Hindrik Rotman iets op zijn kerfstok. Wat wordt verder
niet duidelijk. Een tweede interessante vermelding
vinden we in de geboorteakte van zoon Harm in 1814.
Als adres wordt dan vermeld: “een hut zonder letter of
nummer op de Middelhorst”. We mogen er dus van uit
gaan, dat het gezin Rotman onder zeer armoedige
omstandigheden leefde. Foto’s uit die tijd zijn er niet,
maar de bijgaande foto van een plaggenhut in het
Drentse Erica geeft wellicht een goede illustratie.

De lotgevallen van de familie Rotman
(Dit een versie met een verbeterde opmaak ten
opzichte van de origineel gepubliceerde versie van het
artikel )
Op 20 december 2018 heeft Eppo van Koldam in de
lezingenserie ‘Broodje met’ een lezing gehouden over de
bijzondere geschiedenis van de gemeente Haren. Op
verzoek van de redactie heeft hij deze lezing omgewerkt
tot het onderstaande artikel.

De roofoverval op Oomke Luitje Oomkes te Engelbert
In de nacht van 22 op 23 september 1817 doet Hindrik
Rotman mee aan een roofoverval op boer Oomke
Luitjes Oomkes te Engelbert (in de omgeving van de
huidige bandenhal van Kuil). Op het kaartje heb ik de

Als je een lezing moet houden over de historie van de
gemeente Haren in de laatste weken van het
zelfstandig bestaan van deze gemeente, kun je een zeer
triest tranen trekkend verhaal houden. Ik heb dat niet
gedaan. De historie van de gemeente Haren blijft
bestaan. Net als Old Go als vereniging gewoon blijft
bestaan en doorgaat met het ‘beoefenen’ van de
Harener historie. Maar wat dan wel? Ik heb gekozen
voor een verhaal over de activiteiten van de gemeente
in de 19e eeuw en dat aan de hand van de lotgevallen
van een arme familie: de familie Rotman. Parallel aan
deze familiehistorie heb ik een aantal thema’s wat
verder uitgediept. Dat zal ik in een tweetal afzonderlijke
kaders bij dit artikel ook doen.
De familie Rotman
Hindrik Rotman (ook wel vermeld als Hindrik Rutman of
als Johan Hindrik Rotman) trouwt in 1807 te Groningen
met Roelfje Jans Meijering. Hindrik is afkomstig uit
Bielefeld in Duitsland en Roefje komt uit Annen. Na het
huwelijk vestigen zij zich in Haren. Daar worden vier
kinderen geboren: dochter Hindrikje in 1808, zoon
Albert in 1811, zoon Harm in 1814 en dochter
Hillechien in 1817.

route aangegeven, die de hoofddaders Frits Weites en
Berend Wubbels vanuit Haren hebben afgelegd.
Onderweg hebben ze Hindrik Rotman dan opgepikt. De
overval mislukt, omdat een hond aanslaat en de
overvallers worden ontdekt. Ze weten ternauwernood
te ontkomen. In de nacht van 22 op 23 oktober 1817
doen Frits Weites en Berend Wubbels een tweede
poging. Nu doet ook Johan Hendrik Siekman uit
Wetsinge mee. Ze gaan weer bij Hindrik Rotman langs,
maar die weigert ook mee te gaan. Deze keer lukt de
overval wel. Maar de daders worden al snel
ontmaskerd. Nu is ook Hindrik Rotman nog de klos.
Samen met de andere daders wordt hij gearresteerd.

