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Invoering familienamen 1
In 1810 werd het Koninkrijk Holland door het Franse keizerrijk van keizer
Napoleon Bonaparte ingelijfd. Dat had tot gevolg dat de Franse wet ook in
Nederland nageleefd moest worden . In Frankrijk was enige jaren eerder een
wet uitgevaardigd waarmee een betere persoonsadministratie van de bevolking
mogelijk was: de Code Civil (l etterlijk ‘burgerlijk wetboek’). In de Code
Civil stonden de regels voor de burgerlijke stand , die ook tegenwoordig nog
steeds van toepassing zijn. Essentie van die regels is, dat geboorte, huwelijk
en overlijden een verplichte registratie bij de gemeente vereisen. De
familienamen werden erfelijk in de vorm waarin ze w aren opgenomen in de
registratie.
In Frankrijk was het invoeren van de vaste familienaam niet zo’n probleem.
Bijna iedereen beschikte al over een familienaam. Gevolg van de Code Civil
was, dat die naam nu niet meer kon veranderen. In Nederland lag dit anders.
Zeker op het platteland (dus ook in Haren) hadden veel personen geen
familienaam.
Men werd in de periode 1811 -1812 in de gelegenheid gesteld om in het
gemeentehuis officieel een familienaam te bevestigen of aan te nemen in een
register van naamsaanneming. Daar is vooral in de plattelandsgemeentes in
Friesland, Groningen, Drenthe en op de Veluwe, waar men zich tot dan toe
voornamelijk van het patroniemensysteem bediende, veel gebruik van
gemaakt. Waar men soms al eeuwenlang een familienaam bezat, vond men het
meestal niet nodig om dat nog weer formeel te bevestigen.
Patroniemen
Het patroniemensysteem, dat met de invoering van de burge rlijke stand in
feite werd opgeheven, was omstreeks 1800 in den lande nog alom een
vertrouwd gebruik. In enigszins afgelegen en dunbevolkte streken volstond
het patroniem zelfs, eventueel in combinatie met de naam van de boerderij die
men bewoonde en die als achternaam fungeerde (wat in het Gorecht overigens
weer niet zo gebruikelijk was) . Een patroniem is een achternaam die afgeleid
is van de voornaam van de vader. Die achternaam was generatiegebonden.
Iemand heette bijvoorbeeld Egbert Berends, dat wil zeggen: Egbert, de zoon
van Berend. De zonen van Egbert heetten op hun beurt Berend Egberts, Pieter
Egberts, enz. Soms maakte het patroniem deel uit van een drieledig
namens ysteem en het fungeerde dan als 'tussennaam', bijvoorbeeld in de
combinatie Borgert Gerrits Vrieling. Ook het patroniem zelf kon naar de
derde positie doorschuiven en zo een familienaam worden, omdat de
familieleden ook in een derde en mogelijk volgende generatie met de
betreffende achternaam geïdentificeerd konden worden. Dan ontstond ee n
constructie als Jan Folkers Eisses .
Een klein onderzoek naar het gebruik van partoniemen bij de dopen in de kerk
van Haren vanaf juli 1806 tot en met 1810 levert als resultaat op, dat bij 100
van de 126 dopen de vader werd aangeduid met een patroniem, e n dat in
V o or d e ze in le id i ng i s g e br u ik ge m aak t v an d e N ed erla nd se Fa mil ie na men ba nk va n he t
Meer te ns i nt itu ut . Zie : h t tp :/ / w w w. me er te ns .k na w .n l/ nf b/
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slechts 26 gevallen min of meer sprake was van een familienaam. Uiteraard
kan gedurende deze jaren één persoon een aantal keren als vader bij een doop
betrokken zijn geweest.
Patroniemen en achternamen van vaders bij dopen in Haren van juli 1806 tm 1810
Patroniemen
Achternamen
Alberts, Albartus
7
Chistoffer van Boekeren
Alderts
1
Johannes Stange
Antoni
2
Jan Bazuin
Berends
3
Johan Sjobbema
Christoffers
1
Jan van Dalen
Cornelis
1
Hendrik Bos
Dirks, Derks
7
Frederik Wuffen (Wuffing)
Eites
3
Arent Mulder
Engberts, Egberts
3
Jan Roelfs Jacobs
Everts
4
Frederik Bick (Bijk)
Folkerts
3
Roelf Jans Scholtens
Gjalts
1
Gerrit Jan Vrijling
Harms
3
Popke Bolhuis
Hemmes
1
Johan Hendrik Rotman (Rutman)
Hendriks, Hindriks
21
Roelof Baving (Bavink)
Jacobs
5
Hendrik Nocolaas Laclé
Jans, Jansen
16
Hendrik Havedink
Johannes
1
Kornelis Bloem
Klases, Klaassens
1
Jans Oosting
Lucas
1
Roelf Roelsema
Martens
1
Meinders, Meinderts
2
Pieters
1
Reints
1
Roelfs, Roelofs
5
Sijses
2
Weites
2
Willems
1
100

1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
26

Bijnamen en migratie
In wezen heette men voor 1811 zoals men genoemd werd. Men stond in de
omgeving bekend met een voornaam, een patroniem , soms met een
achternaam, en soms ook wel met een alias, een bijnaam. Een achternaam was
over het algemeen niet de vrucht van eigen creativiteit, maar werd je, net als
een bijnaam, door je omgeving opgedrongen. Een alias of bijnaam kon allengs
meer nadruk krijgen, zodat hij vervolgens in de plaats kwam van de
oorspronkelijke achternaam. Na migratie werd een achternaam al dan niet in
aangepaste vorm behouden, of men kreeg een nieuwe.
Iemand die uit het Norg kwam werd bijvoorbeeld Van Norg. Zo ontstonden
herkomstnamen. In de gemeente Haren komen we namen tegen als : Van
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Almelo, Langelo, Woldendorp (van Kropswolde), de Vries, Drenth,
Emmelkamp, Van Emmen, Gramsbergen, Glimmenga, Van Stedum, Van Rhee,
Holstein, van Roon (Roden), etc.
Namen van buitenlandse herkomst werden aan het Nederlands aangepast:
Schnuck werd Snoek of Snuk. Haveding of Havedink werd Haverdings. Bij de
naam Dunnebacke is ‘Dunne’ een de Nederlandse vorm, maar bleef in ‘backe’
de Duitse herkomst herkenbaar.
Humoristische bijnamen komen in onze r egio niet veel voor. Een naam als
Buirendans zou er één kunnen zijn, maar deze naam komt slechts één keer
voor in de doopregisters van Haren en heeft geen stand gehouden. Veel vaker
verwijst de bijnaam naar een beroep: Arbeider, Bakker, Blauwpot, Boer,
Drijfhamer, Gortemaker, Klinkhamer, Klompman, Kooiker, Kramer, Kuiper,
Meijer, Meulman, Moesker, Mulder, Rademaker, Scheper, Schipper, Slagter,
Smid, Snijder, Stel, Timmer, Tuinman, Veening en Visser. Veel van deze
namen komen in allerlei verschillende vormen voor (Smid, Smit, Smits,
Smith, etc.). Nog weer andere vormen van bijnamen zijn namen als De Groot,
De Jonge en De Lange.
Een vorm van bijnamen, die ook veel voorkom t is de aanduiding die verwij st
naar de woonplaats binnen het dorp: Biemolt, Bolhuis, Bos, Brink, Van
Bruggen, Ten Camp, Dijken, Eleveld, Van der Es, Groenendal, Hoekstra,
Hooiveld, Van Hemmen, Hornhuis, Horst, Van der Molen, Nijdam,
Oosterhuis, Oosterveld,
Steenhuis, Van der Vaart, Van der
Veen, Veldman, Vorenkamp, Van
der Weide, Westenbri nk,
Witteveen, Van der Woude en
Zuidema.
Registratie in Haren 1811/1812
De registratie van de
familienamen in Haren heeft nogal
wat voeten in aarde. Er zijn veel
vragen. Vooral het moeten
loslaten van het systeem van de
patroniemen is voor de mensen
nog moeilijk te begrijpen en stuit
ook op verzet. De truc is om het
patroniem dan maar te gebruiken
als tweede voornaam, maar mag
dat? De maire Hendrik Nicolaas
Laclé legt dat voor aan de prefect.
Zie de nevenstaande afbeelding.
Ook is er de vraag wie nu prec ies
een achternaam moet aannemen
voor wie. Dat speelt vooral als er
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nog drie generaties in leven zijn. Neemt de oudste man dan een naam aan voor
zichzelf, zijn zonen en zijn kleinzonen? Ook als die zonen zelfstandig wonen
en een eigen gezin hebben.
Maire Laclé is behoorlijk onder de indruk van het vele werk dat de registratie
van de familienamen met zich meebrengt. Er zijn 350 huisgezinnen. Van elk
gezin zou het hoofd opgave moeten doen. Daarvan moet in duplo een acte
worden opgemaakt. Dat wordt de inmiddels 70 -jarige Laclé wat te gortig.
“Hetgeen dus neerkomt op 700 acten, die ik zou moeten schrijven. Iets
hetgeen ik niet durve ondernemen en waartoe ik, die zonder enige bezoldiging
werk en dat op mijne jaren, niet kan worden verpligt”. Laclé vraagt
ondersteuning en krijgt die ook (meer hierover in ‘200 Jaar Gemeentebestuur
Haren, Harener Historische Reeks nr 18).
Of er inderdaad 350 acten in duplo gemaakt zijn, weten we niet. Geen van de
acten is namelijk bewaard gebleven. De gemeente Haren is daarm ee binnen de
provincie Groningen geen uitzondering. Zeer veel acten in onze provincie zijn
verloren gegaan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Friesland waar erg ve el
acten bewaard zijn gebleven. Voor een volledig overzicht van de provincie
Groningen wo rdt verwezen naar de uitgave van Petronella J.C. Elema,
Naamsaanneming in Groningen, 1811 -1826 (Groningen, 1994).
Slechts een nauwgezette vergelijking tussen de namen gebruikt in de doop - en
trouwboeken voor 1811 en in de geboorte - en huwelijksacten na 1 811 kan
meer duidelijkheid brengen over de naamsaanneming.
Registratie familienamen 1826
Omdat de aanname van familienamen in 1811 lang niet compleet was, werd in
1826 landelijk een herkansing geboden (Koninklijk Besluit van 8 november
1825). Van deze herkansing zijn in de gemeente Haren 8 acten bewaard
gebleven. De scans van deze acten zijn hieronder bij de betreffende personen
als afbeelding opgenomen in de tekst.
Om wie ging het in 1826?
1. Albert Jans met als aangenomen achternaam Van D ijken;
2. Arend Jans met als aangenomen achternaam Ruriks;
3. Cornelius Stikker met als aangenomen achternaam Mijdendorp;
4. Jan Berends met als aangenomen achternaam Bosman;
5. Berend Berends met als aangenomen achternaam Bosman
6. Jan Roelfs met als aang enomen achternaam Kampenga;
7. Jan Geerts met als aangenomen achternaam Aling;
8. Roelf Langelo met als aangenomen achternaam Rademaker.
Onderstaand is voor elke persoon een toelichting opgenomen met daarbij een
korte parenteel (= mannelijke afstammingsl ijnen) in drie generaties: de
ouders, de betrokkenen zelf en zijn kinderen. In geel is de betrokken persoon
aangegeven. In blauw de kinderen die ook in de acte van naamsaanneming
worden vermeld. Het overzicht geeft enig beeld van de wijze waarop in de 19 e
eeuw werd omgegaan met het fenomeen familienaam. Bij de parenteel zijn
plattegronden opgenomen, die zijn overgenomen van www.hisgis.nl. In een
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aantal gevallen is daarbij de topografische kaart als achtergrond gebruikt. De
situatie is daardoor beter te plaatsen. Nadeel is dat de topografische kaart niet
de situatie van 1830 weergeeft, maar van vele jaren later.
Onderstaand de eerste pagina van het register van aannemening van vaste
geslachtsnamen in 1826.
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1. Albert Jans van Dijken

Albert Jans van Dijken zal zijn achternaam stellig hebben ontleend aan zijn
woonplaats binnen de gemeente: aan de Hoornschedijk. Op onderstaand
kaartje zijn in geel de eigendommen van zijn weduwe aangegeven in 1830.
Het ging toen om een boerderij en een kl eine woning daarnaast. Op de locatie
van de boerderij staat nu het clubgebouw van de Groninger Kanovereniging
(zie luchtfoto). De woning is er niet meer. Het adres van de boerderij was in
1830 Wijk D Den Hoorn 9 , dat van de woning Wijk D Den Hoorn 10 . Dit
gedeelte van de Hoornschedijk viel toen onder het dor p Helpman. Dat is wel
wat vreemd, omdat de grens tussen de parochies van Haren en Groningen (A Kerk) iets noordelijker lag (ongeveer bij het woordje ‘OF’ op de onderstaande
kaart).
Hoewel alleen van Al bert Jans de registratie van de achternaam Van Dijken
bekend is, wordt deze naam ook gebruikt bij zijn zuster Lutgerdien (bij haar
overlijden op zondag 10 mei 1835 te Paterswolde), zijn broer Jan Basuin Jans
(bij zijn overlijden op zondag 16 september 1827 te Wolfsbarge) en zijn
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zuster Jantje Jans (bij haar overlijden op donderdag 11 oktober 1827 te
Hoornschedijk). Ook de kinderen van broer Jan Basuin Jans van Dijken
hebben de achternaam Van Dijken.

