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1.  MOTIVERING VOOR DEZE RAPPORTAGE 
Al geruime tijd werk ik aan een alfabetisch overzicht van 19e eeuwse Nederlandse koopvaardijkapiteins met 
daarbij per kapitein maritiem-biografische bijzonderheden. Dit overzicht is gebaseerd op een aantal bronnen en 
wel: 
a. De rapportage “Nederlandse Koopvaardijschepen. 1820-1900, samengesteld door G.N.Bouma en Herzien 

door S.Parma, 2004, 1200 pp. 
b. Genealogische studies, waarin sprake is van zeevarende voorouders. 
c.  Ledenlijsten van Nederlandse zeemanscolleges zoals gepubliceerd in zeemansalmanakken, vooral die in de 

Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart en in de zg. Almanak van Sweijs. Deze jaarlijkse 
overzichten geven informatie omtrent periode van lidmaatschap en het gevoerde vlagnummer.  

 
Genoemde lijsten van de zeemanscolleges zijn jaarlijks gepubliceerd via oplopende vlagnummers van de leden 
en daarom is het moeizaam om te achterhalen welke kapitein gedurende welke periode collegelid is geweest. Ik 
heb mij derhalve als een zijpad van mijn hoofdtaak tot doel gesteld om de ledenlijsten van alle Nederlandse 
zeemanscolleges te alfabetiseren en deze in rapportvorm beschikbaar te stellen via plaatsing in de bibliotheken 
van scheepvaartmusea in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Sneek. 
Momenteel zijn beschikbaar lijsten van Colleges te Amsterdam (“Blauwe Vlag” en “Zeemanshoop”), Rotterdam 
(“Maatschappij tot Nut der Zeevaart”), Dordrecht (“Tot Nut van Handel en Zeevaart”), Harlingen 
(“Zeemansvoorzorg), Den Helder (“Goede Bedoeling”), Delfzijl (“De Vereeniging”) en Schiermonnikoog (“De 
Herkenning”). Voorts verzamelde ik wat losse informatie omtrent de Colleges in Antwerpen, Oostende, Zwolle 
en Vlaardingen. Al wel gealfabetiseerd, maar nog niet gecontroleerd zijn die van Pekela, Oude Pekela, Nieuwe 
Pekela, Veendam, Sappemeer. In voorbereiding is de ledenlijst van het zeemanscollege uit Groningen. 
 

DE NAVOLGENDE RAPPORTAGE GEEFT EEN ALFABETISCH OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN 
HET ZEEMANSCOLLEGE “DE HARMONIE” TE WILDERVANK. 

 
2.  TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE 
2.1  Inleiding 
De navolgende rapportage bevat  
A. De gealfabetiseerde ledenlijst van de effectieve leden van het zeemanscollege “De Harmonie” in 

Wildervank met daarbij: 
 a Burgerlijke Stand gegevens en daarmee de identificatie van de betreffende kapitein. Uit de Burgerlijke 

Stand (BS) gegevens van vooral de kinderen van de kapitein zijn veranderingen in zijn beroep af te 
leiden. 

 b. De lidmaatschapsperiode van het zeemanscollege “De Harmonie” en eventueel van andere 
Zeemanscolleges en de gevoerde vlagnummers. 

 c De schepen waarop het Collegelid als gezagvoerder heeft gevaren, maar ook de schepen waarin hij in 
een subalterne rang heeft gediend. Hieruit en ook uit de BS gegevens van de kinderen is een indicatie af 
te leiden van zijn beroepsloopbaan. 

B. Een samenvatting van voorgaand overzicht. 
C. Een lijst van de gebezigde vlagnummers van “De Harmonie” met de kapiteins die dit nummer hebben 

gevoerd. 
 
2.2. Bronnen  
 2.2.1. De gealfabetiseerde ledenlijst 
De gealfabetiseerde ledenlijst is ontleend aan de jaarlijkse vermeldingen in  
* de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart (AAKZ). De eerste vermelding is in de Almanak 

van 1842, de laatste in die van 1920. In lijsten uit 1921 t/m 1926 worden nog wel de 
bestuurssamenstellingen vermeld maar geen ledenlijsten. Jaargang 1848 ontbreekt. 

* de zg. Almanak van Sweijs, (Sweijs) een Rotterdamse uitgave. De eerste editie van deze Almanak verscheen 
in 1858 en de eerste ledenlijst van het College te Wildervank verscheen in de editie van 1859. De laatste 
ledenlijst is van 1920 terwijl ook hier tot aan 1926 alleen de bestuursleden worden vermeld.  

* een enkele uitgave van de Jaarverslagen van het Rotterdamse Zeemanscollege. 
* overzicht 1862 uit de Almanak “uitgegeven door de zeemans-collegiën De Harmonie, te Wildervank en 

Voorzorg te Nieuwe Pekela”. 
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 2.2.2. Naamgeving van de kapiteins 
Er treden bij naamgeving in de ledenlijsten een aantal moeilijkheden op. 
Er zijn in de ledenlijsten uit de diverse jaren verschillen in de spelling van de geslachtsnamen. (de Groot/ de 
Grooth; van der Werf/van der Werff; Boekhout/Boekholdt; Pot/Pott; Zeven/Seven; e.v.a.). 
Ook komen zeer regelmatig verschillen voor in de gebruikte initialen van de leden, zowel in de opeenvolgende 
ledenlijsten binnen een Almanak, als tussen de beide Almanakken. 
 
Via onderzoek naar de Burgerlijke Standgegevens is getracht helderheid over de naamgeving te krijgen.  
De Burgerlijke Standgegevens zijn ontleend aan internet, voor het grootste deel aan www.allegroningers.nl. Ook 
hier moet men bedacht zijn op een groot aantal fouten in de transcriptie van de akten, maar een groot hulpmiddel 
is de scanweergave van de betreffende akten. Vooral de beroepsaanduiding in de huwelijksakten gaven 
duidelijkheid over de gezochte kapitein. En ook een grote hulp bij de identificatie waren de monsterrollen 
verrmeld op de site van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen die vaak leeftijden en woonplaatsen 
vermelden. 
Voorts is gezocht in de sites www.wiewaswie.nl, en www.cbg.nl en op die van de provincies Drenthe en 
Friesland, de stad Rotterdam en op het Stadsarchief van Amsterdam.  
Richtinggevend voor de juiste vóórnaam en de geslachtsnaam zijn naar mijn mening de opgaven in de 
geboorteakten. 
 
 2.2.3. Lidmaatschap van het College 
Net als bij diverse andere Colleges was sprake van effectieve leden en van zg. vlaggeleden. De laatsten mochten 
wel de Collegevlag voeren, maar hadden beperkingen in het recht op een uitkering. De exacte voorwaarden 
zullen zijn opgenomen in de Statuten van de Vereniging, waarnaar geen nader onderzoek is gedaan.  
Een vlaggelid is in de ledenlijst gemarkeerd met sterretjes **. In de Amsterdamsche Almanak begint de 
vermelding van vlaggeleden in 1867. Een vermelding als vlaggelid kan in de opeenvolgende jaargangen 
onderbroken zijn en het is onduidelijk of hier van slordigheden in de opgaven sprake is geweest. In de Almanak 
van Sweijs worden pas vlaggeleden vermeld, vanaf de jaargang 1897/98 
 
Uit de opgaven blijkt dat openvallende vlagnummers door overlijden of opzegging door nieuwe leden kunnen 
zijn overgenomen. 
Ook komt een enkele keer voor dat een lid van nummer veranderde. De reden is onduidelijk, maar soms lijkt het 
errop dat een lid zijn oorspronkelijke vlagnummer heeft overgedragen aan een zoon en dan zelf een nieuw 
nummer kreeg toegewezen. 
Tenslotte kan een kapitein zich tevens hebben aangesloten bij een ander College. Wellicht speelde dan een rol, 
dat bij overlijden de nabestaanden uit meer dan één bron een toelage zouden krijgen. Bij de leden van “De 
Harrmonie” uit Wildervank is een dubbellidmaatschap met het College uit Veendam diverse malen aan de orde.  
 
 2.2.3.  De periode van lidmaatschap 
Bij de verwerking van de gegevens is bij de vermelding van de aanvang van het lidmaatschap in een Almanak 
van het jaar X steeds 1 jaar afgetrokken. De jaaroverzichten in de Almanakken zijn immers verslagen van het 
voorgaande jaar. 
De einddatum van het lidmaatschap zou, zoals hiervoor vermeld, gebaseerd moeten zijn op de opgaven in de 
ledenlijsten minus één jaar. Uit ervaringen met ledenlijsten van andere Colleges is mij gebleken dat dit niet altijd 
juist behoeft te zijn. Als het overlijdensjaar net één jaar later valt, dan het eindjaar van de lidmaatschapsperiode, 
dan is het onwaarschijnlijk dat de betreffende kapitein zijn lidmaatschap net voor zijn overlijden heeft opgezegd. 
Het overlijdensjaar is dan als eindjaar aangenomen. 
 
Het komt voor dat een kapitein in de ene Almanaklijst verdwijnt, maar in de andere Almanak nog één of zelfs 
verscheidene jaren als lid blijft vermeld. De vraag rijst waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. De 
secretaris van het College zal toch wel dezelfde ledenlijst naar beide Almanakredacties hebben gestuurd, en dan 
moet de conclusie zijn, dat die redacties slordig met de gegevens zijn omgesprongen. Maar het kan ook zijn dat 
men in de latere jaren gemakshalve de lijst van het vorig jaar heeft afgedrukt.  
Een andere complicatie is, dat een enkele maal onder eenzelfde vlagnummer in de twee Almanakken 
verschillende personen worden vermeld.  
 
 
 
 
 
 



 4

 2.2.4 De schepen 
De gegevens zijn ontleend aan drie bronnen en wel 
1. Het overzicht van “Nederlandse Koopvaardijschepen. 1820-1900, samengesteld door G.N.Bouma en 

Herzien door S.Parma, 2004, 1200 pp. 
Dit overzicht vertoont een reeks van manco’s. Allereerst kunnen er onjuistheden zijn in de naamgeving van 
de schepen. Een voorbeeld is de variatie in het gebruik van de scheepsnaam Gesina ook vermeld als Gesine, 
Gesiena, e.d. al of niet met het voorvoegsel “Vrouwe”. 
En voorts zijn de aangegeven vaarperioden zeer frekwent onvolledig en/of onjuist. De oorzaak is niet de 
onzorgvuldigheid van de auteurs maar de onvolledigheid van de gebruikte bronnen waarop het overzicht is 
gebaseerd. 

2 In een aantal ledenlijsten uit de Amsterdamsche Almanak worden ook de schepen van de kapiteins genoemd 
en wel in de jaargangen 1842-1847, 1849-1852 en 1894-1918 

3. Tevens is geraadpleegd het (uiterst nuttige) overzicht van monsterrollen vermeld op 
www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl. zoals verzameld en gedigitaliseerd door Dr. J.Leinenga te Emmen. 

 De monsterrollen vermelden de bemanningsleden met opgave van rang, leeftijd en woonplaats. Dit vormt 
tevens een bron voor identificatie. Maar ook kan een indruk worden gevormd over de zeemansloopbaan, 
vanaf de laagste subalterne rang tot aan het afzwaaien als zeeman.  

 De scheepsnamen zijn overgenomen zoals vermeld in de genoemde bronnen. De spelling kan onjuist zijn, 
vergeleken met die in de eerste bijlbrief, i.c. de geboorteakte van het schip. De Stichting Marhisdata is thans 
doende de genealogie van de 19e eeuwse koopvaardijschepen in kaart te brengen. Raadpleeg daartoe 
www.marhisdata.nl.. 

 
 2.2.5. Nadere bijzonderheden 
De Stichting Marhisdata (www.marhisdata.nl) werkt aan het beschikbaar komen van jaarlijkse zeevaartberichten, 
samengesteld onder de naam “Kronieken”. Momenteel (juli 2013) zijn vermeldingen van de kapiteins van “De 
Harmonie” en hun schepen beschikbaar uit de de jaargangen 1813 t/m 1833, 1835, 1837 t/m 1841, 1844-1845, 
1848 t/m 1872, 1886 t/m 1905. Aan de andere jaargangen wordt gewerkt en komer dan beschikbaar. 
Ik heb een enkele maal de gegevens uit deze bronnen opgenomen, maar nadere raadpleging is aan te bevelen. Zij 
geven inzicht in de zeevaartgeschiedenis van de kapiteins. 
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GEALFABETISEERDE LEDENLIJST VAN HET 
ZEEMANSCOLLEGE “ DE HARMONIE”  

TE WILDERVANK 
 
 

ALBERDA, WILLEM (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Willem Alberda werd geboren te Winschoten op 03 februari 1834 als zoon van de dagloner Jan Willems Alberda en 
Grietje Stoffers Glazenburg. 
Hij trouwde te Finsterwolde op 31 oktober 1859 als stuurman ter koopvaardij met Eja Muller, geboren te 
Finsterwolde op 18 oktober 1835 als dochter van de visser Jakob Harms Muller en Sibrig Siemons Visscher. Eja 
overleed te Finsterwolde op 02 september 1881, 45 jaar. 
Willem Alberda sloeg op 31 januari 1887 op 30o NB. over boord van zijn schip de “Reiziger” en verdronk. 
 
Lidmaatschap zeemanscolleges 
Willem Janz. Alberda was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 
151 in de periode 1875 t/m 1887. 
W.Alberda was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 65 in de periode 
1870 t/m 1887. 
 
De schepen 
W.J.Alberda was als gezagvoerder gedurende: 
* 1869 t/m 1887 van de 3-mastschoener “Reiziger”, gebouwd in 1864 te Pekela, 189 ton o.m., varend voor 

F.L.Drent te Pekela. 
 
In de 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt Willem 
Alberda ook vermeld als W.J., Willem Jans en Willem Jan. 
Het overzicht luidt: 
1853 lichtmatroos op de kof “Argo” onder kapitein H.Koster      18 jaar 
1854 matroos op de “Udo Frederik” onder kapitein Anania Kiers     geen leeftijd 
1855 matroos op de “Gesina Johanna” onder kapitein Harm W.Lukens   geen leeftijd 
1856 stuurman op “Frouwina”,onder kapitein Derk Duit       geen leeftijd 
1862 stuurman op de galjoot “Heikia”(“Ackia”) onder kapitein Casper J.Dijk  28 jaar 
1871-1887 kapitein van de schoenerbrik/schoener “Reiziger”  41-53 jaar 
 

********** 
BAAS, ROELF (ROELFZ.) 

Burgerlijke Stand gegevens 
Roelf Baas werd geboren te Wildervank op 13 mei 1821 als zoon van de vallaatmeester Roelf Roelfs Baas en 
Albertje Lambertus de Jonge. (een vallaatmeester is een wachter van een sluis met maar één sluishoofd. Is de 
Noord-Nederlandse naam voor wat elders een verlaat heet). 
Roelf Baas trouwde op 16 juni 1846 als zeeman te Amsterdam met Teupke Mooi, geboren op 15 november 1813 te 
Oude Pekela als dochter van Jacob Gerrits Mooi en Aaltje E.Schuur. Teupke overleed te Musselkanaal gem. 
Onstwedde op 25 december 1895, 82 jaar, weduwe. 
Roelf overleed op 09 februari 1886 te Musselkanaal gem.Onstwedde, 64 jaar, schipper. 
 
In een geboorteakte van dochter Alida in 1848 te Wildervank wordt vader Roelf Roelfs vermeld als schipper. 
In een geboorteakte van zoon Roelf in 1851 te Oude Pekela wordt vader Roelf Roelfs vermeld als zeeman. 
In een huwelijksakte van dochter Alida in 1872 te Oude Pekela wordt vader Roelf Roelfs vermeld als zeeman. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.R.Baas was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 63 in 1849. 
De schepen 
R.R.Baas was gezagvoerder gedurende: 
* 1847 t/m 1852 van de kof “Teupkina” ex Alberdina, gebouwd in 1844 te Wildervank, 67 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
Bouma vermeldt een kapitein Baas (zonder initialen) als gezagvoerder gedurende: 
* 1847 van de koftjalk “Alberdina”, gebouwd in 1844 te Wildervank, 67 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Sappemeer.  Toegevoegd is dat het schip in 1848/1849 voer voor R.R.Baas te Wildervank en was 
herdoopt in “Teupkina” en dat het schip in 1849 gerechtelijk werd geveild. Maar bij Bouma staat onder 
“Teupkina” ex Alberdina dat R.R.Baas kapitein/eigenaar was van 1847 t/m 1852. 

 
In de 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt Roelf 
Roelfs Baas ook vermeld als R.R. 
Het overzicht luidt: 
1839 lichtmatroos op de smak “Martha Catharina”, kapitein Harm Roelofs Legger geen leeftijd 
1841 kok op de kof “Jantina Annechiena”, schipper Hindrik Geuchies Sap geen leeftijd 
1845 stuurman op de kof “Juffer Anna Cornelia”, kapitein Poppe P.Muntendam 24 jaar 
1847 kapitein op de kof “Teupkina” geen leeftijd 
1860 stuurman op de “Hinderika Catharina”, kapitein Georg L.B.Mooi geen leeftijd 
1861 stuurman op de schoener “Jeltina”, kapitein Albert Potjewijd Scherpbier 40 jaar 
1871 stuurman op de galjoot “Twee Gebroeders”, kapitein Eppe Hindriks Bakker 49 jaar 
1872 stuurman op de galjoot “Elsina”, kapitein Klaas Harms de Groot 50 jaar 
1874 stuurman op de kof “Alida Elisabeth”, kapitein Geert Harms Dubben 52 jaar 
1885 kok op de bark “Vredehoven”, kapitein Evert Strijker 63 jaar. 
 

********** 
BAKKER, ALBERT (PIETERZ)? 

Burgerlijke Stand gegevens 
De identiteit van deze Bakker is niet met zekerheid vastgesteld. Vanwege vaarjaren  in vergelijk met vaarjaren van 
andere kapiteins Bakker met als initialen A.P. is gekozen voor de hierna vermelde Albert (Pieterz.). 
 
Albert Bakker werd geboren te Veendam 16 september 1839 als zoon van de zeeman Pieter Geerts Bakker en 
Annechien Jakobs Nieboer. 
Hij trouwde op 11 september 1869 te Veendam als zeeman met Jantje Biezé, geboren te Veendam 24 maart 1849 
(en bij haar huwelijk wonende te Zwartsluis) als dochter van de scheepsbouwer Hinderikus Jans Biezé en Meike 
Hindriks Sap. 
Geen overlijdensgegevens gevonden van Albert en Jantje maar vanwege de geboorte van een kind in 1890 is Albert 
Bakker niet vóór 1889 overleden. 
In een huwelijksakte van zoon Hinderikus Jan in 1910 te Eenrum wordt Utrecht als woonplaats van de ouders 
Albert Bakker en Jantje Biezé opgegeven. 
 
In de geboorteakten van kinderen in 1869, 1871, 1874, 1882 en 1886 wordt vader Albert Bakker vermeld als 
zeeman. Idem in de geboorteakte van dochter Meike Jeltine in 1871. In de geboorteakte van zoon Hendrik Jan in 
1890 wordt vader Albert vermeld als schipper.  
Maar in overlijdensakten van zoon Hendrik Jan in 1891 en dochter Meike Jeltina in 1894 is weer sprake van 
zeeman. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 58 in de 
periode 1882 t/m 1896. 
 
De schepen 
A.P.Bakker was gezagvoerder gedurende: 
* 1886 van de galjoot “Wietska”, gebouwd in 1856 te Pekela, 144 ton o.m., varend voor B.H.Krans te Veendam. 

Het schip is in 1886 op de Theems gezonken en als wrak verkocht; 
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* 1887 t/m 1896 van de galjoot “Landbouw” ex Twee Gezusters, gebouwd in 1863 te Pekela, 134 ton o.m., 
varend voor B.H.Krans te Veendam. Het schip werd in 1896 verkocht naar Duitsland. 

Geen vermeldingen in de collectie monsterrollen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. 
 

********** 
BAKKER, DERK (RENGERZ.) 

Burgerlijke Stand gegevens 
Derk Bakker werd geboren 29 maart 1817 te Veendam als zoon van schipper Renger Cornelis Bakker en Geertje 
Kristiaans Pekelder. 
Hij trouwde op 24 december 1846 te Wildervank als zeeman met Heidewich Fridriks Schutte, geboren 26 januari 
1821 te Wildervank als dochter van de arbeider Fridrik Jans Schutte en Klaassien Jacobs Kemper. Heidewich 
overleed op 17 februari 1874 te Wildervank, 53 jaar, weduwe. 
Derk verging met zijn schip “Jonge Lieffert” in 1868. 
Derk wordt in een geboorteakte van een dochter te Wildervank in 1848 vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.R.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 54 in de 
periode 1857 t/m 1868. 
 
De schepen 
D.R.Bakker was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1860 van de kof “Jonge Lieffert”, gebouwd in 1844 te Veendam, 85 ton o.m., varend voor J.K. de 

Vrieze te Wildervank; 
* 1861 t/m 1868 van hetzelfde schip maar nu varend voor de Wed. G.W.Stuit te Wildervank. Het schip werd in 

1868 vermist. 
 
In de 20 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt Derk 
Rengers Bakker ook vermeld als D.R. en Derk. 
Het overzicht luidt: 
1838-1839 matroos op de smak “Gezina Jakoba”, kapitein Jakob Jans Wever geen leeftijd 
1840 matroos op de “Vriendschap” kapitein Klaas Harms Meier geen leeftijd 
1841 kok op de “Jonge Johanna” (?), kapitein Reinder Jacobs Wever geen leeftijd 
1846 stuurman op de kof “Alberdina”, kapitein Hindrik Alberts Hazewinkel geen leeftijd 
1847-1851 stuurman op de kof “Castor”, kapitein Reinder Roelfs de Jonge geen leeftijd 
1852-1854 stuurman op de kof “Pollux”, kapitein Reinder Roelfs de Jonge geen leeftijd 
1856-1867 kapitein op de kof “Jonge Lieffert” 38-49 jaar 
 

********** 
 

BAKKER Jr. , GEERT (GEERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geert Bakker werd geboren te Veendam op 26 september 1822 als zoon van schipper Geert Geerts Bakker en 
Hindrikje Jans Deddes. 
Hij trouwde op 17 december 1845 te Wildervank als zeeman met Catharina Fokkes Mulder, geboren te Winschoten 
op 18 november 1823 als dochter van Fokko Roelfs Mulder en Elsien Stevens ten Cate. In de huwelijksakte staat 
MULLER. 
Van beiden geen overlijdensakten gevonden. 
In geboorteakten van kinderen wordt Geert in 1846 vermeld als zeeman en in 1850-1858 als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.G.Bakker Jr. was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 45 in de 
periode  1850 t/m 1862. 
 
De schepen  
G.G.Bakker was gezagvoerder gedurende: 
* 1852 t/m 1857 van de kof “Catharina”, gebouwd in 1852 te Veendam, 102 ton o.m., eigenaar niet vermeld, 

varend vanuit Wildervank. Het schip is gezonken bij Hollum geladen met rogge; 
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* 1859 t/m 1862 van de schoenerbrik “Catharina”, gebouwd in 1858 te Hoogezand, 189 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1845 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Catharina”. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt steeds 
gesproken van Geert Geerts. 
Het overzicht luidt: 
1838 kok op de kof “Hinderika Marchiena”, kapitein Geert Geerts Bakker geen leeftijd 
1841 matroos op de kof “Hinderika Marchiena”, kapitein Geert Geerts Bakker geen leeftijd 
1842 stuurman op de kof “Hinderika Marchiena”, kapitein Geert Geerts Bakker geen leeftijd 
1846 stuurman op de kof “Jantje”, kapitein Jan Hindriks geen leeftijd 
1849-1852 kapitein op de kof “Catharina”  geen leeftijd 
Hij voer aanvankelijk bij zijn vader Geerts Geerts Bakker. 
 

********** 
 

BAKKER, GEERT (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geert Bakker werd geboren 07 augustus 1853 te Veendam als zoon van de bakker Harm Geerts Bakker en 
Hinderkien Schnijder.  Hij was de broer van Collegelid Geerto Bakker. 
Hij trouwde te Veendam op 10 april 1878 als schipper met Dievertje Snijder, geboren op 05 augustus 1854 te 
Veendam als dochter van de landbouwer Sebe Hindriks Snijder en Christina Kaspers van Greven. Dievertje 
overleed te Wildervank op 20 mei 1928, 73 jaar. 
Geert overleed op 20 maart 1943 te Wildervank, 89 jaar. 
In een overlijdensakte uit 1920 te Wildervank van zoon Christiaan Jan Bakker wordt vader Geert Bakker vermeld 
als “assuradeur”. In de overlijdensakte van zoon Sebo in 1939 te Wildervank is vader Geert “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.H.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 22 in de 
periode 1897 t/m 1901. 
 
De schepen  
G.H.Bakker was gezagvoerder gedurende: 
* 1888 t/m 1896 van de tjalk “Lammechiena Dieverdina”, gebouwd in 1879, bouwlocatie niet vermeld, 58 ton 

n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1897 voor kapitein/eigenaar 
R.H.Tattje te Groningen en was herdoopt in “Concurrent”; 

* 1897 tot nà 1900 van de stalen tjalk “Zwaluw”, ex Johanna Frederika, gebouwd in 1894, bouwplaats niet 
vermeld, 84 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1897 t/m 1901 uit de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Lammechina Dieverdina”. 
In een overlijdensakte dd. 06 oktober 1890 te Veendam wordt gemeld dat zoon Harm (1 jaar, 5 maanden) is 
overleden aan boord van de “Lamarchiena (sic) Dieverdina” op 29 augustus 1890 te Hamburg. 
 
Een monsterrol op de site van Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen meldt: 
24 februari 1899, tjalk “Zwaluw”, schipper Geert Bakker, 45 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman kok en een 

kajuitwachter. 
 

********** 
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BAKKER, GEERT (SIMENZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geert Bakker werd geboren te Veendam 08 december 1805 als zoon van de schipper Simen Geerts Bakker en 
Annigjen Jans Deddes. 
Hij trouwde op 18 december 1833 te Veendam als zeeman met Elsjen Roelfs de Jong, geboren te Veendam op 24 
september 1806 als dochter van de schipper Roelf Reinders de Jong en Cornelisje Geerts Oortjes. Geen 
overlijdensakte van Elsjen gevonden. 
Geert hertrouwde op 25 mei 1849 te Veendam als schipper met Heilina Ida Simon van Deest, geboren 07 juni 1817 
te Groningen als dochter van de dagloner Simon Reinders van Deest en Hinderkien Alberts de Jonge. Heilina was 
weduwe van de zeeman Geuchien Hendriks Sap uit Veendam. Geen overlijdensakte van Heilina gevonden. 
Geert Simens overleed op 20 januari 1888 te Veendam, 82 jaar. 
In een huwelijksakte te Veendam uit 1884 van zoon Simon Bakker wordt vader Geert uit Veendam vermeld als 
“rustend koopvaardijkapitein”. Moeder Heilina is dan al overleden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.S.Bakker was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 30 in de 
periode 1868 t/m 1877. 
Een G.S.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “ Maatschappij tot Nut der Zeevaart”  te Veendam met 
vlagnummer 87 in 1838 en met 25 in de periode 1839 t/m 1864. 
 
De schepen  
G.S.Bakker was  gezagvoerder gedurende: 
* 1835 t/m 1841 van de kof “Twee Vrienden”, ex Jonge Jarig, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 120 

ton o.m., varend voor Kaars Sijpesteyn te Krommenie; 
* 1841 t/m 1854 van de kof “Elsiena”, gebouwd in 1841 te Hoogezand, 106 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. Het schip voer in 1855 voor kapitein/eigenaar H.H.Brakke te Delfzijl en was herdoopt in 
“Hillechiena”; 

* 1854 t/m 1861 van de 2-mastschoener “Maria”, gebouwd in 1854 te Hoogezand, 144 ton o.m., varend voor 
W.Kaars Sijpesteyn te Krommenie; 

* 1862 van hetzelfde schip maar nu varend voor P.H.Kaars Sijpesteyn te Krommenie; 
* 1865 t/m 1873 van de schoenerbrik “Catharina”, gebouwd in 1864 te Nieuwendam, 193 ton o.m., varend voor 

P.H.Kaars Sijpesteyn te Krommenie. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geer S. en Geert Simons. 
Het overzicht luidt:  
1821 kok op de “Vrouw Henderika”, schipper Geert Geerts Bakker  geen leeftijd 
1822 kok op de “Vijf Gebroeders”, schipper Lucas Roelfs Roelfsema  geen leeftijd 
1825 matroos op de “Vrouw Rieka”, schipper Rente Everts Roelfsema  geen leeftijd 
1828 stuurman op “Jantina Roelfina”, schipper Simon Berends Kuiper  geen leeftijd 
1830 stuurman op de “Hinderika”, schipper Geert Geerts Bakker  geen leeftijd 
1834 stuurman op de “Kornelsina Geerdina”, kapitein Roelf R. de Jonge geen leeftijd 
1841-1853 kapitein op de kof “Elsina”   geen leeftijd 
1854 kapitein op de schoener “Maria”,  48 jaar 
 
Het Archief van de Waterschout te Amsterdam op het Stadsarchief te Amsterdam bevat monsterrollen op naam van 
Geert Simons Bakker als gezagvoerder van de “Twee Vrienden” dd. 08 september 1835; 08 oktober 1836; 03 april 
1838 en 02 oktober 1838. 
 

********** 
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BAKKER, GEERTO (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geerto Bakker werd geboren te Veendam op 08 april 1873 als zoon van de bakker Harm Bakker en Hinderkien 
Schnijder. Hij was de broer van Collegelid Geert Harmz. Bakker. 
Hij trouwde op 01 april 1900 te Groningen als schipper met Harmina Meiring, geboren 10 september 1878 te 
Groningen als dochter van schipper Hendrik Meiring en Jantje Brouwer. Zij overleed op 06 augustus 1933 te 
Groningen, 54 jaar. 
Geerto overleed op 16 juli 1940 te Groningen, 67 jaar, zonder beroep, weduwnaar. 
In een overlijdensakte van zoon Hendrik in 1935 wordt vader Geerto vermeld als “scheepskapitein”. 
 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.Bakker staat vermeld als vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 1 in 
1902. 
 
De schepen  
G. Bakker was gezagvoerder gedurende: 
* 1900 en later van de tjalk “Sieberdina”, gebouwd in 1882 te Martenshoek, 55 ton n.m., varend voor 

R.R.Groenewold Sr te Appingedam. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1902 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip de “Anje”. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt steeds 
gesproken van Geerto.  
Het overzicht luidt: 
1899-1904 kapitein op de tjalk “Sieberdina” 26-30 jaar 
1905-1910 kapitein op de tjalk “ Harmina” 30-36 jaar 
1912 kapitein op de schoenerr “ Harmina”  38 jaar 
 

********** 
 

BAKKER, HARM (THEISZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Theis Bakker werd geboren te Wildervank ca. 1804 als zoon van Theis Wolters Bakker en Susanna Harms. 
Hij trouwde op 24 januari 1852 te Wildervank als schipper met Tjetske Brugs Zondervan, geboren 03 december 
1814 te Stavoren op een tjalkschip als dochter van Brugt Haijes Zondervan en Ottje Tjepkes. De bruid kon, 
vanwege een oogziekte niet aanwezig zijn op het gemeentehuis. Bij het huwelijk werd een kind Thijs geëcht, dat 
werd geboren 20 februari 1836. Tjetske overleed op 05 januari 1859 te Wildervank, 44 jaar. In haar overlijdensakte 
wordt echtgenoot Harm Bakker vermeld als “rustend schipper”. 
Harm hertrouwde op 12 oktober 1859 te Wildervank als schipper met Grietje Sieksmeijer, geboren 18 mei 1833 te 
Wildervank als dochter van de werkman Fridrik Sieksmeijer en Jantje Jans Veling. Zij hertrouwde op 06 januari 
1869 te Wildervank met de schipper Harm Geerts Jonker. Grietje overleed op 18 december 1914 te Wildervank, 81 
jaar. 
Harm overleed op 02 maart 1868 te Wildervank, 64 jaar en 9 maanden en hij wordt vermeld als “rustend 
zeekapitein”.  
In een huwelijksakte te Wildervank dd. 25 maart 1858 van zoon Thijs Harms wordt vader Harm Bakker  vermeld 
als “rustend schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.T.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 5 in de 
periode 1845 t/m 1855. 
Een tweede H.T.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 
43 in de periode 1863 t/m 1868.  Ik heb geen tweede kapitein Bakker met de initialen H.T. kunnen vinden uit het 
veenkoloniale gebied en wellicht is Harm Theisz Bakker twee keer lid van het College geweest. Hij zou dan in 
1855 zijn uitgetreden en weer zijn toegetreden in 1863. Er is overeenkomst met de periode zonder schepen in 1857-
1863, zie hierna. 
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De schepen  
H.T.Bakker was gezagvoerder gedurende: 
* 1840 t/m 1851 van de kof “Tjetsiena”, gebouwd in 1840 te Appingedam, 56 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1852 voor kapitein/eigenaar K.J.Pronk te 
Wildervank en was herdoopt in “Roelina”; 

* 1850 t/m 1853 van de kof “Jonge Tijs”, gebouwd in 1849 te Wildervank, 76 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1854 t/m 1857 van de kof “Tjetsina”, gebouwd in 1854 te Veendam, 112 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 
vanuit Wildervank; 

* 1863 t/m 1866 van de tjalk “Nooit Gedacht”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 64 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1845 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Tjetszina”. 
 
In 17 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm T., Harm Tiessens, Harm Teissens, Harm Thijssens en Harm Thys. 
Het overzicht luidt: 
1843-1848 schipper op de kof Tjetsina/Tjitsina geen leeftijd 
1849-1853 schipper op de kof “Jonge Tijs/Thijs geen leeftijd 
1854 schipper op de schoenergaljoot Tjitzine/Tjetzina geen leeftijd 
1863-1866 schipper op de kof “Nooit Gedacht” 59-62 jaar 
 

********** 
 

BAKKER, TIJS (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Tijs Bakker zou zijn geboren te Amsterdam ca. 1836/1837 als zoon van schipper Harm Theis Bakker en Tjetske 
Zondervan. Maar het Burgerlijke Standregister van Amsterdam heb ik geen geboorteakte gevonden. 
Hij trouwde op 25 maart 1858 te Wildervank als schipper met Jantje de Vrieze, geboren te Wildervank op 15 mei 
1840 als dochter van de onderwijzer Jannes Klaassens de Vrieze en Jacobje Lieferts Eerkes. Jantje overleed te 
Wildervank op 09 december 1925, 85 jaar. 
In een geboorteakte van dochter Bouwine te Wildervank dd. 06 oktober 1875 wordt vader Tijs vermeld als 
stuurman. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
T.H.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “De Vereeniging” uit Delfzijl met vlagnummer 1 in de 
periode 1866 t/m 1872. 
T.H.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 41 in de 
periode 1860 t/m 1888 en in de periode 1893 t/m 1896. 
 
De schepen  
H.Bakker was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1860 van de galjoot “Alpha”, gebouwd in 1858 te Wildervank, 151 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is op 24 december 1860 op Madeira verongelukt; 
* 1863 t/m 1866 van de kof “Tjitsina Jacoba”, gebouwd in 1862 te Stadskanaal, 59 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1866 verkocht naar Engeland; 
* 1867 van de tjalk “Nooit Gedacht”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 64 ton o.m., varend voor H.T.Bakker te 

Wildervank. Het schip is in 1867 verongelukt bij Lemvig; 
* 1868 t/m 1869 van de kof “Vrouw Clara” ex Jonge Clemens, gebouwd in 1841 te Alkmaar, 89 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1869 gezonken. 
 
In 20 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Tijs, Thijs, Tys, Ties en Tjelske. En voorts met de toevoeging Harms. 
Het overzicht luidt  
1849 kajuitwachter op de kof “Jonge Tijs”, kapt. Harm T.Bakker (zijn vader) geen leeftijd 
1850-1851 kajuitwachter op de kof “Jonge Tijs”, kapt. Harm T.Bakker idem 
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1852  kok op de kof “Jonge Tijs”, kapt. Harm T.Bakker idem 
1853-1854 lichtmatroos op de kof “Jonge Tijs”, kapt. Harm T.Bakker idem 
1857  stuurman op de galjoot “Hillechien Scholtens”, kapt. Geert J.Scholtens 21 jaar 
1861  stuurman op de tjalk “Imka Giezen”, kapt. Berend G.Smid 25 jaar 
1866-1867 kapitein op de kof “Nooit Gedacht” 30 jaar 
1868  kapitein op de kof “Clara” 32 jaar 
1872  stuurman op de schoener “Maria”, kapt. Jacob B.Pronk 35 jaar 
1884-1885 stuurman op de brik “Anna Poelman”, kapt. Jan Schuitema 48-49 jaar 
1887  stuurman op de kof “Drie Gebroeders”, kapt.Jacob Lodewijks 51 jaar 
 
1890  stuurman op de brik “Aurora”, kapt. Rente J. de Weerd 54 jaar 
1894  stuurman op de schoener “Veendam”, kapt. Derk R.Speelman 58 jaar 
1896  kapitein op de schoener “Afina” geen leeftijd 
 

********** 
 

BANTING, ABEL (ALBERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Abel Banting werd geboren te Gasselte op 18 april 1827 als zoon van de zeeman Albert Wiebe Banting en Geesje 
Abels Pot. 
Hij trouwde op 18 november 1875 te Baarn met Anna Catharina Maria Schmit, geboren ca. 1831 te Amsterdam als 
dochter van Jan Wilhelm Carl Schmit en Leonora Catharina Muller. In Amsterdam geen geboorte en overlijden 
gevonden. 
Abel overleed te Amsterdam op 27 februari 1894, 66 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.A.Banting was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 108 in de 
periode 1858 t/m 1866. 
 
De schepen 
A.A.Banting was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1862 van de koftjalk “Geziena”, gebouwd in 1853 te Groningen, 64 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Hoogezand. Het schip voer in 1863 voor kapitein/eigenaar J.G.Leffers te 
Wildervank en was herdoopt in “Drie Gebroeders”; 

* 1863 t/m 1865 van de kof “Geziena” ex Albertine, ex Broedertrouw, gebouwd in 1854 te Veendam, 130 ton 
o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Kiel-Windeweer. 

 
Monsterrollen in de collectie van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen vermelden Abel Alberts 
Banting op: 
11 februari 1849, kof “Ida Hillechina”, schipper Ernst Gerrits Broekema. Voorts stuurman en  een matroos Abel 

Alberts Banting, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 
11 februari 1850, kof “Marchiena Willemina”, schipper Oomke Lammerts Vos, geen leeftijd en woonplaats 

vermeld. Voorts stuurman, matroos Abel Alberts Banting, geen leeftijd en woonplaats vermeld en een 
lichtmatroos. 

 

********** 
 

BEEKMAN, WILLEM (JOHANNESZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Willem Beekman werd geboren te Groningen 25 maart 1830 als zoon van Johannes Beekman en Kornelia 
Kamerling. 
Hij trouwde op 23 januari 1862 te Wildervank als schipper met Henderikje Meijer, geboren 15 september 1838  te 
Wildervank als dochter van de zeeman, later scheepskapitein Edo Alberts Meijer en Margreta Caroline Wilhelmine 
Leisewitz. Hendrika overleed op 02 mei 1914 te Veendam, 75 jaar. 
Willem overleed op 12 augustus 1916 te Veendam, 86 jaar, “zonder beroep”. 
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In een huwelijksakte uit 1894 te Sappemeer van zoon Edo staat vader Willem Beekman vermeld als “sluismeester”. 
In een huwelijksakte uit 1895 te Hoogezand van dochter Cornelia Wilhelmine staat vader Willem Beekman 
vermeld als “verlaatsgaarder”. (dit zal een sluiswachter zijn). Idem in een huwelijksakte uit 1898 te Hoogezand van 
dochter Margrethe Caroline Wilhelmine. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.J.Beekman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 58 in de 
periode 1863 t/m 1871. 
 
De schepen 
W.J.Beekman was  gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1863 van de galjoot “Provincie Drenthe”, gebouwd in 1856 te Gasselternijveen, 99 ton o.m., varend 

voor H.B.Onnes te Groningen; 
* 1864 t/m 1865 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Willem en Willem Johannes. 
Het overzicht luidt: 
1847-1848  stuurman op de kof “Cornelia”, schipper Johannes Beekman  17-18 jaar 
1852-1853  schipper op de kof “Cornelia”  21-22 jaar 
1869   stuurman op de galjoot “Wilhelmine”, kapitein Edo Alberts Meijer 37 jaar. 
 

********** 
 

BEKKERING, ANTONIE (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Antonie Hindriks Bekkering werd geboren te Wildervank op 23 december 1792 als zoon van de schipper Hindrik 
Antonij Bekkering en Geertruit Pieters Boer. Hij was broer van de Collegeleden Eilt en Klaas Bekkering. 
Hij trouwde op 28 december 1818 te Wildervank als zeeman met Geesjen Christiaans Slof, geboren te Wildervank 
op 11 juli 1790 als dochter van de schipper Christiaan Willems Slof en Annechien Harms. Geesjen overleed op 22 
april 1854 te Wildervank, 63 jaar. 
Antonie overleed te Wildervank op 05 december 1868, 75 jaar, rustend schipper. 
In de huwelijkakte uit 1844 te Wildervank van dochter Annechien wordt vader Antonie vermeld als “ schipper”. 
In de huwelijksakte uit 1851 te Veendam van zoon Christiaan wordt vader Antonie vermeld als “ rentenier”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Antonie H.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  uit Wildervank met vlagnummer 3 
in de periode 1840 t/m 1851. 
 
De schepen 
A.H.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1829 t/m 1840 van de kof “Geziena”, gebouwd in 1827, bouwlocatie niet vermeld, 100 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip stond in 1841 onder gezag van kapitein/eigenaar J.B.de 
Jonge en was herdoopt in “Geziena Jantina”. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Geziena”. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Antonie, Antonie Hind., Antonie Hindriks en Antonie Hendriks.  
Het overzicht luidt 
1820 stuurman op de “Goede Hoop”, schipper Hindrik Hindriks Top geen leeftijd  
1835-1849 schipper/kapitein op de kof “Gezina”  geen leeftijd 
 
Opmerkingen 
Bouma vermeldt A.Bekkering als gezagvoerder gedurende: 
* 1829 t/m 1837 van de kof “Vrouw Geziena”, gebouwd in 1828, bouwplaats niet vermeld, 90 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
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Wellicht is dit dezelfde schipper als Antonie Hindriks Bekkering. 
 
Voorts lopen de vermeldingen van monsterrollen van de kof “ Gezina” onder Antonie Hindriks Bekkering 9 jaar 
langer door dan de vermelding in het schepenoverzicht van Bouma. 
 

********** 
 

BEKKERING, CAREL 
Burgerlijke Stand gegevens 
Carel Bekkering werd geboren op 25 mei 1851 te Wildervank als zoon van de schipper Jacob Hendriks Bekkering 
en Ulrica Catharina Leisewitz. Hij was de broer van Collegelid Pieter Jacobz. Bekkering. 
Hij trouwde op 15 maart 1877 te Veendam als schipper met Barteldina Jans Hazewinkel, geboren te Veendam 12 
juni 1851 als dochter van schipper Jan Abrahams Hazewinkel en Roelfjen Simons Kuiper. Barteldina hertrouwde 
op 26 oktober 1893 te Veendam met Willem Schuth. Barteldina overleed op 08 februari 1934 te Groningen, 82 jaar 
Van Carel Bekkering is geen overlijdensakte gevonden, maar hij zal tussen 1881 (geboorte zoon) en 1893 
(hertrouw Barteldine)  zijn overleden  (zie hierna).  
In de geboorteakte dd 02 oktober 1878 te Wildervank van dochter Roelfine Alberdine wordt vader Carel vermeld 
als “schipper”. 
In de geboorteakte dd 08 oktober 1881 te Veendam van zoon Jakob wordt gemeld dat de aangifte geschiedde door 
de vader met als beroep “zeeman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Carl Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 15 in de 
periode 1879 t/m 1883. 
 