De eerste bijzondere vermelding over Hindrik Rotman is
van 1810. Op 15 maart van dat jaar geeft de Drost van
het Gorecht en Sappemeer opdracht aan Johan
Rummerink, de schulte van Haren, om met de nodige
assistentie Hindrik Rotman, woonachtig onder Haren,
ten Regthuize op 't Hogezand zo spoedig mogelijk over
te brengen. Dat klinkt niet erg best. Waarschijnlijk heeft

Hindrik Rotman weet uit de gevangenis te ontsnappen.
Maar waar moet hij heen? De officier van justitie denkt
dat wel te weten. Hij gelast op 6 maart 1818 drie
gerechtsdienaren om zich naar Haren te begeven om
aldaar vast te nemen (Johan) Hindrik Rotman, laatstelijk
gewoond hebbend achter het bos van de Middelhorst
en in de nacht van 1 op 2 maart ontsnapt uit de
gevangenis De Poelepoort. Samen met Roelf Koops, de
adjunct schout van Haren, de veldwachter van Haren
en met bijstand van Jan Gerrits Vrieling, weten deze
gerechtsdienaren Hindrik Rotman al snel te vinden en
te arresteren.
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Voor deelname aan de poging in september krijgt
Hindrik Rotman als straf: geseling met roeden, 8 jaar
tuchthuisstraf en na afloop daarvan nog 6 maanden
gevangenzetting. Voor Frits Weites en Johan Hendrik
Siekman loopt het heel wat minder af. Zij krijgen de
doodstraf. Op 24 februari 1819 worden zij op de Grote
Markt te Groningen opgehangen aan de galg. Berend
Wubbels is gevlucht en nooit meer terug gevonden.

aan de nabuurplichten onttrekken en ook dat het
grootste getal armen in genoemd armenhuis uit oude
vrouwen bestaat, onbekwaam tot die werkzaamheden
welke mannendiensten vereischen, zoodat de
werkzaamheden op ondergetekenden rusten.
3. Dat de gesteldheid in deze huisgezinnen dikwerf van
dien aard is, dat de behandeling van zulke lijken bijna
onmogelijk is.
4. 5. Dat het een zekere waarheid is, dat er in één jaar 7
sterfgevallen zijn geweest, welke lijken alle door de
naburen zijn behandeld”.

Vrouw en kinderen naar het armenhuis
Met de arrestatie van Hindrik Rotman verdwijnt de
kostwinner uit het gezin. Voor zijn vrouw zit er niets
anders op om ondersteuning te vragen. Met haar
kinderen verhuist zij naar het armenhuis aan de
Kerkstraat. Ook de weduwe van Frits Weites en haar
kinderen verblijven daar. Dit brengt mij op een thema,
dat ik in een apart kader heb uitgewerkt: de armenzorg.
Over het armenhuis aan de Kerkstraat in Haren schreef
ik al eerder in ‘Harens Old Goud’ (7e jaargang, nummer
1, 2016) onder de titel ‘Paupers in Haren’. Er heersten
in het armenhuis barre toestanden, waarvan wij ons
moeilijk een voorstelling kunnen maken. Een brief van
omwonenden (zie ook het kaartje) van 23 februari 1831

Kader Armenzorg
In het bijgaande plaatje heb ik de structuur van de
armenzorg schematisch aangegeven. Er zijn in de
gemeente drie belangrijke spelers: het burgerlijk
armenbestuur (je zou kunnen zeggen de afdeling
sociale zaken van de gemeente) en de diakonieën van
de Hervormde Kerk te Haren en Noordlaren. Op
afstand in Groningen zijn er dan nog de diakonie van
de RK-kerk en de Doopsgezinde diakonie. Na de
afscheiding wordt het plaatje nog wat ingewikkelder.
Er is een duidelijke taakverdeling. In principe zorgt het
burgerlijk armenbestuur niet voor het onderhoud (bed
en brood) van de armlastigen. Dat is de taak van de
diakonie oftewel het kerkelijk armenbestuur. In de
tabel is dit terug te zien. Uiteindelijk zijn alle drie
partijen ongeveer f.600,- per jaar kwijt.