In het militieregister (zi e bronbewerking 12 ‘Register 1814 inschrijving
Landstorm en Landmitie’) komt Albert Jans voor met de volgende
vermelding: Albert Jans , geboren 5 maij 1771, landbouwer, Helpman D10,
hier geboren, als gehuwd vrij van de landmilitie, piekenier bij de 3e
Compagnie Landstorm.
Albert Jans van Dijken woonde aanvankelijk in de woning D10. Hier werden
in ieder geval zijn kinderen Hindrik, Harm en Luijke geboren. Mogelijk ook
Derk en Jan. Later verhuisde Albert Jans naar de boerderij op het adres D9.
Op dit adres i s hij overleden. Ook zijn zuster Jantje overleed op dit adres.
Zijn weduwe Aaltje Derks is in 1830 eigenaresse van de boerderij en de
woning en woont hier op 1 januari 1830 met zes kinderen.
Parenteel van vader Jan Al berts
Generatie I
I Jan Alberts ook genaamd Jan Alberts Eleveld is geboren te Lemferdinge, is gedoopt op zondag 5
januari 1738 te Eelde, is overleden in 1781 te Haren (als overleden vermeld bij doop dochter Jantien
op 14 oktober 1781). Jan werd 43 jaar.
Jan trouwt op woensdag 11 mei 1763 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Eltien Jans
Bazuin, dochter van Jan Bazuin en Aaltje Lucas. Eltien is geboren te Eelde, is gedoopt op zondag 3
februari 1743 aldaar.
Eltien was later gehuwd (2) met Louwe Uges.<1,2>
Van Jan en Eltien zijn acht kinderen bekend:
1 Albert Jans is gedoopt op maandag 11 juni 1764 te Haren, is overleden voor 1771. Albert werd
hoogstens 6 jaar, 6 maanden en 21 dagen.
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2 Jan Jans is geboren te Hoornschedijk, is gedoopt op zondag 25 augustus 1765 te Haren, is
overleden voor 1773. Jan werd hoogstens 7 jaar, 4 maanden en 7 dagen.
3 Lutgertien Jans van Dijken ook genaamd Lutgertien Eleveld is geboren op dinsdag 12 april 1768
te Hoornschedijk, is gedoopt op zondag 6 november 1768 te Haren, is overleden op zondag 10
mei 1835 te Paterswolde (als Lutgertien Jans van Dijken). Lutgertien werd 67 jaar en 28 dagen.
Lutgertien trouwt (kerk) op vrijdag 12 mei 1797 te Haren op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige
Jacob Jacobs Koops, zoon van Jakob Jakobs Koops en Hillechien Jans. Jacob, schipper, is
geboren op zaterdag 3 mei 1766 te Haren, is overleden op dinsdag 14 april 1835 te Paterswolde.
Jacob werd 68 jaar, 11 maanden en 11 dagen.
4 Albert Jans van Dijken is geboren te Hoornschedijk, is gedoopt op zondag 5 mei 1771 te Haren,
zie II-A.
5 Jan Basuin Jans van Dijken is geboren te Hoornschedijk, is gedoopt op zondag 19 december 1773
te Haren, zie II-B.
6 Aaltjen Jans is gedoopt op zondag 7 juli 1776 te Haren.
7 Roelfien Jans is gedoopt op zondag 24 januari 1779 te Haren.
8 Jantje Jans van Dijken is gedoopt op zondag 14 oktober 1781 te Groningen, is overleden op
donderdag 11 oktober 1827 te Hoornschedijk (als Jantje Jans van Dijken). Jantje werd 45 jaar, 11
maanden en 27 dagen.

Generatie II
II-A Albert Jans van Dijken, zoon van Jan Alberts (I) en Eltien Jans Bazuin, landbouwer, is geboren
te Hoornschedijk, is gedoopt op zondag 5 mei 1771 te Haren, is overleden op donderdag 20
december 1827 aldaar. Albert werd 56 jaar, 7 maanden en 15 dagen.
Neemt op 18 april 1826 de achternaam Van Dijken aan.
Albert trouwt (kerk) in 1801 te Noorddijk op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Aaltje Derks.
Aaltje, wonende te Helpman (Wijk D Den Hoorn 9), is geboren te Harkstede, is gedoopt op
zondag 19 december 1773 aldaar, is overleden op donderdag 5 november 1840 te Hoornschedijk.
Aaltje werd 66 jaar, 10 maanden en 17 dagen.
Woont als weduwe met haar zes kinderen in 1830 op het adres Helpman Wijk D Nr 09 Den
Hoorn.
Van Albert en Aaltje zijn zes kinderen bekend:
1 Eltijn Albers van Dijken, wonende te Helpman (Wijk D Den Hoorn 9), is geboren op zondag 9
mei 1802 te Slochteren, is overleden op maandag 22 december 1879 te den Hoorn. Eltijn werd
77 jaar, 7 maanden en 13 dagen.
Eltijn trouwt op zaterdag 22 juli 1837 te Haren op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik
Sluiter. Hendrik, landbouwer, wonende te Helpman (Wijk D Den Hoorn 7), is geboren op
woensdag 4 februari 1807 te Hoogezand, is overleden op maandag 7 maart 1881 te
Hoornschedijk. Hendrik werd 74 jaar, 1 maand en 3 dagen.
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2 Derk van Dijken, wonende te Helpman (Wijk D Den Hoorn 9), is geboren op donderdag 2
oktober 1806 aldaar, is gedoopt op zaterdag 25 oktober 1806 te Engelbert, is overleden op
zaterdag 26 januari 1884 te Hoornschedijk. Derk werd 77 jaar, 3 maanden en 24 dagen.
3 Jan Alberts van Dijken is geboren op zondag 11 februari 1810 te Hoornschedijk, zie III-A.
4 Hindrik van Dijken, wonende te Helpman (Wijk D Den Hoorn 9), is geboren op dinsdag 18
augustus 1812 te Groningen, is overleden op zondag 22 december 1833 te Hoornschedijk.
Hindrik werd 21 jaar, 4 maanden en 4 dagen.
5 Harm Jans van Dijken is geboren op zondag 14 mei 1815 te Hoornschedijk, zie III-B.
6 Luijke Jans van Dijken, wonende te Helpman (Wijk D Den Hoorn 9), is geboren op donderdag
22 januari 1818 te Hoornschedijk, is overleden op donderdag 28 maart 1861 aldaar. Luijke
werd 43 jaar, 2 maanden en 6 dagen.
Luijke trouwt op zaterdag 21 mei 1853 te Haren op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerrit
Vrieling, zoon van Jan Gerrits Vrieling en Janna Geerts Buining. Gerrit, landbouwer, wonende
te Haren (Wijk B Kromelboog 27) en aldaar (Wijk B Kromelboog 33), is geboren op vrijdag
10 mei 1822 aldaar, is overleden op vrijdag 10 januari 1913 te Hoornschedijk. Gerrit werd 90
jaar en 8 maanden.
Gerrit was later gehuwd (2) met Fennechien Pieters.<3,4>
II-B Jan Basuin Jans van Dijken, zoon van Jan Alberts (I) en Eltien Jans Bazuin, is geboren te
Hoornschedijk, is gedoopt op zondag 19 december 1773 te Haren, is overleden op zondag 16
september 1827 te Wolfsbarge (als Jan Jans van Dijken). Jan werd 53 jaar, 8 maanden en 28
dagen.
Jan trouwt (kerk) op maandag 6 januari 1806 te Engelbert op 32-jarige leeftijd met de 41-jarige
Aaltje Doedes Rensema. Aaltje is geboren op donderdag 5 april 1764 te Engelbert, is gedoopt op
zondag 8 april 1764 aldaar, is overleden op zaterdag 1 juni 1839 te Wildervank. Aaltje werd 75
jaar, 1 maand en 27 dagen.
Van Jan en Aaltje zijn twee kinderen bekend:
1 Jan Jans van Dijken is geboren op donderdag 19 november 1807 te Engelbert, is overleden op
zaterdag 25 mei 1844 te Stadskanaal. Jan werd 36 jaar, 6 maanden en 6 dagen.
Jan trouwt op zaterdag 12 november 1836 te Nieuwe Pekela op 28-jarige leeftijd met de 32jarige Sietske Hindriks Baas. Sietske is geboren in 1804 te Wildervank.
2 Barteld Jans van Dijken is geboren op woensdag 23 mei 1810 te Engelbert, is overleden op
zaterdag 2 april 1859 te Exloermond. Barteld werd 48 jaar, 10 maanden en 10 dagen.
Barteld trouwt op donderdag 15 november 1838 te Wildervank op 28-jarige leeftijd met de 26jarige Anna Maria Sanders. Anna is geboren in 1812 te Veendam, is overleden op maandag 29
augustus 1892 te Musselkanaal. Anna werd 80 jaar.
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Generatie III
III-A Jan Alberts van Dijken, zoon van Albert Jans van Dijken (II-A) en Aaltje Derks, landbouwer,
wonende te Helpman (Wijk D Den Hoorn 9), is geboren op zondag 11 februari 1810 te
Hoornschedijk, is overleden op vrijdag 11 december 1863 te Engelbert. Jan werd 53 jaar en 10
maanden.
Jan trouwt op zaterdag 22 juli 1837 te Haren op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje
Berends Nijdam, dochter van Berend Sytzes Nijdam en Jeltje Gjalts Nijdam. Antje, wonende te
Haren (Wijk E Hoornschedijk 14), is geboren op woensdag 27 oktober 1813 te Hoornschedijk,
is overleden op vrijdag 16 juli 1869 te Engelbert. Antje werd 55 jaar, 8 maanden en 19 dagen.
Van Jan en Antje is een kind bekend:
1 Aaltje van Dijken is geboren in 1854 te Engelbert, is overleden op woensdag 7 juni 1939 te
Onnen. Aaltje werd 85 jaar.
Aaltje trouwt op zaterdag 9 juni 1877 te Noorddijk op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige
Oomke Oomkes. Oomke, landbouwer, is geboren in 1856 te Engelbert, is overleden op
zaterdag 11 februari 1933 te Haren. Oomke werd 77 jaar.
III-B Harm Jans van Dijken, zoon van Albert Jans van Dijken (II-A) en Aaltje Derks, landbouwer,
wonende te Helpman (Wijk D Den Hoorn 9), is geboren op zondag 14 mei 1815 te
Hoornschedijk, is overleden op donderdag 19 februari 1863 te Leegkerk. Harm werd 47 jaar, 9
maanden en 5 dagen.
Harm trouwt op zaterdag 5 juni 1841 te Haren op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Geertien
van der Veen, dochter van Harm van der Veen en Hillechien Kuipers. Geertien, wonende te
Haren (Wijk E Hoornschedijk 4), is geboren op donderdag 12 juli 1821 te Hoornschedijk, is
overleden op zondag 14 mei 1893 te Groningen. Geertien werd 71 jaar, 10 maanden en 2 dagen.
Van Harm en Geertien zijn drie kinderen bekend:
1 Aaltje van Dijken is geboren op zaterdag 19 maart 1842 te Hoornschedijk, is overleden op
dinsdag 25 februari 1913 te Groningen. Aaltje werd 70 jaar, 11 maanden en 6 dagen.
Aaltje trouwt op zaterdag 30 mei 1868 te Hoogkerk (is gescheiden op vrijdag 3 januari 1896
te Groningen) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Harke Bakker, zoon van Klaas Harkes
Bakker en Martje Mewes Pestman. Harke, pelmolenaarsknecht, is geboren op zaterdag 12
augustus 1837 te Helpman, is overleden op zondag 22 oktober 1899 te Ogden (USA). Harke
werd 62 jaar, 2 maanden en 10 dagen.
2 Harm van Dijken, arbeider, is geboren op zondag 16 februari 1845 te Hoornschedijk, is
overleden op woensdag 23 maart 1892 te Groningen. Harm werd 47 jaar, 1 maand en 7 dagen.
Harm trouwt op zaterdag 27 april 1872 te Ten Boer op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige
Hilje Cock. Hilje is geboren op zaterdag 26 april 1851 te Woltersum, is overleden op dinsdag
9 maart 1880 te Groningen. Hilje werd 28 jaar, 10 maanden en 12 dagen. Harm trouwt op
donderdag 19 mei 1881 te Groningen op 36-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Janna van
Oost. Janna is geboren op woensdag 10 februari 1858 te Veendam, is overleden op woensdag
2 december 1931 te Groningen. Janna werd 73 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