De schepen 
 C.J.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1880 van de 2-mastschoener “Moderatie”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 122 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1880 gezonken bij Kopenhagen. 
 
In 6 monsterrollen op de site van het Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt steeds gesproken van Carel Bekkering. 
Het overzicht van de monsterrollen luidt 
1867-1868 lichtmatroos op de galjoot “Gesine Jantine”, schipper Hendrik J.Bekkering 15-16 jaar 
1871 matroos op de schoenerbrik “Leentje van Dam”, schipper Freerk Maathuis 20 jaar 
1872 stuurman op de schoener “Margaretha Arendina”, schipper Harm H.de Jong 22 jaar 
1877-1878 schipper op de schoener “Moderatie”   25-26 jaar 
 

********** 
 

BEKKERING, CRISTIAAN (ANTONIEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Christiaan Bekkering werd geboren te Wildervank op 27 juli 1828 als zoon van schipper Antonie Hindriks 
Bekkering en Geesje Christiaans Slof. 
Hij trouwde op 27 november 1851 te Veendam als schipper met Geesjen Jans Flik, geboren 01 december 1829  te 
Veendam als dochter van de schipper Jan Derks Flik en Geertje Koenes Smit. Geesjen Jans overleed op 17 oktober 
1898 te Ommelanderwijk/Veendam, 68 jaar, weduwe. 
Geen overlijdensakte gevonden van C/Kristiaan Bekkering. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.A.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” met vlagnummer 3 in de periode 1852 
t/m 1866 
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De schepen 
K.A.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 van de kof “Geziena”, gebouwd in 1841 te Wildervank, 94 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit 

Wildervank. Het schip voer in 1859 voor kapitein/eigenaar H.B.Lutter te Pekela en was herdoopt in 
“Westerwolde”; 

* 1859 t/m 1863 van de schoenerkof “Geziena”, gebouwd in 1858 te Sappemeer, 124 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1863 gestrand op Anholt en wrak geraakt. 

 
In de 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Christiaan A. en Christiaan Antonie Bekkering 
Het overzicht luidt: 
1840-1841 kajuitwachter op de kof “ Gesina” onder schipper Antonie Hinderik Bekkering 
1843-1844 kok op de kof “ Gesina” onder schipper Antonie Hinderik Bekkering. 
1845-1847 lichtmatroos op de kof “ Gesina” onder schipper Antonie Hinderik Bekkering. 
1848-1849 stuurman op de kof “ Gesina” onder schipper Antonie Hinderik Bekkering. 
1850-1856 schipper op de kof “ Gesina”. 
In geen van de monsterrollen wordt leeftijd en woonplaats genoemd. In zijn subalterne periode voer Christiaan  
onder zijn vader Antonie Hendriks. 
 

********** 

 

BEKKERING, EILT (EILTZ.) 
 
Burgerlijke Stand gegevens 
Eilt Bekkering werd geboren te Wildervank 11 november 1845 als zoon van schipper Eilt Hendriks Bekkering en 
Stijntje Hendriks Schuur. Hij was de broer van Collegelid Jan Manuel Eiltz. Bekkering. 
Hij trouwde op 30 april 1873 te Wildervank als scheepskapitein met Derkien Kamminga, geboren te Wildervank  
13 september 1848 als dochter van de schipper Klaas Christiaans Kamminga en Stijtje Everts Koning. Derkjen 
overleed op 28 oktober 1875 te Wildervank, 27 jaar. 
Eilt hertrouwde op  te Wildervank op 26 november 1878 als koopvaardijschipper met Jantje Potjer, geboren te 
Sappemeer op 22 januari 1852 als dochter van schipper Helmer Potjer en Jacomina Bijze. Jantje overleed op 21 
november 1932 te Groningen, 80 jaar. 
Derk overleed op 26 april 1920 te Groningen, 74 jaar. 
 
Eilt Eilts Bekkering, geboren op 11 november 1845, woonachtig te Wildervank, behaalde zijn diploma 1e stuurman 
aan de Zeevaartschool te Veendam. Diplomanummer 186. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Eilt E. Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 74 in 
de periode 1874 t/m 1876 en met vlagnummer 10 in de periode 1876 t/m 1880. In 1876 nam hij nummer 10 over 
van zijn vader Eilt Hendriks Bekkering. 
 
De schepen 
E.E.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1871 t/m 1872 van de galjoot “Pieter”, gebouwd in 1863 te Groningen, 114 ton o.m., varend voor 

E.H.Bekkering te Wildervank; 
* 1874 t/m 1875 van de schoenerbrik “Christina”; gebouwd in 1873 te Pekela, 198 ton o.m., varend voor 

B.B.Drenth te Pekela. Het schip werd zinkend verlaten op 48o N en 6o W.; 
* 1878 t/m 1879 van de 2-mastschoener “Moderatie”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 122 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
Het overzicht van 3 monsterrollen op de site van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen luidt: 
1870 kapitein op de galjoot “Pieter”  24 jaar 
1871-1873 kapitein op de schoener/schoenerbrik “ Christina”  25-27 jaar 
 

********** 
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BEKKERING, EILT (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Eilt Bekkering werd geboren te Wildervank 21 januari 1805 als zoon van de schipper Hindrik Antonie Bekkering 
en Geertruid Pieters Boer. Hij was de broer van de Collegeleden Klaas en Antonie Bekkering. 
Hij trouwde op 16 december 1828 als zeeman met Stijntje Hindriks Schuur, geboren 25 december 1811 te 
Wildervank als dochter van de landbouwer Hindriks Roelfs Schuur en Hindrikje Manuels. Stijntje overleed op 24 
april 1879 te Wildervank, 67 jaar. In haar overlijdensakte staat echtgenoot Eilt vermeld als “ schipper” . 
Eilt Hindriks overleed op 29 oktober 1890 te Wildervank, 85 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Eilt H. Bekkering was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 10 in de 
periode 1840 t/m 1876 en effectief lid met vlagnummer 40 in de periode 1876 t/m 1880. In 1876 gaf hij 
vlagnummer 10 over aan zijn zoon Eilt Eilts Bekkering. 
 
De schepen 
E.H.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1832 van de kof “Hoop op Eendragt”, gebouwd in 1829, bouwlocatie niet vermeld, 96 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar, thuishaven niet vermeld; 
* 1834 t/m 1835 van de kof “Stientje”, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 80 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1843 t/m 1844 van het schip de “Styna”, geen vermelding van type, bouwgegevens en eigenaar. Varend vanuit 

Wildervank; 
* 1833 t/m 1844 van de kof “Vrouw Stijna”, gebouwd in 1830, bouwplaats niet vermeld, 90 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
  Combinatie van twee voorgaande opgaven? 
* 1847 t/m 1855 van de kof “Grietina” (zie ook “Christina”) gebouwd in 1844 te Wildervank, 90 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1845 t/m 1857 van de kof “Christina”, gebouwd in 1844 te Wildervank, 90 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip staat in deze periode soms te boek als “Grietina. In 1857 
voer het schip voor kapitein/eigenaar E. de Boer te Delfzijl en was herdoopt in “Vier Gebroeders”; 

   De twee voorgaande opgaven betreffen zonder twijfel hetzelfde schip. 
* 1858 t/m 1861 van de brik “Christina”, gebouwd in 1857 te Hoogezand, 177 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1864 t/m 1870 van de galjoot “Pieter”, gebouwd in 1863 te Groningen, 114 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1871 van de 2-mastschoener “Christina”, gebouwd in 1862 te Sappemeer, 169 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1871 gestrand en wrak geraakt. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1844 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Stijna” en van 1845 t/m 1852 de “Christina”. 
 
In de 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Eilt, Eilt Hendriks en Eilt H.. 
Het overzicht luidt: 
1829 stuurman op de kof “Hoop en Eendracht”, kapitein Jacob Hindr. Bekkering geen leeftijd 
1839-1842 schipper op de “(Vrouw) Styna”   idem 
1844-1855 schipper op de kof “Christina”   idem 
1867 schipper op de galjoot “Pieter”   67 jaar. 
 

********** 
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BEKKERING, ENGBERT (KLAASZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Engbert Bekkering werd geboren 18 april 1834 te Wildervank als zoon van schipper Klaas Hindriks Bekkering en 
Trijntje Engberts Blaauw. 
Hij trouwde op 27 januari 1859 te Veendam als schipper met Jandina Hoedtjer, geboren 04 november 1835 te 
Veendam als dochter van de schipper, later koopman, Gerrit Jakobs Hoedtjer en Geertje Harms Schreuder. Jandina 
hertrouwde op 25 juni 1868 te Veendam met de leerlooijer Jan Schuring die eerder getrouwd was met Grietje 
Stefanus en op 24 juni 1891 te Veendam overleed. Geen overlijdensgegevens van Jandina Hoedtjer kunnen vinden. 
Engbert overleed op 01 september 1864 te Veendam, 30 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.K.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 35 in de 
periode 1860 t/m 1864. 
 
De schepen 
E.K.Bekkering was gezagvoerder van: 
* 1860 t/m 1864 van de kof “Catharina’, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 112 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Engbert, Engbert K. en Engbert Klaassens. 
Het overzicht luidt: 
1849 kajuitwachter op de kof “Catharina”, schipper Klaas Hendriks Bekkering (zijn vader) geen leeftijd 
1850-1853 lichtmatroos op de kof “Catharina”, schipper Klaas Hendriks Bekkering    16-19 jaar 
1854-1855 matroos op de kof “Catharina”, schipper Klaas Hendriks Bekkering      geen leeftijd 
1856 stuurman op de kof “Catharina”, schipper Klaas Hendriks Bekkering     geen leeftijd 
1859-1860 schipper op de galjoot “Catharina”               25 jaar 
1861 schipper op de kof “Catharina”                26 jaar 
 

********** 
 

BEKKERING, HENDRIK (JACOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik Bekkering werd geboren 25 oktober 1831 te Wildervank als zoon van de schipper Jacob Hendriks 
Bekkering en Jantje Pieters Koops. 
Hij trouwde op 11 februari 1857 te Veendam als schipper met Geessien Duintjer, geboren 02 september 1833 te 
Veendam als dochter van schipper Derk Hindriks Duintjer en Gepke Ottes Post. 
Geen overlijdensakten van het echtpaar gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J..Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 112 in de 
periode 1859 t/m 1892. 
H.J.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 17 in de periode 1863 t/m 1890. 
 
De schepen 
H.J.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1880 van de galjoot “Geziena Jantina”, gebouwd in 1858 te Wildervank, 142 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1880 tussen Egmond en Kamperduin gestrand en wrak 
geraakt. De bemanning werd gered; 

* 1884 t/m 1888 van de 2-mastschoener “Volharding”, ex Geertje, gebouwd in 1868 te Pekela, 132 ton o.m., 
varend voor A.Veenhoven Hz te Wildervank. Het schip werd in 1888 te Montevideo verkocht. 

 
In 18 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik J., Hendrik Jacobs en Hendrik Jakobs  
Het overzicht luidt: 
1854-1856 stuurman op de kof “Ulrice”, schipper Jacob H.Bekkering (zijn vader) geen leeftijd 
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1859 stuurman op de kof “Geerdina”, schipper Jan Harms Stuit 25 jaar 
1864-1878 schipper op de galjoot “Gesine Jantine 32-46 jaar 
1887 schipper op de schoener “Volharding” 55 jaar 
 

********** 
 

BEKKERING, J.E. 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geen passende gegevens kunnen vinden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.E.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 20 in de 
periode 1861 t/m 1862. 
 
De schepen 
Geen passende gegevens kunnen vinden. 
 

********** 
 

BEKKERING, JACOB (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jacob Bekkering werd geboren 14 maart 1802 te Wildervank als zoon van Hindrik Antonie Bekkering en 
Geertruit Pieters Boer. 
Hij trouwde op 19 januari 1829 te Wildervank als zeeman met Jantje Pieters Koops, geboren te Wildervank op 
24 januari 1810 als dochter van de touwslager Pieter Kornelis Koops en Jantje Pieters. Jantje overleed op 18 
november 1835 te Wildervank, 25 jaar. Echtgenoot Jacob wordt vermeld als “schipper”. 
Jacob hertrouwde op 20 februari 1839 te Wildervank als schipper met Ulrica Cathrina Leisewitz, geboren ca. 
1810 te Brake, Dtl. als dochter van de schipper Carl Gottfried Leisewitz en Petronella Rottgans. Bij het 
overlijden van Jacob Bekkering in 1874 was Ulrica nog in leven., maar bij het overlijden van dochter Geertruida 
in 1891 was zij overleden. Geen overlijdensakte gevonden. 
Jakob Hendriks overleed op 02 juni 1874 te Wildervank, 72 jaar, zonder beroep. 
In een overlijdens akte van dochter Jantje in 1869 wordt vader Jacob Hendrik verrmeld als “rustend zeekapitein”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.H.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 50 in de 
periode 1843 t/m 1856. 
J.H.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 50 in de periode 1856 t/m 1865. 
 
De schepen 
J.H.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1845 t/m 1848 van de “Ulrika 1”, geen type vermeldt, gebouwd in 1837, bouwplaats niet vermeld, 65 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1848 t/m 1857 van de kof “Ulrika 2”, gebouwd in 1845 te Wildervank, 85 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. 
De schepen zijn vernoemd naar de tweede echtgenote van de kapitein. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 t/m 1844  van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Jantina” en van 1845 t/m 1852 van de “Ulrieke”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jacob Hindriks/Hendriks en  Jacob H. 
Het overzicht luidt: 
1829 kapitein op de “Hoop op Eendracht” geen leeftijd 
1833 kapitein op de “Jantina” geen leeftijd 
1843 schipper op de smak “Vrouw Jantina” geen leeftijd 
1854-1863 schipper op de kof “Ulrice/Ulrika” geen leeftijd-61 jaar 
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BEKKERING, JAN (JACOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Bekkering werd gedoopt 07 februari 1796  te Wildervank als zoon van Jacob Anthonie Bekkering en Grietje 
Jans. 
Hij trouwde op 12 december 1840 te Wildervank als zeeman met Annegijn Vierkant, geboren 22 oktober 1814 te 
Nieuwe Pekela als dochter van de schoenmaker Geert Eidses Vierkant en Maria Martens Bosch. Bij het huwelijk 
werd zoon Jacob geëcht geboren 03 november 1840. Annegien overleed op 18 maart 1895 te Wildervank, 80 
jaar, weduwe. 
In een huwelijksakte van zoon Hendrik in 1884 wordt gemeld dat vader Jan Jakobs is overleden. Moeder 
Annigje Geerts is dan “winkelierster. 
Bij de geboorte van kinderen in 1841, 1844, 1852, 1855 en 1859 wordt vader Jan Jacobs vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 71 in 
1853 en met vlagnummer 89 de periode 1857 t/m 1862. 
 
De schepen 
J.J.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1860 van de tjalk “Onderneming”, gebouwd in 1846 te Veendam, 56 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
Bouma vermeldt tevens een J.Bekkering als gezagvoerder gedurende: 
* 1852 t/m 1855 van de schoenerkof “Margaretha”, gebouwd in 1851 te Martenshoek, 75 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Groningen. 
maar het is onzeker of het hier dezelfde gezagvoerder betreft. 
 
In de monsterrollen op de site van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen zijn geen passende 
gegevens gevonden 
 

********** 
 

BEKKERING, JAN MANUEL (EILTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Manuel Bekkering werd geboren te Wildervank op 31 december 1835 als zoon van de schipper Eilt Hindriks 
Bekkering en Stijntje Hindriks Schuur. Hij was de broer van de Collegeleden Eilt en Roelf Bekkering. 
Hij trouwde op 27 december 1861 te Veendam als schipper met Jantje Lohman, geboren op 16 oktober 1835 te 
Veendam als dochter van de schipper Gerrit Lohman en Roelfjen Derks Rogaar. Jantje overleed op 28 februari 
1901 te Coevorden. 
Geen overlijdensgegevens gevonden van Jan Manuel Bekkering. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.M.(E.) Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 37 
in de periode 1863 t/m 1878. 
 
De schepen 
J.M.E.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1863 t/m 1873 van de galjoot “Jantina Christina”, gebouwd in 1862 te Hoogezand, 141 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Manuel en Jan M. 
Het overzicht luidt: 
1850 kajuitwachter op de kof “Christina” onder Eilt Hendriks Bekkering   geen vermelding 
1852 kof op hetzelfde schip en bij dezelfde schipper (zijn vader)     idem 
1853 kok op idem                  idem 
1854 matroos op idem                 idem 
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1855 stuurman op idem                 idem 
1860 schipper op de “Klasina Arendina”            25 jaar. 
 

********** 
 

BEKKERING, KLAAS (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Klaas Bekkering werd geboren te Wildervank op 03 februari 1809 als zoon van de schipper Hindrik Antonie 
Bekkering en Geertruid Pieters Boer. Hij was de broer van het Collegelid Eilt Hindrikz. Bekkering 
Hij trouwde op 14 juli 1831 te Wildervank met Trijntje Engberts Blaauw, geboren te Veendam  november 1809 
(dag niet opgegeven) als dochter van  de blauwverver Engbert Hindriks Blaauw en Trijntje Harms. Trijntje 
overleed op 09 december 1895 te Wildervank, 86 jaar. 
Klaas overleed op 24 juli 1857 te Elseneur, 48 jaar, als kapitein van de “Catrine”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Klaas H.Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” met vlagnummer 35 in de periode 
1840 t/m 1857. 
 
De schepen 
K.H.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1836 t/m 1851 van de kof “Catharina”, gebouwd in 1835 te Wildervank, 78 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1844 van de kof “Vrouw Catharina”, gebouwd in 1835, bouwplaats niet vermeld, varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Pekela. Het schip is 1 keer te Harlingen geregistreerd komend van Koningsbergen. 
  Voorgaande vermeldingen combineren.? 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Catharina”. 
 
In 18 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas H., Klaas Hendriks en Klaas Hindriks.  
Het overzicht luidt 
1840-1857 schipper op de kof “Catharina” geen vermelding van leeftijd en woonplaats, behalve in 1857 

met een leeftijd van 48 jaar 
 

********** 
 

BEKKERING, PIETER (JACOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Pieter werd geboren 21 december 1845 te Wildervank als zoon van schipper Jacob Hendriks Bekkering en 
Ulrika Catharina Leizewits. Hij was de broer van Collegelid Carel Bekkering. 
Hij trouwde op 16 maart 1876 te Wildervank als schipper met Geessien Smith, geboren te Wildervank 25 
augustus 1852 als dochter van de bakker Albert Smith en Fennigje Detmers. Geessien overleed op 08 november 
1901 te Baarn, 49 jaar, weduwe. 
Pieter Jacobs overleed op 09 februari 1889 te Schoterland, wonende te Heerenveen, 43 jaar, gehuwd. Als zijn 
beroep wordt vermeld “kastelein”. 
In de geboorte akte van een dochter in 1876 wordt vader Pieter vermeld als “schipper”. In geboorteakten van 
kinderen in 1878, 1880 en 1881 wordt de vader vermeld als “zeeman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.J..Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” met vlagnummer 2 in de periode 1874 
t/m 1883. 
 
De schepen 
P.J.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1852 t/m 1857 van de tjalk “Catherina Annechiena”, gebouwd in 1850, bouwlocatie niet vermeld, 58 ton o.m., 

eigenaar en thuishaven niet vermeld. Gestrand bij Lyngsaa en vermoedelijk afgebracht; 
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* 1873 t/m 1881 van de schoenerbrik “Ulrika 3”, gebouwd in 1872 te Pekela, 186 ton o.m., varend voor 
B.B.Drenth te Pekela. Het schip werd in 1881 afgekeurd te Rio Grande; 

* 1882 t/m 1883 van de schoenerbrik “Catharina” ex Burgemeester Dannenborgh, gebouwd in 1865 te Veendam, 
140 ton o.m., varend voor L.Thaden te Wildervank. Het schip werd in 1883 vermist tussen Porto Plata en 
Falmouth. 

 
Er zijn 2 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen met de naam van 
Pieter Jacobs Bekkering en wel: 
28 mei 1872, schoenerbrik “Ulrike”, kapitein Pieter Jacobs Bekkering geen leeftijd verrmeld uit Wildervank. 

Voorts stuurman, 2 matrozen, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
19 juni 1872, schoenerbrik “Ulrike”, kapitein Pieter Jacobs Bekkering. Voorts een kok en een lichtmatroos. 
 

********** 
 
 
 

BEKKERING, ROELF (EILTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Roelf Bekkering werd geboren te Wildervank 17 augustus 1848 als zoon van de schipper Eilt Hendriks 
Bekkering en Stijntje Hendriks Schuur. Hij was de broer van de Collegeleden Jan Manuel en Eilt Eiltz. 
Bekkering. 
Hij trouwde op 21 augustus 1873 te Wildervank als schipper met Marchien Thaden, geboren 01 maart 1853 te 
Veendam als dochter van de schipper en bij het huwelijk koopman Lukas Lukas Thaden en Trijntje Berends 
Boll. 
Geen overlijdensakten van beide echtelieden kunnen vinden. 
In geboorteakten van kinderen uit 1874, 1875 en 1876 wordt vader Roelf vermeld als schipper. In 1878 als 
“negotiant”. In 1880, 1881, 1883, 1885 en 1887 als koopman. En in 1889 en 1891 als bakker. 
 
Roelf E.Bekkering, geboren op 17 augustus 1848, woonachtig te Wildervank, behaalde zijn diploma voor 1e 
stuurman aan de zeevaartschool te Veendam. Zijn diplomanummer was 181. Datum van examen niet vermeld. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.E..Bekkering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” met vlagnummer 146 in de periode 
1874 t/m 1878 en met vlagnummer 46 in de periode 1879 t/m 1895. 
 
De schepen 
R.E.Bekkering was gezagvoerder gedurende: 
* 1874 van de 3-mastschoener “de Ruyter”, gebouwd in 1873 te Hoogezand, 235 ton o.m., varend voor 

J.A.Hooites te Hoogezand; 
* 1875 t/m 1878 van de galjoot “Marchiena” ex Wilhelmina, gebouwd in 1863 te Hoogezand, 136 ton o.m., 

varend voor J.A.Hooites te Hoogezand. Het schip werd in 1879 door de reder herdoopt in “Bato”. 
 De scheepsnaam “Marchiena” verwijst naar de echtgenote van kapitein Bekkering. 
 
De 3 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen met de naam van Roelf 
resp. Roelf Eilt Bekkering vermelden: 
06 februari 1870, galjoot “Pieter”, kapitein Eilt Bekkering, 24 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman Roelf 

Bekkering, 21 jaar uit Wildervank, kok en 2 matrozen. 
11 februari 1873, galjoot “Pieter”, schipper Roelf Bekkering, 24 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman en een 

kok 
10 februari 1876, galjoot “Marchiena”, schipper Roelf Eilts Bekkering, 27 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok, 2 matrozen en een scheepsjongen. 
 

********** 
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BLAAK, HARM (JAKOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Jakobs Blaak werd geboren te Wildervank op 21 juni 1815 als zoon van Jacob Egberts Blaak (geen beroep 
vermeld) en Jantje Hindriks Korfker. 
Hij trouwde op 31 december 1845 als zeeman met Jantje Klaassens Pronk, geboren te Wildervank op 28 september 
1823 als dochter van schipper Klaas Jacobs Pronk en Roelfien Roelfs Oostra. Jantje overleed op 03 oktober 1909 te 
Wildervank, 86 jaar. 
Harm Jacobs overleed op 15 maart 1878 te Wildervank, 62 jaar, zonder beroep. 
In een huwelijksakte van dochter Jantje in 1874 wordt vader Harm Jakobs Blaak vermeld als schipper. In een 
huwelijksakte van dochter Roelina in 1878 staat vader Harm vermeld als zijnde “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J.Blaak was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 65 in de 
periode 1849 t/m 1878. In de ledenlijsten in Sweijs wordt hij soms aangeduid als H.R.Blaak. 
 
De schepen 
H.J.Blaak was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1851 van de tjalk “Jantina”, gebouwd in 1843 te Wildervank, 65 ton o.m., varend voor de wed. 

B.Pronk te Wildervank; 
* 1852 t/m 1868 van de kof “Jantina”, gebouwd in 1851 te Wildervank, 78 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip is in 1868 gestrand; 
* 1871 t/m 1876 van de kof “Doggerboot”, gebouwd in 1862 te Sappemeer, 67 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Jantina”. 
 
In de 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt in alle 
gevallen gesproken van Harm Jacobs. 
Het overzicht luidt: 
1841 kok op de kof “Gesina”onder schipper Antonie H.Bekkering geen leeftijd vermeld 
1843 stuurman op de koftjalk “Tjakkina” onder schipper Pieter R.Lukkien idem 
1844-1845 stuurman op de kof “Geerdina”onder schipper Filippus J.Zoutman idem 
1846 stuurman op de kof “Jonge Tammink” onder schipper Pieter J.Bakker idem 
1848-1850 schipper op de tjalk “Jantina” idem 
1851-1865 schipper op de kof “Jantina” 35-49 
`1872 schipper op de doggersboot “Kop” geen leeftijd vermeld 
 

*********** 
 

BLAAK, JACOB (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Het echtpaar Harm Blaak-Jantje Pronk blijkt 2 zonen te hebben gehad met de vóórnaam Jacob. Beiden zijn zeeman 
geworden. Het betreffen: 
1. Jacob (met een c) Blaak werd geboren te Wildervank 22 juli 1851 als zoon van schipper Harm Blaak en Jantje 

Klaassens Pronk. 
 Hij trouwde op 13 mei 1885 te Wildervank, als stuurman met Albertje Schuur, geboren te Wildervank 22 

december 1859 als dochter van Berend Willems Schuur en Elizabeth Engelsman. Albertje overleed op 25 mei 
1944 te Noordbroek, 86 jaar. 

 Jacob overleed op 09 april 1918 te Wildervank, 66 jaar, van beroep schipper. 
2. Jakob (met een k)  Blaak werd geboren te Wildervank op 15 januari 1861 als zoon van schipper Harm Blaak en 

Jantje Pronk. 
 Hij trouwde op 23 september 1897, 36 jaar te Wildervank als schipper met Trijntje Witkop, geboren te 

Wildervank op 19 januari 1869 als dochter van de schipper Simon Witkop en Hinderkien Joosten. Trijntje 
overleed op 16 januari 1958 te Groningen, 86 jaar. 

  Van deze Jacob geen overlijdensakte gevonden. 
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Wat betreft het lidmaatschap van het zeemanscollege “De Harmonie” kan ik geen keuze maken. Gezien de 
vermelde schepen hierna en de gegevens uit de monsterrrollen kan het zelfs zijn dat ze beiden lid zijn geweest 
onder hetzelfde nummer. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.H.Blaak was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 6 in de periode 
1904 t/m 1920.(of later). 
 
De schepen 
De lijst van monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaartmuseum geeft een reeks van gegevens 
over J. resp. Jacob Blaak. Uit de leeftijden is op te maken dat het om Jacob 1 of Jakob 2 gaat. In deze vóórnaam 
werden de C en de K duidelijk onderscheiden. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1903 t/m 1918 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Hoop”. 
 
In 19 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jacob en J.  
Het overzicht luidt 
1865 kok op de “Jantina” onder Harm Jacobs Blaak 14 jaar 
1869 kok op de schoener “Helios” onder Adolf Winters 17 jaar 
1873 2de stuurman op d schoener “Maria” onder Jacob B.Pronk 21 jaar 
1874 stuurman op de hektjalk “Gezina Pronk” onder Tieme Willems Pronk 22 jaar 
1875 stuurman op de tjalk “Gezina” onder Sievert Eerkes 23 jaar 
1876 stuurman op de koftjalk “Gezina” onder Harm Bontekoe 24 jaar 
1877 stuurman op de kof “Industrie” onder Hendrik P.Hazewinkel 25 jaar 
1879 stuurman op de tjalk “Zes Gebroeders” onder Jan Lottering geen leeftijd 
1882 stuurman op de schoener “Hoop” onder Roelf Lukkien 30 jaar 
1889 stuurman op de kof “Maria Henricks” onder Roelf Emmelkamp 37 jaar 
1891-92 schipper op de kof “Maria Henrich” 39-40 jaar 
1900 stuurman op de schoener “Jantine Fennechine” onder Jacob Kramer geen leeftijd 
1903 stuurman op de tjalk “Vier Gebroeders” onder J.Smit 51 jaar 
1904-1905 kapitein op de tjalk “Vier Gebroeders” 52-53 jaar 
1909-1913 stuurman op de schoener(aak) “Wilhelmina” onder B.Jonker 57-61 jaar 
 
In 20 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jakob en J.  
Het overzicht luidt 
1878 lichtmatroos op de schoener “Maria” onder Jakob B.Pronk 17 jaar 
1879 matroos op de kof “Hinderika” onder Detmer Dekker 18 jaar 
1880 matroos op de schoener “Maria” onder Detmer Dekker 20 jaar 
1882-1884 stuurman op de galjoot “Jantina” onder Johannes Texer 21-23 jaar 
1885-1887 stuurman op de tjalk “Gezina” onder Sievert Eerkes 24-26 jaar 
1889 stuurman op de schoener “Aeolus” onder Detmer Dekker 28 jaar 
1891-1892 stuurman op de koftjalk “Gezina” onder Sievert Eerkes 30-31 jaar 
1895 stuurman op de koftjalk “Spes Nostra” onder Gerrit G. de Winter 40 (??) jaar 
1896-1897 stuurman op de galjoot “Zwaantje Groenedaal” onder Roelf Pekelder 35-36 jaar 
1898-1907 schipper op de tjalk “Hoop” 37-46 jaar 
 

********** 
 

BLOUPOT, KASPER 
OOK BLAAUWPOT 

Burgerlijke Stand gegevens 
Kasper Bloupot werd geboren te Winschoten op 29 november 1832 als zoon van de deurwaarder bij de regtbank 
van eersten aanleg te Winschoten Klaas Caspers Bloupot en Antje Woldendorp.  
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Hij trouwde te Wildervank op 13 februari 1862 als schipper met Grietje Joosten, geboren te Wildervank op 27 
oktober 1827 als dochter van de schipper Jacob Drewes Joosten en Jantje Kornelis Holscher. Geen 
overlijdensgegevens van Grietje gevonden. 
Kasper overleed op 27 juli 1898 te Groningen, 66 jaar, boekhouder. 
In de geboorteakte van zoon Klaas Pieter te Beerta op 14 oktober 1879 wordt vader Kasper Bloupot vermeld als 
“klerk”. In de overlijdensakte van dochter Margaretha Jantina  op 11 januari 1883 te Beerta wordt vader Kasper 
vermeld als “ kantoorbediende”. In de huwelijksakte van dochter Antje te Groningen op 02 februari 1892 wordt 
vader Kasper vermeld als “boekhouder”.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.Blouwpot was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 76 in de 
periode 1860 t/m 1863. 
K.Blaauwpot was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 141 in de 
periode 1863 t/m 1889. 
 
 
 
De schepen  
K.C.Bloupot was gezagvoerder gedurende: 
* 1861 t/m 1862 van de kof “Maria”, gebouwd in 1848 te Pekela, 77 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Winschoten. Het schip is in januari 1862 bij Velzen gestrand en wrak geraakt; 
* 1864 t/m 1876 op de 2-mastschoener “Syne Jacobs”, gebouwd in 1863 te Martenshoek, 153 ton o.m., varend 

voor de Boer & van der Goot te Hoogezand. 
 
In de gegevens met monsterrollen op het Noorderlijk Scheepvaartmuseum te Groningen zijn geen gegevens 
gevonden onder de namen Blaauwpot, Blaaupot, Bloupot en Blouwpot. 
 

********** 
 

BOEKHOUT, HENSEN GERHARDUS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hensen Gerhardus Boekhout werd geboren 04 mei 1825 te Groningen als zoon van de scheepskapitein Hensen 
Gerhardus Boekhout en Geertruida Sluiter. 
Hij trouwde op 08 juni 1853 te Appingedam als buitenvaarder met Wilhelmina Alagonda Stuivinga, geboren te 
Appingedam op 02 april 1830 als dochter van de timmerman Willem Pieters Stuivinga en Alagonda Gerrits 
Zandman. Wilhelmina overleed op 16 februari 1857 te Appingedam, 26 jaar. 
Hensen Gerhardus hertrouwde op 05 december 1860 te Wildervank als buitenvaarder met Catharina Juliana 
Elisabeth Brans, geboren 21 juli 1830 te Wildervank als dochter van de koopman Herman Diederik Brans en Anna 
Maria Feijen. Catrina Juliana Brans overleed op 14 maart 1901 te Groningen, 71 jaar. 
Hensen Gerhardus overleed op 05 oktober 1888 te Stadskanaal gem. Wildervank, 64 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.G.Boekhout was effectief lid van het zeemanscollege “De Vereeniging” te Delfzijl met vlagnummer 87 in de 
periode 1855 t/m 1872. (soms gespeld als Boekhold). 
H.G.Boekhout was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 29 in de 
periode 1864 t/m 1885. 
 
De schepen 
H.G.Boekhoudt was gezagvoerder gedurende: 
* 1853 t/m 1862 van de 2-mastschoener “St.Willebrordus, gebouwd in 1853 te Appingedam, 162 ton o.m., varend 

voor J.H.Rottinghuis te Delfzijl; 
* 1862 t/m 1880 van de 2-mastschoener “Catharina Hillechiena” ex St.Willebrordus, gebouwd in 1853 te 

Appingedam, 113 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
Van Sluijs en Bouma vermelden kapitein H.G.Boekhout in 1881 als gezagvoerder van de ijzeren (clipper)bark 
“Ferdinand en Louis”, 12 juni 1853 op stapel gezet te Amsterdam door de Gebr. Schutte en aldaar op 15 april 1858 
te water gelaten, varend voor F.R.P.Victor te Amsterdam. 
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In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hensen,  Hensem, Hensen Gerh., en Hensen G. 
Het overzicht luidt: 
1840 kok op de “Goede Verwachting”, kapitein Geert A.Nieveen 14 jaar 
1841 kok op de kof “Jonge Roelof”, kapitein Menne Roelofs Klein geen leeftijd 
1844 matroos op de “Geertruida”, kapitein Aldert A.Potjer 19 jaar 
1847 matroos op de kof “Henderika Annechiena”, schipper Hinderik K. de Boer 21 jaar 
1869 t/m1879 kapitein op de schoener “Catharina Hillechiena”      43-56 jaar 
 

********** 
 
 
 
 

BOER, ANTONIE (PIETERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Antonie Boer werd geboren op 14 april 1805 te Wildervank als zoon van de schipper Pieter Jans Boer en Hindrikje 
Antonie de Vrede. 
Hij trouwde op 31 december 1835 te Wildervank als zeeman met Margjen Alberts Meijer, geboren 20 oktober 1806 
te Veendam als dochter van de zeeman Albert Edes Meijer en Hindrikjen Eilkes Jager. Margjen overleed op 17 mei 
1849 te Wildervank, 43  jaar. In de overlijdensakte wordt echtgenoot Antonie vermeld als schipper. 
Anthonie Pieters overleed op 11 februari 1864 te Wildervank, 58 jaar, “zeeman”. 
In een geboorteakte van een zoon in 1846 wordt vader Antonie vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.P. (de) Boer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 44 in de 
periode 1841 t/m 1853. 
 
De schepen 
A.P.Boer was gezagvoerder gedurende: 
* 1842 t/m 1852 van de kof “Marchiena”, gebouwd in 1832, bouwlocatie niet vermeld, 120 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is wellicht vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
Bouma vermeldt een A.P. de Boer als gezagvoerder gedurende: 
* 1843 t/m 1849 van de kof “Thomas Ainsworth”, gebouwd in 1841 te Zwolle, 125 ton o.m., varend voor J. van 

Rees te Amsterdam. 
 
In de ledenlijst van “De Harmonie” uit 1842 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip “Margiena”, in 1843 de “Thomas Einwart”(sic) en in de reeks 1844 t/m 1852 weer van de 
“Marchiena”. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Antonie/Antoni/Antony Pieters (de) Boer 
Het overzicht luidt: 
1821 kok op de “Vrouw Gesiena” , schipper Hindrik R.Stutvoet geen leeftijd 
1824 kok op de “Vrouw Gesiena” , schipper Jan Harms Mulder geen leeftijd 
1826 matroos op de “Vrouw Gesiena” , schipper Jan Harms Mulder geen leeftijd 
1827 matroos op de “Aurora”, schipper Cornelis A.Hazewinkel geen leeftijd 
1838 stuurman op de “Christina” , schipper Hindrik B. Engelsman geen leeftijd 
1843 schipper op de smak “Mijn Genoegen”  geen leeftijd 
1845-1850 schipper op de kof “Margina”  geen leeftijd 
1853 stuurman op de galjoot “Drie Gebroeders Sikkens”,  schipper Klaas C.Kamminga 48 jaar 
1856 stuurman op de galjoot “Grietje” schipper Christiaan Scholten geen leeftijd 
1860 stuurman op een galjoot, geen scheepsnaam, schipper Edo Alberts Meijer 55 jaar 
 

********** 



 26

 

BOER, HARM (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Boer werd geboren te Wildervank 05 maart 1832 als zoon van de landbouwer Jan Jacobs Boer en Frouke 
Jacobs Pronk. 
Hij trouwde op 07 januari 1857 te Wildervank als schipper met Jantje Hazewinkel, geboren te Wildervank 07 
november 1834 als dochter van de scheepskapitein Hindrik Jans Hazewinkel en Jantje Karsens Dekker.  
Harm was bij het overlijden van een zoontje op  17 februari 1877 zelf al overleden maar moeder Jantje leefde nog. 
Van beide ouders geen overlijdengegevens gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J. Boer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 96 in de 
periode 1858 t/m 1877. 
 
 
 
De schepen 
H.J.Boer was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1874 van de kof “Eendragt” ex Hendrika Bouwina, gebouwd in 1851 te Sappemeer, 63 ton, varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1874 gestrand bij Geestendorf, afgebracht en verkocht. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm Jans en Harm J. Boer. 
Het overzicht luidt: 
1847 kok op de smak “Hillechina” onder Harm H.Prins geen leeftijd  
1849 kok op de kof “Roelina” onder Klaas J.Pronk geen leeftijd 
1850 kok op de kof “Marchina”, onder Harm T.Mulder geen leeftijd 
1851 matroos op de galjoot “Gezina Pronk” onder Okke W.Pronk 19 jaar 
1856-1874 schipper op de kof “Eendragt” 23-41 jaar 
 

********** 
 

BOER, PIETER (ANTONIEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Pieter Boer werd geboren te Wildervank 21 september 1836 als zoon van de zeeman Antonie Pieters Boer en 
Marchien Alberts Meijer. 
Hij trouwde op 22 november 1866 te Wildervank als zeeman met Hinderika Scholten, geboren te Wildervank 07 
juli 1834 als dochter van de schipper Koop Jans Scholten en Grietje Christiaans Slof. Hinderika overleed op 03 
april 1931 te Finsterwolde, 96 jaar, weduwe. 
Geen overlijdensakte van Pieter A. Boer gevonden. 
Pieter Boer wordt in geboorteakten van kinderen in 1867, 1871 en 1873 vermeld als “schipper” en in een 
overlijdensakte van een kind in 1882 vermeld als “zeeman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.A.Boer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 33 in de periode 
1867 t/m 1896. 
 
De schepen 
P.A.Boer was gezagvoerder gedurende: 
* 1867 t/m 1872 van de schoenerkof “Grietje”, gebouwd in 1852 te Hoogezand, 119 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is gestrand en wrak geraakt; 
* 1873 t/m 1877 van de kof “Welvaart”, gebouwd in 1833 te Muiden, 93 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip werd in 1877 gesloopt te Emden. 
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In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Pieter en Pieter Antonie Boer. 
Het overzicht luidt: 
1850 kajuitwachter op de kof “Margina” onder (zijn vader) Antonie P.Boer    geen leeftijd 
1866 stuurman op de schoener “Nieuwendam” onder Jelte de Jonge      29 jaar 
1868-1870 schipper op de galjoot “Grietje”               31-33 jaar 
1873-1874 schipper op de kof “Welvaart”               36-37 jaar 
1878 1ste stuurman op de brik “Para”  onder Jan Willems Stuut       41 jaar 
 

********** 
 

BOER, PIETER (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Pieter Boer werd geboren 04 september 1819 te Veendam als zoon van de schipper Jan Pieter Boer en Martjen 
Tiessens Mulder. Hij was de broer van Collegelid Ties Janz. Mulder, 
Hij trouwde op 06 december 1843 te Veendam als zeeman met Dievertje Jans Soenveld, geboren 06 december 1817 
te Veendam als dochter van de bakker Jan Hendrik Soenveld en Gezina Gisolts. Een overlijdensdatum van 
Dievertje is niet gevonden. Wel een overlijdensakte op 07 december 1883 te Workum van ene ongehuwde Anna 
Margaretha Soenveld, een zuster van Dievertje. 
Pieter overleed op 23 juni 1886 te Workum, 66 jaar, zonder beroep. 
In geboorteakten van kinderen te Veendam uit 1845, ’49, ’51, en ’54 was “zeeman“ het beroep van vader Pieter. Bij 
de geboorte van een zoon in 1858 wordt “schipper” als beroep vermeld. Idem bij het huwelijk van een zoon in 
1874. In een huwelijksakte van een kind in 1885 te Veendam is hij “kassier” en wonende te Workum. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Pieter J.Boer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 89 in de 
periode 1870 t/m 1886. 
P. Jans (de) Boer was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 31 in de periode 1878 t/m 1886. 
 
De schepen 
P.Jans Boer was gezagvoerder gedurende: 
* 1864 t/m 1870 op de schoenerbrik “Hoop”, gebouwd in 1848 te Muiden, 207 ton o.m., varend voor J.Corver & 

Co te Amsterdam; 
* 1872 t/m 1879 op de schoenerbrik “Sympathie”, gebouwd in 1864 te Amsterdam, 220 ton o.m., varend voor 

J.Corver & Co te Amsterdam. 
 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Pieter Jans Boer.  
Het overzicht luidt: 
1841 stuurman op de kof “Margiena”, schipper Jan Pieter Boer  (zijn vader)  geen leeftijd 
1842-43 stuurman op de kof “Wendelina”, schipper Hidde Jacobs Mulder    idem 
1844 stuurman op de kof “Alberdina Erziena”, schipper Lammert J.Naatje   24 jaar 
1845 stuurman op de kof “Gesina”, schipper Philippus K. de Boer     geen leeftijd 
1846 stuurman op de kof “Kastor”, schipper Reinder R. de Jonge     idem 
1847 stuurman op de kof “Jantina Angina”, kapitein Abel Doekes Pott    idem 
1851 stuurman op de kof “Geerdina”, schipper Eilt Alberts Doewes     idem 
Alleen de stuurman op de “Alberdina Erziena” in 1844 betreft vanwege de leeftijd vrijwel zeker de gezochte Pieter 
Jans Boer uit 1819. De identificatie van de andere stuurlieden is arbitrair. 
 

