram
(x Lilian Aarden)
Herbert Kram
Heleen Kram
x V.3.4.1.2.1.
Harry Grimberg

Harry Kram
x IV.3.4.1.2.
Ina Zandee

Aard Jan Kram
(x Anna MArjolijn Muller)
Annemarie Kram
(x Johan Romme)

Hindrika Marchien Kram
x III.3.4.2.
Gerrit Gijsbert Wolthuis

Ina Kram
x IV.3.4.1.3.
Jan Drenth

Bart Jan Drenth

Kees Wolthuis
x IV.3.4.2.1.
Miepke Nepven

Ralph Wolthuis
(x Evelyn Balzar)

Karin Drenth

Igor Wolthuis

Ina Wolthuis
x IV.3.4.2.2.
Piet van der Veen
Hillie Wolthuis
x IV.3.4.2.3.
Willem Sinninghe Damsté

Gerben Wolthuis
(x Ingrid Hemmen)

Jaap Tepper
x IV.3.4.3.1.
Tina Hofman
Delina Hillechina Kram
x III.3.4.3.
Abraham Hendrik Tepper

Bram Tepper

Ties Tepper
x IV.3.4.3.2.
Hillie Kiers

Annemiek Tepper

Harry Tepper
x IV.3.4.3.3.
Lineke Jager

Harriët Tepper

Meint Popko Smid
x IV.1.3.4.1.
Albertje Betsie Bos

Geert Edzko Smid
x III.1.3.4.
Fokkina Rensine Kram
x later met
Jellie Huizinga

Mariët Sinninghe Damsté
Ellen Wolthuis
(x Anjo Spijk)

Ties Wolthuis
x IV.3.4.2.4.
Jannie Wierstra

Ties Jan Kram
x II.3.4.
Alberdina Pathuis

Liesbeth Sinninghe Damsté

Bart Tepper

Geesina Kiny Smid
Geert Edzko Smid

Ties Jan Smid
x IV.1.3.4.2.
Hilligje Catharina ter Haar

Edzko Popko Smid
x IV.1.3.4.3.
Trijntje Roelofs

Nella Heleen Smid
Geert Edzko Smid

Gert-Edzko Smid
Annette Jantine Smid
Bertine Rensine Smid

Albertus van der Wal III.4.1.1.

S tam I V

Fokkina Pathuis
x II.4.1.
Harm van der Wal

Adolf van der Wal III.4.1.2.
Geertruida Dina Remina van der Wal III.4.1.3.

Wubbegine Jantine Smook III.4.2.1.
Rensina Pathuis
x II.4.2.
Berend Smook

Adolf Smook III.4.2.2.
Hendrik Jacob Smook III.4.2.3.

Henriëtte Kram
x V.3.4.1.1.1.
Pieter Venema
Ties Jan Kram
x IV.3.4.1.1.
Aly Bos

Jan Ties Kram
(x Lilian Aarden)

Aaltje Pathuis
x II.4.3.
Jan Kuiper
Jan Ties Kram
x III.3.4.1.
Stien Tepper

Herbert Kram
Heleen Kram
x V.3.4.1.2.1.
Harry Grimberg

Harry Kram
x IV.3.4.1.2.
Ina Zandee

Aard Jan Kram
(x Anna MArjolijn Muller)
Annemarie Kram
(x Johan Romme)

Warina Pathuis
x II.4.4.
Klaas Hendrik Kanning
Hindrika Marchien Kram
x III.3.4.2.
Gerrit Gijsbert Wolthuis

Ina Kram
x IV.3.4.1.3.
Jan Drenth

Bart Jan Drenth

Kees Wolthuis
x IV.3.4.2.1.
Miepke Nepven

Ralph Wolthuis
(x Evelyn Balzar)

Karin Drenth

Igor Wolthuis

Ina Wolthuis
x IV.3.4.2.2.
Piet van der Veen
Hillie Wolthuis
x IV.3.4.2.3.
Willem Sinninghe Damsté

Gerben Wolthuis
(x Ingrid Hemmen)

Jaap Tepper
x IV.3.4.3.1.
Tina Hofman
Ties Jan Kram
x II.3.4.
Alberdina Pathuis

Delina Hillechina Kram
x III.3.4.3.
Abraham Hendrik Tepper

Annemiek Tepper

Harry Tepper
x IV.3.4.3.3.
Lineke Jager

Harriët Tepper

Hindrika Warina Klasens III.4.6.1.
Hendrik Anne Klasens III.4.6.2.
Adolf Klasens III.4.6.3.

Warner Pathuis
x II.4.7.
Emma van Dijk

Adolf Pathuis
x III.4.7.1.
Reina ...
Catharina Jacoba Pathuis
x III.4.7.2.
Otto Willem van Geytenbeek

Bart Tepper

Geesina Kiny Smid
Geert Edzko Smid

Ties Jan Smid
x IV.1.3.4.2.
Hilligje Catharina ter Haar

Edzko Popko Smid
x IV.1.3.4.3.
Trijntje Roelofs

Mavechina Pathuis
x II.4.6.
Johan Klasens

Bram Tepper

Ties Tepper
x IV.3.4.3.2.
Hillie Kiers

Meint Popko Smid
x IV.1.3.4.1.
Albertje Betsie Bos

Geert Edzko Smid
x III.1.3.4.
Fokkina Rensine Kram
x later met
Jellie Huizinga

Mariët Sinninghe Damsté
Ellen Wolthuis
(x Anjo Spijk)