13

3 Hillegien van Dijken is geboren op maandag 17 december 1849 te Leegkerk, is overleden op
zaterdag 28 januari 1928 te Muntendam. Hillegien werd 78 jaar, 1 maand en 11 dagen.
Hillegien trouwt op zaterdag 4 mei 1872 te Hoogkerk op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige
Jan Baas. Jan, landgebruiker, wonende te Haren (Wijk A Haren 61), is geboren op donderdag
2 december 1841 te Muntendam, is overleden op zaterdag 4 november 1899 aldaar. Jan werd
57 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

No te n
1) Eltien trouwt (kerk) op dinsdag 22 oktober 1782 te Groningen met Louwe.
2) Louwe Uges. Louwe is geboren te Haren, is gedoopt op zondag 7 mei 1747 aldaar.
3) Gerrit trouwt op zaterdag 6 mei 1865 met Fennechien.
4) Fennechien Pieters, dochter van Jan Egberts Pieters en Grietjen Lukas Kuipers. Fennechien is geboren op woensdag 12 juni 1839 te
Hemmen, is overleden op maandag 10 januari 1887 te Hoornschedijk. Fennechien werd 47 jaar, 6 maanden en 29 dagen.
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2. Arend Jans Ruriks

Arend Jans neemt de naam ‘Ruriks’ aan. Deze naam wordt echter meestal geschreven als
‘Reuriks’ Onder die naam wordt ook het overlijden van Arend Jans geregistreerd. De naam
Reuriks wordt ook gebruikt door zijn halfbroer Johannes Jans. Deze wordt al in 1812 vermeld
met deze achternaam in ‘Gezinshoofdenregister van mannelijke inwoners geboren tot 1791
(1812)’ (zie bronbewerking 10). Johannes Jans heeft ook nageslacht. Van Arend Jans zijn
geen kinderen bekend.
Het ligt voor de hand dat de naam Reuriks op één of andere manier te herleiden is tot de vader
van Aren Jans en Johannes Jans. Dit is de te Uelzen (Duitsland) geboren Jan Hindriks.
Waar Arend Jans in Haren gewoond heeft is (nog) niet duidelijk. Waarschijnlijk in Helpman.
Hij komt echter niet voor in het Gezinshoofdenregister (1812) en ook niet in het
bevolkingsregister 1830 (zie bronbewerking 14). Hij zal wel veel in Groningen gewoond
hebben en rond 1826 kort in Haren. Zijn broer Johannes Jans woonde wel in Haren.
Parenteel van vader Jan Hindriks
Generatie I
I Jan Hindriks is geboren in 1740 (OS) en afkomstig uit Uelzen (D).
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Jan gaat in ondertrouw te Groningen (1) met Janna Alberts. Janna is geboren in 1745 (OS), is
overleden in oktober 1770 (overleden bij geboorte zoon Johannes). Janna werd 25 jaar.
Van Jan en Janna is een kind bekend:
1 Johannes Jans Reuriks is geboren te Helpman, is gedoopt op vrijdag 26 oktober 1770 te
Groningen (moeder bij geboorte overleden), zie II.
Jan gaat in ondertrouw op dinsdag 23 juli 1771 te Groningen op 31-jarige leeftijd (2) met Janna
Arends, dochter van Arent Jans. Janna is afkomstig uit Groningen.
Van Jan en Janna zijn twee kinderen bekend:
2 Hendrikje Jans is gedoopt op woensdag 18 november 1778 te Groningen.
3 Arend Jans Reuriks, hovenier, is geboren te Helpman, is gedoopt op zondag 12 december 1773 te
Groningen, is overleden op zondag 5 juni 1842 aldaar. Arend werd 68 jaar, 5 maanden en 24
dagen.
Arend trouwt op zondag 30 mei 1802 te Groningen op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Elsien
Jories Noorman, dochter van Joris Willems en Marijke Jans. Elsien is gedoopt op vrijdag 10 april
1772 te Groningen.
Neemt op 21 april 1826 de achternaam Ruriks aan (naam wordt in de het vervolg meestal
geschreven als Reuriks)

Generatie II
II Johannes Jans Reuriks, zoon van Jan Hindriks (I) en Janna Alberts, arbeider, kweker en
cathechisatiemeester, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 6), is geboren aldaar, is gedoopt op
vrijdag 26 oktober 1770 te Groningen (moeder bij geboorte overleden), is overleden op zaterdag 5
februari 1853 te Helpman (bij overlijden met achternaam Reuriks). Johannes werd 82 jaar, 3
maanden en 10 dagen.
Woont in 1830 met zijn tweede vrouw Jaapje Jager op het adres Helpman Wijk B Nr 6. Wordt in
het overzicht
gezinshoofden
1812 vermeld met
de achternaam
Reuriks.
Op de kaart is de
woonlocatie van
Johannes Reuriks
aangegeven. Zijn
huis en kwekerij
stond ongeveer op
de kruising van de
huidige
Coendersweg/Van
Houtenlaan.
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Johannes gaat in ondertrouw op zondag 4 mei 1800 te Groningen, trouwt (kerk) op zondag 4 mei
1800 aldaar op 29-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hinderika Hermans Vos, dochter van
Harmannus Pieters Vos en Grietje Roelfs. Hinderika is gedoopt op vrijdag 13 maart 1778 te
Groningen.
Van Johannes en Hinderika zijn drie kinderen bekend:
1 Janna Reuriks, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 11), is geboren op zondag 17 mei 1801
aldaar, is overleden op dinsdag 14 november 1871 aldaar. Janna werd 70 jaar, 5 maanden en 28
dagen.
Janna trouwt op woensdag 20 mei 1829 op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Ruuls, zoon
van Jan Stoffer Ruuls en Jantien Boelens Hamminga. Jan, boerenknecht, wonende te Helpman
(Wijk B Helpman 11), is geboren op zondag 21 januari 1798 te Haren, is overleden op maandag
13 december 1869 te Helpman. Jan werd 71 jaar, 10 maanden en 22 dagen.
Woont in 1830 samen met zijn vrouw op het adres Helpman Wijk B Nr 11.
2 Jan Reuriks is geboren op zondag 20 juni 1802 te Helpman, zie III.
3 Harman Johannes Reuriks, kolonist, is geboren op zondag 30 september 1804 te Helpman, is
overleden op donderdag 7 juni 1860 te Veenhuizen. Harman werd 55 jaar, 8 maanden en 8
dagen.
Harman trouwt op zondag 22 december 1844 te Groningen op 40-jarige leeftijd met de 40-jarige
Annegien van der Woude. Annegien is geboren op vrijdag 23 maart 1804 te Groningen, is
overleden op woensdag 22 januari 1845 aldaar. Annegien werd 40 jaar, 9 maanden en 30 dagen.
Johannes trouwt op zondag 26 mei 1811 te Groningen op 40-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige
Jaapje Nannes Jager, dochter van Jan Jager en Freerkien. Jaapje, wonende te Helpman (Wijk B
Helpman 6), is geboren op dinsdag 2 oktober 1764 te Westerlee, is overleden op vrijdag 6 oktober
1848 te Helpman. Jaapje werd 84 jaar en 4 dagen.

Generatie III
III Jan Reuriks, zoon van Johannes Jans Reuriks (II) en Hinderika Hermans Vos, moesker en sjouwer,
wonende te Helpman (Wijk C Buiten klein poortje 25), is geboren op zondag 20 juni 1802 aldaar,
is overleden op zaterdag 8 april 1854 te Groningen. Jan werd 51 jaar, 9 maanden en 19 dagen.
Jan trouwt op zondag 6 april 1834 te Haren op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Ebeltje Geerts
Steffens. Ebeltje is geboren op dinsdag 20 januari 1807 te Aduard, is overleden op zondag 4
januari 1863 te Groningen. Ebeltje werd 55 jaar, 11 maanden en 15 dagen.
Van Jan en Ebeltje zijn zeven kinderen bekend:
1 Marchien Ruriks is geboren op vrijdag 24 oktober 1834 te Helpman, is overleden op vrijdag 3
juni 1836 aldaar. Marchien werd 1 jaar, 7 maanden en 10 dagen.
2 Hinderika Ruriks is geboren op zaterdag 5 maart 1836 te Helpman.
3 Marchien Ruriks is geboren op maandag 21 augustus 1837 te Helpman.
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4 Johanna Reuriks is geboren op donderdag 1 augustus 1839 te Helpman, is overleden op
woensdag 22 september 1841 te Groningen. Johanna werd 2 jaar, 1 maand en 21 dagen.
5 Johannes Reuriks is geboren op zaterdag 1 januari 1842 te Groningen.
6 Jan Reuriks is geboren op dinsdag 28 januari 1845 te Groningen, is overleden op dinsdag 5 mei
1846 aldaar. Jan werd 1 jaar, 3 maanden en 7 dagen.
7 Geertje Reuriks is geboren op maandag 18 juni 1849 te Groningen, is overleden op woensdag
23 juni 1875 aldaar. Geertje werd 26 jaar en 5 dagen.
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3. Cornelis Stikker Mijdendorp

Je zou kunnen zeggen dat Cornelis Jacobs Stikker eigenlijk al een achternaam
had, namelijk ‘Stikker’. Veel van zijn familieleden in Bellingwolde en
omgeving zijn die achternaam ook trouw g ebleven. Volgens de Nederlandse
Familienamendatabank van het Meertensinstituut is Stikker een beroepsnaam.
Een stikker is een kleermaker of preciezer gezegd een borduurwerker. De
naam kwam in Westerwolde al enige honderden jaren voor. Blijkbaar vond
Cornelis Jacobs de naam niet passend meer. Wellicht, omdat hij in Haren
inmiddels onder een andere naam bekend stond: ‘Mijdendorp’. Naar mijn
interpretatie een oude schrijfwijze voor ‘Middendorp’. Vreemd is dan wel, dat
Cornelis Jacobs helemaal niet zo midden in het dorp woonde. Zijn bakkerij
annex woning lag eigenlijk aan de noordgrens van de toenmalige dorpskom
(zie onderstaande afbeelding). Opmerkelijk detail is, dat een jaar voor het
aannemen van de achternaam Mijdendorp de buurman van Cornelis Jacobs
was overleden en dat was de oorspronkelij k uit Norg afkomstige timmerman
Gerrit Middendorp. Is dat toeval? Nog een opmerkelijk punt is, dat het
kadaster bij de eigendom van het perceel van Cornelis Jacobs (Haren, sectie
K, nr 391) vermeldt: “Mijdendorp en erven”. Waren de ouders van Cornelis
Jacobs dan al naar Haren gekomen en moest hij de eigendom van zijn pand
delen met andere nabestaanden? Het is mij nog niet duidelijk.
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Op de afbeelding de dorpskom van
Haren in 1830 met bij de gele pijl
het perceel Haren B 15A van
bakker Cornelis Jacobs
Mijdendorp. Achter het perceel
staat de molen (niet de huidige!).
Tegenwoordig ligt de Molenweg
ongeveer over dit perceel.
Tegenover Mijdendorp stond de
cichoreifabriek annex he rberg van
de familie Pieters. Het grote
groene perceel rechts van de
Hoofdweg (nu Rijksstraatweg) is
het huidige Raadhuisplein. Zie
voor meer informatie over de
molen: ‘Molens tussen Stad en D’Olde Lantschap’, Harener Historische Reeks
nr 1 (in pdf op deze site beschikbaar).
Parenteel van vader J acob Stikker

