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Voorwoord
In de tweede plaats wil ik mijn vriendin Eika
Kuiper bedanken voor het lezen van de tekst
alvorens deze overgebracht werd naar Douwe
Conrad Pol en bij terugkomst bereid was de
tekst te corrigeren, waarna ik de definitieve
tekst voor mijn rekening nam.

Nu het familieboek "ZOEKTOCHT NAAR
EEN ONBEKEND VERLEDEN" is voltooid,
wil ik graag iedereen, die een bijdrage aan dit
boek heeft geleverd, van harte bedanken.
Bij mijn naspeuringen in de Rijksarchieven,
die gedurende mijn zoektocht in dit boek zijn
genoemd heb ik steeds veel steun gehad van de
medewerkers, die mij wegwijs hebben gemaakt
in het zoeken naar genealogische gegevens en
het hanteren van de notariële-, rechterlijke- en
civiele archieven.

In de derde plaats mijn broer Henk Pol voor
het meewerken aan de indeling van de fotopagina's.
Alle drie personen betuig ik mijn persoonlijke
dank.

Op deze wijze is het mij mogelijk gemaakt onze verhalen over onze voorouders te schrijven
en het niet alleen te laten bij de opsomming
van geboorte- en sterfdata. naar onze mening
is daardoor dit boek een leesbaar en overzichtelijk geheel geworden. Datzelfde geldt voor
meerdere gemeenten die ik bezocht of schriftelijk benaderde.

Ik hoop van harte dat de familieleden met veel
interesse van het wel en wee van hun voorouders Pol kennis zullen nemen en het ook als
hun familieboek gaan beschouwen.
Ook zou ik het zeer op prijs stellen dat familieleden, die in dit boek worden genoemd, mij op
de hoogte houden van de wijzigingen en aanvullingen die er in hun gezinnen plaatsvinden.
Mede omdat er voor mij nog vele vragen zijn
overgebleven en het zoeken daarom nog doorgaat. Als deze vragen zijn opgelost zou er mogelijk, ter zijner tijd, nog een aanvulling op dit
boek kunnen volgen. Mocht mij die tijd niet
meer zijn gegeven dan is het zo ook goed.

De recente gegevens heb ik kunnen krijgen
door de medewerking van tientallen familieleden. Zonder hun hulp was het niet mogelijk
geweest het boek te voorzien van recente gegevens. Zij stelden op mijn verzoek de foto's beschikbaar en voor deze welwillendheid wil ik
hen hartelijk bedanken. Toch zijn er nog een
aantal personen die ik bij name wil noemen.

Zuidlaren, oktober 1998
In de allereerste plaats is dat mijn neef Douwe
Conrad Pol, die zo spontaan aanbood mij behulpzaam te zijn bij het zoeken naar de genealogische gegevens van onze voorouders en alle
gegevens alsmede de gehele tekst voor mij in
zijn computer plaatste, waardoor het boek voor
een redelijke prijs kan worden aangeboden.

Jantina Pol
De Gording 11
9742 ZB Zuidlaren
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Inleiding
lerlei soorten boeken, in de zogeheten studiezaal 1. Rechts stonden een achttal beeldschermen waar mensen achter zaten en ik
luisterde naar het klik-klak klik-klak geluid
van de ratelende machines. Het maakte mij
iets onzeker. Totdat vanuit de linkerhoek een
vriendelijke meneer op mij toekwam en vroeg
of hij mij van dienst kon zijn. Ik vertelde hem
dat ik op zoek was naar gegevens over mijn
grootvader. "Weet u de geboortedatum van uw
grootvader?", vroeg hij. Ik schaamde mij dat ik
daarop het antwoord schuldig moest blijven.
"Weet u wel de geboortedatum en -plaats van
uw vader? was zijn tweede vraag. Jawel, dat
wist ik en enige schroom viel van mij af. "En
de naam is? "Ik noemde Douwe Pol, geboren op
9 april 1897 in Groningen. Zo, dat was tenminste concreet. "Mevrouw", zei hij, "dan weten wij ook binnen de kortst mogelijke tijd de
geboortedatum van uw grootvader. Loopt u
maar met mij mee".

Op 3 februari 1993 stapte ik het Rijksarchief
in de stad Groningen binnen. Ik wilde proberen er achter te komen wie mijn grootvader
was. De vader van mijn vader Douwe Pol,
waarvan ik niets anders wist dan dat hij Jan
Pol heette en naar wie ik was vernoemd. Over
deze Jan Pol had ik slechts geruchten gehoord
en deze geruchten waren niet positief. Ik kon,
als er enige waarheid in deze geruchten school,
geen hoge pet van hem op hebben. Misschien
was dat mijn drijfveer wel.
Ik meldde mij omstreeks 13.10 uur aan het loket bij een smalle jongeman met lang haar. Hij
droeg het in een paardestaart, bijeen gebonden
met een elastiekje in de nek. In een flits deed
hij mij denken aan Klaus Oscar Pol, een zoon
van mijn broer Gerrit Kornelis Pol, die op dat
moment in Australië vertoefde.
Hem vertelde ik dat ik een kort onderzoek wilde doen naar de herkomst van mijn grootvader. Hij gaf mij een formulier waarop ik mijn
persoonlijke gegevens moest invullen. Hierop
ontving ik van hem een pasje en hij vertelde
mij in het kort de regels waaraan ik mij bij ieder bezoek aan het archief in Groningen en elders moest houden: "Geen jas en geen tas mee
naar de studiezalen, mevrouw. Daarvoor zijn
er kastjes waarin u uw jas en tas kunt afsluiten. Slechts het meenemen van pen en papier
is toegestaan. Drie trappen op, rechts is de studiezaal."

"Kijk", zei hij, wijzend op een grote reeks boeken op één der bovenste planken recht tegenover de ingang van de studiezaal, "dat zijn de
zogenaamde tienjaarlijkse tafels op de registers van de burgerlijke stand van de provincie
Groningen. Deze tafels bevatten de namen van
hen die hier sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1811 geboren, getrouwd en overleden zijn onder vermelding van de nummers
van de akten". Hij bladerde wat, zocht een microfilm en plaatste deze in één van de ratelende machines, maar niet eerder nadat ik er
twee kwartjes in had gedaan. En binnen een
kwartier wist ik dat mijn grootvader JAN POL
geboren was op 15 november 1836, en ik realiseerde mij op dat moment dat zijn geboorte
honderd zesenvijftig jaar geleden had plaatsgevonden. Ik keek hem aan en zei: "Maar dat
kan toch eigenlijk niet?" Het bevreemdde hem
ook en hij begon alles nog eens na te zoeken.
We kwamen samen tot de ontdekking dat alle
gegevens klopten, terwijl hij mij al doende inwijdde in de wijze waarop ik mijn speurtocht
kon voortzetten.

Door de druk op een knop van de jongeman
openden zich voor mij twee deuren, waarvan
de entree uit kwam in een trappenhuis. Rechts
ontdekte ik een serie wandkastjes met gesloten en half geopende deurtjes. In één van deze
half geopende kastjes frommelde ik mijn jas en
tas. Het kastje had nummer 23. Ik sloot deze
met moeite af door middel van het werpen van
een gulden in de daarvoor bestemde gleuf.
Toen de trappen op en ik liep naar rechts.
Daar aangekomen stond ik wat verbaasd om
mij heen te kijken. Er zaten ongeveer 25 mensen aan genummerde tafels, bladerend in al-
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Een aantal weken daarna ontmoette ik op de
verjaardag van mijn broer Gerrit Kornelis Pol,
zijn oudste zoon Douwe Conrad Pol. Ik vertelde hem waar ik mee bezig was en vanaf dat
moment ontstond er een wederzijdse interesse.
Hij interesseerde zich voor een stamboom
waarin alle gegevens van geboorte, sterfte en
huwelijk konden worden neergeschreven, terwijl mijn interesse uitging naar een stukje geschiedenis, naar het leven en werken, het wel
en wee van onze voorouders.

een verhaal te schrijven over het leven en werken van onze voorouders, voor zover dat mogelijk was.
Beiden zijn wij met voortvarendheid te werk
gegaan. Te voortvarend wat mij betreft, want
het ontdekken van steeds nieuwe gegevens en
het verwerken daarvan trok een grote wissel
op mijn incasseringsvermogen. Ik moest de
speurtocht een tijdlang laten liggen om tot
rust te komen om het daarna met frisse moed
af te maken. Het geheel heeft daardoor langer
op zich laten wachten dan onze bedoeling was,
maar het doel dat wij ons gesteld hadden is bereikt. Het verleden is in grote en kleine stukken door ons ontdekt en tot ons gekomen. Het
was een zeer tijdrovende bezigheid om het geheel in zijn verband te brengen. Zie hier het
resultaat

We maakten diezelfde avond een afspraak dat
wij samen een werkstuk zouden maken, dat te
zijner tijd wel eens zou kunnen uitgroeien tot
een heuse familiegeschiedenis. Hij nam op zich
van alle familieleden de geboortedatum en geboorteplaats te zoeken, en ik zou proberen
naar andere bronnen te zoeken om te proberen

Jantina Pol

Douwe Conrad Pol
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Douwe Jans en Fenneke Heeres
Bladerend in de DTB-boeken (doop-, trouw- en
begrafenisregisters) in het Rijksarchief te
Groningen ontdek ik de onderstaande notitie
in het DTB-boek van Niezijl.

opschrijven en dan ga je verder zoeken om nog
meer te weten te komen. Zoeken naar aanknopingspunten voor een verhaal, maar het houdt
niet op en het zal voorlopig ook niet ophouden.

Procl(amatie) aangegev(en), 12 Nov(ember)
1752. Douwe Jans van Niezijl en Fenneke Heres van Niehove, gecopuleert op 3 decemb(er)
1752. Dat wil zeggen dat op 12 november 1752
een afkondiging heeft plaatsgehad dat deze
twee jonge mensen in ondertrouw zijn en dat
hun huwelijk op 3 december 1752 is voltrokken.

Maar vanaf het moment dat je jouw bevindingen gaat neerschrijven komt de gedachte op
om het verhaal van je voorouders met familieleden te delen om er te zijner tijd met hen over
te kunnen praten. En dan wordt het tijd om
grenzen te trekken: waar begin je en waar eindig je.
Welnu, de grens is getrokken bij de datum van
12 november 1752 en eindigt in de jaren vijftig
en zestig van de 20e eeuw, op het moment dat
een nieuwe generatie zich aankondigt. En zo is
er een stuk familiegeschiedenis ontstaan
waarin hoogte- en dieptepunten elkaar afwisselen, vele geslachten lang.

Het is prachtige ambtelijke taal van het Nederlands in de 18e eeuw en ik realiseer mij dat
deze huwelijksvoltrekking tweehonderd zesenveertig jaar geleden heeft plaats gevonden,
dat is zo goed als twee en een halve eeuw geleden, daar schrik je even van. En dan snuffel je
verder door eerder genoemd boek, door nog
veel meer boeken en microfilms, en dan kom je
tot de ontdekking dat dit onze voorouders zijn.

Douwe Jans van Niezijl woont in een klein
dorp even ten oosten van Grijpskerk en ten
westen van Noordhorn. Hij trouwt op 3 december 1752 met Fenneke Heeres uit Niehove, ook
een klein dorp maar dan noordelijker. Fenneke
Heeres is op 3 juli 1729 in de kerk van Grijpskerk gedoopt als dochter van Heere Onnes en
Aagtje Tietes, beiden uit de Waard.

Een voorouder uit Niezijl? Een voorouder uit
Niehove? Nooit van gehoord! En wie mogen
deze mensen dan wel zijn? Uit wat voor nest
kwamen ze? Wat deden die lui voor de kost en
hebben zij ook kinderen gekregen? Dat laatste
is natuurlijk een overbodige vraag, maar deze
vraag kwam toch bij mij op. En als al die vragen eenmaal gesteld zijn dan wil je proberen
daarop een antwoord te vinden. En alle vragen
kunnen niet beantwoord worden omdat de gegevens ontbreken, maar je kunt wel proberen
je een beeld te vormen van dat gezin. En dat is
een ongelooflijke boeiende bezigheid.

In die periode sprak men over drie Waarden,
waarmee de Ooster-, de Middel- en de Westerwaard werden bedoeld. Tezamen heetten deze
drie de Ruigewaard. Op bijgaande kaart staat
deze waard aangegeven. Het was een ruig begroeid gebied waar alleen boerderijen en/of
heerden stonden. Volgens Ligterink is er een
oud kladkaartje van omstreeks 1700 waarop in
de Oosterwaard vijf à zes plaatsen, in de Middelwaard zes plaatsen, en in de Westerwaard
zeven à acht plaatsen werden aangegeven,

Dan blijkt ook dat je er een verhaal van kunt
maken. Alles wat je op dat moment bezig
houdt met betrekking tot je voorouders kun je
13

Niezijl geboren. Daarna zijn ze verhuisd naar
Noordhorn en daar hebben nog vijf kinderen
het levenslicht aanschouwd: Doetje Douwes,
Jan Douwes, Grietie Douwes, Heere Douwes
en als laatste Klaas Douwes. Het is dan inmiddels 12 november 1770.

want de drie Waarden hadden onderling geen
grenzen. Een gebied waarvan ik eerder niet
had gehoord, maar waarnaar onmiddellijk je
interesse uitgaat als je voorouders daar vandaan komen.
Naar alle waarschijnlijkheid is Fenneke Heeres een boerendochter uit dat gebied. Verder is
het nog de moeite waard te vermelden dat
haar vader en moeder in Grijpskerk nog twee
zusjes en een broer van haar laten dopen. Op
30 november 1731 wordt Grietie Heeres gedoopt, op 31 januari 1734 Oene Heeres, en op
17 april 1735 volgt Ydje Heeres. Daarna verhuist het gezin naar Niehove en daar wordt op
31 maart 1741 Tete Heeres gedoopt. Deze
broer van Fenneke Heeres overlijdt jong, want
twee jaar later wordt weer een Tete Heeres ten
doop gehouden op 28 april 1743. Daarna krijgt
zij een zusje Hindrikje Heeres. De ouders laten
haar op 31 januari 1745 eveneens in Niehove
dopen.

Hoewel er over de maatschappelijke positie
van Douwe Jans op dit moment niet zoveel te
melden is, des te meer weten wij het één en
ander van hun kinderen te verhalen.
Hun oudste dochter Aagtje Douwes trouwt op
5 juli 1789 in Lettelbert met Geert Alberts
Ploeg uit Midwolde, een mooi dorpje even ten
noordoosten van Leek. Er staat een prachtige
12e eeuwse kerk met bijzondere kunstwerken
waaronder de preekstoel en het orgel. Voor de
kunstzinnig geïnteresseerde jongeren onder
ons is een bezoek aan deze zeer oude kerk de
moeite waard.
Aagtje Douwes en Geert Ploeg zijn niet meer
zo jong op het moment van hun huwelijk. Zij is
vijfendertig jaar en Geert Ploeg, op een paar
maanden na, veertig jaar. Geert Ploeg is een

Douwe Jans en Fenneke Heeres hebben zeven
kinderen gekregen. De oudste twee kinderen
Aagtje Douwes en Jan Douwes werden in
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laat dopen in dezelfde kerk. De conclusie is
dan ook gerechtvaardigd dat de naam Pol al
bestond voordat men verplicht werd deze aan
te nemen, en dat is toch wel een verrassende
ontdekking.
Als hun derde kind Doetje Douwes vijf maanden oud is sterft dus hun zoontje Jan Douwes.
Van Doetje Douwes weten we dat zij op 20 juni
1784 trouwt met Gerrit Andries Olthoff, zoon
van Andries Pieters Olthof en Klaaske Gerrits.
Andries Pieters was belastinginner in Noordhorn. Meestal was dit in die tijd een baantje
van de schoolmeester. Of dat in dit geval ook
zo is geweest is niet nader onderzocht. Bij de
aangifte van zijn kinderen wordt wel zijn ambt
als collector genoemd en daar hebben wij het
bij gelaten. Ook hier valt op dat de schoonmoeder van Doetje Douwes reeds een achternaam heeft, die later haar kinderen ook gaan
voeren. Moeders achternaam aannemen kon
dus ook. In het vervolg van dit boek zien we
daar nog een voorbeeld van. Zeker is dat de
schoonzoon Gerrit Andries Olthoff (hij gebruikt dubbel f) wel onderwijzer is. Hij gaat
namelijk op 13 juli 1781 van Noordhorn naar
Niekerk om daar de zieke schoolmeester Jan
Carels op te volgen. Naar later blijkt zal genoemde Jan Carels één van onze voorouders
zijn.

goede partij voor Aagtje Douwes want hij komt
uit een bekend en invloedrijk landbouwersgeslacht in Midwolde. Maatschappelijk hebben
zij beslist enig aanzien en bestuurlijk laten zij
zich ook niet onbetuigd.
Zoals bekend was er vóór het jaar 1811 in
Groningen nog geen burgerlijke stand en waren er geen plaatselijke gemeentebesturen.
Geert Alberts Ploeg heeft in 1811 namens de
vrederechter van het kanton Leek de eerste
gemeenteraad geïnstalleerd van de nieuw gevormde gemeente Oldekerk, Niekerk en Faan.
Aagtje Douwes Pol en Geert Alberts Ploeg kregen een dochter genaamd Geertje Ploeg. Dit
enig kind van hen trouwde met een landbouwerszoon, namelijk Siewert Jacobs de Waard
uit Grijpskerk.
Zoon Jan Douwes verhuist als kleuter met zijn
ouders naar Noordhorn. Dit kind overlijdt op
driejarige leeftijd. Op de staat van inkomsten
van de diaconie van de Nederlands Hervormde
Kerk van Noordhorn staat vermeld: "Ontfangste van het begraaven der dooden: den 27 november 1759 op de begraafenis van Douwe
Jans Pol zijn kint in die becken ontvangen: 1
gulden en 1 stuiver". Men schreef het woord
kind met een "t" en de te ontvangen gelden
waren bestemd voor de diaconie, die het in die
tijd druk had met het uitgeven van geld aan de
armen. Lange lijsten van nooddruftigen gaan
aan je ogen voorbij en 14 stuivers voor zeven
weken nooddruft zijn geen uitzondering. Dergelijke bedragen staan in door muizen aangevreten, door vocht bruin gekleurde en zeer
stoffige boeken van de kerkelijke archieven
van Noordhorn. Het meest opvallende aan de
bovengenoemde aantekening is toch wel het
feit dat de vader van de kleine Jan Douwes
reeds in 1759 de achternaam Pol gebruikte.
Pas in het jaar 1811 is de verplichting tot het
opgeven van een achter- of geslachtsnaam door
de Franse keizer Napoleon ingevoerd.

Acht kinderen worden Doetje Douwes en Gerrit Andries Olthoff toevertrouwd. Deze acht
kinderen worden allemaal in Niekerk geboren
in de periode 1785 tot 1800. Het zijn vier dochters en vier zonen: Klaaske, Klaas, Fenneke,
Douwe, Janna, Andries, Grietje en Pieter Olthoff. Om even de sfeer van het onderwijs en de
omstandigheden waaronder les werd gegeven
te laten proeven, citeer ik het volgende uit het
boek "Gemeente Oldekerk 1811-1990":
"De enige school die de gemeente Oldekerk in
haar begintijd rijk was, was de openbare school
te Niekerk. "Openbaar" wilde in die tijd alleen
zeggen, dat de school voor iedereen toegankelijk
was. G.A.Olthoff gaf 's winters les aan zeventig
leerlingen. Maar in de zomer waren het er
maar veertig, omdat de kinderen dan thuis niet
gemist konden worden. Ze waren nuttige arbeidskrachten."

In één van de volgende hoofdstukken zien wij
daar een voorbeeld van. Ook broer Claes Jans,
die op de Oxwert woont, maakt gebruik van de
achternaam Pol als hij in 1764 een "zoontie"
15

een opgeschud "bed". Als ik dan lees dat de
schoollokalen in die periode op varkenshokken

De kwaliteit van het schoolgebouw liet te wensen over en heette in de landelijke schoolenquête "matig". En dat was niet best, want het
schooltje in het naburige Sebaldeburen, dat
ook "matig" genoemd werd, stortte het jaar
daarop in. Schoolinspecteur van Swinderen
rapporteerde aan de provincie dat de schoolvertrekken in het Zuidelijke Westerkwartier
nog het meest op varkenshokken leken. Ook
Niekerk kwam er niet best af. "Het schoolvertrek is in alle opzichten zeer haveloos en er is
genoegzaam geen vloer in", zo lezen we in een
verslag van de provinciale inspecties".
De schoolmeester was in die tijd ook koster en
voorzanger in de Nederlandse Hervormde
kerk. Een bijbaantje omdat hij van zijn eigen
inkomen niet gemakkelijk rond kon komen.
Zijn verdiensten waren opgebouwd uit een
tractement, het schoolgeld, de waarde van vrij
wonen en enig grondgebruik. Op de hierbij afgedrukte staat van de Nederlandse Hervormde
kerk van Niekerk is te zien dat aan Jan Carels
ƒ 50,- jaartractement is betaald in het jaar
1776 en de waarde van twee koeweiden. Op
deze manier werd hij door de kerk in staat gesteld om nog wat vee te houden. Vaak was er
bij het huis van de schoolmeester ook wat
grond om groente te verbouwen. En niet te
vergeten de aardappel, die in die periode aan
zijn opmars begon. Voordien at men veel gort
als hoofdmaaltijd. In het Westerkwartier was
pap zo belangrijk dat men zong: "Brij, brij.
Achttienmaal in de week. En altied nij". En
dan te bedenken dat hij voor dat bedrag les
moest geven in een "varkenshok" aan veertig
tot zeventig leerlingen.

Staat van de Nederlands Hervormde Kerk van Niekerk

leken dan zie ik Gerrit Andries Olthoff op dezelfde manier de "vloerbedekking" in zijn
schoollokaal opfrissen. Daarna nog een hoeveelheid turf in de potkachel, deze flink opstoken en de kinderen welkom heten in dit "comfortabele" lokaal, een prachtig vak anno 1785.
Overigens is de situatie wel verbeterd toen de
tweede zoon van Doetje Douwes Pol en Gerrit
Andries Olthoff zijn vader in 1817 opvolgde,
maar daarover later meer.

Vroeger, in de jaren dertig van deze eeuw hadden wij thuis in Uithuizen ook een varkenshok
achter op de deel. In de linkerhoek werd een
varken vetgemest voor eigen consumptie. Ik
aanschouwde als klein kind de zorg die door
mijn vader aan dat varken werd besteed. Elke
dag betrad hij dat hok en schudde het stro op.
Met laarzen aan zijn voeten schopte hij het
stro van links naar rechts en van voor naar
achter. Daarna vulde hij de trog en het varken
genoot knorrend van zijn gekookte, niet geschilde, aardappelen, waarna het uitrustte in

Douwe Jans en Fenneke Heeres geven aan
hun tweede zoon de naam van zijn overleden
broertje: Jan Douwes. Van hem is bekend dat
hij trouwde met Elisabeth Jacobus Poll, afkomstig uit Niezijl. Wij hebben ons afgevraagd
of dit echtpaar neef en nicht konden zijn, maar
hebben het niet verder onderzocht.
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brikschip (een brik is een klein zeeschip met
twee masten en vierkante zeilen) de "Jan van
Galen" te Rotterdam van schipper P.H.de Boer
te Oude Pekela.

Ze trouwen in Niekerk en krijgen zes kinderen: Trijntje Jans, Fenneke Jans, Elisabeth
Jans, Douwe Jans, Jacobus Jans en Jacoba
Jans. Douwe Jans, de kleinzoon van Douwe
Jans en Fenneke Heeres is de enige die de
naam Poll aanneemt, dus met dubbel l. Zijn
vier zussen en zijn broer Jacobus dragen gewoon de naam Pol. Overigens heeft deze Douwe Jans, dertien kinderen gekregen die allen
de naam Poll hebben ontvangen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de naam Poll, met
dubbel l, ook in onze familie voorkomt, evenwel niet in rechte lijn.

Dit schip zeilde op 1 april 1863 op de lijn Malang (Java) - Singapore, op 0'32" ZB 105'33"
OL, toen er 's morgens om half zeven een tragisch ongeval gebeurde. De kleinzoon van Heere Douwes Pol komt om het leven "door het
vallen uit de groote mast op het dek waarop de
dood onmiddellijk volgde". Zo staat het in zijn
akte van overlijden. De schipper zelf, de tweede stuurman en de boots melden deze gebeurtenis op 11 april 1863 bij het consulaat der
Nederlanden te Singapore. In de akte is verder
vermeld dat Johannes Henrikus Broese (dat
was de achternaam van zijn moeder) Pol een
zeemansgraf kreeg op de 6e april 1863. Hij
was dertig jaar en ongehuwd. Op 1 juni 1864,
dus na een jaar en twee maanden, wordt de
akte gelegaliseerd door de Waterschout van
Rotterdam. De "Jan van Galen" is weer thuis,
maar zonder Johannes Henrikus Broese Pol.

Grietje, het derde dochtertje is bijna vijftien
maanden oud geworden. Ze overleed op 19 augustus 1766 en in die becken werden 19 stuivers bijeen gebracht voor haar begrafenis en
bestemd voor de diaconie. Overigens was dat
naar de toen geldende waarde van het geld
best een aardig bedrag en een behoorlijke gift.
Voor de kleine Jan Douwes (1759) was al een
gulden en één stuiver gegeven, voor Grietie
Douwes dus 95 cent. In beide gevallen was dit
ongeveer twee daglonen. Een grafiek in Papings boek "Een handvol stuivers" toont aan,
dat de arbeiders in die tijd gemiddeld 10 stuivers per dag verdienden zonder kost. Met kost
waren de verdiensten zeven stuivers per dag.
In dat laatste geval spreken wij dan al over
een waarde van drie daglonen.

Het jongste kind van Douwe Jans en Fenneke
Heeres is Klaas Douwes. Hij is één van onze
voorouders in rechte lijn en aan zijn gezin en
echtgenote hebben wij het volgende hoofdstuk
gewijd.
Douwe Jans en Fenneke Heeres groeiden op in
het zogenaamde tijdperk van de jonkers. Dat
waren de nazaten van de middeleeuwse graven en gravinnen. Bekend zijn de jonkers als
de heer van Hanckema te Zuidhorn, Bennema
van Noordhorn, Rudolf de Mepsche, heer van
Bijma te Faan en Clant van Aykema te
Grijpskerk. Deze jonkers hielden er in de vroege jaren van de 18e eeuw corrupte praktijken
op na. Voor veel geld konden zij lid worden van
de Ommelander Landdag, een gezagsinstituut
waar van tijd tot tijd hele lucratieve banen
werden verdeeld.

Bijna dertien jaar na de geboorte van hun oudste dochter Aagtje Douwes wordt hun derde
zoon Heere Douwes geboren en genoemd naar
Fenneke's vader. Heere Douwes trouwt op
tweeëndertig-jarige leeftijd met de net vierentwintig jaar geworden Stijntje Cornelis Hofman op 11 mei 1800. Korneles Heeres Pol,
Fenneke Heeres Pol en Geertruid Pol zijn hun
drie kinderen. Heere Douwes' beroep was
schipper. In die tijd ook wel schuitevaarder
genoemd. Zijn oudste en enige zoon Korneles
Heeres trad in de voetsporen van zijn vader en
werd ook schipper. Fenneke Heeres en Geertruid waren zijn twee jongere zussen.

De jonkers, veelal rijke hereboeren, hielpen
elkaar aan stemmen voor zo'n winstgevende
baan. Soms verdeelden ze onder elkaar de
winst van hun baan als gecommitteerd lid van
de Staten Generaal en/of generaal of provinci-

De tweede zoon van bovengenoemde Korneles
Heeres had ook zeemansbloed in de aderen en
hij koos het ruime sop. Hij werd matroos op de
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Zelfs jonkers vluchtten naar de stad Groningen. Hij arresteerde vijfendertig mannen,
waarvan er tweeëntwintig werden overgebracht naar het slot Bijma te Faan. Op hen
paste hij martelingen, ranselpartijen en helse
verhoren toe om zo nog meer slachtoffers te
kunnen achterhalen. Deze walgelijke methode
leidde er toe dat twee van hen stierven aan
hun verwondingen, één van hen op de pijnbank met een uiteen getrokken lichaam. Toen
het zogenaamde monsterproces ten einde was
werden tweeëntwintig mannen ter dood veroordeeld en kon men overgaan tot het vonnis
van de veroordeelden, die tot het laatste moment getuigden van hun onschuld.

aal Rekenmeester. Ze moesten er enorme bedragen voor op tafel leggen en wie het ene jaar
een minder winstgevende baan had kreeg het
andere jaar een ambt waar hij meer profijt van
had. Wilde men echter voor zo'n baan in aanmerking komen dan moest men wel een heerd
hebben met tenminste dertig grazen (15 ha)
land. Zij storten zich met veel bravoure ook op
pachters, op keuterboeren en zelfs op landarbeiders. Zij boden deze mensen aan hen te helpen met het verkrijgen van een heerd op hun
eigen naam. Het geld konden ze meestal van
de jonkers zelf krijgen en ze stonden er ook
borg voor. De aanstaande boer tekende dan
een rentebrief met het karakter van een hypotheekakte. Daar tegenover stond dat zij hun
stem aan de jonker moesten geven en bij wanbetaling was de boerderij voor de jonker. Op
die manier werden pachters, maar ook burgers, in naam eigenaar van een behuisd stuk
grond, maar ze werden natuurlijk op een zeer
geraffineerde wijze door de jonkers gemanipuleerd.

Op 24 september 1731 was het dan zover.
Voorafgaande aan het uitspreken van de doodvonnissen door dr. Froon, één van de vier juristen uit Groningen, sprak ds. van Bijler een
lang gebed uit. Zo wist de Mepsche zich ook
nog gesteund door justitie en de kerk. Intussen
spanden zeven boeren hun wagens om de mannen naar Zuidhorn te vervoeren. De stoet werd
omringd door soldaten en ruiters. Schreeuwend, jammerend en huilend liepen familieleden mee. Door de vonnissen "aan de paal"
stonden er in Zuidhorn tweeëntwintig galgen
op een stuk grond van de Mepsche reeds klaar.
Daaronder een brandstapel van hout, hooi en
turf om de veroordeelden te verbranden. Ook
stond er een tribune voor de geïnteresseerde
kijker. De mannen werden aan de galg gehangen en door de beul uit de stad gewurgd. Daarna zette men alles in lichter laaie. En tot verbazing van een ieder kwam er geen uitbarsting
van woede. De mensen stonden er bij en staarden met ontzetting naar deze moordpartij, zich
heel goed bewust van hun onmacht. De verschrikkingen van dit monsterproces waren
voorbij, maar het leed dat geleden werd is
nimmer te peilen. Onnoemelijk!

Op deze wijze werd ook Rudolf de Mepsche een
aantal malen grietman van OosterdeelLangewold. Hij werd een zeer berucht grietman, want grietmannen hadden een onbeperkte macht. Ze konden niet alleen de doodstraf
opleggen, zich met verbeurd verklaarde goederen verrijken maar ook gearresteerden laten
pijnigen. Hiervan maakte Rudolf de Mepsche
dan ook goed gebruik toen hij rond 1730 arrestaties liet verrichten wegens het zogenoemde
"crimen nefandum" of "goddeloos vergrijp".
Daarmee werd tegennatuurlijke ontucht, gepleegd door de mannelijke sexe bedoeld. Hij
las het boek van ds. van Bijler te Niekerk getiteld: "Helsche Boosheyt of grouwelijke sonde
van Sodomie". Daarmee werd Rudolf de Mepsche ervan overtuigd dat hij het wetsartikel
van strafrecht onverkort moest handhaven als
deze helse boosheid in zijn gebied de kop op
zou steken. De boosaardige de Mepsche kreeg
direct daarna daarvan signalen door. Hij beschuldigde eerzame burgers van het gruwelijke misdrijf sodomie. De verdachten kwamen in
hoofdzaak uit Zuid- en Noordhorn maar ontkenden schuldig te zijn. Een grote onrust en
angst maakte zich van de bevolking meester.

En hoe verging het Rudolf de Mepsche?
M.D.Teenstra schrijft in zijn Kronyk, blz 149:
"Hij stierf als eene verlaaten en algemeen verachten zwerveling op het slot te Wedde, al
waar het ongedierte hem, eveneens als vroeger
den Spaanschen koning Philips II, levend verslond." En in de "Geschiedenis der Provincie
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we, ook leden van de Landdag. Omdat Lewe
zich in zijn borg te Aduard had verschanst besloten de boeren daarheen te gaan. De beide
schoonzoons lieten zij voorop rijden, zodat zij
konden dienen als kogelvangers, want in
Aduard zou hen een regiment soldaten opwachten. Lewe werd over de stand van zaken
ingelicht en reisde ijlings in zijn koets naar de
stad. Onderweg ontmoette hij de boeren. Deze
maakten rechtsomkeert en sloten zich bij Lewe
aan. De opdringerige boeren beletten hem zijn
huis binnen te gaan. Zijn twee lakeien waren
al van de achtertree geslingerd en de ruiten
van zijn koets ingegooid. Zo voerde men hem
naar het Provinciehuis waar hij het rekwest
moest tekenen van de Landdag. Ze dwongen
hem daartoe en zo gebeurde het ook. Men was
echter niet tevreden met de handtekening.
Men spuwde, stompte en sloeg hem met stokken en knotsen tot hij op de grond lag. Zijn
hoed en zijn pruik werden door de boerenlaarzen vertrapt. Ook zijn kleren werden van het
lijf gerukt en men liet hem voor dood achter.

Groningen", door dr. A.Smith van Beerta: "Zijne gedaante werd zoo afschuwelijk, zijn leger
zoo afgrijselijk, dat zijne naaste betrekkingen
voor geld en goede woorden naauwelijks iemand hebben kunnen magtig worden om hem
in zijne laatste daagen hulp te verleenen."
Het geslacht Lewe was ook een oud-Gronings
jonkersgeslacht. Lewe bezat een nieuw landhuis in Aduard. Het landhuis was bijna gelijk
aan een borg. Ook kocht hij vele heerden en
landerijen op. Hij zette daar mensen op, die
hem hun stem moesten geven om aan een lucratieve baan te komen, de zogenaamde herendiensten. Hij werd daardoor rechter en lid
van de Landdag. Hij creëerde rechten die voor
hem gunstig uitvielen. Zo haalde hij geld uit
veerdiensten, de beurtvaart op Groningen en
de tolhuizen langs de wegen. Hij maakte zich
gehaat bij de boeren door hen grond te laten
aanvoeren om een verhoging te maken waarop
een jonker een zomerhuis liet bouwen. Hij gedroeg zich als een ware alleenheerser en dit
despotisch gedrag wekte bij de boeren zo'n ongelooflijke woede op dat zij zich op deze "meneer" wilden wreken. Hun afkeer van Lewe
was wellicht nog groter dan die van de Mepsche, zijn grote concurrent. Hij was ook een fel
tegenstander van de Orangisten uit die dagen.
Deze wilden de Friese stadhouder meer bevoegdheden geven om zo de macht van de jonker te breken.

Er volgden daarna stadhouderlijke maatregelen en de boeren hadden bereikt wat zij wilden, namelijk, het verlies van een groot deel
van de macht van Lewe en zijns gelijken. Bovenstaand verhaal staat bekend als "het stokkenregiment".
Van het gezin van Douwe Jans en Fenneke
Heeres hebben wij de datum aangegeven
waarop de ouders en de kinderen werden gedoopt. Hun geboorte of sterfdatum kan op een
andere dag plaats hebben gehad, maar mogelijk ook op dezelfde dag.

In 1748 wilden de boeren een landdag en omdat Lewe één van de twee presidenten was
moest hij zijn fiat geven voor het bijeenroepen
er van. Twee gevolmachtigden van de boeren
togen naar Lewe maar werden door hem afgepoeierd en grof beledigd. Toen zij daarover bij
de boeren rapporteerden ging er een diepe golf
van verontwaardiging door de boerenhoofden.
De boerenrevolutie was een feit!

In de meeste christelijke kerken was het de
gewoonte om de kinderen vrij kort na de geboorte te laten dopen. Vaak al enkele uren na
de geboorte, doch soms duurde het een aantal
weken, dat was sterk afhankelijk van meerdere omstandigheden en daarom varieerde dat
nogal.

Van heinde en verre kwamen ongeveer duizend boeren naar de vergadering van de Landdag. Zij demonstreerden ordelijk voor het Provinciehuis in Groningen in afwachting van
Lewe en andere magistraten. Maar Lewe
kwam niet. Toen de vergadering was afgelopen
gijzelden de boeren twee schoonzoons van Le-

De meeste mensen behoorden toen tot een
kerkgenootschap en ook daarvan was men afhankelijk om het tijdstip van de doop vast te
stellen.
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zit waren mochten nog worden gebruikt. Vanaf
december 1813 mocht men weer in de kerk begraven, maar met ingang van 1 januari 1829
werd het begraven in de kerk definitief verboden. En vanaf die tijd werden er begraafplaatsen aangelegd zoals het nu ook nog gebeurd,
namelijk buiten de bebouwde kom van stad of
dorp.
Uit voorstaande gegevens blijkt
dat de jongste zoon van Douwe
Jans en Fenneke Heeres de leeftijd van negentien jaar had toen
zijn moeder overleed.

Zoals uit de door ons getoonde afbeelding uit
de DTB-boeken (doop, trouw en begrafenis)
blijkt waren de gegevens zeer summier. Soms
volstond men met alleen de naam van de vader
te noemen. Dat gebeurde ook met de overleden
kinderen Jan Douwes en Grietie Douwes van
Douwe Jans en Fenneke Heeres zoals eerder
beschreven.

Over deze voorouder, die nu
wees is, is vanaf het overlijden van zijn moeder tot het moment van zijn huwelijk niets bekend. Uit latere huwelijksakten van zijn kinderen weten we echter dat hij ten tijde van zijn
huwelijk koopman van beroep was, ook wel
commissionair in granen genoemd. Het is
daarom niet onwaarschijnlijk dat zijn vader
dit beroep ook heeft gehad en Klaas Douwes in
zijn voetsporen is getreden of mogelijk het bedrijf van zijn vader heeft voortgezet. Om enige
zekerheid over deze periode in zijn leven te
verkrijgen zou nog een diepgaand en tijdrovend onderzoek nodig zijn.

Bovenstaand een afbeelding van de begrafenis
van een kind zoals die ongeveer plaatsvond
rond het jaar 1770, uit het boek "Genealogie"
van het Centraal Bureau voor Genealogie. Die
slede was natuurlijk het gehele jaar goed
bruikbaar. 's Zomers over nog niet geasfalteerde wegen en 's winters over bevroren en besneeuwde wegen.
De gegevens zijn zo summier dat Fenneke
Heeres zelfs niet bij name wordt genoemd. Zij
werd begraven op 12 januari 1789 te Noordhorn. In het DTB-boek staat het als volgt vermeld: "1789 Den 12 Janr. Bij Het Begraven
van Douwe Jans wed: uit Die Bekken Ontfangen 3- 17- 3, dat wil zeggen: drie gulden, 17
stuivers en 3 doiten (penningen). Dyto voor het
gebruik van Swart Laken ontfangen -16 -4,
dus 16 stuivers en 4 doiten."

In de DTB-boeken van Noordhorn hebben wij
de datum van overlijden van Douwe Jans niet
kunnen vinden. We hebben de periode 17701789 doorlopen maar zijn naam niet aangetroffen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
jaargangen 1772, 1773 en 1775 ontbreken. Het
is mogelijk dat hij in één van deze drie genoemde jaren is overleden.

Niet van alle doden werd de kist met het zwarte laken bedekt, want daarvoor moest huur betaald worden. Die huur kon niet iedereen opbrengen en daarom werd het apart vermeld.

Ik heb nog een poging gewaagd op een andere
manier achter zijn datum van overlijden te
komen door te zoeken in de notulen van de
rechtdagen. (toegang 735, inventarisnummer
2). In deze notulen komt hij voor als eiser bij

Men begroef de doden uitsluitend in of rondom
de dorpskerk. In 1795 werd het begraven in de
kerk verboden. De graven die in particulier be20

neke Heeres vijf kinderen hebben gekregen.
Hij vervolgt deze stamreeks in rechte lijn met
de nazaten van de tweede zoon Jan Douwes
die in 1756 is geboren. Dat is onjuist want deze Jan Douwes is jong overleden.

de rechtbank om te eisen "in arresto te houden
en laaten verblijven zoodanig schaap als Hendrik Rutgers bij uw is." Deze weigerde aan
Douwe Jans een somma van 59-19-2 (59 gulden, 19 stuivers en 2 doiten) te betalen "weegens geleverde haaver". Overigens deed hij dat
samen met Jannes Jans tot Niezijl, en dit deed
ons veronderstellen dat Douwe Jans mogelijk
commisionair in granen moet zijn geweest.