aan het gemeentebestuur spreekt boekdelen. De
omwonenden beklagen zich er over, dat zij als naburen
steeds belast worden met de zorg voor overleden
personen. “Geven met eerbied te kennen, W.
Holwerda, J. Timans, R. Brinks, Gerrit Hajema, R. Koops
Rzn, H. van Streun, J.R. Boddeveld, R. Pauwels, Berend
Conraats, Adolf Jansen en Wopke Nijdam, als naburen
van het diakonie armenhuis, dat het ondergetekenden
als hoogst onregtvaardig voorkomt, dat bij sterfgevallen
in bovengenoemd armenhuis de verpligtingen en
werkzaamheden zulk een geval vereischende steeds op
de ondergetekenden rusten.
1. Uit hoofde dat uit andere wijken zoowel als uit de
onze armen in genoemd armenhuis worden verzorgt en
dus die ingezetenen dezelfde verpligtingen hebben als
ondergetekenden.
2. Dat zich in genoemd armenhuis 6 kamers bevinden in
welke tien tot elf huisgezinnen zijn, welke afzonderlijk
tafel houden en dus ook ieder afzonderlijk als naburen
moesten worden beschouwd, doch die zich doorgaans

Op 1 januari 1830 woont Hindrik Rotman met zijn
vrouw, zoon Harm en dochter Hillechien met 23 andere
personen in het armenhuis te Haren. Hij heeft zijn
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gevangenisstraf dan uitgezeten. Oudste dochter
Hindrikje woont waarschijnlijk in Groningen. Zij trouwt
daar in 1834 en blijft in het verdere verhaal buiten
beeld. Zoon Albert is knecht bij Bastiaan Hendrik Koster
op het huis De Mikkelhorst.

de diakonie als jonge knechten uitbesteed bij
landbouwers in de het dorp. Gerrit Renses bij Jan Adolfs
aan de (huidige) Stationsweg en zijn broer Robbert
Renses bij Lucas Oosterveld aan de Rijksstraatweg.
Roelfje Meijering slaagt er in om met medewerking van
de beide broers Renses hun gastgezinnen te bestelen.
Hoewel Roelfje alle gestolen en geheelde goederen
direct verdonkeremaand en het bewijs dus moeilijk is,
wordt ze op 29 maart 1833 door de rechtbank in
Groningen toch schuldig bevonden en veroordeeld tot
5 jaar gevangenzetting.

Zoon Albert sneuvelt
In de zomer van 1830 moet zoon Albert in dienst. Over
de exacte indiensttreding van Albert bestaat blijkbaar
wat onduidelijkheid, want op 26 oktober 1830 schrijft
de burgemeester aan de commandant van het
garnizoen Groningen, dat uit door hem gedaan
onderzoek en ingewonnen informatiën is gebleken, dat
de milicien Albert Rotman (Rutman) reeds den 7e
augustus te Brussel bij het 2e bataljon Jagers is ingelijfd
in de Elisabeth kazerne, blijkens een brief die hij aan
zijn ouders heeft geschreven, gedateerd 9 augustus, en
dat hij vervolgens, en wel den 12den september heeft
geschreven, dat hij onder hetzelfde garnizoen te
Vilvoorde lag. Vanuit Haren is Albert dus direct
ingekwartierd in België. Op 25 augustus 1830 breekt
daar de opstand uit tegen de Nederlandse
overheersing. De aanwezige Nederlandse militairen
worden onder de voet gelopen (de afbeelding van een
schilderij laat de onlusten zien op de Grote Markt in
Bussel). Maar de informatie daarover bereikt Haren