Generatie I
I Jacob Stikker, bakker, is gedoopt op zondag 16 april 1758 te Bellingwolde.
Jacob trouwt op vrijdag 16 mei 1788 (Huwelijkscontract Jacob Cornellijs Stikker en Bouwe
Hindriks 16-05-1788. Bruidegom: Cornellijs Willems, vader, Anje, Pietronella, Anna en Teedje
Cornellijs, zusters. Bruid: Hindrikje Beerens, moeder, Geert Coens Hindriks en Beerent Hindriks,
volle broers)., trouwt (kerk) op woensdag 30 april 1788 te Bellingwolde op 30-jarige leeftijd (1) met
Bouwe Hindriks.
Jacob trouwt op vrijdag 5 april 1799 (Huwelijkscontract Jacob Stikker en Teupke Jans 05-04-1799.
Bruidegom: Dedde Heijes, zwager, Albert Sirtjes en Trijntje Cornelis, zwager en volle zuster, Harm
Hagens en Grietje Cornelis, zwager en volle zuster, Tetje Cornelis, zuster, Berend Hinderks, Albert
Sirtjes en Poppe Geerts, voormond en voogden over de minderjarige kinderen van de bruidegom bij
wijlen Bouwe Hinderks in echte verwekt, Willem Tiddes, neef. Bruid: Jan Alberts en Esse Roelfs,
vader en moeder, Gepke en Zwaantje Jans, zusters, Bareld Jans en Zwaantje Roelfs, aangetrouwde
oom en volle moei, Roelf Barelds, neef, Teijde Ottens, aangetrouwde neef, Jan Harms,
aangetrouwde neef)., trouwt (kerk) op vrijdag 5 april 1799 te Bellingwolde op 40-jarige leeftijd (2)
met de 30-jarige Teubke Jans. Teubke is gedoopt op vrijdag 4 november 1768 te Bellingwolde.
Van Jacob en Teubke is een kind bekend:
1 Cornelis Stikker Mijdendorp is geboren op woensdag 19 maart 1800 te Bellingwolde, is gedoopt
op donderdag 27 maart 1800 aldaar, zie II.

Generatie II
II Cornelis Stikker Mijdendorp, zoon van Jacob Stikker (I) en Teubke Jans, bakker, wonende te Haren
(Wijk B Haren 15A), is geboren op woensdag 19 maart 1800 te Bellingwolde, is gedoopt op
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donderdag 27 maart 1800 aldaar, is overleden op donderdag 13 december 1877 te Haren. Cornelis
werd 77 jaar, 8 maanden en 24 dagen.
Woonde in 1830 met zijn vrouw, twee kinderen en de inwonende knecht Geert Stel op het adres
Haren Wijk B Nr 15A.
Neemt in 1826 de achternaam Mijdendorp aan voor zichzelf en voor zijn dochter. Daarvoor bekend
als Cornels Jacobs Stikker.
Cornelis trouwt op donderdag 8 juli 1824 te Haren op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige
Margaretha van Stedum, dochter van Tonnis van Stedum en Jantien Paping. Margaretha, wonende
te Haren (Wijk B Haren 15A), is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 15 september 1799 aldaar,
is overleden op dinsdag 2 oktober 1832 aldaar. Margaretha werd 33 jaar en 17 dagen.
Van Cornelis en Margaretha zijn vier kinderen bekend:
1 Jantje Mijdendorp is geboren op maandag 4 april 1825 te Haren (geboren als Jantje Stikker,
vader nam in 1826 de achternaam Mijdendorp aan)., is overleden op maandag 29 mei 1826
aldaar. Jantje werd 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.
2 Jacob Mijdendorp, wonende te Haren (Wijk B Haren 15A), is geboren op woensdag 1 november
1826 aldaar, is overleden op maandag 25 maart 1833 aldaar. Jacob werd 6 jaar, 4 maanden en 24
dagen.
3 Jantje Mijdendorp, wonende te Haren (Wijk B Haren 15A), is geboren op maandag 22 juni 1829
aldaar, is overleden op donderdag 24 juli 1862 aldaar. Jantje werd 33 jaar, 1 maand en 2 dagen.
Jantje trouwt op vrijdag 11 april 1851 te Haren op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan
Hindriks Kloek. Jan, smid, is geboren op zaterdag 15 augustus 1818 te Anloo, is overleden op
maandag 8 september 1879 te Groningen. Jan werd 61 jaar en 24 dagen.
4 Pieter Mijdendorp is geboren op zondag 8 juli 1832 te Haren, is jong overleden op dinsdag 27
november 1832 aldaar oud 20 weken. Pieter werd 4 maanden en 19 dagen.
Cornelis trouwt op zaterdag 13 juli 1833 te Haren op 33-jarige leeftijd (2) met de 18-jarige Jantje
Dijken, dochter van Jan Dijken en Willemtien Berends Bosman. Jantje, wonende te Haren (Wijk B
Haren 15) en aldaar (Wijk B Haren 15A), is geboren op woensdag 4 januari 1815 te Helpman, is
overleden op dinsdag 26 september 1848 te Haren. Jantje werd 33 jaar, 8 maanden en 22 dagen.
Van Cornelis en Jantje zijn drie kinderen bekend:
5 Willemtien Mijdendorp is geboren op vrijdag 24 januari 1840 te Haren, is overleden op
donderdag 11 mei 1865 aldaar. Willemtien werd 25 jaar, 3 maanden en 17 dagen.
6 Teubina Mijdendorp is geboren op woensdag 5 april 1843 te Haren, is overleden op woensdag 3
juli 1918 te Glimmen. Teubina werd 75 jaar, 2 maanden en 28 dagen.
Teubina trouwt op zaterdag 19 mei 1877 te Haren op 34-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige
Tebbe Hendriks, zoon van Pieter Tebbe Hendriks en Hinderkien Eisses. Tebbe, arbeider en
bakker, is geboren op donderdag 30 augustus 1838 te Onnen (als Tebbe Eisses; erkend bij
huwelijk), is overleden op donderdag 2 september 1886 te Haren. Tebbe werd 48 jaar en 3 dagen.
Teubina trouwt op donderdag 28 februari 1901 te Haren op 57-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige
Harm Bouwkamp, zoon van Jan Bouwkamp en Hinderkien Schut. Harm, arbeider, wonende te
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Noordlaren (Wijk C Glimmen 6), is geboren op dinsdag 5 september 1837 te Glimmen, is
overleden op maandag 15 september 1924 aldaar. Harm werd 87 jaar en 10 dagen.
Harm was eerder gehuwd (1) met Frederika Dussel.<1,2>
7 Jan Mijdendorp, koopman, is geboren op woensdag 15 juli 1846 te Haren, is overleden op
zondag 17 februari 1924 te Groningen. Jan werd 77 jaar, 7 maanden en 2 dagen.
Jan trouwt op zondag 1 september 1872 te Groningen op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige
Gebbina de Groot, dochter van Hindrik de Groot en Stientje Groenewoud. Gebbina is geboren in
1845 te Hoogezand, is overleden op zondag 3 november 1929 te Haren. Gebbina werd 84 jaar.

No te n
1) Harm trouwt op zaterdag 20 februari 1869 te Eelde met Frederika.
2) Frederika Dussel, dochter van Lammert Dussel en Annechien Grashuis. Frederika is geboren op vrijdag 27 oktober 1843 te Eelde, is
overleden op woensdag 25 juli 1900 te Harenermolen. Frederika werd 56 jaar, 8 maanden en 28 dagen.
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4 en 5 Jan Berends Bosman en Berend Berends Bosman
De broers Jan Berends en Berend Berends nemen beide in 1826 de familie naam Bosman aan. Hun broer Hindrik B erends komt vanaf 1815 in de
burgerlijke stand van Adorp al voor met de naam Bosman. Hun zuster Willem tien wordt bi j overlijden ook vermeld met de achternaam Bosman. Het ligt
dan voor de hand de oorsprong van de naam Bosman een generatie hoger te
zoeken.
Vader van de bovengenoemde personen is Berend Hendriks. Hij is landbouwer
te Helpman en getrouwd met Hindrikje Roe lofs (Bartelds) afkomstig uit
Onnen. Berend Hendriks overlijdt op 17 januari 1823 op de leeftijd van 82
jaar. Bij zijn leven wordt hij nergens vermeld met de naam Bosman. Na 1826
komt hij bij het ov erlijden van zijn kinderen wel met deze naam voor.
De boerderij van vader Berend H endriks ligt aan de oostzijde van Helpman in
de huidige wijk Coendersborg. Op de onderstaande kaart is de boerderij
aangegeven met een gele pijl. De boerderij ligt aan de verbindingsweg vanuit
Helpman naar de lage weidegronden bij het Schuitendiep. Het oostelijk deel
van de weg bestaat nu nog als Kooiweg. Westelijk van de huidige Helperzoom
is de oude wegstructuur verdwenen. Vanuit Helpman gezien lag de boerderij
achter het Huis Coenders. Waarschijnlijk is de boerderij (of een nieu w
gebouwde versie daarvan) vanaf 1949 als ‘Zuidemahoeve’ in gebruik geweest
bij de Vereniging Zwakzinnigenzorg als internaat voor pupillen van de
vereniging en als werkinrichting gecombineerd met een naastgelegen
kwekerij. De boerderij heeft nog enige tijd in de nieuw gebouwde gebouwde
woonwijk Coendersborg aan de Colijnlaan gestaan. Op 13 augustus 1965 werd
de boerderij grotendeels door brand verwoest. Er volgde provisorisch herstel
en vervolgens ca 1969 volledige afbraak wegens verhuizing van de
Zuidemahoeve naar de Donderslaan (zie hierover W.E. van Koldam, ’75 jaar
Vereniging Zwakzinnigenzorg Groningen’, Groningen 1987) .
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In de huisnummering van Haren begin 19 e eeuw had de boerderij het nummer
Helpman B14. Op de
foto de boerderij
omstreeks 1947.
Op de kaart is te
zien, dat achter de
boerderij de
contouren te zien zijn
van een oudere
boerderij omgeven
door houtsingels en
een gracht. Wat het
karakter is geweest
van dit gebouw is mij
onbekend. Wellicht
(net als aan de
huidige Poorthofsweg
in het dorp Haren) een buitenvestiging van het klooster Yesse te Essen.
Mogelijk hebben de houtsingels het terrein het aanzien gegeven van een bos
en is hierdoor de naam Bosman ontstaan.
Na zijn vader werd de jongste zoon Berend Berends de bewoner van de
boerderij.