Het moet hun vierde kind, ook een Jan Douwes, zijn geweest. Bovendien klopt het jaar
van het huwelijk van Douwe Jans en Fenneke
Heeres niet en vergeten zij hun overleden
dochtertje Grietje Douwes te vermelden. Hieruit blijkt dat de genealogiën van anderen altijd
op hun juistheid moeten worden gecontroleerd.

Wij hebben vele dagen lang gezocht naar zijn
sterfdatum, maar zijn daarin tot nu toe niet
geslaagd en dat is jammer. Maar wij hebben
de moed nog niet opgegeven. Dat het moeilijk
zal worden blijkt ook uit het geschrift van de
heer Jan Dijkstra uit Nunspeet. Van hem vond
ik in mei 1998 een dun boekje in het Rijksarchief Groningen waarin hij het volgende naar
voren brengt, gedateerd juli 1997:

Er blijkt tevens uit dat zowel de heer K.J.H.
Poll uit Apeldoorn in de jaren twintig en dertig
alsmede de heer Jan Dijkstra uit Nunspeet er
niet in zijn geslaagd de geboortedata van de
Pollen te vinden.
Beide heren hebben het over drie stamvaders.
Ik zou er zelfs nog een vierde aan kunnen toevoegen, namelijk Johannes Jans, die op 16
maart 1755 trouwde met Saartje Lubberts in
Niezijl. Ik heb een sterk vermoeden dat deze
Johannes Jans ook een broer is van Claas Jans
en Douwe Jans. Dat vermoeden ontstaat uit de
gegevens van de doopboeken. Alle drie hebben
zij namelijk één van hun oudste kinderen
Doetje of Doede genoemd en dat wijst duidelijk
in de richting dat waarschijnlijk de moeder deze naam droeg. Ook het feit dat, na het overlijden van Claas Jans, Johannes Jans voogd
wordt over de minderjarige kinderen van
Claas Jans. Beide mannen woonden met hun
gezin op de Oxwerd, een gebied met uitsluitend boerderijen tussen Noordhorn en Niezijl.
Het zou ook kunnen dat Douwe Jans daar nog
een boerderij heeft gehad of toch koopman in
granen is geweest. Zekerheid daarover bestaat
er nog niet. Het zij zo!

HET GESLACHT POLL
In de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw
is onder andere onderzoek gedaan door de heer
K.J.H.Poll naar het geslacht Poll. Hierbij is
vastgesteld dat er drie stammen zijn, waaruit
de geslachten Poll zijn ontstaan. Zij woonden
op de ontgonnen kleigronden ten westen van de
stad Groningen in de omgeving van Aduard en
Grijpskerk.De gevonden stamvaders waren:
1. Jan Arents geboren rond 1670 en gehuwd
met Tjitske IJes (Eyes). Zij hadden een zoon
Arend Arents die op 28/08/1695 te Niezijl
werd gedoopt. Hij trouwde in 1714 met Lysbeth
Hindriks, gedoopt in 1694.
2. Claas Jans geboren rond 1720 en gehuwd in
1743 met Grietje Lubberts.
3. Douwe Jans geboren rond circa 1730 en in
1758 gehuwd met Fenneke Heeres.
Mogelijk waren Claas en Douwe broers.

De heer Dijkstra heeft tot slot nog het volgende te melden:

De heer K.J.H.Poll is een afstammeling van
Jan Arents. Mijn grootvader Jacob Poll is een
nazaat van Douwe Jans. In deze genealogie
zullen bloedverwanten van laatstgenoemde
worden beschreven, voor zover bekend.

Er gaan verhalen, gebaseerd op overlevering,
dat de stam Poll afkomstig zou zijn uit het
Rijngebied in Duitsland. Ook zou er een wapen
van dit geslacht zijn. Ik heb hierover mijn twijfels. Uit de geraadpleegde doopboeken bij het

De heer Dijkstra vervolgt dan met een stamreeks waaruit blijkt dat Douwe Jans en Fen21

Rijksarchief Groningen is mij gebleken dat de
achternaam Poll eerst voorkomt in en na de
Napoleontische tijd. Dr. R.A.Ebeling van het
Nederlandsch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen deelde mij desgevraagd mede,
dat de naam Pol of Poll waarschijnlijk uit één
van de vele veld- en plaatsnamen Pol, Polle, is
ontstaan. Het woord betekent in het OostNederlands kleine hoogte, elders laag weiland.
Mogelijk woonde men op een terp (een pol) en
werd daaraan de familienaam verbonden. De
dubbele l zou kunnen duiden op een onderscheiding van een andere familie, die zich Pol
(met één l) noemde. Genoemd instituut deelde

mij ook mede dat in 1947 er tweeënnegentig
Groningers verdeeld over vijftien gemeente de
naam Poll droegen. Pol met één l kwam toen
tweehonderd en tien maal voor. Zij woonden
toen in meerderheid in de stad Groningen en
het aangrenzende Westerkwartier, Grijpskerk
ingesloten.
Met dit toch wel aardige citaat van de heer
Jan Dijkstra sluiten wij dit hoofdstuk af.
Voor mij blijven er vele vragen over waarnaar
ik bij leven en welzijn zal blijven zoeken.

22

Jan Carels en Froukje Jans Meinardi
"laat het nageslacht ook weten wat wij van
hen weten."

Wilhelmina Jans is de dochter van Jan Carels,
de schoolmeester uit Niekerk waarover wij in
het vorige hoofdstuk reeds het één en ander
vertelden. Hij trouwde met Froukje Jans (Meinardi) op 18 december 1772 te Niekerk. Jan
Karels (zijn naam wordt afwisselend met een
C en een K geschreven) is op dat moment vierendertig jaar en Froukje Meinardi éénendertig
jaar. Samen krijgen zij vijf kinderen, te weten:

In het Rijksarchief te Groningen ontdekten wij
een genealogie van de heer R.J.Bakker uit
Groningen getiteld: "Het nageslacht van Wilhelmus Meinardi en Frouktje Sappema." De
heer Bakker onderzocht zijn voorgeslacht en
wij ontdekten dat hij enigszins onzorgvuldig te
werk is gegaan door het nageslacht Pol niet in
zijn genealogie op te nemen. Verderop zal duidelijk worden waarom wij wel begrip hebben
gekregen voor deze onzorgvuldigheid. Het is
wel onze taak om de genealogie van de heer
Bakker compleet te maken, maar dat is een
klus voor later, want het kan natuurlijk niet zo
zijn dat er een genealogie Meinardi aanwezig
is waarin het geslacht Pol niet is opgenomen.

1. Wilhelmina Jans
gedoopt 26 december 1774 te Niekerk, over
leden voor 1781
2. Wilhelm Jans
gedoopt 23 maart 1777 te Niekerk
3. Barberdina Jans
gedoopt 2 augustus 1778 te Niekerk

De heer Bakker kreeg ook een aanvulling van
de heer Y. Brouwers uit Leeuwarden toen daar
een genealogie Adema op stapel stond en
waarin de Meinardi's geen onbekenden bleken
te zijn. Desondanks hebben wij veel respect
voor het werk van de heer Bakker. Wij gaan
voor alle duidelijkheid nu even terug naar de

4. Jan Jans
gedoopt 26 september 1779 te Niekerk
5. WILHELMINA JANS
gedoopt 6 mei 1781 te Niekerk
Wilhelmina is dus hun jongste dochter en later

tweede helft van de 17e eeuw en hebben het
dan over de overgrootouders van Wilhelmina
Jans Meinardi. De heer Bakker weet ons daarover het volgende te melden:
"Wilhelmus Meinardi was de zoon van Sijbrandus Meinardi en Rienskien Wiarda. Als
echtelieden kwam de heer Brouwers ze voor
het eerst tegen in 1658 en het laatst in 1664.
In Friesland staat o.a. de aankoop van de
"Momstate" te Surhuisterveen op hun naam.
Daarna komt Sijbrandus Meinardi voor als
rentmeester van de heer van Nienoord te
Midwolde. Wilhelmus was landbouwer aldaar
en huwde op 30 februari 1696 te Midwolde met
Frouktjen Sappema van Tolbert. Zij was daar
op 4 augustus 1678 gedoopt en was een doch-

de echtgenote van Klaas Douwes (Pol), waarbij
de naam Wilhelmina Jans nog vaak wordt gebruikt. Als Wilhelmina ruim zes weken oud is
overlijdt haar vader Jan Carels op vierenveertig-jarige leeftijd. Zij heeft haar vader dus niet
gekend. Daarom kwam in 1781 Gerrit Andries
Olthoff naar Niekerk om Jan Carels op te volgen als schoolmeester.
Wilhelmina's moeder Froukje is de dochter van
Wilhelmina Wilhelmus Meinardi uit Midwolde
en Jan Meints uit Niekerk. Het is wel interessant om over de voorouders van Wilhelmina
Jans iets te vertellen want het zijn ook onze
voorouders en zo redeneerden wij:
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kinderen van:

ter van Hemme Sappema (van Niebert) en
Frootje Jans Hijmersma (van Tolbert), welk
echtpaar in 1676 te Tolbert was gehuwd. (De
grootvader van Hemme Sappema, ook een
Hemme Sappema was in 1600 meier op een
provincieboerderij te Niebert. Op 9 februari
1626 werd deze boerderij verkocht door de Staten van Stad en Lande: bewoner was toen nog
de meyer Hemme Sappema).

WILHELMUS MEINARDI en
FROUKTJEN (VROUWKE) SAPPEMA
1. Jantje Meinardi
gedoopt 18 april 1697 te Tolbert. Zij trouwt
op 5 april 1742 te Midwolde met Jan Alberts Ploeg, gedoopt 30 mei 1696 aldaar.
Landbouwer te Midwolde. Samen 8 kinderen.

Wilhelmus was dus landbouwer te Midwolde.
Zijn boerderij werd op 13 februari 1696 bij
keerskoop verkocht. Deze boerenplaats, genaamd de Zuiderplaats, bestond uit behuizinge, schuire, heem, hovinge, boomen, planten,
plantagien en een kampe ten Noorden van 't
Huis en de Heerwegh gelegen, en bouwen en
weijdelant bezuiden het Heem. Verder nog diverse percelen hooilant, samen 19 metten (92
ha) (1 mat = 1 juk = 2 ha. = 5000 m2). Koper
"bij der laatsten keerssen uitblussinge", de
Heer Gezworen Oostbroek voor ƒ 570,-.

2. Sijbrandus Meinardi
gedoopt 27 februari 1698 te Tolbert, overleden voor 1710.
3. Frootje Meinardi
gedoopt 19 november 1699 te Midwolde.
Laat in Tolbert een dochter Frouwina
dopen op 15 oktober 1745.
4. Wilhelmijna Meinardi
gedoopt 3 december 1702 te Midwolde, jong
overleden.

In deze akte komen verschillende namen voor
zodat nu vermoedelijk nog is na te gaan welke
boerderij werd verkocht en waar de diverse
percelen lagen. Genoemd worden: de Groeff, de
Jammer, de Voordt of de Kale Wegh, Midwolder Meentscheer en Oosterma."

5. Frouwijna Meinardi
gedoopt 29 juni 1704 te Midwolde, jong
overleden.
6. Hijmo Meinardi
(later steeds Hemmo genoemd) gedoopt 31
juli 1706 te Midwolde, trouwt op 26 april
1733 met Nantje Egberts te Zandeweer, gedoopt 28 september 1712 aldaar. Samen 4
kinderen. Landbouwer, winkelier en wedman te Zandeweer. Hij trouwt op 26 januari
1743 voor de tweede keer te Zandeweer met
Anna Ips, gedoopt 20 juni 1721 aldaar. Samen 12 kinderen.

Tot zover dit gedeelte uit de genealogie van de
heer Bakker.
Wij vonden het nuttig om de families waarover
in het voorgaande wordt verhaald even in
beeld te brengen om zo een duidelijk overzicht
te krijgen. Onze voorouders in rechte lijn hebben wij in hoofdletters en zwartgedrukt om zo
weer bij Wilhelmina Jans Meinardi, de vrouw
van Klaas Douwes Pol, terug te keren en ons
verhaal weer op te pakken.

7. Johannes Meinardi
gedoopt 18 december 1707 te Midwolde.
Herbergier te Gerkesklooster. Gehuwd met
Geertje Siebrandsz Adema, gedoopt 17 januari 1712 te Gerkesklooster. Samen 7 kinderen.

De onderstaande gegevens zijn weer ontleent
aan de genealogie van de heer Bakker, en zijn
door ons gecontroleerd en verbeterd.
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6. Tetje Jans
gedoopt 5 december 1751 te Oldekerk, jong
overleden.

8. Sybrandus Meinardi
gedoopt 2 maart 1710 te Midwolde. Landbouwer, winkelier en wedman te Warffum.
Trouwt op 9 september 1742 aldaar met
Geertje Remges, gedoopt 1 april 1718 te Ulrum. 5 kinderen.

kinderen van:

FROUKJE JANS MEINARDI en
JAN CARELS (MEINARDI)

9. Lucas Meinardi
gedoopt op 5 juni 1712 te Midwolde.

1. Wilhelmina Jans Meinardi
gedoopt 26 december 1774 te Niekerk, jong
overleden

10. WILHELMINA MEINARDI
gedoopt 10 november 1714 te Midwolde.
Trouwt op 4 augustus 1737 te Oldekerk met
JAN MEINTS, gedoopt 20 september 1711
te Niekerk. Wagenmaker te Oldekerk. Samen 6 kinderen. Jan Meints nam de familienaam Meinardi aan.

2. Wilhelm Jans Meinardi
gedoopt 23 maart 1777 te Niekerk.
3. Barberdina Jans Meinardi
gedoopt 2 augustus 1778 te Niekerk.

11. Frouwina Meinardi gedoopt 13 februari
1716 te Midwolde.

4. Jan Jans Meinardi
gedoopt 26 september 1779 te Niekerk.

kinderen van:
5. WILHELMINA JANS MEINARDI
gedoopt 6 mei 1781.

WILHELMINA MEINARDI en
JAN MEINTS (MEINARDI)

Bij deze laatste voorouder in rechte lijn begaat
de heer Bakker zijn vergissing. Daarom hebben wij zijn gegevens onder Wilhelmina niet
opgenomen. In het vervolg zal blijken waarom.

1. Meynt Jans
gedoopt 6 april 1738 te Oldekerk, overleden
voor 1739.
2. Meynt Jans
gedoopt 18 mei 1739 te Oldekerk, wagenmaker aldaar. Bleef ongehuwd en overleed
5 oktober 1819 te Oldekerk.

Zoals gemeld stierf haar vader Jan Carels zes
weken na haar geboorte. Hij moet een vroom
en bescheiden man geweest zijn. In de notulen
van de Hervormde Kerk van Niekerk lezen wij:
"1760 Op den 25 december is na voorgaande belijdenis tot Lidmaat der Gemeente en 't genot
van des Heeren tafel, toegelaaten Jan Carels,
thans de School en Kerkdienst so veel den
Schoolmeester aangaat, a Chrysti waarnemend
voor de weduwe van wijlen de Schoolmeester
Joost Jans."

3. FROUKJE JANS
gedoopt 15 oktober 1741 te Oldekerk. Gehuwd op 18 december 1772 te Niekerk met
JAN CARELS, gedoopt 13 januari 1737 te
Tolbert, schoolmeester te Niekerk. 5 kinderen. Zij overleed op 22 februari 1824.

Hij is op dat moment drieëntwintig jaar en afkomstig uit Tolbert. Hij blijft enige jaren vrijgezel en maakt daarna kennis met Froukje
Meinardi, die bijna vier jaar jonger is dan hij.
Het duurt evenwel nog tien jaar voordat zij
een huwelijk aangaan. Froukje is een telg uit
een bekend boerengeslacht en zal vast wel uitgekeken hebben naar een boerenzoon, ...

4. Willem Jans
gedoopt 7 juni 1744 te Oldekerk, jong overleden.
5. Hindrik Jans
gedoopt 17 mei 1750 te Oldekerk. Landbouwer te Oldekerk. Ongehuwd. Overleden
28 januari 1820 te Oldekerk.
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Lambertus Fruytien J.H. Den Rentemeester der Omme
landen tusschen de Eems en Lauwers, Grietman over Ooster
deelLangewold, betuige met dezen openen verzegelden
brieven, dat persoonlijk voor mij gecompareert en verschenen
zijn de E. Jan Carels Schoolmeester tot Nykerk en de E. Frouk
tien Jans Ehel., beide gaande en staande hares verstande
ten vollen magtig, dewelke verklaarden dat zij in over
weginge van de broosheid dezen tijdelijken levens en de
zekerheid des doods, en de ongekende tijd van dien, gedagt
hadden, alvorens dit haast vergankelijke leven
quamen te scheiden, over hunne tijdelijke goederen
an malkanderen en vervolgens te disponeren, waar toe
dan treedende na anbevelinge hunner zielen
in de genadige handen van haren Schepper den
Almagtigen God en hunne lichamen de aarde
ten eerlijke en fatzoenlijke begravenissen
naa stands gelegentheid: verklaarden Testatoren
dat, dewijl bij het ingaan des Huwelijks tusschen hen beiden
geen Huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, soons en dochter
en,welke de Heere hen mogte komen te verlenen, tot
Vaders en Moeders nalatenschap, als ook bij alle erf en
Versterf hooft voor hooft even naa en sibbe zullen
wegen, voorts verklaarden Testator en Testatrice harer
beiden onderlinge uiterste wille en begeerte te
zijn, dat de langstlevende van hun de halfscheid des Boe
dels zoo als dan te zamen zullen bezitten en dus alle
goederen welke de eerstverstorvene mogte koomen
na te laten, zijn of haar leven lang lijftogtswijze zal be
houden en bezitten tot zijn of haar overlijden mede
en daarvan het vrije gebruik hebben, ook dezelve desnoods
te mogen versteenen en veralieneren, zoo te raade
mogte worden zonder daarvan staat of inventaris over
te geven of ook gehouden zijn, voor de vermindering borge
te stellen, en dan naa laatsten dood, de hele mandeli
ge boedel, soo en in die volgen dezelve als dan mogte
werden bevonden tusschen wederzijdse Erfgenaamen
egaal zal worden verdeelt, nevens des Testatoris lijfs
toebehooren an des Testatoris en des Testatrices lijfstoe
behooren an des Testatrices naaste erfgenaamen
alles te verstaan, indien de langstlevende tot geen
tweede Huwlijk mogte overgaan, als zullende in
dien gevallen voor het ingaan van zoodanig Huwlijk ge
houden zijn de geechte halfscheid des mandeligen
boedels, zoo en involgen dezelve als dan mogte wer
den bevonden an des eerstverstervenes naaste Erfge
naamen, nevens het lijfstoebehooren, uittekeren.
Verders legateerden zij Testatoren an de Armen van
Niekerk en Oldekerk de somma van tien Car.G
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Deze testamentaire dispositie stelden Testatoren
niet alleen onveranderlijk voor een van hen beiden,
maar ook teffens om te strekken tot voorkominge
van alle verschillen en moeylijkheden met en
tusschen wederzijdse naastbestaande Erfgenaamen
al in testato tezaamen en ieder in 't bezonder, dezel
ve recommanderende en beveelende zig in allen
na deze dispositie te gedraagen met die verdere
intimatie dat, zoo een of meerdere der Erfgenaamen van
de kant der eerstoverlijdende tegen de dispositie
zoude koomen an te gaan door de langstlevende des
Testatoren an te spreken of in rechte te betrekken
derzelve anpart of anparten zal vererven op dien
welke an deze dispositie gehoorzamen en dus den
quaatwillige mits dezen zijn onterft soo ver de wet
zulks permiteert. Dog ingevalle zij tesaamen
van eene kante zulks mogten ondernemen
of van beide kanten onderling en deze dispositie
niet zouden willen berusten stelden Testatoren
van die kant of beide kanten in derzelve plaatse
tot
haare
universele
Erfgenaamen
de
Diaconie van Niekerk, zover de wet zulks toelaat.
Verklaarende Testatoren dat deze testamentaire dispo
sitie haar onderlinge en ieder afzonderlinge
vrije ongedwongene uitersten en laatsten wille te
zijn, voortkomende uit wederzijdsen liefde en
genegentheid, haar wel voorbedagtelijk, naa rijpen raade
en om verder reden en behaagenden en naa
rechte is competeerende. Verzoekende dat dezelve
standt moge grijpen, na de bestendigste forma van
regte, het zij als een muteel testament codicil
Donatis mortis causa, of soo al hetzelve ten favora
besten kan of mag angenomen worden.
Sonder arg ofte list dat oirkonde ik Grietman opge
melt met het anhangen van mijn zegel en mijn naams
ondertekening, nevens die van Willem Cornellis
en de E. Arend Foppes Staal als getuigen, hiertoe
door Testatoren speciaal verzogt en de gebeeden.
Aldus gedaan in den Jaare onzes Heeren 1700
seven en seventig op den 3. July.
/ was get. /
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Mogelijk voelde hij zich tot de uitvoering van
dit ambt niet meer in staat en was hij al wat
ziekelijk, want twee jaar eerder liet hij samen
met zijn vrouw een testament opmaken bij het
Gerecht van het Westerkwartier. (Rijksarchief
Groningen, toegang 753, inventarisnummer
15)

... maar als dat niet lukt is een schoolmeester
ook eengoede partij. Vooral in die periode,
maar ook in mijn jonge jeugd had een schoolmeester groot aanzien, en Froukje was natuurlijk al lang een "oude vrijster". Maar van dat
negatieve imago ontdoet zij zich door de
schoolmeester te trouwen. Haar nog twee in
leven zijnde broers waren en bleven ongetrouwd en dat was niet gunstig voor het geslacht Meinardi in deze tak.

Op zoek naar meer gegevens over Douwe Jans
kwam ik dit testament bij toeval tegen. En
omdat hij in onze familiegeschiedenis een
voorouder in vrouwelijke lijn is, besloten wij
toch dit kostbare stuk in het geheel op te nemen. Het taalgebruik en de inhoud er van
vond ik heel boeiend. Voor alle duidelijkheid
en leesbaarheid geven wij het op de vorige paginas overgeschreven weer.

De school was indertijd nog een kerkelijke instelling en daardoor had Jan Carels veel met
de kerkelijke autoriteiten te maken. Hij werd
door de diakonie betaald, maar zoals wij in het
vorige hoofdstuk reeds lazen was dat anno
1776 geen vetpot en zijn huwelijk met Froukje
Meinardi heeft hem ongetwijfeld meer financiele armslag gegeven. Verder was hij ook nog
eens koster van de kerk en, ik zou bijna willen
zeggen, aan de heidenen overgeleverd, al
klinkt dat misschien wat oneerbiedig. Desondanks laat ik het zo.

Jan Carels moet een bedachtzaam man zijn
geweest. Hij wilde geen stampij in de familie
en daarom hief hij als een schoolmeester zijn
vinger op. Deze schoolmeester zullen jullie gehoorzamen en waag het niet te protesteren,
want dan krijgen jullie niets en gaan onze bezittingen naar de diaconie van Niekerk. Zover
is het niet gekomen. Zijn kinderen waren nog
te klein om de draagwijdte van dit testament
te begrijpen.

In 1779 werd hij ook nog eens gekozen tot diaken, maar daartegen gaat Jan Carels in beroep. We lezen in de kerkelijke notulen: "De
schoolmeester Jan Carels wierd tot mede Diakon gekoozen, dog deze geappeleerd hebbende
aan de Classis, is dits appel goedgekeurt."

Terug naar het gezin van Klaas Douwes Pol en
Wilhelmina Jans Meinardi.
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Klaas Douwes Pol en Wilhelmina Jans Meinardi
Klaas Douwes trouwde dus op zesentwintigjarige leeftijd met de tien jaar jongere Wilhelmina Jans op 4 juni 1797 in Niekerk. Zoals
onderstaand troffen wij dit aan in het DTBboek van de Hervormde kerk van Niekerk.

In Oldekerk zijn Klaas Douwes en Wilhelmina
Jans op een boerderij gaan wonen van de erven van Wilhelmina Meinardi en Jan Meints,
die de naam Meinardi aannam, de grootouders
van Klaas Douwes' jonge vrouw. Haar moeder

Wilhelmina was net zestien jaar geworden,
maar zij hadden haast omdat zij reeds in verwachting was. Wachten kon niet meer! Op 21
januari 1798 wordt dan hun oudste zoon Jan
Klasen gedoopt in Niekerk. Opvallend is dat
hij de naam Jan krijgt omdat het gebruikelijk
was om de oudste zoon naar de kant van de
jonge vader te noemen. Zij maakten daarop
een uitzondering. Zelfs de tweede zoon, Willem
Klasens, die op 1 december 1799 in Oldekerk
werd geboren benoemen zij naar de kant van
Wilhelmina. De naam Willem kwam in het geslacht Pol tot dat moment niet voor. Zij zijn
dan inmiddels verhuisd van Niekerk naar Oldekerk alwaar Klaas Douwes landbouwer
werd. Eerder was hij koopman in granen, mogelijk evenals zijn vader Douwe Jans. Deze zogenaamde commissionairs kochten graan,
koolzaad en wol in bij de boeren en zij verkochten deze producten voor een gemiddelde
verkoopprijs die 10% hoger lag. En hoe meer
men omzette, hoe meer winst. Tot op heden is
dat nog zo. Hoe Klaas Douwes daarin functioneerde is met geen mogelijkheid te zeggen,
want koopmansboeken uit die jaren zijn nauwelijks te vinden. De verschillen binnen deze
beroepsgroep waren groot. Had men als koopman een goede opslagplaats en een hoge omzet
dan haalde men een mooi inkomen binnen. Dit
inkomen verschilde van jaar tot jaar en soms
moest men genoegen nemen met maar 5%
winst.

en twee ongehuwde broers waren de kinderen
van haar grootouders en dus de erven van
Meinardi. Doordat haar beide broers ongehuwd bleven was het Wilhelmina's moeder
Froukje Meinardi die voor het nageslacht zorgde.
Hoewel er in die periode nog geen burgerlijke
stand was woonden zij met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid in huis nummer
49. Klaas Douwes heeft een gegoede partner
getrouwd, maar dat geldt ook voor zijn broers
en zussen.
De familie Meinardi spande daarentegen de
kroon. Het was een zeer bekend landbouwersgeslacht uit die tijd. Tekenend is ook het feit
dat de schoonmoeder van Klaas Douwes niet
hertrouwd is. Het hertrouwen van de weduwen en weduwnaars was vaak bittere noodzaak omdat in het onderhoud of de verzorging
van het achtergebleven gezin moest worden
voorzien. In het geval van Froukje Meinardi
was daar echter geen sprake van.
In de periode van Klaas' en Wilhelmina's huwelijk heette ons land de Bataafse Republiek
(1795-1806) onder Franse bezetting. Nieuwe
bestuursindelingen waren aan de orde van de
dag. Het was een telkens weerkerende chaos.
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Een gedeelte van ons land was toen opgedeeld
in departementen. De acht departementen zijn
ongeveer te vergelijken met provincies. Van
1806-1810 hoorden wij onder het Koninkrijk
Holland en waren er elf departementen. Daarna werden wij ingelijfd bij het Franse Keizerrijk en werd het aantal departementen weer
teruggebracht naar negen. Deze departementen werden onderverdeeld in arrondissementen. Zowel een departement als een arrondissement had een hoofdplaats. Mijn onderzoek
in deze periode vond hoofdzakelijk plaats in
het arrondissement Zuidhorn.Heb ik in het vorige hoofdstuk reeds het één en ander verteld
over de praktijken van de jonkers, zo begon in
deze tijdsperiode hun macht en bevoorrechte
positie langzaam af te brokkelen. Er werden
heel wat heilige huisjes omver gehaald. Ook
waren zij inmiddels heel gewone staatsburgers
geworden, vooral op het platteland was dat
waarneembaar. De jonkers verdwenen met
hun jagers van de gronden van de boeren en
deze mochten nu op hun eigen grond gaan jagen en vissen.

men. Tegenstanders kwamen vooral uit het
Westerkwartier, want men had het moeilijk
met de nieuwe bestuursindeling. De kerspelvolmachten van voorheen hadden meer vertrouwen van het volk dan de gemeentebesturen.

De bestuursindeling veranderde ook. Alles wat
naar kerkelijke invloed zweemde diende te
verdwijnen, zo ook de oude karspelindeling.
Maar omdat er nog geen nieuwe was, ging men
nog van de oude indeling uit. Helemaal nieuw
waren de verkiezingen. Elk kerspel koos een
gevolmachtigde. Uit deze gevolmachtigden
koos het Ommelander comité twaalf kiezers.
Zo verkreeg men een provinciaal bestuur. Ook
voor de landsregering mocht men kiezen, maar
omdat men niet wist hoeveel kiezers er in ons
land woonden hield men eerst een volkstelling
en werd het land onderverdeeld in kieskringen
van 15.000 man. De tellingen waren hoogst
onbetrouwbaar en daarom ging bij de feitelijke
indeling de grootte van een kerkelijke gemeente toch weer een rol spelen. Kleine kerkelijke
gemeenten werden samengevoegd tot 500
man. Deze kerspels hadden slechts een administratief karakter. Bronnen van inkomsten
werden niet toegestaan en ze mochten geen
verordeningen uitvoeren. Kerspels vroegen
daarom geld uit de Ommelander kas, maar
daarover durfde niemand een besluit te nemen. De bevolking moest daarover dan stem-

De Oldekerkers waren lid van de Hervormde
Gemeente te Niekerk. Oldekerk is een kerspelnaam en daarbij moeten wij dan denken
aan een door de kerk bestuurde gemeente, dus
geen burgerlijke gemeente. De kerk was dan
meestal zo gesitueerd dat deze op loopafstand
over de zandwegen bereikbaar was. Tussen
Oosterzand, dat bij Oldekerk hoorde, en de
Wijk (de Wiek) bij Niekerk lag het Oldekerker
meer. Men kon toen ook met een boot de kerk
van Niekerk bereiken. Werd er een kind in Oldekerk geboren dan was dat meestal in een
boerenplaats. Tot de kerkelijke gemeente van
Niekerk behoorden: Niekerk, Oosterzand en
het twee kilometer zuidelijker gelegen Kuzemer. Oosterzand was de Noorderkluft; een deel
van de Wijk, Ekeburen en Kuzemer vormden
de Zuiderkluft. Hoe Klaas en Wilhelmina zich
hebben verplaatst om hun kinderen in Niekerk
te laten dopen blijft een vraag. Een boerenkar
leende zich daarvoor het beste, denk ik.

In 1808 werden deze besturen door koning Lodewijk Napoleon weggewerkt en zij werden
vervangen door colleges, die door de koning
werden benoemd. Zo was de invloed van het
volk ook weer verdwenen. In 1810 werd ons
land bij Frankrijk ingelijfd en werd de gehele
bestuursindeling geschoeid op Franse leest. De
schout kreeg nu de titel van maire en rechterlijk werd het land verdeeld in kantons. In het
Westerkwartier waren dat de kantons Leek en
Zuidhorn.
Inmiddels heeft er een eeuwwisseling plaatsgevonden als hun dochter Fenneke Klasen gedoopt wordt op 14 februari 1802 in Niekerk,
genoemd naar Klaas Douwes' moeder. Ook zij
is geboren in Oldekerk.

Als Fenneke Klasen twee jaar oud is wordt
haar broertje Douwe Klasens geboren, genoemd naar Douwe Jans uit Noordhorn.
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Hij wordt op 9 maart 1804 in Niekerk geboren.
Deze Douwe Klasens volgen wij op de voet,
want hij is de voorouder in rechte lijn.
Froukje Klazens is de tweede dochter, naar
Wilhelmina's moeder, gedoopt op 25 mei 1806,
geboren in Oldekerk op 4 mei, gedoopt te
Niekerk. Blijkbaar boeren Klaas Douwes en
Wilhelmina Jans samen goed, dat blijkt onder
andere uit het volgende document:
"Een verzegeling gepasseerd voor mr. Albert
Pieters Driessen als Drost der Jurisdictie van 't
Westerkwartier in dato vierentwintigste Juny
Achttienhonderd Zeven door Cornelis Jacobs
Gaarkeuken en carerende voor zijne Ehevrouw
Antje Klasens is verkogt aan Klaas Douwes en
Wilhelmina Jans de Eygendom van twee kampen Lands groot vijf grasen onder Oldekerk."

Het is erg triest als een half jaar na de geboorte van hun jongste dochtertje Klaas Douwes
overlijdt. Het is dan 13 september 1808.
In die tijd, en ook nog vele jaren daarna stierven veel vrouwen aan de zo gevreesde kraamvrouwenkoorts, maar ook veel mannen stierven jong, meestal door ziekte-epidemieën.

Een gras was in die tijd ongeveer een halve
hectare. Zo hebben zij in ieder geval een stukje
land wat nu hun eigendom is.

De mededeling van Klaas Douwes' overlijden
is opgetekend in het DTB-boek van de Hervormde kerk te Niekerk.

Hun derde dochter Tettje Klasens wordt op 9
februari 1808 ten doop gehouden in de kerk

Het zou mij niet verbazen als zijn zwager Gerrit Andries Olthoff, getrouwd met zijn zus
Doetje Douwes, deze woorden heeft opgeschreven, maar dat is slechts een veronderstelling.

van Niekerk. Ook zij is geboren in Oldekerk.
Zeer waarschijnlijk is zij genoemd naar het
jong overleden zusje van Wilhelmina's moeder.
Ik heb mij dikwijls afgevraagd en mij er ook
iets bij voorgesteld hoe deze voorouders er
hebben uitgezien. Ik vond in het boek van
R.Paping getiteld: "Voor een handvol stuivers"
een tot mijn verbeelding sprekend plaatje.
Overigens veronderstel ik dat de titel van het
boek van Paping niet op hen van toepassing is
geweest, maar omdat het zo'n mooi plaatje is
geef ik het hierboven weer. Het stelt een boerenpaar voor rond 1790 voor hun boerderij en
is verbeeld door Johan Dijkstra. [Rijksarchief
Groningen, foto's Alg-132d]

De Hervormde kerk van Niekerk heeft in onze
familiegeschiedenis een belangrijke plaats ingenomen, vandaar de afbeelding op een van de
volgende paginas.
Wilhelmina is zevenentwintig jaar op het moment van overlijden van haar man. Hij laat bij
haar zes kinderen achter in de leeftijd van nul
tot tien jaar.
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Staat en inventaris van
alle zodanige goederen als
Wilhelmina Jans Wed.Klaas
Douwes met wijlen haar
Eheman gemeld te Oldekerk
woonagtig in mandeligheid
hebben bezeten.
Den eigendom van pl.min. 5 grazen
land gelegen onder Oldekerk wordende
door de Erven Jan Meints onder vaste
Beklemmingen gebruikt voor een jaarlijkse huur
van f15,- en getakseerd op
f 400 .....
Bij Abel Jans tegoed
f 150 .....
Twee bedden met toebehoren
f 150 .....
Een huisklok getakseerd
f 30 .....
Een kabinet
f 30 .....
Een latavel
f 10 .....
Vijf tinnen koffiepotten en enige
andere goederen in de tinkast
f 20 .....
Nog enige meubilaire goe
deren als ketels, potten, stoelen,
tavels enz. te samen getakseerd op f 55 .....
Twee koeien
f 100 .....
Nog de Beklemmingen van 5 grazen
land getakseerd op
f 250 .....
f 1195 .....
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Nog bij Hendrik Jans, Meynt Jans
en Froukje Jans te goed
f 200.....
Profijtelijke staat
f 1395.....
Aan de Wed. Jan Tammes debet
wegens restanten kooppenningen
van 5 grazen land

f

95....

Balans
Profijtelijke staat
Schadelijke staat

f 1395.....
f 95.....

Heusen staat

f 1300.....
Voorstaande heusen staat
aldus door Wilhelmina
Jans Wed. Klaas Douwes
gegeven en door mij Geregt
Wedman ten present van den
voogd
over de
minderjarige
kinderen
opgemaakt
te Oldekerk den 27
Febr. 1811
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dan zijn het geen typefouten, maar dan is de
akte op deze wijze door haar ondertekend.
In de genealogie van de heer Bakker, waarover
ik eerder vertelde komt Harm Jacobs voor als
haar eerste man. Het is volkomen begrijpelijk
dat hij niet onderzocht of zij eerder gehuwd
was geweest. Hij moest het, net als wij, doen
met de gebrekkige gegevens uit de DTBboeken van Niekerk, waarin het volgende
staat vermeld:
"Den 17 april 1811 gecopuleerd Harm Jacobs
van Commerzijl en Wilhelmina Jans van
Niekerk"

Hervormde Kerk van Niekerk

De oudste broer Jan Klasen, van haar overleden echtgenoot, wordt voogd over haar minderjarige kinderen.

Van hen was nog geen akte, want in dat geval
had de heer Bakker ongetwijfeld geweten dat
zij de weduwe was van Klaas Douwes Pol.

Zij moet haar handen hebben vol gehad aan
het opvoeden van de zes kinderen en het runnen van een boerenbedrijf. Hulp voor het bedrijf was onontbeerlijk en dat kreeg zij van de
boerenknecht Harm Jacobs uit Kommerzijl.
Zijn ouders waren Jacob Harms en Enje Ennes
uit datzelfde dorp. Zij worden al gauw heel
"close" met elkaar en goed twee jaar na het
overlijden van haar man zo "close" dat Wilhelmina Jans zich aan hem overgeeft als zijn
minnares.

Het jaar 1811 staat bekend als het jaar van de
invoering van de burgerlijke stand door koning
Lodewijk Napoleon. Deze heerser voerde vele
oorlogen en had daarvoor ook veel mensen nodig. Er was echter geen administratie van personen en daarom werd er in datzelfde jaar een
volkstelling gehouden om er achter te komen
hoe de bevolking van ons land was samengesteld. Wij waren inmiddels bij Frankrijk ingelijfd en het onder de wapenen roepen van
dienstplichtigen (conscriptie genoemd) werd
daardoor stukken makkelijker. Overigens
duurde deze inlijving tot het jaar 1813, maar
de Franse wetgeving en de burgerlijke stand
bleven gehandhaafd. Het was een prima systeem.

Een huwelijk blijft daarom niet uit. Alvorens
de huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden
moet Wilhelmina Jans haar bezittingen laten
taxeren om aan de weet te komen hoeveel zij
moet reserveren voor haar kinderen. Daartoe
is een akte opgemaakt die wij hiervoor in z'n
geheel hebben weergeven en dat doet zij een
paar maanden voor haar tweede huwelijk.

Jammer dan ook dat de registratie van de huwelijken en de daarbij behorende akten pas in
de maand oktober van het jaar 1811 in
Niekerk een aanvang nam. We moeten ons dus
tevreden stellen met de eerder genoemde
summiere gegevens, want Harm Jacobs en
Wilhelmina Jans trouwden in de maand april
van datzelfde jaar.

Voor de leesbaarheid van het geheel hebben
wij het voor de lezers op de voorgaande bladzijden weer uitgetypt, en misschien is er wel
iemand die ons wil controleren op de juistheid
van de gegevens in de akte. Wilhelmina Jans
is bij het ondertekenen van de aktes nogal wisselvallig in het schrijven van haar naam.
Wanneer haar handtekeningen niet overeenkomen met haar gebruikelijke en juiste naam,

Ik heb mij dikwijls afgevraagd wat deze jongeman van vierentwintig jaar bezielde een weduwe te trouwen met zes kleine kinderen van
haar eerste man. Je moet het maar durven om
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Olthoff, Arjen Pieters Reitsema, Jan Harms
Rozema, Popke Fops Staal en Doede Harms
Zuidema.

daarvoor medeverantwoordelijkheid te dragen.
Maar het was natuurlijk wel een goede partij,
bovendien had hij geen andere keus. Wilhelmina Jans was van hem in verwachting en die
verantwoordelijkheid is hij niet uit de weg gegaan. En zij kon natuurlijk best wat ondersteuning gebruiken voor het boerenbedrijf en
de opvoeding van de kinderen. Misschien had
zij wel heel veel sex-appeal of was ze een sexbommetje zoals men dat heden ten dage
noemt.

Deze gemeenteleden kwamen meestal uit families van aanzien en met een grote politieke
invloed. Er was trouwens ook een regelgeving
dat mensen pas voor zo'n functie in aanmerking kwamen als zij een bepaald minimum bedrag aan belasting betaalden. Zo selecteerde
het gezelschap zich ook uit. Het waren dus de
welgestelde boeren, burgers en buitenlui die
voor een dergelijke post in aanmerking kwamen.

Het was een onrustige periode voor wat betreft
de verschillende ideeën over nieuwe staatsregelingen. Op 10 april 1811 gaf het Binnenlands Bestuur de opdracht om nieuwe gemeenten te vormen. Het wilde geen grote gemeenten meer, maar kleine overzichtelijke "mairies"
naar Frans voorbeeld. Men moest zorgen voor
goede verbindingen naar de gemeentelijke
hoofdplaats. Er werd een voorstel ingediend
door de Prefect van het departement Westereems en dit plan werd door keizer Napoleon
op 21 oktober 1811 goedgekeurd. Oldekerk,
Niekerk en Faan werden samengevoegd tot de
gemeente Oldekerk. Ook behoorden hiertoe de
gehuchten Ekeburen en Kuzemer.