Kader domicilie van onderstand
Domicilie van onderstand is het sleutelwoord in de
armenzorg in de 19e eeuw. Wie moet onderstand
verlenen? Dit wordt bepaald op basis van de volgende
regels:
1. De burgerlijke gemeente waar de man geboren is,
tenzij
2. De man vier jaar onafgebroken zonder
ondersteuning in een andere gemeente heeft gewoond,
want dan gaat de domicilie over op deze andere
gemeente.
3. Een gehuwde vrouw volgt de domicilie van
onderstand van de man.
4. Kinderen worden niet van hun moeder gescheiden.
5. Wie binnen de burgerlijke gemeente de onderstand
moet verlenen hangt af van de kerkelijke gezindte
6. Zolang onduidelijk is wie moet betalen verleent de
gemeente van verblijf provisionele onderstand, want
het is de wil van de Koning, dat dadelijk in het
onderhoud van een behoeftige wordt voorzien.
Naar Hoogeveen
Hindrik Rotman heeft blijkbaar het idee, dat hij in
Hoogeveen beter aan de kost kan komen dan in Haren.
Overigens is niet duidelijk wanneer hij precies naar
Hoogeveen verhuist, maar in ieder geval is hij daar al
begin 1837. Dat is dus voor het einde van de straf van
zijn vrouw Roelfje. Het valt hem echter in Hoogeveen
ook niet mee. Net als in Haren moet hij een beroep
doen op ondersteuning. En dat brengt ons bij de term,
die de armenzorg in de 19e eeuw domineert: de
domicilie van onderstand. Zie hierover het aparte
kader. Hindrik Rotman krijgt ondersteuning van de
diakonie te Hoogeveen, maar die declareert de kosten
bij de gemeente Haren. Vervolgens is dan in Haren de
vraag aan de orde wie uiteindelijk voor de kosten op
moet draaien, de gemeente of de diakonie. De diakonie
meent de burgemeester. Maar de diakonie is scherp op
het vinden van gronden voor afwijzing. Zo ook hier.
“Die familie Rotman was toch Roomsch Catholiek”, is
de reactie. Dat wordt lastig, want in de gemeente
Haren is geen RK-diakonie. Dat moet helemaal via

slechts mondjesmaat. Op 1 november 1830 schrijft de
burgemeester aan de Gouverneur (= Commissaris van
de Koning), dat hem is gebleken, dat er in de
Staatscourant van 23 oktober 1830 onder de
gesneuvelden op de dagen van 23 september tot en
met 26 september een Rotman voorkomt, die ook
diende bij het tweede Bataljon Jagers en dat het dus
aannemelijk is, dat dit Albert Rotman uit Haren is. Pas
op 30 oktober 1832 volgt de formele bevestiging, dat
Albert Rotman op 26 september 1830 is gesneuveld.
Roelfje Meijering in de fout
In 1833 blijkt, dat Hindriks vrouw Roelfje Meijering zich
op het slechte pad heeft begeven. Twee jongens, die
tot voor kort ook in het armenhuis woonden, zijn door
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Groningen lopen en dat spoor levert weinig op. “En als
we dan toch voor het gezin moeten betalen, laten ze
dan maar weer naar Haren terug komen”, is de tweede
aanvalslijn van de diakonie. Bang als men in Haren is,
dat men in Hoogeveen te royaal bijstand zal verlenen in
de wetenschap dat Haren toch voor de kosten op moet
draaien. Er ontwikkelt zich een zeer uitvoerige
correspondentie tussen de gemeentebesturen van
Haren en Hoogeveen en omdat het gaat om twee
gemeenten in twee verschillende provincies spelen ook
de provinciebesturen van Groningen en Drenthe daarbij
nog een rol. En dan uiteraard nog de correspondentie
binnen de gemeenten tussen de gemeentebesturen en
de besturen van de diakonie.

derhalve met hare drie kinderen in bittere armoede
verkeerden, zoodat zij volstrekt ondersteuning moest
erlangen. En daar volgens de brief van het Hervormd
Armbestuur uwer gemeente van 30 maart jl. door
hetzelve geene restitutie van verleende onderstand aan
de betrokkene armlastigen in dit jaargetijde zal worden
verleend, verkiest het Hervormd Armbestuur alhier
dienvolgens niet om het onderhavige gezin verder
eenige bedeeling te verstrekken, weshalve er niets
anders overschiet dan om deze vrouw met hare drie
kinderen na haar domicilie van onderstand te Haren op
te zenden, zooals wij bij dezen zijn doende, met
verzoek om ons de hiervoor uit te schieten
transportkosten tot Beilen ad f.3,00 verder te
vergoeden”. Harm Rotman wordt met zijn gezin dus ‘op
de trein’ naar Haren gezet, maar die reed in 1843 nog
niet. Dus ging de tocht per bodewagen van gemeente
naar gemeente. Hoogeveen regelt het vervoer naar
Beilen, Beilen naar Assen, Assen naar Vries en Vries
naar Haren. Een zware reis. Zeker als we bedenken, dat
Anna Reints Smit ook nog zwanger is. En zo komt het
gezin van Harm Rotman dus aan in Haren alwaar het
wordt gehuisvest in het bekende armenhuis aan de
Kerkstraat. Hier bevalt Anna op 4 juli 1843 van een
doodgeboren kindje en vervolgens overlijdt ze zelf ruim
een jaar later op 29 oktober 1844.