********** 
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BOER, ROELF (KLAASZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Roelf Boer werd geboren 27 juni 1824 te Wildervank als zoon van de oliemolenaar Klaas Jurjens Boer en Grietje 
Filippus. 
Hij trouwde op 23 april 1851 te Veendam  als schipper met Frouwka Engberdina Bossinga, geboren 25 juli 1832 te 
Veendam als dochter van schipper Gosse Jurjens Bossinga en Engbertje Hiddes Mulder. Frouwka overleed op 15 
juli 1916 te Groningen, 83 jaar. 
Roelf Klaas Boer overleed op 15 september 1888 te Veendam, 64 jaar, van beroep koopman. 
In een huwelijksakte uit 1878 van een zoon wordt vader Roelf vermeld als “schipper”. In een overlijdensakte uit 
1884 te Veendam van een dochter wordt als beroep van vader Roelf “koopman” vermeld. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.K. Boer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 79 in de 
periode 1867 t/m 1888. 
Roelf K. de Boer was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 190 in de periode 1852 t/m 1867. 
 
De schepen 
R.K. de Boer was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1871 van de kof “Eendragt”, gebouwd in 1856 te Veendam, 137 ton, varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. Het schip is in 1871 verongelukt; 
* 1873 t/m 1881 van de brik “Procyon”, gebouwd in 1872 te Pekela, 235 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te 

Veendam; 
* 1882 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1882 te Rio 

Grande gestrand en wrak geraakt. 
Bouma vermeldt ook een R.K.de Boer als gezagvoerder gedurende: 
* 1859 van de kof “Aurora”, gebouwd in 1850 te Veendam, 116 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit 

Wildervank. Het schip is in 1859 verongelukt. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Roelf Klasens/Klaas Boer en de Boer.  
Het overzicht luidt: 
1837 kajuitwachter op de kof “Geerdina”  onder Eilt A.Doewes geen leeftijd 
1838 lichtmatroos op de kof “Geerdina”  onder Eilt A.Doewes geen leeftijd 
1839 kok op de smak “Gezina”  onder Philippus K. de Boer geen leeftijd 
1840 kok op de kof “Geerdina” onder Eilt A.Doewes geen leeftijd 
1843-1846 stuurman op de kof “Geerdina” onder Eilt A.Doewes geen leeftijd 
1848 stuurman op de kof “Gezina”  onder Philippus K. de Boer geen leeftijd 
1850-1856 schipper op de kof “Aurora”  25 - ?? 
1872 schipper op de brik “Procyon” (ook Prooyen) geen leeftijd 
 
De brik “Procyon” onder kapitein R.K.Boer (sic) vertrok op 31 mei 1873 van Paranagua geladden met maté en was 
op 05 augustus te Valparaiso. Vertrek van daar op 28 augustus en aankomst te Montevideo op 04 oktober. Zowel op 
de heen- als de terugreis werd Kaap Hoorn gerond. 
Hetzelfde schip en kapitein vertrokken op 10 november 1874 van Paranagua en arriveerden op 20 januari 1875  te 
Valparaiso. Vertrek van daar op 07 februari met aankomst te Buenos Aires op 04 april. Vertrek weer op 06 juni en 
aankomst te Valparaiso op 05 september. Vertrek van daar op 12 november en aankomst te Bremerhaven op 21 
februari 1876. In totaal werd Kaap Hoorn op deze reis 4 keer gerond. 
In: “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de 
Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-
vaarders, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911. 
 

********** 
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BOER, TIES (JANZ.) 

Burgerlijke Stand gegevens 
Ties Boer werd geboren te Veendam op 06 februari 1822 als zoon van de schipper Jan Pieters Boer en Marchien 
Tiessens Mulder. Hij was de broer van Collegelid Pieter Janz. Boer. 
Hij trouwde op 08 maart 1855 te Veendam als schipper met Harmke Douwes, geboren te Veendam 15 augustus 
1830 als dochter van de landbouwer Douwe Alberts Douwes en Kornelske Harms Kotter. Harmke Doewes 
overleed op 30 juli 1875 te Harlingen, 44 jaar. Beroep van echtgenoot Ties Jans Boer was “schipper”. 
Ties Jans overleed op 29 april 1885 te Ommelanderwijk gem. Veendam, 63 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
T.J. Boer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 125 in de 
periode 1870 t/m 1885. 
Ties Jan (de) Boer was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 112 in de periode 1856 t/m 1885. 
 
De schepen 
T.J. de Boer was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1853 van de kof “Vriendschap”, gebouwd in 1848 te Martenshoek, 87 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Martenshoek; 
* 1861 t/m 1880 van de 2-mastschoener “Harmonie”, gebouwd in 1860 te Veendam, 149 ton o.m., varend voor 

K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip werd in 1880 verkocht naar Duitsland. 
 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
T.J. en Ties Jans. 
Het overzicht luidt: 
1841 matroos op de kof “Margiena” onder Jan Pieter Boer (zijn vader) geen leeftijd 
1845 stuurman op de kof “Margiena” onder Jan Pieter Boer geen leeftijd 
1855-1858 schipper op de kof “Vriendschap” geen leeftijd 
1861-1879 schipper op de schoener “Harmonie”  ?-57 jaar 
 

********** 
 

BOER, A. de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Vanwege de algemeenheid van naam plus initiaal is de identiteit van deze gezagvoerder niet achterhaald. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A. de Boer was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 108 in de 
periode 1868 t/m 1869. 
 
De schepen 
Vanwege de algemeenheid van naam plus initiaal heb ik de schepen van deze gezagvoerder niet kunnen 
achterhalen. 
 

********** 
 

BOER, BRONGER (JURJENZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Bronger de Boer werd geboren 09 januari 1839 te Wildervank als zoon van de landbouwer Jurjen Klaassens de 
Boer en Hammegien Luitjens Brongers. 
Hij trouwde op 17 juni 1863 te Veendam als schipper met Geesjen Flik, geboren te Veendam 27 december 1841 als 
dochter van Jacob Derks Flik en Maike Roelfs Legger. Geesjen overleed op 18 januari 1917 te Wildervank, 75 jaar. 
Bronger overleed op 10 september 1911 te Wildervank, 72 jaar, zonder beroep. 
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In een geboorteakte van een kind in 1877 wordt vader Bronger vermeld als “scheepskapitein”. 
In huwelijksakten van kinderen  in 1903 en 1905 wordt vader Bronger de Boer vermeld als “caféhouder”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.J. de Boer was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 71 in de 
periode 1872 t/m 1911. 
Bronger J. de Boer was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 23 in de periode 1865 t/m 1906. 
 
De schepen 
B.J. de Boer was gezagvoerder gedurende: 
* 1864 t/m 1875 van de schoenerkof “Geziena”, gebouwd in 1863 te Hoogezand, 112 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1875 gezonken bij Wiborg. 
* 1879 t/m 1884 van de schoenerbrik “Hoop”, gebouwd in 1869 te Muntendam, 209 ton o.m., varend voor C. ten 

Horne te Veendam. Het schip is bij Aracaju gestrand en als wrak verkocht. 
 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Bronger, Bronger Jurjens en van de Boer en Boer. 
Het overzicht luidt 
1852 kajuitwachter op de schoenergaljoot “Sophia” onder Bronger L. Brongers geen leeftijd 
1854 kajuitwachter op de schoener “Jantje Wilkens” onder Eilt R.Hotze 15 jaar 
1855 kok op de kof “Margaretha” onder Roelf H.Stutvoet geen leeftijd 
1856 lichtmatroos op de galjoot “Sophia”onder Bronger L.Brongers geen leeftijd 
1857 lichtmatroos op de schoener “Jantje Wilkens” onder Eilt R.Hotze 18 jaar 
1858-1859 matroos op de schoenergaljoot “Sophia”, onder Bronger L.Brongers 18-19 jaar 
1864-1874 schipper op de galjoot “Gezine” 25-35 jaar 
1877 schipper op de schoener “Catharina” 38 jaar 
1878 schipper op de schoenerbrik “Hoop” 39 jaar 
 

********** 
 

BOER, NOACH (JURJENZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Noach de Boer werd geboren te Nieuwe Pekela 26 oktober 1829 als zoon van Jurjen Jans de Boer en Grietje 
Noachs Barends. 
Hij trouwde op 04 november 1857 te Veendam met Antje Smid, geboren te Scheemda 16 september 1832 als 
dochter van de horlogemaker Kasper Emes Smid en Lea Bödeker. Antje hertrouwde op 08 mei 1871 te Veendam 
met de hoofdonderwijzer Fokko Kroon. Zij overleed op 30 juli 1903 te Veendam, 70 jaar. 
Noach overleed op 23 augustus 1865 te Veendam, 35 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
N.J. de Boer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 136 in de 
periode 1862 t/m 1865. 
 
De schepen 
N.J. de Boer was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 van de 2-mastschoener “Everhardus”, gebouwd in 1854 te Pekela, 155 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1865 van de 2-mastschoener “Everhardus”, gebouwd in 1854 te Pekela, 155 ton o.m., varend voor 

E.L.Steenhuis te Veendam. 
 
Op het verzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmusuem te Groningen is 1 monsterrol met de 
naam van Noach de Boer. 
22 februari 1862, schoener “Everhardus”, schipper Noach de Boer, 32 jaar uit Veendam. Voorts stuurman en een 

lichtmatroos. 
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BOER SAP, HERMAN PIETER de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Herman Pieter de Boer Sap werd geboren te Ten Boer 01 januari 1814 als zoon van Otte Geuchies Sap en 
Hinderkien Pieters de Boer 
Volgens de akte van zijn tweede huwelijk trouwde hij eerst met Catharina Dorothea Greve.  
In een geboorteakte dd 31 december 1841 te Wildervank wordt de geboorte gemeld op 19 juli 1841 van een kind 
van Hendrik Petrus de Boer Sap en Catharina Dorothea Greef aan boord van de smak “Henderika” op weg van 
Harlingen naar Molenbuttel in Holstein Wellicht is Catharina Dorothea overleden aan boord van de smak 
“Hendrika” maar er is geen overlijdensakte gevonden. 
Herman Pieter hertrouwde op 03 mei 1852 te Wildervank als schipper met Swaantje Ligger, geboren op 18 april 
1828 te Wildervank als dochter van schipper Jacob Jans Ligger en Jantje Eernst Emmelkamp. Zwaantje overleed op 
26 januari 1875 te Wildervank, 46 jaar, echtgenote van HARM Pieters de Boer Sap. 
Herman Pieters overleed op 23 september 1882 te Zuidbroek, 67 jaar, weduwnaar. 
In BS-akten van kinderen tussen 1841 en 1870 was vader Herman Pieter /Hermanus Petrus schipper en wonende te 
Wildervank. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H. de Boer Sap was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 27 in de 
periode 1840 t/m 1869 en met vlagnummer 54 in de periode 1870 t/m 1882. 
In de ledenlijsten wordt hij ook vermeld als Harm Boer Sap. 
H.P. de Boer Sap was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 81 in de periode 1841 t/m 1842. 
 
De schepen 
* 1838 t/m 1854 van de smak “Hendrika”, gebouwd in 1826 te Sappemeer, 56 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
* 1856 t/m 1869 van de kof “Zwaantje Thelina” ex Zwaantina, gebouwd in 1852 te Waterhuizen, 97 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Hindrika”. 
 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Herman P., Herman Pieter en Herman Pietersz. 
Het overzicht luidt 
1840-1842 schipper op de smak “Henderika” geen leeftijd 
1855-1866 schipper op de kof/galjoot “Zwaantina Thelina” 43-52 jaar. 
 

********** 
 

BOITEN, ADRIAAN (ALBERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Adriaan Boiten werd geboren te Wildervank op 08 januari 1831 als zoon van de schipper Albert Jans Boiten en 
Hillechien Adriaans Hordt. 
Hij trouwde te Wildervank op 26 november 1857 als zeeman met Stientje Nuisker, geboren 09 december 1832  te 
Nieuwe Pekela als dochter van de schipper Jurjen Berends Nuisker en Tijsina Douwes. Stientje overleed te 
Veendam op 09 november 1911, 78 jaar. 
Adriaan overleed te Veendam op 04 juni 1908, 77 jaar. 

 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.A.Boiten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 68 in 1859 en 
met vlagnummer 51 in de periode 1861 t/m 1873. 
 
De schepen 
A.A.Boiten was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 van de schoenerkof “Ida Zijlker” ex Jantina Jetskalina, gebouwd in 1849 te Veendam, 115 ton o.m., 

varend voor K.& J.Wilkens te Veendam; 
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* 1860 t/m 1862 van de kof “Walrus” ex Fennechiena Catharina, gebouwd in 1852 te Pekela, 60 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1862 vermist. 

 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Adriaan en Adriaan Alberts. 
Het overzicht luidt: 
1847 kok op de kof “Eendragt”  onder Hinderikus Scheppers 17 jaar 
1848 kok op de kof “Lucas Wicher”  onder Willem Tj. Hazewinkel geen leeftijd 
1848 kok op de kof “Jonge Metha”, onder Hillebrand C.Brink geen leeftijd 
1852 matroos op de kof “Vrouw Johanna” onder Jacob Derks Flik geen leeftijd 
1853 matroos op de kof “Christina” onder Eilt H.Bekkering geen leeftijd 
1854 stuurman op de kof “Christina” onder Eilt H.Bekkering geen leeftijd 
1856 stuurman op de schoener “Alida Sinnige” onder Egbert H.Dik geen leeftijd 
1858 schipper op de kof “Ida Zijlker”  27 jaar 
1866-1867 stuurman op de galjoot “Catharina” onder Lukas Thaden 48 jaar 
 
NRC 21 november 1861 
Leith, 14 november. Het te Groningen te huis behorende schip (opm: kof) WALRUS, kapt. A.A. Boiten, van 
Clackmannan (opm: 56º07’ N.B. 3º47’ W.L.) naar Røskilde, is alhier met schade binnengebracht, hebbende 
tussen Portobello en Leith op strand gezeten. 
 

********** 
 

BOITEN, BEREND (JACOBZ.) 
ZIE BIJ BUITEN 

 

********** 
 

BOITEN, KLAAS (STOFFERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Klaas Stoffers Boiten werd geboren/gedoopt te Veendam 01 februari/05 maart 1809 als zoon van schipper Stoffer 
Klaassens Boiten en Swaantje Jans Wilkens. 
Hij trouwde te Veendam op 13 januari 1840 als zeeman met Aukje Jans Prummel, geboren/gedoopt te Veendam 17 
oktober/12 november 1809 als dochter van de timmerman Jan Klaassens Prummel en Roelfjen Wijgers 
(Kamminga). Aukje overleed te Veendam op 18 oktober 1878, 69 jaar. 
Klaas overleed te Veendam op 25 februari 1867, 58 jaar, van beroep “zeeman”. 
In geboorteakten van kinderen in 1843 en 1846 te Veendam wordt vader Klaas aangeduid als “zeeman”. In de 
geboorteakte van een kind in 1851 is vader Klaas een “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.S.Boiten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 122 in de 
periode 1859 t/m 1867. 
K.S.Boiten was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 122 in de periode 1854 t/m 1865. 
 
De schepen 
K.S.Boiten was gezagvoerder gedurende: 
 * 1848 t/m 1864 van de kof “Fossina Siers”, gebouwd in 1847 te Veendam, 89 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1864 gezonken. 
 
Bouma vermeldt K.J.Buiten als gezagvoerder gedurende: 
* 1854 van de “Sarisma Siers”, geen vermelding van bouwgegevens, thuishaven en eigenaar. Het schip werd 1 

maal te Harlingen geregistreerd geladen met lijnzaad, komend van Amsterdam. 
 Scheepsnaam is vrij zeker een verschrijving 
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In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas Stoffers Boiten. 
Het overzicht luidt: 
1826 kok op de “Vrouw Henderika” onder Geert Geerts Bakker geen leeftijd 
1827 kok op de “Jonge Karel”  onder Roelf L. Giezen idem 
1828 lichtmatroos op de “Vr. Elisabeth” onder Frans B. Nipperus idem 
1830 lichtmatroos op de “Petrus Jacobus”  onder Marten P. de Jonge idem 
1836 matroos op de kof “Harmonie” onder Jan H.Deddes idem 
1837 stuurman op de kof “Prudentia” onder Luitje Pinksterboer de Vrede idem 
1840 stuurman op de kof “Jonge Pieter”  onder Frans P. de Jonge idem 
1846 stuurman op de kof “Catharina”  onder Jurjen H.Duintjer idem 
1847-1857 schipper op de kof “Fossina Siers geen leeftijd-48 jaar 
 

********** 
 

BOL, BEREND (EGBERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Berend Bol werd gedoopt 17 januari 1812 te Veendam als zoon van de schipper Egbert Berends Bol en Jantje 
Harms Bol. (geboorte zal rond 1800 hebben plaatsgevonden). 
Hij trouwde op 23 december 1822 te Veendam als zeeman met Marchien Nannes van der Wijk, gedoopt te 
Wildervank 17 juni 1799 als dochter van de schipper Nanne Hindriks van der Wijk en Trijntje Hindriks Prins. 
Marchien Nannes overleed op 01 september 1869 te Wildervank, 70 jaar, weduwe van Berend Boll. 
Geen overlijdensgegevens gevonden van Berend Bol, maar wellicht in 1844 verongelukt met zijn kof de 
“Newcastle”. 
In een overlijdensakte van een zoon in 1835 te Veendam wordt vader Berend vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.E.Boll/Bol was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 41 in de 
periode 1841 t/m 1844. 
B.E.Bol was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappijt tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 34 in de periode 1837 t/m 1844. 
 
De schepen 
B.E.Boll was gezagvoerder gedurende: 
* 1829 t/m 1844 van de koftjalk “Weldaad”, gebouwd in 1828 te Veendam, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1842 t/m 1844 van de kof “Newcastle”, gebouwd in 1839, bouwplaats niet vermeld, 71 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in november 1844 verongelukt bij “Rügen. 
 Overlap in vaarperioden maar zie de monsterrollen. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1845 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Newcastle”. 
 
In 17 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Berend Egberts Bol, resp Boll.  
Het overzicht luidt: 
1816 scheepsjongen op de “Jonge Martha” onder Egbert Berends Bol (zijn vader) 
1818 kok op de “Jonge Martha” onder Egbert Berends Bol  
1818-1819 matroos op “Jonge Martha” onder Egbert Berends Bol 
1823 matroos op de “Moeder Feika” onder Jan H.Schipper 
1825-1826 stuurman op de “Speculatie” onder Pieter H.Puister 
1827 schipper op de “Herstelling” 
1829-1838 schipper op de “Weldaad” 
1839-1843 schipper op de kof “Newcastle” 
In geen van de monsterrollen is de leeftijd vermeld en alleen in 1839 als woonplaats Veendam. 
 



 34

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van 
kapitein Berend Egberts Bol op de “Weldaad” op 04 september 1832, 15 oktober 1836 en 16 oktober 1838. 
 

********** 
 

BOLHUIS, JAN KLASENZ. 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Klasen de Boer werd gedoopt te Warffum 01 november 1778 als zoon van Klaas Jacobs en Fenje Goeijtjes. 
Hij trouwde op 16 januari 1803 te Veendam met Roelfjen Lubberts (de Boer), gedoopt 28 maart 1779 als dochter 
van Lubbert Gerrits en Geesjen Derks. Roelfjen Lubberts overleed op 15 december 1853 te Veendam, 75 jaar, 
echtgenote van de schipper Jan Klaassens Bolhuis. 
Jan Klasen Bolhuis overleed als “rustend zeeman” op 25 april 1860 te Oosterdiep gem. Veendam, 81 jaar met als 
relatie Roelfijn Lubberts de Boer. 
Bij het overlijden van een dochter in 1844 te Veendam  wordt vader Klaas Bolhuis vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.K.Bolhuis was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 49 in de 
periode 1843 t/m 1855. 
J.K.Bolhuis was effectief lid van het zeemanscollege “De Vereeniging” te Delfzijl met vlagnummer 22 in de 
periode 1834 t/m 1857. 
J.K.Bolhuis was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 39 in de periode 1859 /m 1860. 
 
De schepen 
J.K.Bolhuis was gezagvoerder gedurende: 
* 1826 t/m 1852 van de kof “Roelfina Geziena”, gebouwd in 1826, bouwlocatie niet vermeld, 89 ton o.m., varend 

voor J.Wilkens & Co te Veendam; 
* 1853 t/m 1859 van de kof “Roelfina Geziena”, gebouwd in 1845 te Veendam, 110 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1859 vermist. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Roelfina”. 
 
In 22 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Klaassens Bolhuis. 
Het overzicht luidt: 
1817-1823 schipper op de “Vrouw Roelfina” geen leeftijden 
1826-1842 schipper op de “Roelfina” idem 
1845-1851 schipper op de kof “Roelfina Gezina” 65-geen leeftijd 
 
In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van 
kapitein Jan Klaasen Bolhuis op de: 
“Vrouw Roelfina”, dd 26 februari 1816; 16 februari 1818; 05 juni 1829 en 30 april 1836. 
 

********** 
 

BONTEKOE, ABEL (WOLTERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Abel Bontekoe werd geboren op 12 mei 1825 te Loppersum als zoon van de dagloner Wolter Jacobs Bontekoe en 
Wibge/Wubge Abels Vegter. 
Hij trouwde op 22 januari 1857 te Wildervank als scheepskapitein met Janna Strankinga, geboren te Winschoten op 
17 februari 1826 als dochter van de commies Harm Hindriks Strankinga en Trijntje Hindriks Doedens. Johanna 
Strankinga overleed op 01 augustus 1890 te Musselkanaal gem. Onstwedde, 65 jaar, weduwe. 
Abel overleed op 14 mei 1889 te Rosmalen, 64 jaar, gepensioneerd brievengaarder. 
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In een geboorteakte te Uithuizen uit 1857 wordt vader Abel vermeld als “scheepskapitein”. In 1863 te Wildervank 
wederom als “ schipper”  en in 1866 te Wildervank als “ zeeman”. In een huwelijksakte van een dochter in 1887 te 
Onstwedde wordt vader Abel vermeld als “brievengaarder”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.W.Bontekoe was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 30 in 
de periode 1860 t/m 1867. 
 
De schepen 
A.Bontekoe was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1865 van de kof “`Janna Lukkiena”, gebouwd in 1857 te Stadskanaal, 81 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1866 voor F.L.Drenth te Pekela en was herdoopt in 
“Geziena”. 

 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Abel Wolters.  
Het overzicht luidt: 
1846 kok op de kof “Geziena Harmina” onder Jan H.Jonker geen leeftijd 
1848 matroos op de kof “Roelfina Gezina”  onder Jan K.Bolhuis geen leeftijd 
1851 matroos op de schoenergaljoot “Hendrika” onder Hindrik F.G.Keiser 26 jaar 
1853 stuurman op de kof “Juffrouw Hillegonda”  onder Roelf G.Giesen 27 jaar 
1853 stuurman op de galjoot “Zwaantina” onder Derk B.Schuur 28 jaar 
1855 stuurman op de galjoot “Engelina Jantina” onder Arend Rozema geen leeftijd 
Geen monsterrollen met Abel Bontekoe als gezagvoerder. 
 

********** 
 

BONTEKOE, SIEBE (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Sijbe Bontekoe werd gedoopt te Windeweer op 07 juli 1797 als zoon van de schippersknecht Harms Sijbes 
Bontekoe en Jeltje Hindriks. 
Hij trouwde op 07 januari 1827 te Wildervank als varensgezel met Geertruit Jogchums Kiver, gedoopt op 18 
september 1803 te Veendam als dochter van de schipper Jogchum Roelfs Kiver en Lena Haijes Zandt. Geertruida 
Kiever overleed op 03 juni 1892 te Nieuwe Pekela, 88 jaar. 
Siebe Harms overleed op 08 oktober 1853 te Wildervank, 54 jaar, schipper. 
In geboorteakten van 7 kinderen in de periode 1827 t/m 1845 wordt vader Siebe vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.W.Bontekoe was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 19 in 
de periode 1840 t/m 1844. 
 
De schepen 
S.H.Bontekoe was gezagvoerder gedurende: 
* 1838 t/m 1848 van de tjalk “Vrouw Geertruida”, gebouwd in 1837 te Veendam, 72 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1850 t/m 1857 van de kof-tjalk “Vrouw Geertruida”, gebouwd in 1849 te Veendam, 69 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
Beide schepen zijn vernoemd naar de vrouw van de schipper. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1844 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Vrouw Geertruida”. 
 
In de 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van S.H., Siebe Harms en Sybe Harms Bontekoe  
Het overzicht luidt 
1818 kok op de “ Vrouw Martha”  onder Aaldert E.Schuiling 18 jaar. 
1840-1852 schipper op de “ Vrouw Geertruida” geen leeftijden 
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BONTEKOE, WIJCHER (SIJBEZ.) 
 
Burgerlijke Stand gegevens 
Wijcher Bontekoe werd geboren te Wildervank op 01 oktober 1827 als zoon van kapitein Sijbe Harms Bontekoe en 
Geertruit Jogchums Kiver. 
Hij trouwde te Groningen op 08 februari 1856 met Swaantje Dost, geboren te Groningen op 15 mei 1835 als 
dochter van kapitein Derk Roelfs Dost en Sijtske Minholt. Geen overlijdensgegevens van Swaantje kunnen vinden. 
Wijcher overleed op 10 april 1862 te Groningen, 34 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.S. Bontekoe was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 7 in 
de periode 1855 t/m 1862. 
 
 
De schepen 
W.S.Bontekoe was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1862 van de kof-tjalk “Vrouw Geertruida”, gebouwd in 1849 te Veendam, 69 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Hij nam het schip over van zijn vader schipper Siebe Bontekoe.  
 
In de 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van  Wycher/Wicher Sybes/Siebes.  
Het overzicht luidt: 
1840-1842 kok op de “Vrouw Geertrruida” onder Siebe Harms Bontekoe (zijn vader) 
1843-1848 stuurman op de “(Vrouw) Geertruida” onder Siebe Harms Bontekoe 
1850 stuurman op de tjalk “Jantina  onder Harm Jacobs Blaak 
1851 stuurman op de tjalk “(Vrouw) Geertruida” onder Siebe Harms Bontekoe 
1852 stuurman op de kof “Vrouw Geertruida” onder Siebe Harms Bontekoe 
1854-1856 schipper op de kof/smak “Vrouw Geertruida” 
In de rollen worden geen leeftijden en woonplaatsen vermeld. 
 

********** 
 

BONTKES, WUBBO (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Wubbo Bontkes werd geboren te Wildervank op 25 januari 1828 als zoon van de onderwijzer Henderik Wubbes 
Bontkes en Geessien Feikes Graver. 
Hij trouwde op 18 augustus 1858 te Amsterdam als scheepsgezagvoerder met Grietje Fekkes, geboren te 
Nieuwendam op 11 januari 1837 als dochter van de scheepsgezagvoerder Jan Hendriksz Fekkes en Regiena de 
Vries. 
Geen overlijdensakten van het echtpaar Bontekoe-Fekkes gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.H. Bontkes was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 98 in 
de periode 1858 t/m 1869. 
 
De schepen 
W.H.Bontkes was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1859 van de brik “Adrian Georg”, gebouwd in 1857, bouwlocatie niet vermeld, 174 ton o.m., varend 

voor A.G.Wildervank te Zuidbroek. Het schip is in 1859 op de Amerikaanse kust verbrijzeld. Was met tabak 
op weg van Savanilla naar Londen; 

* 1859 van de brik “Geziena Geertruida”, gebouwd in 1857 te Groningen, 182 ton o.m., varend voor J.J. de Jonge 
te Wildervank; 

* 1860 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.M.Meihuizen te Wildervank; 
* 1862 t/m 1865 van de 2-mastschoener “Confidence” ex Jan Veenhoven, gebouwd in 1858 te Hoogezand, 140 

ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. Het schip voer in 1866 voor kapitein/eigenaar 
H.H. de Jonge en was herdoopt in “Margaretha Arendina”; 
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* 1866 van de 2-mastschoener “Zwaluw”, gebouwd in 1857 te Oskarham, 61 ton o.m., varend voor J.Bakker te 
Nieuwediep; 

* 1867 t/m 1868 op hetzelfde schip maar nu varend voor de Wed. J.Bakker te Nieuwediep. Het schip werd in 
1868 verkocht naar Noorwegen. 

 
In de collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn er slechts 2 met de vermelding van Wubbo 
Hendriks Bontkes en dan alleen in subalterne rangen. 
31 januari 1846, schip “Vriendschap”, schipper Harm Klasens Meijer. Voorts stuurman, matroos en de 

kajuitwachter Wubbo Hendriks Bontkes; 
09 februari 1850, kof “Arendina”, schipper Lieuwe Roelfs Lieuwes. Voorts stuurman, kok, 2 matrozen 

waaronder Wubbe Hendriks Bontkes en een kajuitwachter. 
Er zijn in de rollen geen leeftijden en woonplaats vermeld. 
 

********** 
 

BOON, JAN (GOSSEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Boon werd geboren 06 november 1840 te Veendam als zoon van schipper Gosse Gerants Boon en Annechien 
Berends Schipper. 
Hij trouwde op 25 mei 1870 te Veendam als schipper met Marchien Bakker, geboren te 14 maart 1850 te Veendam 
als dochter van de schipper Jan Simons Bakker en Stijntje Edzes Pot. 
Jan Gosses overleed op 07 december 1899 te Westerlee, gem.Scheemda, 59 jaar, logementhouder. Bij een huwelijk 
van een zoon in 1903 was Marchien nog in leven en woonde te Zaandam. Geen overlijdensakte gevonden. 
Bij geboorten van 7 kinderen in de periode 1872-1888 werd vader Jan Gosses vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.G.Boon was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 42 in de 
periode 1883 t/m 1899. 
J.G.Boon was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 3 in de periode 1871 t/m 1906. 
 
De schepen 
J.G.Boon was gezagvoerder gedurende: 
* 1867 van de 2-mastschoener “Verwisseling”, gebouwd in 1856 te Hoogezand, 151 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1868 t/m 1871 van hetzelfde schip maar nu varend voor G.G.Boon te Veendam. 
* 1871 t/m 1887 van de 2-mastschoener “Adriatic”, gebouwd in 1870 te Hoogezand, 193 ton o.m., varend voor 

J.A.Hooites te Hoogezand; 
* 1888 t/m 1892 van de brik “Albatros”, gebouwd in 1866 te Hoogezand, 172 ton o.m., varend voor J.A.Hooites 

te Hoogezand. Het schip werd verkocht in Santos. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1897 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Adriatic”. 
 
In het monsterrollenbestand van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen zijn 3 vermeldingen van Jan 
G.Boon. 
18 januari 1854, schip “Annechiena”, schipper Gosse Germs Boon, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok, 2 matrozen en de kajuitwachter Jan G.Boon, geen leeftijd en woonplaats vermeld 
(varend bij zijn vader); 

24 februari 1857, kof “Annechiena”, schipper Germ Gosses Boon, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 
stuurman, kok Jan Gosses Boon, geen leeftijd en woonplaats vermeld en 2 matrozen; 

05 maart 1857, kof “Anna Sieberdina”, kapitein Jacob H.Hugen, 68 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok Jan 
Boon, 16 jaar uit Veendam, matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter. 

 

********** 
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BORGH, HEIJO BAREND van der 
Burgerlijke Stand gegevens 
Heijo Barend van der Borgh werd geboren te 12 juni 1855 als zoon van schipper Jacob Berends van der Borgh en 
Jacobje Jacobs Zomer. Hij was de broer van Collegelid Jacob Jacobz. van der Borgh. 
Heijo trouwde op 10 maart 1881 te Anloo als beurtschipper met Janna Hiddingh, geboren 14 juni 1861 te 
Annerveenschekanaal-Anloo als dochter van de landbouwer Remmelt Hiddingh en Johanna ter Borgh. Janna 
overleed op 13 februari 1934 te Wildervank, 72 jaar. 
Heijo overleed op 22 december 1926 te Wildervank, 71 jaar, kruidenier. 
 
In geboorteakten van kinderen in 1883, 1885, 1888, 1890 en 1892, te Wildervank is vader Heijo vermeld als 
“schipper”.  
In geboorteakten van een kind in 1895 is hij “kastelein”. In de geboorteakte van een kind in 1899 en een 
huwelijksakte van een kind in 1911 is hij “caféhouder”. 
In huwelijksakten van kinderen in 1920, 1921 en 1923  is vader Heijo “expediteur” en bij zijn overlijden in 1926 
staat hij vermeld als “kruidenier”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.B. van der Borgh was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 9 
in de periode 1893 t/m 1895. 
 
De schepen 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1895 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Veen koloniën”. Dit schip komt niet in het overzicht van Bouma voor en ook niet in 
de monsterrollenlijst van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. Ook een kapitein H.B. van der 
Borgh/Borg komt niet voor in de monsterrollenlijst. 
Vanwege de vermelding bij het huwelijk in 1881 is Heijo wellicht binnenschipper geweest. 
 

********** 
 

BORGH, JACOB BERENDS van der 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jacob Berends van der Borgh werd geboren in 1803 te Gasselternijveen als zoon van Berend Haijes en Geessien 
Jacobs van der Borgh. 
Jacob van der Borgh trouwde op 08 november 1838 te Wildervank met de naaister Jacobje Jacobs Zomer, geboren 
te Wildervank op 08 oktober 1812 als dochter van de schipper Jacob Friederks Zoomer en Albertje Jans Eerkes. 
Jacobtje Jakobs overleed op 28 juni 1892 te Wildervank, 79 jaar.  
Jacob overleed op 01 januari 1871 te Wildervank, 67 jaar, beurtschipper. 
In de geboorteakte van een kind in 1839 is vader Jacob Berends vermeld als zeeman. In geboorteakten van kinderen 
in 1841, 1843, 1846, 1849, 1851 en 1855 is hij “schipper”. Ook in een huwelijksakte uit 1866 wordt hij nog 
vermeld als schipper. Een huwelijksakte van een kind in 1876 vermeldt hem als “overleden” en moeder Jacobje 
staat geregistreerd als “beurtschipperse”  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.B. van der Borgh was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 57 in 
de periode 1847 t/m 1871. 
 
De schepen 
J. ter Borg was  gezagvoerder gedurende: 
* 1847 van de “Jacoba, geen vermelding van type, bouwgegevens en reder, varend vanuit Wildervank. 
* 1849 t/m 1852 van de “Schiedam”, uit Wildervank. Geen verdere gegevens, 
 
Een Almanak 1862, uitgegeven door de Colleges te Wildervank en Nieuwe Pekela, uit het Veenkoloniaal Museum 
te Veendam, vermeldt met vlagnummer 57 een J.B. van der Borg als gezagvoerder van de “Jacoba”. 
 
In de ledenlijst van “De Harmonie” uit 1847  van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip de “Jacoba. In de lijsten uit 1849 t/m 1852 was hij gezagvoerder van de “Schiedam”. 
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BORGH, JACOB (JACOBZ) van der 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jacob van der Borgh werd geboren 1844 te Wildervank als zoon van Jacob Berend van der Borg en Jacobje 
Frederiks Zomer. Hij was de broer van Collegelid Heijo Barend van der Borgh. 
Hij overleed op 27 augustus 1889 te Wildervank, 45 jaar, schipper. In de overlijdensakte wordt geen relatie 
genoemd en hij is wellicht ongetrouwd gebleven. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J. van der Borgh was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 57 
in de periode 1875 t/m 1889. 
Hij heeft kennelijk het vlagnummer van zijn vader overgenomen. 
 
De schepen 
Ik heb geen schepen kunnen identificeren. 
 

********** 
 

BOS, KIER (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Kier Bosch werd geboren te Nieuwe Pekela op 16 maart 1825 als zoon van de arbeider Jan Alberts Bosch en 
Renske Pieters de Jonge. 
Hij trouwde op 11 januari 1855 te Veendam als schipper met Wijtske Panman, geboren te Veendam op 08 
oktober 1825 als dochter van de landbouwer Hindrik Jans Panman en Trijntje Meertens ter Borg. Wietske 
overleed op 26 mei 1871 te Wildervank, 45 jaar. Beroep van de echtgenoot Kier Bosch was schipper. 
Kier Bosch hertrouwde op 22 maart 1876 te Wildervank als landbouwer met Hinderkien Krans, geboren te 
Wildervank op 21 november 1840 als dochter van de timmerman Hendrik Hendriks Krans en Geessien Harms 
Feiken. Hinderkien overleed op 22 oktober 1932 te Wildervank, 89 jaar. 
Kier Bosch overleed op 10 juli 1910 te Wildervank, 85 jaar, zonder beroep 
In diverse BS-akten en wel in 1855, 1858, 1860, 1863 en 1877 is hij “schipper”. Bij zijn huwelijk met 
Hinderkien Krans in 1876 noemt hij zichzelf “landbouwer”, maar bij het overlijden van een kind in 1877 staat hij 
wederom als “schipper”. In 1879 en 1881  is hij “houthandelaar”, in eveneens 1881 is hij “landbouwer”, in 1883 
en 1884 staat hij te boek als “landeigenaar” en in 1884, 1886 en 1890 is hij weer “landbouwer”. Bij zijn 
overlijden in 1910 is hij “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.J.Bos was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Winschoten met vlagnummer 86 in de 
periode 1864 t/m 1871. 
K.J.Bos was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 73 in de periode 1854 t/m 1872. 
 
De schepen 
K.J.Bos was gezagvoerder gedurende: 
* 1852 van de tjalk “Eendragt” ex Elisabeth, gebouwd in 1838 te Veendam, 55 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Van Flensburg naar Aberdeen gezonken na een aanvaring; 
* 1858 t/m 1861 van de galjoot “Wietska”, gebouwd in 1856 te Pekela, 144 ton o.m., varend voor W.R.Meursing 

te Hoogezand; 
* 1862 t/m 1870 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.K.Boon te Hoogezand. 
 
Bouma vermeldt ook een K.J.Bos als gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1868 van de schoenerkof “Eendragt”, gebouwd in 1853 te Pekela, 101 ton o.m., varend voor 

H.H.Sinnighe te Veendam. 
Volgens de monsterrollen heeft een Kier Jans Bos gevaren op een kof de “Eendragt”, maar de vaarperiode klopt 
niet met de overige opgaven. Ik heb ook geen andere K.J.Bos/Bosch in Groningen kunnen vinden die schipper was. 
Voorlopig is de oplossing van deze discrepanties niet door mij gevonden. 
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In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Kier Jans en Kier J. Bos/Bosch. 
Het overzicht luidt: 
1845 matroos op de kof “Petrus Johannes” onder Marten P. de Jonge geen leeftijd 
1846 kok op de kof “Aurora” onder J.K.Brouwer 21 jaar 
1849 stuurman op de kof “Gesina” onder Okke Willems Pronk geen leeftijd 
1853-1854 schipper op de kof “Eendragt” geen leeftijd 
1860-1868 schipper op de galjoot “Wietska”  34-42 jaar 
 

********** 
 

BOSSINGA, BEREND (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Berend Bossinga werd geboren 09 oktober 1832 te Veendam als zoon van de schipper Jan Roelfs Bossinga en 
Jantje Berends Schipper.  
Hij trouwde te Veendam als schipper op 08 februari 1863 met Ikien Prins,  geboren te Veendam 13 januari 1842 als 
dochter van schipper Jan Remkes Prins en Lammechien Geerts Bakker.  Na het overlijden van Berend Bossinga 
hertrouwde zij in 1878 met de koopman Jan Panman. Ikien overleed te Oosterdiep, gem .Veendam op 20 december 
1900, 58 jaar. 
Berend overleed te Veendam op 31 maart 1875, 43 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.J.Bossinga was effectief lid van het zeemanscollege “de Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 116 in de 
periode 1869 t/m 1875 
B.J.Bossinga was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 245 in de periode 1861 t/m 1876. 
 
De schepen 
B.(J).Bossinga was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 van de schoenerkof “Herstelling”, gebouwd in 1849 te Veendam, 96 ton o.m., varend voor 

L.E.Steenhuizen te Veendam; 
* 1861 t/m 1865 van de schoenerkof “Herstelling”, gebouwd in 1849 te Veendam, 96 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1866 t/m 1874 van de galjoot “Economie”, gebouwd in 1865 te Veendam, 119 ton o.m., varend voor A.van 

Linge Ez te Veendam. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Berend en Berend Jans Bossinga. 
Het overzicht luidt: 
1851 matroos op de “Harmina Annechiena” onder Harmannus J.Schipper geen leeftijd 
1853 matroos op de kof “Henderika” onder Jan Rentes Zoutman idem 
1854-1856 stuurman op de kof “Roelfina Kuiper” onder Jan A.Hazewinkel idem 
1864 schipper op de kof “Herstelling” 31 jaar 
1870 schipper op de galjoot “Economie” 37 jaar 
 

********** 
 

BOSSINGA, JURJEN (GOSSEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jurjen Bossinga werd geboren te Veendam op 06 maart 1825 als zoon van schipper Gosse Jurjens Bossinga en 
Engbertje Hiddes Mulder. 
Jurjen trouwde als schipper te Wildervank op 28 januari 1852 met Berendina Dijk, geboren 28 januari 1829 te 
Wildervank als dochter van Hooite Willems Dijk en Geertje Jans Nieboer. Berendina overleed te Veendam op 02 
februari 1908, 79 jaar. 
Jurjen overleed te Veendam op 17 september 1907, 82 jaar. 
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In akten van de Burgerlijke Stand is vader Jurjen vermeld als schipper in 1852, 1854, 1856, 1859 en 1861. Als 
“zeeman” in 1868 en 1879. En als “koopman” in 1865, 1872, 1885 en 1893. In 1895 en bij zijn overlijden wordt 
“zonder beroep” vermeld. 
Uit deze opsomming blijkt dat hij in de periode van zijn koopmanschap ook nog heeft gevaren, kennelijk in een 
subalterne rang. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.G.Bossinga was effectief lid van het zeemanscollege “ De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 58 in de 
periode 1855 t/m 1862. 
 
J.G.Bossinga was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut de Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 164 in de periode 1851 t/m 1863. 
 
De schepen 
J.G.Bossinga was gezagvoerder gedurende: 
* 1851 t/m 1856 van de houten kof “Amicitia”, gebouwd in 1848 door J.A.Hooites te Hoogezand, 100 ton o.m., 

varend voor de wed. G.Bossinga te Veendam. Het schip werd in 1857 verkocht naar Flensburg.  
* 1856 t/m 1861 van de 2-mastschoener “Berendina”, gebouwd in 1856 te Veendam, 136 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in April op de Engelse kust verongelukt. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jurjen, Jurjen G. en Jurjen Gosses Bossinga. 
Het overzicht luidt: 
1842 kajuitwachter op de kof “Engberdina” onder Gosse Jurjens Bossinga (zijn vader) 17 jaar 
1843-1846 lichtmatroos op de kof “Engberdina”  onder Gosse Jurjens Bossinga  geen leeftijd 
1847 stuurman op de kof “Engberdina” onder Gosse Jurjens Bossinga idem 
1851-1855 schipper op de kof “Amicitia” idem 
1859 schipper op schoener “Berendina”  33 jaar 
1882 stuurman op de kof “Titia” onder schipper Gosse Bossinga 57 jaar 
1883 stuurman op de bark “Liezie Bovill” onder Jurrien R.Schuur 58 jaar 
 

********** 
 

BROEKEMA, ERNST (GERRITZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Ernst Gerrits Broekema werd geboren te Veendam ca. 1810 als zoon van schipper Gerrit/Gerhard Ernst Broekema 
en Ida Tjalling Wolthuis/Woldhuis. 
Hij trouwde als schipper op 28 januari 1858 te Wildervank met Jantje Lever, geboren te Wildervank op 31 juli 1827 
als dochter van schipper Menne Geerts Lever en Roelfje Roelfs van der Werf. Jantje overleed te Nieuw 
Buinen/Borger op 15 maart 1876. 
Ernst overleed te Groningen op 04 oktober 1894, 84 jaar, weduwnaar, schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.G.Broekema was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 50 in 
de periode 1867 t/m 1879. 
E.G.Broekema was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 110 in de periode 1849 t/m 1873. 
 