In de herfst van het jaar 1811 wordt Wilhelmina Harms de dochter van Harm Jacobs en
Wilhelmina Jans geboren, op 8 november, en
na bijna twee jaar hun tweede dochter Engelina Harms op 14 september 1813. Binnen vier
maanden na de geboorte van Engelina Harms
sterft Harm Jacobs als de arbeider Harm Jacobs Drenth.
Weer is Wilhelmina Jans weduwe, tweeëndertig jaar en ze heeft acht kinderen. Jan Klasen
Pol is vijftien jaar, Willem Klasens Pol veertien jaar, Fenneke Klasen Pol elf jaar, Douwe
Klasens Pol negen jaar, Froukje Klazens Pol
zeven jaar, Tettje Klasens Pol vijf jaar, Wilhelmina Harms Drenth is twee jaar en Engelina Harms Drenth 4 maanden oud.

In het bevolkingsregister van de burgerlijke
stand op het gemeentehuis te Grootegast ontdekte ik dat bij de volkstelling op 28 november
1811 er honderd en zevenennegentig personen
werden ingeschreven in de gemeente Oldekerk. Het was inderdaad een kleine en overzichtelijke gemeente, zoals het bedoeld was.
Niekerk werd de hoofdplaats.

Op donderdag 30 maart 1811 komen de taxateurs naar het huis van Wilhelmina Jans Meinardi landbouwerske wonende in de Wijk onder Oldekerk om de goederen die zij bezit buiten de gemeenschap met wijlen hare eheman
Harm Jacobs Drenth op hun waarde vast te
stellen. Derk Harms Drenth is als getuige
aanwezig.

En zoals eerder verteld installeerde Geert Alberts Ploeg, namens de vrederechter van het
kanton Leek de eerste gemeenteraad van Oldekerk. De samenstelling van het gemeentebestuur zag er als volgt uit: de man met de adellijke naam Justus Hendrik Ludovicus d'Aulnis
de Bourouil werd maire. Adjunct-maire werd
Arend Foppes Staal, een landbouwer uit
Niekerk. Hij had veel moeite met schrijven.
Verder werden benoemd als raadsleden de heren: Jelle Willems Bakker, Jan Pieters Hoving,
Abel Jans van 't Klooster, Melis Hendriks Melissen, Arjen Rengers Noordhoff, Gerrit Pieters

"Er zal worden overgegaan tot de beschrijving
van alle meubilaire goederen effecten comptanten penningen goud en zilver papieren en
bescheiden van eigendom, die buiten gemeenschap zijn bezeten en welke aanwezig zijn in
een Behuizinge staande in de Wijk onder Oldekerk getekent met Numero Negenenveertig
alwaar Harm Jacobs Drenth is overleden.
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der staan er vier tafels en twaalf stoelen waarvan zes met kussens, een trommeltje en een
bredtje binnen handbereik en de waarde hiervan is tezamen ƒ 21,-.

De vertoning en opgave der goederen zal gedaan worden door Wilhelmina Jans Meinardi
Weduwe Harm Jacobs Drenth bovengenoemd,
dewelke beloofd heeft alles te zullen vertonen
zonder iets achter te houden of te verbergen.

Dan gaat zij naar het haardtje. Daarboven
hangt de haal, er staat een tang, twee theeketels, twee schenkketels, totaal gewaardeerd op
ƒ 11,-. Er hangen zes groene greinen (korrelige) en vier witte glasgordijnen (vitrage). Op de
schoorsteenmantel ligt een bossumkleed. Totale waarde ƒ 13,- en 10 stuivers.

De waardering van de goederen zal gedaan
worden door Arend Foppes Staal Landbouwer
te Oldekerk en door Jacob Lammerts Wolters
koopman wonende te Niekerk deskundigen
door partijen verzogt alhier tegenwoordig en
dewelke dit aangenomen hebbende in handen
van ons notaris den eed hebben afgelegt om de
waardering te doen naar zijn beste geweten en
met inachtneming van de cours des tijds" En
aldus is geschied!

En dan komen de tinnen voorwerpen aan bod.
Zij heeft daarvan zes schotels, vijf koffiepotten,
twee kandelaars en een tabakspot. Het vertegenwoordigd een totale waarde van ƒ17,-. De
vijzel waarderen de heren op ƒ 2,-.

In de schuur staan vijf melkkoeien, een vaars,
twee hokkelingen en een paard met tezamen
een waarde van ƒ 600,-

Het beddegoed wordt het hoogst gewaardeerd.
In het begin van de 19e eeuw waren er, naar
ik dacht, uitsluitend alkoven en bedsteden.
Wilhelmina heeft twee bedden, acht kussens,
twee peulen, vijf dekens, twaalf kussenslopen
en zestien lakens, tezamen ƒ 126,-.

In de melkkamer staan twee spinnewielen, een
wieg, een haspel, een ijzeren pot, een pannekoekspan, een meelkist, een koperen ketel,
twee tobben, twee houten emmers en potten en
pannen tezamen gewaardeerd op ƒ 20,-. Er
staan ook nog twee kannen en twee koperen
ketels en deze zijn totaal ƒ 16,- waard. Dit is
zonder enige twijfel Wilhelmina Jans' werkterrein geweest. In het voorhuis staat de kinderstoel, de kazerief en een koperen ketel, met
een waarde van ƒ 3,- en 4 stuivers.

Een turfvat, een tabakscomfoor, een koffiemolen en zes stoven zijn ƒ 2,- en 10 stuivers
waard. De vier kleine zilveren lepels en drie
Bijbels met zilveren knoppen worden gewaardeerd op ƒ 10,-. Verder toont zij de heren een
verzegeld papier waarop vermeld staat dat zij
vijf grasen (2½ ha) land kocht samen met haar
eerste man Klaas Douwes Pol.

In de voorkamer heeft zij een dekschaal met
twaalf witte borden, een klok, een kabinetje,
twee theepotten, twee glazen, een spoelkom,
een trom, drie ijzeren potten en een spiegel.
Dit alles wordt gewaardeerd op ƒ 20,- en 9
stuivers.

Er zijn echter ook nog lijfstoebehoren van
Harm Jacobs Drenth, en partijen zijn het er
over eens dat "hetzelve toebehoort aan de
minderjarige kinderen". Er zijn twaalf hemden, een jas, twee vesten, een hemdrok, een
horologie met een zilveren ket, een paar
schoengespen, vier doeken, twee paar kousen
en een paar schoenen tezamen gewaardeerd op
ƒ 90,- en 17 stuivers.

Er zijn nogal wat goederen in de binnenkamer.
Daar speelde natuurlijk het doordeweekse gezinsleven zich af. Zij toont de heren negenentwintig bonte schotels, elf porseleinen kommen, een spiegel en vijf schilderijen, een latafel met daarop een theebus, een "douzijn" theekoppen, een fles en zes roemers (grote wijnglazen), met een gezamenlijke waarde van ƒ 22,en 3 stuivers. Het eiken kabinet wordt gewaardeerd op ƒ 28,- en de klok op ƒ 20,-. Ver-

Tot slot verklaart Wilhelmina Jans dat zij
geen contant geld in huis heeft, maar dat zij
wel schulden heeft. Zij is aan Jan Douwes,
landbouwer in de Paddepoel en de toeziend
voogd over haar kinderen van Klaas Douwes
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En wat was het nagerecht? Juist, karnemelkse
pap! 's Avonds om zes uur at men de opgewarmde resten van het middagmaal van de
dag er voor en een toetje, de karnemelkse pap.
Brij, brij en nog eens brij. Met name op de
boerderij was het eten goed, ook voor het personeel, want de boeren hadden belang bij goed
gevoede werkkrachten.

Pol, nog ƒ 600,- verschuldigd. Aan de deurwaarder Jacob Dates Homan te Zuidhorn moet
zij nog ƒ 150,- betalen en een obligatie aan
Arent Foppes Staal ter waarde van ƒ 50,-.
Zo, dat was de inventarisatie en de waardering
van haar goederen. Opgeteld komt het geheel
neer op ƒ 922,- en 16 stuivers. Een aardig bedrag voor die tijd, maar als wij er ƒ 800,schuld aftrekken resteert er nog ƒ 122,- en 16
stuivers. En dat gedeeld door twee, in de akte
staat "halfscheid", blijft er voor de twee kindertjes Drenth niet zo heel veel over. (bron:
Rijksarchief Groningen Notariële archieven
toegang 102, inventarisnummer 15)

Opvallend veel geld gaven de boeren uit aan
kleding en textiel. Hun groeiende rijkdom in
het begin van de 19e eeuw deed de boeren er
toe komen meer geld uit te geven aan huisraad, stoelen, tafels, klokken en koperwerk. Er
was voldoende geld om de inrichting van hun
huis te verbeteren. Zo ook heeft Wilhelmina
Jans hieraan meegedaan, gezien de inventaris
van haar goederen die zij inbracht toen zij buiten de gemeenschap trouwde met Harm Jacobs
Drenth. Want deze inventaris moest plaatsvinden omdat een derde minnaar zich had
aangediend. Het was de zesentwintig-jarige
ongehuwde Bareld Lucas Klamer. En weer
verbaas ik mij daarover. Ik denk toch dat het
met haar status van rijke boerin te maken
heeft gehad. Wellicht was Bareld Lucas Klamer ook niet onbemiddeld en doet het gezegd
"geld trouwt met geld" ook hier opgang.

Onze voorouder Wilhelmina Jans Meinardi
ging niet bij de pakken neer zitten. Zij was na
het overlijden van haar tweede man pas tweeendertig jaar. Ze stroopte de mouwen op en
hield zich staande met haar acht kinderen. De
oudste twee jongens, Jan en Willem, zullen bij
het werk op de boerderij vrijwel zeker handen spandiensten hebben verricht. De maaltijden echter zullen door hun moeder bereid zijn,
daarbij geholpen door een zogenaamde boerenmeid.
Volgens Paping was het boerenwerkvolk al
zeer vroeg uit de veren en begon men met het
melken van het vee. Om ongeveer zes uur was
er het ontbijt dat bestond uit grof zwart roggebrood met eigen gemaakte boter en geraspte
kaas. Men dronk daarbij koffie of bier en de
maaltijd werd afgesloten met karnemelkse pap
of "zoep 'n brij", gemaakt uit karnemelk en
gorte meel of havergort. Rond twaalf uur
kwam de warme stoofpot op tafel. Deze bestond uit aardappelen, grauwe, groene en gele
erwten, paardebonen, gort en grutten met
daarbij in de winter een flink stuk rundvlees,
of spek in de zomer. Het werd aangevuld met
knollen, wortels en verschillende soorten kool,
hierbij werd dun bier gedronken. Daarna een
uurtje rusten voor een goede spijsvertering.
Maar de stoofpot of het "poteten" was minder
geliefd dan meelgerechten, daarom at men op
zondag boekweit- of gerstemeel, ook wel
"klont" genoemd, maar ook pannekoeken waren een zondagsmaal.

Zij stellen hun huwelijksdatum vast op 6 april
1815, vijftien maanden na het overlijden van
haar tweede man. De kinderen Pol krijgen hun
tweede- en de kinderen Drenth hun eerste
stiefvader. Je moet het maar durven! Een
week voor haar huwelijk laat zij opnieuw haar
goederen taxeren.
In de huwelijksakte van Bareld Lucas Klamer
en Wilhelmina Jans Meinardi, die wij hierna
hebben weergegeven, staan een aantal gegevens die ik even nader wil beschouwen. Bovendien hebben wij voor alle duidelijkheid de
tekst voor de lezer in een hedendaags lettertype overgenomen. Dit bespaart familieleden het
gepuzzel waarover ik mij meestal na de vondst
een hele avond het hoofd heb gebroken. Maar
zo'n geschreven huwelijksakte uit het jaar
1815 is het afdrukken waard.
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In het jaar Agtien hondert en vijftien op Zondag den
zesden April des namiddags om een uur zijn
voor mij Secretaris Arent Staal officier aan
wie blijkens acten gemaakt te
Oldekerk kwartier Groningen Provincie
Groningen
gecompareerd.
Bareld
Lukas
Klamer
jongman
oud zes en twintig jaren zonder beroep wonende te Niekerk
binnen deze gemeente. Geboren te Zuidhorn den zeventiende
November zeventien hondert en agtentaggentig. Blijkens extract
afgegeven door den secretaris der gemeente Zuidhorn den vijf
tienden
April
agtien
hondert
en
vijftien.
Meerderjarige
zoon van wijlen Lucas Geerts Klamer in leven woonagtig geweest te Niekerk
en aldaar overleden den zevenentwintigsten Maart agtien hondert
en elfe blijkens extract afgegeven door den secretaris der Gemeente
van Oldekerk den zesden April agtien hondert en agtien en Geertje
Hendriks Braak overleden te Niekerk in den maand October zeventien
hondert vijf en negentig blijkens acte gepasseert voor mij
L.P.Wichers openbaar notaris resideerende op de Leek den dertig
sten Maart agtien hondert en vijftien
ten eenen zijde
en
Wilhelmina Jans oud vier en dertig jaren, geboren en gedoopt te Nie
kerk den zesden Mey zeventien hondert eenentaggentig. Blijkens
een extract afgegeven door den secretaris der Gemeente van Oldekerk
den vijfden April agtien hondert en vijftien wonende te Oldekerk
weduwe van Harm Jacobs Drenth blijkens extract afgegeven door den
secretaris der Gemeente Oldekerk den vijfden April agtien
hondert en vijftien overleden den derden Januarie agtien hondert
en veertien meerderjarige dochter van wijlen Jan Karels in leven
schoolmeester gewoond hebbende te Niekerk en aldaar begraven
den twintigsten Juny zeventien hondert een en taggentig. Blijkens
het gelegaliseerde extract door den secretaris der Gemeente van
Oldekerk den negenden April agtien hondert en vijftien en Frouktje
Jan Meinardie wonende te Oldekerk hier tegenwoordig harer
toestemming gevende
ter anderen zijde
Welke aan mij aangezegt
hebben te Procederen tot voltrekken van het huwelijk tusschen
hun lieden voorgenomen en waarvan de Publikatien zijn gedaan
voor de hoofdingang van het Huis der Gemeente alhier voor den
eersten maal op zondag den zes en twintigsten Maart agtien hondert
en vijftien des middags om twaalf uur en de tweede maal op zondag
den tweeden April agtien hondert en vijftien des middags om
twaalf uur. Daar er geen oppositie tegen gedagte huwelijk aan
de officier van den Burgerlijken Stand is bekent gemaakt,
zo hebben ter voldoening aan hunner zaak na voorlezingen van alle stukken
tot deezen betrekkelijk en van het zesde hoofdstuk van den titel van
het Burgerlijk Wetboek getiteld
over het huwelijk gevraagd, zowel
den toekomstigen Egtgenoot als Egade, of zij zich wederkerig wilden
aannemen als man en vrouw, waarop, nadat elk hunner af
zonderlijk bevestigt antwoord gegeven heeft, door mij verklaart is
gelijk geschied bij dezen Uit naam der Wet, alsdat de comparanten
Bareld Lucas Klamer en Wilhelmina Jans door het huwelijk ver
eenigd zijn, van al hetwelke deeze acte hebben opgemaakt in tegen
woordigheid van Jan Pieters Hovinga oud negen en dertig jaren landge
bruiker wonende te Oldekerk Jacob Lamberts Wolters oud der
tig jaren koopman wonende te Niekerk en Meint Jans Meinardi
oud vier en zeventig jaren stelmaker wonende te Oldekerk oom
van den bruid en Hendrik Jans Meinardie oud vier en zestig jaren
landbouwer wonende te Oldekerk, oom van den Bruid. Alle vier de
getuigen ten dezen verzogt en hebben deeze acte nadat deezen
hun duidelijk was voorgelezen, benevens ons onderteekent.
Declareerde de Bruids moeder Frouktje Jans Meinardie niet
te kunnen schrijven.
De Secretaris Voornoemd.
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per testament (notariële akte 11-09-1811).
Vervolgens vermeldde hij dat de moeder van
Wilhelmina Jans bij Hindrik Meinardi inwoonde, wiens boerderij 17 grazen (8½ ha)
land omvatte. Laatstgenoemde gegevens zijn
door mij niet gecontroleerd omdat het mij wel
aannemelijk lijkt.

Bovengenoemde mensen trouwen op een donderdag. Het is 6 april 1815, 's middags om één
uur. Bareld Lucas Klamer was "jongman",
hiermede gaf hij te kennen dat hij nog niet
eerder gehuwd was geweest. Hij was geboren
op 17 november 1788 te Zuidhorn en op het
moment van trouwen nog maar zesentwintig
jaar. Hij had geen beroep en accepteerde haar
acht kinderen die geboren waren uit haar huwelijken met Klaas Douwes Pol en Harm Jacobs Drenth. Ga er maar aanstaan!

De akten die Wilhelmina Jans Meinardi en
Bareld Lucas Klamer van hun geboorte hebben overlegd waren afschriften van hun kerkelijke doopinschrijvingen. Zij waren immers ver
voor de invoering van de burgerlijke stand geboren. Overigens staat op het geboortebewijs
van Wilhelmina Jans dat zij geboren en gedoopt is op 6 mei 1781.

Ik verbaas mij er nog iedere dag over. Hij was
de zoon van wijlen Lucas Geerts Klamer en
wijlen Geertje Hendriks Braak. Hij was zes
jaar toen zijn moeder overleed en verloor op
tweeëntwintig-jarige leeftijd zijn vader te
Niekerk.

Voor de derde keer is Wilhelmina Jans in het
huwelijk getreden en zij is vrijwel direct in
verwachting van haar negende kind, want op
22 januari 1816 wordt een zoon geboren die zij
natuurlijk Lucas Klamer noemen.

Volgens Ligterink was Bareld Lucas Klamer
remplaçant (plaatsvervanger) geweest in het
Franse Leger en hij had op die manier een
aardige duit verdiend, en dus was hij een goede partij voor Wilhelmina Jans, die inmiddels
vierendertig jaar geworden was. Haar moeder
Froukje Meinardi is bij de huwelijksplechtigheid aanwezig en is op dat moment drieenzeventig jaar. Ook de beide ongehuwde broers
van haar moeder, Meynt Meinardi en Hindrik
Meinardi, zijn als getuige aanwezig.

Op 9 juni 1817 wandelen Wilhelmina Jans en
Bareld Lucas Klamer naar het huis van oom
Hindrik Meinardi en moeder Froukje Meinardi, en daar ontmoeten zij notaris Driessen.
Moeder en oom hebben voor hen twee boerderijen en negen grazen (4½ ha) land te koop en
dragen nog eens 91 grazen (45½ ha) beklemd
land over.

Volgens opgave uit de genealogie van de eerder genoemde heer Bakker is Meynt gedoopt
op 18 mei 1738, hij zou dan zesenzeventig jaar
moeten zijn geweest, maar in deze akte staat
dat hij vierenzeventig jaar is. Als wij het
staatje van de Meinardi's uit de genealogie van
de heer Bakker opnieuw bezien, zien wij dat er
twee jongens zijn, die de naam Meynt krijgen,
en in 1738 een maand na elkaar worden geboren. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Het
lijkt daarom aannemelijker dat deze tweede
Meynt in het jaar 1739 is gedoopt.

De boerderijen staan in de Wijk en op de kadastrale kaart kunnen wij zien waar de percelen land van 50 ha. ongeveer lagen.
Wilhelmina is "geauctoniseert door haren
Eheman Bareld Lucas Klamer, zoo meede tegenwoordig en deze koop accepteerende".
- Een Behuisinge met Tuin getekend Nummer Achtenveertig benevens de vaste Beklemminge van Achtentwintig grazen (14
ha) Land staande en gelegen te Oldekerk
doende jaarlijks tot een vaste huur op Middewinter de Somma van Vijfendertig guldens, swettende ten Westen aan het Molendiep.

Zo hebben wij weer een onzorgvuldigheid van
de heer Bakker ontdekt. Genoemde Meynt
Meinardi was stelmaker in Niekerk en zijn
broer Hindrik Meinardi landbouwer. Volgens
de heer Bakker benoemde Meynt Meinardi zijn
broer Hindrik Meinardi als enige erfgenaam
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huwelijk van haar jongste dochter verklaarde
niet te kunnen schrijven doet ze nu in haar eigen woning een uiterste poging om het wel te
doen. Het kost haar echter de grootste moeite
zoals uit onderstaande handtekening blijkt.
De eerste vier mensen kennen wij inmiddels,

- Een Behuisinge, Schuur en Tuin getekend
Nummer Negenenveertig benevens de vaste
Beklemminge van min of meer Veertig grazen (20 ha) Land, staande en gelegen te Oldekerk, doende jaarlijks op Middewinter
verschijnende aan Mevrouw Douanière
Alberda van Bloemersma de Somma
van veertig guldens, swettende ten
Oosten van het Molendiep.
Laatstgenoemde behuizing is het huis
waar Wilhelmina Jans na haar huwelijk
met Klaas Douwes Pol is gaan wonen en
waar ook tot dat moment haar negen
kinderen werden geboren.
Over de zogenaamde Beklemminge verschaf ik nog enige duidelijkheid. Dit beklemrecht was typisch Gronings. Er ligt
aan ten grondslag dat de grond en zijn
opstallen scherp gescheiden werden gehouden. Het huis en de bedrijfsgebouwen waren eigendom, doch het land werd "onder de
behuizing beklemd" en de pachters heetten
"beklemde meiers". Voor dit recht van beklemming betaalden de "meyerlieden" een som
ineens, de vaste huur dus.

behalve Bareld Lucas Klamer, zijn het een ver
familielid en twee voorouders in rechte lijn. De
heer Jan Lucas Piccardt is getuige en gepensioneerd Capitain wonende te Groningen. Pieter
Johannes Pikstra is landbouwer te Niekerk, en
buurman van Wilhelmina Jans. De laatste
handtekening is van de notaris. De akte zelf
hebben wij niet opgenomen, daaruit is wel geciteerd, maar wij vonden de handtekeningen
daaronder het tonen waard.

Verder wordt door haar moeder en oom de vaste beklemming van 13 grazen land overgedragen onder Oldekerk ten noorden grenzend aan
de Matsloot en ten zuiden van het pastorieland
van Niekerk, Oldekerk en Faan. Tot slot werd
nog negen grazen eigen land te koop aangeboden dat noordelijk grensde aan het Oude Colonelsdiep.

Na dit vertoon van koop en verkoop en het bedrag dat er mee gemoeid was kan ik geen andere conclusie trekken dan dat Wilhelmina
Jans een schatrijke boerin was. Ik waag mij er
niet aan het bedrag van ƒ 1200,- in 1815 om te
zetten in de waarde daarvan in het jaar 1998,
maar dat het heel veel geld is behoeft geen
twijfel.

"Verklarende de Kopers het gekochte tot hun
volkomen genoegen te hebben aanvaard. Deze
verkoop is geschied ten huize van de verkopers
voor de Somma van Twaalfhonderd guldens
welke koopprijs de verkopers verklaarden van
de kopers tot hun volkomen genoegen te hebben ontfangen". De akte is "gedaan en gepasseert te Niekerk ten huize van de comparanten
verkopers den Negenden Juny Achttienhonderdzeventien".

Wilhelmina Jans heeft ook de tijd mee gehad
in de periode van haar huwelijken. Volgens
Paping konden de boeren enorm profiteren van
de stijgende welvaart in die jaren. De groei
van de koopkracht kwam geheel bij de boeren
terecht door de gunstige prijsontwikkeling van
agrarische produkten. De tendens tot schaalvergroting zorgde voor grote boerderijen. Door
het beklemrecht met haar vaste huren profi-

En dan volgen de handtekeningen van de aanwezigen. Hoewel moeder Froukje bij het derde
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ardi overlijdt tien maanden later op 22 februari 1824 en een half jaar daarna moeten zij hun
vijfjarige dochter Geertje Klamer missen. Het
is dan 15 augustus 1824.

teerden de boeren flink van deze prijsstijgingen. Slachtoffers daarvan waren de landjonkers, wier economische macht berustte op het
bezit van vast beklemd land. Zij konden deze
bedragen niet verhogen, en zij verdwenen in
deze jaren dan ook van het toneel, maar dat
zal de boeren een zorg zijn geweest.

Nadat zij voor de tweede keer oma wordt op 11
april 1824 en het dochtertje van Jan Klasen
Pol de voornaam van haar oma ontvangt raakt
Wilhelmina Jans voor de veertiende keer in
verwachting. Ze baart een zoon en geeft hem
de naam Hendrik Klamer, het is 20 januari
1825 en Wilhelmina Jans is dan drieenveertig
jaar.

Wilhelmina Jans mag het financieel voor de
wind zijn gegaan, emotioneel krijgt ze de komende jaren veel te verwerken. Op 12 maart
1818 krijgt zij haar tiende kind. Het heeft echter geen levensvatbaarheid, en de volgende
dag sterft dit meisje zonder een naam te hebben gekregen.

Bovenstaande feiten lijken op een geslachtsregister uit de Bijbel. Mijn vader sloeg deze geslachtsregisters vroeger bij het Bijbel-lezen
aan tafel nooit over. Wij hoorden bij herhaling
wie wie verwekte en wie er stierf. Het heeft
mij nooit iets gedaan. Nu ik dit heb neergeschreven ligt het gevoelsmatig toch anders.

Vijf maanden later, op 26 augustus van dat
zelfde jaar overlijdt Lucas Klamer, de oudste
zoon van haar derde man. Op dat moment was
zij juist weer in verwachting van haar elfde
kind. Het is een meisje als het op 13 april 1819
ter wereld komt. Ze noemen haar Geertje Klamer.

Hoewel de kindersterfte in die jaren groot was
en men meer vertrouwd was met de dood dan
vandaag de dag, moet het baren en daarna het
sterven van kinderen ook in die tijd een pijnlijke ervaring voor de ouders en hun gezin zijn
geweest. De kinderen Pol en Drenth hebben
het allemaal met hun moeder meegemaakt.
Het verdriet om het verlies van de kleine
broertjes en zusjes zal aan hen niet ongemerkt
voorbij zijn gegaan.

Twee jaar later, op 6 april 1821, krijgen Wilhelmina en Bareld hun vierde kind, een jongen, die zij de naam van zijn overleden broertje Lucas Klamer geven. Het is Wilhelmina's
twaalfde kind.
Haar oudste zoon Jan Klasen Pol is dan inmiddels drieëntwintig jaar en staat op het
punt om te trouwen met Jantje Ates Heijs uit
Zevenhuizen.

Wij zeggen zo gemakkelijk "maar het leven
gaat verder" en dat is natuurlijk ook zo, maar
het leven wordt anders geleefd, denk ik. Wilhelmina is ook doorgegaan met haar leven.
Naar mijn mening moet zij geestelijk en lichamelijk een sterke vrouw zijn geweest.

Willem Klasens Pol is éénentwintig jaar en
woont en werkt bij zijn moeder en tweede
stiefvader, evenals de andere kinderen Pol en
hun halfzusje Drenth, hun moeder is dan inmiddels veertig jaar.

Van de zes kinderen Klamer had zij er op dat
moment nog twee over. Van deze kinderen zullen er zeker een aantal de school te Niekerk
hebben bezocht want alle kinderen van Wilhelmina Jans konden lezen en schrijven. In die
tijd was dat een voorrecht want de meeste
mensen waren analfabeet.

Op 16 januari 1823 wordt Wilhelmina voor de
eerste keer oma, haar zoon Jan Klasen, die in
huis nummer 2 woont en landbouwer is, krijgt
een dochter, Antje Jans genoemd, en twee
maanden later wordt zij zelf voor de dertiende
keer moeder. Een zoon, die zij Hendrik Klamer
noemen, wordt op 25 maart 1823 geboren,
maar hij overlijdt twee weken na zijn geboorte
op 21 april 1823. Haar moeder Froukje Mein46

Andries Olthoff gaf ook les in aardrijkskunde,
natuurkunde, vaderlandse- en bijbelse geschiedenis. Het laatste vak hoorde op alle
scholen thuis. De Bijbel was de grondslag voor
het leren van goed en kwaad. Thuis moesten
de leerlingen met hun ouders daarvoor de
teksten opzoeken. Ze leerden ook christelijke
liederen en dat klonk bij Andries Olthoff
"zacht, lief en vol harmonie". Het kan niet anders of deze man moet een goed musicus zijn
geweest. In mijn schoolperiode leerden wij ook
christelijke liederen, maar wij zongen zo hard
als wij konden en dat was bepaald niet bevorderlijk voor een harmonieus gezongen lied.
Maar dat hoorden wij en de meester ook niet.
De school van Niekerk was in het jaar 1815
één van de grootste uit de omtrek.

Zo slecht als de school er in de rapporten van
de inspecteur vanaf kwam, zo goed was het
onderwijzend personeel. De zoon van Gerrit
Andries Olthoff was intussen hulponderwijzer
geworden en nam voor zijn vader waar. Meester Andries Gerrits Olthoff was zijn naam en
een zoon van hun tante Doetje Douwes Pol. Hij
was dus een volle neef van de kinderen van
Klaas Douwes Pol. In het boek "De gemeente
Oldekerk 1811-1990" worden zij uitstekende
onderwijzers genoemd. Hij had vaak éénentachtig tot zevenentachtig leerlingen en dat
was een hele hoge opkomst, want van een
leerplichtwet hadden zij nog geen weet. Andries Olthoff was heel erg populair bij de leerlingen omdat hij vlug, ijverig, knap en modern
was in zijn onderwijsmethoden. Van de inspecteur lezen wij het volgende:
"De vrolikheid, de blijdschap, de vergenoegdheid die hier op de aangezichten der leerlingen
geteekend staat, duidt hier terstond bij het eerste binnenkomen der school, dat hier goed onderwezen wordt. Dit leert men bij elk vak in het
onderwijs en ik ken geen school in mijn district
die beter is dan hier. Olthoff's manier van optreden is spelend, lagchend en tevens leerend.
Hij weet volkomen tot de kinderen af te dalen
en in hunne taal tot hun te spreken. En dan
heerscht er toch bij dit alles de meest wenschelijke stilte en aandacht. Het elementair onderwijs is lief. De leestoon en verstandsontwikkeling uitmuntend. De vorderingen in het schrijven en de opstellen zijn zeer goed. De klassikale
indeling zoals ik die wenschte".

Intussen had Wilhelmina Jans wel hulp op de
boerderij van de zesentwintig-jarige Willem
Klasens Pol en de éénentwintig-jarige Douwe
Klasens Pol, en de dochters Fenneke Klasen
Pol, Froukje Klazens Pol en Tettje Klasens Pol
konden de handen ook wel uit de mouwen steken, en natuurlijk was er haar man Bareld
Lucas Klamer. Hij was pas zesendertig jaar
toen hun jongste zoon werd geboren. Het boerenbedrijf vroeg hun beider aandacht.
In het boek "Van Hunze tot Lauwers" van de
heer Ligterink las ik het verhaal van een boerenknecht getiteld: " 't Boerenlaeven joar rond
(1825)". Het is verhaald in het dialect van
Niekerk, maar wij besloten het in eigen woorden en erg verkort weer te geven in de Nederlandse taal. Het geeft een prachtig beeld van
het leven op een boerderij en in een dorpsgemeenschap. Voor mijn jongere broers en zussen zal het beelden oproepen uit de periode
1952-1956 toen wij in de Emmapolder te Uithuizen woonden, waar onze vader bedrijfsleider was op een boerderij van de heer Jeltsema.
Hilje Pol, Clara Pol, Hendrik Pol, Jacobina Pol
en Gerrit Pol kunnen er schitterend over verhalen en alsof de tijd heeft stilgestaan veel in
herkennen.

Ik stel mij voor dat de kinderen gezamenlijk
hardop van het schoolbord lazen, letter voor
letter, zoals dat in mijn lagere schoolperiode
bij juffrouw van der Schans in Uithuizen in de
jaren dertig van deze eeuw ook nog gebeurde.
De kinderen leerden bij Andries Olthoff rekenen, schrijven en kregen muziekles. In mijn
tijd probeerde meester van der Helm ons vioolmuziek bij te brengen. Ik zat toen inmiddels
op de MULO. Onze klas was er niet ontvankelijk voor want die lessen liepen altijd uit op
grote hilariteit en "keet". Wij vonden het "kattegejammer" en gingen deze lessen giechelend
en "huilend" boycotten, de meester na een half
uur moedeloos achterlatend.

De dagen waren op een boerderij ontzettend
lang. Men stond om half vier op en begon met
het melken van de koeien en de schapen. De
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twaalf uur. Er werd spek of vlees geserveerd
op een beukehouten plankje. De maaltijd bestond meestal uit stamppot van aardappels
met kool, bonen of uien, en het toetje van karnemelkse pap. Deze schaftperiode duurde tot
twee uur. Er ging bijna geen dag voorbij of er
kwam wel een ongewenste gast het erf op.
Meestal boden die gasten koopwaar aan, lapjes, hoeden en petten, kaarsen, houten nappen
en opscheplepels werden aan de vrouw gebracht. Ook schooiers kwamen regelmatig
langs, arme sloebers die gevlochten mandjes,
touw, lucifers en dergelijke aanboden.

melk werd gestort in de karnmolen, die door
een paard in beweging werd gebracht door
steeds maar weer rondjes om de karnmolen te
lopen. Daarna werd de melk naar de kelder
gebracht en in grote koperen vaten gekoeld. De
melk van de avond er voor werd overgestort in
houten vaten van negentig liter. Daar stond
het in te romen en te zuren. In de karn was die
avond ook gezuurd room gestort.
De boerin zorgde voor de boter. Zij kwam tevoorschijn in haar ondergoed en droeg daarover een schoon blauw schort. Ze nam de boter
uit de karn, waste dit, met schoon water en
begon de substantie te kneden en te zouten. 's
Middags en de volgende morgen werd het opnieuw gekneed. Daarna ging alles in een boterton, veertig kilo kon er in, en het was bestemd voor de verkoop.

In de zomer kwamen de grasmaaiers regelmatig. Ze vingen hun werk al om vier uur aan.
Om zes uur kregen zij van de boer koffie en
deze zwetende kerels slurpten de ene kom na
de andere leeg. Om negen uur werden spekpannekoeken naar het hooiland gebracht en
als hongerige wolven verorberden ze die zo uit
hun knokige vuist.

In het voorjaar werd er grote schoonmaak gehouden in het woonhuis. Aan de wand hing
een mooie kastklok met maanstanden op de
wijzerplaat, een eiken uittrektafel, de secretaire van de boer, knopstoelen, leunstoelen, het
spinnewiel, de kachel en dergelijke werd naar
buiten gedragen en daar schoongemaakt. Op
de muurlijsten stonden blauwe borden in een
lange rij. Op elk bord stond een voorstelling uit
de Bijbel. Schilderijen waren er ook alsmede
een letterdoek, die door de boerin was gemaakt. Het eikehouten boogkabinet met blinkend koperbeslag en de haalketting in de
schoorsteen bleven op hun plaats. De kleren
uit de kasten werden buiten gehangen om te
luchten. Vijfschaften rokken, borstrokken, onder- en bovenkamizools, linnen hemden en
korte broeken met kuitgespen.

Jenever haalde men met de snik uit de "Slingerij" te Groningen. Zieke dieren werden behandeld door een veearts in Hoogkerk. Hij
woonde daar op een boerderij en wist alles van
paarden en runderen. Zijn tuin stond vol met
brandnetels. Zij liepen er met de zieke dieren
naar toe. Bier werd uit Zuidhorn gehaald, het
werd op de koeienstal neergezet en afgedekt
met vochtige grasplaggen om het koel te houden. Op het land groef men een gat in de grond
voor de koeling. Het gras werd gedroogd op
takkenbossen, die in Roden werden gehaald.
Daarna werd het hooi opgeslagen in de hooischuur. Alle hens waren in de drukste periode
van het jaar aan dek.
Als deze werkzaamheden achter de rug waren
begon het dorsen van koolzaad. Eerst werd de
grond plat gestampt met een beukblok, daarop
werden kleden uitgespreid en met pinnen
vastgezet. Op deze kleden liep een paard rondjes met een klein dorsblok achter zich aan. In
het midden stuurde een arbeider het paard
met de leidsels. Het stro werd op het land verbrand. Als het einde van de strostapel in zicht
kwam kon men zoeken naar een lappen haas,
die onder de brandstapel was gelegd. Diegene

Terug naar het vervolg van de dag. Om acht
uur zetten de arbeiders zich neer op een houten bank in de koeienstal. De vaste arbeider
zat op een stoel. Hij had hen in de ochtend om
half vier gewekt door op de deuren van de bedstee te bonzen. Nu deelde hij aan ieder twee
sneden brood uit. Daarop smeerde men schapenboter en daarover geraspte kaas. Daarna
bracht het dienstmeisje karnemelkse pap. Deze schafttijd duurde tot negen uur. Op dezelfde
plek werd het middagmaal genuttigd om
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kermisreizigers met hansworsten die allerlei
kunstjes deden. Er stonden kraampjes met allerlei spulletjes en er werd heel veel bier getapt. Het jonge volk trok zich van de openbare
verkoping niets aan, maar had alleen maar
plezier. Om een uur of negen vertrokken de
ouderen en dan begon het feest voor de jongeren pas goed. Het feest duurde dan ook tot
middernacht. Na zo'n boeldag was er altijd een
paar maanden later wel een onverwachte huwelijksplechtigheid.

die de haas er uit durfde te halen kreeg een
palmstrikje in zijn haar en een glas jenever in
de hand.
Men verplaatste zich van het ene dorp naar
het andere dorp met de snik. In de zomer zat
deze snik vaak vol met de zogenaamde hannekemaaiers. Het waren Pruisen op weg naar
Friesland om daar een week of vijf arbeid te
verrichten. De zondagen gebruikten zij om het
één of andere dorp op stelten te zetten, ook wel
bekend als de Poepenzondag. De herbergiers
hadden het zeer druk, want de hannekemaaiers dronken ontzettend veel. Ze kwamen 's
avonds zat aan boord van de snik, hesen de
vlag in top en Heinrich, die naast de stuurman
zat vrolijkte de boel nog eens extra op met zijn
trekharmonika.

Binnen of buiten - er was altijd werk op de
boerderij, ook in de winter. Dorsen en vlas repelen was dan het dagelijkse werk. Het zaaizaad werd er met de repel uitgeslagen of het
ging onder het dorsblok. De stallen werden
uitgemest en van vers hooi uit de schuur voorzien. Water voor de beesten werd uit de sloot
aangedragen. Moesten er kalveren worden geboren dan waakten de vrouwen bij de beesten
die er aan toe waren.

De dag van het schapenscheren was ook een
bijzondere dag. De schapenscheerder werd op
die dag en de eventuele volgende dagen geholpen door een boerenknecht. Hij was bijzonder
handig en schoor zo'n twaalf schapen per dag.
De wol was voor de boerin en het afval, de zogenaamde "schijtlokken", voor de dienstmeisjes.

En dan kwam het nieuwe jaar. Rozijnen met
brandewijn ging in de ochtenduren al de tafel
rond in een grote ronde lepel. Iedereen dronk
er van. Zo wensten de dorpelingen elkaar de
hele dag een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. "Schep vreugde in het leven" was het
meest gezongen lied op nieuwjaarsdag.

Als in het najaar het weer slechter werd
bracht een knecht de kinderen vaak met een
slee naar school. De wegen waren dan onbegaanbaar en zij bleven met hun klompjes hangen in de bagger. Het riet werd uit de sloten
gehaald en schoon zand werd op de paden gestrooid. De boer was dag in dag uit bezig met
het ploegen van stoppelland. Hij moest ook
herhaaldelijk zijn werk onderbreken voor de
verkoop van overtollig vee aan kooplieden. Als
de prijs hem niet aanstond bleef het vee staan
tot aan de Roder-veemarkt.