Zoon Harm trouwt
De situatie wordt op 14 april 1841 nog wat
ingewikkelder als zoon Harm Rotman in Hoogeveen
trouwt met de weduwe Anna Reints Smit. Anna neemt
drie ‘bonuskinderen’ mee bij haar huwelijk. Twee
kinderen, te weten Geesje Okken (1834) en Jan Okken
(1835) uit haar vorig huwelijk en Gerrit Smit (1839) uit
een buitenechtelijk tussendoortje. Maar ook Harm
krijgt nog ondersteuning uit Haren en volgens de regels
‘vrouw volgt man’ en ‘kinderen blijven bij moeder’
betekent dat, dat men in Haren plotseling een geheel
gezin van vijf personen extra in de bijstand krijgt. Nog
meer aanleiding voor de diakonie in Haren om de boot
stevig af te houden en in ieder geval Hoogeveen te
waarschuwen niet te royaal te zijn. Zeker in het
voorjaar en in de zomer is volgens Haren ondersteuning
niet nodig. Dan is er voldoende werk te vinden.

Harm Rotman in Haren
Harm Rotman blijft met de kinderen achter in het
armenhuis. De kinderen Okken en Smit worden in het
dorp Haren gewoon Rotman genoemd en Harm wordt
beschouwd als hun vader. En een vader komt voor zijn
kinderen op, als hij dat nodig vindt. Dit blijkt uit de
inhoud van het volgende proces verbaal opgesteld door
de burgemeester. “Op heden den 19 september 1844
compareerde voor mij Berentien Lammers [Berentje
Lammerts Drenth], huisvrouw van Jan [Lucas] Benning,
oud 31 jaar, geboren te Leek, wonende te Haren in de
armenkamers, de navolgende klagte inbrengende.
Dat heden nademiddag omstreeks half drie uren de
zoon van Harm Rotman, Gerrit [Gerrit Smit] genaamd,
hare zoon Jan eene prent had ontnomen en zij op de
klachte van hare zoon genoemde Gerrit had gezegd die
weder terug te moeten geven, dat daarop de dochter
van Harm Rotman, Geesje [Geesje Okken] genaamd,
had gezegd: “Gerrit dat moest doe niet doen, scheur
hem liever aan stukken”. Dat zij, Berentie Lammers
daarop had gezegd:“dat moest dou niet doen, anders
zal ik dij een schop onder ’t gat geven”. Waarop zij in
huis was gegaan. Dat daarop Harm Rotman tot haar
had gezegd, dat hij haar dan zoude schoppen, dat zij
geen been onder het lijf hield. Waarop zij hadde
geantwoord: “ik doen het immers niet”. Waarop Harm
haar drie schoppen had gegeven tegen haar
regterbeen, waarop zij bewusteloos was neer gezegen,