De schepen 
E.G.Broekema was gezagvoerder gedurende: 
* 1829 t/m 1836 van de tjalk “Ida Cornelia”, gebouwd in 1823, bouwlocatie niet vermeld, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1836 gesloopt; 
* 1842 t/m 1848 van de kof “Ida Hillechiena”, gebouwd in 1837 te Veendam, 66 ton o.m., varend voor 

T.R.Giezen te Veendam; 
* 1849 t/m 1857 van hetzelfde schip maar nu varend voor R.J.Giezen & Zn te Muntendam; 
* 1858 t/m 1860 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
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* 1862 t/m 1873 van de 2-mastschoener “Jantina Roelfina”, gebouwd in 1861 te Veendam, 69 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1874 voor K.&. J.Wilkens te Veendam en was 
herdoopt in “Jantina”. 

 
In 28 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Ernst/Ernest Broekema. 
Het overzicht luidt: 
1823 koksmaat op de “Ida Cornelia” onder Gerrit Ernst Broekema (zijn vader) geen leeftijd 
1824-1832 kok op de kof “Ida Kornelia” onder Gerrit Ernst Broekema idem 
1834 stuurman op de kof “Ida Kornelia” onder Gerrit Ernst Broekema idem 
1837 matroos op de kof “Ida Kornelia” onder Gerrit Ernst Broekema idem 
1840 stuurman op de tjalk “Alida en Lucas” onder Hindrik K.Renten idem 
1842-1857 schipper op de kof “Ida Kornelia”, geen leeftijd-46 jaar 
1865-1867 schipper op de kof “Jantina Roelfina” 54-57 jaar 
In de monsterrol van 1842 worden zowel vader Gerrit als zoon Ernst als schipper van de “Ida Kornelia” genoemd 
en is kennelijk in dat jaar het commando overgedragen. 
 

********** 
 

BRONGERS, AREND 
Burgerlijke Stand gegevens 
Arend Brongers Brongers werd geboren op 22 februari 1845 te Buiksloot als zoon van Brongers Luitjens Brongers 
en Sophia Jans Lieuwes. 
Hij trouwde op 21 september 1876 te Veendam als schipper met Harmke Doewes, geboren te Veendam 20 juli 
1845 als dochter van schipper Eilt Alberts Doewes en Geertje Klaassens. Harmke overleed op 05 december 1909 te 
Veendam, 64 jaar. 
Arend Brongers overleed op 15 oktober 1918 te Veendam, 73 jaar, zonder beroep. 
In geboorteakten van kinderen in 1877, 1882 en 1884 wordt vader Arend vermeld als “schipper”. 
Bij huwelijk van een kind in 1899 is de vader “zonder beroep”, evenals bij het overlijden van zijn vrouw Harmke. 
 
Arend behaalde het diploma voor 1e stuurman aan de zeevaartschool te Veendam en kreeg het diploma met 
nummer 182. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Arend Brongers was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 135 in 
de periode 1874 t/m 1889. 
A.B.Brongers was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 10 in de periode 1888 t/m 1906. 
 
De schepen 
A.B.Brongers was  gezagvoerder gedurende: 
* 1873 t/m 1885 van de schoenerbrik “Broedertrouw”, gebouwd in 1872 te Hoogezand, 214 ton o.m., varend voor 

J.A.Hooites te Hoogezand. 
 
In 5  monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Arend Brongers.  
Het overzicht luidt 
1859 kajuitwachter op de galjoot “Sophia” onder Bronger L.Brongers (zijn vader) 14 jaar 
1860 kajuitwachter op de schoener “Confiance” onder Luitje B.Brongers 15 jaar 
1863 lichtmatroos op de schoener “Confiance” onder Luitje B.Brongers 18 jaar 
1875-1882 schipper op de schoenerbrik “Broedertrouw” 30-37 jaar 
 

********** 
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BRONGERS, BRONGER (LUITJEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Bronger Luitjes Brongers werd gedoopt 16 september 1810 te Blijham, gem. Wedde als zoon van de winkelier 
Luitje Brongers en Wiea Luikes Egges. 
Hij trouwde op 21 maart 1833 te Wildervank als landbouwer met Sophia Jans Leewes, geboren te Wildervank op 
08 april 1808 als dochter van de timmerman Jan Leeuwes en Gepke Arends (volgens huwelijksakte). Sophia 
overleed op 11 februari 1890 te Wildervank, 81 jaar als dochterr van Jan Leeuwes en Gepke Wilkens 
Bronger Luitje overleed te Petten op 29 november 1859, 49 jaar, echtgenoot van Sophia Jans Leeuwes. 
NRC 01 december 1859 
Rotterdam, 30 november. Het schip (opm: kof) SOPHIA, kapt. B.L. Brongers, met rogge en weedas van Dantzig 
naar Amsterdam, is 29 dezer bij Petten gestrand en zal vermoedelijk met de lading weg zijn. Nadat de jongen 
overboord geslagen was, is de overige equipage door de reddingboot geborgen, doch de kapitein naderhand 
overleden. 
In geboorteakten van kinderen wordt vader Bronger Luitjes vermeld als “landbouwer” in 1834 en 1836 en als 
“schipper” in 1838, 1841, 1848 en 1851. In een huwelijksakte van een kind in 1857 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.L.Brongers was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 19 in de 
periode 1849 t/m 1859. 
 
De schepen 
B.L. Brongers was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1852 van de kof (tjalk?) “Sophia”, geen vermelding van bouwgegevens en eigenaar. Hij voer vanuit 

Wildervank. Het schip werd vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1853 t/m 1859 van de kof “Sophia” gebouwd in 1852 te Wildervank, 110 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip is in 1859 gestrand bij Petten. De kapitein is in 1859 overleden. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Sophia”. 
 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
B.L., Bronger L. en Bronger Luitjes/Luitjens Brongers. 
Het overzicht luidt: 
1828-1829 kok op de ”Catharina Jacoba” onder Coop Coops Westerbrink geen leeftijd 
1830 matroos op de “Jonge Harm” onder Jakob G.Schrader idem 
1831 matroos op de “Klasiena Margretha” onder Jacob R.Schippers idem 
1846-1851 schipper op de tjalk “Sophia” idem 
1852-1859 schipper op de (schoener)galjoot “Sophia” geen leeftijd-48 jaar 
 

********** 
 

BRONGERS, JAN (BRONGERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Brongers werd geboren te Wildervank 12 november 1841 als zoon van schipper Bronger Luitjens Brongers en 
Sophie Leewes. Hij was de broer van Collegelid Luitjen Brongerz. Brongers. 
Hij trouwde te Veendam op 20 april 1865 als zeeman met Sieka Bakker, geboren te Veendam 21 oktober 1841 als 
dochter van de schipper Pieter Jans Bakker en Gerritje Jacobs Wilkens. Sieka overleed op 09 november 1920 te 
Emmen, 79 jaar. 
Jan Brongers overleed te Sleen op 20 juni 1903, 61 jaar, zonder beroep. 
In 9 BS-akten van kinderen in de periode 1866-1895 wordt vader Jan Brongers vermeld als “schipper”. In 1893 
staat als beroep “zeeman” en in 1899 en 1902 “zonder beroep. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jan B.Brongers was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met het vlagnummer 74 in 
de periode 1879 t/m 1892. 
J.B.Brongers was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 20 in de periode 1868 t/m 1903 (in de ledenlijsten van Sweys wordt hij t/m 1906 als lid opgevoerd.) 
 
De schepen 
J.B.Brongers was  gezagvoerder gedurende: 
* 1866 t/m 1881 van de 2-mastschoener “Zwaluw”, gebouwd in 1865 te Muntendam, 123 ton o.m., varend voor 

C. ten Horn te Veendam; 
* 1881 t/m 1896 van de schoenerbrik “Eva”, gebouwd in 1873 te Maitland, Nova Scotia, 255 ton o.m., varend 

voor K.& J.Wilkens te Veendam. 
 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan en Jan B. Brongers 
Het overzicht luidt: 
1852 kok op de tjalk “Goede Verwachting” onder Jan Jans Kremer geen leeftijd 
1854-1856 kajuitwachter op de galjoot “Sophia” onder Bronger L. Brongers (zijn vader) idem 
1857 lichtmatroos op de galjoot “Sophia” onder Bronger L.Brongers 15 jaar 
1860 matroos op de schoener “Confiance” onder Luitje Brongers 18 jaar 
1862 stuurman op de galjoot “Hoop” onder Okke Willems Pronk 21 jaar 
1872-1880 schipper op de schoener “Zwaluw” 30-38 jaar 
1881-1882 schipper op de schoenerbrik “Eva” 39-40 jaar. 
 
In en om het Oude Veenlust” door M.Steenhuisen.. Uitgave zonder jaartal bij N.V. de Noord-Ooster te 
Wildervank. 143 pp. Aanwezig in het Veenkoloniaal Museum te Veendam. 
p.95: “Jan Brongers was in 1880 met een lading dwarsliggers van Libau onderweg naar Rouaan. Zij sterke 
Amerikaanse schoener, de ”Eva” had al drie dagen tegen een krachtige Z.W.storm liggen boksen, toen kapt. 
Brongers aan lij branding ontwaarde. Het bleek een tjalk te zijn in zinkende toestand, noodvlag, (een knoop er in) in 
top. Brongers laat meteen de boot klaarmaken en zo dicht het weer het toelaat, aan lij genaderd, komt de boot goed 
tewater. De vier man erin hebben zwaar werk om het op te halen. Aan boord van de tjalk “Zeelust” van Veendam 
blijken zich vier man te bevinden. Na langdurige pogingen en veel inspanning gelukt het met goed zeemanschap de 
dekknecht, twee halfwassen en de schipper in de boot te krijgen. Met de kop op zee naar lij afzakkend, waar de 
“Eva” het gaande hield, was het nog een harde dobber alle man weer aan boord te krijgen, maar het opzetten van de 
boot ging met zo vele handen vlot. Een lofwaardig getuigschrift en een kostbare verrekijker waren de erkenning 
voor de reddingshulp en het betoonde zeemanschap. De tjalk werd nog een paar uur lang waargenomen als een 
blinde klip, maar was toen eenklaps weg.” 
 

********** 
 

BRONGERS, LUITJEN (BRONGERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Luitjen Brongers werd geboren te Veendam 16 maart 1834 als zoon van de landbouwer Bronger Luitjens Brongers 
en Sophia Jans Leeuwes. Hij was de broer van Collegelid Jan Bringerz. Brongers. 
Hij trouwde op 02 februari 1860 te Wildervank als schipper met Reina Bosvogel, geboren te Wildervank 01 mei 
1836 als dochter van de broodbakker Reint Willem Bosvogel en Geessien Jannes Heerdt. Reina overleed op 30 juli 
1866 te Wildervank, 30 jaar. 
Luitjen hertrouwde op 29 november 1871 te Wildervank als zeekapitein met Remmiena Bosvogel, geboren te 
Wildervank 08 december 1843 als dochter van de bakker Jan Harmannus Bosvogel en Geessien Jans Heerdt. 
Remmiena overleed op 05 juli 1918 te Wildervank, 74 jaar. 
Luitjen overleed op 09 oktober 1903 te Wildervank, 69 jaar, zonder beroep. 
Bij geboorten van kinderen in 1860, 1862 en 1864 wordt vader Luitjen vermeld als “schipper”. 
Bij het huwelijk van een kind in 1887 staat vader Luitjen vermeld als “koopman”, en in 1888 en bij zijn overlijden 
in 1903 als “zonder beroep”. 
 
 
 



 45

Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
L.B..Brongers was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met het vlagnummer 20 in 
1860 en ging over op het vlaggelidmaatschap met nummer 19 in de periode 1861 t/m 1879. 
L.Brongers was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 58 in de periode 1869 t/m 1903 (in de ledenlijsten van Sweys wordt hij t/m 1906 als lid opgevoerd.) 
 
De schepen 
L.B.Brongers was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1861 van de kof “Klaziena Arendina”, gebouwd in 1852 te Wildervank, 109 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1861 t/m 1876 van de 2-mastschoener “Confiance”, gebouwd in 1860 te Hoogezand, 141 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Luitje(n) en Luitje Bongers Bongers  
Het overzicht luidt 
1848 koksmaat op de tjalk “Sophia” onder Bronger Luitjens Brongers (zijn vader) geen leeftijd 
1849-1851 kok op de tjalk “Sophia” onder Bronger Luitjens Brongers geen leeftijd 
1852 lichtmatroos op de schoenergaljoot “Sophia” onder Bronger Luitjens Brongers geen leeftijd 
1854-1857 stuurman op de galjoot “Sophia” onder Bronger Luitjens Brongers 23 jaar 
1859 schipper op de galjoot “Claassina Arendina” 24 jaar 
1860-1873 schipper op de schoener “Confiance” 25-38 jaar 
 
 

BROUWER, GEERT (SIMONZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geert Brouwer werd gedoopt 06 januari 1805 te Veendam als zoon van de schipper Simon Geerts Brouwer en 
Jantje Pieters. Hij was de broer van Collegelid Simen Simonz. Brouwer. 
Hij trouwde op 24 november 1831 te Wildervank met Agina Uindina Johanna Uniken, gedoopt te Wildervank 10 
juli 1808 als dochter van de landbouwer Elerus Uniken en Catharina de Cock. Agina overleed op 04 november 
1858 te Wildervank, 50 jaar, echtgenoot was schipper. 
Geert overleed op 09 september 1877 te Wildervank, 72 jaar, rentenier. 
Bij een huwelijk van een kind in 1865 was vader Geert “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Gerrit S.Brouwer was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 17 in de 
periode 1840 t/m 1868. 
 
De schepen 
G.S.Brouwer was gezagvoerder gedurende: 
* 1828 t/m 1842 van de smak “Jonge Pieter”, gebouwd in 1806, bouwlocatie niet vermeld, 90 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
 * 1843 t/m 1868 van de kof “Agina Undina”, gebouwd in 1841 te Wildervank, 94 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Agina Udina”. 
 
In de 24 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Geert S. en Geert Simons.  
Het overzicht luidt: 
1818 scheepsjongen op de “Jonge Pieter” onder Simon G. Brouwer (zijn vader) geen leeftijd 
1819-1821 kok op de “Jonge Pieter” onder Simon G. Brouwer idem 
1823 matroos op de “Vriendschap” onder Jan H.Schipper idem 
1826 matroos op de “Hillechiena” onder Harm J.Piebes idem 
1827 matroos op de “Gesina” onder Roelf L. Roelfsema idem 
1828-1840 schipper smak op de “Jonge Pieter” idem 
1841-1859 schipper op de kof “Agina Uindina” geen leeftijd-54 jaar 
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BROUWER, HINDRIK (ENGELZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik Brouwer werd geboren 26 april 1850 te Veendam als zoon van schipper Engel Jans Brouwer en Stijntje 
Hindriks Schnieder. 
Hij trouwde op 26 juni 1872 te Veendam als schipper met Jantje Snijder, geboren te Veendam 11 oktober 1851 als 
dochter van de landbouwer Sebe Hindriks Snijder en Christina Kaspers van Greve. Jantje overleed op 24 januari 
1919 te Wildervank, 67 jaar. 
Hindrik overleed op 22 maart 1927 te Wildervank, 72 jaar, zonder beroep. 
Ìn geboorteakten van kinderen uit 1891 en 1893 wordt vader Hindrik vermeld als “schipper”. In huwelijksakten van 
kinderen uit 1909 en 1916 staat hij als zijnde “zonder beroep”, maar in 1919 als “schipper”. Dit laatste zal wel 
“oud-schipper” zijn geweest. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.E.Brouwer was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 12 in de 
periode 1893 t/m 1901. 
 
De schepen 
H.E.Brouwer was gezagvoerder gedurende: 
* 1893 t/m 1899 van de ijzeren tjalk “Alida Geziena”, gebouwd in 1890, bouwlocatie niet vermeld, 70 ton n.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1901 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Nieuwe Zorg”. 
 
Het bestand aan monsterrollen van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen  bevat 2 gegevens die 
kunnen worden toegeschreven aan Hindrik Engelz. Brouwer en wel: 
24 februari 1899, tjalk “Nieuwe Zorg”, schipper Hendrik Brouwer, 48 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman 

en een kok. 
01 april 1902, schoeneraak “Jantje”, kapitein H.Brouwer, 51 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok en een 

matroos. 
 

********** 
 

BROUWER, JAN (RENGERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens  
Jan Brouwer werd geboren op 27 juli 1832 te Nieuwe Pekela als zoon van de landbouwer Renger Jans Brouwer en 
Jantje Jacobs Nieboer. 
Hij trouwde op 24 februari 1861 als schipper te Oude Pekela met Geertje Gelms, geboren op 27 november 1827 te 
Oude Pekela als dochter van de landbouwer Harm Elzes Gelms en Zwaantje Adams Wijkman. Zij was op 10 
februari 1859 te Oude Pekela gehuwd met de schipper Jacob Brouwer, een broer van Jan Renger. Jacob overleed op 
09 september 1859 te Oude Pekela. Geertje overleed op 12 november 1916 te Randwijk/Heteren, 88 jaar. 
Jan Brouwer overleed op 25 mei 1899 te Nieuwe Pekela, 66 jaar, zonder beroep. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.R.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 13 in de 
periode 1865 t/m 1885. 
Jan R.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 10 in de 
periode 1862 t/m 1873. 
 
De schepen  
J.R.Brouwer was gezagvoerder gedurende: 
* 1862 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Geerdina”, gebouwd in 1861 te Pekela, 144 ton o.m., varend voor 

H.T.Kranenborg te Pekela; 
* 1871 t/m 1873 van de brik “Geerdina”, gebouwd in 1870 te Pekela, 259 ton o.m., varend voor H.T.Kranenborg 

te Pekela; 
* 1874 van hetzelfde schip maar nu varend voor de Wed. Kranenborg te Pekela. 



 47

 
Het bestand aan monsterrollen van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen bevat 3 gegevens die 
kunnen worden toegeschreven aan Jan Rengers Brouwer en wel: 
03 maart 1858, koftjalk “Anje”, kapitein Jacob Rengers Brouwer, 30 jaar uit Nieuwe Pekela. Voorts stuurman 

Jan Rengers Brouwer, 25 jaar uit Nieuwe Pekela, kok en een matroos. 
18 mei 1861, schip “Geertina”, kapitein Jan R.Brouwer, geen leeftijd vermeld uit Oude Pekela. Voorts stuurman, 

kok, 2 matrozen en een lichtmatroos. 
24 september 1870, brik “Geertina”, kapitein Jan R.Brouwer, 58 jaar uit Oude Pekela. Voorts stuurman, kok, 3 

matrozen, 2 lichtmatrozen en een scheepsjongen. 
 

********** 
 

BROUWER, NANNE (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens  
Nanne Harms Brouwer werd geboren/gedoopt te Nieuwe Pekela op 25 januari/04 februari 1798 als zoon van Harm 
Nannes en Hemke Harms. 
Hij is wellicht ongehuwd gebleven. 
Gezien het eindjaar van zijn lidmaatschap van 3 zeemanscolleges is hij wellicht overleden ca. 1847. 
 
Hij werd in 1839 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Flamboyante” met nummer 214 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
N.H.Brouwer wass effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 51 in de 
periode 1843 t/m 1847. 
N.H.Brouwer, adres Coopman de Witt en Lenaertz, werd met nr.538 effectief lid van Zeemanshoop per 16 juni 
1840 op voorspraak van H.de Haas. Zijn schip was de "Pictura". Ten tijde van de inschrijving was Brouwer 42 jaar 
en ongehuwd. Toegevoegd is “overleden” . Hij was effectief lid t/m 1847 
Nanne Brouwer was effectief lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met 
vlagnummer 55 in de periode 10 mei 1840 t/m 1845 en met 3 daarna t/m 1847. Bij de inschrijving werd als zijn 
schip genoemd de “Pictura”. 
 
De schepen 
N.H.Brouwer was  gezagvoerder gedurende: 
* 1839 t/m 1844 op de bark “Pictura”, gebouwd in 1838 te Dordrecht, 650 ton o.m., varend voor H.Brunner te 

Dordrecht; 
* 1845 t/m 1847 op het 3-mastschip “Broedertrouw”, gebouwd in 1836 te Dordrecht, 848 ton o.m., varend voor 

H. v/d Sande te Dordrecht; 
* 1847 op hetzelfde schip maar nu varend voor F.& J.van Wageningen te Dordrecht. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 t/m 1847 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Pictura”. 
 
Er zijn geen monsterrollen met zijn naam bekend in de collectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 
Groningen.  
 
Het Archief van de Waterschout te Amsterdam (Stadsarchief inventaris 38) bevat een monsterrol dd 04 oktober 
1837 van het fregat “Oud Alblas” onder gezagvoerder Johannes Evert Strumphler. Het schip voer onder 
Nederlandse vlag, ging vanuit Amsterdam naar Batavia en de boekhouder was Daniëls & Arbman te Amsterdam. 
Onder 37 bemanningsleden wordt vermeld 1ste stuurman N.H.Brouwer, oud 39 jaar, geboorteplaats Nieuwe Pekela, 
maandgage f 70,-. 
 
Het monsterrollenarchief op het Gemeentearchief van Dordrecht bevat de volgende gegevens omtrent Nanne 
H.Brouwer: 
30 mei 1817 matroos op de schoener “Harriet” onder A.Arentzen naar St.Petersburg  geen leeftijd 
04 oktober 1836 1ste stuurman op fregat “Oud Alblas” onder Johannes E.Strumphler naar Batavia 38 jaar 
22 maart 1839  1ste stuurman op de bark “Pictura” onder Dirk Varkenvisser naar Batavia geen leeftijd 
30 juni 1840  kapitein op de bark “Pictura” naar Batavia  geen leeftijd 
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18 juli 1844  kapitein op de bark “Pictura”   geen leeftijd 
23 september 1845 kapitein op het fregat “Broedertrouw” naar Batavia geen leeftijd  
Ontleend aan gegevens van mevr. H.W.G. Blokland-Visser te Papendrecht. 
 

*********** 
 

BROUWER, PIETER (SIEMONZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens  
Pieter Brouwer werd gedoopt 02 februari 1800 te Veendam als zoon van de schipper Sijmon Geerts (Brouwer) en 
Jantje Pieters. 
Hij trouwde te Wildervank op 12 januari 1826 als zeeman met Harmke Eilts Pot, gedoopt op 19 mei 1799 te 
Wildervank als dochter van schipper Eilt Harms (Pot) en Grietje Pieters (Boer). Harmke overleed te Wildervank op 
30 april 1882, 82 jaar. 
Pieter Simons overleed op 01 juli 1866 te Wildervank, 66 jaar, rentenier. 
In de geboorteakten van een kind in 1826 is vader Pieter van beroep “zeeman”. In BS.-akten vanaf 1828 t/m 1857 
staat hij te boek als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Pieter S.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 14 in de 
periode 1840 t/m 1856. 
P.S.Brouwer was met effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela  met vlagnummer 95 in de 
periode 1855 t/m 1859 
P.S.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 85 in de 
periode 1858 t/m 1860. 
 
De schepen 
P.S.Brouwer was gezagvoerder gedurende: 
* 1834 t/m 1839 van de tjalk “Harmonie”, gebouwd in 1830, bouwlocatie niet vermeld, 75 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1848 t/m 1854 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1847 te Wildervank, 101 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1854 gezonken; 
* 1859 van de galjoot “Anna”, gebouwd in 1847 te Pekela, 130 ton o.m., varend voor W.W.Pott te Pekela. Het 

schip is in november in de Finse Golf verloren gegaan. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Harmina”. 
 
Bouma vermeldt P.S.Brouwer als gezagvoerder gedurende: 
* 1831 t/m 1848 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1830 te Veendam, 55 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. 
Vermoedelijk zijn de “Hermina” en de “Harmonie” dezelfde schepen. 
 
In de 24 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Pieter S. en Pieter Simons/Simens Brouwer. 
Het overzicht luidt: 
1818-1819 matroos op de “Jonge Pieter”  onder Simon Geerts Brouwer (zijn vader) 
1820-1827 stuurman op de “Jonge Pieter”  onder Simon Geerts Brouwer 
1828 schipper op de “Jonge Pieter”   
1842-1854 schipper op de kof “Harmina”  
In geen enkele monsterrol zijn leeftijd en woonplaats van Pieter Simons Brouwer vermeld. 
 

********** 
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BROUWER, SEBO 
Burgerlijke Stand gegevens 
De laatste opgave van een ledenlijst van het zeemanscollege “De Hamonie” te Wildervank was in 1920 en daar 
werd met vlagnummer 8 als vlaggelid vermeld ene S.Brouwer. 
De identificatie is zeer arbitrair. De volgende personen met de naam S.Brouwer komen in aanmerking 
1. Solke Brouwer, geboren te Dordrecht ca. 1880 als zoon van de schipper Jakob Brouwer en Stijntje 

Groenier en getrouwd op 24 november 1904 te Groningen als schipper met Catharina Vellinga. 
2. Sebo Brouwer, geboren ca. 1883 te Dordrecht als zoon van de Hindrik Brouwer en Jantje Snijder 
 Hij trouwde op 21 februari 1907 te Wildervank als schipper met Geessien Greven, geboren 23 september 

1883 te Wildervank als dochter van Jan Greven en Jantje Bos. Geessien overleed op 06 november 1942 te 
Groningen, 59 jaar. 

 Sebo overleed op 20 januari 1961 te Groningen, 78 jaar. 
 In een huwelijksakte van een zoon in 1931 staat vader Sebo vermeld als “scheepsbevrachter”. 
 
Vanwege de vermelding van Wildervank als huwelijksplaats opteer ik voor Sebo Brouwer. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.Brouwer werd als vlaggelid van het zeemansccollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 8 alleen 
vermeld in de ledenlijst van 1920. De Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart en de 
Rotterdamse Almanak van Sweys vermelden van 1921 t/m 1926 nog wel de besturen van het college , maar geen 
leden meer. Het is waarschijnlijk dat S. Brouwer ook nog nà 1920 vlaggelid is gebleven. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt geen schepen uit de 20ste eeuw. 
 
In de serie monsterrollen in het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt S. resp.  
Sebo Brouwer vermeld als schipper/kapitein van de schoener “Jantje” in de periode 1905 t/m 1915, 22-32 jaar, te 
Wildervank 
 

********** 
 
 

BROUWER, SIMON (GEERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Simon Brouwer werd geboren te Wildervank op 12 mei 1835 als zoon van de schipper Geert Simons Brouwer en 
Agina Uidina Johanna Uniken. 
Hij trouwde op 08 februari 1865 te Veendam als schipper met Marchien Prins, geboren te Veendam als dochter van 
de schipper Jan Remkes Prins en Lammechien Geerts Bakker. Marchien overleed op 16 april 1885 te Nieuw 
Helvoet, 39 jaar. 
Simon overleed op 23 februari 1901 te Wildervank, 65 jaar. 
In huwelijksakten van kinderen in 1890, 1894 en 1899  wordt vader Geert vermeld als “schipper” resp. 
”gezagvoerder”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.G.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 49 in de 
periode 1867 t/m 1870 en met vlagnummer 36 in de periode 1880 t/m 1896. 
S.G.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 116 in de periode 1866 t/m 1870. 
 
De schepen 
S.G.Brouwer was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1866 van de kof “Prudence” ex Wendelina, gebouwd in 1847 te Hoogezand, 121 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1866 gestrand, wrak geraakt en binnengebracht te 
Dover; 

* 1868 t/m 1870 van de schoenerbrik “Postillon” ex Maria, ex Jenny, gebouwd in 1853 te Elbing, 177 ton o.m., 
varend voor Zeilmaker & Co te Harlingen. Het schip werd in 1870 verkocht te Antwerpen; 
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* 1875 van de kof “Engelina Petronella”, gebouwd in 1853 te Hoogezand, 126 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd tussem Kroonstad en Petersburg aangezeild en 
afgekeurd; 

* 1877 t/m 1885 van de schoenerkof “Maas”, gebouwd in 1856 te Pekela, 161 ton o.m., varend voor P.& 
J.Hordijk te Dordrecht; 

* 1886 t/m 1887 van hetzelfde schip maar nu varend voor W.J. de Voogd te Dordrecht. Het schip werd in 1887 
verkocht en uit de vaart genomen; 

* 1886 t/m 1894 van de 3-mastschoener “Bato” ex Aboma, gebouwd in 1871 te Memel, 257 ton o.m., varend 
voor Voogd en Hordijk te Dordrecht. Het schip werd in 1894 verkocht naar Engeland; 

* 1893 t/m 1898 van de 3-mastschoener “Bato II” ex Hendrik Robert Leemhuis Sr, gebouwd te Hoogezand, 237 
ton o.m., varend voor Voogd en Hordijk te Dordrecht. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1897 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Bato”.  
 
In 18 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Simon; S.G ; SimonG.; en Simon Geerts Brouwer.  
Het overzicht luidt: 
1850 kajuitwachter op de kof “Agina Uindina” onder Geert S.Brouwer (zijn vader) geen leeftijd 
1851-1852 lichtmatroos op de kof “Agina Uindina” onder Geert S.Brouwer geen leeftijd 
1853 stuurman op de kof “Agina Uindina” onder Geert S.Brouwer geen leeftijd 
1854 matroos op de kof “Agina Uindina” onder Geert S.Brouwer geen leeftijd 
1857-1859 stuurman op de kof “Agina Uindina” onder Geert S.Brouwer 21-24 jaar 
1877 schipper op de galjoot “Maas” 41 jaar 
1893 schipper op de “Bato” 57 jaar 
1894-1901 schipper op de “Bato II” 59-66 jaar 
 

*************** 
 

BROUWER, SIMEN (SIMONZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Simen Brouwer werd gedoopt te Veendam 4 juni 1807 als zoon van schipper Simon Geerts (Brouwer) en Jantje 
Pieters. Hij was de broer van Collegelid Geert Simonz. Brouwer. 
Hij trouwde op 04 december 1839 te Veendam met Harmina Frans Nipperus, geboren 07 juli 1813 te Veendam 
als dochter van de schipper Frans Berends Nipperus en Elizabeth Jans Mik. Harmina overleed op 04 januari 
1882 te Veendam, 68 jaar, weduwe. 
Van Simen geen overlijdensakte kunnen vinden maar in een overlijdensakte van een zoon in 1864 te Veendam 
wordt vermeld dat vader Simon Simons Brouwer is overleden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.S.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 30 in de 
periode 1849 t/m 1851. 
 
De schepen 
S.S.Brouwer was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1855 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1830 te Veendam, 55 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam; 
* 1855 t/m 1859 van de galjoot “Hermina Nepperus”, gebouwd in 1852 te Veendam, 115 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1857 in het ijs gezonken te Petersburg en vermoedelijk 
weer gelicht. 

Beide schepen werden vernoemd naar de vrouw van de schipper. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1851 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Harmina”. 
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In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Simon S. en Simon Simons Brouwer.  
Het overzicht luidt 
1823-1826 kok op de “Jonge Pieter”  onder Simon Geerts Brouwer (zijn vader) geen leeftijd 
1828 matroos op de “Libra”  onder Geuchien R.Engelsman idem 
1831-1840 stuurman op de “Jonge Pieter”  onder Simon Geerts Brouwer idem 
1841-1851 schipper op de smak “Harmina”  idem 
1852 schipper op de kofgaljoot “Harmina Nepperus 45 jaar 
 

********** 

 

BROUWER, SIMON (PIETERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Simon Brouwer werd geboren te Wildervank op 03 december 1826 als zoon van de zeekapitein Pieter Simons 
Brouwer en Harmke Eilts Pot. 
Hij trouwde op 04 februari 1857 te Wildervank als schipper met Annechien Schuringa, geboren 13 april 1836 te 
Wildervank als dochter van de landbouwer Hindrik Tjakkes Schuringa en Roelfje Hergens Fekken. Annechien 
overleed op 01 september 1896 te Wildervank, 60 jaar. 
Simon overleed op 27 juni 1894 te Wildervank, 67 jaar, logementshouder. 
In een reeks BS-akten van kinderen tussen 1857 en 1876 werd vader Simon vermeld als “schipper”. In die van 
1881 t/m zijn overlijden was hij “logementhouder” te Wildervank. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.P.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 94 in de 
periode 1858 t/m 1896. 
 
De schepen 
S.P. Brouwer was gezagvoerder gedurende: 
* 1855 t/m 1863 van de schoener kof “Argo”, gebouwd in 1854 te Hoogezand, 122 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in november 1863 verongelukt bij Ystad; 
* 1865 t/m 1879 van de 2-mastschoener “Argo”, gebouwd in 1864 te Sappemeer, 163 ton o.m., varend voor 

K.J.Bakker te Sappemeer. 
 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Simon Pieters Brouwer. 
Het overzicht luidt 
1840 kok op de hektjalk “Harmina” onder Pieter Simons Brouwer (zijn vader) geen leeftijd 
1841 matroos op de smak “Harmina” onder Pieter Simons Brouwer idem 
1842-1844 lichtmatroos op de kof “Harmina” onder Pieter Simons Brouwer idem 
1845-1846 matroos op de kof “Harmina” onder Pieter Simons Brouwer idem 
1847-1851 stuurman op de kof “Harmina” onder Pieter Simons Brouwer idem 
1852 stuurman op de kof “Geerdina” onder Eilt Alberts Doewes idem 
1854-1860 kapitein op de galjoot “Argo” idem-33 jaar 
1875 kapitein op de schoener “Argo”  48 jaar. 
 

********** 
 

BROUWER, SIPKO (RENGERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Sipko Brouwer werd geboren te Wildervank 26 januari 1850 als zoon van de landbouwer Renger Arends 
Brouwer en Hillechien Roelfs Baas. 
Hij trouwde op 04 augustus 1875 te Wildervank met Jantje Reinders, geboren 13 augustus 1854 te Wildervank 
als dochter van de schipper Reinder Hendriks Reinders en Jacobje Tjakkes Hazewinkel. Jantje overleed op 19 
oktober 1944 te Wildervank, 90 jaar. 
Sipko overleed op 23 februari 1922 te Wildervank, 72 jaar, van beroep “ kasssier”. 
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In een akte dd. 19 juni 1878 te Wildervank wordt de geboorte vermeld op 30 maart 1877 van een dochter te 
Melbourne van de zeeman Sipko Brouwer en Jantje Reinders, varende met de “Admiraal de Ruijter”. 
Een akte dd. 20 december 1879 te Wildervank meldt de geboorte op 11 augustus 1879 te Pt.Louis te Mauritius 
van een zoon van Sipko Brouwer, gezagvoerder van de brik “Admiraal de Ruijter. Getuigen van de aangifte 
waren de gezagvoerders Eduard Frederik Bonjer en Cornelis Hoek. 
Een akte dd. 05 december 1881 te Wildervank meldt de geboorte op 20 oktober 1881 te Pt.Louis te Mauritius 
van een zoon van Sipko Brouwer, gezagvoerder van de brik “Admiraal de Ruijter”.  Deze zoon werd geboren 
zeilende 18o 2’ ZB/59o 21’ OL. 
In een huwelijksakte uit 1904 te Beerta van een zoon wordt vader Sipko uit Wildervank genoemd als “ kassier”.  
In een huwelijksakte uit 1918 te Groninger van een zoon wordt vader Sipko uit Wildervank vermeld als directeur 
van de Nationale Bankvereniging.  
 
Sipke Rengers, geboren op 26 januari 1850 en afkomstig van Wildervank, behaalde het diploma voor 1e stuurman 
aan de zeevaartschool te Veendam en kreeg het diploma met nummer 183. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.R.Brouwer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 23 in de 
periode 1875 t/m 1883. 
 
De schepen 
S.R.Brouwer was gezagvoerder gedurende: 
* 1875 t/m 1886 van de schoenerbrik “Admiraal de Ruiter”, gebouwd in 1874 bij Hooites in Hoogezand, 233 ton 

o.m., varend voor J.A.Hooites te Hoogezand; 
* 1886 t/m 1897 van de composiet bark “Baarn”, gebouwd in 1880 te Amsterdam bij W.H.Meursing, 1028 ton 

n.m., varend voor W.H.Meursing te Baarn; 
* 1897 tot na 1900 van het stalen fregat “Nederland”, gebouwd in 1894 te Amsterdam, 1955 ton n.m., varend voor 

W.A.Huygens te Amsterdam. 
Geen monsterrollen in het overzicht op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen. 
 

********** 
 

BUL, HENDRIK (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik Bul werd geboren ca. 1822 te Breda als zoon van Jan Hendriks Bul en Martje Jans Krans. 
Hij trouwde op 18 januari 1854 te Veendam als schipper met Annegien Bok, geboren 13 augustus 1825 te 
Hoogezand als dochter van de scheepsbouwer Timen Ottes Bok en Wijpke Roelfs Stel. Zij was eerder getrouwd , 
op 22 januari 1851 te Veendam, met de schipper Klaas Jans Kremer, die op 04 april 1852 te Veendam overleed, 42 
jaar. 
Geen overlijdensakten van Hendrik en Annegien gevonden. 
In een geboorteakte van een kind in 1855 wordt vader Hendrik vermeld als schipper. 
In een huwelijksakte dd. 14 februari 1878 te Wildervank van dochter Martha Bul wordt vader Hindrik Jans Bul 
verrmeld als “schippersknecht”. Beide ouders zijn dan nog in leven en wonen te Wildervank. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J.Bul was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 45 in de periode 
1866 t/m 1898. 
 
De schepen 
H.Bul was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1856 van de tjalk “Arendina”, gebouwd in 1838 te Wildervank, 38 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1890 t/m 1896 van de tjalk “Arendina Margrietha”, gebouwd in 1875 bouwlocatie niet vermeld, 51 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip ging in 1896 over naar de binnenvaart, maar voer 
in 1899 weer op zee voor kapitein H.P.Bul. 
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In de monsterrollencollectie van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen is slechts 1 vermelding van een 
Hendrik Jan Bul en wel: 
08 februari 1868, tjalk “Drie Gebroeders”, schipper Jan Geerts Leffers, geen leeftijd vermeld uit Wildervank. 

Voorts stuurman Hendrik Jan Bul, 46 jaar uit Wildervank, kok en een matroos. 
 

********** 
 

BUITEN, BEREND (JACOBZ.) 
OOK BOITEN 

Burgerlijke Stand gegevens 
Berend Boiten werd geboren te Veendam op 30 september 1828 als zoon van de schipper Jacob Jans Boiten en 
Hinderina Berends Engelsman. 
Hij trouwde op 25 september 1867 te Rotterdam met Albertje Hazewinkel, geboren te Wildervank op 18 september 
1841 als dochter van Abraham Ottes Hazewinkel en Annigje Jacobs Zomer. 
Overlijdensakten van Berend en Albertje heb ik niet kunnen achterhalen. 
In de periode 1869-1879 werden 7 kinderen geboren uit het echtpaar Berend Boiten en Albertje Hazewinkel. In de 
periode 1869-1875 is de vader vermeld als “schipper, in de periode 1877-1881 als “zeeman”, dus wellicht in een 
subalterne rang. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s 
B.J.Buiten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 12 in de 
periode 1870 t/m 1885. 
B.J.Buiten was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 81 in de periode 1870 t/m 1886 
 
De schepen 
B.J.Boiten was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1879 van de 2-mastschoener “Orion”, gebouwd in 1853 te Veendam, 112 ton o.m., varend voor C. ten 

Horn te Veendam. Het schip is in 1879 bij Skagen gestrand. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen worden zowel Buiten als 
Boiten genoemd en wel: 
12 februari 1842, kof “Hinderina”, schipper Jakob Jans Buiten, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, lichtmatroos en de kajuitwachter Berend Jacobs Buiten, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 
10 februari 1843, kof “Hinderina”, schipper Jacob Jans Buiten, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok Berend Jacobs Buiten, geen leeftijd en woonplaats vermeld en een matroos. 
27 april 1849, kof “Hinderina”, schipper Jacob Jans Buiten, 51 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok, 2 

matrozen waaronder Berend Jacobs Buiten, 20 jaar uit Veendam en een kajuitwachter. 
08 juni 1853, schoener “Orion”, schipper Jacob Jans Buiten, 54 jaar uit Veendam. Voorts stuurman Berend 

Jacobs Buiten, 34 jaar uit Veendam, kok, matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
01 maart 1879, schoener “Orion, kapitein Berend J.Boiten, 50 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman. 
 

********** 
 

BIJL, BEREND (JANZ.) 
OOK VERMELD ALS BIJLL EN BIEL 

Burgerlijke Stand gegevens 
Berend Bijll werd geboren op 16 september 1830 te Veendam als zoon van de zeeman (later schipper) Jan Berends 
Bijll en Antje Alberts Kruisinga. 
Hij trouwde op 05 januari 1853 te Veendam als zeeman met Elizabeth Hazewinkel, geboren te Veendam 22 
augustus 1832 als dochter van de landbouwer Kornelis Reurts Hazewinkel en Hinderika Everts Kater. Elizabeth 
overleed op 11 april 1895 te Kerklaan gem. Veendam, 62 jaar. “ 
Berend overleed op 19 april 1895 te Kerklaan gem. Veendam, 64 jaar, scheepsbevrachter. 
In geboorteakten van 5 kinderen tussen 1854 en 1871 wordt vader Berend vermeld als “schipper”. In een 
huwelijksakte van een kind in 1880 als “koopman” en in die van een kind uit 1888 als “kastelein”. In de 
overlijdensakten van het echtpaar staat Berend te boek als “scheepsbevrachter”. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.J.Bijl was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 133 in de 
periode 1873 t/m 1888. 
B.J.Bijl was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Scheepvaart” te Veendam met 
vlagnummer 123 in de periode 1856 t/m 1880. 
 
De schepen 
J.B.Biel was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1856 van de kof “Juliana”, gebouwd in 1846 te Sappemeer, 80 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. Het schip voer in 1857 voor kapitein/eigenaar te Veendam en was herdoopt in 
“Alberdina”.  

B.J.Bijl was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Elisabeth”, gebouwd in 1857 te Hoogezand, 146 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is wellicht vernoemd naar de vrouw van de kapitein. Het schip 
is in 1870 gezonken; 

* 1872 t/m 1875 van de 2-mastschoener “Krommenie”, gebouwd in 1864 te Veendam, 160 ton o.m., varend voor 
H.P.Kaars Sijpesteyn te Krommenie. Het schip voer in 1876 voor kapitein/eigenaar D.B.Kolk te Veendam 
en was herdoopt in “Jeannette”. 

 
In de 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
vanBerend Jans Biel/Bijl/Bijll  
Het overzicht luidt 
1844 kajuitwachter op de smak “ rgo”  onder Ties H. de Jonge geen leeftijd 
1846 lichtmatroos op de kof “Juliana” onder Jan Berends Biel (zijn vader) 15 jaar 
1848-1852 stuurman op de kof “Juliana” onder Jan Berends Biel geen leeftijd 
1853-1856  schipper als Jan Berends Bijll op de kof “Juliana” idem 
 

********** 
 
 

CATE, FEBO ten 
Burgerlijke Stand gegevens 
Febo ten Cate werd geboren 16 februari 1823 te Hoogezand als zoon van de schipper Evert Fiebes ten Cate en 
Hindrikje Romkes van der Baan. 
Geen verder gegevens gevonden ook niet in Amsterdam. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
F. ten Cate staat in 1874 vermeld als effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met 
vlagnummer 148. 
 
Hij was tevens effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” met vlagnummer 663 in de 
periode 1856 t/m 1872. 
 
De schepen 
F. ten Cate was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1858 van de 2-mastschoener “Corneliszoon”, gebouwd in 1851 te Nieuwendam, 135 ton o.m., varend 

voor C.Dijserink & Zn te Haarlem. 
 