Het bovenstaande verhaal is uit het leven gegrepen. De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat de huishoudelijke artikelen die hierin genoemd worden ook voorkomen op de inventarislijst van Wilhelmina Jans Meinardi.
Zij werd in de dagelijkse omgangstaal Mieje
genoemd. Zo komt zij althans voor in het boek
van Ligterink als het gaat over heksen, tjoenders en duvelbanners, witte wieven die spookten in borgen en op het duistere platteland,
alsmede gevaarlijke beesten die bij nacht en
ontij zomaar op je pad verschenen. Het bijgeloof trof men allerwegen aan. Wilhelmina Jans
heeft geprobeerd Bareld Lucas Klamer om de
tuin te leiden door te beweren dat haar karn
geen boter wilde produceren. Hij haalde er een
duvelbanner bij maar dit mocht niet baten
want die had zij in vertrouwen genomen en boter tegen koffiebonen geruild. Toen moest zij

De mooiste onderbreking van het werk was als
er een boeldag werd gehouden. Dat gebeurde
meerdere malen in het najaar. Het boerenwerk
lag dan stil, behalve het melken en het voeren
van het vee. 's Morgens vroeg waren de wegen
al vol met mensen, oud en jong. Op de plek
waar een dergelijke boeldag werd gehouden
veranderde de schuur in een complete herberg
vol met stoelen, tafels en banken. Er kwamen
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Eigenlijk zijn in de gemeente Oldekerk de gegevens van de burgerlijke stand pas vanaf 1
januari 1850 overzichtelijk. Daarvoor waren er
slechts momenten van de volkstellingen die
iedere tien jaar op 2 januari moesten worden
gehouden. Zo vond ik de eerste in 1811 en de
tweede in het jaar 1830. Gemakshalve had
men de jaren 1820 en 1840 maar overgeslagen.
Maar in 1850 werd de registratie straatsgewijs
ingedeeld en werden ook de veranderingen in
het bevolkingsregister bijgehouden. Desalniettemin heb ik door die volkstellingen toch een
beeld kunnen krijgen van de samenstelling
van het gezin op een bepaald moment. Bovenstaande gegevens vond ik in het gemeentehuis
van Grootegast. In het kader van de gemeentelijke herindelingen in deze tijd is de gemeente
Oldekerk per 1 januari 1990 toegevoegd aan
de gemeente Grootegast. Voor een efficiënt bestuur was de gemeente Oldekerk te klein. Het
neemt echter niet weg dat deze kleine gemeente voor ons een zeer interessant verleden heeft
en de wortels van ons bestaan bevat.

met het ware verhaal komen en ze vond dat ze
van haar gierige echtgenoot te weinig huishoudgeld kreeg om een behoorlijke kop koffie
te drinken. Zo kwam zij op het idee van de behekste karn. "Wel 't lest vertelt is 't gat nog
waarm", zou mijn moeder zeggen.
Inmiddels is het jaar 1830 aangebroken en
wordt er een tweede volkstelling gehouden in
de gemeente Oldekerk op 2 januari. Wilhelmina Jans is opgehouden met baren, geen eigen
kinderen dus meer, maar zij heeft inmiddels
wel kleinkinderen.
Haar oudste zoon Jan Klasen Pol bezorgt haar
drie kleinkinderen, allen meisjes: Antje Pol,
Wilhelmina Pol en Klaaske Pol. De andere
kinderen van haar eerste man zijn ook de deur
uit. Fenneke Klasen is getrouwd met de landbouwer Mente Wiegers Beukema en zij wonen
in huis 2a. Douwe woont bij deze zuster in
huis, hij is commissionair van beroep. Froukje
Klazens woont in Zuidhorn, want zij trouwde
met Wobbe de Vries, die eveneens commissionair is aldaar.

Over mijn zoektocht in het gemeentehuis van
Grootegast ben ik niet bijster enthousiast. Na
een afspraak gemaakt te hebben kon ik er de
eerste keer terecht op woensdag 2 februari
1994 om 10.00 uur 's morgens. Nadat ik mij op
dat tijdstip had gemeld opende men voor mij
een zware rode kluisdeur. De oppervlakte van
deze kluis schat ik op drie bij anderhalve meter. Alle muren waren tot aan het plafond van
brede schappen voorzien en deze stonden vol
met archiefmateriaal van de gemeente Oldekerk. In het nauwe middenpad zette men een
stoel voor mij neer en ik kon hier alles vinden
waarnaar ik wilde zoeken. Geen aanwijzingen
waar ik het gezochte kon vinden. Het leek mij
een speld in een hooiberg. Ook geen tafel waar
ik naar behoren mijn schrijfgerei kon neerleggen, dus alles maar op de grond. Mijn bovenbenen dienden als schrijftafel. Op mijn stoel
staande kon ik de dossiers en mappen bereiken van de bovenste planken, die zoals eerder
gezegd, tegen het plafond reikten. Het duurde
een uur voordat ik inzicht kreeg op welke wijze
ik met dit archief moest omgaan. Het was één
grote chaos. Daarvoor verontschuldigde zich
een mevrouw, die mij een heerlijke kop koffie

Deze mensen waren zeer bemiddeld. Alleen
Willem Klasens Pol is nog een aantal weken
thuis. Hij trouwt op 20 februari 1830 op dertigjarige leeftijd met het tweeënveertig-jarige
landbouwerske Trientje Hendriks, de weduwe
van Mente Pieters Reitsema. Zij krijgen samen
geen kinderen. Waar Tettje Klasens op dat
moment is heb ik niet kunnen achterhalen. Zij
zorgt wel voor opschudding door op vierentwintig-jarige leeftijd een kind te krijgen, terwijl zij niet getrouwd is. Zij geeft het meisje de
naam Tettje Pol. Dit kleinkind van Wilhelmina Jans is bij Wilhelmina Jans en Bareld Lucas Klamer opgegroeid, want toen op 1 januari
1850 het bevolkingsregister officieel van start
ging werden van ieder huis de bewoners opgetekend en dan staat Tettje Pol geregistreerd
als de zeventien-jarige kleindochter van Wilhelmina Jans in huis nummer 48. Op 2 januari
1830 zijn haar dochters Wilhelmina Drenth en
Engelina Drenth, alsmede Lucas Klamer en
Hendrik Klamer ook nog bij haar in huis, en
hun moeder is inmiddels achtenveertig jaar.
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(29 ha) Land daarbij behorende, staande en
gelegen onder Oldekerk, doende 's jaarlijks op
Midwinter tot een vaste huur de somma van
honderd en zeventien gulden aan de heer Zeper te Leeuwarden. Voorgeschreven Boereplaats heeft tot naaster zwetten ten Noorden
Anne Harkes Kuiper, Jan Abel van het Klooster, Jan Sieters Meringa en Jacob Everts Smitte, ten Oosten de Bruggelaan, ten Zuiden de
Redendijk, de Erven van Hans Jans de Groote,
de comparanten ter andere zijde en de weduwe
Douwes Bousema, en ten Westen Geert Tonnis
Niehoff, J.H.Leuringh en de comparanten ter
andere zijde".

bracht. De gemeente Grootegast had geen tijd
gehad om het archief van de gemeente Oldekerk naar behoren goed bereikbaar te maken
vanwege ruimtegebrek.
Om kwart over twaalf kwam een beambte mij
mede delen dat ik de kluis moest verlaten omdat het gemeentehuis werd gesloten. De ambtenaren werden in de gelegenheid gesteld
thuis hun warme maaltijd te gaan gebruiken.
Om half twee kon ik er weer terecht. Gelukkig
had ik een zakje brood en een pakje chocomel
meegenomen van huis en ik zocht een café of
iets dergelijks waar ik dit kon nuttigen, maar
er was geen café of restaurant geopend, alles
was dicht. Op een bankje voor het gemeentehuis dan maar. Daar zat ik midden in de winter van 1994 op zo'n bankje te picknicken en te
kleumen van de kou. Rondom mij was het stil,
geen levend wezen te bekennen. "Er is in die
honderdzeventig jaar nauwelijks iets veranderd; alle mensen aan de stamppot met eerappels en zoep 'n brij", mompelde ik. Daarna
stapte ik in mijn auto om de omgeving van
mijn "roots" te bezien. De kachel in de auto op
de hoogste stand om weer wat op temperatuur
te komen.

Onder de titel van ruiling krijgt Wilhelmina
Jans daarvoor het volgende terug: "Ten eersten min of meer Vijf bunders tweeëndertig
roeden (5 ha), vrij eigen land en Ten Tweeden
de vaste beklemming van min of meer Een
bunder en achttien roeden Land (1 ha), doende
's jaarlijks op Midwinter een vaste huur aan de
diaconie van Oldekerk, Niekerk en Faan de
som van twee guldens. Voorgeschreven percelen liggen ongescheiden en onderdeeld in twee
stukken Land onder Oldekerk, hebbende tot
naaster zwetten ten noorden Gerrit Temmes
Reitsema, ten oosten de weduwe Cornellis
Hendriks Eldersveld, Pieter Johannes Pikstra
en Gerrit Temmes Reitsema en consorten, ten
zuiden Jacob Everts Smitte en ten westen de
weduwe Cornellis Hendriks Elderveld. en Gerrit Temmes Reitsema".

Lekker warm geworden stond ik klokslag half
twee weer voor de deur van het gemeentehuis.
Even daarna zat ik weer in de kluis. Ik heb het
daar tot vier uur uitgehouden en met vorenstaande gegevens toog ik zeer voldaan naar
huis, mij onderweg afvragend waarom Douwe
niet bij zijn moeder woonde. Het leek mij uitermate progressief om in het jaar 1830 voortijdig het ouderlijk huis te verlaten.

De landerijen gaan met onmiddellijke ingang
over naar Wilhelmina Jans, maar de behuizing
met schuur zal op 12 mei 1830 worden overgedragen. Jan Harms Rozema en zijn vrouw
Euwina Sedina Aikema moeten de meerwaarde van de boerderij aan Wilhelmina en haar
man betalen, hetgeen een bedrag is van ƒ
3000,- " te voldoen in klinkende gangbare Nederlandsche muntsportie op den twaalfden Mei
Achttienhonderd en dertig". Jan Harms Rozema en zijn vrouw nemen de kosten van deze
transactie voor hun rekening en betalen daarvoor aan notaris Wichers een bedrag van ƒ
320,40.

Op 22 februari 1830 wordt Wilhelmina Jans
Meinardi door Bareld Lucas Klamer gemachtigd om zaken te doen met Jan Harms Rozema, landbouwer te Niekerk. In zijn huis komt
de notaris om de zaken vast te leggen die daar
worden afgesproken. Wilhelmina Jans staat af
en geeft over:
"Een Boereplaats bestaand uit een Behuizing
en Schuur getekend numero negen, benevens
de altoos durende Beklemming van min of
meer negenentwintig bunders en zestig roeden
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goede zaak voor de kwaliteit van het schoolgebouw. Dit bestuur kwam nu met geld over de
brug om de school te verwarmen en daarvoor
gebruikte men baggerturf. Deze turf werd van
elders aangevoerd en toen dit vervoer op een
gegeven moment te duur uitviel had de gemeente prompt een tekort van ƒ 6,80 op de begroting voor "vuur en licht". Ook de schoolmeesterswoning werd op deze wijze verwarmd.
Hij werd echter nog steeds door de kerk betaald omdat hij ook koster en voorzanger was.
Als er in die tijd zangkoren waren geweest zou
Andries Olthoff een uitstekend dirigent zijn
geweest want hij was muzikaal zeer begaafd.

Zo is ook deze klus weer geklaard en kunnen
alle familieleden zich opmaken voor de bruiloft
van Douwe Klasens Pol. Hij koos als zijn bruid
Hendrikje Jobs Ouwinga, een landbouwersdochter uit Niekerk. Het boeren zat de ganse
familie in het bloed. In het volgende hoofdstuk
lezen wij meer over deze voorouders, en zo
komen wij een stapje dichterbij. Het waren
voor mij de overgrootouders en voor de generatie onder mij de bet-overgrootouders. Dat is
nog te overzien.
Wilhelmina Jans bleef de komende jaren onverstoord doorwerken op haar boerenplaats.
Landbouw en veeteelt waren ook de belangrijkste middelen van bestaan, vooral rogge,
boekweit, gerst, haver en bonen waren de gewassen die door de boeren werden verbouwd.
Veeteelt was eigenlijk nog belangrijker dan
akkerbouw, dat kwam door de drassige bodem
in de gemeente Oldekerk en zodoende was er
heel veel grasland.

Kerkelijk begon het in die periode hevig te
stormen. Ds. Hendrik de Cock, die in 1829 als
predikant beroepen was in Ulrum was een zogenaamde "verlichte" dominee. Hij was de opvolger van de latere professor Petrus Hofstede
de Groot en tevens een studiegenoot. Deze
man had al vaak klachten van gemeenteleden
ontvangen dat het hem in zijn prediking ontbrak aan de rechte leer, dat wil zeggen, dat de
genadige God berouwvolle zondaren wil oprichten. De Cock kende nauwelijks de Gereformeerde leerstelling uit de 17e eeuw en predikte zodoende ook het optimisme dat door cultuur en opvoeding meer welstand kon worden
bereikt. Maar beide heren trokken zich van
hun gemeenteleden niets aan, tot het moment
dat ds. de Cock van een collega de Institutie
van Calvijn, en van een gemeentelid de Dordtse leerregels te lezen kreeg. Dat was zijn ommekeer en hij begon in zijn preken meer en
meer te benadrukken dat de zondige mens alles moet verwachten van zijn of haar Goddelijke Vader. Ook de tucht en de vermaningen
kwamen weer tevoorschijn.

De boeren hielden er beste paarden, koeien,
varkens, schapen en veel pluimvee op na. Kippen, eenden en ganzen scharrelden rondom de
boerderijen. De boerinnen hadden een groot
aandeel in de werkzaamheden op de boerderij.
Zij zorgden voor het huishouden en de kinderen, ook werkten zij mee op het eigen land. Afhankelijk van de grootte van de boerderij was
er extra personeel in dienst. Of dat bij Wilhelmina Jans ook het geval was is niet bekend.
Zij had natuurlijk haar man en steeds opgroeiende kinderen, die de handen uit de mouwen
konden steken. Kortom, er was voldoende
werk en deze voorouder van ons zal zich geen
moment verveeld hebben. En de boerin, zij
ploegde voort!
De school werd intussen al een aantal jaren
geleid door de jonge Andries Gerrits Olthoff, de
zoon van Doetje Douwes Pol en Gerrit Andries
Olthoff. Over beide schoolmeesters heb ik
reeds de loftrompet gestoken, maar Andries
was zo goed dat hij bevorderd werd van de
derde naar de tweede rang.

De mensen waren "het bederf in de Nederlands Hervormde Kerk" meer dan zat. De leer
onzer vaderen, gegrond op Gods Woord, werd
verloochend, er was verbastering van de bediening der Heilige Sacramenten zoals het in
Gods Woord verordonneerd was en de kerkelijke tucht werd bijna volstrekt verzuimd. De
strijd om het kerkherstel was begonnen. Ds. de
Cock kreeg met zijn zogenaamd kerkherstel
vele kerkleden achter zich. Van heinde en ver-

Het gemeentebestuur was zich intussen ook
met de school gaan bemoeien en dat was een
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Roomse poapen, vlaigen als oapen
ien de hoogste bomen
om bie Maria te komen.
Ze trekken er aan de bel en
vlaigen kop over kont ien de hel.

re kwamen de mensen naar zijn zondagse erediensten in Ulrum.
In Niekerk stond ds. Broese en toen hij in 1835
overleed wilden de gemeenteleden een rechtse
predikant, maar daaraan werd niet voldaan.
De boeren hadden het recht geëist om een predikantsplaats te vergeven, en zij hadden grote
invloed op het kerkelijk leven. Zo ontstonden
er allerlei kleine huisgemeenten met aanhangers van ds. de Cock. Deze huisgemeenten zijn
later uitgegroeid tot de Gereformeerde Kerken
in Nederland. Hendrik de Cock werd in het
jaar 1834 geschorst en namens de Algemene
Synode afgezet op 20 januari 1835. Hiermee
was de zogenaamde "Afscheiding" een feit.

Het waren onschuldige "godsdiensttwisten",
waarvan ik tot op heden de werkelijke reden
niet weet. Het kwam ook alleen maar onder de
jeugd voor en uitsluitend op straat, behalve die
ene keer bij ons thuis toen mijn moeder bezig
was met het snijden van een brood. Deze was
gebracht door het "stoetwief" van de Katholieke bakker Beersma. In dat brood vond ze tijdens het afsnijden van de sneden een afgeknipte vieze grote-teennagel. Ze schrok er zodanig van dat zij luidruchtig die "Roomse
poap" verwenste. Wij stonden als hongerige
wolven om haar heen en hieven luidkeels het
bovenstaande scheldlied aan. Ze moest er bedaarlijk om lachen, liet ons de scheldpartij uitschelden en toonde ons de gevonden nagel.
Grote hilariteit! Bakker Beersma was een goede klant kwijt vanaf dat moment.

Wij behoorden thuis ook tot de zogenaamde
Afgescheiden Gereformeerden. Cocksianen
werden wij genoemd, een gevolg van de grote
verwijdering die in bovenstaande periode is
ontstaan tussen de Afgescheidenen en de Hervormden uit die tijd, notabene een eeuw geleden! Maar naar mijn mening duurt het voort
tot op de huidige dag. Het Samen op Wegproces verloopt uiterst moeizaam, een proces
waarvan het de bedoeling is dat de afgescheiden (je hoort het nooit meer) Gereformeerden,
de Nederlands Hervormden en de Luthersen
één kerk moeten gaan vormen. In de praktijk
zijn vele Nederlands Hervormde kerkeraden
beducht voor de overheersing door de Gereformeerde kerkeraden.

Deze scheldpartijen hadden uiteraard niets
met het geloof te maken. Wij zochten, denk ik,
gewoon een "vijand" om mee te vechten. We
renden al scheldend elkaar achterna door de
straten van Uithuizen om elkaar een pak
rammel te geven. Soms liepen wij hele straten
om, als zij ons de vorige dag niet te pakken
hadden gekregen. Op deze manier ontliepen
wij hen dan, want er moest altijd worden afgerekend, was het niet vandaag dan morgen, en
anders overmorgen.....

Wij werden niet alleen Cocksianen genoemd,
we werden er gewoon voor uitgescholden, terwijl wij als kinderen geen notie hadden van
wat er zich een eeuw geleden in kerkelijk Nederland had afgespeeld. Dat schelden ging zo:

Terug naar Oldekerk. De jaren 1830-1840
kenmerkten zich door hard werken op de boerderij om de economische crisis te boven te komen, die de boeren in de tien jaren daarvoor
had getroffen. Drama's in het gezin van Wilhelmina Jans bleven haar echter in deze jaren
bespaard. De jaren daarna begint het echter
weer. Op 16 augustus 1842 overlijdt haar
dochter Wilhelmina Harms Drenth. Waarom
zij in sommige stukken Anna genoemd wordt
is mij een raadsel. Misschien was het haar
roepnaam, want Wilhelmina was natuurlijk
ook wel erg deftig in het Groningerland.

Cocksioanen, koffiekroanen
Aierdoppen, kletskoppen
Dit gebeurde niet door de Hervormde jeugd,
welnee, want daarmee vormden wij één front
tegenover de Katholieke jongelui in ons dorp
Uithuizen.
Voor hen hadden wij trouwens ook een "vreselijk" scheldliedje:
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tingen, [....]. Overal heerscht eene zekere
weelde, meestal vindt men de zogenaamde
vrije en pronkkamers, versierd met allerhande
kostbare meubelen en hier en daar een gestukadoord plafond voorzien en met fraaie tapijten belegd."

Zeven maanden later moet zij haar jongste
zoon Hendrik Klamer missen. Deze jongen is
achttien jaar als hij op 21 maart 1843 overlijdt. De zes kinderen Pol zijn allen nog in leven, zo ook Engelina Drenth, maar van de zes
kinderen Klamer is alleen Lucas Klamer nu
nog over.

De boeren hadden in deze periode ook het
meest te besteden voor luxe goederen, behalve
dan nog een klein aantal jonkers en andere
rijke burgers. Voedsel hoefden zij nauwelijks
te kopen want dat verbouwden zij op hun eigen of het beklemde land. Rogge, gerst, bonen,
erwten, aardappelen, groeten, enz. Boter, melk
en karnemelk werd door de eigen koeien geproduceerd. Voor vlees zorgden de varkens en
wol leverden de schapen. Wel moesten de boeren maallonen, baklonen en slachtlonen betalen voordat het eten op tafel kwam.

In 1845 verbeteren Bareld Lucas Klamer en
vrouw als meyerlieden de beklemming van het
land waar de Hoogwelgebooren Vrouwe Anna
Alberda van Bloemersma Douairière E.W Lieve van Nijenstein te Zuidbroek de eigenares is.
Dat gebeurt middels een akte bij notaris de
Ranitz in Leek (Rijksarchief Groningen, toegang 102, inventarisnummer 72, akte 44). Er
is enige onduidelijkheid over de behuizing met
schuur nummer 49, met erf en tuin en het
recht van beklemming van de daaronder bekomende landerijen. Zij willen de onzekerheid
en de geschillen die daarover kunnen ontstaan
omtrent de vererfbaarheid wegnemen. Ze komen dan het volgende overeen:

Bij de kruidenier kochten zij koloniale waren.
Koffiebonen, thee, suiker, chocolade, peper,
kaneel, rijst, enzovoort, enzovoort. Aan jenever, bier, wijn, rozijnen en pruimen werd ook
veel geld besteed. De luxe zat hem vooral in de
uitgaven aan kleding, textiel en schoeisel. Alleen de rijkste boeren konden zich veroorloven
daar geld voor uit te geven. Beddegoed, broeken, rokken, schoenen en stoffen waren duur,
maar de boeren zorgden er voor dat zij zelf en
hun gezin er goed uitzagen.

"Het regt van beklemming van de omschreven
landerijen zal zijn vast, altoosdurend, onherroepelijk van weerskanten en onopzegbaar en
zal in geval van overlijden van de meyerlieden
aan derzelver naaste bloedverwanten hetzij in
de opgaande linie, hetzij in de zijdelinie, hetzij
in de nederdalende linie indistinct vererven
zoals alle andere goederen en nooit kunnen
reduceren zolang erfgenamen van dezelve aanwezig zijn".

Aan het kopen van sieraden (horloges, zilveren
oorijzers, knopen en gespen) werd in deze periode minder besteed dan aan het einde van de
18e eeuw. Men ging nu meer de huizen vergroten en men besteedde meer geld aan de inrichting er van. Luxe stoelen, tafels, klokken, koperwerk en schotels waren luxe, en als men dit
reeds bezat, zoals bij Wilhelmina Jans het geval was, dan werd hun veestapel uitgebreid.
Meer koeien, paarden en mestvee (biggen en
ossen).

Betaalden Bareld Lucas Klamer en Wilhelmina Jans tot dan ƒ 40,- per jaar voor deze beklemming, deze transactie kost hen jaarlijks ƒ
20,- meer en wordt derhalve vastgesteld op ƒ
60,- per jaar.
Het lijkt mij niet ondenkbaar dat Wilhelmina
Jans en Bareld Lucas Klamer, die inmiddels
dertig jaar zijn getrouwd, voldaan hebben aan
de volgende beschrijving in het boek van Richard Paping:

En zo groeiden de boerderijen uit tot zeer welvarende bedrijven. Ook van Wilhelmina Jans
kan gezegd worden dat een groeiende welvaart
haar ten deel viel. Overigens denk ik dat ze
daarvoor ook heel veel werk heeft moeten verzetten. Niet alleen op haar boerenbedrijf, maar

"Het boerengezin zit in eene fraai behangende
kamer met houten vloering, grote glasramen
met zes of acht ruiten, stoelen met vaste zit54

ook in het grote gezin. Van stofzuigers, wasmachines en alle andere elektrische apparatuur, waarover wij heden ten dage beschikken
had men geen weet en kon men toen nooit bedenken dat deze nog eens zouden worden uitgevonden.

prijs ƒ 150,-. (Rijksarchief Groningen, toegang
102, inventarisnummer 4, akte 70). Ook koopt
Lucas Barelds Klamer op 26 augustus 1856 de
28 bunder, 96 roeden en 40 ellen (29 ha) behuisd land, die bij zijn vader en moeder onder
beklemming in gebruik zijn. Notaris van Swinderen te Ezinge legt dit vast. Het zijn de landerijen waarvan het beklemrecht vast staat
sinds 1817 en dit recht is in 1845 verhoogd van
ƒ 40,- naar ƒ 60,-.

Wanneer haar zoon Lucas Barelds Klamer op
14 december 1853 trouwt met Elisabeth
Koopman is Wilhelmina Jans inmiddels tweeenzeventig jaar. Zij trekken bij de ouders in en
daar woont ook nog, zoals reeds eerder gezegd
haar kleindochter Tetje Pol, het onechte meisje
van haar dochter Tettje Pol. We mogen toch
rustig aannemen dat dit kleinkind bij Wilhelmina Jans en Bareld Lucas Klamer is opgegroeid. Ze wonen allemaal in huis nummer 48
volgens de burgerlijke stand van de gemeente
Oldekerk in Grootegast.

Het jonge echtpaar Klamer kreeg inmiddels,
en zou de komende jaren, een aantal kinderen
krijgen, te weten Hendrik Klamer, Bareld
Klamer, Wilhelmina Klamer, Lucas Klamer en
Jan Klamer.
Kleindochter Tetje Pol verlaat het huis omdat
zij trouwt met Lammert Kuipers. Daarna houden Wilhelmina Jans en Bareld Lucas Klamer
op met boeren. Zij verhuizen naar een buurtschap in de gemeente Oldekerk, het Oosterzand nummer 52a. Dat was mogelijk geworden
door het in gebruik nemen van een gemaal in
het hoofddorp Niekerk. Zodoende kon het Oldekerkermeer drooggemalen en kon veel grond
in cultuur gebracht worden. Men legde een
dijk aan dwars door het droge meer en zo
kwam er een verbinding tot stand met Oldekerk. Daar ontstond een kleine dorpskern omdat er een Gereformeerde Kerk was gebouwd
alsmede een christelijke school. De kerk stond
evenwel nog jaren aan een zandweg voordat
men begon met de verharding van de wegen.

Het is logisch dat het oudere echtpaar Klamer
in deze periode hun bedrijf grotendeels uit
handen geeft en overdraagt aan het jonge
echtpaar Klamer. Zij gaan de zaken meteen
energiek aanpakken. Op 5 juli 1854 wordt een
publieke verkoop van landerijen gehouden onder verantwoordelijkheid van notaris J.W.
Quintus te Groningen. Lucas Barelds Klamer
is er als de kippen bij om de landerijen, die onder de beklemming van ƒ 35,- per jaar door
zijn ouders worden gebruikt, te kopen voor een
bedrag van ƒ 1075,-.
Het zijn de landerijen die horen bij huis nummer 48 en die sinds 9 juni 1817 door zijn ouders zijn bewerkt. Nogmaals, de landerijen
waren niet hun eigendom, maar alles wat er
bovenuit stak was wel van hen, zoals het huis,
de schuren, de bomen, de struiken en de gewassen. Van deze 20 bunder, 77 roeden en 10
ellen (20 ha) land wordt hun zoon dus eigenaar. (Gemeentearchief Groningen, toegang
1467 inventarisnummer 20359 akte nummer
398)

Dan overlijdt haar zoon Willem Klasens Pol op
éénenzestig-jarige leeftijd. De zoon die zo lang
bij haar in huis is geweest. Het is op de dag
dat Wilhelmina Jans zelf negenenzeventig jaar
zou worden. Het is op dat moment 5 mei 1860
en het wordt steeds stiller om haar heen. Tijd
om te mijmeren over het leven dat achter haar
ligt en wat het leven nog te bieden heeft voor
de toekomst.
Na het verlies van haar zoon Willem Klasens
Pol zijn er nog vijf kinderen Pol in leven. Jan
Klasen is tweeënzestig jaar, Fenneke Klasen is
achtenvijftig jaar, Douwe Klasens is zesenvijftig jaar, Froukje Klazens is drieënvijftig

In 1856 gaan Wilhelmina en Bareld nog wat
geld beleggen en kopen op 24 april een behuizing met tuin, staande en gelegen te Kuzemerbalk onder Oldekerk. De grootte er van was
ongeveer één roede, vijfentwintig ellen en de
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Op heden den dertigsten Augustus des jaars eendui
zend achthonderd eenenzestig compareerde voor mij
meester Dirk Roessingh, Notaris in het Arrondissement
Groningen, ter standplaats Grootegast, in tegenwoor
digheid der beide nagemelde en mede ondergeteekende
getuigen
Wilhelmina Jans Meinardi, Ehevrouw van Bareld
Lucas Klamer, zonder beroep wonende te Oldekerk,
de welke verlangende over hare natelaten goederen bij
testament te beschikken in tegenwoordigheid der
beide nagemelde en mede ondergeteekende getuigen,
aan mij Notaris haren uitersten wil zakelijk heeft
opgegeven naar welke opgave ik denzelven on
middellijk alsmede in tegenwoordigheid der beide
nagenoemde en mede onderteekende getuigen
in de navolgende bewoordingen heb ik schrift
doen brengen
Ik benoeme tot mijne eenige en universele erfge
namen diegenen welke op het oogenblik van mijn
overlijden tot mijne nalatenschap zullen zijn ge
rechtigd.
Ik legateer aan Tetje Pol, Ehevrouw van Lam
mert Kuipers, zonder beroep wonende te Oldekerk,
het
negende
gedeelte
mijner
nalatenschap.
Vervolgens heb ik Notaris deze beschikking aan de
erflaatster voorgelezen, en haar afgevraagd, of het
voorgelezene haren uitersten wil bevat, hetwelk
door haar toestemmend is beantwoord; hebbende
ook deze voorlezing, afvraging en beantwoording
in tegenwoordigheid der beide nagemelde en mede
onderteekende
getuigen
plaats
gehad.
Zijnde de testatrice met de getuigen aan Mij No
taris bekend.
Waarvan acte.
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van den kas
telein Jacobus Ouwinga, wonende te Oldekerk,
in
tegenwoordigheid
deszelven,
van
be
roep kastelein, woonachtig te Oldekerk en Ar
nold de Graaff, van beroep Klerk wonende
te Grootegast, ten dezen expres verzochte en be
voegde getuigen, dewelke deze acte met mij No
taris na gedane voorlezing onmiddellijk hebben
geteekend, verklarende de comparante testatrice
niet te kunnen onderteekenen wegens trilling
der handen.
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Op 13 mei 1862 laten Lucas Barelds Klamer
en zijn vader Bareld Lucas Klamer "handelende voor zich en tevens als mondeling gemagtigde van zijne daartoe gestrekte echtgenoot
Wilhelmina Jans Meinardi" een akte opmaken
bij notaris van Hasselt te Groningen. (Gemeentearchief, standplaats 25, inventarisnummer 89, akte 85)

jaar en Tettje Klasens is tweeënvijftig jaar.
Haar dochter Engelina Drenth is er ook nog en
is nu zesenveertig jaar, evenals haar zoon Lucas Barelds Klamer, die inmiddels veertig jaar
is. Hoe is haar verhouding met deze kinderen
en hoe liggen de verhoudingen van haar kinderen onderling? Allen hebben zij dezelfde
moeder, maar er zijn drie verschillende vaders.
Klaas Douwes Pol is inmiddels al tweeënvijftig
jaar dood en Harm Jacobs Drenth ook al zesenveertig jaar. Haar dochter Wilhelmina Drenth is zeventien jaar geleden gestorven. Met
haar man Bareld Lucas Klamer is Wilhelmina
nu al weer zesenveertig jaar getrouwd en samen verloren zij vijf kinderen. Veel lief en leed
zullen zij samen gedeeld hebben. En wellicht
heeft hun zoon Lucas hen steeds ter zijde gestaan. Hoe zou dat allemaal gaan als zij er niet
meer is?

In deze akte wordt het beklemrecht verhoogd
van ƒ 35,- per jaar naar ƒ 60,- per jaar. Dit "ter
voorkoming van geschillen, welke ter eeniger
tijd over de meerdere of mindere vastheid en
vererfbaarheid van het regt van beklemming
van de landerijen zouden kunnen ontstaan".
Het gaat om de "twintig bunders, zevenenzeventig roeden en tien ellen (20 ha) behuisd
land, gelegen onder Oldekerk". Ze zijn dus
druk doende om met elkaar zaken op orde te
stellen in het geval van overlijden.

Als zij op 6 mei 1861 tachtig jaar is geworden
vindt ze het tijd om maatregelen te nemen. Zij
neemt de kastelein Jacobus Ouwinga in vertrouwen en vraagt hem getuige te willen zijn
bij het opmaken van een testament. Hiertoe
wordt uitgenodigd notaris Roessingh te Grootegast op 30 augustus 1861. De notaris-klerk
zal de tweede getuige zijn. Hiervoor staat de
tekst van haar testament, alsmede het officiële
stuk. (Rijksarchief Groningen, toegang 102,
inventarisnummer 126).

Nog zoekende in de vergeelde, stoffige boeken
van notarissen in de omgeving van Oldekerk
naar een testament van Bareld Lucas Klamer
ontdek ik weer een testament van Wilhelmina
Jans. Het is gedateerd 28 juni 1862. "Wat is
dat nou weer en houdt het dan nooit op?", denk
ik. "Die mensen hebben van de ene notaris
naar de ander gesjouwd, blij toe dat ik zulke
beslommeringen niet heb", mompel ik. Ik sta
op, want ik barst van de nieuwsgierigheid
naar de inhoud er van. Het is niet het repertorium van de notaris uit Grootegast, maar die
van notaris Abresch uit Zuidhorn. Snel loop ik
naar de computer om het testament aan te
vragen. Het duurde voor mijn gevoel een hele
poos voordat de ambtenaar van het Rijksarchief Groningen dit gevraagde stuk op mijn tafel neerlegde. Tot mijn stomme verbazing
kreeg ik het volgende onder ogen:

Blijkbaar zijn alle kinderen haar even lief,
want ze maakt geen onderscheid. Ze vindt alleen dat haar kleindochter Tetje Pol mee moet
delen in de erfenis en wel zodanig dat ze eenzelfde deel krijgt als haar eigen kinderen. Dat
meisje is voor haar als een eigen kind. Maar
deze activiteit brengt ook spanning met zich
mee, want ze zegt tegen de notaris dat ze haar
handtekening niet kan zetten omdat deze zo
trillen. Haar man Bareld Lucas Klamer is er
niet bij. Zou hij het er wel mee eens zijn geweest? Een testament van hen samen in het
repertorium van genoemde notaris heb ik niet
kunnen ontdekken. Heeft hij haar alleen laten
beslissen? Ze zullen het er ongetwijfeld samen
over gehad hebben en het mogelijk niet met
elkaar eens zijn geweest. Maar dat blijft gissen!

Wilhelmina Jans laat op 28 juni 1862 notaris
Abresch uit Zuidhorn bij haar thuis komen. Ze
is blijkbaar niet meer in staat om op éénentachtig-jarige leeftijd er zelf op uit te trekken. En weer is ze alleen. Gezien de inhoud
van haar testament, dat zij door hem laat opmaken is dat ook wel begrijpelijk. De schoenmaker Jan Venekamp en de smid Roelof Bui58

ning, beiden uit Niekerk, heeft ze verzocht als
getuigen te willen optreden. Ze laat de notaris
het volgende noteren:

(Rijksarchief Groningen, toegang 99, inventarisnummer 174, akte 107)
Tien maanden heeft ze er over gedaan om tot
dit besluit te komen. Ik heb mij afgevraagd
wat er in die periode is gebeurd. Is er onenigheid geweest tussen Bareld Lucas Klamer en
Wilhelmina Jans? Heeft ze hem de inhoud van
haar eerste testament opgebiecht en is daarover heibel ontstaan? Op dat moment was zij
zevenenveertig jaar met hem getrouwd en samen hebben zij natuurlijk heel wat opgebouwd. Maar waarom was deze man er niet
bij? Zo eensgezind als haar vader en moeder in
dat opzicht waren geweest lijkt het mij dat deze twee het volkomen oneens zijn geweest.
Maar dat is een veronderstelling die niet hard
te maken is. Feit is wel dat Wilhelmina Jans
het nu maar op z'n beloop laat, evenals Bareld
Lucas Klamer.

"Ik herroep bij dezen alle mijne vroegere
gemaakte uiterste-wils-beschikkingen".
De notaris schrijft verder:
"Deze bewoordingen door den ondergeteekenden Notaris aan de erflateresse voorgelezen
zijnde, heeft hij haar afgevraagd of dezelve
voor haar duidelijk zijn, en haare uiterste wil
bevatte, waarop door haar toestemmend is geantwoord; welke voorlezing, afvraging en antwoord is geschied in tegenwoordigheid der getuigen".
Daarna tekenen onmiddellijk de getuigen en
de notaris. Wilhelmina Jans verklaarde:
"haare naam wegens bevende handen en
hoogen ouderdom niet te kunnen teekenen".

Overlijdensacte van Wilhelmina Jans Meinardi, 4 januari 1868.
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De jaren zestig van de 19e eeuw zijn ingegaan
en uit bovenstaande blijkt dat Wilhelmina oud
is en moe. Toch maakt ze haar gouden bruiloft
mee op 6 april 1865.

kinderen heeft verwerkt. Een ieder van ons zal
daarover slechts kunnen fantaseren of toetsen
aan de eigen ervaringen.
Terug naar de werkelijkheid. Elisabeth Koopman, de schoondochter van Wilhelmina Jans
moet nu haar eigen zaken eerst regelen. De
zaken, die na het sterven van haar man, geregeld moeten worden. Allereerst laat zij haar
bezittingen inventariseren die zij samen met
haar man heeft verworven.

Daarna overlijdt haar man Bareld Lucas Klamer op 20 oktober 1866. Wilhelmina Jans is
dan vijfentachtig jaar. Een half jaar na het
overlijden van haar man sterft haar oudste
zoon Jan Klasens Pol. Het is 2 april 1867, negenenzestig jaar is hij geworden. Het is het
verlies van haar achtste kind. Misschien is dit
verlies nauwelijks tot haar doorgedrongen, alhoewel waarom eigenlijk niet? Ze heeft door de
jaren heen blijk gegeven van een enorme vitaliteit, levenskracht en doorzettingsvermogen.
Haar leven heeft ze steeds doorgeleefd. Nu
echter zijn haar krachten vervallen en als het
4 januari 1868 is komt er ook een einde aan
het leven van Wilhelmina Jans Meinardi.

Op 30 april laat zij voor haarzelf en haar vijf
minderjarige kinderen een akte opmaken van
haar inboedel en vee. Een boedelbeschrijving
"ter bewaring van de regten van partijen en
van een ieder, die daarbij belang mogt hebben". Daarbij is de toeziend voogd over haar
kinderen Lucas Jans Klamer, een landbouwer
uit Doezum, aanwezig. (Rijksarchief Groningen, toegang 102, inventarisnummer 141, akte
72)

Lucas Barelds Klamer plaatst een advertentie
in de Provinciale Groninger Courant van 14
januari 1868.
•

•

Den 4den dezer overleed onze moeder WILHELMINA JANS MENARDI, laatst weduwe van B.L. KLAMER, In den hoogen ouderdom van 86 jaren en 9 maanden,
De Wijk (Oldekerk) den 8 januari 1868.
Namens de overige Broeders en Zusters:
L. B. K L A M E R
•

Hij doet dit namens de overige "broeders en
zusters". Geen namen van deze broers en zussen. Daarom vermeld ik hen voor de goede orde. Fenneke Klasen Pol, Douwe Klasens Pol,
Froukje Klazens Pol en Tettje Klasens Pol,
alsmede Engelina Harms Drenth.
Het is triest maar Lucas Barelds Klamer komt
er niet aan toe om de zaken van zijn moeder af
te handelen, want hij overlijdt elf weken na de
sterfdag van zijn moeder op 25 maart 1868 op
de nog jonge leeftijd van zesenveertig jaar. Het
overlijden van haar negende kind is haar dus
bespaard gebleven.

De akte bestaat uit: "Eene boedelbeschrijving
van alle losse en vaste goederen, in- en uitschulden, behoorende tot de wettelijke huwelijksgemeenschap bestaand hebbende tusschen
haar en nu wijlen haaren Eheman Lucas Barelds Klamer met den welke zij op den zeventienden December achttienhonderddrieënvijftig te Niekerk zonder het aangaan van een
huwelijkscontract is gehuwd en onder vigeren
des tegenwoordigen vigerenden Burgelijken
Wetboeks - en tot de nalatenschap van gezegden haren Eheman Lucas Barelds Klamer, en
zulks ten zijnen sterfhuize te Oldekerk, alwaar
hij op den vijfentwintigsten Maart jongstleden
is overleden."
Omdat het voor onze familiegeschiedenis minder interessant is wat dit echtpaar aan goederen en bezittingen had, besloten wij deze boedelbeschrijving niet op te nemen. Wat nog wel
interessant is, dat zijn de spulletjes van Wilhelmina die bij haar in de schuur staan opgeslagen. Deze zullen wij even noemen: "Eenige
meubilaire goederen als een eikehouten Bureau, twee kabinetten, een spiegel, twee klokken, tien stoelen, vier tafels, een tinnen waterpot (die pispot had ik graag geërfd) twee di-

We zullen nooit weten hoe Wilhelmina Jans
haar vreugden in haar leven heeft beleefd,
evenmin zullen wij nooit weten hoe zij het leed
over het verlies van drie echtgenoten en acht
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156 tot en met 170, 661, 662, 664, 666, 670,
671, 677, 680 en 709.

to waterkannen, koperen ketel, ijzeren dito,
tang, koperen vijzel, twee kommen, koekpan,
koffijmolen, boternap, kaasrief, drie borden,
beddegoed, ladetafel, twee stoven, tobbe, karn,
bank, ijzeren pot, Arreslede, alsmede enige
vrouwelijke lijfstoebehoren nagelaten door de
ouders van Lucas Barelds Klamer."