Ties Wolthuis
x IV.3.4.2.4.
Jannie Wierstra
Adolf Pathuis
x I.4.
Hidrika Tholen

Liesbeth Sinninghe Damsté

Nella Heleen Smid
Geert Edzko Smid

Gert-Edzko Smid
Annette Jantine Smid
Bertine Rensine Smid

S tam V

Pieter Hofstee
x III.5.1.2.
Dien C. van Hulst
Tjaaktje Roelofs
x II.5.1.
Niklaas Hofstee

Niek Hofstee

Berend Hofstee (Bert)
x III.5.1.3.
Johanna G. van der Pot (Hanneke)

Jan Jacob Tijdens
x IV.5.2.1.1.
Janneke Hindrika Willemsen
Alida Hermina Struif Bontkes
x III.5.2.1.
Boelo L.Tijdens

Tjark Eltjo Tijdens
x IV.5.2.1.2.
Anje Klimp

Boelo Luitjen Tijdens
Martha Greta Alida Tijdens

Wietje Tijdens
x IV.5.2.1.3.
Klaas Jan de Waard

Onno Struif Bontkes
x III.5.2.2.
Thalia Ida Barlagen

Tjark Eltjo Struif Bontkes
x IV.5.2.2.1.
Jantje Greta Bruning
Jantje Lamberta Struif Bontkes
x IV.5.2.2.2.
Cornelis Gravendaal

Wiepkeline Roelofs
x II.5.2.
Tjark Eltjo Struif Bontkes

Wiepkelina Struif Bontkes
x IV.5.2.2.3.
Harm Bosch van der Waal
Anje Alida Struif Bontkes
x IV.5.2.2.4.
... Hommes
Jaap Dusseldorf IV.5.2.3.1.
Tjark Eltjo Dusseldorf
x IV.5.2.3.2.
Eissina Margriet ten Kate
Catharina Jantine Struif Bontkes
x III.5.2.3.
Jan Dusseldorf

Gerrit Dusseldorf
x IV.5.2.3.3.
Frouwina Hindertje Mulder

Baukje Carlien Dusseldorf
Annet Afina Dusseldorf

Jacobien Wietje Johanna Dusseldorf
x IV.5.2.3.4.

Berend Roelofs
x I.5.
Alida Hermina Tonkes

Alida Hermina Hofstee
x III.5.3.1. (Amersfoort)
... de Langen
Henk J. de Boer

Siep Roelofs
x II.5.3.
... Hofstee

Menna Hofstee
x III.5.1.1.
Popko A. de Boer ('Ko')
Elizabeth Hofstee (Betsie)
x III.5.3.2. (Arnhem)
G. Methorst

Herma de Boer
Ina de Boer
(doof)

Eylke Dieuwerke Toonstra
Foske Titia Toonstra

Anna Titia Roelofs
x IV.5.4.1.1.
Ipe Toonstra

Berend Roelofs
x III.5.4.1.
Annette Jantine Wijk

Sjoerd Jan Toonstra
Anne Jan Toonstra

Gert-Edzko Smid
Trijntje Roelofs
x IV.5.4.1.2.
Edzko Popko Smid

Annette Jantine Smid
Bertine Rensine Smid
Gijs van Amerongen

Jantje Titia Roelofs
x IV.5.4.2.1.
Jan van Amerongen

Annedien van Amerongen
Rowald van Amerongen

Roelof Jurjen Roelofs
x II.5.4.
Trijntje Haver

Pieter Johan Eberhard Schilhorn van Veen
Titia Martha Thalia Roelofs
x IV.5.4.2.2.
Willem Schilhorn van Veen

Anketrien Hidda Schilhorn van Veen
Hidda Kornelia Schilhorn van Veen
Kees Huizinga

Sebe Reinder Roelofs
x III.5.4.2.
Anje Trienje Barlagen

Thalia Ida Cornelia Roelofs
x IV.5.4.2.3.
Jan Roelf Huizinga

Reind Huizinga
Anneke Huizinga
Eelko Huizinga
Annelies Jorritsma

Alida Hermina Roelofs
x IV.5.4.2.4.
Wim Jorritsma

Anja Roelofs
x IV.5.4.2.5.
Jaap Sluis

Roelof Jurjen Roelofs
x IV.5.4.2.6.
Houwina Maria Sebens

Hans Jorritsma
Reinder Jorritsma
Anniek Sluis
Marthe Sluis

Tjaaktje Foskea Roelofs

S tam VI
Agatha Martha Voorthuis
x IV.6.1.1.1.
Ludolf Harm Huizenga
Ida Geertruida Voorthuis
Martje Haver
x II.6.1.
Jan Voorthuis

Sebe Reinder Voorthuis
x III.6.1.1.
Geertruida Jantina Westerdijk

Jan Voorthuis
x IV.6.1.1.2.
Annetta Etta Sebens

Geertruida Martha Voorthuis
Agatha Etta Voorthuis

Berend Voorthuis
x IV.6.1.1.3.
Bouke Hindrika Bennema

Martha Visscher
MeentjeHaver
x
... Visscher

Tiene Visscher
Wolbert Visscher

(3

x

on

ge
h

Sebe Reinder Vorthuis
Frederika Annetta Voorthuis

uw
d)