********** 
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DEEN, ALBERT (UGEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Albert Deen werd geboren ca. 1815 te Zaandam als zoon van de schipper Uge Alberts Deen en Geesje Hendriks 
Kasemier. 
Hij trouwde op 23 februari 1848 te Leek met Geeske Mulder, geboren 02 april 1825 te Leek als dochter van de  
schipper en later scheepsbouwmeester en houtzaagmolenaar Jan Jakobs Mulder en Frouwkje Hendriks Zuiderhoek. 
Geeske overleed op 07 juli 1899 te Groningen, 74 jaar, weduwe. 
Albert Uges overleed te Groningen op 30 januari 1892 als schipper 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.U.Deen was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 139 in de 
periode 1863 t/m 1869. 
 
De schepen 
A.U.Deen was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1852 van de tjalk “Geziena”, gebouwd in 1837 te Kiel-Windeweer, 55 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Leek; 
* 1852 t/m 1868(?) van de kof “Geziena Elsiena”, gebouwd in 1851 te Leek, 78 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Leek. Herdoopt in “Geziena”; 
* 1868 t/m 1876 van de kof “Geziena” ex Geziena Elsiena, gebouwd in 1851 te Leek, 78 ton varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Leek. Het schip werd in 1876 uit de vaart genomen; 
* 1877 van de kof “Onderneming”, gebouwd in 1850 te Groningen, 94 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Rotterdam; 
* 1878 t/m 1879 van de koftjalk “Kosmopoliet” ex Disquiet, gebouwd in 1876 te Foxhol, 72 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Rotterdam. Het schip werd in 1879 verkocht naar het buitenland. 
 
In de monsterrollengegevens van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam van Albert Uges 
Deen 3 maal genoemd en wel: 
12 maart 1851, kof “Geziena Elziena”, schipper Albert Uges Deen, 36 jaar uit Leek. Voorts stuurman, kok en 

een matroos. 
02 maart 1854, kof “Gesiena Elsiena”, schipper Albert Uges Deen, 39 jaar uit Leek. Voorts stuurman, kok, de 

schippersvrouw Geeske Jans Deen-Mulder, geen leeftijd vermeld uit Leek en de schippersdochter Geesje 
Deen, 5 jaar uit Leek. 

31 mei 1858, kof “Gezina Elsina”, schipper A.U.Deen, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 2 koks. 
 

********** 
 

DEKKER, BEREND (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Berend Dekker werd geboren te Wildervank op 09 augustus 1800 als zoon van de verlaatmeester Hindrik Ebels 
Dekker en Aaltje Harms. 
Hij trouwde op 31 december 1826 te Wildervank als zeeman met Elsje Detmers, geboren te Wildervank op 21 
oktober 1797 als dochter van de schipper Detmer Geuchjes en Jantje Alberts. 
Geen overlijdensakten van Berend en Elsje kunnen vinden. 
In een geboorteakten van kinderen in 1828, 1834 en 1838 te Wildervank wordt vader Berend Hendriks vermeld als 
“schipper”. 
 
Blijkens de monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft in het tweede kwart van de 19e eeuw ook 
een Berend HARMZ Dekker als gezagvoerder gevaren. Wellicht zijn deze twee Dekkers met de initialen B.H. 
samengevoegd. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Berend H. Dekker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 30  in 
de periode 1840 t/m 1846. 
B.H.Dekker staat te boek als één van de ondertekenaars van het Groninger Zeemanscollege “De Groninger 
Eendracht” bij de oprichting op 12 januari 1830. Hij ondertekende op 20 februari 1830, samen met 36 leden, een 
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“Contract, waarop wij ondergetekenden ons tezamen verbinden tot eene vrije vereeniging onder den naam van 
Groninger Eendracht”. 
B.H.Dekker was effectief lid van het zeemanscollege “Eendragt” te Groningen met vlagnummer 32 in de periode 
1830 t/m 1839 
 
De schepen 
B.H.Dekker was gezagvoerder gedurende: 
* 1836 t/m 1841 van de smak “Concordia” ex Troost voor Moederloos, gebouwd in 1821, bouwlocatie niet 

vermeld, 70 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1846 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Vriendschap”. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
B.H. en Berend Hindriks Dekker.  
Het overzicht luidt: 
1829 stuurman op de “ Vriendschap”  onder kapitein Geugies Detmer 27 jaar. 
1834 kapitein op de “ Concordia”  geen leeftijd 
1840-1843 kapitein op de smak “ Vriendschap idem 
 

********** 
 

DEKKER, BERNARDUS KORNELIUS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Bernardus Kornelius Dekker werd geboren te Nieuwe Pekela op 16 september 1829 als zoon van de wever 
Berend Hindriks Dekker en Maria Theresia Josepha Braaks. 
Hij trouwde op 02 juli 1857 te Nieuwe Pekela als schipper met de naaister Teclarina Maria Kral, geboren te 
Oude Pekela als dochter van de commissionair Pieter Harms Kral en Anna Hilbrands Kuiper. Theclarina Maria 
overleed op 20 juni 1899 te Oude Pekela, 70 jaar. 
Bernardus Kornelius overleed op 05 september 1884 te Oude Pekela, 54 jaar, winkelier. 
In de geboorteakte van een kind in 1859 wordt vader Bernardus Kornelius vermeld als “zeeman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B. K. Dekker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 120 in de 
periode 1869 t/m 1884. 
 
De schepen 
B.K.Dekker was  gezagvoerder gedurende: 
* 1857 van de schoenerkof “Lucia Hendrika”, gebouwd in 1856 te Waterhuizen, 121 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1863 t/m 1869 van de tjalk “Thelina”, gebouwd in 1862 te Pekela, 48 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Pekela. Het schip werd in 1869 verkocht naar Duitsland; 
* 1869 t/m 1872 van de galjoot “Thelina”, gebouwd in 1868, bouwplaats niet vermeld, 75 ton o.m., varend voor 

F.W.Wortelboer te Pekela; 
* 1874 t/m 1875 van de schoenerbrik “Nicola Maria”, gebouwd in 1867 te Muntendam, 203 ton o.m., varend 

voor A.J.Schröder te Pekela. Het schip voer in 1876 voor C.M.Nap te Groningen en was herdoopt in 
“Albertine”; 

* 1876 t/m 1879 van de 2-mastschoener “Morgenster”, gebouwd in 1856 te Tönning, 128 ton o.m., varend 
voor D.Mulder & Zn te Winschoten; 

* 1880 t/m 1882 van hetzelfde schip maar nu varend voor C. ten Horn te Veendam. Het schip werd in 1882 
verkocht naar Duitsland. 

 
Op het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt in 3 gevallen 
verwezen naar een Bernardus Kornelius Dekker. 
Het overzicht luidt: 
27 maart 1848, kof “Vrouw Jantiena”, schipper Pauwel Everts, 53 jaar uit Nieuwe Pekela. Voorts stuurman, 

matroos Bernardus Kornelius Dekker, 18 jaar uit Nieuwe Pekela en een lichtmatroos/kok. 
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08 maart 1859, schip “Ida en Cornelia”, kapitein Willem F.Schenk, geen leeftijd vermeld uit Oude Pekela. 
Voorts stuurman Bernardus K.Dekker, geen leeftijd vermeld uit Nieuwe Pekela, kok en 2 matrozen. 

19 september 1868, galjoot “Telina”, kapitein Bernardus Kornelis Dekker, 39 jaar uit Oude Pekela. Voorts 
stuurman, kok en een matroos. 

 

********** 
 

DEKKER, DETMER (BERENDZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Detmer Dekker werd geboren te Wildervank 18 augustus 1834 als zoon van de schipper Berend Hendriks 
Dekker en Elsien Detmers. 
Hij trouwde op 03 maart 1870 te Wildervank als schipper met Marchien Rubingh, geboren te Wildervank 09 juli 
1843 als dochter van de landbouwer Geuchien Heijes Rubingh en Mettje Jans Boer. Marchien overleed op 16 
mei 1920 te Wildervank, 76 jaar, weduwe, winkelierse. 
Detmer overleed op 19 juli 1892 te Wildervank, 57 jaar, scheepskapitein. 
In de 8 geboorteakten van kinderen uit de periode 1871-1887 wordt vader Detmer vermeld als scheepskapitein 
cq. schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.B.Dekker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 43 in de 
periode 1870 t/m 1892. 
 
De schepen 
D.B.Dekker was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1868 op de “Catharina” ex Catharina Allegonda ex Anke Berg, gebouwd in 1852 te Sappemeer, 120 

ton, varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is (op 07 november) op weg van Nantes naar 
Amsterdam gestrand bij le Croisic. De bemanning werd gered; 

* 1869 op hetzelfde schip maar nu varend voor K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip is gestrand en wrak geraakt 
in de Ierse Zee; 

* 1871 t/m 1874 van de kof “Hendrika”, gebouwd in 1867 te Pekela, 66 ton o.m., varend voor L.H. de Wijk te 
Pekela; 

* 1875 t/m 1876 van hetzelfde schip maar nu varend voor de Wed. L.H. van Wijk te Pekela; 
* 1877 t/m 1880 van hetzelfde schip maar nu varend voor W.J.Kuiper te Pekela. Het schip is in 1880 op de 

Noordvaarder gestrand en wrak geraakt. 
De kof “Henderika”, kapt D.B.Dekker, met planken onderweg van Petersburg naar Zwolle, is te 
Terschelling gestrand. Het schip is vermoedelijk lek. De lading en tuigage zijn geborgen. Het wrak heeft op 
een publieke veiling f 59 opgebracht, de tuigage f 522; 

* 1881 t/m 1888 van de galjoot “Jantina” ex Thelina, gebouwd in 1868 te Pekela, 75 ton o.m., varend voor H.L. 
de Wijk te Pekela. Het schip is te Yarmouth lek met spoorijzer binnengesleept en afgekeurd; 

* 1889 t/m 1892 van de 2-mastschoener “Aeolus”, gebouwd in 1866 te Sappemeer, 153 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In 18 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Detmer, Detmer B. en Detmer Berends Dekker. 
Het overzicht luidt: 
1849 kok op de tjalk “Catharina” onder Harm Heikes Prins geen leeftijd 
1851 kok op de kof “Dankbaarheid” onder Harm Boukes Kolk idem 
1854 matroos op de schoenergaljoot “Alberdina Lammechina” onder Pieter C.Duiven 19 jaar 
1854 matroos op de galjoot “Drie Zusters Giezen” onder Egbert J.Dik 20 jaar 
1865-1866 stuurman op de galjoot “Wietska” onder Kier Jans Bos 30-31 jaar 
1869 kapitein op de galjoot “Catharina” 34 jaar 
1870-1880 kapitein op de kof “Hinderika” 35-45 jaar 
1883-1887 kapitein op de galjoot “Jantina” 48-52 jaar 
1889-1891 kapitein op de schoener “Aeolus” 54-56 jaar 
 

********** 
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DEKKER, DIEDERK (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Diederk werd geboren te Usquert 07 april 1837 als zoon van de tapper en later koopman Hindrik Dieters Dekker 
en Ida Klasen Buikema. 
Hij trouwde op 28 december 1865 te Wildervank (als Dietert) als zeeman met Lutgerdina Jonker, geboren te  
Annerveen gem. Anloo 22 november 1841 als dochter van de schipper Jan Jans Jonker en Roelfien Berends te 
Velde. 
Er zijn geen overlijdensakten gevonden van Diederk/Dietert Dekker en Lutgerdina Jonker. 
In 3 geboorteakten van kinderen te Wildervank uit de periode 1867 t/m 1870 wordt vader Diederk vermeld als 
schipper. In geboorte- en overlijdensakten van kinderen uit de periode 1871 t/m 1880 staat hij te boek als 
“molenaar te Warffum”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.H.Dekker staat te boek als effecief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met 
vlagnummer 18 in 1868 t/m 1890 en als effectief lid eveneens met vlagnummer 18 in de periode 1893 t/m 1895. 
Vanwege de onderbrekingen in de lidmaatschapsperioden is er wellicht sprake van nog een kapitein D.H.Dekker, 
die ik echter niet heb kunnen identificeren. 
 
De schepen 
D.H.Dekker was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 t/m 1871 van de galjoot “Diversie” ex Zwaantje Groenedaal, gebouwd in 1859 te Groningen, 99 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt slechts 1 keer de 
naam van Dietert H.Dekker genoemd en wel: 
21 juli 1853, schoenergaljoot “Catharina”, schipper Gerrit Knol, 32 jaar uit Groningen. Voorts stuurman, kok 

Dieters H.Dekker, 16 jaar uit Warfhuizen, matroos en een lichtmatroos. 
 

********** 
DEKKER, HAJO (JANZ.) 

Burgerlijke Stand gegevens 
Hajo Dekker werd geboren te Veendam op 29 september 1824 als zoon van de zeeman Jan Jans Dekker en 
Hebeltje Harms Velthuis. 
Verdere gegevens zijn niet gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J.Dekker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 89 in de 
periode 1863 t/m 1868. 
 
De schepen 
H.Dekker was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1860 van de smak “Vertrouwen”, gebouwd in 1851 te Zwartsluis, 79 ton o.m., varend voor W.Meeter 

te Zwolle; 
* 1860 t/m 1864 van de galjoot “Stad Genemuiden”, gebouwd in 1857 te Genemuiden, 130 ton o.m., varend voor 

W.Meeter te Zwolle. Volgens Sweys op 30 november 1864 wrak bij Fehersted. 
 
Op het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt in 4 gevallen 
verwezen naar een Hayo Dekker. 
Het overzicht luidt: 
29 januari 1840, smak “Martha Catharina”, schipper Harm Roelfs Legger, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman, matroos en kok Hayo Jans Dekker, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 
03 februari 1841, kof “Jonge Hendrik”, schipper Tidde Jakobs Wever, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman, matroos en de kok Heijo Jans Dekker, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 
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21 januari 1854, kof “Zeldenrust”, schipper Albert Everts Koning, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 
stuurman Hayo Dekker, geen leeftijd en woonplaats vermeld, kok en een matroos. 

24 maart 1864, galjoot “Stad Genemuiden”, kapitein Hayo Jans Dekker, 39 jaar uit Zwolle. Voorts stuurman, 
kok en 2 matrozen. 

 

********** 
 

DEKKER, JAN (SOLKEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Dekker werd geboren te Veendam op 06 november 1846 als zoon van de schipper Solke Alberts Dekker en 
Trijntje Jans Kremer. 
Hij trouwde op 16 januari 1873 te Wildervank als schipper met Antje Pieters Wiegman, geboren te Wildervank 
op 05 maart 1851 als dochter van de timmerman Pieter Harms Wiegman en Antje Alberts Troost. Antje overleed 
op 01 april 1885 te Veendam, 34 jaar, in het kraambed van haar 8ste kind. 
Jan hertrouwde op 31 december 1885 te Wildervank als schipper met Elisabeth Blaak, geboren te Wildervank op 
03 september 1855 als dochter van de schipper Harm Jacobs Blaak en Jantje Klasens Pronk. Elisabeth overleed 
op 11 juni 1920 te Wildervank, 64 jaar. 
Jan Dekker overleed op 14 juni 1918 te Wildervank, 71 jaar, zonder beroep. 
In diverse BS-akten van kinderen uit de periode 1873 t/m 1909 wordt Jan Dekker vermeld als schipper. In 1912 
als oud-schipper en in 1913 t/m zijn overlijden in 1918 als zijnde “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.S.Dekker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 13 in de 
periode 1893 t/m 1918. 
 
De schepen 
J.S.Dekker was gezagvoerder gedurende: 
* 1891 t/m 1895 van de tjalk “Esperance”, gebouwd in 1877, bouwlocatie niet vermeld, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
En in  
 * 1893 van de stalen tjalk “Esperance”, gebouwd in 1893 te Martenshoek, 82 ton n.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Groningen. 
Het betreft ongetwijfeld in beide gevallen Jan Solkezoon Dekker, maar het zijn duidelijk twee tjalken geweest. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1918 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Esperance”. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
J. en Jan Dekker. Het overzicht luidt: 
1900-1908 schipper op de tjalk “Esperance”          53-61 jaar 
 

********** 
 

DEKKER, PIETER 
Burgerlijke Stand gegevens 
Pieter Dekker werd geboren te Wildervank op 06 september 1877 als zoon van schipper Jan Dekker en Antje 
Wiegman. 
Hij trouwde op 28 januari 1909 te Wildervank als schipper met Katarina Margareta Jonker, geboren te 
Wildervank 21 september 1880 als dochter van de landbouwer Jakob Jonker en Anna van derr Borg. Katarina 
overleed op 28 juli 1954 te Wildervank, 73 jaar. 
Geen overlijdensakte van Pieter gevonden. 
Bij de geboorte van een kind in 1910 te Wildervank werd Pieter Dekker vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.Dekker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 10 in de 
periode 1913 t/m 1915. 
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De schepen 
Bouma vermeldt geen schepen in de 20ste eeuw. 
 
In de 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van P. en Pieter Dekker. Het overzicht luidt: 
1900 matroos op de tjalk “Esperance” onder Jan Dekker (zijn vader)  22 jaar 
1904-1905 stuurman op de tjalk “Navigator” onder Hendrik Jonker  26-27 jaar 
1906 2de stuurman op de tjalk “Esperance” onder Jan Dekker  28 jaar 
1907-1914 kapitein op de tjalk “Vijf Gebroeders”  29-1914 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1913 t/m 1915 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Vijf Gebroeders”. 
 

********** 
 

DETMERS, GEUCHIEN 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geuchien Detmers werd geboren te Wildervank 20 januari 1788 als zoon van de schipper Detmer Geuchies en 
Fennegien Jukes. 
Geuchien trouwde met op 29 december 1814 als zeeman met de dienstmeid Hinderkien Roelfs Klein, geboren te 
Wildervank 19 april 1789 als dochter van de schipper Roelf Alberts Klein en Aaltje Jans. In de huwelijksakte 
wordt als zijn naam vermeld Geuchijn Deddes als zoon van Dedde Geuchies en Fennechijn Joekes.  
Hinderkien overleed op 19 januari 1817 te Wildervank in het kraambed. 
Geuchien hertrouwde op 28 augustus 1820 te Wildervank als zeeman met zijn schoonzuster Geertje Roelfs 
Klein, geboren te Wildervank 03 april 1796 als dochter van de schipper Roelf Alberts Klein en Aaltje Jans 
Lever. Geertje Roelfs overleed op 20 juni 1846 te Wildervank, 49 jaar. 
Geuchien is waarschijnlijk overleden in 1843 bij de vermissing van zijn schip de “Onderneming” na vertrek uit 
Nakskov. 
In diverse BS-akten van kinderen wordt vader Geuchien Deddes/Detmers vermeld als zeeman (1817), 
varensgezel (1823) en schipper (1816 t/m 1836). 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Geuchijn Detmers was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 5 in 
de periode 1840 t/m 1843. 
 
De schepen 
G.Detmers was  gezagvoerder gedurende: 
* 1827 t/m 1835 van de smak “Fennechiena”, gebouwd in 1823, bouwlocatie niet vermeld, 80 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1835 verloren gegaan; 
* 1837 t/m 1843 van de kof “Onderneming”, gebouwd in 1836, bouwplaats niet vermeld, 71 ton o.m., geen 

vermelding van eigenaar, varend vanuit Wildervank. Het schip werd in 1843 vermist na vertrek uit 
Nakskov. 

 
In de ledenlijst van “De Harmonie” uit 1842 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip “De Onderneming”. 
 
Op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt op twee monsterrollen de naam 
van Geuchien Detmers vermeld en wel: 
30 januari 1840, kof “Onderneming”, schipper Geuchien Detmers, geen leeftijd en woonplaats verrmeld. Voorts 

stuurman kok en een matroos; 
12 februari 1842, kof “Onderneming”, schipper Geuchien Detmers, geen leeftijd en woonplaats verrmeld. Voorts 

stuurman, kok, matroos en een kajuitwachter. 
 

********** 
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DEUZE, EILT (JACOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Eilt Deuze werd geboren te Wildervank 29 augustus 1831 als zoon van de schipper Jacob Geerts Deuze en 
Marijke Eilts Pot. 
Hij trouwde op 04 maart 1858 te Veendam als schipper met Alberdina Hazewinkel, geboren te Veendam 30 juli 
1836 als dochter van de schipper Kornelis Abrahams Hazewinkel en Aafien van der Wal. Alberdina overleed op 
25 oktober 1908 te Veendam, 72 jaar, weduwe. 
Eilt is overleden op 08 mei 1885 te Helpman gem. Haren, 53 jaar, scheepskapitein. Als relatie is Jantina 
Hazewinkel vermeld. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.J.Deuze was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wildervank met vlagnummer 113 in de 
periode 1859 t/m 1885. 
 
De schepen 
E.J.Deuze was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1874 van de 2-mastschoener “Maria”, gebouwd in 1858 te Hoogezand, 170 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1874 op de Kaloot gestrand en wrak geraakt; 
* 1879 t/m 1882 van de 2-mastschoener “Otto”, gebouwd in 1860 te Hoogezand, 147 ton o.m., varend voor 

J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank; 
* 1883 t/m 1885 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In de 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Eilt en Eilt Jacobs Deuze. 
Het overzicht luidt: 
1847 kok op de kof “Lucas Wicher” onder Willem Tj. Hazewinkel geen leeftijd 
1848 lichtmatroos op de kof “Lucas Wicher” onder Willem Tj. Hazewinkel geen leeftijd 
1850 matroos op de kof “Neptunus” onder Jurjen Jans Joosten geen leeftijd 
1854 stuurman op de galjoot “Neptunus” onder Jurjen Jans Joosten geen leeftijd 
1871-1874 schipper op schoener “Maria” 39-42 jaar 
 

********** 
 

DIK, EGBERT HINDERKS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Egbert Hinderks Dik werd geboren te Wildervank 18 mei 1813 als zoon van de koopvaardijschipper Hinderk 
Egberts Dik en Wijchertje Christiaans (Eerkes). 
Hij trouwde op 22 oktober 1840 te Wildervank als koopvaardijschipper met Anke Douwes, geboren te 
Groningen 08 februari 1818 als dochter van de logementhouder Hindrik Brugt Douwes en Annechien Johannes 
Limborgh. Anke overleed op 25 november 1891 te Groningen, 73 jaar. 
Egbert Hendriks overleed op 07 augustus 1863 te Wildervank, 50 jaar, schipper. 
In geboorteakten van kinderen werd hij in 1845 en 1849 verrmeld als “zeeman” en in die van 1851, 1855 en 
1858 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.H.Dik was effectief lid van het zeemansollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 34 in de 
periode 1849 t/m 1863. 
 
De schepen 
E.H.Dik was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1853 van de kof “(Vr.) Catharina”, gebouwd in 1840 te Pekela, 150 ton o.m., varend voor K.& 

J.Wilkens te Wildervank. Het schip is in de Zwarte Zee verongelukt; 
* 1855 t/m 1863 van de 2-mastschoener “Alida Sinnighe”, gebouwd in 1854 te Pekela; 131 ton o.m., varend voor 

K.& J.Wilkens te Veendam; 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Catharina”. 
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In de 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van E.H., Egbert Hendriks/Hindriks en Egbert H.  
Het overzicht luidt: 
1827 kok op de “Goede Hoop” onder Wilke Arends geen leeftijd 
1828 kok op de “Vier Gebroeders” onder Harm A. Douwes idem 
1828 kok op de “Arendina Maria” onder Geert H.Boerhave 15 jaar 
1830 matroos op de “Fortuna” onder Tonnis A.Hanssens geen leeftijd 
1831 matroos op de “Vrouw Geerdina” onder Lucas T.Suk idem 
1834 matroos op de kof “Tjark Giezen” onder Lucas T.Suk idem 
1854-1862 schipper op de schoener “Alida Sinninge” ? – 49 jaar 
 

********** 
 

DIK, EPPO (ROELFZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Eppo Dik werd geboren te Veendam 23 april 1840 als zoon van Roelf Pieters Dik en Aagtje Pieters Muntendam, 
aangeduid als “schippersche lieden”. Eppo was de broer van het Collegelid gerrit Roelfz. Dik. 
Hij trouwde op 10 januari 1867 te Wildervank als zeeman met Henderika Dekker, geboren te Wildervank 24 
november 1832 als dochter van schipper Berend Hendriks Dekker en Elsje Detmers. Henderika overleed op 12 
mei 1918 te Wildervank, 85 jaar. 
Eppo Dik overleed op 14 juli 1937 te Wildervank, 97 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten van o.a. de kinderen wordt vader Eppo in 1869, 1872 en 1874 vermeld als “schipper” en in 1896 en 
1937 als “koopman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Eppo R.Dik was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wildervank met vlagnummer 88 in de 
periode 1871 t/m 1919  
 
De schepen 
E.R.Dik was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 t/m 1881 van de galjoot “Anna”, gebouwd in 1864 te Martenshoek, 89 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar te Veendam. Tussen Frederikshavn en Skagen gestrand. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Eppo en Eppo Roelfs Dik.  
Het overzicht luidt: 
1856 lichtmatroos op de kof “Apollos” onder Gerrit Roefs Dik geen leeftijd 
1859 matroos op de kof “Margretha” onder Hendrik R.Stutvoet 18 jaar 
1861 matroos op de schoener “Alida Pronk” onder Koos J.Scholtens 20 jaar 
1867 stuurman op de kof “Margrietha” onder Roelf H.Stutvoet 26 jaar 
1875-1877 schipper op de kof “Anna” 34-36 
1892 kapitein op de schoener “Aeolus” 52 jaar 
 

********** 
 

DIK, GERRIT (ROELFZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Gerrrit Dik werd geboren te Veendam op 19 maart 1830 als zoon van de schipper Roelf Pieters Dik en Aagtje 
Pieters (Muntendam). Gerrit was de broer van het Collegelid Eppo Roelfz. Dik. 
Hij trouwde op 11 februari 1857 te Veendam met Johanna Hinderika Duintjer, geboren te Veendam op 27 
augustus 1829 als dochter van de schipper Derk Hindriks Duintjer en Gepke Ottes Post. Johanna Hinderika 
overleed op 30 mei 1902 te Groningen, 72 jaar, weduwe. 
Akte van overlijden van Gerrit Dik niet gevonden, maar in een huwelijkeakte van een dochter uit 1895 staat als 
vader wijlen Gerrit Dik, in leven zeeman, “verongelukt op zee”. En in een huwelijksakte van een zoon uit 1889 
staat hij als “overleden”. Wellicht overleden in 1878, het eindjaar van zijn lidmaatschap van het zeemanscollege 
te Wildervank. 
 



 63

 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.R.Dik was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 136 in de 
periode 1868 t/m 1878. 
G.R.Dik was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 20 in de periode 1862 t/m 1865, 
 
De schepen 
G.R.Dik was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 van de kof “Apollos” ex Agatha, gebouwd in 1851 te Muntendam, 113 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1866 t/m 1869 van de kof “Ulrika 2”, gebouwd in 1845 te Wildervank, 85 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. Het schip is in 1869 verkocht in Engeland voor bodemarij. 
 
Een annonce uit (vermoedelijk) de provinciale Groninger Courant uit december 1858 meldt de aankondiging door 
notaris J.C. van Slooten te Veendam van de veiling van het kofschip “Apollos”, “laatst door Kapit. G.R.Dik 
bevaren, thans liggende te Amsterdam aan de Werf FORTUIN, met alle OPGOEDEREN en TOEBEHOOREN, … 
Tot handgeld wordt bedongen f 5000;  …” 
In “De tijd van de gilden” in  WIE ZEE HOUDT WINT DE PRIJS. 150 jaar Koninklijk Zeemanscollege De 
GroningerEendracht. door Hylke Speerstra, Uitgegeven door het Koninklijk Zeemanscollege “De Groninger 
Eendracht”, 1980. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Gerrit R. en Gerrit Roelfs Dik  
Het overzicht luidt: 
1844 kajuitwachter op de bark “Stad Zwolle” onder Roelf Pieters Dik (zijn vader)  14 jaar 
1852 matroos op de schoener “Beerta Hinderika” onder Tonnis W.Stuur   geen leeftijd 
1856-1857 schipper op de kof “Apollos”   25-26 jaar 
1859 stuurman op de brik “Alida Ikina” onder Jan J.Scholten   28 jaar 
1865-1867 schipper op de kof “Ulrike”   34-36 jaar 
1870 stuurman op de galjoot “Grietje” onder Remmelt R.Lukkien   39 jaar 
1873 stuurman op de galjoot “Sophia” onder Obbo T. de Groot   42 jaar 
1875 stuurman op de kof “Drie Gebroeders” onder Jan L.Lodewijks   44 jaar 
 

********** 
 

DIK, HENDRIK (EGBERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik werd geboren te Rotterdam 13 maart 1842 als zoon van schipper Egbert Hendrik Dik en Anke Douwes. 
Hij was de broer van Collegelid Johannes Egbertz. Dik. 
Hij trouwde op 11 juli 1866 te Wildervank als schipper met Albertje Brouwer, geboren te Wildervank 07 april 
1844 als dochter van de landbouwer Renger Arends Brouwer en Hillechien Roelfs Baas. Van Albertje zijn geen 
overlijdensgegevens gevonden. 
Hendrik overleed op 12 oktober 1878 te Rio Grande do Sul, 36 jaar. Hij sloeg door zeeslag overboord en 
verdronk. Hij was toen gezagvoerder van de schoener “Fiducia”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.E.Dik was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 34 in de periode 
1864 t/m 1878. 
In de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart wordt bij vlagnummer 34 gesproken van H.E.Edik, 
maar in Sweys van H.E.Dik. 
 
De schepen 
H.E.Dik was gezagvoerder gedurende: 
* 1864 t/m 1866 van de 2-mastschoener “Alida Sinnighe”, gebouwd in 1854 te Pekela; 131 ton o.m., varend voor 

K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip is in 1866 gezonken door het ijs; 
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* 1867 t/m 1874 van de 2-mastschoener “Esperance”, gebouwd in 1859 te Veendam, 145 ton o.m., varend voor 
K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip werd in 1874 geveild; 

* 1875 van de brik “Wereldburger”, gebouwd in 1867 te Hoogezand, 213 ton o.m., varend voor J.A.Hooites te 
Hoogezand. Het schip is in 1875 gezonken in de Golf van Mexico. 

 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen kent 2 rollen met de naam 
van Hendrik Egberts Dik, geboren 1842, en wel: 
11 februari 1858, schoener “Alida Sinnige”, schipper Egbert Hendriks Dik, 44 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman, kok, matroos, lichtmatroos Hendrik Egberts Dik, 15 jaar uit Wildervank en een kajuitjongen. 
10 februari 1866, schoener “Alida Sinnige”, schipper Hendrik E.Dik, 24 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok, matroos en een kajuitwachter. 
04 februari 1871, schoener “Esperance”, schipper Hendrik Egberts Dik, 28 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman, kok en een matroos. 
 

********** 
 

DIK, JAN 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Dik werd geboren te Amsterdam op 27 september 1840 als zoon van de werkman Poppe Jans Dik en de 
werkvrouw Idegje Jans Botten, beiden uit Wildervank. 
Hij trouwde op 21 januari 1869 te Wildervank als stuurman met Pietje Meijer, geboren te Wildervank 05 oktober 
1836 als dochter van de zeekapitein Edo Alberts Meijer en Margaretha Carolina Wilhelmina Leisewits. 
Jan overleed op 27 december 1919 te Veendam, 79 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt hij vermeld als schipper in 1869, 1875, 1877 en 1900. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jan Dik was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 44 in de 
periode 1870 t/m 1885. 
 
De schepen 
J.Dik was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 t/m 1876 van de tjalk “Hoop”, gebouwd in 1869, bouwlocatie niet vermeld, 66 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip ging in 1876 in de binnenvaart; 
* 1897 tot nà 1900 van de tjalk “Mutatie”, gebouwd in 1896, bouwlocatie niet vermeld, 82 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Jan Dik.  
Het overzicht luidt: 
1862 matroos op de galjoot “Wilhelmine” onder Edo Alberts Meijer (later schoonvader) 21 jaar 
1864-1867 stuurman op de galjoot “Wilhelmine” onder Edo Alberts Meijer 23-26 jaar 
1898-1899 kapitein op de tjalk “Mutatis” 57-59 jaar 
 

********** 
 

DIK, JOHANNES (EGBERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Johannes Dik werd geboren op 06 januari 1845 te Wildervank als zoon van de zeeman Egbert Hendriks Dik en 
Anke Douwes. Hij was de broer van Collegelid Hendrik Egbertz. Dik. 
Hij trouwde te Groningen op 04 juni 1884 als “officier” met Maria Catharina Koning, geboren te Groningen op 
19 december 1859 als dochter van de koopman Harm Koning en Maria Geeziena Kuik. Maria Catharina 
overleed te Zeist op 02 maart 1940, 80 jaar. 
Van Johannes Dik is geen overlijdensakte gevonden. 
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Johannes Dik Ez, geboren op 06 januari 1845 en afkomstig uit  Wildervank, behaalde zijn diploma voor 1e 
stuurman aan de zeevaartschool te Veendam met nummer 274. 
In het tijdschrift De Zee, Jg 1896, p.126 staat vermeld dat in de examencommissie voor stuurlieden als 
plaatsvervangend lid is benoemd de heer J.E.Dik te Amsterdam, oud-gezagvoerder op de grote vaart. Idem in 1897. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.E.Dik was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 38 in de periode 
1870 t/m 1886. 
 
De schepen 
J.E.Dik was gezagvoerder gedurende: 
* 1867 t/m 1871 van de schoenerbrik “Nicolaas Frans”, gebouwd in 1867 te Pekela, 194 ton o.m., varend voor 

K.& J.Wilkens te Veendam. 
 
De schoenerbrik “Nicolaas Frans” onder kapitein J.E.Dik werd in 1869 vermeld van Buenos Aires, in ballast op 
weg naar Valparaiso, waar het op 02 december 1869 aankwam. Vandaar op 04 februari 1870 naar Antwerpen, maar 
geen aankomstdatum vermeld. Zowel op heen- als terugreis rondde het schip Kaap Hoorn. 
“Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de 
Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-
vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen kent 4 rollen met de naam 
van Jan Egberts Dik, geboren ca. 1845, en wel: 
11 februari 1858, schoener “Alida Sinnige”, schipper Egbert Hendriks Dik, 44 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman, kok, matroos, lichtmatroos en de kajuitwachter Jan Egberts Dik, 13 jaar uit Wildervank. 
08 februari 1862, schoener “Alida Sinnige”, schipper Egbert Hendriks Dik, 49 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman, kok, matroos en 2 lichtmatrozen waaronder Jan Dik, 17 jaar uit Wildervank 
04 maart 1865, galjoot “Wietska”, schipper Kier Jans Bos, 39 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman en 2 

matrozen waaronder Johannes Dik, 20 jaar uit Wildervank. 
11 juli 1867, schoenerbrik “Nicolaas Frans”, kapitein Johannes E. Dik, 22 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok, 2 matrozen en 2 lichtmattrozen. 
 

********** 
 

DOEWES, KLAAS (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Klaas Doewes werd geboren te Veendam 18 september 1831 als zoon van schipper Harm Alberts Doewes en 
Roelfien Klaassens de Boer. 
Hij trouwde op 20 december 1855 te Wildervank als zeeman met Grietje Brouwer, geboren te Wildervank 29 
augustus 1832 als dochter van de schipper Pieter Simons Brouwer en Harmke Eilts Pot. Grietje overleed op 01 
januari 1919 te Wildervank, 86 jaar. 
Klaas Doewes overleed op 31 mei 1913 te Wildervank, 81 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt vader Klaas van 1856 t/m 1871 vermeld als “schipper” en in 1897 en 1906 als “zonder 
beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.H.Doewes was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 8 in de 
periode 1873 t/m 1883. 
K.H.Doewes was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 94 in de periode 1857 t/m 1859 en met vlagnummer 44 in de periode 1862 t/m 1885 
 
De schepen 
K.H.Doewes was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 t/m 1871 van de 2-mastschoener “Voorwaarts”, gebouwd in 1859 te Sappemeer, 140 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1872 van hetzelfde schip maar nu varend voor H.A.Doewes te Veendam. Het schip is in 1872 gestrand en wrak 

geraakt; 
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* 1876 t/m 1879 van de 2-mastschoener “Kornelis Bakker, gebouwd in 1867 te Sappemeer, 174 ton o.m., 

varend voor K.Bakker te Sappemeer; 
* 1880 t/m 1881 van hetzelfde schip maar nu varend voor R.Meihuizen te Sappemeer; 
* 1882 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Sappemeer. Het schip werd in 1882 

verkocht naar Duitsland. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas Harms Doewes. 
Het overzicht luidt: 
1845-1846 kajuitwachter op de kof “Harmonie” onder Harm Alberts Doewes (zijn vader)  geen leeftijd 
1848 matroos op de kof “Harmonie” onder Harm Alberts Doewes   geen leeftijd 
1849 lichtmatroos op de kof “Harmonie” onder Harm Alberts Doewes   geen leeftijd 
1850-1855 stuurman op de kof “Harmonie” onder Albert Harms Doewes   geen leeftijd 
1856-1858 schipper op de kof “Harmonie”    24-26 jaar 
 

********** 
 

DOKMAN, HARM (ROELOFZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Roelfs Dokman werd geboren te Wildervank (als Dockman) op 20 november 1814 als zoon van schipper 
Roelf Hindriks Dockman en Anje Harms Kolk. 
Hij trouwde op 05 mei 1843 te Wildervank als schipper met Alberdina Tjakkes Hazewinkel, geboren te Wildervank 
op 16 augustus 1820 als dochter van de schipper Tjakke Jans Hazewinkel en Jantje Jans Eerkes. Zij overleed op 03 
juli 1903 te Wildervank, 82 jaar. 
Harm overleed op 13 december 1889 te Wildervank, 75 jaar, rentenier. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Harm Roelofs Dokman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” met vlagnummer 38 in de 
periode 1840 t/m 1865. 
 
De schepen 
H.R.Dokman was gezagvoerder gedurende: 
* 1839 t/m 1845 van de kof “Neptunus”, gebouwd in 1827, bouwplaats niet vermeld, 89 ton o.m., varend voor 

J.Meyjes & Zn te Amsterdam; 
* 1845 t/m 1859 van de schoenerkof “Geziena Wilhelmina”, gebouwd in 1845 te Pekela, 167 ton o.m., varend 

voor Jerem. Meijjes & Zn te Amsterdam; 
* 1860 t/m 1863 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.W.Meijjes te Amsterdam. Het schip voer in 1864 

voor kapitein/eigenaar H.J.Schreuder en was herdoopt in “Helena Geziena”. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1843 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Neptunus”. En van 1845 t/m 1852 de “Gezina Wilhelmina”. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
H.R. en Harm Roelofs Dokman.  
Het overzicht luidt: 
1829 koksmaat op de tjalk “Vrouw Annegina” onder Roelf H.Dokman (zijn vader)  15 jaar 
1857-1863 schipper op de kof “Gezina Wilhelmina” 41-48 jaar 
 

********** 
 

DOKMAN, ROELF (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Roelf Dokman werd gedoopt te Veendam 18 maart 1787 als zoon van Hindrik Hindarijkus en Sieke Jans. 
Hij trouwde op 21 december 1810 te Wildervank met Anje Harms (Kolk), (weduwe van Jochum Jelles,) 
geboren/gedoopt  te Nieuwolda 28 september/03 oktober 1779 als dochter van Harrm Egberts en Anna Fransen . 
Anje  overleed op 09 januari 1851 te Veendam, 71 jaar. 
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Roelf Hendriks Dokman overleed op 13 september 1861 te Wildervank, 74 jaar, “oud schipper”. 
In BS-akten uit 1811, 1818, 1819 en 1836 wordt als beroep van vader Roelof Dokman “schipper” opgegeven. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.H.Dokman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 4 in de 
periode 1840 t/m 1842. 
 
De schepen 
R.H.Dokman was gezagvoerder gedurende: 
* 1829 t/m 1842 van de tjalk “Vrouw Annechiena”, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 60 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar(?) vanuit Wildervank. Het schip werd 3 keer te Harlingen geregistreerd, 1 keer 
van Danzig en 2 keer van Stettin. Het schip is in 1842 gestrand op Baltrum; 

 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Roelf H./Hend./Hendrik Dokman. 
Het overzicht luidt: 
1829-1841 schipper op de “(Vrouw) Annegina” geen leeftijden 
 

********** 
 

DOORNBOSCH, JAN (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Doornbosch werd geboren op 06 juni 1829 te Veendam als zoon van de koopman Jan Hindriks Doornbosch 
en Jetskalina Wilkens. 
Hij trouwde op 14 februari 1856 te Veendam als schipper met Margaretha Rebekka Venema, geboren 08 
december 1832 te Veendam als dochter van de gemeentesecretaris Hieronimus Kornelis Venema en Pietertje 
Pieters Grimminga. Margartha overleed te Scheemda op 04 november 1920, 88 jaar. 
Jan overleed op 21 oktober 1891 te Veendam, 62 jaar, van beroep bierbrouwer. 
In BS-akten wordt vader Jan Doornbosch vermeld als schipper in 1856 t/m 1860 en als bierbrouwer in de 
periode 1862 t/m zijn overlijden in 1891. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J Doornbosch was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 76 in de 
periode 1855 t/m 1862. 
 
De schepen 
J.J.Doornbosch was gezagvoerder gedurende: 
* 1855 t/m 1861 van de galjoot “Jetskalina Wija”, gebouwd in 1854 te Wildervank, 117 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1861 verkocht naar Turkije waar het voer onder de 
naam “Emilie”. 

 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan en Jan Jans Doornbosch.  
Het overzicht luidt: 
1844 kwekeling op de “Hillechina Wilkens” onder Albert H.Karssies 14 jaar 
1849 matroos op de kof “Marchiena” onder Harm Tiessens Mulder 19 jaar 
1850 stuurman op de kof “Vier Gebroeders Veenhoven” onder Harm K.Sietsema 21 jaar 
1852 stuurman op de kof “Christina” onder Eilt H.Bekkering geen leeftijd 
1854-1859 schipper op de schoener “Jetskalina Weija”  ?-29 jaar 
 

********** 
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DRENTH, ALBERT (PHILIPPUSZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Albert werd geboren 09 september 1837 te Zuidlaren als zoon van Philippus Drenth en Anna Catharina 
Fisscher/Visscher. Albert was de broer van de Collegeleden Harmannus en Jan Philippusz. Drenth. 
Hij trouwde op 21 september 1864 te Zuidlaren met Katrina Vos, geboren te Zuidlaren 24 oktober 1840 als 
dochter van de kastelein Roelof Vos en Alberdina Hagedoorn. Als beroep van Albert is vermeld “buitenl. 
zeevaarder”.  
Katrina hertrouwde op 29 januari 1869 te Zuidlaren met de buitenvaarder Bronno Frederikus Jansonius. 
Van Katrina geen overlijdensakte kunnen vinden. 
Albert Drenth overleed op 01 december 1866 te Coronie (Suriname). 
 
Provinciale Groninger Courant 10 januari 1867 do. 
Groningen, 9 januari. Volgens alhier ontvangen bericht is kapitein A.P. Drenth, voerende de schoonerbrik 
PERSA, bij arrivement te Suriname met drie man zijner equipage bij het aan wal roeien met de boot omgeslagen 
en verdronken. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.Ph.Drenth was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 120 in 
1866. 
 
De schepen 
A.P.Drenth was gezagvoerder gedurende: 
* 1866 van de schoenerbrik “Persa”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 156 ton o.m., varend voor H.Tamming & Co 

te Zuidlaren. 
Geen monsterrollen in de collectie op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen. 
 