3. Een uittreksel van eene koopacte op den
vijfden Julij Achttienhonderd vierenvijftig
voor den Notaris meester Johan Wichers
Quintus te Groningen gepasseerd behoorlijk
geregistreerd van Zeventien bunders land
(17 ha), gelegen onder Oldekerk in beklemd
gebruik als voren voor een jaarlijksche op
Midwinter verschijnende vaste huur van
vijfendertig gulden, kadastraal bekend gemeente Oldekerk sectie B numeris 1,3,52
tot en met 61, sectie D numeris 663, 678,
679, 740 en 741, grootte zamen twintig
bunders zevenenzeventig roeden tien ellen.
(20 ha)

Elisabeth Koopman laat weten dat zij en haar
minderjarige kinderen op de waarde van bovengenoemde goederen recht heeft voor vijf
achtste gedeelte. Dit gedeelte wordt getaxeerd
op ƒ 37,50.
Elisabeth Koopman heeft de eed afgelegd dat
zij niets, maar dan ook niets zal achterhouden.
En er zijn nog heel wat papieren in huis, niet
alleen van haar en wijlen haar echtgenoot,
maar ook nog van Wilhelmina en Bareld. Dus
voor de dag ermee! Dit zijn de "titels en papieren van aanbelang" in het huis van Elisabeth
Koopman op 30 april 1868:

4. De eerste grosse van eene Notariële acte
gepasseerd voor meester Nicolaas van Hasselt, residerende te Groningen, op den dertienden Mei achttienhonderd tweeënzestig,
waarbij het beklemrecht van de landerijen
hierboven beschreven sub drie is gewijzigd,
en de vaste huur in plaats van vijfendertig
gulden is verhoogd tot zestig gulden.

1. De eerste grosse van eene koopacte op den
twintigsten januarij achttienhonderd vierenzestig voor den Notaris meester Herman
Pieter Wichers gepasseerd, behoorlijk geregistreerd waarbij de overleden Lucas Klamer met zijne Ehevrouw Elisabeth Koopman heeft aangekocht den vollen eigendom
van twee bunder negenentwintig roeden (2
ha) land, gelegen onder Oldekerk en aldaar
kadastraal bekend onder sectie C nummeris
52 en 54.

5. De expeditie van eene koopacte op den negenden Junij achttienhonderd zeventien,
voor den Notaris meester Lucas Jan Wichers te Leek gepasseerd behoorlijk geregistreerd, waarbij de ouders van Lucas Barelds Klamer hebben aangekocht de Behuizing met tuin nevens de vaste beklemming
der landerijen hierboven omschreven met
numero drie.

2. Een uittreksel van eene koopacte op den
zesentwintigsten Augustus achttienhonderd
zesenvijftig voor den Notaris Marcus van
Swinderen residerende te Ezinge, gepasseerd behoorlijk geregistreerd, waarbij de
overleden Lucas Klamer met zijne Ehevrouw opgemeld, heeft aangekocht den eigendom van ongeveer Achtentwintig bunder, zesennegentig roeden en veertig ellen
(29 ha) behuisd land, gelegen te Oldekerk,
bij Bareld Lucas Klamer en vrouw onder
beklemming in gebruik voor een jaarlijksche op Midwinter verschijnende vaste
huur van zestig gulden, kadastraal bekend
gemeente Oldekerk onder sectie D numeris

6. Een afschrift van eene acte van verbetering
van beklemming op den zeventienden April
achttienhonderd vijfenveertig voor den te
Leek residerende Notaris meester Cornelis
de Ranitz gepasseerd behoorlijk geregistreerd, waarbij het beklemregt der landerijen hierboven omschreven sub numero
twee is gewijzigd, en de vaste huur van
veertig gulden op zestig gulden is gebracht.
7. De eerste grosse van eene koopacte op den
vierentwintigste April achttienhonderd zesenvijftig voor mij Notaris gepasseerd be61

En kijk eens hoeveel erfgenamen Wilhelmina
nu heeft. Voor een goed overzicht zet ik deze
op een rijtje:

hoorlijk geregistreerd, waarbij door de ouders van Lucas Barelds Klamer is aangekocht eene Behuizing met tuin, staande en
gelegen te Kuzemerbalk onder Oldekerk, en
aldaar kadastraal bekend onder sectie C
numeris 292 en 293 gedeeltelijk.

Zes kinderen

:

Fenneke Klasen Pol
Douwe Klasens Pol
Froukje Klazens Pol
Tettje Klasens Pol
Engelina Harms Drenth
Lucas Barelds Klamer

8. Een expeditie van een ruilcontract op den
tweeëntwintigsten Januarij achttienhonderd dertig voor den te Leek residerenden
Notaris meester Lucas Jan Wichers gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, waarbij aan
Wilhelmina Jans Meinardi in ruiling is toegedeeld min of meer vijf bunder tweeëndertig roeden (5 ha) vrij eigen land gelegen onder Oldekerk en aldaar kadastraal bekend
onder sectie D numeris 132 en 134.

Twaalf kleinkinderen:

Einde citaat voor wat betreft de papieren van
aanbelang die Elisabeth Koopman in huis
heeft. Dat is niet niks en daarover zal ze voor
een aantal er van contact moeten opnemen
met de overige kinderen van haar schoonmoeder. Daarvoor is de aangewezen persoon Douwe Klasens Pol, als de enige nog in levende
zijnde zoon van Wilhelmina Jans.

Klaaske Jans Pol
Antje Jans Pol
Margien Jans Pol
Klaas Jans Pol

kinderen van wijlen
haar oudste zoon
Jan Klasen Pol

Jan Boukes Bakker
Anje Boukes Bakker
Harm Boukes Bakker

kinderen van wijlen
haar dochter
Wilhelmina Harms
Drenth
kinderen van wijlen
haar zoon
Lucas Barelds
Klamer

Hendrik Klamer
Wilhelmina Klamer
Bareld Klamer
Lucas Klamer
Jan Klamer

De erfgenamen waren verplicht aangifte te
doen van de nalatenschap. Van deze aangifte
maakte een belastingambtenaar een overzicht,
de zogenaamd memorie van successie.

Een achterkleinkind :

Op deze manier is de vermogenspositie van
onze voorouder Wilhelmina Jans Meinardi
heel duidelijk in beeld gekomen. We kregen
evenwel ook een duidelijk beeld van de onderlinge verhoudingen tussen haar kinderen.

Jantje Bolhuis

kind van wijlen haar
kleindochter Wilhelmina Pol, de dochter
van haar zoon Jan
Klasen Pol

Douwe Klasens Pol en Elisabeth Koopman
worden het niet eens over de verdeling van de
erfenis en zo ontstaat er bonje tussen partijen.
Enerzijds Elisabeth Koopman en anderzijds de
kinderen met de naam Pol en Drenth. Daarbij
komt nog dat Douwe Klasens' overleden oudste
broer Jan Klasen Pol nakomelingen heeft die
ook recht hebben op een kindsdeel, eveneens
als de nakomelingen van haar overleden dochter Wilhelmina Drenth. Haar overleden zoon
Willem Klasens Pol had geen kinderen.

De gesprekken over de verdeling van de erfenis van Wilhelmina Jans Meinardi verlopen
niet naar wens. Elisabeth Koopman is van
mening dat zij recht heeft op de helft van haar
schoonvaders nalatenschap alsmede een
kindsdeel van de nalatenschap van haar
schoonmoeder.
Daartegen verzet Douwe Klasens Pol zich
want hij is de mening toegedaan dat zijn moeders nalatenschap meer is dan de helft van bepaalde goederen. Zij komen er dus niet uit.
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Het gevolg is dat beide partijen afzonderlijk
aangifte doen, want de meningen over het
aandeel waarop men recht denkt te hebben lopen immers nogal uiteen.

Zij spoeden zich op 14 juli 1868 naar het huis
van zijn zwager Wobbe de Vries in Zuidhorn.
Hij was getrouwd met zijn zus Froukje Klazens, commissionair en een bemiddeld man.
Elisabeth Koopman is er niet bij.

Douwe Klasens Pol roept zijn zussen en zijn
halfzus Engelina Drenth bijeen. Maar ook diegenen die de belangen van de kinderen en de
kleinkinderen van zijn broer Jan Klasen behartigen.

Een voorbeeld van zo'n memorie van successie
nemen wij hieronder op. (Rijksarchief Groningen, microfilm memories van successie Zuidhorn). Volledigheidshalve volgt hierna de
tekst:
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Reg IV nr 1831
Memorie van aangifte der na
Dagvdg nr 16'145 nr 6901
latenschap van Wilhelmina
T5 bis dl 4 St 108 nr 65
Meinardi overleden te Oldekerk
Reg.50 art.4.3612
De ondergeteekenden:
1a Harm Boukes Bakker arbeider te Feerwerd
b Jan Boukes Bakker van beroep schipper
gedomicilieerd te Niekerk
c Anje Boukes Bakker dienstmeid te Niehove
als kleinkinderen van de overledene ieder 1/24
2a Trientje Willems Hoeksema te Niekerk, als
moeder en voogdesse over hare minderjarige kin
deren Klaas en Margien Pol
b Antje Pol, weduwe van Hendrik Dijkhuis,
zonder beroep te Hoogkerk, als moeder en voogdesse over de minderjari

gen Aafke, Jan en Jantje bij opgenoemde overledene in echte verwekt.

c. Annechien Nauta zonder beroep te Groningen als ge
magtigde van Roelf Bolhuis, stuurman al
daar, vader en voogd over zijne minderjarige
dochter Jantje Bolhuis ingevolge onderhand
sche en aan deze memorie gehechte geregistreerde volmagt
d. Klaaske Jans Pol, vrouw van Kornelis Scheep
sma te Noordamerica, de sub 2 genoemden
gezamenlijk
representerende
hunnen
vader
en grootvader wijlen Jan Pol, volle zoon van
de erflaatster, ieder voor 1/40 of tezamen voor 1/8
3. Engelina Harms Drenth, vrouw van Kornelis
Willems Dijk, landbouwer te Midwolde,
kind voor 1/8 gedeelte
4. Fenje Pol, weduwe Mente Wiegers Beuke
ma, landbouwer te Oldekerk
5. Douwe Pol, kastelein aldaar
6. Tetje Pol, vrouw van Jan Hendriks Jongst,
koopman aldaar
7. Frouktje Pol, vrouw van Wobbe de Vries,
commissionair te Zuidhorn, de vier laatst
genoemde
aangevers
als
kinderen
ieder
voor 1/8 ter zake dezes aangifte, woonplaats kie
zende ten huize van Wobbe de Vries voornoemd.
Verklaren
Dat op den 4 januarij 1868 te Oldekerk al
waar zij haar laatste woonplaats had isoverleden
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isoverleden Wilhelmina Meinardi tot hare
eenige erfgenamen naar de wet nalatende
hare hierboven genoemde kinderen, klein
en achterkleinkinderen benevens Lucas Barelds
Klamer, in leven landbouwer te Oldekerk
kind voor een achtste gedeelte.
Dat tot de nalatenschap van gemelde erf
laatster behooren de volgende onroerende za
ken als;
1e De helft eener behuizing met de vaste al
toosdurende beklemming van de daarbij be
hoorende landerijen, staande en gelegen te
Oldekerk, groot 28 bunders 96 roeden 40 ellen,
kadastraal bekend gemeente Oldekerk Sectie
D no 156 tot 170, 661, 662, 664, 666, 670, 671, 677, 680

en 709 doende 's jaarlijks op Midwinter tot vaste
huur de somma van f 60,2e De helft in eene behuizing met de vaste al
tijd durende beklemming van de daarbij behoo
rende landerijen staande en gelegen te Ol
dekerk, groot 20 bunder 77 roeden en 10 el
len kadastraal bekend gemeente Oldekerk
sectie B no 1,3,52 tot 61 sectie D no 663, 678,
679, 740 en 741 doende 's jaarlijks op Midwinter
tot vaste huur f 60,3e De helft in een huis met tuin te Kuzemer
balk als boven kadastraal bekend Sectie
C no 292 en 293 ged. groot 1 roe 95 ellen
4e Vijf bunder 32 roe eigen land te Oldekerk
kadastraal bekend gemeente Oldekerk Sectie
D no 132 en 134
Dat de overledene geene goederen als be
zwaarde
erfgenaame
of
in
vruchtge
bruik bezat en daar door haar overlijden
geen
periodieke
uitkeering
bij
opvolging
zijn overgegaan of vervallen.
En verklaren de ondergeteekenden tenslotte
door het doen dezes aangifte niet gerekend
te willen worden volmondig te erkennen
dat de overledene slechts gerechtigd was tot
de helft in opgemelde vastigheden sub 1,2 en 3, maar
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willen zij door deze memorie onverkort
houden hunnen bevoegdheid om aanspraak
te maken op meer dan de helft in de goe
deren sub 1,2 en 3 hierboven opgenoemd.
Aldus overgegeven ten kantore van het
Regt van Successie te Zuidhorn den
julij 1868

Dit
is gesteld door Anje Boukes
Bakker aangemerkt in het hoofd dezer
sub 1 e genoemd die verklaarde niet
te kunnen schrijven. Alles in tegen
woordigheid van ons:
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hebben op de helft van alle bezittingen zoals
deze staan vermeld in de memorie van successie van de Pollen en Engelina Drenth, alsmede
een kindsdeel van de andere helft. Alles moet
volgens haar dus volgens de wet worden geregeld.

Prachtig om even naar de handtekeningen van
deze groep familieleden te kijken. De Pollen
zijn niet de jongsten meer en ze bibberen allemaal van de spanning. Fenneke Klasen (66),
Douwe Klasens (64), Froukje Klazens (62) laat
haar man tekenen, evenals Tettje Klasens
(60). Zij is getrouwd met Jan Jongst. A. Bolhuis-Nauta komt op voor de belangen van
Wilhelmina's achterkleinkind. De twee jongens Bakker brengen het er beter vanaf. Ze
zijn wat vaster en vertrouwder met de kroontjespen. Antje Jans zet een groot kruis omdat
zij de schrijfkunst niet verstaat. K.W.Dijk is de
echtgenoot van Engelina Drenth.

Maar zoals gezegd willen de Pollen en Engelina Drenth alsmede het nageslacht van haar
overleden kinderen hier niets van weten. Zij
zijn er van overtuigd dat hun moeder en oma,
ondanks het feit dat zij in gemeenschap van
goederen met Bareld Lucas Klamer was getrouwd recht hebben op meer dan de helft van
die goederen.

Trientje Willems Hoeksema is de tweede
vrouw van Wilhelmina's oudste zoon Jan Klasen. Met haar trad hij op zesenvijftig-jarige
leeftijd nog in het huwelijk, vandaar de nog
minderjarige kinderen. Van de drie kinderen
van zijn eerste vrouw Jantje Ates Heijs zijn
Antje Jans en Klaaske Jans nog in leven. Wilhelmina Jans is dood. Klaaske Jans is geëmigreerd naar Amerika, vandaar dat alleen Antje
Jans tekent.

Deze tegenstelling van partijen noodzaakt hen
een advocaat in de arm te nemen. Mr. S.M.S.
Modderman uit Groningen gaat het hele zaakje uitzoeken en komt tot de conclusie dat bepaalde goederen uitsluitend tot de nalatenschap van Wilhelmina behoren.
Ik heb zes dagen in het Rijksarchief te Groningen in stoffige boeken niezend en proestend
naar de vaststelling van dit persoonlijk bezit
gezocht en helaas zonder resultaat. En dat zat
mij niet lekker. Op een gegeven moment legde
ik deze kwestie voor aan de archivaris en hij
adviseerde mij het zoeken te staken. Hij concludeerde dat dit geval met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid een zuivere privé-aangelegenheid moet zijn geweest en dat er
daarom mogelijk geen gegevens in het Rijksarchief aanwezig waren.

Genoemde groep mensen, die deze aangifte
doet, heeft Elisabeth Koopman volkomen genegeerd. Ze noemen haar en haar kinderen
zelfs niet als mede-erfgenamen.
Hieruit concludeer ik dat de familieverhouding
niet al te best was. Maar mijn inziens bleek
dat ook al enigszins uit de overlijdensadvertentie van hun moeder, want Lucas Klamer
noemde zijn halfbroers en halfzusters hierin
ook niet bij name.

Ik nam zijn advies ter harte en heb het zoeken
gestaakt. Later zou toch duidelijk worden welke bezittingen Wilhelmina Jans' persoonlijk
eigendom waren.

Elisabeth Koopman staat alleen en is daarom
gedwongen haar eigen maatregelen te nemen.
Zij doet twee weken later aangifte. De heren
die deze aangifte moeten registreren laat ze
"ten haren woonhuis te Oldekerk" komen.

Het duurde een half jaar voordat hun advocaat
met de gegevens boven water kwam. Alle betrokkenen accepteerden zijn opgespeurde gegevens behalve Engelina Drenth. Maar er was
niet meer uit te halen dan er in zat en vanaf
dat moment werd besloten dat alle bezittingen
van Wilhelmina Jans Meinardi onder de hamer moesten. Men kon dan kopen waarin men
belangstelde of een buidel met geld mee naar

In deze aangifte noemt zij vanzelfsprekend
haar man en kinderen als erfgenamen het
eerst, waarna de grote groep erfgenamen uit
het eerste en tweede huwelijk van haar
schoonmoeder worden genoemd. Zij blijft bij
haar mening dat zij en haar kinderen recht
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jaarlijksche op Midwinter verschijnende vaste
huur van ƒ 5,-

huis nemen. Ook moesten alle huurpenningen
van de verhuurde landerijen verrekend worden alvorens men kon overgaan tot de eindafrekening. En niet te vergeten de schulden en
de gemaakte kosten.

Dat zij de nalatenschap van wijlen Wilhelmina
Jans Meinardi en de huwelijksgemeenschap
tusschen haar en wijlen Bareld Lucas Klamer
bestaan hebbende, wenschen te scheiden en te
deelen, waartoe zij de gemelde goederen moeten verkoopen: Dat zij om het belang der minderjarigen daartoe de magtiging Uwer Regtbank behoeven: Reden waarom zij zich tot U
Edelachtbaren wenden met eerbiedig verzoek:
Dat het U Edelachtbaren moge behagen naar
aanleiding van artikel 1122 van het Burgerlijk
Wetboek hun verlof te verleenen tot den openbaren verkoop van voorgeschreven onroerende
goederen ingevolge de bepaling van artikel 453
van dat Wetboek."

Antje Pol woont in Hoogkerk en krijgt de opdracht om naar Mr. Modderman te gaan en
hem te vragen een brief te schrijven naar de
rechtbank omdat ze de hele santenkraam willen verdelen. Deze gerechtelijke toestemming
is nodig voor de minderjarige erfgenamen. De
heer Modderman schrijft aan de Arrondissements Regtbank van Groningen het volgende:
"Geven met schuldigen eerbied te kennen
1. ANTJE POL, weduwe Hendrik Dijkhuis,
koopvrouw te Hoogkerk;
(dan volgen alle afstammelingen van Jan
Pol en hun voogden)
2. FENNEKE KLASEN POL, landbouwersche
te Oldekerk;
3. DOUWE KLASEN POL, bakker te Oldekerk;
4. FROUKJE KLASEN POL, vrouw van Wobbe de Vries;
5. TETJE KLASEN POL, vrouw van Jan
Jongst;
6. JAN, HARM en ANJE BAKKER, kinderen
van wijlen Anna Drenth;
7. ENGELINA DRENTH, vrouw van Kornelis
Dijk;
8. ELISABETH KOOPMAN, weduwe van Lucas Barelds Klamer;
(voogdes over haar minderjarige kinderen)

Het verbaasde mij dat deze laatste bezitting
onder 5 nu zomaar te voorschijn kwam. Ik heb
geen poging gedaan de herkomst er van te achterhalen. Aanwijzingen in de in mijn bezit
zijnde vele papieren heb ik niet en ook dat
zoek ik misschien in een later stadium nog wel
eens uit. Het kan maanden duren voordat ik er
achter kom.
Bovenstaand verzoek gaat op 5 december 1868
naar het Openbaar Ministerie en dit college
geeft haar fiat, waarna de Arrondissements
Regtbank te Groningen op 11 december 1868
het request van Antje Pol en consorten toewijst en overgaat tot "magtiging om de ten requeste omschreven onroerende goederen in het
openbaar te verkoopen door middel van eene
bevoegden beambte volgens de plaatselijke gebruiken, voor zoover niet strijdig met de wet,
en in tegenwoordigheid, immers na behoorlijke
oproeping van de toeziende voogden."

dat de requestanten mandelig bezitten:
(hier volgen de vier bezittingen zoals deze ook
genoemd worden in de memorie van successie)"

Zo dat zit er op, de voorbereidingen voor deze
openbare verkoop kunnen beginnen. Eerst
maar Kerst en Nieuwjaar vieren en dan aan de
slag.

Maar dan komt er een vijfde bezit:
"Den eigendom van eene behuizing met erf en
daarbij behoorende grond, tezamen groot 9
roeden, 20 ellen, (9 are) staande en gelegen te
Oldekerk, kadastraal bekend Sectie D, no's
548, 719 en 720, onder vaste beklemming in
gebruik bij Albert Roorda en vrouw voor een

In de Provinciale Groninger Courant van 12
januari 1869 wordt de verkoping als volgt
aangekondigd:
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De verkopers hebben een hele serie artikelen
met voorwaarden opgesteld. Alleen onder deze
voorwaarden zullen de boerderijen en percelen
grond kunnen worden verkocht. Het is droge
kost om te lezen en daarom neem ik het niet
op. In de meeste gevallen komt het er op neer
dat de behuizingen en schuren met alle lusten
en lasten, zichtbare en verborgen gebreken
moeten worden gekocht en dat zij daarvoor
"niet aanspraakbaar willen zijn". De tuinen en
landerijen moeten worden gekocht volgens kadastrale opgave en voor "mindere maat" willen
de verkopers ook niet aansprakelijk zijn.
De koper van perceel één moet tachtig gulden
extra betalen voor de in dat perceel aanwezige
karnmolen en de koper van perceel twee moet
de daarbij behorende praam kopen, eveneens
voor tachtig gulden. De percelen drie en vier
zullen recht van "reed en drift hebben over
perceel één"
De kopers moeten op 1 mei 1869 bij de notaris
betalen. Alles in één keer en "in goede gangbare klinkende nederlandsche zilveren munt en
niet anders." Zo dat is heel wat anders dan onze huidige bankpasjes en chipknips. Een buidel vol met zilveren munten klinkt als muziek
in de oren, lijkt mij.

En wat schetst mijn verbazing? Er worden niet
vijf maar zeven onroerende goederen aangeboden. De advertentie nader bekeken kom ik
tot de conclusie dat het hooiland, zoals omschreven in de memorie van successie, in tweeen is gesplitst en onder zeven staat nog een eigendom, een behuisde heemstede met grond,
die in gebruik is bij Tjeert Boekema.

Tien artikelen met voorwaarden worden voorgelezen aan de menigte. De laatste is nog wel
interessant om door te geven. Als alle bieders
een uur na de laatste veiling nog bij hun bod
blijven dan zullen de verkopers bekend maken
of zij de te verkopen percelen aan de hoogste
bieder gunnen of niet. Alle verkopers zijn
aanwezig en de verkoop gaat van start:

Wilhelmina Jans en Bareld Lucas Klamer zijn
blijkbaar nogal geheimzinnig geweest ten opzichte van hun kinderen want zij hebben daarvan geen papieren en zij weten ook niet of er
"eenige overschrijving ten kantore van de hypotheken te Groningen heeft plaats gehad"

PERCEEL EEN
Het wordt een leuke dag voor de bevolking van
de gemeente Oldekerk op zaterdag 23 januari
1869. Allemaal op naar het huis van Douwe
Klasens Pol, want daar vindt de publieke verkoop bij opbod plaats onder toezicht van notaris Roessingh te Grootegast. (Rijksarchief Groningen, toegang 102, inventarisnummer 143)

Eene boerenbehuizing en schuur met vaste altoos durende in alle linien verervende beklemming van de daarbij behoorende landerijen, tuin en appelhof, enzovoort, enzovoort.
Hierop doet Elisabeth Koopman het hoogste
bod ter waarde van
ƒ 13625,-
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PERCEEL TWEE

PERCEEL ZEVEN

Eene behuizing benevens de vaste altoos durende en in alle linien verervende beklemming
van de daarbij behoorende landerijen, enzovoort, enzovoort.

Den eigendom van zevenentachtig roeden,
tachtig ellen behuisd land, gelegen onder Oldekerk, enzovoort, enzovoort, in beklemd gebruik bij Tjeerd Boekes Boekema.
ƒ 100,-

Elisabeth Koopman's hoogste bod

Na afloop van de veiling is het wachten op het
sein of de verkopers het de hoogste bieders
gunnen. Ze steken de koppen bij elkaar en
komen tot de conclusie dat het een ieder gegund is. Engelina Drenth is het er niet mee
eens, maar haar inbreng is te gering om het
niet door te laten gaan. De meerderheid gaat
er mee akkoord. En daar moet op gedronken
worden, hi, ha, ho!

ƒ 10225,-

PERCEEL DRIE
Twee bunder, achtentachtig roeden, veertig ellen eigen land gelegen onder Oldekerk, enzovoort, enzovoort, bijgenaamd de zes grazen.
Renger Jongst doet hierop voor zijn moeder
het hoogste bod
ƒ 1750,-

Elisabeth Koopman, die de landerijen in haar
bezit heeft en die in beklemd gebruik waren bij
Bareld Lucas Klamer en Wilhelmina Jans
moet nu nog de landerijen verhuren. Immers,
deze landerijen waren verervende beklemde
landerijen en de opbrengst van de huren behoort tot de huwelijksgemeenschap van haar
schoonouders. Daarvan moeten de Pollen en de
Drenthen nog hun aandeel hebben.

PERCEEL VIER
Twee bunder, vierendertig roeden, dertig ellen
eigen land gelegen onder Oldekerk. Van dit
perceel is min of meer vijftien roeden land beklemd, enzovoort, enzovoort, bijgenaamd de
vijf grazen.
Dit hooiland wordt verkocht aan de landbouwer Klaas Beukema voor een bedrag van
ƒ 950,-

Wat een gedoe! Maar zij kan er niet onderuit
en de notaris organiseert een publieke verhuring van zesenveertig percelen grond op 11
april 1869. Weer in het huis van Douwe Klasens Pol. Ik zou bijna denken dat zij en hij goede maatjes zijn geworden.

PERCEEL VIJF
Een behuizing met tuin te Kuzemerbalk gelegen onder Oldekerk.

Onder de liefhebbers zijn nogal een aantal
Klamers te ontdekken. Een Hendrik Klamer,
Gerardus Klamer, Willem Klamer en Bareld
Klamer. Allen arbeiders te Niekerk. Zij huren
meerdere percelen grond door er het hoogste
bod op uit te brengen. Uiteindelijk brengt het
geheel een bedrag op van
ƒ 2082,55

Dit perceel komt niet onder de hamer. Tetje
Pol heeft laten weten dat zij dit wil kopen en
het huis met de tuin is door beëdigde taxateurs
gewaardeerd op
ƒ 250,PERCEEL ZES

Maar we zijn er nog niet. De roerende goederen van de gestorven Wilhelmina Jans Meinardi staan nog bij Elisabeth Koopman onder
dak, zoals eerder gemeld. Er nog maar weer
eens een boeldag tegen aan gegooid. Zo heeft
Wilhelmina na haar dood heel wat Oldekerkers een aantal mooie dagen bezorgd.

Den eigendom van een bunder, negen roeden,
twintig ellen behuisd land, gelegen onder Oldekerk, in gebruik bij Albert Wietzes Roorda,
enzovoort, enzovoort.
Dit perceel wordt gekocht door Ebbel Willems
Dijkstra, landbouwer te Hoogkerk, evenals
perceel nummer 7.
ƒ 90,73

Deze bedragen bij elkaar opgeteld is
ƒ 10572,212.

De boeldag wordt gehouden op 8 mei 1869. De
arreslee heeft Elisabeth Koopman nodig en die
koopt ze dan ook voor ƒ 3,-. Het bureau wil ze
ook hebben en daarvoor legt ze ƒ 24,- neer.
Buiten het feit dat Tetje Pol nog wat stoven,
stoelen en een tafel koopt gaat de rest van de
inboedel naar vreemden. Blijkbaar hebben de
eigen kinderen geen belang bij de spullen van
hun overleden moeder. Als alles onder de hamer is geweest hebben de roerende goederen
een bedrag bijeen gebracht van
ƒ 103,30

Dat bedrag gaat af van het gemeenschappelijk
bezit van Bareld Lucas Klamer en Wilhelmina
Jans. Er resteert dus
ƒ 16140,332
Van dit bedrag krijgen Elisabeth Koopman en
haar kinderen het aandeel van hun schoonvader en grootvader. En dat is de helft. Zij krijgen dus
ƒ 8070,16:
De andere helft is voor Douwe Klasens Pol en
consorten. Het is het aandeel van hun moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder. Ook voor
hen
ƒ 8070,16:

Als dan ook deze klus is geklaard kan de notaris de balans opmaken. Hij roept alle betrokkenen op om 24 juni 1869 naar het logement
van Jacobus van Bruggen in Zuidhorn te komen. Daar zal die dag de definitieve verdeling
van de nalatenschap van Bareld Lucas Klamer
en Wilhelmina Jans Meinardi plaatsvinden.
(Rijksarchief Groningen, toegang 102, inventarisnummer 144)
"En verklaarden de codividenten aldus opgemelde huwelijksgemeenschap en nalatenschap
met onderling genoegen te hebben gescheiden
en gedeeld, een ieder zijn aandeel in dezelve te
hebben ontvangen en daarvoor finaal en zonder reserve te quiteren, reserverende zich Engelina Drenth alle hare regten die zij vermeent
nog op de nalatenschap van haren vader Harm
Drenth te hebben."

Maar Douwe Klasens heeft niet voor niets een
advocaat in de arm genomen. De landerijen
behoorden uitsluitend tot de nalatenschap van
zijn moeder, en daarin delen alle acht kinderen of hun nakomelingen. Het zijn de opbrengsten van alle landerijen die publiek zijn verkocht, zoals de vijf en zes grazen hooiland,
alsmede de beklemde landerijen bij anderen in
gebruik. Totaal
ƒ 2925,Ook deze landerijen zijn inmiddels verhuurd en de huurpenningen brachten een bedrag op
van

En dan gaan we nu even kijken met welk bedrag de erfgenamen naar huis gaan. Als de notaris alle inkomsten van de publieke verkopen
heeft opgeteld komt hij tot een totaalbedrag
van
ƒ 26712,55

Op deze wijze heeft hij het
aandeel van zijn moeder
gebracht op het totaal van
Ook daar moeten nog wat
kosten af, zoals notariskosten,
de kosten van de rechtbank,
enzovoort. Deze zijn totaal

Maar daar gaat wel het één en ander van af.
Er is geld geleend bij particulieren in Groningen en Haren, totaal ƒ 5850,-. In de gemeenschap is door Wilhelmina Jans een bedrag gestort van ƒ 3000,- door de ruiling van vast
goed. Daarover hebben wij eerder kunnen lezen. En dan komen de kosten die nog afgetrokken moeten worden, zoals de nog verschuldigde rente, notariskosten, verteeringskosten, advocaatskosten, kosten voor waterschap en molenschot, enzovoort, enzovoort.
Met elkaar bedragen deze kosten
ƒ 1722,212.

Uiteindelijk kunnen ze dan
met elkaar het bedrag delen
dat hiervan overblijft,
te weten:

ƒ 254,16

ƒ 11249,32:

ƒ 546,772

ƒ 10702,552

Mijn moeder zou gezegd hebben: "Hoe meer
kinderen, hoe dunner de pannekoek" en dat
blijkt ook hieruit.
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Het laatstgenoemde bedrag moeten de acht - Elisabeth Koopman en haar minderjarige
kinderen delen, hetgeen neerkomt op
kinderen van Lucas Bareld Klamer.
ƒ 1337,82
Het bedrag van ƒ 1337,82 krijgen ze allemaal
We noemen ze voor alle duidelijkheid nog
in contanten uitgereikt. Daarna plaatsen alle
even:
kinderen, de voogden en de toeziende voogden
- Antje, Klaaske, Margien en Klaas Pol, alshun handtekening, behalve Antje Bakker ommede Jantje Bolhuis, kinderen en kleinkind
dat zij de schrijfkunst niet verstond. Engelina
van Jan Klasens Pol.
Drenth tekent ook niet, ze is ontevreden over
- Fenje Klazens Beukema-Pol
deze afhandeling.
- Douwe Klasens Pol
- Froukje Klazens de Vries-Pol
Ik ben zeer tevreden omdat er een einde is ge- Tettje Klasens Jongst-Pol
komen aan het beschrijven van het leven van
- Jan, Harm en Bouke Bakker, kinderen van
onze voorouder Wilhelmina Jans Meinardi.
Wilhelmina Drenth
Een hoofdstuk is afgesloten. Adieu, bet-over- Engelina Harms Dijk-Drenth
grootmoeder MIEJE.
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Douwe Klasens Pol en Hendrikje Jobs Ouwinga
Douwe Klasens werd op zondag 8 april 1804
gedoopt in Niekerk. Wat opvalt is dat zijn
doopinschrijving een aanvulling heeft, namelijk zijn geboortedatum.

Als Douwe negentien jaar is moet hij gekeurd
worden voor de militaire dienst en hij werd
goedgekeurd. Hij was toen reeds boerenknecht.
Hij was zesentwintig jaar toen hij in het huwe-

Mogelijk heeft dit besluit ingehouden dat
voortaan ook de geboortedatum van de dopeling moest worden bijgeschreven. De schoolmeester was op dat moment zijn oom Gerrit
Andries Olthoff, de man van zijn tante Doetje
Douwes, de zus van zijn vader Klaas Douwes.
En nauwgezet als de man was nam hij dat besluit serieus. Douwe Klasens is de tweede dopeling wiens geboortedatum door hem wordt
neergeschreven, tot en met 19 februari 1804
vermeldde hij ook alleen de doopdatum. Met
sierlijke letters schrijft hij het volgende neer:

lijk trad met Hendrikje Jobs Ouwinga, een
landbouwersdochter uit Niekerk. Hij trouwde
dus een meisje uit de sociale klasse waartoe hij
ook zelf behoorde, boeren dus.
Volgens Paping deelden de schoolmeesters de
sociale klassen grofweg in als boeren, burgers
en arbeiders. Overigens was dat in mijn jeugd,
meer dan een eeuw later ook nog het geval.
Burgers waren diegenen die geen boer of arbeider waren. Bovendien staan de vele streekromans vol over de grote strijd tussen ouders

en kinderen als het ging om boerenzonen die
met dienstmeisjes wilden of moesten trouwen
en boerendochters met knechten. Zo'n gegeven
inspireerde schrijvers en schrijfsters om een
boek te schrijven, en het is smullen bij de verharde verhoudingen in de gezinnen. Ik ben er
zeker van dat vele verhalen op waarheid berusten al of niet met enige fantasie.

Op de lagere school zal Douwe Klasens ongetwijfeld het lezen en schrijven van hem geleerd
hebben. Meer kennis heeft hij mogelijk verworven van zijn neef Andries Olthoff, die voor
zijn vader in het jaar 1817 waarnam.
Als hij toen op dertien-jarige leeftijd tenminste
nog naar school ging, maar in die kringen zal
dat wel het geval geweest zijn. Zo niet, dan
heeft hij zijn moeder en stiefvader geholpen in
het boerenbedrijf.

In mijn jonge jaren heb ik deze ongenuanceerde indeling in sociale klassen ook meege77

maakt. In de Gereformeerde meisjesvereniging
waren er twee groepen, een afdeling A en een
afdeling B. In de afdeling A zaten de dochters
van de arbeiders en in afdeling B de "dames"
van de boeren en burgers. Hoe konden ze het
bedenken? Burgers waren ook diegenen die
geen boer of arbeider waren.

van Groningen naar Uithuizen. Zij werkten op
een confectiefabriek en wij op kantoor, want
wij hadden de MULO doorlopen. Wij ontmoetten hen 's avonds op de terugweg, want 's morgens moesten zij veel eerder beginnen. Zo bleef
er toch ongewild verschil. Beide groepen voelden dat ook zo.

Ik had vier vriendinnen, en wij waren altijd
met z'n vijven. Door de kerkscheuring in 1944
viel er één buiten de boot. Haar ouders werden

Hendrikje Jobs Ouwinga,de bruid van Douwe
Klasens Pol werd geboren op 18 augustus 1806
in Niekerk.

Vrijgemaakt Gereformeerd. Toen waren wij
nog met ons vieren. De vaders van mijn vriendinnen oefenden beroepen uit als commissionair, boekhouder van een hoedenfabriek en
schoenmaker. Mijn vader was koppelbaas,
maar daarover later meer.

Het gezin waaruit Hendrikje komt zag er als
volgt uit:
Job Rentjes gedoopt 8 december 1765 te Zevenhuizen en hij trouwde op 6 mei 1787 met
Aaltje Hendriks uit Gasseltenijveen. Job Rentjes was de zoon van Rentje Jobs en Hendrikje
Pieters.

Op zestienjarige leeftijd moesten wij lid worden van de meisjesvereniging. Zo togen wij op
een gegeven moment met ons vieren naar het
verenigingsgebouw van de Gereformeerde
Kerk "Tivoli" in Uithuizen. Één van mijn
vriendinnen trok de eerste de beste deur open
en zij ontwaarde daar de arbeidersdochters.
"Wat een soepie", was de reactie en zij smeet
met een harde klap de deur dicht. Ik ving een
glimp op van een tweetal meisjes en ik schrok
mij werkelijk wezenloos en schaamde mij diep,
maar volgzaam liet ik mij meevoeren naar het
andere lokaal, daar zaten de "dames" van
groep B, en daar sloten wij ons bij aan.

kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Rentje Jobs

gedoopt op 31 maart
1788 te Niekerk.

2. Hendrik

gedoopt op 6 september
1789 te Niekerk, overleden voor 1791.

3. Hendrik Jobs

gedoopt op 15 april
1791 te Niekerk.

Hun moeder Aaltje Hendriks is overleden in
maart 1796 te Niekerk.

's Avonds thuis gekomen vertelde ik het gebeuren aan mijn ouders die geschokt reageerden. Om privacy redenen zal ik hun reactie
niet neerschrijven. Zij maakten mij wel duidelijk dat ik mij er meer tegen had moeten verzetten, want op deze manier kon je niet met
mensen omgaan.

Job Rentjes, die inmiddels landbouwer is, hertrouwt op 22 mei 1796 met de éénentwintigjarige Anje Pouwels (Reitsema), gedoopt op 3
juli 1774 te Niekerk. Zij is een dochter van
Pouwel Ariens en Beeke Gerrijts, die trouwden
op 14 juli 1765 te Oldekerk. Het was een aanzienlijke familie in Oldekerk, meerdere familieleden van haar hadden belangrijke posities
in de gemeenteraad van Oldekerk. Haar neef

Met diezelfde meisjes van afdeling A werden
een paar van ons later toch goed bevriend. We
reisden met elkaar dag in dag uit met de trein
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Arjen Pieters Reitsema was één van de leden
van de eerste gemeenteraad, in 1811, van de
gemeente Oldekerk.

8. Anje Jobs

geboren 26 juli 1814 te
Niekerk.

9. Jacobus

geboren 8 januari 1818 te
Niekerk.

kinderen uit het huwelijk met Anje Pouwels:
1. Arjen Jobs

gedoopt op 16 oktober
1796 te Niekerk.

10. Gerrit Jobs

geboren 5 mei 1821 te Oldekerk.

2. Pouwel Jobs

gedoopt op 27 april 1799
te Faan.

11. Jannes

geboren 3 november 1824
te Oldekerk.

3. Peter

gedoopt op 25 oktober
1801 te Niekerk.

4. Roelof Jobs

geboren 23 maart 1804 te
Niekerk.

Haar vader Job Rentjes had in het jaar 1811
nog geen familie- of geslachtsnaam. En wie
nog geen officiële naam had moest deze aannemen, dat was het bevel van keizer Napoleon.
Ons land maakte toen deel uit van het Franse
Keizerrijk en daarom gold deze maatregel ook
in ons land. Job Rentjes gaf aan dit bevel gehoor en zo werd onderstaande akte opgemaakt.
In het Rijksarchief vond ik van de gemeente
Oldekerk een heel dun boekje over de naamgeving. Daarin stond de hiernaast staande akte.

5. HENDRIKJE JOBS
geboren op 18 augustus
1806 te Niekerk.
6. Jan Jobs

gedoopt op 12 oktober
1809 te Niekerk.

7. Beteke Jobs

geboren 8 april 1812 te
Niekerk.

Na deze officiële naamgeving aan zijn kinderen en kleinkind, kregen Job Rentjes en Anje
Pouwels nog vijf kinderen.