Eylke Dieuwerke Toonstra
Foske Titia Toonstra
Anna Titia Roelofs
x IV.5.4.1.1.
Ipe Toonstra
Berend Roelofs
x III.5.4.1.
Annette Jantine Wijk

Sjoerd Jan Toonstra
Anne Jan Toonstra

Gert-Edzko Smid
Trijntje Roelofs
x IV.5.4.1.2.
Edzko Popko Smid

Annette Jantine Smid
Bertine Rensine Smid

Gijs van Amerongen
Sebe Reinder Haver
x I.6.
Martje Hoving

Jantje Titia Roelofs
x IV.5.4.2.1.
Jan van Amerongen

Trijntje Haver
x II.6.3.
Roelof Jurjen Roelofs

Annedien van Amerongen
Rowald van Amerongen
Pieter Johan Eberhard Schilhorn van Veen

Titia Martha Thalia Roelofs
x IV.5.4.2.2.
Willem Schilhorn van Veen

Anketrien Hidda Schilhorn van Veen
Hidda Kornelia Schilhorn van Veen
Kees Huizinga

Sebe Reinder Roelofs
x III.5.4.2.
Anje Trienje Barlagen

Thalia Ida Cornelia Roelofs
x IV.5.4.2.3.
Jan Roelf Huizinga

Reind Huizinga
Anneke Huizinga
Eelko Huizinga
Annelies Jorritsma

Alida Hermina Roelofs
x IV.5.4.2.4.
Wim Jorritsma

Edo Geertsema
Hilda Haver
x II.6.2.
Reint Geertsema

Anja Roelofs
x IV.5.4.2.5.
Jaap Sluis

Hans Jorritsma
Reinder Jorritsma
Anniek Sluis
Marthe Sluis

Martha Geertsema
Albert Geertsema

Roelof Jurjen Roelofs
x IV.5.4.2.6.
Houwina Maria Sebens

Tjaaktje Foskea Roelofs

Annetta Etta Sebens (IV.6.1.1.2) heeft een broer Koos Sebens,
getrouwd met Tjaaktje Foskea Everts, dochter van Houwina
Maria de Boer. Koos Sebens is vader van Houwina Maria
Sebens (IV.4.2.6).
Vincent Haver
x II.6.4.
w.v.g.k.k.
Klaziena Margriet Alida Burema

Stam VII

Wilma van der Tuuk
Anneke (Annette) Wijk
x IV.7.3.1.1.
Klaas van der Tuuk

Claas Cornelis Wijk
x II.7.1.
Jouktje Fokkelena Gaaikema

Symon Jacob Wijk
x III.7.3.1.
Willemina Toxopeus

Jan Dietert van der Tuuk
Jacoba Annette van der Tuuk

Meentje Lambertha Wijk
x IV.7.3.1.2.
Jan Willem Kamps

Willemina Meentje Kamps
Lambert Floris Kamps

Jacoba Anna Wijk IV.7.3.2.1.

Jacob Claas Wijk
x III.7.3.2.
Jansje Geertje Wibbens

Jacoba Anna Wijk
x IV.7.3.2.2.
Teddo Hedzes Nieboer

Jacoline Nieboer
Ploni Nieboer

Anja Margretha Wijk
x IV.7.3.2.3.
Julle Eberhard Duursema

Dieuwertje Wijk II.7.2.

Eiko Duursema
Janka Anita Duursema
Jantina Alida Wijk

Cornelis Everhardus Wijk
x II.7.3.
Anje Boer

Cornelis Everhardus Wijk
x IV.7.3.3.1.
Harmina Anje van Hateren

Jan Anco Cornelis Wijk
Antony Willem Wijk

Jan Anco Wijk
x III.7.3.3.
Aukje Alida Siccema

Meentje Alida Wijk
Dirk Djurre Wijk
x IV.7.3.3.2.
Trijntje Geertje Notenbomer Klaas Jan Wijk

Eylke Dieuwerke Toonstra
Foske Titia Toonstra
Anna Titia Roelofs
x IV.5.4.1.1.
Ipe Toonstra
Annette Jantine Wijk
x III.7.3.4.
Berend Roelofs

Simon Wijk
x I.7
Anje Schuringa

Grietje Wijk
x II.7.5.
Berend Tammos van Hoorn

Petrus Johannus Wijk
x II.7.6.
Hendrika Eekhof

Anne Jan Toonstra

Gert-Edzko Smid
Trijntje Roelofs
x IV.5.4.1.2.
Edzko Popko Smid

Everhardus Wijk
II.7.4.

Sjoerd Jan Toonstra

Annette Jantine Smid
Bertine Rensine Smid

Anna Catharina Geertruida van Hoorn
x III.7.5.1.
Hendrik Balster Meiborg

Berend Reind Tammo Meiborg
x IV.7.5.1.1.
Inger Marie Mossa Schou

Tammo Symon Derk van Hoorn
x III.7.5.2.
Christina Marianne Dozy

Berend van Hoorn IV.7.5.2.1.

Catharina Geertruida van Hoorn
x III.7.5.3.
Jan Eggo Hommes

Jurjen Bert Hommes IV.7.5.3.1.

Eric van Hoorn IV.7.5.2.2.

Berent Jurjen Hommes IV.7.5.3.2.