********** 
 

DRENTH, HARMANNUS (PHILIPPUSZ) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harmannus Drenth werd geboren te Zuidlaren 05 december 1824 als zoon van Philippus Warners Drenth en 
Anna Catharina Visser. Harmannus was de broer van de Collegeleden Albert en Jan Philippusz. Drenth. 
Hij trouwde op 23 december 1851 te Tönningen, Denemarken als scheepskapitein met Anna Catharina Duit, 
geboren 25 februari 1830 te Veendam als dochter van de schipper Derk Hindriks Duit en Anna Maria Karels. 
Geen overlijdensgegevens van Harmannus en Anna Catharina kunnen vinden. 
Bij geboorte van een zoon in 1857 was Harmannus scheepskapitein. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Ph. Drenth was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 120 in de 
periode 1859 t/m 1864. 
 
De schepen 
H.F.Drent was gezagvoerder gedurende: 
* 1844 van de tjalk “Vrouw Neeltje”, gebouwd in 1832, bouwplaats niet vermeld, 54 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1852 t/m 1856 van de kof “Morgenster”, gebouwd in 1851 te Martenshoek, 94 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Zuidlaren; 
* 1857 t/m 1864 van de 2-mastschoener “Morgenster”, gebouwd in 1856 te Tönning, 128 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Zuidlaren. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen kent 4 rollen met de naam 
van Harmannus Philippus Drenth en wel: 
17 maart 1840, schip “Vrouw Catharina” kapitein Philippus Warners Drent(h), geen leeftijd en woonplaats 

vermeld. Voorts stuurman en de kok Harmannus Philippus Drent(h), 15 jaar, geen woonplaats vermeld. 
24 maart 1842, schip “Anna Catharina”, kapitein Philippus Warners Drent(h), geen leeftijd en woonplaats 

vermeld. Voorts stuurman, kok en de matroos Harmannus Philippus Drent(h), 17 jaar uit Zuidlaren. 
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02 maart 1843, schip “Anna Catharina”, kapitein Philippus Wanders Drent(h), geen leeftijd en woonplaats 
vermeld. Voorts stuurman, kok en de matroos Harmannus P.Drent(h), 18 jaar uit Zuidlaren. 

15 januari 1852, galjoot “Morgenster”, schipper H.P.Drenth, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 
stuurman, kok en een matroos. 

In zijn subalterne periode voer Harmannus bij zijn vader. 
 

********** 
 

DRENTH, JAN (PHILIPPUSZ). 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Drent werd geboren te Plankensloot (Zuidlaren) op 07 september 1829 als zoon van de schipper Philippus 
Warners Drent en Anna Catharina Visscher. Jan was de broer van de Collegeleden Albert en Harmannus 
Philippusz. Drenth. 
Jan trouwde op 28 april 1869 te Zuidlaren, zonder beroep, met Grietje Leving, geboren te Zuidlaren 15 juni 
1836 als dochter van de voerman Jan Leving en Annigje Smeenge. Grietje overleed op 26 oktober 1904 te 
Zuidlaren, 68 jaar. 
Jan overleed op 11 januari 1914 te Zuidlaren, 84 jaar, zonder beroep. 
In geboorteakte te Zuidlaren van kinderen werd vader Jan in 1870 en 1872 vermeld als “veerschipper” en in 
1873 als “schipper”. In de overlijdensakte van een zoon in  1876 was hij “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.Ph. Drent was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 121 in de 
periode 1859 t/m 1869. 
 
De schepen 
J.P.Drent was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1867 van de galjoot “Zuidlaren”, gebouwd in 1857 te Martenshoek, 142 ton o.m., varend voor 

E.Pelink te Zuidlaren. Het schip is in 1867 verongelukt blijkens een bericht uit Beiroet. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen kent 1 rol met de naam van 
Jan Drenth en wel: 
10 maart 1851, kof “Anna Catharina”, schipper Warner Drent, 24 jaar uit Zuidlaren. Voorts stuurman, kok en de 

matroos Jan Drenth, 21 jaar uit Zuidlaren. 
 

********** 
 

DROK, HARM (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harmen Jans Drok werd geboren op 09 maart 1815 te Wildervank als zoon van de bakker Jan Harms Drok en 
Garmtje Harms Mooi. 
Geen verdere gegevens kunnen vinden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Harm J. Drok was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 20 in de 
periode 1840 t/m 1844. 
 
De schepen 
H.J.Drok was gezagvoerder gedurende: 
* 1840 t/m 1843 van de kof “Concordia”, bouwjaar en -plaats ontbreken, 180 ton o.m., geen vermelding van 

eigenaar, varend vanuit Wildervank. Het schip is 02 december 1843 gestrand op Rottum. Het werd 
afgebracht en verkocht. 

en 
* 1841 t/m 1844 van de tjalk “Concordia”, gebouwd in 1840, bouwlocatie niet vermeld, 56 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1844 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip ”Concordia”. 
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In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen worden zowel Harm Jans 
als Harmannus Jans Drok genoemd, soms als bemanningsleden op hetzelfde schip. In verreweg de meeste gevallen 
zijn geen leeftijden en woonplaatsen genoemd zodat identificatie niet mogelijk is.  
De enige uitzondering is een rol van 13 oktober 1845 met de kof “Martha Margrietha”, kapitein Berend Frans 
Nepperus, geen leeftijd vermeld uit Veendam en stuurman Harmannus Jans Drok, 30 jaar uit Wildervank. 
Voorts zijn er de volgende opgaven die wellicht aan de gezochte Harm Jans Drok mogen worden toegeschreven 
vanwege de vermelding van de “Concordia”: 
16 maart 1840, tjalk “Concordia”, schipper Harm Jans Drok. Voorts stuurman en de kok Harmannus Jans Drok. 
14 februari 1842, schip “Concordia”, schipper Harm Jans Drok. Voorts stuurman Harmannus Jans Drok en een 

kok. 
Geen opgaven van leeftijden en woonplaatsen. 
 

********** 
 

DUBBEN, GEERT (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geert Dubben werd geboren op 23 januari 1846 te Onstwedde/Stadskanaal als zoon van de schoenmaker Harm 
Geerts Dubben en Margartetha Hendriks Solter. 
Hij trouwde op 24 december 1874 te Oude Pekela als schipper met Afina Jonker, geboren op 02 januari 1846 te 
Oude Pekela als dochter van de winkelier Harm Rentes Jonker en Anna Egberts Kok. Zij overleed op 14 
december 1886 te Oude Pekela, 40 jaar. 
Geert hertrouwde op 15 juni 1899 te Oude Pekela als logementshouder met Alberdiena Edens, geboren op 17 
maart 1853 te Winschoten als dochter van de landbouwer Tiddo Alberts Edens en Nantje Ufkes. Zij overleed op 
10 maart 1939 te Adorp, 85 jaar. 
Geert overleed op 01 augustus 1920 te Oude Pekela, 74 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten werd Geert Dubben in 1876 en 1878 vermeld als schipper en in  1888 als winkelier. 
 
“Kapitein Geert Dubben, vanaf 1874 schipper op de schoenerkof ALIDA ELISABETH, houdt het zeemansleven 
voor gezien en gaat in 1882, wanneer zijn schip in het najaar strandt bij Arensberg en wrak slaat, definitief aan de 
wal. Hij wordt kastelein in het logement Harmonie, dat gelegen is op het adres Feiko Clockstraat 214 in Oude 
Pekela. Hij verkoopt het logement Harmonie in 1901 uit de hand aan kapitein Jan Derk Kuiper. 
Uit: Jan Derk Kuiper. Het zeemansleven van een Pekelder kapitein door Rinze K.Mast, in Jaarverslag 2008 van 
het Kapiteinshuis Pekela. Stichting Westers, pp.6-20. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.H.Dubben was met vlagnummer 140 in de periode 1874 t/m 1883 effectief lid van het zeemanscollege “De 
Trouw” te Oude Pekela. 
G.H.Dubben was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 86 in de 
periode 1880 t/m 1920. 
 
De schepen 
G.H.Dubben was gezagvoerder gedurende: 
* 1875 t/m 1881 van de schoenerkof “Alida Elisabeth”, gebouwd in 1841 te Pekela, 172 ton o.m., varend voor 

R.P.Brons & Zn te Pekela. In 1882 is het schip bij Arendsberg (Ösel) gestrand en wrak geraak, terwijl het 
met cokes onderweg was van Sunderland naar Riga. 

 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geert H. en Geert Harms Dubben.  
Het overzicht luidt: 
1859 kajuitwachter op de “Agatha” onder Garrelt Schuur geen leeftijd 
1861 koksmaat op de “Agatha” onder Garrelt Schuur idem 
1872 stuurman op de kof “Christina” onder Jan Hazelhoff idem 
1873 stuurman op de schoener “Aaltje Holtman” onder Jan H.Lukens 26 jaar 
1874-1878 kapitein op de kof “Alida Elizabeth” 28-32 jaar 
 

********** 
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DUINTJER, DERK (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Derk Duintjer werd geboren/gedoopt te Veendam op 24 mei/06 juni 1802 als zoon van de schipper Hendrik 
Dirks Duintjer en Jantje Gosses van der Werf. 
Hij trouwde op 20 januari 1828 te Veendam met Gepke Ottes Post, gedoopt te Veendam 18 september 1803 als 
dochter van de landbouwer Otto Hindriks Post en Geesjen Jans. Gepke overleed op 16 maart 1875 te Veendam, 
71 jaar. 
Dirk overleed op 26 oktober 1859 op zee.  
NRC 10 november 1859. 
Amsterdam, 9 november. Het schip (opm: kof) FRISO, 20 oktober van Cardiff naar Rotterdam vertrokken, is te 
Cardiff met schade en wegens verlies van kapt. D.H. Duintjer, uit zee teruggekomen. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.H.Duintjer was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 75 in de periode 1846 t/m 1855. 
D.H.Duintjer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 103 in de 
periode 1858 t/m 1859. 
D.H.Duintjer is vermoedelijk in januari 1856 met vlagnummer 11 ingeschreven als lid van het Harlinger 
zeemanscollege "Zeemansvoorzorg". Zijn schip was de "Friso". Hij was lid van het College in de periode 1853-
1859. 
 
De schepen 
D.H. Duintjer was gezagvoerder gedurende: 
* 1843 t/m 1855 van de kof “Friso”, gebouwd in 1841 te Veendam, 75 ton o.m., varend voor P.Koumans-

Smeding te Leeuwarden; 
* 1856 t/m 1859 van de schoenerkof “Friso” ex Geziena Pronk, gebouwd in 1851 te Hoogezand, 104 ton o.m., 

varend voor P.Koumans-Smeding te Leeuwarden. 
 
In de monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Derk Hindriks Duintjer.  
Het overzicht luidt: 
1824 matroos op de “Eendragt” onder Jan Hendrik Deddes geen leeftijd 
1828 stuurman op de “Concordia” onder Albert E.Pot idem 
1829 stuurman op de “Engberdina” onder Gosse J.Bossinga idem 
1830 stuurman op de “Vlijt”  onder Jan Simons Bakker idem 
1837 stuurman op de “Hillegiena Wilkens” onder Jan Jans de Jongh idem 
1840 stuurman op de “Hoop en Fortuin”  onder Ente A.Niehof 38 jaar 
1845-1857 schipper op de kof “Friso”  geen leeftijd 
 

********** 
 

DUINTJER, HINDRIK DERKS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik Derks Duintjer werd geboren 09 september 1837 te Veendam als zoon van de zeeman Derk Hindriks 
Duintjer en Gepke Ottes Post. 
Hij trouwde op 02 mei 1866 te Veendam als schipper met Janka de Vries, geboren te Veendam 16 april 1845 als 
dochter van de schipper Harm Geerts de Vries en Anje Jans Smit. Janka overleed op 20 februari 1930 te 
Veendam, 84 jaar. 
Hindrik Derks overleed op 18 juni 1913 te Zutphen, 75 jaar, zonder beroep. 
Bij geboorten van kinderen in 1867 en 1869 was de vader “schipper” 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.D.Duintjer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 85 in de 
periode 1867 t/m 1869. 
H.D.Duintjer was effectief lid van het zeemanscollege“Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam  met 
vlagnummer 154 in de periode 1860 t/m 1869.  
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De schepen 
H.D.Duintjer was gezagvoerder gedurende: 
* 1861 t/m 1868 van de schoenerkof “Friso” ex Geziena Pronk, gebouwd in 1851 te Hoogezand, 104 ton o.m., 

varend voor P.Koumans-Smeding te Leeuwarden. Het schip voer in 1869 voor kapitein/eigenaar J.H.Ymker 
vanuit Pekela en was herdoopt in “Fenna Hendrika”. 

 
Het Veenkoloniaal Museum te Veendam bezit een scheepsportret in bruikleen van de “Friso”, 1851, 104 ton, 
varend onder kapitein H.D.Duintjer te Veendam voor rederij P.Koumans-Smeding te Leeuwarden. Het portret 
draagt geen signatuur en is uit 1863. Het voert de collegevlag 154 van het Veendammer zeemanscollege 
“Maatschappij tot Nut der Zeevaart”. 
 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hindrik Derks Duintjer.  
Het overzicht luidt: 
1851-1852 kok op de kof “ Friso” onder Derk Hindriks Duintjer (zijn vader) geen leeftijd 
1854-1855 lichtmatroos op de kof “ Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd 
1857 matroos op de kof “ Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd 
Wellicht heeft Hindrik Derks als schipper gevaren vanuit Harlingen. Daarvan zijn nog geen gegevens op 
internet, maar zullen op termijn wel verschijnen. 
 

********** 
 

DUINTJER, OTTO (DERKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Otto Duintjer werd geboren 20 maart 1831 te Veendam als zoon van de schipper Derk Hindriks Duintjer en 
Gepke Ottes Post. 
Hij trouwde op 30 juni 1856 te Veendam als schipper met Geertje Hanssen, geboren 03 november 1834 te 
Veendam als dochter van de zeeman Obbe Alberts Hanssen en Anje Jans Smit. 
Ik heb geen overlijdensakten van Otto en Geertje gevonden, ook niet te Rotterdam. 
In 7 akten van kinderen uit de periode 1859-1880 wordt vader Otto vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
O.D.Duintjer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 14 in de 
periode 1857 t/m 1892. 
 
De schepen 
O.D.Duintjer was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1868 van de kof “Aukje Gepkelina” ex Aukje, gebouwd in 1850 te Woudsend, 78 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1869 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Afiena”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 151 ton o.m., varend voor 

G.Hoetjer te Veendam; 
* 1871 t/m 1877 op hetzelfde schip maar nu voor Hoetjer & Koops; 
* 1878 t/m 1881 van de bark “Baron van Pallandt” ex Graafstroom, gebouwd in 1858 te Alblasserdam bij C.Smit, 

756 ton o.m., varend voor J.van Renswoude & Zn te Rotterdam. Met teakhout van Moulmein bij Plymouth 
gestrand en wrak.  

 
In 19 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Otto en Otto Derks Duintjer.  
Het overzicht luidt: 
1845 scheepsjongen op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer (zijn vader) geen leeftijd 
1847 kok op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd 
1849-1850 lichtmatroos op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd 
1851 matroos op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd 
1852 stuurman op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd 

Otto Duintjer heeft de gehele subalterne periode onder zijn vader gevaren 
1854-1867 schipper op de kof “Aukje Gepkalina”  22-35 jaar 
1868-1875 schipper op de schoener “Afiena” 36-41 jaar 
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DUIVEN, PIETER KORNELIUS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Pieter Kornelius Duiven werd geboren op 02 februari 1827 te Wildervank als zoon van de grutter Klaas Hendriks 
Duiven en Anna Kiel. 
Hij trouwde op 25 januari 1854 te Wildervank als zeeman met Albertje Pekelder, geboren te Wildervank 31 
augustus 1830 als dochter van de schipper Geert Jans Pekelder en Jantje Hindriks Joosten. Van Albertje geen 
overlijdensakte gevonden. 
Pieter Kornelius overleed op 28 februari 1903 te Stadskanaal gem. Wildervank, 76 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten uit de periode 1857 t/m 1880 werd vader Pieter vermeld als “schipper”, in 1890 en 1903 als 
boekhandelaar en in 1894 als koopman. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.K.Duiven was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 77 in de 
periode 1855 t/m 1903. 
 
De schepen 
P.K.Duiven was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 van de schoenerkof “Alberdina Lammechiena”, gebouwd in 1854 te Wildervank, 101 ton o.m., varend 

voor P.K.Duiven te Wildervank. Het schip is bij Skagen gestrand op weg van Bergen naar Dantzig; 
* 1856 t/m 1863 van de kof “Herstelling”, gebouwd in 1855 te Wildervank, 113 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1863 gezonken; 
* 1865 t/m 1876 van de 2-mastschoener “Jeannette”, gebouwd in 1864 te Wildervank, 120 ton o.m., varend voor 

J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. Het schip strandde in 1876 bij Tidevilde (Elseneur)  en werd verkocht; 
* 1878 t/m 1881 van de tjalk “Alberdina” ex Anna Douma, gebouwd in 1873, bouwlocatie niet vermeld, 74 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. In 1881 verkocht naar de binnenvaart. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt in 4 documenten de 
naam vermeld van Pieter Kornel(i)us Duiven en wel: 
18 juni 1851, galjoot “Gezina Pronk”, schipper Okke Willems Pronk, 40 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman 

Pieter Kornelius Duiven, 24 jaar uit Wildervank, kok en 2 matrozen. 
01 juli 1854, schoenergaljoot “Alberdina Lammechina”, schipper Pieter Kornelis Duiven, 27 jaar uit Wildervank. 

Voorts stuurman, kok en 2 matrozen. 
21 juli 1855, schoenergaljoot “Herstelling”, schipper Pieter Kornelius Duiven, 28 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman, kok, matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
31 januari 1874, schoener “Jeannette”, schipper Pieter Kornelis Duiven, 47 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok en een lichtmatroos. 
 

********** 
 

DUUT, HINDRIK (HEEREZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik Duit werd geboren op 09 juni 1833 te Veendam als zoon van de zeeman, later schipper Heere Hindriks 
Duut en Fenna Obbes van Dam. Hij was de broer van Collegelid Obbo Duut. 
Hij trouwde op 16 februari 1860 te Veendam met Lammechien Zoutman, geboren 19 september 1836 te Veendam 
als dochter van schipper Evert Reints Zoutman en Geertruida Jacobs Hoedtjer. Lammechien overleed op 24 maart 
1865 te Veendam. 
Hindrik hertrouwde op 19 februari 1868 als zeeman met Jeltje Boer, geboren te Veendam 27 november 1838 als 
dochter van schipper Gieze Eilte Boer en Geertje Eilts de Vrede. Jeltje overrleed op 03 augustus 1901 te Sarastraat 
gem. Veendam, 62 jaar. 
Hindrik overleed op 10 oktober 1899 te Sarastraat gem. Veendam, 66 jaar, cargadoor. 
In BS-akten van 5 kinderen in de periode 1865-1879 wordt Hindrik vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
De vermelding van het lidmaatschap van ene H.H. Duit van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank 
in de scheepvaartalmanakken levert wat verwarring op, omdat de intitalen H.H. in de familie Duit een aantal 
keren van vader op zoon voorkomen waarbij de dragers schippers waren. 
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In de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart wordt met vlagnummer 95 een H.H.Duit vermeld 
vanaf jaargang 1872 t/m 1899 evenals in die van Sweys in de periode 1872 t/m 1876. Maar Sweys geeft bij 
nummer 95  t/m jaargang 1899 de toevoeging JUNIOR. 
Ik voeg, mede op grond van de opgaven in de monsterrollen, Duit en Duit Junior samen tot: 
H.H. Duit Jr was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 95 in de 
periode 1873 t/m 1899. 
 
H.H.Duit was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 95 in de periode 1873 t/m 1899. 
 
De schepen 
H. H. Duit Jr was gezagvoerder gedurende: 
* 1864 t/m 1884 van de 2-mastschoener “Lammechiena”, gebouwd in 1863 te Muntendam, 153 ton o.m., varend 

voor C.ten Horn te Veendam. Het schip werd in 1884 verkocht naar Duitsland. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hindrik Heeres/Heres Duut. 
Het overzicht luidt: 
1847-1848 kok op de kof “Fennechina” onder Heero Hindriks Duit (zijn vader)  14-15 jaar 
1849 lichtmatroos op de kof “Fennechina” onder Heero Hindriks Duit)  geen leeftijd 
1849 kok op de kof “Fennechina” onder Heero Hindriks Duit  idem 
1850 lichtmatroos op de kof “Fennechina” onder Heero Hindriks Duit  idem 
1851 matroos op de kof “Fennechina” onder Heero Hindriks Duit  idem 
1853-1856 stuurman op de kof “Fennechina” onder Heero Hindriks Duit   idem 
1880-1881 schipper op de schoener “Lammechina”  46-47 jaar 
Hindrik voer gedurende zijn subalterne periode bij zijn vader. 
 

********** 
 

DUUT, OBBO (HEEROZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Obbo Duut werd geboren op 07 september 1844 te Beneden Verlaat, gem. Veendam als zoon van de schipper 
Heero Hindriks Duut en Fenna Obbes van Dam. Hij was de broer van Collegelid Hendrik. 
Hij trouwde op 28 januari 1875 te Veendam als schipper met Dina Bossinga, geboren te Veendam 27 december 
1847 als dochter van de schipper Hidde Gosses Bossinga en Wemeltje Hindriks Oortjes. 
Geen overlijdensakten gevonden van Obbo en Dina. 
“Op 15 april 1877 kwam de schoenerbrik op weg van Harlingen naar Riga, terecht in zwaar weer en verlijerde naar 
de Schotse kust. Toen het dreigde te vergaan verliet de bemanning het schip. De bemanning bestond op deze reis uit 
de kapitein O.H.Duit, diens vrouw en twee kinderen (waarvan een baby van zes weken oud) en vijf 
bemanningsleden. De open jol waarin ze het vege lijf trachtten te redden, werd na 14 uur opgepikt door de bark 
Eastern Star uit Liverpool. De drenkelingen werden een dag later in Wick aan land gezet. De jol werd door de 
kapitein ter plaatse voor 2 pond verkocht.” 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
O.H.Duit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 143 in de 
periode 1876 t/m 1886. 
 
De schepen 
O.H.Duit was gezagvoerder gedurende: 
* 1875 t/m 1876 van de 2-mastschoener “Thetis”, gebouwd in 1854 te Hoogezand, 140 ton o.m., varend voor 

H.F.G.Kaiser te Veendam. Het schip is in 1876 te Dambeck gestrand; 
* 1878 t/m 1879 van de schoenerbrik “Astrea” ex Jonkvrouw Geertrui, gebouwd in 1849 te Joure, 184 ton o.m., 

varend voor K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip werd verlaten op 35 mijl van Wick. 
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In de colllectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 3 maal verwezen naar 
Obbo H.Duit/Duut en wel: 
23 februari 1867, schoener “Fenna Henderika” schipper Heero Hendriks Duut, 60 jaar uit Veendam. Voorts 

stuurman Obbo Heeres Duut, 22 jaar uit Veendam, kok, matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter. Obbo 
voer onder zijn vader. 

24 februari 1877, schoener “Astrea”, schipper Obbo H.Duit, 31 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een 
lichtmatroos. 

05 februari 1878, schoener “Astrea”, schipper Obbo H.Duut, 33 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok, 2 
matrozen en een lichtmatroos. 

 

********** 
 

DUUT, REINDER (PIETERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Reinder Duut werd gedoopt 10 januari 1802 te Veendam als zoon van de schipper Pieter Reinders Duut en 
Grietje Hindriks Westervaarder. 
Hij trouwde op 23 februari 1832 te Wildervank als schipper met Geertje Ottes Sap, geboren te Wildevank op 05 
januari 1808 als dochter van  schipper Otte Geuchies Sap en Hindrikje Pieters Boer.  
Geertje hertrouwde op 17 februari 1848 te Wildervank met de varensgezel later schipper  Egbert Jacobs Tuil die 
overleed op 21 juni 1875 te Wildervank. 
Geertje overleed op 19 december 1896 te Wildervank, 88 jaar. 
Reinder overleed op 18 augustus 1843 op zee, 42 jaar. Hij was gezagvoerder van de “Geerdina” en is overboord 
gevallen en verdronken op de hoogte van Helgoland op weg van Delfzijl naar de Oostzee.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Reinder P.Duut was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 11 in 
de periode 1840 t/m 1843. 
R.P.Duut was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 89 in het jaar 1841, 
 
De schepen 
R.P.Duit was  gezagvoerder gedurende: 
* 1834 t/m 1848 van de smak “Vriendschap”, gebouwd in 1818, bouwplaats niet vermeld, 61 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. (einddatum moet 1843 zijn) 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1843 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Vriendschap”. 
 
In 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Reinder Pieters Duit/Duut  
Het overzicht luidt: 
1819 ` kok op de “Jonge Reina” onder Jan H.Puister  
1820  kok op de “Vrouw Gesyna” onder Hendrik R. Stutvoet  
1821  kok op de “Vier Zusters” onder Roelf G.Oostra  
1822  kok op de “Juffrouw Hinderina” onder Berend H.Engelsman  
1823  lichtmatroos op de “Klara Margaretha”  
1824  kok op de “Harmina” onder Hendrik J.Hazewinkel  
1825-1826  matroos op de “Vijf Gebroeders” onder Lucas R.Roelfsema  
1827-1828  matroos op de “(Vr.) Alida” onder Hindrik F.Deddes  
1832-1842  schipper op de smak “Vriendschap”  
1843  schipper op de “Geerdina” Op deze reis is de schipper verdronken 
Geen vermelding van leeftijden en woonplaatsen in de monsterrollen. 
 

********** 
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DIJK, WILLEM (HOOITEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Willem Dijk werd geboren 28 augustus 1819 te Windeweer/Hoogezand als zoon van de landbouwer Hooite 
Willems Dijk en Geertje Jans Nieboer. 
Hij trouwde op 24 december 1841 te Wildervank met Anna Catharina van den Berg, geboren 24 juni 1819 te 
Helpman/Haren als dochter van de logementshouder/kastelein Derk van den Berg en Aafje Havinga. 
Geen overlijdensakten van het echtpaar Dijk-van den Berg gevonden. 
In BS-akten van 1842 en 1844 wordt Willem Dijk vermeld als “zeeman” en in 1846 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.H. Dijk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 8 in de periode 
1844 t/m 1847. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1844 t/m 1847 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Anna Catharina”. 
 
De schepen 
W.H.Dijk was gezagvoerder gedurende: 
* 1845 t/m 1851 van de kof “Anna Catharina”, gebouwd in 1842 te Wildervank, 68 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Willem Hooites Dijk. 
Het overzicht luidt: 
1841-1842 stuurman op de kof “Geerdina” onder kapitein Harm Willems Stuit 
1843-1845 schipper op de “Anna Catharina” 
 

********** 
 

EEFING, GEERT (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geert Eefting werd geboren 01 april 1849 te Winschoten als zoon van Hindrik Geerts Eefting en Catharina Maria 
Priejeé. 
Hij trouwde te Beerta op 30 augustus 1877 als koopvaardijkapitein met Maria Geertruida Eefting, geboren 14 maart 
1858 te Beerta als dochter van Harm Geerts Eefting en Wieke Dijksterhuis. Maria overleed te Winschoten op 26 
april 1913, 55 jaar. Hij was de zwager van kapitein Geert Harms Eefting. 
Geert Hindrik overleed te Wildervank op 11 januari 1923, 73 jaar.  
 
In diverse opgaven is sprake van een tweede kapitein G.H.Eefting, maar het betreft hier Geert HARMS Eefting, 
geboren te Beerta op 16 januari 1854 als zoon van Harms Geerts Eefting en Wieke Dijksterhuis.  
Deze Geert trouwde op 14 maart 1894 te Finsterwolde, zonder beroep, met Getruida Immiena Martens, geboren op 
02 november 1853 te Finsterwolde als dochter van de winkelier Abel Martens en Wea Kiwiet. Getruida overleed op 
04 augustus 1901 te Middelburg, 47 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.Eefting was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 72 in de 
periode 1876 t/m 1881. 
Dit lidmaatschap heb ik toegewezen aan Geert Hendrikz. omdat hij in 1877 lid werd en omstreeks datzelfde jaar 
trouwde. 
 
De schepen 
De navolgende lijst met schepen is door Bouma steeds toegeschreven aan G.H.Eefting. Op grond van de gegevens 
uit de monsterrollen zoals vermeld de site van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen heb ik besloten om 
de hierna vertgedrukte schepen toe te wijzen aan Geert Hendriks. Eefting. De schuingedrukte schepen hebben 
gevaren onder commando van Geert Harms Eefting. Van de overigen kan ik geen uitspraak doen. Derhalve dient 
hier nader onderzoek te geschieden. 
* 1876 t.m 1879 van de galjoot “Wieka”, gebouwd in 1859 te Pekela, 138 ton o.m. varend voor F.L.Drent te 

Pekela; 
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* 1877 t/m 1880 van de galjoot “Cornelia Johanna”, gebouwd in 1865 te Pekela bij J.Kars, 163 ton o.m., varend 
voor D.Mulder & Zn te Winschoten. Het schip werd te Colon afgekeurd; 

* 1878 van de schoenerbrik “Margaretha”, gebouwd in 1867, bouwlocatie en tonnage niet vermeld, geen 
vermelding van eigenaar en thuishaven. Het schip is in 1878 bij Kaap de Goede Hoop gezonken; 

* 1880 t/m 1881 van de bark “Concordia” ex Fruiterer, gebouwd in 1865 te Sunderland bij Robinson; 344 ton 
o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela. Het schip werd in 1881 weer herdoopt in “Fruiterer”; 

* 1881 t/m 1890 van de bark “Fruitener” ex Concordia ex Fruitener,  gebouwd in 1865 te Sunderland bij 
Robinson; 344 ton o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela; 

* 1884 van de 2-mastschoener “A.H. van Bergen”, ex Zeevaart, gebouwd in 1864 te Sappemeer, 132 ton 
o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela. Het schip is in Buenos Ayres verkocht; 

* 1886 t/m 1889 van de 2-mastschoener “Van Bergen” ex Arend, gebouwd in 1866 te Hoogezand, 144 ton 
o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela. Het schip werd verkocht in Brazilië; 

* 1892 t/m 1894 van de brik “Elisa Suzanna”, gebouwd in 1867 te Rotterdam, 268 ton o.m., varend voor 
K.B.Kuiper te Delfzijl; 

* 1894 t/m 1898 van de bark “Victoria” ex Adeline, gebouwd in 1876 bij F.Detjen te Elsfleth, 512 ton 
o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela. Het schip werd in 1898 verkocht naar Zweden. 

 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geert Hendrik Eefting. 
Het overzicht luidt: 
1871 t/m 1874 matroos op de “Martje Doornbos” onder kapitein Jan Aukens Smaal 22-25 jaar 
1881-1882 stuurman op de “Fruiterer onder kapitein Geert Harms Eefting 32-33 jaar 
1885 kapitein op de schoener “A.H. van Bergen” geen leeftijd 
1894 t/m 1895 kapitein op de bark Victoria” 45 jaar 
 

********** 
 

EERKES, ROELF 
Burgerlijke Stand gegevens 
Roelf Eerkes werd geboren te Buren ca. 1890 als zoon van de schipper Pieter Eerkes en Hendertje Lugthart. 
Hij trouwde op 20 februari 1919 te Wildervank als schipper met Hendrika Elisabeth Broekhuizen, geboren ca. 
1898 te Rotterdam als dochter van de schipper Gerrit Broekhuizen en Jantina Lukkien. 
Geen verdere gegevens gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.Eerkens staat als vlaggelid vermeld in de laatste ledenlijst in 1920 van het zeemanscollege “De Harmonie” uit 
Wildervank met vlagnummer 12. Hij kan tot een later jaar effectief lid zijn geweest. 
 
De schepen 
Noch in Bouma noch in de lijst van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 
een kapitein Eerkens genoemd. 
De schepenlijst van Bouma bestrijkt alleen de periode van 1815 t/m 1900. 
 

********** 
 

EILERS, JAN ABRAHAMS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Abrahams Eilers werd geboren op 
26 januari 1820 te Veendam als zoon van de schipper Nikolaas Eilers en Cijka Jans Hazewinkel. 
Er zijn te Groningen geen verdere akten gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.A.Eilers was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 58 in de 
periode 1851 t/m 1852. 
 
 
 



 78

De schepen 
J.A.Eilers was gezagvoerder gedurende: 
* 1851 t/m 1852 van de tjalk “Harmonie”, gebouwd in 1837 te Martenshoek, 56 ton o.m., geen reder vermeld, 

varend vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1851 en 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Harmonie”. 
 
In de serie monsterrollen, vermeld op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt geen J.A.Eilers 
vermeld.  
 

********** 
 

EILERS, JAN RUDOLF 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Rudolf Eilers werd geboren te Veendam op 28 oktober 1811 als zoon van de schipper Nicolaas Eilers en 
Sieke Jans Hazewinkel. 
Hij trouwde op 27 augustus 1837 te Veendam als zeeman met Aaltje Jakobs Kemper, geboren te Veendam op 19 
februari 1812 als dochter van de landbouwer Jakob Fokkes Kemper en Niessien Gebels Nienhuis. Geen 
overlijdensakte van Aaltje gevonden. 
Jan Rudolf overleed te Medemblik op 19 mei 1843, 31 jaar aan boord van zijn schip tussen Wieringen en 
Medemblik, koopvaardijkapitein 
In een geboorteakte van een kind in 1842 wordt vader Jan Rudolf vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.R.Eilers was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 39 in de 
periode 1841 t/m 1843. 
 
De schepen 
* 1841 t/m 1843 van de kof “de Hoop”, gebouwd in 1840, 76 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit 

Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 en 1843 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Hoop”. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Johan/Jan Rudolf (Nicolaas).  
Het overzicht luidt: 
1826 lichtmatroos op de “Harmina”  onder Hindrik Jans Hazewinkel. 
1827 kok op de “Jonge Pieter”  onder Eilt Pieters Boer 
1828 matroos op de “Arius” onder Roelf Cornelius Hazewinkel 
1830-1831 matroos op de “Jonge Gerrit”  onder Albert Hazewinkel 
1832 stuurman op de “Jonge Gerrit”  onder Albert Hazewinkel 
1834 stuurman op de “Jonge Pieter”  onder Eilt Pieters Boer 
1836 stuurman op de “Geerdina”  onder Eilt Alberts Doewes 
1837 schipper op de “Verwachting” 
1839-1840 stuurman op de kof “ onge Cornelius”  onder Albert Hazewinkel 
1841 schipper op de kof “Hoop. 
 De monsterrollen vermelden geen leeftijd en woonplaats 
 

********** 
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EMMELKAMP, HENDRIK ERENTS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik Erents Emmelkamp werd geboren op 17 juli 1814 te Wildervank als zoon van Erents Filippus 
Emmelkamp en Harrmke Jans.  
Hij trouwde met Annechien Roelfs Panman, geboren te Wildervank op 30 november 1812 als dochter van de 
landboer Roelf Willems Panman en Martje Meertens. Annechien overleed op 10 mei 1875 te Wildervank, 62 
jaar, beroep echtgenoot is schipper. 
Hendrik Eernst overleed op 19 maart 1883 te Wildervank, 68 jaar, zonder beroep, weduwnaar. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1838 t/m 1876 wordt Hendrik vermeld als ´schipper”. Bij zijn 
overlijden was hij “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.E.Emmelkamp was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 15 in de 
periode 1855 t/m 1878 
 
De schepen 
H.E.Emmelkamp was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1861 van de tjalk “Annechiena”, gebouwd in 1842 te Veendam, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1861 t/m 1876 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1861 te Sappemeer, 65 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip werd in 1876 verkocht naar Duitsland. 
en van 
* 1850 t/m 1857 van de tjalk “Geertruida”, gebouwd in 1846 te Wildervank, 55 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik/Hindrik E/Ernst Emmelkamp. 
Het overzicht luidt: 
1854-1857 schipper op de tjalk “Annechina” 42-49 jaar 
1871-1875 schipper op de kof “Hendrina” 55-59 jaar 
 

********** 
 
 

EMMELKAMP, HENDRIK (FILIPPUSZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik Emmelkamp werd geboren op 24 juli 1848 te Wildervank als zoon van de schipper Filippus Eernst 
Emmelkamp en Geertruid Legger. Hij was de broer van het Collegelid Jan Filippusz. Emmelkamp. 
Hij trouwde op 30 december 1873 te Veendam als schipper met Hinderika Jantina Slager, geboren te Veendam 
op 08 mei 1849 als dochter van de zeeman later schipper Tonnis Martens Slager en Hillechien Jans Muntendam. 
Hinderika Jantina overleed te Groningen op 18 februari 1929, 79 jaar. 
Hendrik overleed op 22 augustus 1899 te Groningen, 51 jaar, zonder beroep. 
In geboorteakten van kinderen uit 1874 en 1876 wordt Hendrik vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.F.Emmelkamp was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 76 in de 
periode 1871 t/m 1885. 
 
De schepen 
H.F.Emmelkamp was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 t/m 1872 van de kof “Meermin”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 65 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip werd in 1872 overzeild; 
* 1873 t/m 1880 van de galjoot “Jantina” ex Thelina, gebouwd in 1868 te Pekela, 75 ton o.m., varend voor 

B.R.Winters te Wildervank. 
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In de 4 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Hendrik Emmelkamp. 
Het overzicht luidt: 
1870-1871 schipper op de kof “Meermin” 22-23 jaar 
1874-1875 schipper op de galjoot “Jantina” 25-26 jaar 
 

********** 
 

EMMELKAMP, JAN (FILIPPUSZ) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Emmelkamp werd geboren op 29 augustus 1835 te Wildervank als zoon van schipper Filippus Eernst 
Emmelkamp en Geertruit Jans Ligger. Hij was de broer van het Collegelid Hendrik Filippusz. Emmelkamp. 
 
Hij trouwde op 19 december 1867 te Wildervank als schipper met Margina Wemelina Veenhuizen, geboren te 
Wildervank op 04 augustus 1843 als dochter van de schuitenvoerder Roelf Luitjes Veenhuizen en Grietje 
Hendriks Oortjes. 
Geen verdere gegevens gevonden 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.F.Emmelkamp was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 45 in de 
periode 1863 t/m 1864.Hij was vlaggelid met vlagnummer 8 in de periode 1870 t/m 1872. 
Ik heb geen 2de schipper Jan Emmelkamp gevonden en ga er voorlopig van uit dat het om dezelfde persoon gaat, die 
na zijn effectieve lidmaatschap vlaggelid is geworden. 
 
De schepen 
Behalve in de opgaven uit monsterrollen heb ik geen schepen onder commando van een J. (F.) Emmelkamp kunnen 
vinden. 
 
In de 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Jan, Jan F. en Jan Filippus Emmelkamp. 
Het overzicht luidt: 
1851-1852 kok op de kof “Jantina” onder Harm Jacobs Blaak geen leeftijd 
1853 lichtmatroos op de kof “Eendragt” onder Hinderikus Scheppers idem 
1854 lichtmatroos op de kof “Jantina Hinderika” onder Egbert W.Ketelaar idem 
1855 matroos op de galjoot “Grietje” onder Kristiaan K.Scholten idem 
1856 stuurman op de tjalk “Geertruida” onder Filippus Emmelkamp (zijn vader) idem 
1857 stuurman op de kof “Grietje” onder Kristiaan K.Scholten 21 jaar 
1858 stuurman op de kof “Geerdina” onder Jan Harms Stuit 22 jaar 
1859 stuurman op de kof “Anna Elisabeth” onder Jan Leffers 23 jaar 
1868-1871 schipper op de smak “Vier Broeders” 32-35 jaar 
 
Provinciale Groninger Courant 13 november 1871 
Dantzig, 7 november. De Wildervankster kof VIER BROEDERS, kapt. Emmelkamp, van Newcastle met ijzer, 
soda en cement herwaarts bestemd, is eergisteravond bij Scholinsin gestrand.  
 
Provinciale Groninger Courant 20 november 1871 
Schmolsin (opm: thans Schmoldzino), 14 November. De equipage van het in de nabijheid gestrande 
Wildervankster kofschip VIER BROEDERS, kapitein Emmelkamp, bestaande uit drie man en de vrouw van de 
kapitein, is gered. 
 

********** 
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ENGELSMAN Jr, H. 

Burgerlijke Stand gegevens 
Mijn bestand aan 19e eeuwse koopvaardijkapiteins kent een aantal gezagvoerders Engelsman met de H. als eerste 
initiaal. De toevoeging Jr veronderstelt een vader die ook schipper was en de initiaal H. droeg.  
Het lidmaatschap van de zeemanscollege in Wildervank duidt op een inwoner van Wildervank en op het bereiken 
van de kapiteinsrang zo rond 1858. De einddatum van het lidmaatschp in 1862 duidt op een overlijden van de 
kapitein nà dit jaar. 
Combinatie van deze overwegingen heeft geen passende kapitein opgeleverd.  
Ik laat het bij de vermelding van het lidmaatschap van het College en kan geen verdere bijzonderheden  vermelden  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Engelsman Jr was effectief lid van het zeemanscollege “ De Harmonie” te Winschoten met vlagnummer 95 in 
de periode1858 t/m 1862 
 

********** 
 

FLIK, JAN (GEERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Flik werd geboren te Veendam 06 juni 1821 als zoon van schipper Geert Berends Flik en Pietertje Jans 
Martijn. 
Hij trouwde op 20 december 1848 te Veendam als zeeman met Heiltje Jans Smid, geboren te Veendam op 24 
augustus 1820 als dochter van de koopman later timmerman Jan Hindriks Smid en Marchien Berends Rubring. 
Heiltje Jans overleed op 21 maart 1854 te Antwerpen, 33 jaar. 
Jan hertrouwde te Amsterdam op 12 februari 1857 als stuurman met Maria Alida Muller, geboren te Amsterdam 
op 25 september 1823 als dochter van Hendrik Albertus Muller en Gerharda van der Blijk. Van Maria Alida 
geen overlijdensakte gevonden. 
Jan overleed op 06 juni 1888 te Amsterdam, Amstel Kanton 1 nr. 51, 67 jaar.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.G.Flik was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 125 in de periode 
1859 t/m 1868. 
J.G.Flik was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut de Zeevaart” te Veendam met vlagnummer 
153 in de periode 1851 t/m 1860. 
 
De schepen 
J.G.Flik was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 van de kof “Catharina”, gebouwd in 1848 te Wildervank, 114 ton o.m., varend voor Jeremias Meijes en Zn 

te Amsterdam. 
 
In het overzicht van monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt Jan Geerts Flik 
slechts één maal genoemd: 
12 februari 1842, kof “Jonge Pieter”, schipper Frans Pieters de Jonge, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman Jan Geerts Flik, geen leeftijd en woonplaats vermeld en een kok. 
 

********** 
 

FOLKERSMA, HINDRIK 
Burgerlijke Stand gegevens 
Volgens de monsterrollen zou een Hindrik Jacobs Folkersma afkomstig zijn uit Veendam en als geboortejaar ca. 
1812 hebben. 
Hendrik Folkersma werd geboren op 20 december 1813 aan het Oosterdiep te Veendam als zoon van de 
koopman later gemeenteontvanger Jacob Hindriks Folkersma en Berendina Philippus Singer. 
Geen verdere gegevens gevonden 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
De ledenlijsten in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart vermeldt H.Folchersma als effectief 
lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Veendam met vlagnummer 56 in de periode 1847 t/m 1850.  
Een kapitein Folchersma is niet bekend maar wèl Folkersma. 
 