De opriching van de Burgerlijke stand heeft
vele mensen hoofdbrekens gekost. Jaap ter
Haar heeft in zijn boek "Geschiedenis van de
Lage Landen" daarover een leuke beschrijving
gegeven. Ik citeer:
"We moeten ons laten inschrijven, Wullum!"
"Ik kennie schrijve!"
"Het gaat erom dat de keizer ons ken pikke
voor de dienst"
"Mij pakt 'ie niet"
"Dachie dat? Je zal motte marchere, jongen. Je
hebt immers de duite niet om een ander voor je
te laten gaan?"

Een schouderophaal, en dan:
"Mijn vader heette Jan!"
"Leeftijd?"
Opnieuw een schouderophaal, en dan haastig
omdat de ambtenaar zo ongeduldig kijkt:
"Ik zal wel omtrent zesendertig of veertig jaar
zijn!"
"Beroep?"
"Zaaddrager!"
De ambtenaar kijkt de man nog één keer aan.
Hij had hem veel ouder geschat. Dan schrijft
hij in de registers: "Cornelis Zaaddrager, oud
veertig jaar." "De volgende!"

De inschrijving begint en vooral bij het lagere
volk levert dat grote problemen op. Er zijn
stakkers bij die met een totale onwetendheid
uit hun krotten komen gesloft.
"Je naam?", vraagt een ambtenaar.
"Nelus!"
"Achternaam?"

Ze komen zich melden en slenteren lachend en
soms verontwaardigd met hun nieuwe achternaam weg. Vaak zijn die namen vanwege een
beroep gegeven. Willem Paardekoper, Pieter
Metselaar, Maurits Sjouwerman.
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Compareerde voor ons Maire des Gemeente van Ol
dekerk, canton de Leek, arrondissement Groningen,
Departement van de Westereems - Job Rentjes, landbou
wer wonende te Niekerk in deeze gemeente de
welke verklaarde dat hij tot desselvs famillenaam
aanneemt de naam van Ouwinga dat hij heeft ze
ven zoons en een dogter, ten aanzien des zoons, Reintje
oud drie en twintig jaren, gehuwd hebbende een zoon
genaamt Job oud een jaar - verder Hendrik, oud
een en twintig jaar - Arien oud zestien - Paul oud der
tien - Pieter oud negen, Roelf oud zes - Jan oud twee
jaaren - zijnde desselvs dogter genaamt Hendrikje
oud vijf jaaren, benevens haar zes laatstgemelde Broeders
bij den vader inwonende - En heeft den declarant
deeze acte nevens ons onderteekend te Oldekerk
den dertigsten December agtienhonderd en Elf.
Job Rentjes

d'Aulnis de Bourouil
Maire
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Te zijner tijd wil ik nog onderzoek doen of dit
gegeven in verband gebracht kan worden met
onze achternaam.

Enkelen maken er een grap van: "Het is immers allemaal maar flauwekul? De Fransen
zullen hier niet eeuwig zijn!" Grinnikend geven ze daarom de gekste namen op: "Ik ben
Hendrik Naaktgeboren!" "Ze noemen mij Janus Zoetekouw". Tot hun ellende zullen zij ervaren dat die namen na het vertrek van de
Fransen toch zullen blijven bestaan".

Een paar opmerkingen over de hierna getoonde huwelijksakte van Douwe Klasens Pol en
zijn bruid Hendrikje Jobs Ouwinga. Ten tijde
van zijn dienstkeuring is hij boerenknecht (natuurlijk bij zijn moeder) maar nu is hij commissionair, dan wel koopman in granen.

Tot mijn spijt heb ik de naamgeving van de
naam Pol in het register van Oldekerk niet
kunnen vinden, maar zoals eerder al gemeld
bestond deze al halverwege de tweede helft
van de 18e eeuw (1759).

Waarschijnlijk zag hij niet voldoende brood in
de landbouw, want in de jaren 1820-1830 waren de prijzen in de landbouw zeer sterk gedaald en dat had zijn weerslag op de inkomens
in die sector. Hij gaf ook te kennen dat hij onafhankelijk van zijn moeder de kost voor zijn
gezin wilde verdienen. Dus treedt hij in de
voetsporen van zijn vader, koopman dan maar,
mogelijk gecombineerd met een andere functie,
daarover lezen wij verderop meer. Wat opvalt
is dat het beroep van zijn moeder wordt aangegeven, namelijk landbouwerske, het vrouwelijke woord voor landbouwer.

Ligterink meldt in zijn boek dat er aan de
overkant van de Grote Slijkril, waar de Kommerzijlster Riet in uitmondde, een door de stad
Groningen bekaad eiland lag, de "Stadpolle"
genoemd. Daarop stond een boerderij die nu
nog "de Pol" heet. In 1989 is het boek van Ligterink in een licht gewijzigde derde druk verschenen. Ik neem aan dat dit nu ook nog het
geval is.
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In het jaar eenduizend achthonderd en dertig den achtsten Mei des namid
dags te drie uren zijn voor ons burgemeester officier van den burger
lijken stand der gemeente Oldekerk, Provincie Groningen gecompareerd
Douwe Klazens Pol jongman oud zes en twintig jaren Com
missionair wonende te Oldekerk binnen deze gemeente. Meerderja
rige zoon van wijlen Klaas Douwes Pol in leven koopman gewoond heb
bende te Oldekerk en van Wilhelmina Jans Meinardi landbouwer
ske te Oldekerk binnen deze gemeente - Bruidegom - ter een
ner. En Hendrikje Jobs Ouwinga jonge dochter oud drieen
twintig jaren zonder beroep wonende te Niekerk binnen deze gemeen
te. Meerderjarige dochter van Job Reintjes Ouwinga landbouwer te
niekerk binnen deze gemeente en van Anje Pouwels Reitsema overleden
te Niekerk - Bruid - ter andere zijde ten einde een wettig hu
welijk aan te gaan - voorts zijn mede gecompareerd de moeder van de brui
degom en de vader van den bruid verklarende hunne toestemming tot het hu
welijk tusschen bovengenoemde personen voorgenomen te geven - waarvan
aan ons zijn overgegeven - 1e een doopcedeel blijkens welke Douwe Kla
zens Pol gedoopt is te niekerk den achtsten april achttienhonderd
en vier - 2e een certificaat van voldoening aan de nationale Militie
door den Heer Gouverneur dezer Provincie in dato den drieentwintig
sten april achttienhonderd dertig ten behoeve van Douwe Klazens
Pol afgegeven - 3e een extract van overlijden blijkens welke Klaas
Douwes Pol overleden is te niekerk den dertienden September achttien
honderd en acht - 4e een doopcedeel blijkens welke Hendrikje Jobs
Ouwinga gedoopt is te niekerk den zevenden September achttien
honderd en zes - 5e een extract van overlijden blijkens welke Anje
Pouwels Reitsema overleden is te niekerk den achtentwintigsten
October achttienhonderd en zevenentwintig - Voorts hebben com
paranten mij verzocht te procederen tot de voltrekking van het hu
welijk tusschen hun lieden voorgenomen, waarvan de afkondigingen
zijn gedaan alhier voor de hoofdingang van het huis der gemeente op
twee achtereenvolgende zondagen den vijf en twintigsten April en
den tweeden Mei dezes jaars telkens des middags te twaalf uren, geen
oppositien tegen gedagt huwelijk aan mij Burgemeester der ge
meente Oldekerk zijn bekend gemaakt, heb ik ter voldoening
aan bovengemeld verzoek na voorlezing van alle stukken, ten dezen
betrekkelijk en speciaal van het zesde hoofddeel den vijfden
titel van het Burgelijk Wetboek, over de regten en pligten van
de echtgenoten onderling aan de toekomende echtgenoten gevraagd of
zij zich wederkerig als man en vrouw willen aannemen, waarna
door elk hunner een afzonderlijk bevestigend antwoord zijnde gegeven
door ons is verklaard - gelijk geschied bij dezen: uit naam
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der wet dat Douwe Klazens Pol en Hen
Hendrikje Jobs
Ouwinga
Ouwinga door het huwelijk zijn vereenigd - Van welk
een en ander wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Bareld Lucas Klamer oud een en veertig jaren landbou
wer stiefvader van den bruidegom wonende te Oldekerk binnen
deze gemeente. Rentje Jobs Ouwinga oud twee en veertig jaren land
bouwer halfbroeder van den bruid wonende te niekerk binnen
deze gemeente. Willem Jacobs Koster oud zes en vijftig jaren
herbergier en Hindrik Emmelot oud twee en dertig jaren
slagter beide wonende te niekerk binnen deze gemeente
en als getuigen ten deze verzocht en in gene bloedverwachtschap
of aanverwantschap tot de bruidegom en bruid bestaande
En hebben de comparanten na duidelijke voorlezingen deze acte
nevens ons geteekend in het gemeentehuis te Niekerk op dag maand
en jaar als voren.
De Burgemeester
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Het slechte oogstjaar 1831 is denkelijk mede
oorzaak geweest dat Douwe Klasens Pol ging
zoeken naar meer financiële armslag voor zijn
gezin, want voor een koopman was er door de
ongunstige achterliggende periode in de landbouw ook minder te verdienen. Hij trekt met
Hendrikje Jobs naar Sebaldeburen om daar
schipper te worden. En zoals eerder gezegd
heeft hij dit beroep mogelijk gecombineerd met
het koopman-zijn.

In die tijd gebeurde het zelden dat het beroep
van de vrouw vermeld werd, een teken dat zij
haar eigen bedrijf runde. Verder staat op de
verklaring van de Nationale Militie (het leger)
van Douwe Klasens Pol uit 1823 dat "bij loting
het nummer 15 hem ten deel viel, tot heden
niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst
heeft verplicht."
Douwe is dus niet in dienst geweest, dat gebeurde wel meer in die periode. Als er bijvoorbeeld zestien jongens van een bepaalde jaargang uit een dorp bij de keuring werden goedgekeurd kon het zijn dat er maar vier of vijf
werden opgeroepen om daadwerkelijk dienst te
doen. Ook zijn aanwezig Bareld Lucas Klamer,
de stiefvader van Douwe Klasens, alsmede de
halfbroer van Hendrikje Jobs, die achttien jaar
ouder is dan zij. Hij is zelfs nog een jaar ouder
dan Douwe Klasens' stiefvader. De twee andere getuigen zijn de herbergier Koster en de
slager Emmelot, ongetwijfeld goede bekenden
uit het dorp. Misschien hadden beide getuigen
wel een goede klant aan de Klamers en de
Ouwinga's

Het echtpaar krijgt elf maanden na hun huwelijk hun eerste kind op 2 april 1831. Het is een
jongen en vanzelfsprekend krijgt hij de naam
van Douwe Klasens' vader Klaas. Een jaar later wordt Jacobus Pol geboren op 4 april 1832.
Ze hebben een moderne naam voor het benoemen van Hendrikje Jobs' vader gevonden, van
Job naar Jacobus. Beide jongens worden in
Grootegast geboren.
Dit dorp hoorde met Sebaldeburen, Lutjegast,
Doezum en Opende tot de gemeente Grootegast. Uit deze gemeente zijn enige beroemde,
cq beruchte personen voortgekomen.
Lutjegast bracht de beroemde ontdekkingsreiziger Abel Tasman voort, een belangrijke figuur in de wereldgeschiedenis. Hij was als
zeevaarder in dienst van de Oost-Indische
Compagnie. De man heeft zeer belangrijk werk
verricht op nauwelijks zeewaardige schepen,
ook de uitrusting van deze schepen was bijzonder slecht. De hoge heren in Batavia eisten
vaak het onmogelijke van de kapitein van zo'n
schip en zijn bemanningsleden. Desondanks
ontdekte Abel Tasman in de jaren 1642-1644
Tasmanië, een eiland onder de zuidkust van
Australië, en later ook Nieuw-Zeeland, eerst
het Zuider- en daarna het Noorder-eiland.

Als Andries Olthoff in zijn schoolmeestersrapport van 1828 de beroepsbevolking moet schetsen noemt hij geen enkele herbergier, terwijl
Koster toch zegt dat het zijn beroep is. Maar
Andries Olthoff liet weten dat drankgebruik
en drankmisbruik in de gemeente Oldekerk
maar weinig voorkwam. Volgens hem bezochten de inwoners de kroeg maar weinig. Dat zou
kunnen, maar drankmisbruik was wel degelijk
een groot probleem in deze gemeente. Er werd
daar huis aan huis geschonken en de dames
lieten zich ook niet onbetuigd, zij dronken lustig mee.
Andries Olthoff heeft het mooier voorgesteld
dan het in werkelijkheid was. Vooral tijdens de
boeldagen liep het uit de hand, en deze ontaarden altijd in drankgelagen en dan bleven
vechtpartijen ook niet uit. Het blijkt ook uit de
belastinginkomsten uit sterke drank uit de begroting van de gemeente in het jaar 1830. Een
bedrag van maar liefst ƒ 601,- vloeide in de
gemeentekas. Toch wat naïef van Douwe Klasens' neef Andries Olthoff.

Een berucht man in Grootegast werd Yje
Wijkstra. Hij schoot in de vroege morgen van
18 januari 1929 vier agenten dood. Deze agenten hadden de opdracht om de vrouw, die bij
hem inwoonde, uit zijn huis te halen en haar
terug te brengen naar haar zes kinderen die zij
alleen had gelaten. Haar eigen man zat opgesloten in Veenhuizen, veroordeeld voor kleine
diefstallen. Yje Wijkstra kende het armoedig
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"Hij was oud-kapitein van de Niekerker en Sebaldebuurster snik, die tweemaal per week op
Groningen had gevaren".

gezin goed omdat hij er regelmatig over de
vloer kwam. Zodra de man was opgepakt ontweek hij het gezin, maar het zat hem niet lekker en toen hij op een gegeven moment langs
het huis ging, wenkte de vrouw hem om binnen te komen. Hij kon de verleiding niet weerstaan en stapte bij haar binnen. Vanaf dat
moment ontstond er tussen Aaltje, zo heette de
vrouw, en Yje Wijkstra een liefdesrelatie. Aaltje liet op een gegeven moment haar zes kinderen in de steek en trok bij Yje Wijkstra in.
Toen zij werd gedagvaard door de officier van
Justitie te Groningen om zich te verantwoorden voor het verlaten van haar kinderen nam
Yje Wijkstra de dagvaarding in ontvangst. Nadat hij zich van de inhoud op de hoogte had gesteld verscheurde hij de dagvaarding onmiddellijk.

In deze functie kwam hij nogal eens in aanraking met het gemeentebestuur van Oldekerk.
De burgemeester hield het toezicht op de
vaarwegen, de bruggen en de vaarten. Vervoer
en vaarwegen waren dan ook onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De burgemeester besliste ook over de uren van afvaart van de
beurtschepen en op de kwaliteit er van.
In die periode van de 19e eeuw waren er nog
geen transportwegen over land. Het Brildiep
was een belangrijke vaarweg. Deze was verbonden met een gegraven kanaal met de naam
Niekerker Schipsloot en deze was weer verbonden met den Bril, dat onder Zuidhorn ligt.
Daar konden de schepen via sluizen het Hoendiep bereiken om zo naar Groningen te varen.
Deze Schipsloot bestaat nog en het toeval wil
dat wij in de jaren 1985 en 1986 in Zuidhorn
woonden en de Schipsloot achter ons huis
langs liep.

Daarop kreeg de politie de opdracht haar te
gaan halen. Het duurde vrij lang voordat Aaltje te voorschijn kwam en daarom zette de
chef-veldwachter de deur op een kier en werd
door Yje Wijkstra onmiddellijk doodgeschoten.
Twee collega's schoten hem te hulp, maar ook
deze twee trof hij dodelijk met schoten uit zijn
geweer. De vierde agent trachtte daarop Yje
Wijkstra te overmeesteren door hem in zijn
arm en been te schieten. Desondanks wist de
goede scherpschutter Yje Wijkstra ook hem
nog een dodelijk schot toe te brengen. Daarna
heeft hij het nog gepresteerd om alle vier mannen de keel door te snijden om er zeker van te
zijn dat ze inderdaad dood waren. Hij joeg Aaltje het huis uit en stak het daarna in brand.
Vreselijke taferelen zijn het daar geweest. In
mijn vroege jeugd zongen wij over dit voorval
een liedje op straat:
"Yje Wiekstra oet Grootegast,
schoot vier agenten deur hun ribbenkast!"

Pas nu realiseer ik mij waar de naam Schipsloot vandaan komt. En zoals de burgemeester
in 1830 zelf de vaarten schouwde, zo schouwden wij met de hele buurt in die periode de
Schipsloot achter onze huizen, en wij zagen
dat het een zeer vieze sloot was! Daarom gingen wij met z'n allen de sloot te lijf met lange
harken en haalden onnoemelijk veel kledder
en klieder naar de walkant. Na een viertal
avonden harken schouwden wij dat het goed
was. De burgemeester had er in die jaren geen
boodschap aan.
In Douwe Klasens' tijd regelden de gemeentebesturen de vrachtdiensten op Groningen. De
schuit vertrok elke dinsdag en vrijdag uit Sebaldeburen en vertrok vanuit Groningen weer
om drie uur 's middags. Het gemeentelijk toezicht stelde hoge eisen aan de schuit. Deze
moest overdekt zijn om zo mensen, dieren en
goederen aan boord droog te kunnen vervoeren. De schipper mocht zich niet schuldig maken aan dronkenschap, en hij en zijn personeel
moesten deskundig zijn, want zij waren ver-

En wij wisten niets van het gruwelijke drama
dat zich daar had afgespeeld. Bijna zeventig
jaar later vraag ik mij af hoe zoiets mogelijk is
geweest. Ik krijg er geen antwoord op. Terug
naar onze familiegeschiedenis.
Douwe Klasens Pol werd na zijn huwelijk dus
schipper van beroep. Ligterink bevestigt dat
en verhaalt hierover het volgende:
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Als ons varken vroeger jonge varkentjes kreeg
nam mijn vader zijn nijptang en daarmee ontdeed hij die beestjes van hun tandjes, dat was
aangenamer voor moeder varken tijdens het
spenen. Gedurende het tanden trekken van
soms acht à negen biggen gilden zij als magere
varkens. En hoe erg wij dat als kinderen ook
vonden, hij had het gelijk aan zijn kant. Even
later lagen moeder en kinderen tevreden te
spenen.

antwoordelijk voor de gehele lading. Als zij die
verantwoordelijkheid niet aan konden werden
zij geschorst. Ook de tarieven werden nauwkeurig vastgesteld. Een passagier die in het
roefje de reis wilde volbrengen betaalde een
kwartje (vijf stuivers) en diegenen die in het
ruim de reis meemaakten betaalden hun vervoer met vier stuivers. Kinderen tussen de vijf
en twaalf jaar maakten de reis voor half geld.
De schipper vervoerde ook geld. Het vervoer
van honderd gulden kostte vier stuivers aan
vervoerskosten. Een grote verantwoordelijkheid voor de kapitein van het schip want ƒ
100,- was in die tijd een enorm bedrag. En wat
zou dan het vervoer van een speenvarken gekost hebben? Jawel, twee stuivers. En een
kwart ton boter? Jazeker, twee keer zoveel als
het speenvarken.

Mijn fantasieën omtrent de snik en het functioneren er van zijn prachtig in beeld gebracht
door Anton Pieck, de kunstenaar waarvan ik
een groot liefhebber ben. In de trapopgang
hangt al sinds jaar en dag onderstaande tekening en dit geeft iets weer van de sfeer uit die
tijd, en mogelijk ook van nog een latere periode, maar dat doet er verder niet toe. De zeer
gedetailleerde tekening is de moeite van het
bekijken waard. Kijk naar de bemanningsleden, de dames-passagiers boven en in de snip,
de paarden en hun verzorgers, de kippen in de
mand op het voordek en de bedrijvigheid.
Mooie romantiek, maar of dat in werkelijkheid
ook zo was valt te betwijfelen.

In mijn fantasie zie ik het allemaal voor mij,
de mensen, het vee en de goederen. Hupsakee,
alles het ruim in over de glibberige loopbruggetjes. Wat zal dat een spektakel geweest zijn
bij het laden en lossen. Een speenvarken kan
namelijk onnoemelijk hard gillen. Ik herinner
mij die beestjes uit mijn vroege jeugd.
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Douwe Klasens heeft het beroep van schipper
slechts een korte periode uitgeoefend. Hij verhuisde in het jaar 1834 weer naar Niekerk en
daar werd hun dochter Wilhelmina Pol geboren op 11 januari 1835, een jaar later was hij
het "schipperen" echt beu. De landbouwcrisis
van de voorgaande jaren is men te boven en
zodoende kon hij zijn functie als commissionair
weer oppakken.

Op 15 november 1836 wordt dan hun zoon
JAN POL geboren. Het is deze Jan Pol waarover ik in de inleiding schreef. Mijn grootvader, wiens verleden door velen werd verzwegen, verzwegen voor zijn kinderen en hun nageslacht. Datzelfde nageslacht heeft de geheimen rond deze Jan Pol onthuld door onderzoek
te doen en zijn verleden op schrift te stellen.
Het gaat over de mens Jan Pol, die de tegenslagen in het leven niet het hoofd wist te bieden. Zijn geboorteakte luidt als volgt:

In het jaar eenduizend achttienhonderdzesendertig den zes
tienden november des namiddags te twee uren compareerden
voor ons burgemeester en officier van den Burgerlijken stand der
gemeente Oldekerk Provincie Groningen Douwe Klasens
Pol oud twee en dertig jaren koopman wonende te Niekerk bin
nen deze gemeente vader van de hierna te melden jonggebo
rene verklarende dat op dingsdag den vijftienden november
dezes jaars des morgens te zes uren in het huis geteekend met
nummer vijfentwentig te niekerk binnen deze gemeente
deszelfs wettige huisvrouw Hendrikje Jobs Ouwinga oud
dertig jaren zonder beroep bevallen is van een kind van het
mannelijk geslacht en genaamd zal worden Jan welke
verklaring geschied zijnde in tegenwoordigheid van Kornelis
Heeres Pol oud zes en dertig jaren Schuitevaarder en Klaas Reits
Reitsema oud vijf en dertig jaren arbeider beide wonende te nie
kerk binnen deze gemeente en naburen van Douwe Klasens Pol
bovenvermeld en hebben de comparanten na duidelijke voor
lezing deze acte nevens ons verteekend in het gemeentehuis
op dag maand en jaar als voren.
De Burgemeester voornoemd
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De getuige Kornelis Heeres is een volle neef
van Douwe Klasens. Zijn zoon kreeg zoals eerder gemeld een zeemansgraf. Kornelis Heeres
was ook schipper, in die tijd schuitevaarder
genoemd. Beide mannen waren dus excollega's, al of niet op dezelfde schuit, bovendien was het ook nog eens zijn buurman
evenals de getuige Klaas Reitsema. Getuigen
waren meestal familieleden waar de aangever
een goede relatie mee had, dan wel een goede
bekende.

geboorte had plaats gevonden. Tevens kon de
ambtenaar van de burgerlijke stand er op
staan dat hij het kind te zien kreeg, het hem
als het ware tonen. In de praktijk is daar overigens niets van terecht gekomen. Deze regelgeving duurde tot het jaar 1934. Jan Pol is,
naar wij mogen aannemen, dus in het huis geboren waar zijn ouders ook woonden. Het huis
was genummerd 26.

De regels voor het aangeven van een pasgeborene waren als volgt: de vader was verplicht en
bevoegd de aangifte van zijn kind te doen, de
moeder was daartoe niet bevoegd. Mocht hij
om welke reden dan ook verhinderd zijn geweest, dan had iemand die bij de bevalling
aanwezig was geweest de aangifte moeten
doen, een arts of een vroedvrouw bijvoorbeeld.
De aangifte moest binnen drie dagen geschieden en er waren twee getuigen nodig. Als de
moeder buiten de eigen woning beviel dan
moest men ook aangeven in wiens huis deze

overlijdt, een trieste gebeurtenis in het jonge
gezin van Douwe Klasens Pol. Hij bleef achter
met vier jonge kinderen, Klaas Pol was zeven
jaar, Jacobus Pol vijf jaar, Wilhelmina Pol drie
jaar en Jan Pol zoals gezegd twee jaar oud.

De kleine Jan Pol is net twee jaar geworden
wanneer zijn moeder Hendrikje Jobs Ouwinga

Als er in die tijd iemand gestorven was dan
begonnen direct de klokken te luiden. Op die
manier werd het dorp bekend gemaakt met
een sterfgeval. In de provincie Groningen gebeurde dit als volgt:
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Dit klokgelui is voor den landman en in het algemeen voor al het werkvolk den roepstem om
te ontbijten. Het ontbijten bij den landman alhier bestaat in eene boterham met koffij. De
middagmaaltijden worden veelal gedaan met
veld- en tuinvruchten. De avondmaaltijden
worden gedaan met aardappelen gestipt in
eene pan met gebraden spek, ook eet men wel
overblijfselen van het middagmaal des vorigen
daags (bij ons onder de naam van prannen) en
met karnemelken brij. Het gehele huisgezin zit
dan gewoonlijk aan eene tafel."

Stierf er een man dan luidde de grote klok en
viel de kleine klok in. Als er een vrouw was gestorven dan luidde de kleine klok en viel de
grote klok in. Overleed er een meisje dan luidde alleen de kleine klok en stierf een jongetje
dan luidde alleen de grote klok.Dat luiden van
de zogenaamde doodsklok duurde voor volwassenen een half uur en voor kinderen een kwartier.
Hendrikje Jobs Ouwinga werd in Niekerk begraven. Hoe ging dat in die tijd?

De schoolmeester verteld verder: "De avondbijeenkomsten hebben hier nog veelal plaats
vooral in den winter, wanneer men elkaar
onthaalt op een kop koffij, ook wel op chocolade. In den zomer staat den landman en zijn
werkvolk hier gewoonlijk des morgens om vier
uren en des winters te vijf en zes uren op en
gaan buiten bijzondere omstandigheden tussen 8 en 9 uren te bed."

De overledene werd thuis opgebaard. Als de
dag van de begrafenis was aangebroken droegen de verwanten en de buren het stoffelijk
overschot naar buiten. De kist werd door de
hoofddeur (lijkdeur) naar buiten gebracht met
de voeten van de overledene vooruit.
Men volgde naar het kerkhof altijd een bepaalde weg, de zogenaamde lijkweg of dodendrift. Daarna liep men één, twee of driemaal
rond het kerkhof alvorens de dode ter aarde
werd besteld. Ook luidden de klokken gedurende de tijd dat de rouwstoet het kerkhof naderde, tijdens de begrafenis en tijdens de terugweg.

Deze manier van leven staat nu voor Douwe
Klasens Pol stil. Zijn vrouw en de moeder van
zijn kinderen is hem ontvallen. Hoewel hij op
dat moment geen landman maar koopman was
zal zijn dagindeling er nauwelijks anders hebben uitgezien dan de schoolmeester van Oldekerk heeft aangegeven. En hoe vang je dan een
moederloos gezin op? Geen thuiszorg en geen
extra vrije dagen. Maar de familie en de buren
boden altijd uitkomst in die tijd en op die manier zal hij deze moeilijke tijd wel zijn doorgekomen. Maar van een ideale gezinssituatie is
natuurlijk geen sprake geweest.

In het schoolmeestersrapport van Oldekerk las
ik dat het gebruikelijk was een begrafenismaaltijd te geven. Doch zeer eenvoudig. En
verder: "Voordat het lijk naar het kerkhof worde gebragt, geniet men vooral niets anders dan
een kop koffij en na terugkomst gebruikt men
wittebrood met een dronk bier. In den namiddag gebruikt men daarop of een kop koffij of
een kop thee, na hetwelk de aanwezigen op
eene behoorlijken en gepasten tijd huiswaarts
gaan".

Eerst maar eens de formaliteiten vervullen die
nodig zijn na het overlijden van zijn vrouw. Hij
doet aangifte bij het kantoor van het recht op
successie te Zuidhorn, zoals onderstaand verkort weergegeven:

De zogenaamde doodsklok werd ook nog gebruikt voor andere doeleinden, zoals de
schoolmeester liet weten. "Zowel hier, als in de
naburige plaatsen wordt de doodsklok in den
zomer drie en des winters twee maal geluid,
als des morgens te 8-, des middags te 12- en
des avonds / alleen bij den zomer / te 6 uren.

"verklarende deszelfs Ehevrouw Hendriktje
Jobs Ouwinga op den 22 november 1838 in het
huis No 26 is overleden en ook laatstelijk gedomicilieerd is geweest.
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met heem en erf...." sectie C, nr. 28 en 30.
Daarnaast hadden Trientje Egberts Switters
en wijlen haar man Jelte Johannes Smit twee
bunder, achtentachtig roeden en tien ellen (3
ha) weide en bouwland gekocht. Dit alles voor
een bedrag van ƒ 2800,- en waarvan de akte is
gepasseerd op 9 juli 1838.

Bestaande de onroerende goederen door de
overledene nagelaten en in gemeenschap met
haren Eheman bezeten, een behuizing op Pastory grond te Niekerk geteekend met No 26
doende jaarlijks tot tuinhuur de somma van
vijf gulden.
Dat de overledene tot haar erfgenaam heeft
nagelaten haar vier minderjarige kinderen
met namen Klaas Douwes Pol - Jacobus Douwes Pol - Jan Douwes Pol en Wilhelmina
Douwes Pol".

Het huis en het heem grensde aan dat van
Douwe Klasens' zwager Mente Wiegers Beukema, die getrouwd was met zijn zus Fenneke
Klasen.

Als dat er op zit kan hij orde op zaken stellen
en zoals gebruikelijk uitzien naar een vrouw,
die tevens zijn kinderen wil verzorgen. En dat
doet hij wonderbaarlijk snel. Anderhalf jaar na
het overlijden van zijn eerste vrouw trouwt
Douwe Klasens Pol voor de tweede keer.

De relatie van Douwe Klasens met deze zus
moet naar mijn mening hecht zijn geweest. Uit
meerdere stukken is dat gebleken. Hij woonde
voor zijn eerste huwelijk bij haar in huis en zij
zal hem ongetwijfeld bijgestaan hebben toen
hij weduwnaar werd. Het is daarom niet ondenkbaar dat hij de buurvrouw van zijn zuster
Fenneke Klasen bij haar heeft ontmoet.

Zijn tweede bruid is Trientje Egberts Switters,
geboren op 9 december 1809 in Delfzijl en weduwe van Jelte Johannes Smit. Deze Jelte Johannes Smit was op 19 december 1838 overleden.

Douwe Klasens Pol is zesendertig jaar en
Trientje Egberts Switters dertig jaar als zij op
23 mei 1840 elkaar het ja-woord geven. De
koopman trouwt met het bakkerske, aldus de
huwelijksakte nummer 5. Hij neemt vier kinderen mee, en zij heeft een zoon van twee jaar
genaamd Johannes Smit.

Waar zij samen zijn gaan wonen blijft vooralsnog onduidelijk. In de burgelijke stand van
Oldekerk is het niet te achterhalen. Alle ingezetenen werden "per den eersten Januarij" van
de jaren 1830 en 1840 geregistreerd. De huizen waren genummerd en alle personen die op
dat huisnummer woonden werden op dat moment vastgelegd. Zo kon het dus gebeuren dat
Douwe Klasens Pol op 1 januari 1830 staat
genoteerd bij Mente Wiegers Beukema en per
1 januari 1840 als weduwnaar met vier kinderen in huis nummer 26 te Niekerk. Wijzigingen werden in die periode nog niet bijgehouden. Dat deed de gemeente Oldekerk pas vanaf
het jaar 1860, toen er iemand zo snugger was
geweest om daarvoor een formulier te ontwerpen.

Bij het huwelijk zijn geen familieleden als getuige aanwezig. De gemeenteontvanger, de
veldwachter en een kastelein uit Niekerk zijn
de getuigen. Ook is getuige de stiefvader van
Douwe Klasens Pol, te weten Bareld Lucas
Klamer, op dat moment éénenvijftig jaar.

Anderhalf jaar na hun huwelijk wordt hun
eerste dochter geboren op 24 januari 1842 in
Oldekerk. Zij noemen haar Reinje Pol want zo
heet Trientje Switters' moeder ook. Zij wonen
dus samen in Oldekerk. Dat blijkt uit de geboorteakte van dit meisje.

Trientje Switters woonde in "eene behuizing
met schuur geteekend met nr zes, zijnde eene
bakkerij, staande te Ekeburen onder Oldekerk,

Hun tweede dochter, die op 9 december 1843
wordt geboren krijgt de naam Fenje Pol, genoemd naar zijn geliefde zus. De relatie blijft

Trientje is een dochter van Egbert Harms en
Rienje Lammerts. Haar moeder woont, op het
moment van haar tweede huwelijk met Douwe
Klasens Pol, in Enumatil. Haar vader is reeds
gestorven.
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Opvallend is dat hij in deze akte ook met het
beroep van herbergier wordt aangeduid.
Trientje Switters had haar beroep als bakkerske opgegeven en het is niet ondenkbaar
dat er in haar huis ruimte was om dit nevenberoep uit te oefenen. Volgens Paping was het
in die periode opvallend dat de waarde van een
herberg die van gewone huizen overtrof. Dit
alleen al vanwege de ruime gelagkamer waar
een enkele of meerdere kamers voor passanten
waren afgetimmerd. Vaak hadden de herbergiers wat land waarop zij koeien en schapen
konden weiden. Melk, boter en vlees gebruikten zij voor de maaltijden in de herberg. Ook
was er ruimte om het paard van de passanten
op een stuk land te laten grazen. Ik denk dat
het huis en het land van Trientje Egberts
Switters ruimschoots aan dit beeld hebben
voldaan.

onverminderd goed. Dat zijn zwager en zijn
zus zich hadden aangesloten bij de Afgescheiden Gereformeerde Kerk heeft geen afbreuk
gedaan aan de onderlinge verhoudingen. Dat
heb ik in mijn jeugd wel anders meegemaakt
toen in 1944 de Vrijgemaakt Gereformeerden
zich vrijmaakten van de Afgescheiden Gereformeerden, waartoe wij thuis behoorden. In
vele gezinnen liepen de ruzies over de kwestie
Schilder hoog op en scheurde vele gezinnen uit
elkaar. Tot op de dag van vandaag zijn er nog
Vrijgemaakt Gereformeerden die de Synodaal
Gereformeerden geen blik waardig keuren. De
naam "Synodaal Gereformeerden" is in die tijd
ontstaan. Het wilde zeggen dat je achter het
besluit van de Generale Synode voor de Gereformeerde Kerken in Nederland stond.
Deze tweede dochter van Douwe Klasens Pol
en Trientje Egberts Switters is mij in de gesprekken tussen mijn ouders bijgebleven. Ze
noemden haar in het Gronings: "taan Fen".
Ook mijn nicht Martje te Velde-Pol uit Leek
kende haar bij deze naam. Zij kon er zelfs nog
meer over vertellen dan ik, door verhalen van
haar vader Jacobus Pol. Maar daarover later
meer.

In het jaar 1847 bevalt Trientje Switters van
een levenloos meisje op 1 juni. Vier jaar later
krijgen zij hun vierde dochter Siepke Pol. Zij
wordt geboren op 21 april 1851. Op dat moment kunnen wij het hele gezin weer in het
bevolkingsregister terug vinden in huis nummer 3. Douwe Klasens Pol met de vier kinderen van zijn eerste vrouw, Trientje Egberts
Switters met haar zoon Johannes Smit en de
drie meisjes van hen samen. Volle broers en
zussen, halfbroers en -zussen en een stiefbroer.

Wat betreft de onduidelijkheid waar Douwe
Klasens Pol woonde hecht ik er toch aan dat
hij naar alle waarschijnlijkheid bij Trientje
Egberts Switters in de bakkerij is gaan wonen.
Zijn beroep van koopman blijft hij uitoefenen.
Dat blijkt uit een koopakte van Douwe Klasens en Trientje Switters in de maand juli van
het jaar 1845. Trientje Switters is dan geen
bakkerske meer, want zij staat er genoteerd
"zonder beroep". Zij kopen samen: "eene behuisde heemstede, kadastraal bekend bij de
gemeente Oldekerk onder sectie C, nummer 31
en 32. (Rijksarchief Groningen, toegang 103,
inventarisnummer 51)

Overigens is Douwe Klasens Pol dan geen
koopman meer maar broodbakker. Blijkbaar
heeft hij zich in dit vak bekwaamd en ziet hij
daar meer brood in. Ook wil hij er meer brood
uithalen. Eens kijken hoe hij dat deed.
In het boek "gemeente Oldekerk 1811-1990"
las ik namelijk het volgende: "In 1852 vroeg
D.K.Poll een korenmolen in Oldekerk te mogen oprichten. De toestemming werd verleend,
want eenige maanden later had Poll ook een
broodbakkerij."

Dit huis grenst zuidelijk aan het land van zijn
zwager Mente Wiegers Beukema, ten noorden
aan de Heereweg en ten westen aan de zogenaamde Smalleweg. Het huis is in gebruik
door de weduwe Olthof. Het huis kost hen ƒ
120,- en zij betalen dat cash. Geen hypotheek
dus.

Op dinsdag 8 oktober 1996 reed ik weer naar
het gemeentehuis in Grootegast. Gezien mijn
ervaringen eerder had ik deze missie steeds
weer uitgesteld. Maar het moest een keer ge94

sprake. Zo mijmerde ik voort toen ik moest
uitwijken voor een streekbus. In de herfst bij
kleddernat weer en in de winter waren, midden vorige eeuw, de wegen heel slecht begaanbaar, sterker nog, er waren helemaal geen wegen. Men kon Niekerk slechts bereiken via een
oud kerkpad naar Oldekerk.

beuren om mijn verhaal compleet te maken.
Deze dag werd ik niet in de kluis gestopt, maar
ik kon mijn gang gaan op de afdeling bevolking. Op deze afdeling was inmiddels een hoek
gecreëerd met schermen die omkleed waren
met donkerrood velours gordijnstof. Daarachter stond het bevolkingsregister van de gemeente Oldekerk. Keurig in laadjes en op microfiches.

Pas in het jaar 1877 is men begonnen met de
aanleg van de Zandumerweg. Eerst werd het
een zandweg met puin, toen een grindweg in
1902 en in het jaar 1931 werd de Zandumerweg van een asfaltlaag voorzien. Nu is het een
prachtig landweggetje, die voerde van Oosterzand naar de Wijk in Niekerk.

Ik controleerde mijn gegevens die ik eerder in
de kluis had gevonden op een helder beeldscherm en ik zat zowaar op een heel goede bureaustoel. Maar de rust en de stilte, zoals in
het Rijksarchief van Groningen en andere steden in ons land waren ver te zoeken. De voortdurende telefoongesprekken waren woordelijk
te verstaan. Ook het gekeuvel onderling in onvervalst Gronings, alsmede de meningsvorming van de personeelsleden over bepaalde
onderwerpen zoals bijvoorbeeld de asielzoekers. Rechtser dan rechts kon het niet. Ik zou
het woordelijk kunnen herhalen, maar het
lijkt mij niet verstandig deze meningsvorming
hier neer te schrijven.

De Wijk, waar Douwe Klasens Pol was opgegroeid. Aan deze weg staan alleen maar boerderijen en boerderijtjes. En aan beide zijden
grasland, heel veel grasland. Het is nu nog te
zien dat de veeboer er in die tijd heel goed aan
zijn trekken kwam. Of dat in onze tijd nog zo
is valt te betwijfelen. Veel van dat grasland zal
haar eigendom zijn geweest, weliswaar onder
beklemming, maar dat was in die periode normaal. Het is jammer dat de nummering van de
huizen niet meer overeenkomt met de nummering van de jaren 1830-1860. Het is immers
best mogelijk dat er nog iets staat van haar
vroeger eigendom. Op het gemeentehuis in
Grootegast kon men mij geen aanwijzingen in
die richting geven.

Intussen ging ik door met mijn werk. Om half
één werd ik verzocht het gemeentehuis te verlaten voor de middagpauze. De warme hap
wachtte. Buiten regende het pijpestelen, terwijl het de dag ervoor een prachtige zonnige
dag was geweest. Ik stapte in mijn auto, legde
mijn van huis meegenomen boterham op de
passagiersstoel en reed etend in de richting
van Sebaldeburen, het dorp waar Douwe Klasens Pol na zijn huwelijk met mijn overgrootmoeder ging wonen en schipper werd. In dit
dorp sloeg ik links af om naar Oosterzand te
rijden, halverwege Sebaldeburen en Grijpskerk. Rechts lag dit buurtschap en over een
smalle brug reed ik de Zandumerweg op. "Hier
woonde eens Wilhelmina Jans Meinardi",
dacht ik. Maar wat een verschil! Zij reed in een
arreslee over bemodderde en besneeuwde onverharde wegen, en ik in een automobiel over
geasfalteerde wegen.