S tam VIII

Wilma van der Tuuk
Anneke (Annette) Wijk
x IV.7.3.1.1.
Klaas van der Tuuk
Symon Jacob Wijk
x III.7.3.1.
Willemina Toxopeus

Jan Dietert van der Tuuk
Jacoba Annette van der Tuuk

Meentje Lambertha Wijk
x IV.7.3.1.2.
Jan Willem Kamps

Willemina Meentje Kamps
Lambert Floris Kamps

Jacoba Anna Wijk IV.7.3.2.1.

Jacob Claas Wijk
x III.7.3.2.
Jansje Geertje Wibbens

Jacoba Anna Wijk
x IV.7.3.2.2.
Teddo Hedzes Nieboer

Jacoline Nieboer
Ploni Nieboer

Anja Margretha Wijk
x IV.7.3.2.3.
Julle Eberhard Duursema

Eiko Duursema
Janka Anita Duursema
Jantina Alida Wijk

Jacob Jans Boer
x I.8
Jantje Hendriks Kuiper

Anje Boer
x II.7.3.
Cornelis Everhardus Wijk

Cornelis Everhardus Wijk
x IV.7.3.3.1.
Harmina Anje van Hateren

Jan Anco Cornelis Wijk
Antony Willem Wijk

Jan Anco Wijk
x III.7.3.3.
Aukje Alida Siccema

Meentje Alida Wijk
Dirk Djurre Wijk
x IV.7.3.3.2.
Trijntje Geertje Notenbomer Klaas Jan Wijk

Eylke Dieuwerke Toonstra
Foske Titia Toonstra
Anna Titia Roelofs
x IV.5.4.1.1.
Ipe Toonstra
Annette Jantine Wijk
x III.7.3.4.
Berend Roelofs

Sjoerd Jan Toonstra
Anne Jan Toonstra

Gert-Edzko Smid
Trijntje Roelofs
x IV.5.4.1.2.
Edzko Popko Smid

Annette Jantine Smid
Bertine Rensine Smid

Familie Smid‐Roelofs

Namen Index

Namen Index
A
Abels
Popke ........................7168
Abrahams
Hendrikje ....................301
Marrichje ..................1323
Stijntje.........................152
Adolfs
Grietje ...........................89
Aeilkens
Coeno........................3154
Aeitens
Fokko........................1652
Aelders
Jan.............................1601
Aeldriks
Teyo................6328, 6280
Aeldrix
Fossa .......................13199
Fosse .......................13199
Alberts
Aaltje ..........................174
Annigje .....................1147
Auke .........................3157
Diesje..........................307
Fredrik ......................1797
Geert ...........................659
Geessien..............799, 799
Grietje .........................174
Harm ...........................156
Hendrikje ....................625
Hillebrand ...................174
Hilligjen......................663
Ida .............................1651
Lamme ......................1083
Pieter.........................1154
Alders
Hilje ............................451
Alderts
Trijntje ........................213
Alefs
Lubbert .......................898
Ayelts
Ayeltje ......................1949
Aykens
Ayke .........................1476
Ayko ...........................738
Aykes
Hauke..........................369
Houcke........................389
Aylckes
Trijntken .........1101, 1037