Parenteel van vader Berend Hendriks
Generatie I
I Berend Hendriks, zoon van Hindrik Hindriks en Hillechien Hindriks, landbouwer, is gedoopt op
woensdag 11 mei 1740 te Groningen, is overleden op vrijdag 17 januari 1823 te Helpman (in huis
Helpman B14), is als overleden aangegeven op vrijdag 18 juli 1823 (getuigen aangifte overlijden
waren schoonzoon Jan Stel en nabuur Lammert Arend Bazuin). Berend werd 82 jaar, 8 maanden en
6 dagen.
Wordt in overlijdensacten van zijn kinderen vermeld als Berend Hendriks Bosman.
Berend trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1768 te Haren op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Hindrikje
Roelofs Bartelds, dochter van Roeleff Janssens Bartelds en Jantjen Janssens Meijeringe. Hindrikje is
geboren te Onnen, is gedoopt op zondag 10 februari 1743 te Haren, is overleden op woensdag 20
september 1826 te Helpman (in huis Helpman B14), is als overleden aangegeven op vrijdag 22
september 1826 (getuigen aangifte overlijden waren schoonzoon Jan Stel en nabuur Lammert Jans
Poelma). Hindrikje werd 83 jaar, 7 maanden en 10 dagen.
Van Berend en Hindrikje zijn zeven kinderen bekend:
1 Hindrik Berends Bosman is geboren op zondag 1 juli 1770 te Haren, zie II-A.
2 Hillechien Berends is gedoopt op zondag 13 november 1774 te Haren, is overleden op vrijdag 5
mei 1820 te Helpman (in huis Helpman B14), is als overleden aangegeven op zaterdag 6 mei 1820
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(getuigen aangifte overlijden waren nabuur Lammert Arend Bazuin en vader Berend Hendriks )
Hillechien werd 45 jaar, 5 maanden en 22 dagen.
3 Roelof Berends (Bosman), landbouwer, is geboren op woensdag 18 september 1776, is overleden
op vrijdag 10 november 1815 te Helpman (in huis Helpman B14), is als overleden aangegeven op
zaterdag 11 november 1815 (getuigen aangifte overlijden waren nabuur Lammert Arend Bazuin
en vader Berend Hendriks). Roelof werd 39 jaar, 1 maand en 23 dagen.
4 Willemtien Berends Bosman, wonende te Haren (Wijk B Haren 15), is geboren te Helpman, is
gedoopt op zondag 1 november 1778 te Haren, is overleden op dinsdag 29 december 1835 aldaar
(in huis Haren B15 als Willemtien Berends Bosman), is als overleden aangegeven op woensdag
30 december 1835 (getuigen aangifte overlijden waren de naburen Cornelis Stikker Mijdendorp en
Jan Pieters). Willemtien werd 57 jaar, 1 maand en 28 dagen.
Willemtien trouwt op woensdag 12 mei 1813 te Haren op 34-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige
Jan Dijken ook genaamd Jan Dieken, zoon van Harm Dijken en Roelfje Jans Wilts. Jan,
broodbakker, is geboren te Helpman, is gedoopt op vrijdag 21 mei 1773 te Groningen, is
overleden op zondag 12 juni 1814 te Helpman. Jan werd 41 jaar en 22 dagen. Willemtien trouwt
op woensdag 21 januari 1818 te Haren op 39-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Jan Stel ook
genaamd Jan Stel de Jonge en Jan de Jonge, zoon van Jan Jans en Jantien Roelfs. Jan, timmerman,
wonende te Haren (Wijk B Haren 3) en aldaar (Wijk B Haren 15), is geboren op dinsdag 22
oktober 1771 aldaar, is gedoopt op zondag 27 oktober 1771 aldaar, is overleden op dinsdag 28 juli
1835 aldaar. Jan werd 63 jaar, 9 maanden en 6 dagen.
Woonde in 1830 met zijn tweede vrouw Willemtien Bosman, twee kinderen uit zijn tweede
huwelijk en een kind uit het eerste huwelijk van zijn vrouw op het adres Haren Wijk B Nr 15.
Jan was eerder gehuwd (1) met Alkedina van Streun.<1,2>
5 Hinderkien Berends is gedoopt op zondag 15 juli 1781 te Haren, is overleden op vrijdag 12 maart
1819 te Helpman (in huis Helpman C18 Buiten klein poortje). Hinderkien werd 37 jaar, 7
maanden en 25 dagen.
Hinderkien trouwt op woensdag 17 mei 1815 te Haren op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter
Gerrits Mulder, zoon van Gerrit Pieters Mulder en Annechien Hindriks Post. Pieter,
houtzaagmolenaar, wonende te Helpman (Wijk C Buiten klein poortje 18), is geboren op dinsdag
21 september 1784 te Foxhol, is gedoopt op dinsdag 28 september 1784, is overleden op dinsdag
18 februari 1851 te Helpman. Pieter werd 66 jaar, 4 maanden en 28 dagen.
Woont in 1830 als weduwnaar met twee kinderen op het adres Helpman Wijk C Nr 18-1 Buiten
klein poortje.
Pieter was eerder gehuwd (1) met Geesje Jans Kuipers.<3,4>
6 Jan Berends Hendriks Bosman is geboren op donderdag 3 november 1785, is gedoopt op zondag
6 november 1785 te Groningen, zie II-B.
7 Berend Berends Bosman is geboren te Haren, is gedoopt op zondag 15 maart 1789 te Groningen,
zie II-C.
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Generatie II
II-A Hindrik Berends Bosman, zoon van Berend Hendriks (I) en Hindrikje Roelofs Bartelds,
landbouwer en hengstenhouder, wonende te Harssens, is geboren op zondag 1 juli 1770 te Haren,
is overleden op donderdag 4 januari 1855 te Adorp. Hindrik werd 84 jaar, 6 maanden en 3 dagen.
Wordt bij de geboorte van zijn kinderen Hillechien (1815), Hemme (1818) en Jantje (1821)
vermeld als Hindrik Berends Bosman.
Behalve landbouwer is Hindrik Berends Bosman ook hengstenhouder (zie bronbewerking 8
'Lijsten gedekte merries 1836-1847'). De woonplaats van Hinderik Berends Bosman te Harssens
bij Adorp is met een cirkel aangegeven op de onderstaande kaart.

Hindrik trouwt op donderdag 14 mei 1801 te Haren op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje
Hemmes, dochter van Hemme Geerts Hemmes en Grietje Kornelis. Aaltje is geboren te Essen, is
gedoopt op zondag 9 augustus 1778 te Haren, is overleden op maandag 31 juli 1848 te Adorp.
Aaltje werd 69 jaar, 11 maanden en 22 dagen.
Van Hindrik en Aaltje zijn vier kinderen bekend:
1 Berend Hindriks Bosman is geboren te Adorp, is gedoopt op zondag 20 november 1803 te
Harssens, is overleden op donderdag 29 juni 1854 te Adorp. Berend werd 50 jaar, 7 maanden
en 9 dagen.
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2 Hillechien Bosman, wonende te Haren (Wijk A Harenermolen 40A), is geboren op zondag 19
maart 1815 te Harssens (bij Adorp), is overleden op zaterdag 22 april 1882 te Winsum.
Hillechien werd 67 jaar, 1 maand en 3 dagen.
Bij de aangifte van de geboorte van Hillechien op
20 maart 1815 werd de naam Bosman volgens mijn
bevindingen voor het eerst vermeld in de
burgerlijke stand zie nevenstaande acte).
Hillechien trouwt op donderdag 12 juni 1845 te
Haren op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Roelf
Vos, zoon van Roelf Roelfs Vos en Jantje Homan.
Roelf, landbouwer, wonende te Haren (Wijk A
Haren 12) en aldaar (Wijk D Dilgt 10), is geboren
op zaterdag 16 april 1814 aldaar (in huis Haren
Wijk A 12), is als geboren aangegeven op
maandag 18 april 1814 (getuigen aangifte geboorte
waren de naburen Egbert Hovingh en Jan Roelofs
Boddeveld), is overleden op donderdag 24 februari
1887 te Winsum. Roelf werd 72 jaar, 10 maanden en 8 dagen.
Boer op de Winsumermeeden.
3 Hemme Bosman is geboren op zondag 19 april 1818 te Harssens, is overleden op vrijdag 2
maart 1877 aldaar. Hemme werd 58 jaar, 10 maanden en 11 dagen.
4 Jantje Hindriks Bosman is geboren op dinsdag 6 februari 1821 te Harssens, is overleden op
donderdag 11 januari 1883 te Adorp. Jantje werd 61 jaar, 11 maanden en 5 dagen.
II-B Jan Berends Hendriks Bosman, zoon van Berend Hendriks (I) en Hindrikje Roelofs Bartelds,
landbouwer, wonende te Haren (Wijk F Essen 11), is geboren op donderdag 3 november 1785, is
gedoopt op zondag 6 november 1785 te Groningen, is overleden op woensdag 3 november 1875
te Essen. Jan werd 90 jaar.
Woonde in 1830 op
het adres Haren Wijk F
Nr 11 Essen (zie gele
pijl op de kaart) samen
met zijn vrouw, zes
kinderen, de
inwonende
boerenknecht Harm
Meinders en de
inwonende werkmeid
Reina Kamphuis. Meer
hierover in
bronbewerking 15 ‘De
provincielanden van
het voormalig klooster
Yesse te Essen’.
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Jan trouwt op woensdag 17 mei 1815 te Haren op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Jans
Wilphorst, dochter van Jan Egberts Wilphorst en Jantje Cornelis Offeringa. Jantje, wonende te
Haren (Wijk F Essen 11), is geboren te Helpman, is gedoopt op vrijdag 10 april 1795 te
Groningen, is overleden op dinsdag 13 maart 1849 te Essen. Jantje werd 53 jaar, 11 maanden en
3 dagen.
Jan neemt in 1826 de familienaam Bosman aan.
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Van Jan en Jantje zijn acht kinderen bekend:
1 Jantje Berends Bosman, wonende te Haren (Wijk F Essen 11), is geboren op vrijdag 19 juli
1816 te Essen, is overleden op vrijdag 7 september 1860 te Onnen. Jantje werd 44 jaar, 1
maand en 19 dagen.
Jantje trouwt op zaterdag 25 april 1846 te Haren op 29-jarige leeftijd met de 46-jarige Jacob
Bolhuis Everts, zoon van Freerk Everts en Lammechien Bolhuis. Jacob, korenmolenaar te
Harendermolen en landbouwer, wonende te Haren (Wijk C Onnen 33), is geboren op zondag 4
augustus 1799 aldaar, is overleden op maandag 1 april 1878 te Harenermolen. Jacob werd 78
jaar, 7 maanden en 28 dagen.
Jacob was eerder gehuwd (1) met Grietje Hindriks.<5..8> Jacob was eerder gehuwd (2) met
Elizabeth Meulman.<9,10>
2 Roelf Bosman is geboren op vrijdag 19 juli 1816 te Essen, is overleden op vrijdag 9 augustus
1816 aldaar. Roelf werd 21 dagen.
3 Berend Bosman, landbouwer, wonende te Haren (Wijk F Essen 11), is geboren op donderdag
16 juli 1818 te Essen, is overleden op zondag 3 juni 1900 aldaar. Berend werd 81 jaar, 10
maanden en 18 dagen.
4 Hinderkien Berends Bosman, wonende te Haren (Wijk F Essen 11), is geboren op donderdag
15 juni 1820 te Essen, is overleden op donderdag 27 november 1913 aldaar. Hinderkien werd
93 jaar, 5 maanden en 12 dagen.
Hinderkien trouwt op zaterdag 11 juni 1853 te Haren op 32-jarige leeftijd met de 53-jarige
Pieter Jans van Norg, zoon van Hendrik Jans van Norg en Petertien Peters. Pieter, landbouwer,
wonende te Haren (Wijk F Essen 1), is geboren op zondag 8 december 1799 te Onnen, is
overleden op maandag 10 mei 1886 te Essen. Pieter werd 86 jaar, 5 maanden en 2 dagen.
Pieter was eerder gehuwd (1) met Geziena Wuffen.<11,12> Pieter was eerder gehuwd (2) met
Grietje Hendriks.<13,14>
5 Geessien Berends Bosman, wonende te Haren (Wijk F Essen 11), is geboren op donderdag 10
april 1823 te Essen, is overleden op zondag 13 juli 1879 te Groningen. Geessien werd 56 jaar,
3 maanden en 3 dagen.
Geessien trouwt op zaterdag 9 juni 1855 te Haren op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Geert
Riga. Geert, timmerman, is geboren in 1822 te Groningen, is overleden op donderdag 28
februari 1889 aldaar. Geert werd 67 jaar.
Geert was later gehuwd (2) met Trientje van Oosten.<15,16>
6 Hillechien Bosman, wonende te Haren (Wijk F Essen 11), is geboren op dinsdag 3 mei 1825
aldaar, is overleden op dinsdag 26 juli 1887 te Annerveenschekanaal. Hillechien werd 62 jaar,
2 maanden en 23 dagen.
Hillechien trouwt op donderdag 16 januari 1862 te Anloo op 36-jarige leeftijd met de 48-jarige
Reinder Boerma. Reinder is geboren op maandag 9 augustus 1813 te Anloo, is overleden op
zaterdag 23 februari 1895 te Annerveenschekanaal. Reinder werd 81 jaar, 6 maanden en 14
dagen.
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7 Janna Bosman, wonende te Haren (Wijk F Essen 11), is geboren op maandag 6 augustus 1827
te Essen, is overleden op zondag 18 mei 1862 te Dilgt. Janna werd 34 jaar, 9 maanden en 12
dagen.
Janna trouwt op zaterdag 4 mei 1850 te Haren op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige
Hendrik van Hemmen, zoon van Antonie van Hemmen en Jeichien Gelmers. Hendrik,
wonende te Haren (Wijk D Dilgt 12), is geboren op vrijdag 25 augustus 1826 te Dilgt, is
overleden op dinsdag 1 april 1856 aldaar. Hendrik werd 29 jaar, 7 maanden en 7 dagen. Janna
trouwt op donderdag 23 juni 1859 te Haren op 31-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Ebbing
van Hemmen, zoon van Antonie van Hemmen en Jeichien Gelmers. Ebbing, landbouwer,
wonende te Haren (Wijk D Dilgt 12), is geboren op zondag 14 december 1828 te Dilgt, is
overleden op dinsdag 7 maart 1911 te Haren. Ebbing werd 82 jaar, 2 maanden en 21 dagen.
Ebbing was later gehuwd (2) met Aaltje van Hemmen.<17,18>
8 Roelfien Bosman is geboren op donderdag 10 maart 1831 te Haren, is overleden op maandag
28 augustus 1916 te Hoogezand. Roelfien werd 85 jaar, 5 maanden en 18 dagen.
Roelfien trouwt op zaterdag 25 mei 1861 te Haren op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Sijpko
Kempenga. Sijpko, landbouwer, is geboren in 1834 te Kropswolde, is overleden op vrijdag 13
april 1900 te Hoogezand. Sijpko werd 66 jaar.