Op bijgaande kaart is de route die ik reed en
waar onze voorouders woonden duidelijk te
zien. Ik heb deze kaart in de bibliotheek van
Zuidlaren gevonden in de topografische atlas
van Noord-Nederland.
In Niekerk aangekomen lag links van mij de
Nederlands Hervormde Kerk waar onze voorouders en vele familieleden zijn gedoopt. Met
deze gedachte sloeg ik meteen weer rechtsaf
richting Oldekerk. Daar aangekomen nam ik
links de afslag naar Kuzemer. Zoveel onbekende namen kregen gestalte en werden bekend door deze zoektocht in het land van mijn
overgrootvader en zijn ouders. Nooit geweten
dat zij uit dit gedeelte van de provincie Groningen kwamen.

In haar periode was er in de gemeente Oldekerk nog geen verharde weg te bekennen en
van openbaar vervoer was al helemaal geen
95

96

lezen en goedgekeurd. Wordt gelezen een aan
Z. Exel. de minister van Financiën gerigt request van D.K.Pol broodbakker te Ekkeburen
onder Oldekerk bij marginaal van den Heer
Staatsraad Commissaris des Konings dezer
Provincie d.d. 29 Januarij no 14 aan deze vergadering verzonden ten fine van berigt en raad
aan de Heeren Gedeputeerde Staten met overlegging van een daartoe betrekkelijk procesverbaal de commado en incommado en - strekkende voormeld request daartoe dat het den
requestrant mag worden vergund in het Karspel Oldekerk een windroggemolen op te rigten - De Burgemeester berigt de vergadering
dat hij zich aanwijs heeft laten doen van het
terrein alwaar de requestrant van voornemen
is de bedoelde molen daar te stellen dat zulks
zoude plaats hebben op een stuk land toebehoorende aan Mente Wiegers Beukema achter
de behuizing en tuin van den requestrant gelegen bij Kadaster bekend onder de sectie C No
33 en dat daarover verstaan moet worden de
eigenaren der naast aanbelendende gebouwen
- welke zijn Mente Wiegers Beukema, Jouktje
Mosselaar, weduwe Kornelis Willems Olthoff
en de weduwe Ipke Sipkes Houtman - welke
hij ten gemeentehuize heeft doen roepen. Wordt besloten deze personen daaromtrent te
hooren en geene bezwaren hadden geopperd
tegen de Daarstelling en oprigting der bedoelde molen op voorzeide stuk land. Wordt daarvan het vereischte procesverbaal de
commado en incommado opgemaakt - en besloten hetzelve aan de Gedeputeerde Staten te
verzenden met mededeeling dat ook van zijde
van deze vergadering geene bedenkingen bestaan tegen de Daarstelling eenere Rogge Molen door den requestrant te Oldekerk.
Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Oldekerk.

Mijn vader sprak er nooit over en mijn moeder
noemde altijd de plaats Noordhorn als het ging
over de familie van Pa. Achteraf klopt dat natuurlijk ook wel, want daar begint deze familiegeschiedenis immers mee. Mijn vader heeft
meer geweten dan hij ons ooit verteld heeft.
Misschien hebben wij er ook nimmer naar gevraagd en mocht hij af en toe iets gezegd hebben dan hebben wij er zeker niet op doorgevraagd.
Ondanks de regen ging de wereld van mijn
voorouders voor mij open en ik raad een ieder,
die deze omgeving niet kent, aan dezelfde
tocht te maken maar dan bij voorkeur op de
fiets. Het is vanaf Sebaldeburen, richting Oosterzand naar de Wijk en Niekerk, richting Oldekerk en Kuzemer terug naar Sebaldeburen,
een prachtige fietstocht. De lengte er van schat
ik op ongeveer zeven tot acht kilometer. De
moeite waard.
Om kwart voor één was ik terug op het gemeentehuis van Grootegast. Klaar zijnde met
het bevolkingsregister vroeg ik de notulen op
van de gemeenteraads-vergaderingen 18501860. Ik kon er naar hartelust in grasduinen.
Het boek heette: "Protocol van het verhandelde
bij Burgemeester en Assessoren der Gemeente
Oldekerk".
Op het merendeel van deze vergaderingen was
heel weinig aan de orde. Veelal hielden deze
vergaderingen niets anders in dan het benoemen van nieuwe leden van de "schutterij" en
kregen anderen ontslag uit "den schutterlijken
dienst". Dit gold evenzeer voor de commissieleden die "de schurft onder de schapen" moesten rapporteren. Het waren vaak de enige
agendapunten.

R.Quintus
Ordonantie van dezelve
W.J.Oosterhuis"

Op 9 februari 1852 was er maar één agendapunt en de vergadering werd als volgt genotuleerd:

Bovenstaand raadsbesluit is letterlijk overgenomen. De schrijfwijze uit die periode heb ik
bewust willen laten zien. Bij het lezen ervan
wordt alles wel duidelijk. Alleen de woorden
commado en incommado kunnen vraagtekens

"Vergadering van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Oldekerk gehouden den 9e
Februarij 1852. Tegenwoordig alle de leden.
De notulen der vorige vergadering worden ge97

Een dag daarvoor had ik op Radio Noord de
aankondiging gehoord van een feestweek te
Niekerk, Oldekerk en Faan. Veel van wat
weleer gebruikelijk was in de gemeente Oldekerk zou men daar die dag kunnen beleven of
herbeleven. Er zouden die dag bij de Hervormde Kerk te Niekerk haringen worden uitgedeeld aan de bezoekers van de feestweek. Gratis! Dit haringen uitdelen dateert uit het jaar
1474. Een zekere Menno Jeltema wilde enkele
stukken land in bezit krijgen en daar is hij in
geslaagd, maar op voorwaarde dat hij ieder
jaar een ton haringen beschikbaar zou stellen
voor de armen en nooddruftigen van Niekerk,
Oldekerk en Faan. Volgens de inwoners leeft
deze traditie nog voort en is het een jaarlijks
terugkerende gebeurtenis.

oproepen, maar simpel vertaald betekent het
de voordelen en de nadelen ofwel de lusten en
de lasten.
Waarschijnlijk geïnspireerd door het beleid
van de gemeente dat nijverheid in die jaren belangrijker werd geacht dan de landbouw nam
Douwe Klasens Pol dit initiatief. Zo'n korenmolen werd geschaard onder de naam fabrieken. Dat betekende werkgelegenheid in het
dorp en op die manier zou ook het aantal inwoners van de gemeente groeien. Voor zo'n
kleine gemeenschap als de gemeente Oldekerk
betekende dit een enorme vooruitgang.
In het "Groninger molenboek" zocht ik naar
meer gegevens over de molen in Oldekerk.
Maar bladerend in het boek dat in 1981 was
uitgegeven bleek mij al spoedig dat de molen
in Oldekerk niet meer aanwezig was. Van mijn
nicht Hendrikje Steenhuis-Pol uit Haulerwijk
had ik inmiddels ook gehoord dat onze overgrootvader een molen had gehad in Oldekerk.
Maar in mijn geval wilde ik niet alleen op verhalen afgaan, ik moest zeker weten of de bouw
van de molen ook doorgang had gevonden.

Ik zat op die dag in de tuin van huize "Welgelegen" aan de Bloemersmastraat 2 te Niekerk.
Dit huis had inmiddels mijn interesse gewekt
doordat mijn nicht Martje te Velde-Pol daarover wist te vertellen dat een tante van onze
vaders daar had gewoond. Dat was dus het
huis van "taan Fen" geweest. Martje Pol wist
het heel zeker want haar vader Jacobus Pol
had daar voordat hij trouwde vaak familie bezocht. Hieronder een foto die ik opdiepte in het
Rijksarchief.

Daarom reed ik op 10 september 1995 naar het
Westerkwartier.
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Dit huis werd in het jaar 1864 gebouwd voor
de schoolmeester Geert Olthoff. Hij was de
kleinzoon van Gerrit Andries Olthoff en Doetje
Douwes Pol. Over de schoolmeesters uit
Niekerk heb ik al eerder de loftrompet gestoken als het ging om de kwaliteit van hun onderwijs.

ben van karnemelkse pap, ook niet van lammetjes pap of de zo geprezen stijve pudding
met een dikke vel. Ik griezelde van die vel. Jaren later wist mijn moeder de eigen gemaakte
pudding toch voor mij smakelijk te maken door
er tijdens de afkoelingsperiode korreltjes witte
suiker op te strooien. Weg vieze vel!

Voor de schoolmeester waren in dat jaar de
verdiensten nog geen vetpot, vandaar dat het
huis uitgroeide tot een complete boerderij.
Achter het woonhuis was een deel waarop zo'n
acht tot tien koeien gehuisvest konden worden.
Daarbij behoorde een weiland dat zich uitstrekte tot aan de Oude Wijk. Door op deze
manier zelf voor boter, melk en vlees te zorgen
kon de schoolmeester beter in het onderhoud
van zijn gezin voorzien.

Enigszins somber gestemd reed ik na de maaltijd richting Oldekerk. Aan weerszijden van de
doorgaande weg zag ik vele vlaggetjes in versierde tuinen. Bij de Molenweg in Oldekerk
stopte ik. Daar stond op een groot erf een van
bordpapier gemaakte romp van de molen "De
Hoop" in miniatuur. "Zou dat dan toch eens de
molen van Douwe Klasens Pol zijn geweest?"
Ik vond het ding niet mooi, want deze molen
was nagebouwd als uitkijkpost in de Tweede
Wereldoorlog 1940-1945. Twee in Duitse legerkleding gestoken lappen poppen hingen er
met het geweer in de aanslag overheen. Ik
reed het vrij grote erf op van het huis naast de
papieren miniatuur-molen.

Ik heb het haring uitdelen die dag gemist.
Daarvoor kwam ik te laat in Niekerk, maar de
"koffie mit kouk" liet ik mij goed smaken in de
voortuin van huize "Welgelegen". Ik vroeg de
huidige bewoner naar de historie van dit huis
en hij vertelde mij het bovenstaande verhaal.

Voordat ik ook maar bedenken kon waar ik
mee bezig was klopte ik op de achterdeur van
een vrij groot huis. Geen gehoor! Ik stapte
naar binnen en ontwaarde een grote bijkeuken
van ongeveer vier bij vijf meter. Daarin stond
aan de rechterkant langs de wand elektrische
apparatuur zoals onder andere een wasmachine en een koelkast. Verder keurig opgeruimd.
"Vollek!", riep ik.

Daarna dwaalde ik rond langs de kraampjes in
Niekerk in de hoop iets van literatuur of foto's
te vinden van de molen in Oldekerk die mijn
overgrootvader daar in het jaar 1852 had laten
bouwen. Ik zocht er nogal fanatiek, maar het
mocht niet baten. Ik ging na anderhalf uur teleurgesteld weer aan een tafeltje zitten in de
tuin van het eerder getoonde huis. Oude tijden
herleefden toen ik een portie bruine bonen met
spek bestelde en ging zitten peinzen hoe mijn
zoektocht verder te gaan. Bij het serveren van
de bruine bonen met spek werd ik teruggeplaatst naar de werkelijke tijd van het heden.
Mijn bestelling werd gebracht in een plastic
bakje met daarin een plastic lepeltje. "Er is
veel veranderd", dacht ik toen.

Weldra ging de deur recht tegenover mij open
en een man van ongeveer zevenenzestig jaar
verscheen in de deuropening. Heel beduusd
stamelde ik: "Meneer, neemt u mij niet kwalijk
dat ik u stoor, maar ik ben op zoek naar de molen van mijn overgrootvader Pol. Mijn vader
was een kleinzoon van hem en ik ben daarvan
een dochter."
"Kom er moar ien, vrouw. Ik ben Haitsmoa."
Ik stapte de achterkamer binnen en het eerste
wat ik zag was een foto van een molen.
"Goa moar zitt'n, ik heb net mien praan eerappels op", zei de goede man. Meteen daarna:
"Woar komm'n ie veur?"
Ik ging tegenover hem zitten en leunde met
mijn armen op het pluche tafelkleed, zoals hij

Graag had ik uit een tinnen bord met daarin
een tinnen lepel gegeten. Uit zo'n lepel at ik in
de jaren dertig van deze eeuw bij mijn grootmoeder van moeders kant ditzelfde gerecht en
de lepel was rond. Als toetje was er "brij",
maar dat vond ik vroeger thuis al een ramp,
evenals de andere toetjes. Ik moest niets heb99

inmiddels ook had gedaan na het wegzetten
van zijn etensbord en het opruimen van de
theedoek waarop het bord had gestaan. Achter
hem hing de foto van de molen.
"Dei foto van dei meul'n doar aan wand, wait
ie ook van wel deze meul'n vrouger west hed?",
vroeg ik hem.
"Van mien Pa en Moeke", zei de brave man.
"Wanneer was dat ongeveer meneer Haitsma?"
"Dei foto is van het joar negentienhonderd ainendartig. Ik heb ook nog een foto woar ik als
lutje vent mit mien Pa op stoa en ik heb den 'n
hooivurk ien haand."
"Wait'n ie ook woar deze meul'n veur dei tied
van west het?"
"Nee, vrouw, dat wait ik nait, moar toun deze
meul'n oafbrok'n is, toun stonden ien de balk'n
de noamen van Pol en Hoeksemoa."
"Hemm'n ie doar ook nog papier'n van?"
"Nee, mens, doarveur mout'n ie bie mien bruier wezen, dei hier achter woont. Dei het doar
meer verstand van want dei het alles regelt
dou mien Pa en Moeke oet teid kwaam'n. Ik
ben hier allain woon'n bleev'n"
"Ken ik zo moar noar joen bruier tou stapp'n,
zoals ik hier binnen vaall'n bin?"
"Joa, mens, dat dut hoalemoal niks."

Op een gegeven moment belde ik zijn broer die
mij vertelde dat de wieken in de oorlog van de
molen waren gewaaid. Het bovenstuk is er
toen afgebroken en heeft als uitkijkpost voor
de Duitsers dienst gedaan. Maar toen de molen voor de oorlog nog in bedrijf was stond de
naam van D.Pol ingebrand in de balken. Hij
vroeg mijn telefoonnummer en zou bij zijn
broers en zussen informeren naar papieren en
mij daarover terugbellen. Tot op heden heb ik
echter niets meer van hem gehoord.

Ik bedankte de man hartelijk voor de informatie en de ontvangst en verdween door de deur
van de bijkeuken naar buiten. Hij liet mij keurig uit en vertelde dat op het grote erf achter
zijn huis eens de molen "De Hoop" had gestaan
en mocht ik nog meer willen weten dan mocht
ik ten alle tijde nog een keer terugkomen.

Hierboven en -naast staan een tweetal foto's uit de jaren dertig van de
molen van Haitsma. Het is dezelfde
foto die in de achterkamer hing van
de Heer Haitsma met wie ik die dag
in Oldekerk zat te praten.
Het huis waarin dat gesprek plaats
vond is te vinden op de foto van het
dorpsgezicht van Oldekerk. Het is
de Eekebuursterweg met op de achtergrond de molen van Haitsma
links. De molen torent nog fier boven alles uit, maar op de dichterbij
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En wat te zeggen van onze pankouk, gort gemalen tot gortemeel. Men zal het ongetwijfeld
voor nog meer doeleinden gebruikt hebben,
maar dit is ook nog wat ik mij er van vroeger
van herinner. Het beroep van molenaar was
zwaar werk, niet alleen voor hem zelf maar
ook voor zijn molen. Aan de andere kant waren
er meerdere dagen dat er geen wind was en de
molen niet in bedrijf was. De molenaar zocht
dan andere bezigheden en Douwe Klasens Pol
besloot om in het verlengde van zijn werk
bakker te worden. Hij doet daartoe een verzoek aan de gemeenteraad. Op 25 mei 1853
staat dit verzoek op de agenda als volgt:

genomen foto van de molen is duidelijk te zien
dat deze niet meer in een florissante staat verkeerde. Aan het einde van de straat links staat
het huis waar ik zomaar binnen stapte.
Ik ben zo vrij geweest beide foto's te kopiëren
uit het boek van de "Gemeente Oldekerk 18111990". Ik vond het te omslachtig om de heer
Haitsma te vragen, die beide foto's in zijn bezit
had, om deze van hem te lenen terwijl ik deze
in mijn bezit had. Leuke plaatjes om even naar
te kijken.
Volgens de heer Haitsma was het een zeskantige pel- en korenmolen. In het Groninger molenboek van B. van der Veen zegt de schrijver
dat de Groninger pel- en korenmolen, bij het in
kaart brengen van deze molens, hem zo boeide
dat hij er een apart artikel aan weidde. De inleiding van dit artikel is interessant om in dit
geschrift neer te leggen. Hij beschrijft uitgebreid hoe het pellen in de molen in zijn werk
ging en voor de fijnproevers geeft hij nog een
beschrijving van het technische gedeelte van
de pelmolen. In de bibliotheek is het boek opvraagbaar.

"Wordt voorgelezen een verzoek van D.K.Pol te
Oldekerk om in eene tuin tegenover zijn tegenwoordige behuizinge bij het Kadaster der
Gemeente Oldekerk onder sectie D no 743
eene nieuwe behuizinge te stigten teneinde
daarin eene broodbakkerij uit te oefenen.
De vergadering gelet hebbende op de bepalingen vervat in het Kon.Besluit van de 31 Januarij 1824 Staatsblad no 19 besluit aan de
requestrant daartoe vergunning te verlenen,
bij het daarvan op te maken procesverbaal de
commando en incommando geene redenen van
bezwaar aan zijde der bewoners der huizen
naast aan de op te rigten bakkerij zal bevatten
- welk procesverbaal aan de Heer Burgemeester en daaromtrent tevens in de eerstkomende
vergadering mededeeling te doen hetzij tot informatie of tot wijziging van dit besluit naar
mate de informatien van den Burgemeester
zullen luiden."

Het pellen was zowel voor de molen als de molenaar zwaar werk. De windkracht moest minimaal zes zijn. Voor het malen van graan was
minder wind voldoende. Gerst was de grondstof voor het pellen. Dit werd hoofdzakelijk op
de kleigronden verbouwd.
De gepelde gerst noemde men gort en dit was
vroeger voor de consumptie heel belangrijk.
Drooggekookte gort (stieve gort) werd gegeten met stroop of bruine suiker. Ook werd het
wel smakelijk gemaakt met gedroogde pruimen en als het zo werd opgediend at men gort
mit proemedanten. Maar men maakte er ook
pap van. Wanneer er melk werd gebruikt dan
heette het gortenbrij en wanneer men karnemelk gebruikte dan zaten we achter een
bord met zoepenbrij. Maar vroeger hield men
ook van afwisseling en als men dan water,
bessensap, krenten, rozijnen en gort samenvoegde en dit mengsel kookte dan was het
feest en at men krentjebrij, in goed Nederlands watergruwel genoemd.

Na al deze zakelijke beslommeringen is het
tijd om naar zijn gezin terug te keren.Douwe
Klasens Pol is inmiddels bijna vijftig jaar en
hij beschikt blijkbaar nog over voldoende
energie om iets nieuws te beginnen. In onze
tijd gaat men dan de jaren aftellen waarop
men met pensioen kan gaan, maar daarover
had men het in die periode niet. De mensen
werkten zolang zij leefden. Aan enkele zeer
rijke personen was het voorbehouden om te
gaan rentenieren.
In het jaar 1856 krijgt hij nog een vijfde dochter bij zijn tweede vrouw Trientje Egberts
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Switters. Zij noemen haar Egberdina Pol en
Trientje Switters is zesenveertig jaar als hun
jongste dochter geboren wordt op 2 maart
1856.

familienotaris in Grootegast? Ik wilde achter
het waarom van deze handelwijze komen en
dat heeft mij heel veel tijd gekost. Verderop in
dit verhaal zal het duidelijk worden.

Als ik het bevolkingsregister in Grootegast er
weer eens op nasla blijkt dat Douwe Klasens
Pol in het jaar 1860 ingeschreven staat als pelen korenmolenaar op het adres Kuzemer 5. Of
hij het aangevraagde nieuwe huis ook heeft laten bouwen en betrokken is niet duidelijk geworden. Aan het nieuwe adres te zien ga ik er
van uit dat dit wel het geval is geweest. Wel
zijn op het nieuwe formulier van de gemeente
de wijzigingen in de afgelopen tien jaar aangegeven. Zijn oudste zoon Klaas Douwes Pol is
op 10 mei 1856 getrouwd en vertrokken naar
Grootegast. Zijn zoon Jan Douwes Pol heeft
ook het huis van zijn vader en stiefmoeder verlaten en heeft zich gevestigd in Metslawier
vanaf 30 juli 1861. De andere familieleden
wonen nog bij elkaar. Vader Douwe Klasens,
(stief)moeder Trientje Switters, Jacobus Pol,
Wilhelmina Pol, Reinje Pol, Fenje Pol, Siepke
Pol en Egberdina Pol alsmede Johannes Smit.
Maar er is wat met de jongste dochter. Zij
neemt bij beide ouders een bijzondere plaats
in.

Intussen ging het werk gewoon door. Koren
pellen, malen en broodbakken. Vooral roggebrood. Zwaar verteerbaar voedsel hielp om het
hongergevoel tegen te gaan. Bakkers bakten
het brood in grote hompen van twee tot vier kilo. Witte brood, gebakken van tarwe, kwam
sporadisch op tafel. Alleen bij hele speciale gelegenheden zoals Pasen en Nieuwjaarsdag.
Overigens heeft Douwe Klasens Pol op deze
manier aardig de kost kunnen verdienen. Volgens Paping waren de burgemeester, de notaris, een rijke koopman en de molenaar het beste af bij het vergelijken van de belastingaanslag. Daarna kwamen de schoolmeester, de
winkeliers, de herbergiers, de bakkers, de
smeden en veehandelaars. De hoogte van de
belastingaanslag hing ook samen met het kapitaal dat men moest investeren. De boeren en
de molenaars waren diegenen die het meeste
kapitaal in hun bedrijven investeerden en
daarom ook de hoogste belastingbetalers.
De meeste molenaars en bakkers lieten het
dagelijks werk over aan hun knechten. Douwe
Klasens Pol had er twee. In het Rijksarchief
vond ik een plaatje van zo'n bakkerij waar
knechten bezig zijn met het bakken van brood.
Onderstaande plaat was niet gedateerd, maar

Zij besluiten haar te bevoordelen boven de andere kinderen, want in het Rijksarchief (toegang 149 nummer 199) wordt bij notaris Edelink te Groningen het volgende vastgelegd:
Ik legateer aan mijne dochter Egberdina,
vooruit en alzoo boven en behalve hetgeen zij als mijne erfgenaam uit krachte der wet
van mij erven zal, eene Som
van VIJFHONDERD GULDEN
Dezelfde akte van beide ouders.
Die van Douwe heeft het nummer
199, die van Trientje Switters het
nummer 200.
Op zo'n moment vroeg ik mij toch
af: "Hé, waarom doen ze dat nou?"
Want ƒ 500,- in het jaar 1861 was
een heleboel geld. En waarom legden zij dit niet vast bij de eigen
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Wij lezen in deze akte onder andere verder:
"nadat op voorschreven goederen onderscheidene achtereenvolgende opbotten waren gedaan, is eindelijk het laatst en hoogst geboden
door Douwe Klaassens Pol, kastelein onder
Oldekerk..... voor de som van driehonderd
tien gulden".

wel genummerd, te weten nr, 138d. Ik denk
dat deze tekening wel een beeld geeft uit die
en ook nog latere perioden.
Douwe Klasens Pol zal ook veel werk hebben
overgelaten aan knechten. Hij kon natuurlijk
niet alles alleen doen. In het boek van Ligterink staat op bladzijde 311 het volgende over
hem vermeld: "In 1884 overleed een bekende figuur te Oldekerk, namelijk de korenmolenaar,
bakker en landbouwer Douwe Klasens Pol, die
sedert 1841 op Ekeburen bij de molen woonde.
Hij was oudkapitein van de Niekerker en Sebaldebuurtster snik, die tweemaal per week op
Groningen had gevaren."

Het beroep van kastelein zal hem geen windeieren hebben gelegd. Publieke verkopen waren immers de hoogtijdagen in een dorp en er
werd veel getapt en gedronken. Uit de data
waarop deze veilingen werden gehouden blijkt
duidelijk dat deze in de saaie wintermaanden
werden gehouden. Op 20 januari 1864 heeft hij
er ook weer één binnengehaald. Zijn halfbroer
Lucas Klamer koopt een perceel voor ƒ 690,- en
de kastelein zelf koopt een perceel voor een
bedrag van ƒ 410,-. (Rijksarchief Groningen,
toegang 103, inventarisnummer 100) Het bestaat uit een tuin van veertien roeden (15 are)
en tweeënvijftig ellen, kadastraal bekend Sectie D, nummer 699 en 743. Het boeren was
hem natuurlijk ook met de paplepel ingegeven
en ik denk dat hij daaraan uiteindelijk het
meeste plezier heeft beleefd.

Naast deze beroepen of ambachten oefende hij
ook nog het beroep van herbergier uit. Wij weten dat al vanaf het moment dat het ging over
de verkoop van zijn moeders spulletjes en eigendommen. Hij haalde heel wat publieke veilingen binnen.
In het repertorium van de notaris te Grootegast zijn er heel veel publieke verkopingen, die
in zijn woning werden gehouden, te vinden.
Geen wonder dat hij een publiek figuur is geworden.

Op zestig-jarige leeftijd is Douwe Klasens Pol
landbouwer, kastelein, bakker en molenaar.
Hij zet met veel arbeid, inzet en een voortvarend doorzettingsvermogen deze activiteiten
voort. Van overwinteren aan de Costa Brava
heeft hij nooit gedroomd. In zijn gezin gaat het
de komende jaren niet naar wens. Jacobus
bleef vrijgezel. Hij woonde en werkte bij zijn
vader, maar overleed op 30 maart 1871 en
werd maar achtendertig jaar. Wilhelmina Pol
komt ook maar niet aan de man en zijn jongste
zoon Jan Pol stelt hem zwaar teleur. Reinje
Pol krijgt op 1 december 1867 een onecht kind.
Zij krijgt de naam Gerriena Pol en het meisje
wordt door Douwe Klasens en Trientje Switters liefdevol in het gezin opgenomen. Jaren
later zal Reinje Pol trouwen met de bakkersknecht Freerk Hoeksema uit Zevenhuizen.
Zijn naam stond ook gebrand in de balken van
de afgebroken molen, zoals de heer Haitsma
uit Oldekerk mij had verteld. Reinje Pol en
haar man Freerk Hoeksema komen in het bevolkingsregister van Oldekerk voor met hun

Op 16 februari 1863 is er ook weer zo'n publieke veiling bij Douwe Poll te Ekeburen. Zijn
naam staat opnieuw vermeld met dubbel l.
Overigens tekent hij steeds hardnekkig zijn
naam met een enkele l.
In onze familie heeft men nog de neiging gekscherend te verhalen dat onze voorouders
vroeger de naam Poll zouden hebben gedragen.
De tweede l zou ons strafrechtelijk zijn ontnomen omdat onze grootvader een schaap zou
hebben gestolen. Hoe deze fabel ooit in onze
familie is binnen gedrongen mag joost weten.
Vanuit onze familiehistorie heten wij POL.
Op de publieke veiling van bovengenoemde
dag biedt D.K.Pol het hoogste bedrag op een
stuk land, groot vierentachtig roeden en tien
ellen (1 ha) kadastraal bekend Sectie B, nummer 554.
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Als Fenje Pol vertrokken is naar Niezijl komt
Wilhelmina Pol weer terug bij haar vader en
stiefmoeder. Gerriena Pol vertrekt op 19 juli
1883 naar haar ouders in Roden. Vanaf dat
moment gaat zij ook de naam Hoeksema dragen. Maar zij houdt het niet lang uit. Vertrokken als zestien-jarige komt zij een jaar later op
21 augustus 1883 terug bij opa en oma. Later
zal zij in het huwelijk treden met Jacobus Ouwinga uit Oldekerk.

oudste zoon Karst Hoeksema, geboren op 16
maart 1876. Hij wordt slechts elf dagen oud.
Zij krijgen daarna nog twee zonen en twee
dochters, Douwe, Daniël, Trientje en Hinderika Hoeksema. In juni 1881 vertrekt dit gezin
naar Roden, waar Freerk Hoeksema zelf een
bakkerij begint.
Op 21 juli 1876 trouwt hun dochter Siepke Pol
met Pieter Nauta uit Oldehove. Hij is bakker
in Niezijl en na hun huwelijk neemt hij Siepke
Pol mee.

Zo wordt het gezin van Douwe Klasens Pol en
Trientje Egberts Switters kleiner en kleiner.
Wilhelmina Pol, de dochter van Douwe Klasens, en Egberdina Pol, van hen samen, wonen
nog bij elkaar. Douwe Klasens is nu bijna
tachtig jaar en zijn vrouw inmiddels vijfenzeventig jaar. Wilhelmina Pol loopt al naar de
vijftig en Egberdina Pol gaat richting de dertig
jaar.

Hun dochter Fenje Pol is een aantal jaren in
Marum geweest maar komt terug bij haar ouders in Oldekerk. Zo is de inschrijving op 1 januari 1880: de ouders Douwe Klasens en
Trientje Switters, de dochters Fenje Pol en
Egberdina Pol (zij noemen haar Dientje) en de
kleindochter Gerriena Pol. Hun adres is inmiddels gewijzigd in ZB nr 6.

De tweede vrouw van Douwe Klasens Pol overleed op 24 november 1886. Een foto van haar
grafsteen kreeg ik van Jan Steenhuis te
Haulerwijk.

Op 21 juli 1880 overlijdt Siepke Pol kinderloos
in Niezijl. Hun schoonzoon Pieter Nauta bezoekt in zijn spaarzame vrije tijd regelmatig
zijn schoonfamilie. Hij wordt verliefd op de
dochter Fenje Pol en nadat zij de goedkeuring
hebben gekregen van koning Willem III wordt
het huwelijk voltrokken op 28 juni 1882. Bij
hun huwelijk is de broodbakker Douwe Klasens Pol (achtenzeventig jaar) als getuige aanwezig, de halfbroer van Fenje Pol, Klaas Pol
(drieënvijftig jaar) eveneens Fokko Nauta, de
broer van Pieter Nauta.
Fenje Pol vertrekt dan met haar man naar
Niezijl. Het huwelijk van dit echtpaar zal kinderloos blijven.
Deze schoonzoon van Douwe Klasens Pol is
een parmantig baasje. Hij was de zoon van
Ties Leenderts Nauta en Maria Doedes Huges.
Hij had vier broers en drie zussen. Het was
een klein mannetje want hij werd afgekeurd
voor het leger "wegens een te kleine maat". De
minimale lengte voor een soldaat was toen
1,57 meter. Desalniettemin genoot hij het volle
vertrouwen van de familie Pol. Hij is ook jaren
wethouder geweest van de gemeente Oldekerk.
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Hij had al vele malen beweerd dat de Swittersen familie van ons waren. Als hij met zijn
vrouw Hendriktje Pol, mijn zus Engelina Pol
en zwager Antoon Vandermaelen in de auto
reed en de naam van de firma Switters en
Terpstra ontwaarde zei hij: "Kiek, dat is familie van joe". Omdat Jan Steenhuis de grafsteen
van Douwe Klasens Pol niet heeft gevonden
heb ik een sterk vermoeden dat hij bij zijn eerste vrouw in Niekerk ter aarde is besteld.

Douwe Klasens Pol, tweeëntachtig jaar inmiddels, blijft met zijn twee ongehuwde dochters
achter. Bijgestaan door zijn dochter Fenje Pol
en schoonzoon Pieter Nauta neemt hij na het
overlijden van zijn vrouw meteen rigoureuze
maatregelen betreffende zijn dochter Egberdina Pol. Dit meisje is zwaar gehandicapt en hij
ziet in dat Wilhelmina Pol en hij op langere
termijn niet voor haar kunnen zorgen. Hij
vraagt twee maanden na het overlijden van
zijn tweede vrouw een onder curatelestelling
voor haar aan, zoals blijkt uit het hierna afgedrukte procesverbaal.

Trientje Egberts Switters werd zevenenzeventig jaar.
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Op heden den veertienden Januarij achttienhonderd
zevenentachtig des voormiddags te tien uur ter raadka
mer van de Arrondissementsregtbank te Groningen
eerste kamer kennis nemende van burgerlijke zaken en
van die van koophandel alwaar tegenwoordig waren de
Heeren Mr.Dr. Tjaden Busmann President N.R. van Id
dehinge en B.Dorkwert meer regters H.C.A.Thieme Officier van

Justitie en H.P. van Kaathoven griffier is verschenen
Mr. B.Cohen advocaat en procureur te Groningen ten
deze occuperende voor Douwe Klaassens Pol bakker wo
nende onder Oldekerk verzoeker tot onder curatelestelling
wegens onnozelheid of stompzinnigheid van zijne
meerderjarige dochter Egberdina Pol
te kennen gevende dat ter voldoening aan de beschikking
dezer regtbank van tien Januarij laatstleden alhier
met hem verschijnt de curanda Egberdina Pol voornoemd
ten einde te worden ondervraagd over het ingediend ver
zoekschrift zijnde aan haar bij geregistreerde deurwaar
dersexploit van twaalf Januarij laatstleden beteekend
zowel het verzoekschrift met de beschikking van negen
entwintig December laatstleden waarbij door deze regtbank
is gelast het verhoor der bloedverwanten en aange
huwden als het geregistreerd procesverbaal van verhoor
dezer van zeven Januarij 1800 en zevenentachtig
Gemelde curanda, die zeer moeilijk loopt, wordt alsnu
voor de regtbank geleid, geholpen aan eene zijde door
hare zuster Fenje Pol, echtgenoote van Pieter Nouta
bakker te Niezijl en aan de andere door hare nicht, en
is in haar voorkomen en houding blijkbaar van zeer
geringe verstandelijke ontwikkeling, terwijl zij, die
volgens opgave harer gemelde zuster slechts tweeen
dertig jaren oud is, er zeer verouderd uitziet
Nadat zij op de onderscheiden tot haar gerigte vragen
ter nauwernood enig begrip gaf dat zij begrijpen
zou dat deze tot haar werden gerigt, en deze althans
onbeantwoord liet, gaf zij op de vraag harer zuster,
- die zeide dat zij niet spreken kan - of het haar
goed was dat zij zou worden gesteld onder curatele
geen nader teeken dat zij zulks had verstaan dan
alleen een glimlach
Van welk een en ander is opgemaakt dit proces
verbaal geteekend door de President en door de
griffier.
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3. Eene behuizing, erf en grond te Oldekerk
aldaar bekend sectie C nummer 31 en 32
groot 12 A 52 c. geschat op ƒ 640,-

Verduidelijking over deze onder curatelestelling is onzerzijds beperkt gebleven tot bovenstaande getypte uitgave er van want woorden
zijn overbodig.

4. 84 are 10 centiare eigen land gelegen te Oldekerk aldaar kadastraal bekend sectie D
nummer 554 geschat op ƒ 835,-

Pieter Nauta wordt "positionele bewindvoerder
over de goederen en persoon van Egberdina
Pol" (Rijksarchief Groningen, Civiele Zaken
1886/1887)

5. Eene tuin te Oldekerk groot 10 are 52 centiare, aldaar kadastraal bekend sectie D
nummers 699 en 743 geschat op ƒ 300,-

Het is nu ook wel duidelijk waarom in de voorafgaande jaren dan weer Fenje Pol, dan weer
Wilhelmina Pol bij de ouders uit- en ingeschreven worden. De zorg voor deze zwaar gehandicapte dochter konden de ouders op die
leeftijd niet meer alleen opbrengen. De zware
taak van de "thuiszorg" was voorbehouden aan
familieleden en iedereen die in de gelegenheid
was sprong bij.

6. De vaste altoos durende in alle linien verervende beklemming van 2H 88 A. 10 centiare land te Oldekerk doende 's jaars op
Midwinter tot vaste huur ƒ 16,50 bekend
ten kadaster gemeente Oldekerk sectie C
nummer 72,73,74 en 75 geschat op ƒ 3000,Hij presenteert dit rapport aan Geertje Vroom,
de vrouw van de inmiddels overleden Johannes Smit. Ook zijn schoonzoons worden ingelicht.

Nadat hij zijn zorgen voor dit kind heeft overgedragen aan zijn dochter Fenje Pol en schoonzoon Pieter Nauta laat hij ook heel gauw
daarna beëdigde taxateurs komen om de roerende zaken die tot de huwelijksgemeen-schap
behoren op waarde te schatten. Als drieentachtig-jarige hoeft hij nu niet meer zo nodig. Hij kan de boedel wel scheiden om een ieder zijn of haar deel te geven. Hij kan met zijn
deel doen wat hij wil en de kinderen van hem
en Trientje Switters, alsmede Johannes Smit
krijgen dan meteen hun wettelijk aandeel. De
waarde van hun onroerende goederen ziet er
als volgt uit:

Alvorens hij kon overgaan tot de verkoop van
deze onroerende goederen moest hij nog met
de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde
Kerk bij notaris Koning te Zuidhorn een akte
van "dading" opmaken. De landerijen genoemd
onder 1 en 6 waren eigendom van deze kerk en
het beklemrecht moest opnieuw geregeld worden voordat het overging in andere handen. De
bedragen werden aangepast en ook de voorwaarden voor de vererving. Hij deed dit op 29
januari 1887. Op 7 februari 1887 komt het tot
een publieke veiling. Zijn twee schoonzoons
zijn voor alle onroerende goederen de hoogste
bieders.

1. Eene behuizing, schuur en erf en grond
groot 6 are te Ikeburen doende 's jaars op
Mei tot grondpacht ƒ 2,25, bekend ten Kadaster gemeente Oldekerk sectie C no 30
benevens de vaste in alle linien verervende
beklemming van een tuin groot 6 A. 10 c.
aldaar doende 's jaars op Midwinter tot vaste huur ƒ 3,75 bekend sectie C no 28 geschat op ƒ 3603,-

Freerk Hoeksema, bakker in Roden, koopt de
onder de nummers 5 en 6 genoemde landerijen
voor totaal ƒ 3300,- Pieter Nauta, bakker in
Niezijl, koopt het huis te Ikeburen genoemd
onder 1, hij koopt de rogge- en pelmolen genoemd onder 2 en het stuk eigen land genoemd
onder 4. Het bedrag is totaal ƒ 5640,-. De behuizing genoemd onder 3 blijft van Douwe
Klasens zelf. De waarde van ƒ 640,- wordt wel
meegenomen "in de massa", zoals men dat
toen noemde.

2. Eene rogge- en pelmolen aldaar met de beklemming van het erf groot 1 are 99 c.
doende 's jaars op Midwinter tot vaste huur
ƒ 4,- bekend ten kadaster gemeente Oldekerk sectie C no 351 geschat op ƒ 1202,108

Wij besloten een klein stukje van het aanbod
van deze roerende goederen op te nemen. Wij
vonden vier bladzijden vol te veel van het goede.

Om zijn kinderen ook het aandeel van hun
moeder in de gemeenschappelijke boedel te
kunnen geven besluit hij weldra een openbare
veiling te houden waar hun roerende goederen
dan te koop kunnen worden aangeboden.

In gedachten zien we deze boeldag in Oldekerk
aan de gang. Het tafereel speelt zich af op het
erf en in de schuur van onze overgrootvader en
bet-overgrootvader. De oude baas van drieentachtig jaar staat er bij en kijkt er naar.
Wellicht met pijn in zijn hart. Zoveel en in zoveel jaren opgebouwd door hard werken. En
nu gaat alles over in vreemde handen. Dat
moet hem pijn doen, maar het is niet anders.

Op donderdag 5 mei 1887 wordt deze boeldag
's middags om één uur gehouden. De verkoping staat onder toezicht van notaris Koning
te Zuidhorn. Hij ziet toe op de voorwaarden
waaronder deze verkoping zal plaatsvinden
zoals deze door de eigenaar van de goederen
zijn gesteld.
Douwe Klasens Pol wil niet aansprakelijk zijn voor goederen die
gebreken vertonen. Men moet het
gekochte "voetstoots" aannemen
en meteen meenemen. De goederen die men koopt moeten in een
goede Nederlandse munt worden
betaald. Als er iets twee gulden of
minder kost moet er meteen worden afgerekend. Is het bedrag
meer dan twee gulden dan heeft
men tot 1 november van dat jaar
de tijd om dit bedrag af te rekenen
bij de notaris, maar men moet wel
vijf procent rente betalen. Betaald
men na 5 november dan kost het
tien procent extra en is Douwe
Klasens Pol ook gerechtigd het
gekochte terug te vorderen, zeker
als men zich niet houdt aan een
afgesproken nieuwe termijn. Hij
mag bovendien voldoende borgen
vragen van de kopers die niet direct betalen. De termijnbetalers
moeten afrekenen bij de notaris.
Op deze voorwaarden gaat dan de
veiling van start. Klaas Pentinga
is de afslager en de landbouwer
Gooitze Vaartstra is de getuige.
Uit deze boedelverkoop blijkt dan
ook dat de geboden bedragen van
twee gulden of minder meteen
worden afgerekend. Van de kopers
worden de namen niet vermeld.
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We zien op deze boeldag ketels, ijzeren potten,
vaten met bier, stoven, koffiepotten, beeldjes,
pispotten, karaffen en glazen. Alles uitgestald
op het erf zoals het gebruikelijk is.