Ayolts
Aeilke..........................487
Menso .......................1600
Tonko..................408, 400
B
Bakker
Anje Willems ..............111
Henderkien....................33
Kornelis Jans...............126
Pieter Poppes ................66
Trijntje Kornelis............63
Bart
Jan Gerrits...................387
Bartels
Meyndert...................1468
Sibrigjen......................367
Benes
Jantien.......................1655
Marretien ..................1793
Berends
Aleid ...............4391, 4135
Berend.........................198
Foske...........................397
Johannes......................180
Lammigje..................1145
Trijne ........................4597
Wessel.......................2298
Berents
Foske.............................99
Geessien....................1589
Jan...............................300
Meiske ........................747
Nanneke ....................3213
Swaantie....................3160
Willem ........................498
Bernhardi
Henricus....................3163
Blauw
Engbert Hendriks ........140
Hendrik Engberts ..........70
Hendrikje Jans ............280
Jan...............................266
Trijntje Hendriks...........35
Boelckens
Roelf .........................6325
Boelens
Aeilko .......................6308
Boer
Anje ..............................15
Jacob Jans .............120, 30
Jan Jacobs .....................60
Boer, de
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Marchien Jans .............. 46
Boerema
Derk Derks................. 105
Boiten
Jacobje ......................... 37
Obbe Jacobs ................. 74
Bolhuis
harm Abels................1792
Hillegien Arents......... 105
Bonnekes
Sebo ................2178, 2050
Wibbe..............2178, 2050
Bonnes
Ebbo..........................6404
Sebo ................3215, 3207
Tiackijn .....................1601
Bontekoe
Sikko .......................... 318
Bontkes
Bontko Jans................ 784
Bontko Tjarks ...........3136
Eltjo Tjarks .................. 98
Jan .....................1568, 392
Tjaaktje Eltjes .............. 49
Tjark..........................6272
Tjark Jans................... 196
Borg, ter
Martje Meertens........... 77
Bouwens
Nantko.......................6428
Nanto.........................6412
Brants
Wyert Tonnis ............3590
Brantsema
Trijntien Wyerts........1795
Bregenbeek
Roelf .........................6319
Breuker
Hilje Jurjens ............... 193
Jurjen Jans...........387, 386
Bronnens
Remko........................ 801
Bronts
Jacob .........................1098
Butter
Fokkien ........................ 45
Jan ................................ 90
C
Camp, ten
Herman Berends .......6274
Lamme Hermans.......3137
Canningh
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Roelof Roelofs..........2654
Cars
Trijnje .........................495
Christiaans
Berend.........................177
Tjadduwe ....................203
Claassen
Anje ..........................1797
Claesen
Sens.....................832, 832
Claessen
Louwe .......................1794
Claessens
Aafke ........................1575
Hendrik .......................900
Clasen
Harmen ...........1092, 1028
Hemmo .......................538
Clasens
Pieter.........................3213
Coenen
Lukje.........................1577
Cornelis
Aeltjen ......................1841
Albert......................12651
Eva............................2641
Geertruid.....................915
Jacob ...................274, 258
Pieter...............2182, 2054
Trijnje .........................233
Trijntje ........................109
Cornelius
Geertruit....................1653
Phebo ..............1096, 1032
Trijntien ..........1097, 1033
Cornellis
Fenje ...........................417
Fokjen .........................183
D
Daniëls
Ytje .............................145
Derks
Aaltje ..........................617
Abraham .....................190
Albert........................1293
Geertje ........................185
Grietje .........................463
Grietjen .....................1665
Jan...................6322, 6320
Luiken.........................790
Meindertje.................3203
Symon.......................1948
Ties Matthias ..............162
Wilt .....................798, 798
Dethmas
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Sybolt..........................806
Dikema
Waldrik Gosens .275, 259,
275, 259
Doesburg, van
Wilhelmina Pruis ......1492
Doorbos
Delina............................21
Doornbos
Albertus Eisses..............42
Beike...........................132
Eysso Jans.....................84
Jan...............................168
Doornbusch
Sjabbe .........................336
Douwes
Udo ...........................1661
Drent
Hindrik Harms ..........2530
Duikens
Jacob ...................487, 487
Duirts
Jacob ...........................452
E
Ebbens
Benno........................3202
Ebbes
Jannes..........................310
Tiacke .....................12646
Ebelens
Eppo........................12572
Freske........................8205
Ebels
Meerten.....................6420
Ebes
Sybelke .......52785, 32825
Edes
Jan.............................1662
Edskes
Foske.........................1663
Edtzkens
Remke.......................6323
Edzckens
Lamme ............2179, 2051
Nanne..............2179, 2051
Edzekens
Ebele ...........12840, 16410
Edzens
Jantje...........................805
Martjen............1093, 1029
Tjapko.......................6416
Edzkens
Nanno........................6596
Syben ........................1649
Edzkes
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Popko ..................272, 256
Eenjes
Eefje..........................1611
Eenjo .......................... 802
Eetje ..........1605, 409, 401
Tjaaktie ...........3165, 3141
Egberts
Berent......................... 659
Derk ..........................1580
Harmen ...................... 786
Renske........................ 497
Trijne.........................2294
Eggens
Moeder......................3211
Eijlerts
Harm .........................1590
Eilderts
Jantjen ........................ 787
Eilerts
Epke ........................... 786
Eilkes
Eilke........................... 335
Jantje .......................... 335
Ek, van
Aeltijn Vonck............. 465
Elama
Etchein ....................28675
Waalke Popkens......57350
Elema
Popke Abels ..........114700
Elkes
Eene ................1101, 1037
Ellens
Rinnolt ......................8204
Ellerie
Remke ...3167, 3153, 3143
Elses
Eltjen.........................3159
Hilje ........................... 247
Naantje................997, 499
Eltiens
Epke ................6333, 6305
Remmo........13198, 13198
Elties
Bonje.........................3148
Hommo ...................... 804
Tiaecke......................1661
Eltjes
Epke ................3217, 6285
Jetse............................ 661
Jetske...............2645, 1293
Tjaaktie ...................... 197
Engberts
Annigje ...................... 569
Ennes
Swaantje..............115, 461
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Enselens, tho
Onno .....................114698
Eppens
Aaltje Immens.............101
Abel ........................14336
Edze ..........................1610
Eltjo ..........................1608
Hellenius...................3166
Hillenius .........3152, 3142
Hiltio.......................12568
Hiltjo.........................6432
Pietertje.......................827
Sybelke .................105521
Tiddo.........................3201
Wya.............12841, 16411
Eppes
Abel ........................57344
Edze ..........................1604
Eltie.........................26396
Eltje.....................205, 201
Eppinus
Ellerus...6334, 6306, 6286
Equart, tho
Eppo......................114688
Equart, to
Eppo Abels .............28672
Evenens
Wendeltje..................6309
Everts
Berend.........................794
Doetje .........................175
Ebeltje.........................123
Hayo ...........................922
Klaas ...........................364
Liefort .........................492
Martje .................388, 368
Niesjen........................304
Poppo..................646, 646
Eylarts
Wibbo .......................3148
Eylderts
Grietje .........................359
Eylers
Aefke ..........................341
Eylkens
Wridser .....................1946
Eylkes
Freerk..........................462
F
Feyes
Harte .........................1266
Lupke..............3164, 3140
Fockens
Hemke.....................13189
Jacob .......................13191
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Fockes
Albert ..................323, 323
Geert ...........................172
Haicke.................551, 519
Hemke.....................13189
Tjakko.........................826
Fokkes
Trijnje .........................567
Folckers
Jan Jans ...........1091, 1027
Folkerts
Lipke...........................973
Fransen
Elsien ........................2647
Marchie.......................287
Freerks
Geertruid.................69, 65
Grietje .........................231
Jan...............................460
Marieke.......................187
Freriks
Hyltje ..........................189
Jan.............................1840
G
Galtiens
Edzko ......................12646
Garints
Jantien.........................419
Garmts
Anje ............................229
Garstman
Hermannes ................1577
Geers
Jantje.........................1469
Geerts
Aaltien ................388, 368
Adam ........................3149
Claas .........................3150
Derk ............................370
Foeleke........................537
Grietje .........................337
Jurjen ..........................358
Popko ..........................132
Seyke ..........................351
Wigbolt .......................787
Gerbrants
Petertjen ....................6286
Gerrits
Albert ........................1326
Marrighjen ................1217
Gockens
Harmen .....................4096
H
Hares