II-C Berend Berends Bosman, zoon van Berend Hendriks (I) en Hindrikje Roelofs Bartelds, wonende
te Helpman (Wijk B Helpman 14), is geboren te Haren, is gedoopt op zondag 15 maart 1789 te
Groningen, is overleden op zaterdag 13 mei 1865 te Helpman. Berend werd 76 jaar, 1 maand en
28 dagen.
Neemt in 1826 de familienaam Bosman aan. Zie acte hieronder.
Woont in 1830 op het adres Helpman Wijk B Nr 14 samen met zijn vrouw, vijf kinderen, de
inwonende boerenknechten Theodorus Wanders en Jan de Boer en de inwonende werkmeiden
Hinderkien de Vries (zusje van zijn vrouw) en Aaltien Hinderks Folkerts.
Berend trouwt op donderdag 8 juni 1815 te Noorddijk op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige
Hillechien Jans de Vries, dochter van Jan Jans de Vries en Grietje Klaassens Dijkema.
Hillechien, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 14), is geboren te Noorddijk, is gedoopt op
zondag 14 april 1793 aldaar, is overleden op zaterdag 31 maart 1849 te Helpman. Hillechien
werd 55 jaar, 11 maanden en 17 dagen.
Van Berend en Hillechien zijn zeven kinderen bekend:
1 Hindrikje Berends Bosman is geboren op woensdag 12 februari 1817 te Helpman, is overleden
op zondag 14 september 1817 aldaar. Hindrikje werd 7 maanden en 2 dagen.
2 Henderkien Bosman, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 14), is geboren op maandag 24
augustus 1818 aldaar, is overleden op vrijdag 16 augustus 1861 aldaar. Henderkien werd 42
jaar, 11 maanden en 23 dagen.
3 Jan Berends Bosman is geboren op dinsdag 18 juli 1820 te Helpman, zie III.
4 Grietje Berends Bosman, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 14), is geboren op woensdag
17 juli 1822 aldaar, is overleden op woensdag 2 december 1846 aldaar. Grietje werd 24 jaar, 4
maanden en 15 dagen.
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5 Jantje Berends Bosman, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 14), is geboren op vrijdag 18
februari 1825 aldaar, is overleden op woensdag 14 februari 1872 aldaar. Jantje werd 46 jaar, 11
maanden en 27 dagen.
Jantje trouwt op zaterdag 14 november 1857 te Haren op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige
Arend Willems de Jonge ook genaamd Arend Willems, zoon van Klaas Willems de Jonge en
Annechien Lammerts. Arend, korenmeter, wonende te Helpman (Wijk A Helpman 23), is
geboren op maandag 5 november 1821 aldaar, is overleden op zondag 18 juni 1865 te
Groningen. Arend werd 43 jaar, 7 maanden en 13 dagen.
6 Berend Bosman, landbouwer, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 14), is geboren op
maandag 21 april 1828 aldaar, is overleden op dinsdag 20 december 1881 te Groningen.
Berend werd 53 jaar, 7 maanden en 29 dagen.
Berend trouwt op zaterdag 24 mei 1862 te Haren op 34-jarige leeftijd met de 31-jarige
Teubelina Drost. Teubelina is geboren in 1831 te Amsterdam, is overleden op woensdag 17
augustus 1927 te Groningen. Teubelina werd 96 jaar.
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7 Klazina Bosman is geboren op donderdag 11 juli 1833 te Helpman, is overleden op vrijdag 28
juli 1871 te Onnen. Klazina werd 38 jaar en 17 dagen.
Klazina trouwt op zaterdag 15 maart 1862 te Haren op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige
Folkert Horst, zoon van Jan Jakobs Horst en Leentien Takens. Folkert, landbouwer, is geboren
op woensdag 26 oktober 1836 te Onnen, is overleden op maandag 1 juli 1901 te Haren. Folkert
werd 64 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Generatie III
III Jan Berends Bosman, zoon van Berend Berends Bosman (II-C) en Hillechien Jans de Vries,
landbouwer, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 14), is geboren op dinsdag 18 juli 1820
aldaar, is overleden op maandag 10 oktober 1881 te Dilgt. Jan werd 61 jaar, 2 maanden en 22
dagen.
Jan trouwt op zaterdag 30 mei 1846 te Haren op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Geessien
Oosterveld, dochter van Lucas Hindriks Oosterveld en Fokje Willems Eising. Geessien, wonende
te Haren (Wijk A Middelhorst 38), is geboren op vrijdag 17 mei 1816 aldaar, is overleden op
dinsdag 18 oktober 1887 te Helpman. Geessien werd 71 jaar, 5 maanden en 1 dag.
Van Jan en Geessien zijn twee kinderen bekend:
1 Hillechien Bosman is geboren op woensdag 5 augustus 1846 te Helpman, is overleden op
vrijdag 19 november 1915 te Groningen. Hillechien werd 69 jaar, 3 maanden en 14 dagen.
Hillechien trouwt op zaterdag 27 mei 1865 te Haren op 18-jarige leeftijd met de 24-jarige Edo
Kwant, zoon van Hindrik Hindriks Kwant en Engeltje Haaijes. Edo, arbeider, is geboren op
donderdag 25 maart 1841 te Helpman, is overleden op vrijdag 20 april 1888 aldaar. Edo werd
47 jaar en 26 dagen.
2 Fokkien Bosman is geboren in 1856 te Helpman, is overleden op zaterdag 23 april 1932 te
Haren. Fokkien werd 76 jaar.
Fokkien trouwt op zaterdag 4 oktober 1879 te Haren op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan
Wichers, zoon van Jan Wiechers en Alke Roelfs Nijdam. Jan, warmoezenier en koemelker, is
geboren in 1851 te Noordlaren, is overleden op woensdag 9 december 1914 te Helpman. Jan
werd 63 jaar.

No te n
1) Jan trouwt op donderdag 1 juli 1813 te Haren met Alkedina.
2) Alkedina van Streun, dochter van Roelf van Streun en Geesje Harms Holtkamp. Alkedina, wonende te Haren (Wijk B Haren 3), is
geboren aldaar, is gedoopt op zondag 19 juli 1772 aldaar, is overleden op maandag 20 januari 1817 aldaar. Alkedina werd 44 jaar, 6
maanden en 1 dag.
3) Pieter trouwt (kerk) op zondag 16 maart 1806 te Groningen met Geesje.
4) Geesje Jans Kuipers. Geesje is gedoopt op woensdag 28 december 1785, is overleden in 1810. Geesje werd 25 jaar.
5) Jacob trouwt op zaterdag 8 mei 1830 te Haren met Grietje.
6) Grietje trouwt op donderdag 6 mei 1813 te Haren met Luitje.
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7) Luitje Everts, zoon van Freerk Everts en Lammechien Bolhuis. Luitje, landbouwer en korenmolenaar te Harenermolen, is geboren op
dinsdag 28 maart 1786 te Onnen, is overleden op woensdag 23 november 1825 aldaar. Luitje werd 39 jaar, 7 maanden en 26 dagen.
8) Grietje Hindriks, dochter van Hindrik Geerds en Annechien Roelfs. Grietje, weduwe van Luitje Everts, wonende te Haren (Wijk C Onnen
33) en aldaar, is geboren op zondag 20 juli 1794 te Dilgt, is overleden op donderdag 30 april 1835 te Onnen. Grietje werd 40 jaar, 9
maanden en 10 dagen. Bij haar huwelijk met Jacob Bolhuis Everts wordt Grietje Hindriks vermeld als weduwe van Luitje Everts. Bij het
overlijden van Luitje Everts wordt Grietje Hendriks evenwel vermeld als gescheiden echtgenoot. Grietje Hendriks woonde in 1830 op
het adres Haren Wijk C Nr 33 Haardermolen samen met haar zon Freerk Luite Everts uit haar eerste huwelijk, haar (toen bijna)
echtgenoot Jacob Bolhuis Everts, de inwonende boerenknecht Aldert Buringa en de inwonende werkmeid Fennechien Eisses. De laatste
twee zijn in 1832 met elkaar getrouwd. Grietje was eerder gehuwd (1) met Luitje Everts.
9) Jacob trouwt op zaterdag 22 mei 1841 te Haren met Elizabeth.
10) Elizabeth Meulman, dochter van Willem Jans Meulman en Aaltien Jans Hartlief. Elizabeth, wonende te Haren (Wijk C Onnen 33), is
geboren op dinsdag 6 oktober 1812 te Eelde, is overleden op dinsdag 20 februari 1844. Elizabeth werd 31 jaar, 4 maanden en 14 dagen.
Is in 1840 dienstbode bij Jakob Bolhuis Everts, maar trouwt in 1841 met hem.
11) Pieter trouwt op woensdag 4 juni 1828 te Haren met Geziena.
12) Geziena Wuffen, dochter van Frederic Wuffen en Alberdina Hornhuis. Geziena is geboren op zondag 20 maart 1803 te Onnen, is
overleden op maandag 25 mei 1829 te Haren. Geziena werd 26 jaar, 2 maanden en 5 dagen.
13) Pieter trouwt op woensdag 4 juni 1834 te Haren met Grietje.
14) Grietje Hendriks, dochter van Berend Hendriks en Roelfien Harms. Grietje, wonende te Haren (Wijk F Essen 10), is geboren op
woensdag 10 augustus 1808 te Essen, is overleden op zaterdag 25 augustus 1849 aldaar. Grietje werd 41 jaar en 15 dagen.
15) Geert trouwt op zaterdag 29 juli 1882 te Groningen met Trientje.
16) Trientje van Oosten. Trientje is geboren op maandag 29 juli 1822 te Groningen.
17) Ebbing trouwt op zaterdag 23 juni 1866 te Haren met Aaltje.
18) Aaltje van Hemmen, dochter van Egbert van Hemmen en Aaltjen Harms. Aaltje is geboren op maandag 24 januari 1842 te Haren, is
overleden op maandag 5 november 1906 aldaar. Aaltje werd 64 jaar, 9 maanden en 12 dagen.
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6. Jan Roelfs Kampenga

Waarom Jan Roelfs Kampenga de familienaam Kampenga ( later ook wel
geschreven als Kampinga) aannam is niet bekend. De naam verwijst naar een
toponiem. Wellicht heette het terrein waar Jan Roelfs woonde ‘De Kamp’.
Relaties met andere personen die de naam Kampenga/K ampinga aannamen
zijn er volgens mij niet.
Parenteel van vader J an Derks
Generatie I
I Jan Derks is geboren te Gasselternijveen, is gedoopt op zondag 28 oktober 1736 aldaar.
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Jan trouwt (kerk) op zondag 3 juli 1768 te Haren op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Lammechien
Peters. Lammechien is geboren te Aduard, is gedoopt op zondag 6 januari 1737 aldaar.
Van Jan en Lammechien zijn drie kinderen bekend:
1 Hillechijn Jans is geboren te Haren, is gedoopt op zondag 21 oktober 1770 aldaar.
2 Jan Roelfs Kampenga is geboren te Haren, is gedoopt op zondag 10 juli 1774 aldaar, zie II.
3 Peter Jans is gedoopt op zondag 11 maart 1781 te Haren.