Ook duurdere artikelen uit zijn huis en
schuur. Hiervan worden de bieders en kopers
bij name genoemd.
En dan zijn er ook familieleden als kopers
aanwezig. Hiervan laten wij ook een klein gedeelte zien.

Een zwilk bracht één gulden en twintig cent
op. Voor de allerjongsten onder ons: een zwilk
was een lap van een soort weefstof dat aan één
kant voorzien was van een laklaag. Het werd
gebruikt als tafellaken. Een luxe-artikel in die
tijd. Trouwens dat was in mijn jeugd ook zo. Ik
heb menig gezin aan een houten tafel zien zitten eten zonder zwilk. Zwilk bestaat niet meer.
Tegenwoordig is het een geplastificeerd tafellaken.

Het bedrag van deze gekochte goederen hebben de kopers natuurlijk niet op zak. Zij moeten de geboden prijzen voor 5 november van
dat jaar bij de notaris neerleggen.
Zijn schoonzoon Freerk Hoeksema en Jacobus
Ouwinga, die met zijn kleindochter Gerriena
Hoeksema getrouwd is, kopen samen een koe.
De man van zijn dochter Fenje Pol, Pieter
Nauta, koopt een paard, een kabinet, een boerenwagen en een glazenwagen.

Uit de boedelverkoop blijkt dat al het kleine
spul voor Douwe Klasens Pol een bedrag oplevert van ƒ 143,45. Het lijkt een schijntje, maar
voor die tijd nog een behoorlijk bedrag. Als het
kleine spul aan de man is gebracht komen de
beesten aan bod.

Zou Douwe Klasens Pol een glazen koets gehad hebben? Och, waarom ook eigenlijk niet.
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Hij had best wel wat centen om handen en
waarom zou hij het zich in die tijd niet gemakkelijk maken door in een glazen koets te gaan
rijden. Lekker overdekt en met een verwarmde
stoof voor de verkleumde voeten er in, heel
comfortabel.

wordt voor ƒ 38,- per jaar verhuurd. Te voldoen
op 1 november van dat jaar bij de notaris.De
rijksveldwachter van Grijpskerk en de gemeenteveldwachter van Oldekerk zijn als getuigen aanwezig. Zij kunnen er meteen op toezien of de huurders zich aan de voorwaarden
van verhuring houden. En zo hebben die mannen ook weer wat te doen! (Rijksarchief Groningen, notariële archieven, toegangsnummer
99, inventarisnummer 241)

In mijn eigen jonge jaren heb ik er vaak met
enige jaloezie naar gekeken. Toen waren het
alleen de boeren die met zo'n koets naar de
kerk kwamen. Nou ja, Douwe Klasens Pol was,
denk ik, in die periode ook meer boer dan bakker en molenaar.

Tussen al deze beslommeringen door trouwde
op 7 april 1887 zijn bij hem en zijn vrouw opgegroeide kleindochter. Zoals eerder gemeld
was de bruidegom Jacobus Ouwinga, een zoon
van de landbouwer Jacobus Ouwinga en Emke
Kremer van Faan nummer 21.

Als om zes uur 's avonds de verkoop van de
roerende goederen achter de rug is, is de totale
opbrengst van de openbare verkoping ƒ 802,10.

De wederzijdse ouders zijn bij dit huwelijk
aanwezig. Uit de bijlagen van de huwelijksakte van deze jongelui blijkt dat Freerk Hoeksema, de bakkersknecht van Douwe Klasens
Pol, haar inmiddels als haar natuurlijke vader
heeft erkend. Ze heet dan ook nu Gerriena
Hoeksema.

Maar dan moet er nog een klus geklaard worden in het huis van Pol. Zijn schoonzoon
Freerk Hoeksema, die bakker is in Roden,
heeft eerder twee percelen land gekocht en dat
wil hij verhuren.
Hij verhuurt een perceel groen land van ongeveer 75 are, gelegen te Oldekerk, zijnde het
noorder stuk. Het tweede perceel ligt er naast
en is ook ongeveer 75 are groot. De percelen
worden voor twee opeenvolgende jaren verhuurd en alleen om daarop te weiden. De
huurders moeten de ontbrekende palen, schotten en wringen zelf aanbrengen en de sloten,
dammen en wallen onderhouden. Zij moeten
ook alle voorziene en onvoorziene rampen en
onheil voor hun rekening nemen. Zij mogen
het land volstrekt niet maaien, maar ze zijn
wel verplicht de stekels en brandnetels te
maaien of die uit te trekken en het land van
onkruid te zuiveren. Op het gehuurde land
mag niet meer dan één paard weiden. Als er
meer paarden de wei in gaan moeten de huurders voor ieder paard en iedere dag dat er
meer paarden weiden drie gulden per paard en
drie gulden per dag boete betalen.

Overigens is Gerriena Hoeksema heel jong gestorven in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Over haar en haar kinderen zullen wij
in een later hoofdstuk meer kunnen lezen.
In de laatste decennia waarin Douwe Klasens
Pol leefde kwamen langzamerhand enige veranderingen in het maatschappelijk leven. Het
dorp waarin men woonde had een grote betekenis voor de inwoners.
Het domein om te spelen was de straat waarin
hun huis stond. Daar speelden zij met knikkers en hinkelden wat af. Hoepelen en tollen
kwam op zodra de wegen beter begaanbaar
werden. Handkarren en paardewagens waren
de voertuigen in die tijd. De tienermeisjes liepen giechelend en gearmd door de straten. De
jongens waren aan het bokspringen. Op zomeravonden zaten de ouders buiten op hoge
stoelen. De vrouwen breiden en de mannen
rookten hun pijp. De nieuwtjes uit het dorp en
de buurt werden dan uitgewisseld.

Om zeven uur 's avonds van die gedenkwaardige dag in het leven van Douwe Klasens Pol
tekenen alle betrokkenen deze huurovereenkomst. De gelukkigen van het eerste perceel
betalen ƒ 39,- per jaar en het tweede perceel
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De koffiehuizen kwamen ook op. Daar dronken
heren van stand met bolhoed en wandelstok
hun koffie en lazen er de krant. Deze koffiehuizen heten tegenwoordig restaurants. De
herbergen en café's waren het domein van de
buurt en jan-met-de-pet. Daar was het gezellig
want bekenden ontmoeten elkaar aan de tap
(tapperijen) of speelden er met kaarten. Vrouwen kwamen daar niet.

De straten waren in de zomer stoffig en in de
winter vies en vuil. Altijd en overal lagen de
paardevijgen op straat. Trottoirs waren er in
die tijd niet.
De bakker, de slager, de groenteboer en de
melkboer kwamen aan de deur om te vragen
wat de vrouw des huizes nodig had voor haar
gezin. Handelaren in textiel en huishoudelijke
artikelen kwamen regelmatig langs de deuren
om hun waren te slijten.De veldwachters deden te voet hun ronde door het dorp. Hij was
een vertrouwenwekkend figuur. Hij gaf geboorte- en overlijdensberichten door aan de
gemeente als getuige, maar veelal zaten zij alleen maar achter baldadige jongens en dronkelappen aan. De torenklok gaf de tijd aan
want horloge's droeg men niet. Die waren alleen zichtbaar onder de welgestelden. Mannen
droegen deze met een ketting aan hun vest in
het vestzakje.

Voor wat betreft het vervoer liepen er in 1890
alleen treinen tussen de grote steden. Op het
platteland probeerde men de paardetram om
zo naar de grote steden te komen. Zeer oncomfortabel zaten de mensen naast elkaar op houten banken. Dat ding hobbelde over wegen vol
met kuilen, keien en mul zand. Tot het moment dat het gewone paard werd vervangen
door het "ijzeren" paard. De stoomtechniek had
zijn intrede gedaan en zeer geleidelijk werden
er rails aangelegd voor de stoomtram. En zo
kwam het platteland beetje voor beetje uit zijn
isolement.

Vanaf het jaar 1880 voltrok zich een stille revolutie betreffende het winkelen. Vooral in de
grote steden. Albert Heyn als grootgrutter
kwam in 1887 op. In de dorpen kwamen daarna schoorvoetend de buurtwinkeltjes. Zo'n
buurtwinkel was een uitkomst voor velen.
Daar kon men op krediet kopen. Dat was voor
de arbeiders van toen een hele uitkomst. Het
loon was zo laag dat de "knip" iedere week
schoon leeg was. Een arbeider kwam onmiddellijk in grote nood als hij een paar dagen
geen werk had, als er een baby geboren moest
worden en als hij voor zijn vrouw en kinderen
een dokter nodig had. In zo'n dorp als Oldekerk was zelfs geen huisarts. Hij moest uit
Grootegast komen.

Het zou mij niets verbazen als Douwe Klasens
Pol nooit een stoomtram heeft gezien. Of het
moet de stoomtram van Groningen naar
Drachten zijn geweest, hoewel ik niet weet
wanneer deze is aangelegd. Overigens denk ik
dat hij er inmiddels te oud voor geworden was
om daarvoor nog uit te lopen. Om van een automobiel maar helemaal niet te spreken. In
deze door mij geschetste en soms reële fantasiewereld van de jaren 1880-1890 te Oldekerk
doen de kinderen van Douwe Klasens Pol en
Trientje Egberts Switters aangifte van de nalatenschap van hun moeder. Zij doen dit bij
notaris Koning te Zuidhorn. De kinderen van
Douwe Klasens Pol uit zijn eerste huwelijk
komen er niet aan te pas.

Naast de boeldagen kwam nu ook de kermis
als vermaak voor de dorpelingen. Deze beide
evenementen werden de hoogtepunten van het
jaar. Het kermisvolk trok door Nederland en
zetten hun draaimolens en schiettenten ook op
in de dorpen, mits zij daarvoor toestemming
kregen van het gemeentebestuur. Zij deden
dat één- of tweemaal per jaar. En niet alleen
de boeren en buitenlui lieten zich door "waarzeggers" beduvelen. Het stadsvolk deed voor
hen niet onder.

Geertje Vroom, de weduwe van Trientje Switters' zoon Johannes Smit, sinds 10 september
1877, is er als moeder en voogdes over haar
twee minderjarige kinderen Jelte Smit en
Geert Smit.
Freerk Hoeksema, de man van hun oudste
dochter Reinje Pol, is er. Pieter Nauta, die met
hun dochter Fenje Pol is getrouwd, is aanwe112

zig en tevens als bewindvoerder over de goederen van Egberdina Pol, hun jongste dochter.
Douwe Klasens Pol is niet aanwezig.

scheiding zo snel mogelijk te regelen en Pieter
Nauta stelt deze datum, in overleg met de notaris, vast op 15 september aanstaande.

Bovenstaand drietal verklaart op de hoogte te
zijn van het legaat ad ƒ 500,- voor Egberdina
Pol boven haar erfdeel. Overigens heeft zij tot
op deze dag daarover nog niet beschikt.

Op die dag trekken dezelfde familieleden weer
op naar notaris Koning in Zuidhorn. Douwe
Klasens Pol is er zelf ook bij. Allemaal in de
glazen wagen dan maar.

Verder verklaren zij dat zij recht hebben op
een vierde gedeelte van de behuizing met zes
are grond, bekend onder Sectie C nr. 30, alsmede de verervende beklemming van een tuin
bekend onder nr. 28. Ook hebben zij recht op
een vierde gedeelte van de 22 hectare en 88
are beklemd land met de nummers 72 tot en
met 75.

Deze boedelscheiding, die dertien handgeschreven volle bladzijden bevat, geven wij hier
in het kort weer. Intussen zijn er nog een aantal zaken boven water gekomen die eerder niet
vermeld zijn.
Zoals inmiddels bekend brachten de onroerende goederen van het echtpaar, waarvan de
vrouw gestorven is, een totaalbedrag op van
ƒ 9580,Er zijn nog contanten over
van de verkochte roerende
goederen tot een bedrag van
ƒ 728,Pieter Nauta leende van hen
ƒ 1560,Freerk Hoeksema leende van hen
ƒ 1040,Het te scheiden kapitaal
komt dan op
ƒ 12908,-

Op de rogge- en pelmolen denken zij voor de
helft recht te hebben, waarbij 1 are land behoort. Zo ook op de behuizing met 12 are land.
Ook de laatste stukken land zijn beklemd.
Maar dan is er nog de 84 are eigen land en een
tuin van 10 are. ook daarvan eisen zij de helft
op.
Als de notaris de waarde van deze onroerende
goederen bekend maakt wordt hun aandeel
hierin geschat op
ƒ 3138,De helft van enige meubelen
huisraad, levende have en
contanten wordt geschat op
ƒ 1919,10
Samen
ƒ 5058,10
Dr. Bons uit Grootegast
krijgt nog voor medicijnen
en geleverde hulp
ƒ 17,97
Takkenberg uit Zuidhorn
leverde nog manufacturen
voor een bedrag van
ƒ 25,14
ƒ 50,Voor dood- en begrafeniskosten
Blijft over
ƒ 4964,99
(Rijksarchief Groningen. Microfilm memories
van successie Zuidhorn)

Daar gaat van af:
Bodgeld verkoop
roerende goederen
Kosten akte van dading
Dr. Dons krijgt nog
Manufacturier Takkenberg nog
De kosten van deze
boedelscheiding
Uit de nalatenschap van
Jacobus Pol krijgt Nauta ƒ 74,-,
Hoeksema
ƒ 37,en Egberdina
ƒ 37,Klaas Pol is zijn vader en
stiefmoeder nog een bedrag
verschuldigd maar kan deze
niet betalen en daarvoor staat
zijn vader borg

Zoals bovenstaand blijkt is deze opgave van
het drietal een schatting van de notaris.
Daarmee gaan zij naar hun schoonvader en
vragen hem wanneer de boedelscheiding nu
kan plaats vinden. Hij stelt hen voor deze

Notaris Koning heeft nog wat
kleine schulden betaald tot een
totaal van
Totaal
Dan blijft dus over
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ƒ 110,50
ƒ 41,20
ƒ 35,95
ƒ 50,28
ƒ 145,-

ƒ 148,-

ƒ 290,-

ƒ 205,ƒ 1025,93
ƒ 11882,07

gaat van haar ouders en Douwe Klasens Pol
krijgt ƒ 500,- minder voor het legateren daarvan.

Zo dat was het dan! Daarna volgt een ingewikkelde berekening om het erfdeel van
Trientje Egberts Switters' eerste man Jelte
Johannes Smit vast te stellen, want dat gedeelte komt toe aan de weduwe en de kinderen
van haar zoon Johannes Smit.

De rekenaars onder ons zullen opmerken dat
de berekening niet helemaal klopt maar dat
heb ik inmiddels ook gemerkt. Maar het staat
toch echt zo in de akte van boedelscheiding
vermeld. (Rijksarchief Groningen, notariële
archieven, toegang 99, inventarisnummer 254)

Het komt er in het kort op neer dat zij samen
roerende en lichamelijke goederen, alsmede de
onroerende goederen (eerder genoemd onder
de nummers 1 en 6) bezaten met een waarde
van
ƒ 7893,75
Voor de onroerende goederen
hadden zij geleend
ƒ 3400,zodat er op het moment
van zijn overlijden nog
te verdelen was
ƒ 4493,75

We laten hieronder nog even de handtekeningen zien van de mensen die deze akte hebben
ondertekend. De handtekening van de drieentachtig-jarige Douwe Klasens Pol mag er
naar mijn mening best nog zijn.
Op een gegeven moment ontmoette ik de amateur-grafoloog T.G.Kuiper uit Paterswolde die
het boekje "Grafologie" schreef. Ik vroeg hem
de man van eerdere en deze handtekening te
typeren. Hij attendeerde mij er op dat het
moeilijk was een typering te geven omdat hij
slechts handtekeningen en geen schrijfwijze
had. Ik kon hem dat helaas niet aanreiken.
Desondanks deed hij een poging.

Dus is de helft daarvan voor Trientje Switters
en de andere helft voor haar eerste man Jelte
Johannes Smit.
Beiden hebben dus recht
op het bedrag van
ƒ 2246,87
waar vanaf gaan
de begrafeniskosten
ƒ 50,en overblijft

ƒ 2196,87
Na zorgvuldige bestudering typeerde hij Douwe Klasens Pol uit Oldekerk als een gesloten
en rechtlijnig man met een zeer sterke wil.
Een rasechte noorderling met een gedecideerd
en eigenzinnig karakter. Iemand die weet wat
hij wil.

Dit laatst genoemde bedrag krijgen de weduwe
en de kinderen van Trientje Switters' zoon Johannes Smit, dus wordt het afgetrokken van
het bedrag van ƒ 11882,07.
De helft er van is van Trientje Switters en de
andere helft is voor Douwe Klasens Pol. Hij
krijgt ƒ 4842,59 en
de andere helft
gaat naar Trientje
Switters' kleinkinderen en de kinderen van hen samen.
Zij krijgen allen het
bedrag
van
ƒ
1085,64 met dien
verstande dat Egberdina Pol daarboven nog een bedrag ontvangt van
ƒ 500,- van het le114

Daarna liet ik hem meerdere handtekeningen
zien van zijn zoon en mijn grootvader Jan Pol.
Ook daarbij de aantekening dat hij hem
slechts hierop kon typeren. Het beeld dat hij
schetste zien wij verderop in het verhaal als de
handtekening van Jan Pol te voorschijn komt.

Egberdina Pol wordt overgebracht naar haar
volle zus Fenje Pol en zwager Pieter Nauta.
Het is dan 10 mei 1890 en negen maanden
daarna sterft Egberdina Pol op 4 februari
1891.
En dan is er weer een erfenis te verdelen met
veel kapers op de kust.

Intussen is Douwe Klasens Pol met zijn dochter Wilhelmina Pol en de zwaar gehandicapte
Egberdina Pol in huis nummer 7 gaan wonen.
Fenje Pol en Pieter Nauta vertrekken uit
Niezijl en komen naar Oldekerk om daar het
bedrijf van hun vader en schoonvader voort te
zetten. Zij gaan ook in het ouderlijk huis wonen op nummer 6.

Pieter Nauta moet haar zaken regelen. Hij
weet dat Egberdina Pol's halfbroer Jan Pol ook
recht heeft op een klein gedeelte van haar erfenis en stelt alles in het werk om er achter te
komen waar Jan Pol zich ophoudt. Uiteindelijk
vindt hij hem en het resultaat is een volmacht
van Jan Pol om ook zijn zaken te regelen. Notaris Koning heeft hem daarbij natuurlijk geholpen en hij bewaart deze volmacht bij de
stukken van Egberdina Pol.

Wilhelmina Pol heeft nu de zorg over haar
halfzusje en haar steeds ouder wordende vader. Het valt haar zeer zwaar. Egberdina Pol
wordt steeds moeilijker te verzorgen en Wilhelmina Pol begint ook ziekelijk te worden. Na
drie jaar de verzorging van Egberdina Pol te
hebben opgebracht moet zij het nu uit handen
geven.

De volmacht ziet er als volgt uit:

115

116

Volmacht
De ondergeteekende Jan Pol, dienstknecht te
Abbottrood, staat Buffalo, in Noord Amerika,
machtigt bij- en door deze Pieter Nauta, bakker
en kastelein, te Ekeburen, onder Oldekerk,
speciaal om hem te vertegenwoordigen en zijne
belangen waar te nemen opzichtelijk de nalaten
schap zijner halfzuster Egberdina Pol, gewoond
hebbende te Ekeburen gemeld en aldaar op 4 fe
bruari 1891 overleden: te dien einde met de mede
erfgenamen van die nalatenschap aangifte te doen
voor het recht van successie en overgang, de desbetref
fende memoriën te teekenen, en die te beeedigen,
de nalatenschap te aanvaarden hetzij zuiver, of wel
onder het voorrecht van boedelbeschrijving, roe
rende- en onroerende goederen te verkoopen en
verhuren, hetzij uit de hand of bij publieke vei
ling, koop- en huurpenningen te ontvangen en daar
voor te kwiteren, schulden te betalen, tot schei
ding en deeling der nalatenschap over te gaan,
daartoe eenen notaris te benoemen, hetgeen hem wordt
toebedeeld in ontvangst te nemen en deswege te
kwiteren, de vereischte akten te teekenen en alles ter
dier zake te doen wat hij lasthebber nuttig en
noodig mocht oordelen, en hij lastgever zelf te
genwoordig zijnde zoude mogen, moeten of kun
nen doen, alles met de macht van substitutie;
wijders in het algemeen hem te vertegenwoordigen
in alle nog open te vallen nalatenschappen, waarin
hij geroepen mocht worden, de hiervoor gemelde han
delingen en daden te verrichten, terwijl
voor een of ander eene meer speciale
volmacht mocht nodig zijn, deze ge
acht zal worden bij dezen te zijn gegeven; alles
onder verband als volgens de wet, met recht van
assumtie en substitutie en onder belofte van goed
keuring en schadeloosstelling;
Gegeven den 14 Augustus 1800 een en negentig
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Maar vanwaar dan dit verschil? Nou, dat verschil gaat uiteindelijk om ƒ 152 die Pieter
Nauta claimt voor kostgeld en verpleging van
Egberdina Pol. Zij hebben haar verzorgd van
11 mei 1890 tot en met de sterfdag en daar
mag wel wat tegenover staan. Hij haalt daarmee ook zijn gelijk bij de kantonrechter. Er
volgt dus een nieuwe berekening en dan kan
er op 2 december een nieuwe aangifte worden
gedaan. Pieter Nauta is dan wel aanwezig. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Wij besloten de geschreven volmacht ook nog
op te nemen alleen om te laten zien hoe onze
grootvader en overgrootvader deze met zijn
zwierige handtekening kracht bijzette.
Als deze zaak dan geregeld is kan men bij het
kantoor van het recht op successie de opgave
van het bedrag van de nalatenschap van Egberdina Pol doen. Pieter Nauta ligt in de clinch
met de overige rechthebbende familieleden.
Hij eist over de laatste negen maanden van
Egberdina Pol's leven aan kostgeld en verzorging een bedrag van ƒ 152,- uit haar nalatenschap. Dat pikken de andere leden van de familie niet.

ACTIEF:
Een vordering ten laste van Pieter Nauta als
curator over de erflaatster
ƒ 927,65
De rente over het beheer sinds
11 mei 1890 tot en met de sterfdag ƒ 27,31
ƒ 954,98
PASSIEF:
Pieter Nauta heeft te vorderen
wegens kostgeld en verpleging
ƒ 152,Dr. Dons krijgt nog geld
voor medicijnen
ƒ -,60
De begrafeniskosten zijn
ƒ 68,30
De nalatenschap bedraagt
dus zuiver
ƒ 734,08

Hij dient een rekest in bij het Ministerie van
Financiën en laat daarin weten dat "zijn lastgever (dit is Jan Pol) door afwezigheid buiten
het Rijk verhinderd wordt om de deugdelijkheid der op den 15 October 1891 ten kantore
van het recht op successie te Zuidhorn ingediende memorie van aangifte der nalatenschap
van Egberdina Pol op den 4 Februarij 1981 te
Ekeburen overleden met eede te bevestigen".
De directeur van de Registratie en Domeinen
te Leeuwarden krijgt dit request te verwerken
en "heeft goed gevonden en verstaan Pieter
Nauta voor deze aangifte te laten beëedigen
voor de kantonrechter te zijn keuze." Ook geeft
men toestemming de termijn van aangifte te
verlengen tot 15 december 1891.

Douwe Klasens Pol krijgt hiervan een vierde
gedeelte, evenals de volle zusters Reinje Pol en
Fenje Pol. Ieder krijgen zij ƒ 183,25.
De halfbroers Klaas Pol en Jan Pol en halfzus
Wilhelmina Pol krijgen een zestiende gedeelte,
dat wil zeggen ƒ 45,88 per persoon.

Maar waarom nou al deze trammelant? Daar
kom je pas achter als je de memorie van successie leest, de datum 12 november 1891. Daar
zijn aanwezig Douwe Klasens Pol, zijn zoon
Klaas Pol en dochter Wilhelmina Pol, Geertje
Vroom en Freerk Hoeksema. Echter geen Pieter Nauta. Genoemde assessoren verklaren dat
er een vordering op Pieter Nauta is van ƒ
927,65. Dat komt omdat hij bewindvoerder is
over de goederen van Egberdina. "Nee", zegt
Pieter Nauta. "ik verklaar onder ede dat deze
vordering onjuist is".

Tot slot krijgen de twee kinderen van haar
halfbroer Johannes Smit een tweeëndertigste
gedeelte. Jelte Smit en Geert Smit ieder ƒ
22,94.
Ik durf het wel aan om het bedrag dat Egberdina Pol achterlaat te vertalen naar de jaren
negentig van deze eeuw. De waarde van het
geld met honderd te vermenigvuldigen lijkt
mij reëel. In deze tijd zou dat ƒ 73.408,- betekenen. In onze tijd ook nog een behoorlijk bedrag.

Het zit namelijk zo: Het bedrag van de nalatenschap der erflaatster bestaat uit: ƒ 734,08.
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Als hij merkt dat het sterven niet lang meer op
zich laat wachten verzoekt hij notaris Kingma
uit Leek naar zijn huis te komen om zijn uiterste wil te laten neerschrijven.

Maar al deze beslommeringen vragen veel van
de zevenentachtig-jarige Douwe Klasens Pol.
Het gemis van zijn vrouw en dochter Egberdina Pol gaan hem niet in de koude kleren
zitten. Ook de steeds slechter wordende ge-

Overlijdensacte van Douwe Klasens Pol, 25 mei 1893

Het testament dat hij laat opmaken drukken
wij op de volgende bladzijden af. Opmerkelijk
is dat hij de namen noemt van zijn kinderen
uit zijn eerste huwelijk met uitzondering van
de ook nog in leven zijnde zoon JAN POL.

zondheid van zijn dochter Wilhelmina Pol, die
nog alleen bij hem thuis woont, is hem een
grote zorg. Hij zelf zit werkloos thuis en hij
overdenkt het leven dat achter hem ligt. Hij
denkt aan zijn zoon Jan, die hem zo teleurgesteld heeft en die hij in geen jaren heeft gezien. Hij kan het hem maar niet vergeven dat
hij zijn goede naam te grabbel heeft gegooid
door zijn gedrag. Hij wordt zwakker en zwakker en uiteindelijk ziek. Dr. Boerma uit Zuidhorn kan ook niets meer voor hem doen.

Aan de handtekening van Douwe Klasens Pol
is te zien dat hij aan het eind van zijn krachten is. Hij bibbert van de spanning en krachteloosheid. Bijna vier weken later is hij dood.
Het is 25 mei 1893.
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Heden den negentienden April achttienhon
derd drie en negentig is voor mij Gerrit Kingma
notaris gevestigd te Leek arrondissement
en provincie Groningen in tegenwoordigheid
van de beide nagenoemde getuigen verschenen
Douwe Pol Klaaszoon zonder bepaald beroep
wonende te Oldekerk
Die begerende over zijne na te laten goe
deren bij uiterstenwil te beschikken en hier
toe zoo als aan mij notaris en getuigen is ge
bleken zijne verstandelijke vermogens ten volle
bezittende aan mij notaris reeds bevorens en
buiten de tegenwoordigheid der na te noemene
getuigen zijn uitersten wil zakelijk heeft opge
geven ten gevolg waarvan het tegenwoordig op
stel dien overeenkomstig door mij notaris mede
bevorens en in duidelijke bewoordingen is gereed
gemaakt en eigenhandig geschreven en heeft
de erflater thans alvorens de voorlegging hier
van is geschied aan mij notaris in tegenwoor
digheid van de nagenoemde getuigen nader en
zakelijk zijn uitersten wil herhaald en opgege
ven in voege als die is in geschrift gebracht en
hierna volgt:
"Ik benoem tot mijne erfgenamen voor zoodanig
deel van mijne nalatenschap als de wet mij toe
staat te beschikken mijn zoon Klaas Douwes
Pol landgebruiker wonende onder Midwolde
en mijne dochter Wilhelmina Douwes Pol zon
der beroep bij mij inwonende tezamen en bij
voor overlijden van een hunner diens kinderen
en afkomelingen bij plaatsvervulling
De bovenstaande uitersten wil is door mij nota
ris in tegenwoordigheid der nagenoemde getui
gen aan den erflater geheel en verstaanbaar
voorgelezen en daarna is door mij aan den erf
later afgevraagd of het voorgelezene zijn uiter
sten wil bevat waarop hij toestemmend heeft
geantwoord en heeft ook deze afvraging en ver
klaring mede in tegenwoordigheid der nagenoem
de getuigen plaatsgehad
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De comparant is mij notaris bekend
thans gedaan en voldaan te Oldekerk
ten woonhuis van den comparant op
dato bovengemeld in tegenwoordigheid van
Isaac Klaves candedaat notaris wonende te Leek
en van Johannes Schutter burgemeester der gemeente
Oldekerk wonende te Niekerk hiertoe verzocht en
mij notaris bekende getuigen
Onmiddelijk na gedane voorlezing van het geheel
hebben de comparant testator de getuigen en de
notaris der minute geteekend.

Geregistreerd te Zuidhorn den vijf
tienden Juli 1800 drie en negen
tig deel 73 folio irecto
vak 1, een blad geen renvooi
Ontvangen voor recht drie gulden zestig

cent
De Ontvanger
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Uit de overlijdensakte van hem blijkt dat in
het boek van Ligterink niet het juiste jaar van
overlijden werd vermeld. Jacobus Ouwinga
geeft het bericht van zijn overlijden door aan
de burgerlijke stand van Oldekerk. Hij is de
man van zijn kleindochter Gerriena Hoeksema, die jaren lang de naam van haar grootvader had gedragen.

dragen niet gefilmd. We drukken de aangifte
en de vertaling af omdat het opvalt dat zoon
Jan Pol er bij aanwezig is. Zijn nog altijd goede
handschrift getuigt er van.

Over het gezin van Douwe Klasens Pol is na
zijn overlijden nog het volgende te melden:
Zijn dochter Reinje Pol is drie maanden na
haar vader gestorven op 16 augustus 1893.
Volgens de burgerlijke stand in het Rijksarchief Drenthe te Assen overleed Reinje Pol op
éénenvijftig-jarige leeftijd in Roden.

Het is 7 juni 1894 als de boedelscheiding
plaats vindt. Zoals eerder is gebleken komt deze meestal overeen met de memorie van successie.

Ik denk dan ook dat de conclusie gerechtvaardigd is dat de familieverhouding tussen hem
en de andere familileden genormaliseerd is.

Freerk Hoeksema is er bij als weduwnaar van
Reinje Pol en voogd over zijn drie minderjarige
kinderen Douwe Hoeksema, Daniël Hoeksema
en Trientje Hoeksema. Jacobus Ouwinga als
man van Gerriena Hoeksema is er ook. Pieter
Nauta is er in de eerste plaats voor zijn vrouw
Fenje Pol, in de tweede plaats voor zijn vrouw
als erfgename van Wilhelmina Pol, in de derde
plaats als gemachtigde van Jan Pol en in de
vierde plaats als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Reinje Pol. Ook is
aanwezig Klaas Pol die landbouwer is in Midwolde. Jan Pol laat zich nu niet zien. Hij heeft
de confrontatie met de bevolking van Oldekerk
gemeden.

Zijn dochter Wilhelmina Pol overleed een jaar
na haar vader op 29 mei 1894. De sterfgevallen van deze kinderen zijn hem bespaard gebleven.
Wilhelmina Pol laat twintig dagen voor haar
overlijden bij notaris Koning te Zuidhorn het
onderstaande testament opmaken:
"Ik benoem tot mijn eenige erfgenaam van alles wat ik met den dood zal nalaten mijne halfzuster Fenje Pol, echtgenoote van Piet Nauta,
bakker, zamen wonende te Oldekerk. Ik herroep alle beschikkingen van uiterste wil die ik
voor dato dezer acte mogt hebben gemaakt of
verleden."

Douwe Klasens Pol laat een behuizing met erf
en grond achter gelegen onder Oldekerk, sectie
C, nummer 488, groot elf are en tien centiare,
ter waarde van
ƒ 500,De goederen zijn
onderling verkocht voor
ƒ 50,Hij heeft op zijn
spaarbankboekje met rente
ƒ 2002,70

Getuigen waren Johannes Bosma, koopman,
en Hendrik Haitsma, bakkersknecht wonende
te Oldekerk.
Op 7 december 1894 is er nog een saldo van ƒ
395,49 over van hetgeen Wilhelmina Pol naliet. Dit komt toe aan Fenje Pol. (Rijksarchief
Groningen, notariële archieven, toegang 99,
inventarisnummer 254)
Uit de aangifte van de nalatenschap van Douwe Klasens Pol blijkt dat zijn naam bij deze
aangifte is ingekort. Hij wordt hier kortweg
Douwe Pol genoemd. Op de microfilm van de
aangifte van successie Zuidhorn in het Rijksarchief (nummer 3/7965) zijn woorden en be-

Totaal
De nog te betalen kosten zijn

ƒ 2552,70
ƒ 203,132

Om te verdelen blijft dus over

ƒ 2349,562

Zijn oudste zoon Klaas Pol krijgt hiervan ƒ
646,13, evenals zijn dochter Wilhelmina Pol.
Meer liet de wet blijkbaar niet toe. Dit laatste
gedeelte ging echter naar Fenje Pol, haar erfgename. Fenje Pol zelf krijgt dan nog ƒ 352,43
en dat krijgt ook zijn zoon Jan Pol.
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De drie minderjarige kinderen van Reinje Pol
krijgen ieder ƒ 44,05 en Freerk Hoeksema
krijgt ƒ 220,27 voor zijn overleden vrouw Reinje Pol. Dat totaal is dan ook ƒ 352,43.

Na de omschreven boedelscheiding waren nog
drie kinderen van Douwe Klasens Pol in leven.
Zijn oudste zoon Klaas Pol en zijn jongste zoon
Jan Pol van zijn eerste vrouw Hendriktje Jobs
Ouwinga, alsmede zijn dochter Fenje Pol van
zijn tweede vrouw Trientje Egberts Switters.

De notaris betaalt hen contant uit. Pieter Nauta koopt het huis voor ƒ 500,- en krijgt nog ƒ
498,56 aan contanten. Ook het geld voor Jan
Pol krijgt hij mee.

Over zijn zoon Jan Pol en zijn nageslacht gaat
het tweede deel van dit boek. Rest mij nog de
gevonden grafstenen te tonen van Klaas Douwes Pol en zijn vrouw Rientje Annes Kuipers.
Deze grafstenen zijn gefotografeerd op de begraafplaats van het mooie kleine dorpje Midwolde in de buurt van Leek. Het is de moeite
waard in dit plaatsje het interieur van de Nederlands Hervormde Kerk te bezichtigen.
Links van de hoofdingang staan deze grafstenen. Op een mooie zomerdag is het mogelijk op
het terras van het plaatselijk restaurant tegenover de kerk een uitstekende kop koffie te
drinken.

Ik sluit dit gedeelte af met een stukje over
Douwe Klasens Pol uit het jubileumnummer
van de Leekster Courant van november 1965.
Mijn moeder plakte dit in een schrift en gaf
het aan haar jongste zoon Gerrit Kornelis Pol
een jaar voordat zij stierf. Een paar jaar geleden zag ik dat voor het eerst op hetzelfde verjaardagspartijtje van hem waarover ik in de
inleiding sprak.

Klaas Douwes Pol trouwde met Rienje Kuipers
op 10 mei 1856 in Oldekerk. Zijn bruid was
geboren in diezelfde plaats op 25 juni 1828 en
overleed in Midwolde op 14 mei 1903. Klaas
Douwes Pol overleed op 22 april 1905 in Midwolde.
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Memorie van aangifte der nalaten
schap van Douwe Pol
Ondergeteekenden
1a Freerk Hoeksema, bakker, wonende te Roden, handelende
in hoedanigheid van vader, voogd over Douwe, Daniël
en Trientje Hoeksema, minderjarige kinderen geboren uit zijn
huwelijk met wijlen Reinje Pol
1b. Jacobus Ouwinga zonder beroep, wonende te Oldekerk, beheeren
de de wettelijke gemeenschap van goederen tussen hem en
zijne echtgenoote Gerrina Hoekzema
2. Pieter Nauta, bakker en kastelein, wonende te Oldekerk, behee
rende de wettelijke gemeenschap van goederen tusschen hem
en zijne echtgenoote Fenje Pol
3. Klaas Pol, landbouwer, wonende te Midwolde
4. Wilhelmina Pol. zonder beroep, wonende te Oldekerk
5. Jan Pol, zonder beroep, thans wonende te Groningen,
Kiezende ten deze zake domicilie ten kantoor van notaris
W.Koning te Zuidhorn, verklaren:
dat op den 24 Mei 1893, te Oldekerk, is overleden
Douwe Pol, als erfgenamen volgens de wet nalaatende zij
ne kinderen, de echtgenooten der aangevers Sub 1a en 2 en
de aangevers Sub 3, 4 en 5
(Zijnde echtgenoote van de aangever Sub 1a op 15 Augustus
1893 overleden, alzoo voor het verstrijken van den termijn tot het
doen van deze aangifte, zoodat hare erfgenamen volgens de
wet, zijnde de gemelde minderjarigen de echtgenoote van den
aangever Sub 1b thans tot het doen van aangifte verplicht
zijn als kinderen uit haar huwelijk met den aangever Sub 1a)
dat de erflater in dezen bij uitersten wilsbeschikking van den 19
April 1893 verleden voor Notaris Kingma te Leek, heeft ver
maakt boven hun erfdeel bij versterf, aan de aangevers Sub 3 en 4
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het beschikbaar deel zijner nalatenschap, zoodat de na
latenschap vererft op elk hunner voor 11/40 en op den aan
gever Sub 5 en de echtgenooten van die Sub 1a en 2 elk
voor 3/20. dat de nalatenschap bestaat uit baten en lasten:
1. Eene behuizing met erf en grond te Oldekerk, groot 11 are en 11
centiare,
kadastraal bekend gemeente Oldekerk, sectie C nummer 488 door
de aangevers gewaardeerd op
f 500,2. Lichamelijke roerende goederen zonder schepen, schuiten of vaartuigen op
3. Een schuldvordering wegens geleend geld ten laste van den aangever
Sub 2, rente 's jaars op 12 Mei naar 4% groot
Interest debet sedert 12 Mei 1893 tot en met de sterfdag f 2052,72
Samen
f 2552,72
Schulden en lasten als
1. Den aangever Sub 2 heeft te vorderen voor in 1893 tot en met
de sterfdag geleverde bakkers en koloniale waren
f 21,32
2. Hoofdelijken omslag restant over 1892 nog onbetaald f 9,28
3. Idem over 1893 tot en met den sterfdag
f 4,14
4. Personeel belasting over 1893 nog schuldig
f 4,94
5. Doctor R.Barma te Zuidhorn voor in 1893 verleende
geneeskundige hulp en geleverde medicamenten
f 15,80
6. Begrafeniskosten Samen bedragende
f 56,Totaal
f 111,48
Zoodat de nalatenschap des erflaters zuiver bedraagt f 2441,24
Verder verklaren de aangevers dat de overledene geene goederen
als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en dat door dit
overlijden geene periodieke uitkering bij opvolging is overge
gaan of vervallen.
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PIETER NAUTA
Zijn grafsteen werd gefotografeerd op het
kerkhof van Oldekerk.
De advertenties stonden in de Nieuwe Provinciale Groninger Courant van 2 februari 1917.
(Gemeentearchief Groningen)
Op zijn grafsteen staat dat hij in leven wethouder was van de gemeente Oldekerk.

130

FENJE POL
De advertentie stond in de Nieuwe Provinciale
Groninger Courant van 18 december 1931.

Zij is het laatste familielid die deze tak van de
familie Pol vertegenwoordigde in Niekerk. Zij
bleef met haar man Pieter Nauta kinderloos.

Volgens de ambtenaar van de burgerlijke
stand te Grootegast is Fenje Pol overleden in
het huis Wijk B, nummer 34, met de naam
"Huize Welgelegen". Later is dit huis omgenummerd in Bloemersmastraat 2 te Niekerk.
Dit huis is door Eika Kuiper gefotografeerd in
september 1994. Het is in 1864 voor de hoofdonderwijzer Geert Olthoff gebouwd en het
staat er nog.
Met een foto van dit huis en de laatste bewoonster van onze familie wordt het eerste
deel van onze familiegeschiedenis afgesloten.
Ik heb het gevoel dat ik ze allemaal een beetje
heb leren kennen. Adieu, Oldekerk en
Niekerk.

Haar grafsteen is jaren geleden door Jan
Steenhuis gefotografeerd en veel duidelijker
dan de zerk die ik tegelijkertijd met die van
Pieter Nauta fotografeerde op het kerkhof van
Oldekerk
Volgens het overgeleverde verhaal van Martje te
Velde-Pol is zij de laatste
jaren van haar leven
verzorgd door haar achternichtje Emke Ouwinga. Zij was de oudste
dochter van Gerriena
Pol,
later
Gerriena
Hoeksema, de dochter
van haar zuster Reinje.
De familiebanden moeten hecht zijn geweest.
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