‐ 358 ‐

Trijntje ......................6319
Harkes
Nanno......................... 564
Harmen
Jan ...................1090, 1026
Harmens
Aaltien.......................6597
Egbert......................... 284
Harmen ...................... 568
Hendrik ...................... 896
Hendrikjen ................1146
Hoyte.........................3150
Jan ...................4390, 4134
Meeuwe...........2176, 2048
Meint...................546, 514
Meynart.....................6324
Harms
Anje.....................795, 117
Berend.................600, 396
Berent........................6426
Evert..........................1588
Geert .........................1074
Geertje........................ 271
Harm .......................... 796
Hilje ........................... 393
Imke ........................... 803
Jacob .......................... 270
Jan .....................830, 3320
Jantje .......................... 333
Lamme ....................... 565
Pieter .......................... 418
Stijnje......................... 365
Trijntje ....................... 141
Wessel........................ 398
Zwaantje .................... 283
Hartes
Petertien ..................... 633
Haselhoff
Beelke .......................1579
Haskes
Hendrik ...............137, 129
Have, ten
Remke Alberts ........... 100
Haver
Evert Sents ................. 104
Hillechien..................... 26
Sebe Reinder ................ 26
Sent Everts ................. 208
Trijntje ......................... 13
Vincent Everts.............. 52
Havicks
Louwe .......28674, 114696
Hayekens
Mathias .....................3297
Hayens
Hayens ..................105520
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Hillo........................12650
Matthias ......13196, 13196
Nanne..26380, 8714, 8202
Hayes
Abraham ...................2646
Matthias ....................8206
Nanno .......................8206
Reint ...........52784, 32824
Haykens
Corneliske...................547
Hazelhof
Derk ..........................6316
Lucas.........................3158
Hazewinkel
Abraham Cornelis.......330
Cornelis Jans...............660
Hilligjen Abrahams.....165
Jan.............................2640
Jan Jansen .................1320
Kornelis ....................1320
Teetjen ......................1320
Hebelens
Eggo..........................6422
Heemkens
Ebbe......................211042
Ebe..........................65650
Eebe ......................105570
Heeres
Tidde.........................1650
Heersema
Dieuwerke.....................59
Heeuwens
Edzke ..............8715, 8203
Toncko......................6408
Heijes
Corneliske (Haykens) .515
Hekma
Willem ..........................29
Hellenius
Eltjo ..........................1576
Helmers
Stijntje.........................735
Hemkes
Elso ...........................6318
Hemmens
Hommo ...................13199
Hemmes
Jantje...........................269
Hendricks
Arend ..........................210
Reurt ...........................662
Hendriks
Abraham .....................602
Albert........................2294
Allart...........................153
Annigjen .....................353
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Geert ...................388, 368
Harm .........................1606
Hylkje .........................635
Jantje...........................601
Lammigje..................1218
Marritjen .............647, 647
Meerten.......................154
Schelte ......................3148
Sent ...........................3328
Stijntje.......................1146
Trijntje ......................1568
Hermans
Greetje ......................6272
Hessels
Jantje...........................807
Heuwens
Edzke ......................26381
Tonko........................6408
Heuwes
Edske ........................8207
Hewens
Edzke ........................6594
Hiddes
Margje.........................285
Hilbrands
Jan...............................696
Hillebrands
Grietje .........................349
Hillenius
Eltjo ....................788, 394
Frouke.............1583, 1571
Hillens
Buncke ....................52763
Engeltje.....................6325
Hiltiens
Eppo..........................3216
Hiltjes
Grietje .............1088, 1024
Hilverts
Jantje...........................355
Hinderiks
Berend.........................360
Hindrichs
Teelke .......................2955
Hindricks
Hindrickje ...................993
Hindriks
Grietje .......................1207
Harm ...........................448
Harmtjen ...................1265
Jan.....................1206, 450
Hofman
Aaltje Abels ................127
Holtiens
Eppo......6332, 6304, 6284
Hommes
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Eppo....................410, 402
Fokko ..............1102, 1038
Hendrik .....................3212
Moeder......................1609
Remke .....................12573
Hoving
Alje Luitjes ................ 108
Kornelis Aljes .............. 54
Margjen...................... 343
Martje........................... 27
Huizing
Enne Jans ................... 230
I
Iggens
Lubbe ......................12649
Ijssens
Lijsbeth .....................1233
Isebrands
Claas .......................... 973
Jantien ........................ 921
J
Jacobs
Alegonda.................... 685
Anje.....................975, 457
Dietjen........................ 905
Eppo........................... 202
Evert........................... 832
Gepke....6286, 6334, 6306
Harm .......................... 540
Hendrikje ............303, 135
Hiddo ......................... 570
Jan .......................972, 240
Klaas ...................550, 518
Maria.......................... 195
Martje..................137, 129
Martjen................549, 517
Reine .......................... 623
Roelf .......................... 192
Sybelt ........................1828
Trijntje ......4389, 4133, 73
Wichertjen.................. 573
Jager
Geert Tjapkes............. 134
Jager, de
Geertje Geerts .............. 67
Janna
Laurins ......................2985
Jans
Abel............................ 746