Generatie II
II Jan Roelfs Kampenga, zoon van Jan Derks (I) en Lammechien Peters, is geboren te Haren, is
gedoopt op zondag 10 juli 1774 aldaar, is overleden op donderdag 25 oktober 1827 te Helpman.
Jan werd 53 jaar, 3 maanden en 15 dagen.
Nam op 25 april 1826 de familienaam Kampenga aan voor zichzelf, twee zonen en een dochter.
Zoon Jan woonde toen reeds zelfstandig in Norg.
Jan was gehuwd met Rena Hindriks, dochter van Hinderk Hindriks en Roelfien Foks. Rena,
wonende te Helpman (Wijk A Helpman 5A), is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 30 april 1769
te Groningen, is overleden op zaterdag 2 juli 1842 te Helpman. Rena werd 73 jaar, 2 maanden en 2
dagen.
Woonde in 1830 met haar zoon Hindrik Kampinga op het adres Helpman, Wijk A, nr 5A (zie
kaart).
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Van Jan en Rena zijn vier kinderen bekend:
1 Roelfje Kampenga, wonende te Haren (Wijk D Klaverblad 20), is geboren op vrijdag 23 oktober
1795 te Helpman, is overleden op dinsdag 15 mei 1838 te Haren. Roelfje werd 42 jaar, 6
maanden en 22 dagen.
Roelfje trouwt op zaterdag 16 februari 1822 te Haren op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Geert
Homan, zoon van Albert Pieters en Hillegien Geerts. Geert, timmermansknecht en timmerman,
wonende te Haren (Wijk D Klaverblad 20), is geboren op zondag 20 januari 1793 te Donderen, is
overleden op zondag 19 maart 1865 te Haren. Geert werd 72 jaar, 1 maand en 27 dagen.
Woonde in 1830 op het adres Haren Wijk D Nr 20 Klaverblad samen met zijn vrouw, drie
kinderen en de inwonende timmermansknecht Berend Kars Oosterhuis.
Geert was later gehuwd (2) met Dievertje Waaijer.<1,2>
2 Lammechien Roelfs, naaister, is geboren te Helpman, is gedoopt op vrijdag 21 september 1798
te Groningen, is overleden op vrijdag 21 april 1820 te Helpman. Lammechien werd 21 jaar en 7
maanden.
3 Jan Kampinga, schoenmaker, is geboren op maandag 16 november 1801 te Haren, is gedoopt op
zondag 29 november 1801 aldaar, is overleden op woensdag 25 februari 1880 te Vries. Jan werd
78 jaar, 3 maanden en 9 dagen.
Jan trouwt op zaterdag 9 mei 1829 te Norg op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Nijboer.
Jantje is geboren op woensdag 21 september 1803 te Westervelde (Norg), is gedoopt op zondag 2
oktober 1803 te Norg, is overleden op zaterdag 30 september 1843 aldaar. Jantje werd 40 jaar en
9 dagen.
4 Hendrik Kampinga, hulponderwijzer, wonende te Helpman (Wijk A Helpman 5a), is geboren
aldaar, is gedoopt op zondag 9 augustus 1807 te Groningen, is overleden op zaterdag 19 april
1873 te Haren. Hendrik werd 65 jaar, 8 maanden en 10 dagen.
Hendrik was onderwijzer op de school aan de Hoornschedijk . Als zodanig wordt hij vermeld in
het eerste jaarverslag van de gemeente over het jaar 1851. De school aan de Hoornschedijk werd
per 1 januari 1861 opgeheven. Hendrik werd toen overgeplaatst naar de school in Haren. Zie
hierover bronbewerking 9 ‘Jaarverslagen 1851-1929’. Zie over de scholen in Haren (met foto van
het schoolgebouw aan de Hoornschedijk) ‘Naar school in Haren’, Harener Historische Reeks nr 8.
Zie over de school aan de Hoornschedijk ook ‘Het Paterswoldsemeer, Ontstaan en Ontwikkeling’,
Harener Historische Reeks nr 6.

No te n
1) Geert trouwt op woensdag 29 mei 1839 te Haren met Dievertje.
2) Dievertje Waaijer. Dievertje is geboren te Tripscompagnie, is gedoopt op zondag 14 november 1802 te Zuidbroek, is overleden op
woensdag 22 april 1868 te Haren. Dievertje werd 65 jaar, 5 maanden en 8 dagen.
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7. Jan Geerts Aling

De naam Aling komt vanaf ca 1450 reeds voor in de omgeving van
Gasselte.De Nederlandse Familienamenbank karakteriseert de naam als een
adresnaam en vermeldt als een oude schrijfwijze Al ynkeghe. Onduidelijk is of
er een relatie bestaat tussen de Drentse fam ilie Aling en Geert Jans die in
1826 de naam Aling aanneemt. Voor een dergelijke relatie heb ik nog geen
aanknopingspunt gevonden. Een andere reden voor het aannemen van de naam
Aling zie ik echter ook niet.
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Parenteel van vader Geert Jans
Generatie I
I Geert Jans Aling, arbeider, is geboren in 1750 (OS).
Wordt met achternaam Aling vermeld bij overlijden dochter Fennechien in 1830.
Geert gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 7 november 1776 te Groningen op 26-jarige leeftijd
met de 26-jarige Anna Tuinmans ook genaamd Anna Jans. Anna is geboren in 1750 (OS) te
Helpman.
Anna was eerder gehuwd (1) met Roelf Teunis Vorenkamp.<1,2>
Van Geert en Anna zijn zes kinderen bekend:
1 Jan Geerts is gedoopt op zondag 23 november 1777 te Groningen.
2 Jannes Geerts is gedoopt op zondag 30 april 1780 te Groningen.
3 Fennechien Geerts Aling, wonende te Helpman (Wijk A Helpman 16), is geboren aldaar, is
gedoopt op zondag 30 maart 1783 te Groningen, is overleden op zaterdag 31 juli 1830 te
Helpman. Fennechien werd 47 jaar, 4 maanden en 1 dag.
Woonde in 1830 als weduwe met twee kinderen op het adres Helpman Wijk A Nr 16-3.
Fennechien trouwt op zondag 10 november 1805 te Groningen op 22-jarige leeftijd met de 33jarige Jan van Wolde, zoon van Harmannes van Wolde en Geessien Jans. Jan, arbeider, is geboren
te Helpman, is gedoopt op zondag 1 november 1772 te Groningen, is overleden op zaterdag 20
januari 1827 te Helpman. Jan werd 54 jaar, 2 maanden en 19 dagen.
4 Kanna Geerts is gedoopt op zondag 4 september 1785 te Groningen.
5 Jan Geerts Aling is geboren op dinsdag 12 februari 1788 te Helpman, zie II.
6 Jan Tuinman Geerts is gedoopt op zondag 24 maart 1793 te Groningen.