De schepen 
H.J.Folkersma was gezagvoerder gedurende: 
* 1847 t/m 1853 van de smak “Cornelia”, gebouwd in 1845 te Woudsend, 70 ton o.m., varend voor H.Kingma & 

Co te Makkum. In de jaren 1849-1850 zou H.J.Mooi de gezagvoerder zijn geweest. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt in een 3-tal 
documenten de naam van Hindrik Folkersma genoemd en wel: 
26 februari 1831, schip “Alberdina”, schipper Hindrik Alberts Hazewinkel, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman, matroos en de kok Hindrik Jacobs Folkersma, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 
23 februari 1846, smak “Cornelia”, schipper Hindrik Folkersma, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, matroos en een koksmaat. 
05 maart 1847, kof “Margrieta”, schipper Tys Wijnstok, 48 jaar uit Groningen. Voorts stuurman Hindrik 

Jacobs Folkersma, 35 jaar uit Veendam, kok, matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
 

********** 
 

GIEZEN, ROELF (ROELFZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Roelf Giezen werd geboren op 01 oktober 1840 te Oosterdiep gem. Veendam als zoon van de zeeman Roelf 
Giezes Giezen en Jantje Roelfs Viswat. 
Hij trouwde op 03 oktober 1864 te Wildervank als zeeman met Jacoba Oortjes, geboren te Wildervank 10 januari 
1831 als dochter van Hendrik Jans Oortjes en Jantje Klaassens Jonker. Zij was in 1857 getrouwd met de schipper 
Harm Hendrik Krans, die op 15 december 1862 overleed op St. Mare Haiti als kapitein van de schoener 
“Wildervank”. 
Na het overlijden van Roelof Giezen hertrouwde zij op 21 februari 1876 te Wildervank als winkelierster met de 
bakker Meindert Smid. 
Jacoba overleed op 21 november 1922 te Valthermond (Odoorn). 91 jaar. 
Geen overlijdensakten gevonden van Roelf Giezen maar hij zal zijn overleden tussen 1874 en 1876 
In geboorteakten van kinderen werd vader Roelf in 1865 vermeld als zeeman en in 1870 en 1872 als schipper. 
 
Ene Roelf Giezen, geboren 01 oktober 1840, afkomstig uit Veendam, behaalde zijn diploma met nr. 74 voor 1e 
stuurman aan de zeevaartschool te Veendam. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.R.Giezen was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 98 in de 
periode 1870 t/m 1875. 
 
De schepen 
R.Giezen was  gezagvoerder gedurende: 
* 1867 t/m 1871 van de 2-mastschoener “Wildervank”, gebouwd in 1862 te Wildervank, 129 ton o.m., varend 

voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. Het schip voer in 1872 voor W. de Lorne van Rossem te 
Amsterdam en was herdoopt in “Betsy”; 

* 1874 van de 2-mastschoener “Herstelling” ex Hollandsche Duiker, gebouwd in 1859 te Amsterdam, 107 ton 
o.m., varend voor P. van Rossem & Zn te Rotterdam. 

 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt in 2 documenten 
de naam van Roelf Giezen genoemd en wel: 
12 februari 1859, kof “Harmonie”, schipper Pieter Harms Doewes, 25 jaar, geen woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok, matroos en de lichtmatroos Roelf Giezen, 18 jaar uit Wildervank. 
20 januari 1870, schoener “Wildervank”, kapitein Roelof Giezen, 29 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok en 

een matroos. 
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GORT, EGBERT (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Egbert Gort werd geboren op 27 september 1826 te Veendam als zoon van de schipper Jan Jans Gort en Janna 
Kistekast. 
Egbert trouwde op 17 januari 1855 te Veendam als zeeman met Catharina Veling, geboren 02 oktober 1826 te 
Veendam als dochter van schipper Harm Roefs Velink (sic) en Trijntje Jans Zaaghoorn. Catharina overleed op 
05 maart 1858 te Veendam, 31 jaar, in het kraambed. 
Egbert hertrouwde op 14 december 1859 te Veendam als zeeman met Beika Pieters Meijer, geboren op 25 
september 1826 te Veendam als dochter van de zeeman, later schipper Pieter Paulus Meijer en Anje Lucas 
Aidema. 
Beika was op 23 januari 1856 eerder getrouwd met de zeeman Eilt Willems Stuit die op 06 juli 1858 te 
Amsterdam is overleden.  
Geen overlijdensakte gevonden van Egbert Jans Gort. 
In geboorteakten van kinderen uit 1860 en 1865 wordt vader Egbert vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.J.Gort was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 143 in de 
periode 1869 t/m 1875. 
E.G.Gort was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 143 in de periode 1851 t/m 1871. 
 
De schepen 
E.J.Gort was gezagvoerder gedurende: 
* 1861 van de kof “Vriendschap”, gebouwd in 1837 te Veendam, 64 ton o.m., varend voor E.L.Steenhuis te 

Veendam. Het schip voer in 1862 voor kapitein/eigenaar J.Houtsager te Amsterdam en was herdoopt in 
“Zeldenrust”; 

* 1862 t/m 1865 van het 1-mastkofschip “Bijka”, gebouwd in 1861 te Veendam, 64 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip strandde in 1865 bij Jutland en geraakte wrak. Het schip is 
vernoemd naar de 2de vrouw van de schipper; 

* 1867 t/m 1869 van de koftjalk “Hermina”, gebouwd in 1862 te Pekela, 54 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 
vanuit Pekela. 

 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Egbert Jans  en E.J.Gort. 
Het overzicht luidt: 
1855-1859 schipper op de tjalk “Vriendschap” 28-32 jaar 
1867 schipper op de koftjalk “Harmina”  41 jaar 
 

********** 
 

GRILK, JACOB (GERRITZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jacob Grilk werd geboren te Schiermonnikoog op 16 september 1847 als zoon van Gerrit Jacobs Grilk en 
Trijntje Maria Jannekes Haring.  
 Hij trouwde op 07 februari 1878 te Veendam met Alagonda Kolk, geboren op 18 maart 1854 te Veendam (in 
een huis aan het Oosterdiep) als dochter van schipper Dethmer Boukes Kolk en Jantje Berends Bol. Bij het 
huwelijk was de vader van de bruid aanwezig en werd toen vermeld als “koopman”. Alagonda overleed te 
Heemstede op 12 februari 1931. 
Jacob overleed op 21 augustus 1903 te Braila op een reis naar de Zwarte Zee. 
In BS-akten van 1879, 1880 en 1883 werd Jacob Grilk vermeld als “schipper” en in 1888 als “ opzichter”. 
(wellicht hield hij toezicht bij de bouw van een schip). 
 
Een portret van Allegonda Grilk-Kolk staat op p. 76 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en 
Pensioenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009, 444 pp. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.G.Grilk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 19 in de 
periode 1883 t/m 1895. 
J.G.Grilk was effectief lid van het zeemanscollege “De Herkenning”  te Schiermonnikoog met vlagnummer 17 in 
de periode 1878 t/m 1900. Hij nam dit nummer over van zijn vader Gerrit Jacobsz Grilk. 
Een J.Grilk was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 16 in de periode 1883 t/m 1891. Het is onduidelijk of dit Jacob of Janke Grilk is geweest. 
 
De schepen 
J.G.Grilk was gezagvoerder gedurende: 
* 1881 t/m 1885 van de kof/galjoot “Dolfijn” ex Anna Catharina Wilhelmina, gebouwd in 1862 bij 

I.A.Hooites te Hoogezand, 132 ton, varend voor W.H. de Wolf te Amsterdam; 
* 1886 t/m 1888 van hetzelfde schip maar nu varend voor H.J.Plant & Co te Schiedam. 
 Zeetijdingen 07 februari 1888, de kof “Dolfijn” ex Anna Catharina, 132 ton, bouwjaar 1862: “Bij Jershöft 

(Rügenwalde) gestrand en wrak”;  
* 1896 t/m 1897 van het schroefstoomschip “Echo” ex Stanford, gebouwd in 1883 bij Støberi & Dok te 

Stavanger, 488 ton, 65 PK, varend voor Hudig & Veder te Rotterdam. Het schip werd in 1897 verkocht 
naar Noorwegen. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 en 1895 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Dolfijn”. 
 
In de collectie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam bevindt zich een scheepsjournaal van de “Dolfijn” 
onder kapitein J.Grilk in 1882 voor H.J.Plant & Co te Schiedam. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt in 1 document de 
naam van Jakob Grilk genoemd en wel: 
03 april 1876, galjoot “Dolphijn”, kapitein Jakob Grilk, 28 jaar uit Schiermonnikoog. Voorts stuurman, matroos 
en een lichtmatroos. 
 

********** 
 

GROOT, C.H. de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geen passende gegevens gevonden maar volgens een monsterrol geboren ca. 1859 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
C.H. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 14 in de 
periode 1893 t/m 1898. 
 
De schepen 
C.H. de Groot was gezagvoerder gedurende: 
* 1891 t/m 1899 van de tjalk “Jantina”, gebouwd in 1885, bouwlocatie niet vermeld, 65 ton n.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1897 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Jantina”. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt in 1 document de 
naam van Cornelis de Groot als gezagvoerder van de tjalk “Jantina” genoemd en wel: 
24 maart 1892, tjalk “Jantina”, kapitein Cornelis de Groot, 33 jaar uit Hoogezand. Voorts een stuurman en een 

kok. 
 

********** 
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GROOT, CHRISTOFFER (OBBOZ.)  
Burgerlijke Stand gegevens 
Christoffer de Groot werd geboren op 18 mei 1822 te Oude Pekela als zoon van de landbouwer Obbo Hindriks de 
Groot en Esderdina Bergman. 
Hij trouwde op 27 november 1850 te Oude Pekela als zeeman met de dienstmeid Hilje Sijpkes, geboren op 24 
januari 1819 te Winschoten als dochter van de doodgraver Jan Eltjes Sijpkes en Ettje Bontkes. Hilje overleed op 10 
april 1885 te Winschoten, 66 jaar. 
In een overlijdensakte dd 8 december 1873 te Winschoten werd vermeld: 
Extract uit het Journaal gehouden aan boord van het Nederlandsche koopvaardijschip “Maria Refiena” blijkt dat op 
den zesden Oktober 1800 drieenzeventig des morgens ten zeven ure zeilende op de hoogte van Kijkduin aan boord 
van genoemd schip overleden is Christoffer Obbo de Groot, zoon van Obbo de Groot en Edzerdina Bergman 
geboren te Winschoten den 18den mei 1821 (moet zijn 1822), gehuwd met Hiltje Sijpkes en laatst gewoond 
hebbende te Winschoten.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
C.O. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 27 in de 
periode 1851 t/m 1861. 
C.O. de Groot was effecief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Winschoten met vlagnummer 107 in 
de periode 1858 t/m 1873. 
 
De schepen 
C.O. de Groot was gezagvoerder gedurende: 
* 1852 t/m 1857 van de schoenerkof “Maria Reiffiena”, gebouwd in 1851 te Pekela, 88 ton o.m., varend voor 

G.H.Addens te Winschoterzijl; 
* 1861 t/m 1873 van de galjoot “Maria Reiffina”, gebouwd in 1860 te Muntendam, 145 ton o.m., varend voor 

G.H.Addens te Winschoterzijl. 
 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Christoffer en Christoffer O. de Groot. 
Het overzicht luidt: 
1842 matroos op de “Wemelina”  onder Jan Klaassens de Boer 
1845 matroos op de “Maria Beerta” onder Klaas S.Tap 
1846 matroos op de “Ceres”  onder Pieter Vernes 
1850 stuurman op de “Egberdina Anna” onder Johannes A.Schuring 
1851-1860 kapitein op de “Maria Reifina”  
Er zijn geen leeftijden en woonplaatsen verrmeld 
 

********** 
 

GROOT, DANIEL (HOMMEZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Daniel de Groot werd geboren op 13 mei 1865 te Wildervank als zoon van de schipper Homme Lammerts de Groot 
en Jannetje Jonker. 
Hij trouwde op 02 maart 1905 te Wildervank als schipper met Grietje Dik, geboren 05 december 1871 te 
Wildervank als dochter van de koopman Eppe Dik en Wijchertje Huisman. 
Geen verdere BS-gegevens van het echtpaar of kinderen gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.H. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 24 in de 
periode 1898 t/m 1901 en vlaggelid t/m 1907. 
 
De schepen 
D. de Groot was gezagvoerder gedurende: 
* 1900 van de koftjalk “Vertrouwen”, gebouwd in 1899, bouwplaats niet vermeld, 113 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1900 bij Lemvig gestrand. 
Onzeker of dit schip moet worden toegeschreven aan Daniel de Groot. 
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In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1898 t/m 1907van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Onderneming”. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt in 2 documenten 
de naam van Daniel de Groot genoemd en wel: 
27 maart 1895, tjalk “ Concurrent”, kapitein Jakob de Groot, 34 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman Daniel de 

Groot, 29 jaar uit Wildervank en een matroos. 
06 maart 1896, tjalk “ Onderneming”, schipper Daniel de Groot, 30 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman en 

een kok. 
 

********** 
 

GROOT, FERDINAND HENDRIK de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Ferdinand Hendrik de Groot werd geboren te Marum op 06 februari 1827 als zoon van de grutter Derk Derks de 
Groot en Alieda Jacoba van der Linde. 
Ferdinand Hendrik trouwde op 04 februari 1858 te Wildervank als buitenvaarder met Jantje Smit, geboren 18 
december 1828 te Wildervank als dochter van de barbier Jan Jans Smit en Fokkien Doedes van Wijk. Jantje 
overleed op 25 december 1915 te Wildervank, 84 jaar, weduwe. 
Ferdinand werd vermist in 1869 met zijn galjoot de “Fortuna”. 
In geboorteakten van kinderen werd vader Ferdinand vermeld als zeeman in 1860 en 1865, als stuurman in 1862 
en als schipper in 1867. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
F.H. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “ De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 20 in 
de periode 1868 t/m 1869. 
 
De schepen 
F.H. de Groot was gezagvoerder gedurende: 
* 1866 t/m 1869 van de galjoot “Fortuna” ex Janke Schuringa, gebouwd in 1857 te Wildervank, 126 ton o.m., 

varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. Het schip werd in 1869 vermist. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt in 4 documenten 
de naam van Ferdinand Hendrik de Groot genoemd en wel: 
19 januari 1853, kof “Aurora”, schipper Roelf Klaassens de Boer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok en 2 matrozen waaronder Ferdinand Hendrik de Groot, geen leeftijd en woonplaats 
vermeld. 

29 januari 1855, kof “Frouwina Elizabet”, kapitein Meilof Jans de Jonge, 65 jaar uit Nieuwe Pekela. Voorts 
stuurman kok, 2 matrozen waaronder Ferdinand Hendiks de Groot, 27 jaar uit Wildervank, lichtmatroos 
en een scheepsjongen. 

09 februari 1867, galjoot “Fortuna”, schipper Ferdinand H.de Groot, 39 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok 
en een matroos. 

21 juni 1867, galjoot “Fortuna”, kapitein Ferdinand H. de Groot, 39 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman en een 
matroos. 

 

********** 
 

GROOT, G.G. de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geen BS-gegevens kunnen achterhalen. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.G. de Groot wass effectief lid van het zeemanscollege “ De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 16 in 
de periode 1883 t/m 1884. 
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De schepen 
G.G. de Groot was gezagvoerder gedurende: 
* 1883 van de brik “Eendragt” ex Erstattning, gebouwd in 1827, bouwlocatie niet vermeld, 185 ton o.m., geen 

vermelding van reder en thuishaven. Het schip werd vermist op weg van Boness naar Gøtenborg; 
* 1883 t/m 1886 van de 2-mastschoener “Eendragt”, ex Laurens, ex Ida, gebouwd in 1854 te Hoogezand, 147 ton 

o.m., varend voor W.S. van de Wetering te Delfshaven. 
en G. de Groot als gezagvoerder gedurende: 
* 1881 t/m 1882 van de 2-mastschoener “Anna”, gebouwd in 1855, bouwlocatie niet vermeld, 145 ton o.m., 

varend voor K.J.Bos te Wildervank; 
* 1889 t/m 1891 van de tjalk “de Hoop van Groningen”, gebouwd in 1886, bouwlocatie niet vermeld, 61 ton n.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. 
Wellicht dat G. en G.G. de Groot dezelfde kapitein zijn en de scheepsgegevens moeten worden gecombineerd. 
Geen monsterrollen kunnen traceren in het overzicht van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. 
 

********** 
 

GROOT, HINDRIK (LAMMERTZ) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik de Groot werd geboren te Wildervank 15 februari 1816 als zoon van de schipper Lammert Douwes de 
Groot en Afien Geuchies Sap. 
Hij trouwde op 17 mei 1842 te Wildervank als zeeman met Jantje Jans Leeuwes, gedoopt te Wildervank 28 
oktober 1810 als dochter van Jan Leeuwes en Gepke Arends, weduwe van Geuchien Lammerts de Groot, die op 
zee was omgekomen. Jantje overleed op 27 februari 1888 te Wildervank, 77 jaar, weduwe. 
Hendrik overleed, blijkens een overlijdensakte van een zoon, vòòr 1864. 
In geboorteakten van kinderen werd vader Hendrik vermeld als zeeman in 1842 en 1845 en als schipper in 1848. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.L. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 20 in de 
periode 1849 t/m 1859. 
 
De schepen 
H.L. de Groot was gezagvoerder gedurende: 
* 1847 t/m 1852 van de koftjalk “Jantina”, gebouwd in 1847 te Stadskanaal, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1853 t/m 1858 van de kof “Klaziena Arendina”, gebouwd in 1852 te Wildervank, 109 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Jantina”. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt in 4 documenten 
de naam van Hindrik Lammerts de Groot genoemd en wel: 
12 februari 1840, smak “Gezina”, schipper Jurjen Wynsdelts. Voorts stuurman Hindrik Lammerts de Groot, 

kok en een matroos. 
28 mei 1842, kof “Voorwaarts”, schipper Hielke Brugts. Voorts stuurman Hindrik Lammerts de Groot, kok 

en een matroos. 
31 januari 1846, schip “Vriendschap”, schipper Harm Klasens Meijer. Voorts stuurman Hindrik Lammerts de 

Groot, matroos en een kajuitwachter. 
31 mei 1847, koftjalk “Jantina”, schipper Hindrik Lammerts de Groot. Voorts stuurman, kok en een matroos. 
Geen leeftijden en woonplaatsen in de monsterrollen vermeld. 
 

********** 
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GROOT, ISRAEL (BARTELDZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Israël de Groot werd geboren op 20 mei 1832 te Oude Pekela als zoon van de schipper Barteld Israëls de Groot en 
Geertruida Hindriks Klatter. 
Hij trouwde te Oude Pekela op 06 februari 1857 als schipper met Engeltje Klatter, geboren 15 augustus 1831 te 
Oude Pekela als dochter van de molenaar/koopman Hindrik Jans Klatter en Dettje Jans op ’t Holt. Engeltje overleed 
te Oude Pekela op 10 maart 1870, 38 jaar. 
Het schip de “Martin Benson” gaat in 1870 vanuit Gent op avontuur.  Op 2 februari 1871 gaat kapitein de Groot 
wederom op reis vanuit Papenburg. Deze reis verloopt rampzalig want het schip wordt op 8 oktober 1871 op de 
Noordzee in zinkende staat verlaten. De bemannng wordt gered door de Nederlandse galjoot “Jantina” onder 
kapitein J.J.Wiersma, die de schipbreukelingen op 20 oktober in Kopenhagen aan wal zet. 
Uit: Jan Derk Kuiper. Het zeemansleven van een Pekelder kapitein door Rinze K.Mast, in Jaarverslag 2008 van 
het Kapiteinshuis Pekela. Stichting Westers, pp.6-20.  
I.B. de Groot wordt vermist in 1874 met zijn schoenerbrik “Stad Edam”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Israel de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 126 in 
de periode 1866 t/m 1874. 
J.B. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” uit Oude Pekela met vlagnummer 20 in de 
periode 1857 t/m 1874. 
 
De schepen 
J.B. de Groot was gezagvoerder gedurende: 
* 1860 t/m 1865 van de kof “Geertruida”, gebouwd in 1841 te Hoogezand, 108 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Pekela; 
* 1861 t/m 1865 van de kof “Geertruida”, gebouwd in 1829, bouwlocatie niet vermeld, 124 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Pekela. (overlap met vorige opgave); 
* 1868 t/m 1871 van de 2-mastschoener “Martin Benson”, gebouwd in 1852 te Bilbao, 161 ton o.m., varend voor 

H.T.Kranenborg te Pekela. Het schip werd in 1871 in zinkende staat verlaten; 
* 1873 t/m 1874 van de schoenerbrik “Stad Edam” ex Alida Pronk, ex baron van Hall, gebouwd in 1856 te 

Sappemeer, 184 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam.Het schip werd in 1874 vermist op weg van Alloa 
naar Danzig. 

 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Israel en Israel B. de Groot. 
Het overzicht luidt: 
1849 kok op de “Jonge Cornelis” onder Barteld J. de Groot (zijn vader) 
1850 lichtmatroos op de “Jonge Cornelis” onder Barteld J. de Groot 
1851 matroos op de “Jonge Cornelis” onder Barteld J. de Groot 
1854-1856 stuurman op de “Geertruida” onder Barteld J. de Groot 
1857-1864 kapitein op de “Geertruida” 
1867-1871 kapitein op de brik “Martin Benson” 
1873 kapitein op de “Stad Edam” 
Geen leeftijden in de monsterrollen vermeld maar in alle gevallen uit Oude Pekela. 
 

********** 
 

GROOT, J.H. de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Ik heb geen passende BS-gegevens kunnen vinden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.H. de Groot staat in de laatste ledenlijst uit 1920 van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank  met 
vlagnummer 126 vermeld als vlaggelid. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt geen schepen nà 1900. Ook de monsterrollen uit het Noordelijk Scheepvaart Museum te 
Groningen geven geen passende gegevens. 
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GROOT, JAN (JURJENZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan de Groot werd geboren op 10 september 1835 te Veendam als zoon van de zeeman Jurjen Wijndelts de Groot 
en Sieke Jans Moesker. 
Hij trouwde op 06 februari 1862 te Wildervank als schipper met Hindrikje Pronk, geboren te Wildervank ca. 
1839  als dochter van Berend Krans Pronk en Jantje Berends Steenge. 
Geen overlijdensakten van Jan de Groot en Hindrikje Pronk kunnen vinden. 
In 5 BS-akten uit de periode 1863 t/m 1875 wordt Jan Jurjen Pronk vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer142 in de 
periode 1863 t/m 1889. 
Een J.J. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 12 in de periode 1862 t/m 1906. 
 
De schepen 
J.J. de Groot was gezagvoerder gedurende: 
* 1860 t/m 1865 van de kof “Sieka”, gebouwd in 1846 te Veendam, 97 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. Het schip voer in 1868 voor kapitein/eigenaar G.Knijpenga te Termunten en was herdoopt 
in “Agina”; 

* 1868 t/m 1883 van de 2-mastschoener “Hermanna”, gebouwd in 1867 te Pekela, 148 ton o.m., varend voor 
G.H.Holtman te Pekela. Het schip werd in 1883 verkocht naar Duitsland. 

 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan, Jan J. en Jan Jurjens/Jurriens de Groot. 
Het overzicht luidt: 
1850 kajuitwachter op de kof “Sieka” onder Jurjen Wyndelt de Groot (zijn vader) geen leeftijd 
1852 kok op de kof “Margretha” onder Roelf H.Stutvoet 16 jaar 
1854 matroos op de kof “Sieka” onder Jurjen Wyndelt de Groot geen leeftijd 
1858-1866 schipper op de kof “Sieka” 22-30 jaar 
1867-1881 schipper op de schoener “Harmanna” 32-46 jaar. 
 

********** 
 

GROOT, LAMMERT (HARMZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Lammert de Groot werd geboren te Windeweer/Hoogezand 26 auguatus 1858  als zoon van de schipper Harm de 
Groot en Trijntje Klomp. 
Hij trouwde op 22 januari 1885 te Wildervank als schipper met Cornelsien Stuut, geboren te 
Onstwedde/Stadskanaal 17 maart 1854 als dochter van de arbeider Roelf Jans Stuut en Jantje Freerks Hek. 
Cornelsien overleed op 26 februari 1941 te Wildervank, 86 jaar. 
Lammert overleed op 29 februari 1952 te Wildervank, 93 jaar, weduwnaar. 
In huwelijksakten van kinderen uit 1908 en 1914 wordt vader Lammert vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
L.H. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” met vlagnummer 15 in de periode 1893 
t/m 1905. In de ledenlijst van 1908 staat hij met hetzelfde vlagnummer vermeld als “vlaggelid”. 
 
De schepen 
L.H. de Groot Hz was gezagvoerder gedurende: 
* 1891 t/m 1896 van de tjalk “Nederland”, gebouwd in 1882, bouwgegevens niet vermeld , 59 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1896 verkocht voor de binnenvaart; 
* 1897 t/m nà 1900 van de ijzeren tjalk “Nederland”, gebouwd in 1896, bouwplaats niet vermeld, 83 ton n.m., 

varend als kapitein-eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1905 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Nederland”. 
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In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
L. en Lammert de Groot.  
Het overzicht luidt: 
1877 matroos op de koftjalk “Geziena” onder Harm Bontekoe 18 jaar 
1901-1904 kapitein op de tjalk “Nederland”  geen leeftijd 
1905-1909 kapitein op de tjalk “Anna”  47-50 jaar 
 

********** 
 

GROOTH, KLAAS (WOLTERZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Klaas de Grooth werd geboren te Nieuwe Pekela 16 juli 1842 als zoon van de schipper Wolter Klaassens de 
Grooth en Elsien Jans Koster. 
Hij trouwde op 29 januari 1874 te Nieuwe Pekela als buitenvaarder met Annegien Kuiper, geboren te Nieuwe 
Pekela 20 januari 1849 als dochter van de scheepskapitein Roelf Jans Kuiper en Elsien Berents Smit. Annegien 
overleed op 12 januari 1910 te Borger, 60 jaar, gehuwd geweest met Klaas de Grooth. Geen overlijdensakte van 
Annegien Kuiper kunnen vinden. In een monsterrol van 1888 wordt de vrouw van de kapitein vermeld en zij was  
dus toen nog in leven. 
Klaas hertrouwde op 26 april 1913 te Borger als sluismeester met Tijtje Hageman geboren 20 augustus 1853 te 
Anloo als dochter van de schipper Harm Hageman en Geertje Boerma. Tijtje was de weduwe van Derk 
Moolhuizen. 
Klaas overleed op 09 september 1916 te Hoogezand, 74 jaar. 
In BS-akten op 1874 en 1897 wordt vader Klaas vermeld als “zeeman”. In 1878 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.W. de Groot was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 85 in 
de periode 1887 t/m 1896. 
Een K.W. de Grooth was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 90 
in de periode 1876 t/m 1916. 
 
De schepen 
K.W. de Grooth was gezagvoerder gedurende: 
* 1876 t/m 1880 van de schoenerkof “Jan Visser”, gebouwd in 1846 te Lemmer, 142 ton o.m., varend voor 

J.S.Visser te Lemmer. Het schip werd verlaten te Bremerhaven binnengebracht en afgekeurd; 
* 1887 van de 2-mastschoener “Eendragt”, ex Laurens, ex Ida, gebouwd in 1854 op de werf van E.H.Meursing te 

Hoogezand, 147 ton o.m., varend voor W.S. van de Wetering te Delfshaven. Het schip is bij Rossiten ( O-
Pruissen) gestrand; 

* 1888 van de 2-mastschoener “Confiance”, gebouwd in 1860 te Hoogezand; 141 ton o.m., varend voor 
L.B.Brongers te Wildervank. Het schip is in 1888 gestrand bij Crail (Schotland) en wrak geraakt; 

* 1890 t/m 1895 van de schoenerbrik “Spruit”, gebouwd in 1871 te Pekela, 198 ton o.m., varend voor J.J.Koerts 
& Zn te Pekela. Het schip werd te Hamburg als wrak verkocht; 

* 1895 t/m 1898 van de 2-mastschoener “Zeemeeuw” ex Svartvik, gebouwd in 1866 bij J.A.Strandberg te 
Hernösand, 180 ton o.m., varend voor J.J.Koerts & Zn te Pekela. Het schip werd in 1898 verkocht te 
Geestemünde; 

* 1898 t/m 1899 van de 3-mastschoener “Voorspoed”, ex Foxham, ex Jan Derk, gebouwd in 1893 te 
Martenshoek, 272 ton o.m., varend voor Duinker & Goedkoop te Amsterdam; 

* 1900 en later van hetzelfde schip maar nu varend voor J.J.Duinker te Amsterdam (zie hierna voor vergaan in 
1901). 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1897 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Eendracht”. 
 
In de monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
K.W; Klaas,  Klaas W. en Klaas Wolters. 
Het overzicht luidt: 
1858 lichtmatroos op de schoenerkof “Johanna Maria” onder Wolter K. de Grooth (zijn vader)  14 jaar 
1868-1869 stuurman op de schoener “Amicitia” onder Eertwijn H. de Grooth 25 jaar 
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1873 stuurman op de schoener “Pax” onder R.H. de Groot 30 jaar 
1874 stuurman op de schoener “Jakob Bernardus” onder Roelf J.Kuiper 31 jaar 
1876 kapitein op de kof “Jan Visser” 33-37 jaar 
1886-1887 kapitein op de schoener “Eendracht” 44-45 jaar 
1888 kapitein op de schoener “Confiance” 46 jaar 
1888 stuurman op de bark “Ida” onder Albert H.Wolkammer 46 jaar 
1889-1894 kapitein op de schoener “Spruit” 47-52 jaar 
 
In het boekje Shipwrecks on Cornwall’s North Coast” door Richard & Bridget Larn (Tor Mark Press  POB 4 
Redruth, Cornwall TR16 5YX. Niet gedateerd maar in juni 2000 te koop in boekhandels in Cornwall) staat een foto 
van het schip de “Voorspoed” met als bijschrift: 

“When the wreck of the Dutch steel barquentine Voorspoed ebbed dry at noon on 7 March 
1901 after going ashore in a gale on Perran Beach near Drosbyn Point, looting started on 
unprecedented scale. Captain de Grooth later stated “I have been wrecked in different parts of 
the globe even in the Fiji islands, but never among such savages as those of Perranporth”. 

 
In de verzameling van het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela bevindt zich een een aantal Reder-cedulen en rederij-
contracten. Daarin de volgende: 
“Rederij-contract van het schoonerschip “Eendracht”, bestaande uit 14 artikelen en een slotartikel. 
Art.1: tot kapitein wordt benoemd de medereder K.W. de Grooth voor een jaarlijks loon van f 500,- en 5% van de 
zuivere uitdeling.  
Art.5: tot boekhouder is benoemd J.J.Koerts en tot assistenten P.R.Brons en J.W. de Grooth. De boekhouder zal 
voor de administratie jaarlijks f 25,- genieten. 
Vastgesteld in de vergadering van de reders van genoemd schip te Oude Pekela op 1.3.1883 en ondertekend door 
J.W. de Grooth, J.J.Koerts, R.P.Brons & Zn, K.W. de Grooth”. 
inv.nr. SW 1998-51. 
 
In het tijdschrift “De Zee”, Jg.1901, p.325-329 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij inzake 
de stranding van het schoenerschip “Voorspoed” onder gezag van kapitein K.W. de Grooth. Op grond van diverse 
documenten en getuigenverklaringen volg een verslag van het gebeurde.  
“Het Nederlandsche Schoenerschip “Voorspoed” … heeft van den 21sten tot den 24sten December 1900 te Londen 
eene lading leem ingenomen.” Vanwege tegenwind werd het schip naar de Downs gesleept en aldaar ankerde. Op 
31 december werd het anker gelicht en met afwisselende winden door het Engelsch Kanaal gevaren. Op 04 januari 
1901 rondde men Lands End en zette de reis in het Kanaal van Bristol voort. Na diverse nautische handelingen 
strandde het schip op de Searweatherbank, volgens de kapitein door de sterke stroom. De bemanning wilde, 
vanwege de risico’s van boord en bereikten na 7 uur roeien Port Talbot. Het schip werd naar Swansea gesleept 
alwaar de kapitein het commando weer overnam. 
De Raad kwam tot de volgende conclusie:  
“… de stranding  … is veroorzaakt door eene daad en nalatigheid van den aangeklaagde K.W. de Grooth, daar hij 
na 10 uur in den avond van 5 Januari, zonder genoegzame zekerheid te hebben aangaande zijn bestek, te veel in 
Noordelijke richting heeft gestuurd en daar hij verzuimd heeft te looden, en dientengevolge niet genoeg rekening 
heeft gehouden met den stroom.”  
De Raad schorste de kapitein voor 6 weken het gezag uit te oefenen over een Nederlands koopvaardijschip en 
veroordeelde hem tot betaling van de kosten van de zaak ad f 29,15. 
 

********** 
 

GRUPPELAAR, SJOERT (JAKOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Sjoert Gruppelaar werd geboren te Veendam 30 augustus 1823 als zoon van de zeeman Jacob Sjoerts Gruppelaar 
en Feike Ottes (Hekman). 
Hij trouwde op 07 januari 1853 te Veendam als zeeman met Zwaantje Jans Pomper, geboren te Veendam 19 juli 
1827 als dochter van de zeeman, later schipper Jan Jans Pomper en Grietje Jezayas/Jezaaijas Schoonbeek. 
Zwaantje overleed op 03 april 1891 te Nieuwe Pekela, 63 jaar, weduwe. 
Sjoert Jacobs overleed op 16 december 1882 te Zuidwending gem. Veendam, 59 jaar, arbeider. 
In BS-akten van 1853, 1855, 1856 en 1869 staat Sjoert vermeld als “ zeeman”  en in 1862, 1864 en 1879 als 
“schipper”. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.J.Gruppelaar was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 132 in de 
periode 1861 t/m 1882. 
S.J.Gruppelaar was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 37 in de periode 1859 t/m 1871. 
 
De schepen 
S.J.Gruppelaar was gezagvoerder gedurende: 
* 1855 van de tjalk “Zwaantina”, geen verdere gegevens vermeld. Van Oosterrisør naar Termuntenzijl. 13 oktober 

1855 gestrand op Ameland; 
* 1859 t/m 1863 van de kof “Wilmina”, gebouwd in 1844 te Veendam, 72 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te 

Veendam. Het schip werd in 1863 gesloopt; 
* 1865 t/m 1868 op de kof “Zwaantina”, gebouwd in 1864 te Stadskanaal, 64 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Sjoert Jacobs/Jakobs Gruppelaar. 
Het overzicht luidt: 
1838-1840 kok op de kof “Petrus Jacobus” onder Marten Pieters de Jonge geen leeftijd 
1842 kok op de kof “Alberdina”onder Jan Hindriks Deddes idem 
1843 lichtmatroos op de kof “Alberdina” onder Jan Hindriks Deddes idem 
1844 kok op de kof “Gezina” onder Gouke R. Oostra idem 
1850 stuurman op de smak “Jantina Margaretha” onder Jan Harms Hut idem 
1854 stuurman op de kof “Rika” onder Geert Derks Puister idem 
1855 schipper op de tjalk “Zwaantina” idem 
1859 schipper op de “Wilmina” idem 
1866 stuurman op de kof “Elizabeth” onder Jan Frans Nipperus idem 
1875-1876 stuurman op de schoenerbrik “Geerdina Afina” onder Jan Jans Pomper 51-52 jaar 
1878 stuurman op de kof “Wilhelmina” onder Evert H.Cremer 54 jaar 
 
Leeuwarder Courant 19 oktober 1855 
Leeuwarden, 18 oktober. De 13e oktober j.l. is op het Oosteinde van het eiland Ameland, ten gevolge van in zee 
bekomen lekkage en andere schade op de reis van Ostrisöer naar Termunterzijl, gestrand het Nederlands 
tjalkschip ZWAANTINA, kapt. S.J. Gruppelaar, beladen met hout. De equipage, bestaande uit drie personen, is 
gered, en de lading en tuigage onder directie van de burgemeester geborgen. Het schip echter is, als geheel wrak 
geworden, verloren. 
 

********** 
 

GRUPPELAAR, SJOERD (PIETERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Sjoerd Gruppelaar werd geboren te Veendam op 16 november 1819 als zoon van schipper Pieter Sjoerds 
Gruppelaar en Niessien Jacobs Boiten. 
Hij trouwde als zeeman op 19 juli 1844 te Veendam met Hillechien Geerts Bakker, geboren te Groningen op 01 
september 1814 als dochter van schipper Geert Bakker en Zwaantje Weening/Weeningh. Hillechien overleed op 08 
januari 1917 te Groningen, 93 jaar. 
Sjoerd overleed te Veendam op 13 oktober 1909, 89 jaar. 
Hij staat in BS-akten uit 1890 en 1909 vermeld als conciërge. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.P.Gruppelaar was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 78 in 
de periode 1856 t/m 1869. 
 
De schepen 
S.P. Gruppelaar was gezagvoerder gedurende: 
* 1847 t/m 1851 van de smak “Hillechiena Nijsina”, gebouwd in 1838 te Hoogezand, 45 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
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* 1852 t/m 1853 van d kof “Hillechiena Nijssiena”, gebouwd in 1851 te Veendam, 110 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1854 herdoopt in “Hillechiena”, vernoemd naar de 
vrouw van de kapitein; 

* 1854 t/m 1862 van de kof “Hillechiena” ex Hillechiena Nijssiena, gebouwd in 1851 te Veendam, 109 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 

 
In de 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Sjoert Pieters Gruppelaar  
Het overzicht luidt: 
1838 kok op de kof “Roelfina” onder Jan Klaassens Bolhuis geen leeftijd 
1840 matroos op de kof “Roelfina” onder Jan Klaassens Bolhuis idem 
1842 stuurman op de kof “Nysina” onder Pieter Sjoerts Gruppelaar (zijn vader) idem 
1849 schipper op de smak “Hillechina Niessina” idem 
1855 schipper op de kof “Hillechina” idem 
1874 stuurman op de schoener “Content” onder Ernst Jans Kuiper 54 jaar 
 
Drie berichten ontleend aan www.genealogicus.nl/de-familie-gruppelaar-en-de-zeevaart/ 
Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep, 26 januari 1852  

“Te Plymouth zijn den 16den dezer nog 13 personen van de bemanning of de passagiers der op zee verbrande 
poststoomboot Amazon aangebragt. Zij hadden in een reddingboot het brandende schip verlaten, en werden, na 
15 uren op zee te hebben rondgezworven, gered door een nederlandsch vaartuig, het galjootschip Hellecuina, 
(zal zijn Hillechiena – Parma) kapitein Gruppelaar, van Amsterdam met suiker naar Livorno bestemd. De 
kapitein had hen eerst te Gibraltar aan land zoeken te brengen, maar hierin door storm en tegenwind belet, hen 
naar Plymouth gebragt. De geredden roemen de menschlievende behandeling, die zij aan boord van het 
nederlandsche vaartuig ondervonden hebben. Onder de 13 geredden bevinden zich de predikant W. Blood, de 
luitenant Grylls en de tweede machinist Augus; de overige zijn stookers of matrozen. Uit het nauwkeurig 
onderzoek naar het gebeurde met de Amazon is niet de oorzaak van den brand, maar wel die van de snelle 
verspreiding der vlammen gebleken. Deze heeft in de te groote nabijheid van het houtwerk, de olie en andere 
licht vuur vattende stoffen bij de stookplaats en machines gelegen. De koelbloedigheid, het overleg en de 
menschlievendheid der officieren en equipage worden door de geredden ten hoogste geroemd.”  
 
Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep, 31mei 1852 

“Bij het departement van buitenlandsche zaken zijn, door tusschenkomst van het britsche gezantschap bij het 
nederlandsche hof, ontvangen, ten einde aan de belanghebbenden te worden uitgereikt, twee gouden medailles en 
twee kijkers, welke door de britsche regering zijn toegekend aan Roelf Remmerts Tunteler, kapt. van het nederl. 
kofschip Geertruida, en aan Sjoert Pieters Gruppelaar, kapt. en eigenaar van het schoener-kofschip Hillechiena, 
ter zake van hun mensenlievend gedrag bij gelegenheid van het in zee verbranden van het engelsche stoomschip 
Amazon.”  
 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 januari 1853 

“Veendam, 22 Januarij. In de op gisteren avond gehoudene buitengewone vergadering van het zeemans-collegie 
Tot Nut der Zeevaart, had eene dubbele plegtigheid plaats, die den geachten zeemansstand niet weinig vereerde. 
Ds. A. Winkler Prins, leeraar bij de Doopsgezinde gemeente alhier, opende de bijeenkomst met het houden eener 
doeltreffende redevoering en deelde daarna met eene toespraak de eervolle belooningen uit aan kapt. S.P. 
Gruppelaar, die op den 4den Januarij 1852 dertien zeelieden redde, welke den noodlottigen brand van het 
Engelsche stoomschip Amazon met eene boot waren ontkomen en daarna elf dagen hadden omgezworven. Kapt. 
Gruppelaar nam hen aan boord van zijn schip Hillechiena, verzorgde hen allerliefderijkst en zette hen te 
Plymouth aan de wal.De bovenbedoelde belooning bestond in eene gouden medaille en eenen kostbaren 
teleskoop, bekroond door H. Britsche Majesteit en het bestuur der admiraliteit. (…) De plegtigheid was zeer 
indrukwekkend, en gevoelvol waren de woorden, welke bij deze gelegenheid gesproken werden.”  
 

********** 
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HAMSTRA, JAN DERKS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Derks Hamstra werd geboren te Hoogezand 17 mei 1839 als zoon van de commies belastingen later 
rijksontvanger Hendrik Hamstra en Hiltje Jans Santing. 
Hij trouwde op 13 augustus 1862 te Wildervank als zeeman met Zwaantje Emmelkamp, geboren te Wildervank 11 
november 1830 als dochter van de schipper Filippus Eernst Emmelkamp en Geertruit Jans Ligger. Zij was de 
weduwe van Derk Schuur, die op 15 april 1862 te Danzig was overleden. 
In een huwelijkakte ven een dochter in 1891 wordt de aanwezigheid van moeder Zwaantje, wonende te 
Wildervank, vermeld, maar ik heb geen overlijdensakte kunnen vinden. 
Jan Derk overleed op 30 juni 1881 te Lower Bachanan, Liberia, 42 jaar, geen beroep, “ploijeerde aan de factorijen 
van de Heeren Hendrik Muller & Co te Rotterdam”. 
In een geboorteakte van een kind in 1864 staat hij vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.D.Hamstra was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 31 in de 
periode 1864 t/m 1885. 
 
De schepen 
J.D.Hamstra was  gezagvoerder gedurende: 
* 1863 t/m 1867 van de 2-mastschoener  “Barend”, gebouwd in 1860 te Hoogezand, 170 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip strandde in 1867 en geraakte wrak; 
* 1869 t/m 1870 van de schoenerbrik “Anna Sophia”, gebouwd in 1867 te Muntendam, 196 ton, o.m., varend 

voor C.ten Horn te Veendam; 
* 1874 van de schoenerbrik “Anna Sophia”, gebouwd in 1867 te Muntendam, 196 ton o.m., varend voor C.ten 

Horn te Veendam. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt drie maal de naam 
van Jan Derks Hamstra genoemd en wel: 
23 januari 1854, kof “Gesina Reina”, schipper Roelf Roelfs Sap, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok Jan Derks Hamstra, geen leeftijd en woonplaats vermeld en 2 matrozen. 
20 januari 1855, schoener “Beerrta Hinderika”, schipper Tonnis Willems Stuut, geen leeftijd en woonplaats 

vermeld. Voorts stuurman, kok, 2 matrozen, lichtmatroos Jan Derks Hamstra, geen leeftijd en 
woonplaats vermeld en een kajuitwachter. 