De Koning beslist ten nadele van Haren
Omdat de gemeenten en de provinciebesturen er niet
uit komen, beslist de Koning op 31 januari 1843 (dus
ruim zes jaar na de start van de correspondentie), dat
de diakonie te Haren voor de kosten moet opdraaien.
Niet alleen voor Hindrik Rotman en zijn vrouw plus
dochter Hillechien, maar ook voor Harm Rotman, zijn
vrouw en drie kinderen. De diakonie van Haren moet
alle door Hoogeveen voorgeschoten kosten terug
betalen. Een extra aanleiding om vanuit Haren aan te
dringen op terugkomst van alle Rotmannetjes en hun
aanhang naar Haren.
Hoogeveen pakt door
Op 16 mei 1843 schrijft de burgemeester van
Hoogeveen de volgende brief aan zijn collega in Haren.
“Heden vervoegde zich ten gemeentehuize alhier Anna
Reints Smit, huisvrouw van den armlastigen Harm
Rotman, te kennen gevende dat doordien haren man,
die zich buitendien weinig om haar en hare kinderen
bekommerde, in verre na niet in staat was om het
benoodigde voor het gezin te kunnen verschaffen en zij
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zoodat Gerrit Hajema, die in de tuin werkte, in huis was
gekomen en haar met behulp van Willempje Reinders
had opgenomen en op eene stoel in hare kamer
gebracht, waar zij haar met Eau de la Reine weder tot
haar bewustzijn hadden gebracht”.

Hillechien blijft over
Van de gehele familie Rotman is in 1856 alleen de
zwakzinnige Hillechien nog over. Zij maakt in 1850 de
sluiting van het armenhuis aan de Kerkstraat mee en
verhuist dan naar het nieuwe werkhuis aan de
Onnerweg. Daar overlijdt ze op 6 maart 1859.

Hindrik en Roelfje overlijden in Hoogeveen
Hindrik Rotman en Roelfje Jans Meijering moeten ook
terug naar Haren, maar ze zijn daar te ziek voor.
Uiteindelijk vindt het armenbestuur in Haren het goed,
dat ze in Hoogeveen blijven en daar enige
ondersteuning krijgen. Hindrik overlijdt op 3 januari
1845 en Roelfje op 8 augustus 1845. Dochter Hillechien
blijft dan alleen in Hoogeveen achter, terwijl zij volgens
het gemeentebestuur van Hoogeveen “van haar
verstandelijke vermogens is beroofd”. Ik vermoed, dat
ze die vermogens ook nooit gehad heeft.
Hillechien naar Haren
De burgemeester der gemeente Hoogeveen beslist op
22 januari 1846 het volgende. “Gehoord het verzoek
van Harm Rotman. Gelet op de bestaande
verordeningen. Beveelt, dat gezegde Harm Rotman met
deszelfs zuster op morgen van hier naar de gemeente
Beilen per as zullen worden overgebragt, ten einde
vervolgens op deze wijze van gemeente tot gemeente
naar hun onderstandsdomicilie Haren te worden
getransporteerd”. En zo komt Hillechien ook weer terug
in Haren.

De ‘bonuskinderen’
Over de ‘bonuskinderen’ kan ik kort nog het volgende
vermelden.
Jan Okken is getrouwd te Groningen en daar overleden
in 1902.
Gerrit Smit woont in 1850 als ‘Gerrit Okkes’ bij zijn
‘tante’ Hillechien Rotman in het armenhuis te Haren.
Hij is in 1858 overleden in het Burgerlijk en Militair Huis
van Verzekering aan de Spinstraat (nu Zoutstraat) te
Groningen.
Geesje Okken is op 3 juni 1865 te Ten Boer getrouwd
met Jan Timmer. Zij is met haar man geëmigreerd en op
21 mei 1893 overleden in Zeeland, Ottawa County,
Michigan, USA.

Harm Rotman naar Indië
Harm Rotman zal zijn zuster Hillechien niet naar Haren
hebben gehaald om voor haar te kunnen zorgen, want
al in oktober 1846 kiest hij voor een loopbaan als
militair. En in die kwaliteit vertrekt hij naar Nederlands
Indië. Ook zijn ‘bonuskinderen’ laat hij in Haren achter.
Hoe het hem in Indië vergaan is, weet ik niet, maar in
juni 1856 reist hij met het barkschip Azia vanuit Indië
terug naar huis. Volgens een advertentie is dit schip
voorzien van “een geëxamineerden doctor en
uitmuntende inrigtingen”. Voor Harm mag het niet
baten. Hij overlijdt op 5 oktober 1856 als het schip in
het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk zeilt.
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