Generatie II
II Jan Geerts Aling, zoon van Geert Jans Aling (I) en Anna Tuinmans, moesker, wonende te Helpman
(Wijk A Helpman 13), is geboren op dinsdag 12 februari 1788 aldaar, is overleden op maandag 5
juni 1876 aldaar. Jan werd 88 jaar, 3 maanden en 24 dagen.
Woont in 1830 op het adres Helpman Wijk A Nr 13 samen met zijn tweede vrouw en twee zonen
uit zijn eerste huwelijk. Dochter Harmanna uit het eerste huwelijk woont bij opa en oma
Vorenkamp. De woning van Jan Geerts aling stond an de hoofdweg (nu Hereweg) recht tegenover
de huidige Helper Kerkstraat (zie onderstaande kaart).
Neemt op 28 april 1826 de achternaam Aling aan voor zichzelf en voor zijn twee zonen en één
dochter.
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Jan trouwt op zondag 22 maart 1818 te Haren op 30-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Ennechien
Vorenkamp, dochter van Egbert Geerds Vorenkamp en Harmtien Hindriks van Wolde. Ennechien
is geboren te Haren, is gedoopt op zondag 21 september 1794 aldaar, is overleden op donderdag 2
juni 1825 te Helpman. Ennechien werd 30 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Ennechien zijn drie kinderen bekend:
1 Geert Aling, wonende te Helpman (Wijk A Helpman 13), is geboren op maandag 24 januari
1820 aldaar, is overleden op vrijdag 30 mei 1913 te Haarlem. Geert werd 93 jaar, 4 maanden en
6 dagen.
Geert trouwt op donderdag 15 februari 1849 te Ooltgensplaat op 29-jarige leeftijd met de 25jarige Jannetta Christiana Maria Meijer. Jannetta is geboren in 1824 te Ooltgensplaat, is
overleden op zondag 1 maart 1891 te Haarlem. Jannetta werd 67 jaar.
Brief 18 juli 1856 van de burgemeester van Haren aan de officier van justitie te Groningen
Geert Aling heeft indertijd, bij gelegenheid dat hij tot lid van den raad der gemeente
Brouwershaven verkozen werd, aanvraag gedaan om een extract geboorteacte, welke hem is
gezonden conform het register ten name van Geert Geerts. Later is verzocht na te zien of in de
huwelijksacte zijner ouders van eene naamsverandering was melding gemaakt, maar dit was niet
het geval.Een register van geslachtsnaamverandering in deze gemeente was niet voor handen en
daarvan was ook niets geregistreerd.
Voor een paar dagen vervoegde zich G. Aling bij mij en wilde mij in de gelegenheid stellen bij
de geboorteacten van hem en zijne broeder kantteekeningen te maken van de verandering der
geslachtsnaam. Daartoe overhandigde hij mij een afschrift eener acte van
geslachtsnaamverandering in 1826 opgemaakt. Ik had echter geene roeping aan zijne wensch te
voldoen, zonder voorkennis van u en verzocht ik G. Aling zich tot u te wenden met verzoek de
bijschrijving der kantteekeningen ambtshalve te willen bevorderen.
Met voorstaand onder terugzending der schrifture van G. Aling, meen ik voldaan te hebben aan
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uw missive van 17 juli 1856.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 123)
2 Harmanna Aling, wonende te Helpman (Wijk B Helpman 10), is geboren op zaterdag 4 augustus
1821 aldaar, is overleden op dinsdag 30 augustus 1842 aldaar. Harmanna werd 21 jaar en 26
dagen.
Woont in 1830 bij opa en oma Vorenkamp op het adres Helpman Wijk B Nr 10.
3 Teunis Geerts Aling, tuinman en koffiehuishouder, wonende te Helpman (Wijk A Helpman 13),
is geboren op maandag 29 december 1823 te Haren, is overleden op maandag 11 januari 1915 te
Groningen. Teunis werd 91 jaar en 13 dagen.
Bij overlijden vermeld als "Teunis Geerts zich noemende Aling". Vreemd want hij wordt in de
acte van naamsaanneming van zijn vader uitdrukkelijk genoemd.
Teunis trouwt op zondag 29 november 1846 te Groningen op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige
Anna Margrita van Tongeren. Anna is geboren op vrijdag 10 september 1819 te Groningen.
Brief 14 juli 1856 van T. Aling
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, T. [Teunis Geerts] Aling te Helpman, dat, terwijl in
Haarlem in de loop dezer week hulde wordt gebragt aan den edelen uitvinder der boekdrukkunst,
Laurens Jans Coster, ook hier ter stede de drukkers zulks willen doen en wel ten mijnen huize op
zaterdag den 19 juli aanstaande. Dien ten gevolge neem ik de vrijheid u, daar die partij zeker tot
laat in den nacht zal duren, vriendelijk te verzoeken de noodige vergunning te verleenen.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 87).
Jan trouwt op donderdag 20 juli 1826 te Haren op 38-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Hinderkien
Hemmes, dochter van Hemme Cornelis en Jantje Jakobs. Hinderkien, wonende te Helpman (Wijk
A Helpman 13), is geboren te Haren, is gedoopt op zondag 1 september 1782 aldaar, is overleden
op zaterdag 17 mei 1845 te Helpman. Hinderkien werd 62 jaar, 8 maanden en 16 dagen.
Hinderkien was eerder gehuwd (1) met Lambert Julsing.<3,4>
Jan trouwt op zaterdag 26 augustus 1848 te Haren op 60-jarige leeftijd (3) met de 31-jarige Anna
Smeenge, dochter van Geert Smeenge en Grietje Takens. Anna, wonende te Haren (Wijk A
Harenermolen 39C) en aldaar (Wijk A Haren 4), is geboren op zaterdag 8 februari 1817 aldaar, is
overleden op donderdag 17 februari 1876 te Helpman. Anna werd 59 jaar en 9 dagen.
Anna was eerder gehuwd (1) met Hermannus Vos.<5,6>
Van Jan en Anna zijn twee kinderen bekend:
4 Egbert Aling is geboren op woensdag 27 december 1848 te Helpman, is overleden op dinsdag 6
februari 1849 aldaar. Egbert werd 1 maand en 10 dagen.
5 Harmanna Aling is geboren op zaterdag 5 januari 1850 te Helpman.
Harmanna trouwt op zaterdag 23 mei 1874 te Haren op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Harm
Smeenk, zoon van Willem Smeenk en Grietje Vrieling. Harm, landbouwer en arbeider, wonende
te Haren (Wijk A Haren 2), is geboren op zaterdag 6 mei 1843 aldaar, is overleden op dinsdag 12
januari 1904 te Groningen. Harm werd 60 jaar, 8 maanden en 6 dagen.
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No te n
1) Anna gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 21 mei 1771 met Roelf.
2) Roelf Teunis Vorenkamp. Roelf is afkomstig uit Hoornschedijk, is overleden voor 1776.
3) Hinderkien trouwt op zondag 10 mei 1812 te Haren met Lambert.
4) Lambert Julsing. Lambert, boerenknecht, is geboren in 1775 te Groningen.
5) Anna trouwt op zaterdag 15 mei 1841 te Haren met Hermannus.
6) Hermannus Vos ook genaamd Harmannus Vos, kind van Claas Jans Vos en Caatje Hermannus. Hermannus, arbeider, wonende te Haren
(Wijk A Haren 19) en aldaar (Wijk D Hemmen 1), is geboren te Martenshoek, is rk gedoopt op zondag 21 december 1806 te Kleinemeer,
is overleden op donderdag 15 juli 1841 te Haren. Hermannus werd 34 jaar, 6 maanden en 24 dagen.
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8. Roelf Roelofs Rademaker

Roelf van Langelo wordt in mei 1820 door de gemeenteraad bemoemt tot
veldwachter. Hij woont dan al geruime tijd in Haren. In ieder geval vanaf
1808, want toen is hij in Haren getrouwd en aansluitend zijn zijn kinderen in
Haren geboren. Roelf woonde in één van de vijf kleine huisjes die een beetje
achteraf stonden van de hoofdweg. Ongeveer op de locatie van het huidige
gemeentehuis. Vier van de ze huisjes waren eigendom van cichoreifabrikant,
landbouwer en kastelein Pieter Pieters. Het is daarom niet onwaarschijnlijk
dat Roelf voor zijn benoeming tot veldwachter als arbeider werkzaam was
voor Pieter Pieters.
Als Roelf van Langelo en later als Roel Radem aker ondertekent Roelf menige
geboorte- en overlijdensacte als getuige. Hij moest waarschijnlijk toch in het
‘Huis der gemeente’ zijn als de schout (vanaf 1825 burgemeester) zitting
hield. Van dat ‘Huis der gemeente’ moeten we ons trouwens niet al te veel
voorstellen. Het werd gehouden in één van de plaatselijke herbergen.
Meestentijds in ‘De Jagtwagen’ aan de andere zijde van de Hoofdweg.
De naam ‘Rademaker’ is geen vondst van Roelf zelf. Twee van zijn broers in
Norg worden bij hun huwelijk in 1813 in Norg al met deze achternaam
vermeld. Je zou op grond daarvan verwachten, dat de vader van Roelf een
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wagenmaker was en daarom al bekend stond als rade(n)maker. Uitgesloten is
dat ook niet, maar er is ook geen bewijs. Vader Roelf Abels wordt in alle mij
bekende bronnen vermeld als landbouwer. Moeten we nog een generatie
hogerop?
Voor meer informatie over de carrière van Roelf als veldwachter wor dt
verwezen naar ‘200 Jaar Gemeentebestuur Haren’, Harener Historische Reeks
nr 18. Hij wordt ook vermeld in ‘Politie, vroeger en nu in Haren’, Harener
Historische Reeks nr 3. Informatie over de fabriek van de familie Pieter (later
ook de molen ‘De Hoop ’) is te vinden in ‘Molen “De Hoop” Haren, Harener
Historische Reeks nr 1A.

Parenteel van vader Geert Jans
Generatie I
I Roelf Abels, landbouwer, wonende te Langelo, is gedoopt op zondag 7 juli 1737 te Norg, is
overleden voor 1813. Roelf werd hoogstens 75 jaar, 5 maanden en 25 dagen.
Roelf trouwt (kerk) op zondag 10 november 1776 te Norg op 39-jarige leeftijd met de 29-jarige
Grietje Lucas. Grietje is gedoopt op zondag 22 oktober 1747 te Vries, is overleden op vrijdag 21
maart 1828 te Langelo. Grietje werd 80 jaar, 4 maanden en 28 dagen.
Van Roelf en Grietje zijn vijf kinderen bekend:
1 Lucas Roelfs Rademaker is geboren te Langeloo, is gedoopt op zondag 24 augustus 1777 te Norg,
is overleden op vrijdag 19 augustus 1859 te Langelo. Lucas werd 81 jaar, 11 maanden en 26
dagen.
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2 Karst Roelfs Rademaker, timmerman, is geboren te Langeloo, is gedoopt op zondag 21 maart
1779 te Norg, is overleden op zondag 11 mei 1856 aldaar. Karst werd 77 jaar, 1 maand en 20
dagen.
Heeft bij huwelijk in 1813 reeds de achternaam Rademaker.
Karst trouwt op donderdag 22 april 1813 te Norg op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Grietje
Hendriks Odding. Grietje is geboren te Peest, is gedoopt op zondag 12 mei 1782 te Norg.
3 Japik Roelfs is geboren te Langelo, is gedoopt op zondag 1 april 1781 te Norg.
4 Roelf Roelofs Rademaker is geboren op zondag 27 juli 1783 te Norg, zie II.
5 Hindrik Roelfs Rademaker, kleermaker, is gedoopt op zondag 22 januari 1786 te Norg, is
overleden op dinsdag 1 maart 1859 aldaar. Hindrik werd 73 jaar, 1 maand en 7 dagen.
Heeft bij huwelijk in 1813 de achternaam Rademaker.
Hindrik trouwt op donderdag 22 april 1813 te Norg op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige
Wibbechien Jans Kruims. Wibbechien is gedoopt op zondag 24 april 1791 te Peize.

Generatie II
II Roelf Roelofs Rademaker ook genaamd Roelf van Langeloo, arbeider en veldwachter, zoon van
Roelf Abels (I) en Grietje Lucas, wonende te Haren (Wijk B Haren 16), is geboren op zondag 27
juli 1783 te Norg, is overleden op zondag 12 april 1868 te Assen. Roelf werd 84 jaar, 8 maanden en
16 dagen.
Neemt op 2 mei 1826 de naam Rademaker aan voor zichzelf, één zoon en drie dochters. Stond
darvoor bekend als Roelf Langelo.
Woonde in 1830 met zijn vrouw en dochter Hindrikje op het adres Haren Wijk B Nr 16.
Roelf trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1808 te Haren op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Tietje
Hendriks Heikens ook genaamd Tietje Harkes, dochter van Hendrik Heikens en Geertje. Tietje,
wonende te Haren (Wijk B Haren 16), is geboren op woensdag 30 mei 1770 te Groningen, is
overleden op maandag 24 februari 1845 te Assen. Tietje werd 74 jaar, 8 maanden en 25 dagen.
Van Roelf en Tietje zijn vier kinderen bekend:
1 Grietje Rademaker is geboren op donderdag 22 december 1808 te Haren, is gedoopt op zondag 1
januari 1809 aldaar, is overleden op zondag 21 augustus 1892 te Assen. Grietje werd 83 jaar, 7
maanden en 30 dagen.
Grietje trouwt op vrijdag 4 mei 1832 te Smilde op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik
Bakker. Hendrik is geboren in 1808 te Smilde, is overleden op woensdag 17 augustus 1892 te
Assen. Hendrik werd 84 jaar.
2 Geertje Rademaker is geboren op dinsdag 18 december 1810 te Haren, is gedoopt op zondag 30
december 1810 aldaar, is overleden op maandag 17 november 1890 te Assen. Geertje werd 79
jaar, 10 maanden en 30 dagen.
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Geertje trouwt op zondag 1 november 1846 te Assen op 35-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige
Wolter Alberts. Wolter is geboren op zaterdag 10 juli 1813 te Anloo, is overleden op maandag 19
augustus 1867 te Assen. Wolter werd 54 jaar, 1 maand en 9 dagen. Geertje trouwt op zondag 15
november 1840 te Assen op 29-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Jacobus Hofman. Jacobus is
geboren op donderdag 12 augustus 1813 te Zwolle, is overleden op woensdag 5 februari 1845 te
Assen. Jacobus werd 31 jaar, 5 maanden en 24 dagen.
3 Roelof Rademaker, timmerman, is geboren op woensdag 1 maart 1815 te Haren, is overleden op
vrijdag 18 juli 1873 te Assen. Roelof werd 58 jaar, 4 maanden en 17 dagen.
Roelof trouwt op zondag 5 mei 1844 te Assen op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Margien
Slagter. Margien is geboren op donderdag 21 augustus 1823 te Assen, is overleden op woensdag
12 september 1877 te Kloosterveen. Margien werd 54 jaar en 22 dagen.
4 Hindrikje Rademaker, wonende te Haren (Wijk B Haren 16), is geboren op zaterdag 28 maart
1818 aldaar, is overleden in 1899 te Zwollerkerspel. Hindrikje werd 81 jaar.
Hindrikje trouwt op zondag 25 juli 1841 te Assen op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Willem
Boer. Willem, schipper, wonende te Assen, is geboren op vrijdag 16 maart 1821 aldaar, is
overleden op zaterdag 5 december 1868 te Haarlem. Willem werd 47 jaar, 8 maanden en 19
dagen.