Aeltien.............1369, 1073
Altje ........................... 603
Anje.............245, 225, 169
Anna........................... 539
Arent .......................... 244
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Berend.......................1494
Claas .........1076, 486, 326
Claes .........................1264
Derck ..........................993
Derk ................3330, 6406
Derkjen .....................3205
Eelje............................831
Egbert .......................3160
Elsje ............................371
Epke..........................3151
Evert ...........................350
Fennigje ......................155
Foske...........................415
Frans .........................6325
Freerk..........................920
Froucke .....................1291
Geert ...........................320
Geertien ......................321
Geertruid...................2299
Geesje .........................657
Geessien....................3585
Gretje ..........................775
Grietje .........................899
Haaske ............2195, 2067
Harm .................1660, 566
Hartjen ........................318
Hindrik......................1204
Hyka ...........................211
Idegien ......................3331
Isebrand ....................1842
Jacob ...........................146
Jan...............................332
Klaaske .......................289
Lammighjen................609
Lolleke........................901
Lysbeth .....................3161
Margje.........................133
Meiske ........................181
Mye.....................545, 513
Pile..............................634
Remke.........................166
Sophieke ...................1569
Stijntje.........................281
Woest..........................906
Jansen
Evert .........................1292
Hendrik .......................973
Rindelt ......................1155
Janssen
Bartelt .......................2936
Jantien
Eme.............................361
Jelis
Jacob .........................1950
Jentjes
Edde............................656
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Joachims
Wya...........................6409
Jonker
Aaltje ............................91
Evert Klasens ..............182
Maarten Warners ........186
Warner Maartens ........372
Joosts
Eefke...........................541
Jtaske
Geert Berend...............790
Jurjens
Jacob ...........................480
Jan...............................772
Wipke..........................179
Jurriens
Hayke......................12819
K
Kappen
Jantje Jans ...................301
Kemper
Hendrik Harmens........624
Kempers
Albert Hendriks ..........312
Klaassan
Jan...............................578
Klaassens
Fennigje ......................163
Klaaske .......................243
Wye.....................274, 259
Klasen
Hillegien ...................3329
Jacob ...............1100, 1036
Trijne ..........................973
Trijnke ............2201, 2073
Klasens
Edzo ................2186, 2058
Jantje...........................697
Luitjen.........................193
Klok
Jan Jans .........................75
Kool
Femme Geerts.............311
Geert Halbes ...............622
Kooyma
Anna Klasens ..............107
Kornelis
Jaigje...........................173
Kortink
Geertruid Harmens......313
Harm ...........................626
Koster
Abraham Jans..............150
Jantje Abrahams............75
Kram
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Fokkina Rensine ............ 5
Geert Jans..................... 80
Jan Geerts................... 160
Ties Geerts ................... 40
Ties jan......................... 20
Ties Jan ........................ 10
Krijns
Derk ........................... 457
Kruizinga
Jellie............................... 4
Kuiper
Egbert Hendriks ......... 248
Hendrik Egberts ......... 124
Hendrik Hendriks......... 62
Hendrik Heyes ........... 496
Jantje Hendriks ............ 31
Kuipers
Anje Jacobus ................ 61
Jacobus Arents ........... 122
L
Lamberts
Henrie ...................114690
Lammerts
Elsien ......................... 139
Elsje ........................... 131
Meintje......................1153
Laurens
Trijntje ....................... 194
Lauwers
Hemme......................3155
Lieferts
Evert........................... 246
Ligger
Albert Herman ..........2294
Lodewicks
Jacob .........................1368
Lourens
Meerten ...................... 456
Louwens
Frouke .....................14337
Havick.....................57348
Louwes
Geertruid Jacobs ........ 241
Hendrikjen ................. 897
Lubbers
Claas ...............2184, 2056
Hindrikjen .................. 449
Lubberts
Alef ...........................1796
Lucas
Geertruid ...................6316
Luikens
Anna........................12651
Trijntje ..............1581, 395
Luinge
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Dieuwertje Jacobs.......227
Jacob ...........................454
Roelf ...........................908
Luitjes
Marchien.....................605
Lupkens
Tjark ...............1582, 1570
Lupkes
Geert .........................6297
Luppens
Wapko.............4366, 4110
Luppes
Ayolt .........................3200
M
Martens
Hindrikje.......................93
Matthiae
Gele...........................3299
Wirtjo........................6598
Mayer
Jan Jans.......................288
Medendorp
Helena.............................6
Meertens
Eenjo.........................3210
Hendrik .......................308
Sybolt..........................228
Ubbe .........................1232
Meeuwes
Poppo..............1088, 1024
Meinders
Harmen ...................12648
Meints
Martjen Margyn..273, 257
Memmes
Roelf ...........................322
Menckes
Hendrik .....................1797
Mennes
Wybe...........................910
Mensens
Murche......................3201
Menses
Ayolt ...........................800
Henderke.....................543
Nanne..............1658, 1150
Syben ......................26397
Merum, to
Popke ....................114694
Meyer
Jacob Pieters .................36
jan Harmens..............1152
Jan Jans.......................144
Jan Jansen ...................576
Janke ...............................9
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Obbe Jacob....................18
Pieter Jans .....................72
Roelof .........................658
Meynarts
Luiken.......................3162
Meynders
Bartelt .........................734
Meynen
Ocko............................352
Molanus
Hermannus......1583, 1571
Mulder
Klaas Derks...................94
Renske ..........................47
Roelf Engberts ............142
Roelfien Roelfs .............71
N
Nankes
Eltje...........................1322
Nannens
Edzko ................824, 3298
Frouwe ............4357, 4101
Hewo.......................13190
Ike .............................3212
Mencke .....................4103
Nannes
Harm ...........................282
Menke .....................14293
Swaantje..............829, 575
Nannings
Mencke .....................4359
Nantkes
Udo .................3214, 3206
Nayer
Jan.............................1314
Niehoff
Albert Hillebrands ........87
Albert Jans ..................348
Sieke Hilbrands.............87
Nipperus
Frans Fransen...1656, 574,
1148
Frans Franssen ............828
Hermannes Fransens ...414
Swaantje Hermannes...207
Noorman
Hendrikje Mennes.......121
O
Ockes
Albert ..........................176
Onnens
Teteke .....................57349
Oomkes
Froucke .6335, 6307, 6287
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Otten
Jacob .........................1146
P
Pals
Hendrik .....................1294
Panjer
Aaltje Egberts ............ 151
Egbert harms .............. 302
Harm Egberts ............. 604
Panman
Jan Jans ...............304, 608
Martje........................... 19
Meerten Roelf .............. 38
Roelf Willems .............. 76
Roelof Jans................. 304
Willem Roelfs ............ 152
Pathuis
Aaltje Berends............ 177
Adolf .......................11, 22
Albert ........................... 44
Berend........................ 354
Okko ............................ 88
Paulus
Aaltjen........................ 737
Aeltje.......................... 777
Peters
Cornelis.....................2192
Cornelius...................2064
Deentje......................1843
Dewerke..................... 911
Geertje.................453, 453
Jan .....................7170, 225
Remke .......................1318
Pettinga
Jacoba .......................... 30
Phebes
Doe..................2193, 2065
Phoebes
Kornelis...............548, 516
Pieters
Annigje .....................1205
Eltjen.......................... 209
Eppo..........................1654
Fokkelje ..................... 114
Han............................1574
Harmtie ...................... 832
Martien....................... 577
Martje..............1659, 1151
Menne ........................ 242
Syben ....3321, 1091, 1027
Sybentje Hylkema...... 113
Tette ..........................2643
Trijntje ....................... 168
Pijls
Jezel ........................... 317
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Popkens
Bauwe .....................57347
Edzko..........................544
Take ............................768
Popkes
Abel ..........................3584
Popke ........................1536
Poppes
Asse ............................645
Hommo ...................25146
Jantje...........................323
Prins
Edde Jans ....................334
Hilligjen Jans ................41
Jan Eddes ....................328
Jan Roelfs .......................6
Roelf Jan .....................164
Ykjen Eddes................167
Puysse
Albert Egberts...........2590
Jannecke Alberts.......1295
R
Reeuwerts
Eelke .........................1325
Reinder
Sebe ............................212
Reinders
Annechien...................621
Sweer ........................2954
Reinds
Ina .......................548, 516
Sybel ...............6430, 6414
Reints
Haye........................26392
Hayo ...........52760, 16412
Rembens
Eppo........................25682
Remkes
Geele...........................659
Remmens
Eppo........................32822
Siben .........................6599
Remmers
Roelfje ........................571
Renkes
Ebeltje.......................1267
Rennolds
Edzko......................14292
Reucken
Berent .........................996
Reurts
Seyke ..........................331
Rijkens
Grietje .........................147
Rinders
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Annigje .....................1495
Rinnolts
Edzko ..............4358, 4102
Ritses
Wye.................6431, 6415
Roelefs
Freekje ........................374
Roelfs
Anje ..........................1664
Eltjen...........................385
Froucke .......................161
Grietje .......................3163
Jantje...................... See 92
Maike ..........................251
Menno.........................644
Riene...........................329
Sye ............................1327
Roelofs
Berend.......................6, 24
Geertruid.....................357
Jurjen ............................96
Jutte...........................1493
Roelof Jurjen...........48, 12
Trijntje ............................3
Rogaar
Hillechien Tiessens .......81
Roskens
Lamke .........................739
Rotgers
Bouwe.......................1099
Remke.....................12647
Rutgers
Wya.................1103, 1039
Rytses
Anneke......................1321
S
Sap
Geuchjen Jacobs .........572
Hendrik Geugiens .......286
Jacob Hendriks..........1144
Jantje Remkes ...............83
Swaantje Hendriks ......143
Saxenhuizen
Magdalena.................6317
Schelten, van
Willem Isaäcs............1149
Scherts
Trijntje ........................481
Schild, van der
Trijntje Fokkes..............43
Schilt, van der
Fokko Geerts.................86
Geertje ..........................43
Jeike ..............................43
Schmaal
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