24 januari 1857, kof “Alberdina”, schipper “Jan Hindriks Deddes, 58 jaar, geen woonplaats vermeld. Voorts 
stuurman, kok en 2 matrozen waaronder Jan D.Hamstra, 19 jaar uit Veendam. 

 

********** 
 

HAVENGA, ZWIER LAMBERTUS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Zwier Lambertus Havenga werd geboren op 18 oktober 1834 te Ter Apel, gem. Vlagtwedde als zoon van de 
commier der Rijksbelastingen Pieter Jans Havenga en Aaltje Zwiers Visker. 
Hij trouwde op 06 april 1867 te Veendam als schipper met Fenna Hintjes, geboren 29 maart 1847 te 
Ommelanderwijk, gem. Veendam als dochter van de landbouwer Harm Jans Hintjes en Saartje Hindriks Groen. 
Van zowel Fenna als Zwier geen overlijdensakten kunnen vinden. 
In diverse BS-akten wordt Zwier Lambertus vermeld als schipper in 6 gevallen tussen 1868 en 1878, als koopman 
in 1880 en als kastelein in 1881. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Z.L.Havinga was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 100 in de 
periode 1880 t/m 1883. 
Z.L.Havenga was effectief lid van het zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 10 in de periode 1868 t/m 1885. 
 
De schepen 
Z.L.Havenga was gezagvoerder gedurende: 
* 1868 t/m 1879 van de 2-mastschoener “Annette Nanninga”, gebouwd in 1867 te Sappemeer, 172 ton o.m., 

varend voor D.S.Detmers te Meeden. Het schip werd te Madeira afgekeurd. 
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In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt vier maal de naam 
van Zwier Lambertus Havinga/Havenga genoemd en wel: 
07 februari 1852, kof “Ceres”, schipper Hidde Gosses Bossinga, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

kok Zwier Lambertus Havinga, geen leeftijd en woonplaats vermeld, matroos, lichtmatroos en een 
kajuitwachter. 

29 januari 1853, kof “Ceres”, schipper Hidde Gosses Bossinga, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts kok, 
matroos, lichtmatroos Zwier Lambertus Havinga, geen leeftijd en woonplaats vermeld en een 
kajuitwachter. 

20 januari 1855, schoener “Beerta Hinderika”, schipper Tonnis Willems Stuut, geen leeftijd en woonplaats 
vermeld. Voorts kok, 2 matrozen waaronder Zwier Lambertus Havinga, geen leeftijd en woonplaats 
vermeld, lichtmatroos en een kajuitwachter. 

22 januari 1876, schoener “Annetta Nannenga”, schipper Zwier Lambertus Havinga, 40 jaar uit Veendam. 
Voorts stuurman, kok en 3 lichtmatrozen. 

 

********** 
 

HAZEWINKEL, ALBERT 
Burgerlijke Stand gegevens 
De  identiteit van deze kapitein heb niet met zekerheid achterhaald.  
Het zou kunnen gaan om: 
Albert Hazewinkel, geboren ca. 1788 te Veendam. 
Deze Albert was als Albert Abrahams getrouwd op 21 januari 1810 te Veendam met Ettje Egges, geboren ca. 1885 
te Kielwindeweer. Ettje overleed op 27 november 1857 te Veendam, 72 jaar. Haar man was rentenier. 
Albert overleed op 02 januari 1878 te Veendam, 90 jaar. 
Albert werd in geboorteakten van kinderen in 1812 en 1814 vermeld als “schipper”. 
 
“Albert Abraham Jans (1787) was kapitein op de kleine kustvaart. Op 14 november 1813 beklom hij de toren van 
de kerk van Veendam en stak daar de Nederlandse vlag uit ten teken van de bevrijding van het Franse juk. Bij de 
herdenking van dat feit in 1863 herhaald hij dit vlagvertoon 
Uit: Tj.E.Swierstra. De veenkoloniale familie Hazewinkel: geschiedenis en stamboom. Amsterdam 1997  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 4 in de 
periode 1844 t/m 1846. 
 
De schepen 
A.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1824 t/m 1837 op de smak “Jonge Gerrit, gebouwd in 1823, bouwplaats niet vermeld, 50 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1838 t/m 1844 van de kof “Jonge Cornelius”, gebouwd in 1837, bouwlocatie niet vermeld, 100 ton o.m., 

varend vanuit Wildervank, eigenaar niet vermeld; 
* 1844 t/m 1846 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip was in 

1846 te koop; 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1844 t/m 1846 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Jonge Cornelius”. 
 
 
In 17 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Albert Hazewinkel. 
Het overzicht luidt: 
1819-1823 schipper op de “Jonge Hendrik” 
1824-1834 schipper op de “Jonge Gerrit” 
1837-1840 schipper op de “Jonge Cornelius” 
1844 stuurman op de “Onderneeming” onder Tjakke Jans Hazewinkel 
In de monsterrollen zijn geen leeftijden en woonplaatsen van Albert Hazewinkel vermeld. 
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Het Archief van de Amsterdamse Waterschout bevat monsterrollen op naam van Albert Hazewinkel van de: 
“Jonge Hendrik”, dd 05 oktober 1814; 06 september 1816; 
“Jonge Gerrit”, dd 23 juli 1825; 09 februari 1826; 02 oktober 1826; 14 mei 1828; 15 augustus 1836; 
“Jonge Cornelis”, dd 12 mei 1838; 
“Jonge Cornelia”, dd 10 april 1843. 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, ALBERT ABRAHAMS (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Albert Abrahams Hazewinkel werd geboren te Veendam 24 april 1828 als zoon van de zeeman, later schipper, 
Hindrik Alberts Hazewinkel en Albertje Christiaans Koops. 
Hij trouwde op 13 januari 1853 te Wildervank met Annechien Jans Joosten, geboren te Wildervank 12 februari 
1830 als dochter van de schipper Jan Jacobs Joosten en Albertje Geerts Deuze. Annechien hertrouwde op 31 
augustus 1866 te Wildervank met de 24 jarige klerk Marten Veldhoven. 
Annechien overleed op 25 mei 1885 te Wildervank, 54 jaar. 
Van Albert Abraham geen overlijdensakte kunnen vinden. Hij moet vòòr 1866 zijn overleden. Van Koldam (1997) 
meldt hem als vermist met wellicht de “Prudence”. 
NRC 12 oktober 1862 
Elseneur, 9 oktober (opm: Helsingör). Gisterenavond begaf zich kapt. Hazewinkel en drie man van de equipage 
van de te Wildervank te huis behorende schoenerkof PRUDENCE, welke op de reis van St. Petersburg naar 
Fisherow alhier ter rede geankerd is, in boot van de wal naar boord. Zij zijn daar echter niet aangekomen en men 
heeft de boot later gekenterd in de Sond zien drijven, zodat men veronderstellen moet dat bovengenoemde vier 
schepelingen omgekomen zijn.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.Hazewinkel Hz was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 72 in 
de periode 1855 t/m 1862. 
 
De schepen 
A.Hazewinkel Hz was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1862 van de kof “Prudentia”, gebouwd in 1853 te Veendam, 114 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Albert, Albert Abrahams en Albert Abrahams Hz.  
Het overzicht luidt: 
1848 stuurman op de kof “Alberdina”  onder Hindriks Alberts Hazewinkel (zijn vader) geen leeftijd 
1849 stuurman op de kof “Geerdina” onder Albert H. van der Wal 20 jaar 
1851 stuurman op de schoenergaljoot “Albertina”  onder Hindrik Alberts Hazewinkel 22 jaar 
1853-1861 schipper op de (schoener)galjoot “Prudence” 25-32 jaar 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, ABRAHAM (OTTEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Abraham Ottes Hazewinkel werd geboren te Friederikstad (Denemarken) in 1808 als zoon van Otto Hendrik 
Hazewinkel en Afijn Tobias Waker. 
Hij trouwde op 12 januari 1839 te Veendam als schipper met Antje/Annechien Jakobs Zomer, geboren op 25 april 
1815 te Wildervank als dochter van schipper Jacob Friedriks Zomer en Albertje Jans Eerkes. Annechien overleed 
op 11 november 1903 te Wildervank, 88 jaar, weduwe. 
Geen overlijdens akte van Abraham kunnen vinden. In een huwelijksakte uit 1872 van een dochter staat hij vermeld 
als “overleden”. Van Koldam (1997) vermeldt hem als “Vermist te Sint Petersburg”, wellicht in 1857/’58. 
In 7 geboorteakten van kinderen in de periode 1840 t/m 1854 staat Abraham Ottes verrmeld als “schipper”. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.O.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  uit Wildervank met vlagnummer 58 
in de periode 1847 t/m 1850 en met vlagnummer 2 in de periode 1851 t/m 1858. 
 
De schepen 
A.O.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1847 t/m 1850 van de tjalk “Harmonie”, gebouwd in 1837 te Martenshoek, 56 ton o.m., geen reder vermeld, 

varend vanuit Wildervank; 
* 1851 t/m 1856 van de kof “Jonge Liefert”, gebouwd in 1844 te Veendam, 85 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1857 van de galjoot ”Clipper-Galjoot”, gebouwd in 1856 te Wildervank, 123 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1857 van de kof “Geertruida”, gebouwd in 1850, bouwlocatie niet vermeld, 100 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 en 1850 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Harmonie” en in die uit 1851 en 1852 de “Jonge Lieffert”. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt drie maal de naam 
van Abraham Ottes Hazewinkel genoemd en wel: 
12 februari 1852, kof “Jonge Liefert”, schipper Abraham Ottes Hazewinkel, geen leeftijd en woonplaats 

vermeld. Voorts stuurman, kok, matroos en een lichtmatroos. 
03 mei 1856, galjoot “Klippergaljoot”, schipper Abraham Ottes Hazewinkel, geen leeftijd en woonplaats 

vermeld. Voorts stuurman, kok, 2 matrozen, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
26 januari 1857, galjoot “Klippergaljoot”, kapitein A.O.Hazewinkel, 48 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok, 2 matrozen en een lichtmattroos. 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, ALBERT (TJAKKEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Albert Hazewinkel werd geboren te Wildervank op 23 oktober 1822 als zoon van de schipper Tjakke Jans 
Hazewinkel en Jantje Jans Eerkes. Hij was de broer van de Collegeleden Jan Eerkes en Willem Tjakkez. 
Hazewinkel. 
Hij trouwde op 02 december 1847 te Wildervank als zeeman met Geertruit Antoniedr Bekkering, geboren 18 
januari 1825 te Wildervank als dochter van de schipper Antonie Hindriks Bekkering en Geesje Christiaans Slof. 
Geertruit overleed te Veendam op 18 februari 1905, 80 jaar, weduwe. 
Albert werd, met zijn schip de “Geertruida” na oktober 1854 vermist na het uizeilen van het Vlie. 
In geboorteakten van kinderen in de periode 1848-1854 wordt vader Albert Tjakkes vermeld als “schipper.” 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.T.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  uit Wildervank met vlagnummer 1 in 
de periode 1847 t/m 1850 en met vlagnummer 31 in de periode 1850 t/m 1854. 
 
De schepen 
A.T.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1850 van de kof “Onderneming”, gebouwd in 1834 te Hoogezand, 75 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1850 t/m 1854 van de kof “Geertruida’, gebouwd in 1849 te Sappemeer, 100 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in oktober 1854 vermist na uitzeilen van het Vlie op de 
reis van Amsterdam naar Stettin. Het schip was verrnoemd naar de vrouw van de kapitein. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Geertruida”. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1847 t/m 1850 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Onderneming”. 
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In de 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Albert Tjakkes Hazewinkel. 
Het overzicht luidt: 
1845 stuurman op de kof “Onderneeming” onder Tjakke Jans Hazewinkel (zijn vader) 
1846-1848 schipper op de kof “Onderneming” 
1849-1854 schipper op de kof “Geertruida” 
In de monsterrollen zijn geen leeftijden en woonplaatsen vermeld. 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, HINDRIK (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik Jan Hazewinkel werd gedoopt op 03 november 1793 als zoon van de kapitein Jan Abrahams Hazewinkel 
en Geesjen Tjakkes Drukker. 
Hij trouwde op 01 februari 1820 te Veendam met Harmke Eilts Boer, gedoopt 27 maart 1791 te Veendam als 
dochter van de schipper Eilt/Ailt Pieters Boer en Arentje Gijzes/Gijsen Giezen. Harmke overleed op 23 april 1859 
te Oosterdiep, gem Veendam, 68 jaar, weduwe. 
In BS-akten wordt Hindrik Jans Hazewinkel vermeld als “schipper” in de periode 1820 t/m 1851. 
 
Hij “was lange tijd scheepskapitein. In 1836 is zijn schip op weg van Kiel naar Zaandam bij Terschelling lek 
gestoten. Als nevenfunctie voerde hij de administratie van het Verzekeringscompact van Veendam en maakte daar 
verslagen van. … Hij is in 1853 in Riga aan de cholera overleden.” 
Uit: Tj.E.Swierstra. De veenkoloniale familie Hazewinkel: geschiedenis en stamboom. Amsterdam 1997. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 39 in 
de periode 1845 t/m 1847 en met vlagnummer 39 in de periode 1847 t/m 1853. 
Een H.J.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam 
met vlagnummer 34 in de periode 1827 t/m 1831. 
 
De schepen 
H.J.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1823 t/m 1833 van de smak “Hermina”, gebouwd in 1818, bouwlocatie niet vermeld, 80 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1831 t/m 1846 van de kof “Arendina Harmina”, gebouwd in 1830 te Veendam, 90 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1848 t/m 1858 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1847 te Veendam, 99 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1845 t/m 1847 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Arendina Harmina”. 
 
In de 17 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Hindrik/Hendrik Jans Hazewinkel. 
Het overzicht luidt 
1821 stuurman op de “Jonge Pieter” onder Eilt Pieter Boer (zijn schoonvader) 
1822 stuurman op de “Zeelust” onder  Pieter Eilts Boer 
1824-1828 schipper op de “Harmina” 
1830-1840 schipper op de “Arendina Harmina” 
1847-1850 schipper op de “Harmina” 
In de monsterrollen zijn geen leeftijden en woonplaatsen vermeld. 
 
In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van 
kapitein Henrik J./Jans Hazewinkel als gezagvoerder van de: 
“Herstelling”, dd 23 augustus 1819; 
“Harmina”, dd 19 september 1828; 16 juni 1829; 
“Arendina Harmina”, dd 24 mei 1830; 17 maart 1832. 
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In: Tj.E.Swierstra. De veenkoloniale familie Hazewinkel: geschiedenis en stamboom. Amsterdam 1997 staan 
fragmenten uit de jaarverslagen van het verzekeringscompact van Veendam, opgetekend door Hendrik Jans 
Hazewinkel (1793-1853) over de jaren 1837-1842. 
“Den 22 Maart 1838 traden wij ons schip aan (“Arendina Harmina”), dat te Alkmaar in Noord Holland winter 
lang gelegen hadde, mijn volk reisde met de eerste veerschepen die toen in dat jaar voeren, maar ik reisde met mijn 
zoon over land per as. Onze bestemming was na Koningsbergen, in het begin van April zeilden wij van het 
Nieuwe Diep in zee, zetten koers na de Zond, zeilden nog al vrij gunstig over, zonder belemmering, hoorden 
echter te Elzeneur dat de Droogden bij Kopenhagen niet vrij van ijs was en dat nog geen schip uit de Oostzee was 
aangekomen. Wij zeilden echter met een Noordwesten wind en zagen dat de Zweedse kust van Malmoë tot Falster 
geheel met ijs bezet was. Eindelijk zagen wij Dorenbos aan de Pommersche kust. Wij ontmoeten een galjas die 
van Stadtien kwam en melde dat de gehele Oostzee bezet was met ijs, zodat wij den 23 April met meer schepen 
voor de Pillo aankwamen. Zooveel ijs in de Oostzee had men nog nooit gezien. Veel menen waren van Bornholm 
na Zweden en Prisen gewandeld.” 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, HENDRIK JANZ. 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik Jans Hazewinkel werd gedoopt 23 november 1800 te Wildervank als zoon van de dagloner Jan 
Hendriks Hazewinkel en Jantje Geerts Joelen. 
Hij trouwde op 04 januari 1830 te Wildervank als zeeman met de dienstmeid Jantje Karsens Dekker, geboren 13 
januari 1807 te Wildervank als dochter van de landbouwer Kars Solkes Dekker en Grietje Joostens Slim. Jantje 
overleed op 11 april 1900 te Wildervank, 94 jaar. 
Geen overlijdensakte van Hendrik gevonden maar in een huwelijksakte van een kind uit 1866 staat hij vermeld 
als “overleden”. Van Koldam (1997) vermeldt “Overleden te Bayonne en aldaar begraven”. 
In BS-akten uit 1832 en 1834 wordt Hendrik Janz. vermeld als “zeeman” en in een reeks van 8 akten uit de 
periode 1843 t/m 1859 als “schipper”.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 18 in 
de periode 1855 t/m 1864. 
 
De schepen 
H.J.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1847 tot ? (eindjaar door Bouma ingevuld met een ?) van de kof “Jantina”, gebouwd in 1847 te Sappemeer, 

60 ton o.m., geen vermelding van thuishaven en reder. Het schip voer in 1864 voor J. van Vliet te 
Schiedam en was herdoopt in “Hillegonda”; 

* 1857 t/m 1859 van de schoenerkof “Juffer Grietje”, gebouwd in 1854 te Martenshoek, 101 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
H.J. en Hendrik/Hindrik Jans Hazewinkel.  
Het overzicht luidt: 
1820 kok op de “Vrouw Harmina” onder Harm A.Doewes. geen leeftijd 
1827 matroos op de “Jan Fredrik” onder Gerrit Harms Smit idem 
1830 stuurman op de “Arendina Harmina” onder Hendrik Hazewinkel idem 
1831 stuurman op de “Aurora” onder Cornelis A.Hazewinkel idem 
1832 stuurman op de “Broederlijke Liefde” onder Jan Addes van der Wal idem 
1847-1851 schipper op de kof “Jantina” idem 
1854-1858 schipper op de kof “ Juffr. Grietje” ?-58 jaar. 
 

********** 
 
 
 
 
 



 100

HAZEWINKEL, JAN EERKES 
 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Eerkes Hazewinkel werd geboren te Wildervank 20 augustus 1827 als zoon van de schipper Tjakke Jans 
Hazewinkel en Jantje Eerkes. Hij was de broer van de Collegeleden Albert Tjakkez. En Willem Tjakkez. 
Hazewinkel. 
Hij trouwde op 17 maart 1853 te Veendam als schipper met Geertje Douwes, geboren te Veendam 02 maart 
1828 als dochter van de schipper Douwe Pieters Douwes en Anna Harms Schreuder. 
Geen overlijdensakten van Jan Eerkes en Geertje kunnen vinden. In een BS-akte uit 1894 worden beiden 
vermeld als zijnde “overleden”. Van Koldam (1997) meldt een overlijden in 1882 (zonder plaats), maar geen 
akte in dat jaar in de Groninger archieven. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1855 t/m 1866 wordt Jan Eerkes vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.E.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 1 in de 
periode 1851 t/m 1853. 
In de periode 1863 t/m 1877 staat een J.E.Hazewinkel met vlagnummer 46 als effectief lid van “ De Harmonie”. 
Het is (mij) niet duidelijk waarom bij deze gezagvoerder een onderbreking van 10 jaar in zijn lidmaatschap zou 
zijn opgetreden. 
J.E.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 225 in de periode 1862 t/m 1877. 
 
De schepen 
J.E.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1853 t/m 1867 van de galjoot “Dolphijn”, gebouwd in 1853 te Hoogezand, 136 ton o.m., varend voor K.& 

J.Wilkens te Veendam. Het schip strandde in 1867 en geraakte wrak. 
* 1870 t/m 1874 van de 3-mastschoener “Solide”, gebouwd in 1869 te Veendam, 197 ton o.m., varend voor A. van 

Linge Ez te Veendam. Bouma zet dit schip bij Jan Abrahams Hazewinkel, maar van Koldam (1997) noemt dit 
schip bij Jan Eerkes Hazewinkel 

 
In de ledenlijst van het zeemanscollege `De Harmonie` te Wildervank staat in jaargangen 1851 en 1852  kapitein 
J.E.Hazewinkel als gezagvoerder van “De Onderneming” met vlagnummer 1. 
In een ledenlijst van hetzelfde College en door dat College uitgegeven staat in 1862 kapitein J.Hazewinkel als 
gezagvoerder van de “Dolphijn”  met vlagnummer 46. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Eerkes Hazewinkel. 
Het overzicht luidt: 
1841-1842 kajuitwachter op de kof “Onderne(e)ming” onder Tjakke Jans Hazewinkel   
  (zijn vader)  geen leeftijd 
1843 koksmaat op de kof “Onderne(e)ming” onder Tjakke Jans Hazewinkel  idem 
1844-1845 lichtmatroos op de kof  “Onderneeming” onder Tjakke Jans Hazewinkel  idem 
1847-1848 stuurman op de kof  “Onderneeming” onder Tjakke Jans Hazewinkel  idem 
1850-1852 schipper op de kof  “Onderneming”  idem 
1853-1866 schipper op de schoener “Dolphijn”  25-38 jaar 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, JAN (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Hazewinkel werd geboren te Wildervank 28 september 1832 als zoon van de zeeman Hendrik Jans 
Hazewinkel en Jantje Kars Dekker. Hij was de broer van Collegelid Solke Hindrikz. Hazewinkel. 
Hij trouwde op 31 maart 1859 te Veendam als zeeman met Elisabeth Everts Brouwer, geboren te Veendam 23 
april 1834 als dochter van de koopman Gerhardus Derk Everts Brouwer en Hindrikje Hindriks Duintjer. Elisabeth  
overleed op 04 oktober 1862 te Oosterdiep gem. Veendam, 28 jaar. 
Hij hertrouwde op 26 september 1866 als schipper te Wildervank met Jantje Brouwer, geboren te Wildervank 13 
april 1840 als dochter van schipper Geert Simons Brouwer en Uindina Johanna Uneken. Jantje overleed op 28 mei 
1913 te Delfzijl, 73 jaar. 
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Jan Hazewinkel overleed op 06 januari 1915 te Delfzijl, 82 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In BS-akten uit de periode 1867 t/m 1897 wordt Jan Hazewinkel vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J..Hazewinkel Hz, was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 68 
in de periode 1861 t/m 1915. 
J.H.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 166 in de periode 1862 t/m 1864. 
 
De schepen 
J.Hazewinkel Hz was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1888 van de 2-mastschoener “Ida”, gebouwd in 1864 te Wildervank, 179 ton o.m., varend voor K.& 

J.Wilkens te Veendam. Het schip werd in 1888 verkocht en gesloopt; 
* 1889 t/m 1890 van de bark “Ida” ex Drie Gezusters, gebouwd in 1856 te Amsterdam, 465 ton o.m., varend 

voor K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip is in 1890 in de Noordzee gezonken; 
* 1892 t/m 1896 van de 3-mastschoener “Ida” ex Johanna Maria, ex G.H.Betz, ex Redgauntlet, gebouwd in 1867 

te Sunderland, 352 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te Veendam. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1899 t/m 1901 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Ida”. 
 
In 18 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan en Jan Hendriks Hazewinkel. 
Het overzicht luidt: 
1851 stuurman op de kof “Jantina” onder Hindrik Jans Hazewinkel (zijn vader) geen leeftijd 
1856 stuurman op de “Juff. Grietje” onder Henrik J.Hazewinkel idem 
1873-1884 kapitein op de schoener(brik) “Ida” 40-52 jaar 
1888-1892 kapitein op de bark “Ida” 57-59 jaar 
1893-1897 kapitein op de schoener “Ida” 60-65 jaar 
 
Een reis van kapitein Hazewinkel met de “Ida” wordt beschreven door Meilof Hoedemaker, die deze als 16-jarige 
lichtmatroos in 1897 meemaakte en zijn belevenissen optekende in “Herinneringen uit mijn zeilvaarttijd” (p.49 t/m 
76) in het boek “Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders” door K.Suyk Jr, De Boer Maritiem. 
Unieboek bv., Bussum, 1978. 
Het schip “was een oude doodkist … tuig en zelfs het stuurrad waren gammel. … Eens was dit schip gestrand in 
de nabijheid van het Brouwershavense gat, ik vermeen op de Hondenplaat waarvan nog nooit een schip was 
afgebracht. Na vlotbrenging onder Nederlandse vlag gevaren op Indië en daarna als houtsleper op de Oostzee.” 
Het schip vertrok half april uit Delfzijl naar Alloa, Schotland beladen met pakken stroo en balen turfmolm. Na 
lossen kreeg het een lading kolen voor Gefle in de Oostzee. De terugreis naar Delzijl ging met een lading hout. De 
beschrijving van de armoedige toestand aan boord is treffend en de lezer wordt aangeraden het oorspronkelijke 
stuk te lezen. 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, OTTO (ABRAHAMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Otto Hazewinkel werd geboren op 04 maart 1840 te Wildervank als de zoon van de schipper Abraham Ottes 
Hazewinkel en Annigje Jacobs Zomer. 
Geen huwelijk gevonden in Groningen en wellicht ongetrouwd gebleven. 
Otto was gezagvoerder van een galjoot en overleed in 1871 in Parra. 
Uit: Tj.E.Swierstra. De veenkoloniale familie Hazewinkel: geschiedenis en stamboom. Amsterdam 1997. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
O.A.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 2 in 
de periode 1861 t/m 1871. 
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De schepen 
Bouma geeft geen scheepsnamen met deze gezagvoerder. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 2 maal de naam van 
Otto A.Hazewinkel genoemd en wel: 
03 mei 1856, galjoot “Klippergaljoot”, kapitein A.O.Hazewinkel, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok, 2 matrozen, een lichtmatroos Otto Hazewinkel, geen leeftijd en woonplaats vermeld, en 
een kajuitwachter. Otte Hazewinkel voer onder zijn vader. 

26 januari 1857, galjoot “Klippergaljoot”, kapitein A.O.Hazewinkel. 48 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 
kok, 2 matrozen en de lichtmatroos O.A.Hazewinkel, 15 jaar uit Wildervank. 

 

********** 
 

HAZEWINKEL, SOLKE 
Burgerlijke Stand gegevens 
Solke Hazewinkel werd geboren op 01 augustus 1840 te Wildervank als zoon van de schipper Hendrik Jans 
Hazewinkel en Jantje Karsens Dekker.Hij was de broer van collegelid Jan Hendrik Hazewinkel. 
Solke trouwde op 15 maart 1879 te Wildervank, zonder beroep, met Anne Marie Mart, geboren te Pernau, 
Rusland, ca. 1847 als dochter van Jaan Mart en Mall Tamp. Haar moeder woonde in Riga, Rusland. 
Het echtpaar is gescheiden op 25 december 1893 te Stadskanaal, gem.Onstwedde. Solke was toen 
“varensgezel”. Het echtscheidingsvonnis door de arrondissementsrechtbank te Winschoten is gedateerd 28 juni 
1893. Anna Marria overleed op 17 maart 1907 te Stadskanaal, gem. Onstwedde, 50 jaar. 
Solke is overleden op 05 februari 1909 te Wildervank, 68 jaar, zonder beroep. 
Het huwelijk is kinderloos gebleven. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Solke Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 60 
in de periode 1874 t/m 1884. 
S.H.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer 
66 in de periode 1853 t/m 1866. 
 
De schepen 
S.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 van de koftjalk “Hermina”, gebouwd in 1862 te Pekela, 54 ton o.m., varend voor B.B.Drenth te Pekela. 

Het schip is in 1870 gezonken. 
 
In 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Solke Hazewinkel:.  
Het overzicht luidt: 
1854-1856 kajuitwachter op de galjoot “Juffr. Grietje” onder Hendrik J.Hazewinkel 
  (zijn vader) geen leeftijd 
1858 lichtmatroos op de galjoot “Juffr. Grietje” onder Hendrik J.Hazewinkel 17 jaar 
1880 stuurman op de kof “Esperance” onder Evert Cremer 39 jaar 
1882 stuurman op de schoener “Trio” onder Hayo Post 41 jaar 
1882 stuurman op de kof “Nooitgedacht” onder Hemmo Zoutman 42 jaar 
1883 stuurman op de kof “Jantje” onder Theodoricus Visser 42 jaar 
1884 stuurman op de schoner “Ida” onder Jan Hazewinkel (zijn broer) 43 jaar 
1888-1890 stuurman op de bark “Ida” onder Jan Hazewinkel 48-49 jaar 
1890 stuurman op de schoener “Gerardina Wilhelmina” onder Albert Stuktje 49 jaar 
1892-1894  stuurman op de bark “Ida” onder Jan Hazewinkel 51-54 jaar 
 

********** 
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HAZEWINKEL, SJOERT 
Burgerlijke Stand gegevens 
Sjoert Hazewinkel werd geboren te Veendam op 15 november 1820 als zoon van schipper Hindrik Jans 
Hazewinkel en Harmke Eilts Boer. 
Hij trouwde op 06 februari 1851 te Veendam als schipper met Maike Hindriks Sikkens, geboren op 06 februari 
1823 te Veendam als dochter van de touwslager Hindrik Niklaas Sikkens en Reina Alberts Hartogs. Maike 
overleed op 24 februari 1907 te Veendam, 84 jaar. 
Sjoert Hindriks overleed op 18 januari 1897 te Oosterdiep, gem. Veendam, 76 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.H.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 39 in de 
periode 1849 t/m 1855. 
 
De schepen 
S.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1847 t/m 1857 van de kof “Arendina Harmina”, gebouwd in 1830 te Veendam, 90 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1854 t/m 1862 van de galjoot “Meika”, gebouwd in 1853, bouwlocatie niet vermeld, 145 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in oktober 1862 (1863?) gestrand en later afgekeurd. Het 
schip is wellicht vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 

* 1867 van de 2-mastschoener “Eltica Meezenbroek”, gebouwd in 1861 te Veendam, 130 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 

* 1868 van hetzelfde schip maar nu varend voor G. de Jager-Meezenbroek te Veendam; 
* 1873 t/m 1877 van de 2-mastschoener “Vogelzang” ex Ena Elisabeth, gebouwd in 1859 te Delfzijl, 130 ton 

o.m., varend voor Roelants & Co te Schiedam. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Arendina Harmina”. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Sjoert en Sjoert Hindriks Hazewinkel.  
Het overzicht luidt: 
1834 kajuitwachter op de “Arendina Harmina” onder Hindrik J.Hazewinkel (zijn vader) geen leeftijd 
1836-1838 lichtmatroos op de “Arendina Harmina” onder Hindrik J.Hazewinkel idem 
1839-1840 matroos op de “Arendina Harmina” onder Hindrik J.Hazewinkel idem 
1851-1852 schipper op de kof “Arendina Harmina” 30-31 jaar 
1853-1858 schipper op de schoenergaljoot “Meika” 32-37 jaar 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, TJAKKE (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Tjakke Jans Hazewinkel werd geboren/gedoopt op 06/18 oktober 1778 te Veendam als zoon van kapitein Jan 
Abrahams  Hazewinkel en Geesjen Tjakkes 
Hij trouwde op 21 september 1806 te Veendam ("attestatie naar Wildervank") met Jantje Jans Eerkes, 
geboren/gedoopt op 31 januari/11 februari 1787 te Wildervank als dochter van Jan Eerkes en Jacobje Willems. Zij 
overleed op 17 maart 1853 te Wildervank, 66 jaar. 
Tjakke Jans overleed op 12 juli 1853 te Wildervank, 74 jaar. 
Een graf van het echtpaar is nog aanwezig op de Hervormde Begraafplaats te Wildervank. 
In BS-akten uit de periode 1822 t/m 1843 wordt Tjakke vermeld als schipper, in de periode 1846 t/m 1849 als 
zeeman en bij zijn overlijden in 1853 als “oud schipper”. 
 
Tjakke Jans was in 1840 mede-oprichter van het Wildervankster College tot nut der zeevaart met de zinspreuk “de 
Harmonie”. Eind 1844 werd hij hoofddirecteur van de toen opgerichte onderlinge zeeassurantiemaatschappij (of 
compact) “de Unie” te Veendam en Wildervank en werkend over het gehele Koninkrijk.  
Uit: Tj.E.Swierstra. De veenkoloniale familie Hazewinkel: geschiedenis en stamboom. Amsterdam 1997. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Tjakke Jans Hazewinkel werd per 13/20 mei 1828 met vlagnummer 260 voorgedragen/benoemd als effectief lid 
van het Amsterdams zeemanscollege “Zeemanshoop” op voordracht van kapitein A.van den Abeele. Bij de 
hernummering in 1836 kreeg hij vlagnummer 162 tot aan zijn overlijden in 1853. 
Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds (het Pensioenfonds) van Zeemanshoop per 22 mei 1828. 
 
In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 mei 1833 staat vermeld dat aan een aantal leden wordt 
toegestaan deel te blijven behouden “hoewel onder vreemde vlag varend.” Hierbij is kapitein T.J.Hazewinkel. 
 
Tjakke J. Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 1 
in de periode 1840 t/m 1846. 
T.J.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 7 in de periode 1827 t/m 1831. 
 
De schepen 
T.J.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1815 t/m 1833 van de smak “Onderneming”, gebouwd in 1806, bouwplaats niet vermeld, 96 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank (?); 
* 1829 t/m 1835 van de smak “Onderneming”, gebouwd in 1816, bouwlocatie niet vermeld, 82 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
 Beide voorgaande opgaven in vaarperioden zijn overlappend.  
* 1835 t/m 1848 van de kof “Onderneming”, gebouwd in 1834 te Hoogezand, 75 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 t/m 1846 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Onderneming”. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Tjakke Jans Hazewinkel.  
Het overzicht luidt: 
1839-1845 kapitein op de kof “Onderne(e)ming”.  
Er zijn in de monsterrollen geen leeftijden en woonplaatsen vermeld. 
 
Het Archief van de Amsterdamse Waterschout bevat monsterrollen op naam van kapitein Tjakko/Tjakke Jans 
Hazewinkel op de:  
“Vrouw Johanna”, dd 26 juni 1802; 
“Onderneeming”, dd 27 juni 1814; 07 april 1815; 03 maart 1817; 23 september 1817; 09 mei 1825 en 10 augustus 
1826. 
 

********** 
 

HAZEWINKEL, WILLEM (TJAKKEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Willem Hazewinkel werd geboren op 19 mei 1818 te Wildervank als zoon van schipper Tjakke Jans Hazewinkel en 
Jantje Jans Eerkes. Hij was de broer van de Collegeleden Albert Tjakkes en Jan Eerkes Hazewinkel. 
Hij trouwde op 25 mei 1846 te Wildervank met Hindrikjen Klaassens Munneke, geboren te Veendam 04 december 
1823 als dochter van Klaas Jans Munneke en Geessien Sijtses Munneke. Hindrikjen overleed op 08 mei 1848 te 
Wildervank, 24 jaar. 
“… Willem (1818) was schipper op een kofschip en is in 1850, daags voor het binnenlopen in Pilau (Duitsland, 
thans Baltijsk, Rusland) overleden. Hij leed aan “inwendig hartzeer en zwaarmoedigheid, ten dele over het 
afsterven zijner vrouw, maar nog meer voor vermeende tegenspoed in zijn beroep hebben hem zeker in een vlaag 
van ijlhoofdigheid zijn leven verkort” 
Uit: Tj.E.Swierstra. De veenkoloniale familie Hazewinkel: geschiedenis en stamboom. Amsterdam 1997  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.T.Hazewinkel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 7 in de 
periode 1844 t/m 1851. 
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De schepen 
W.T.Hazewinkel was gezagvoerder gedurende: 
* 1844 t/m 1847 van de kof “Lucas Wicher”, gebouwd in 1837 te Hoogezand, 93 ton o.m., varend voor reder 

Wildervank, thuishaven niet vermeld. 
* 1848 t/m 1851 van hetzelfde schip en nu varend voor A.C.Wildervank te Zuidbroek. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1844 t/m 1851 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Lucas Wichger”. 
 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Willem Tjakkes Hazewinkel. 
Het overzicht luidt 
1839 stuurman op de kof “Onderneming” onder Tjakke J.Hazewinkel (zijn vader) 
1840 stuurman op de kof “Wilhelmina” onder Edo A. Meijer 
1841 stuurman op de kof “Margaretha Cornelia” onder Roelf C.Hazewinkel 
1842 stuurman op de kof “Onderneeming” onder Tjakke J.Hazewinkel 
1844-1850 schipper op de kof “Lucas Wicher” 
 

********** 
 

HEERES, ADOLF 
Burgerlijke Stand gegevens 
Adolf Heeres werd geboren 05 maart 1835 te Groningen als zoon van de kastelein Luppe Heeres en Elisabeth 
Wedemeijer. 
Hij trouwde op 17 december 1868 te Eelde met Elsina Elisabeth Rutters, geboren op 08 maart 1837 te Groningen 
als dochter van  de koek- en banketbakker Henderikus Josephus Rutters en Hermanna Smit. Elsina Elisabeth 
overleed te Amsterdam op 25 april 1906, 69 jaar, weduwe. 
Adolf overleed op 02 mei 1899 te Amsterdam, 64 jaar, schipper. 
In BS-akten uit de periode 1869 t/m 1879 en ook in de overlijdensakte uit 1899 wordt vader Adolf vermeld als 
“schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.Heeres was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela. met vlagnummer 72 in de periode 
1868 t/m 1879. 
A.Heeres was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 98 in de 
periode 1876 t/m 1890. 
 
De schepen 
A.Heeres was gezagvoerder gedurende: 
* 1869 van de 2-mastschoener “Wybrandus Udo”, gebouwd in 1854 te Pekela, 155 ton o.m., varend voor 

H.T.Kranenburg te Pekela. Het schip is in 1869 gezonken; 
* 1871 t/m 1876 van de 2-mastschoener “Godeleves”, gebouwd in 1858 te Pekela, 144 ton o.m., varend voor 

F.L.Drent te Pekela;  
* 1877 t/m 1881 van de 2-mastschoener “Zèle”, gebouwd in 1876 te Pekela, 176 ton o.m., varend voor 

F.L.Drenth te Pekela. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Adolf Heeres. 
Het overzicht luidt: 
1848 lichtmatroos op de schoenerkof “Wilmina” onder Lammert N.Baas 13 jaar 
1853 lichtmatroos op de schoenerbrik “Voorwaarts” onder Hein Bonder 18 jaar 
1855 2de stuurman op de schoener “Jantina Gesina” onder Jan J.Fijn 20 jaar 
1859 stuurman op de schoenerkof “Vriendschap” onder Luken S.Brouwer 24 jaar 
1864 stuurman op de kof “Hillechiena” onder Hindrik Brakke 28 jaar 
1870 kapitein op de schoener “Godeleves” 35 jaar 
1876 kapitein op de schoener “Zele” 41 jaar 
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HEGEMAN, JOZEPHUS FRANSISKUS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jozephus Fransiskus Hegeman werd geboren 19 januari 1842 te Groningen als zoon van de kleermaker Johannes 
Hillebrandus Hegeman en Elisabeth Maria Rijkholt. 
Hij trouwde op 07 februari 1869 te Groningen met Berendina Joanna Selis, geboren te Groningen 13 november 
1841 als dochter van  de koopman Hubertus Gerardus Selis en Joanna Emerentiana Swarts. 
Geen overlijdensakten gevonden van Jozephus en Berendina. 
Jozephus staat BS-akten in 1870 vermeld als “buitenvaarder” en in 1872 en 1875 als “scheepskapitein”. 
 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.F.Hegeman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 153 in de 
periode 1875 t/m 1885. 
 
De schepen 
J.F.Hegeman was gezagvoerder gedurende 
* 1866 op de kof “Maria Edina”, gebouwd in 1830, bouwplaats niet vermeld, 81 ton o.m., varend voor J. de Wit. 

Het schip strandde op Helgoland en ging verloren; 
* 1870 t/m 1871 op de kof “Berendina Margaretha”, gebouwd in 1869 te Waterhuizen, 88 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Appingedam. Het schip is gestrand en wrak geraakt; 
* 1874 t/m 1875 van de kof “Cornelia” ex Cornelia Anna, gebouwd in 1849 te Harlingen, 95 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Appingedam. Het schip is te Brotton (Yorkshire) gestrand en wrak geraakt; 
* 1877 t/m 1879 van de kof “Elisabeth Hendrika” ex Beneficium, gebouwd in 1865 te Waterhuizen, 70 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip is bij Mullion (Penzance) gestrand en 
verkocht. 

 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Johannes Franciscus Hegeman 
Het overzicht luidt: 
1860 matroos op de kof “Harmina Catharina” onder Albert E. de Jonge 18 jaar 
1865 stuurman op de kof “Maria Edina” onder Lammert E.Stamhuis 23 jaar 
1873-1875 kapitein op de kof “Cornelia” 31-33 jaar 
 

********** 
 

HIDDING, ROELOF (REMMELZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Roelof Hidding werd geboren te Anloo 05 februari 1852 als zoon van de landbouwer Remmelt Hidding en 
Johanna ther Borg. 
Hij trouwde op 14 januari 1889 te Wildervank als schipper met Sjouwkien van der Veen, geboren te 
Sloten/Amsterdam op 23 augustus 1864 op het schip “Jantina” ” liggende in de Kostverloren Wetering nabij de 
schutsluis” als dochter van schipper Wolter Salomons van der Veen en Jantje Koiter. Sjouwkien overleed op 06 
februari 1944 te Zuidlaren, 79 jaar, weduwe. 
Roelof overleed op 01 augustus 1920 te Wildervank, 68 jaar, zonder beroep. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.R.Hidding was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie te Wildervank met vlagnummer 21 in de 
periode 1898 t/m 1903. 
 
De schepen 
R.Hidding was gezagvoerder gedurende: 
* 1895 van de tjalk “Nederland en Oranje”, gebouwd in 1878, bouwplaats niet vermeld, 74 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1895 vermoedelijk overgegaan naar de binnenvaart. 
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In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1897 t/m 1902 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Nederland en Oranje”. 
 
Het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat geen verwijzingen 
naar een kapitein Hidding. 
 

********** 
 
 
 
 
 
 

HINLOPEN, DIRK HERMAN 
 
Burgerlijke Stand gegevens 
Dirk Herman Hinlopen werd geboren te Amsterdam in de Bikkerstraat 68 op 07 november 1848 als zoon van 
Hartman Hinlopen en Elisabeth Schuur. In de akte staat hij vermeld als Pieter Herman, maar in een bijschrift 
wordt gemeld dat deze naam is gewijzigd in DIRK Herman. 
Hij trouwde op 28 november 1872 te Veendam als zeeman met Fennechina Giezen, geboren 19 februari 1848 te 
Veendam als dochter van schipper Lammert Roelfs Giezen en Remmina Wolters de Jonge. 
In Amsterdam noch in de provincie Groningen zijn overlijdensakten van Dirk en Fennechina gevonden. 
In 5 BS-akten uit 1873 t/m 1881 uit Groningen wordt Dirk vermeld als “schipper” 
 
Dirk Herman Hinlopen, geboren op 07 november 1848, afkomstig uit Amsterdam, behaalde zijn diploma met nr. 
176 voor 1e stuurman aan de zeevaartschool te Veendam. 
 
In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 18 november 1890 wordt verslag gedaan van de 
uitreiking van de medailles aan de bekroonden voor de wedstrijd voor gehouden kompasjournalen 1888/89 door de 
voorzitter W.van Hasselt. De gouden medaille gaat naar C.Droogleever Fortuyn, gezagvoerder van het ss 
“Sumatra”, de zilveren medaille naar W.P.Harten, gezagvoerder van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen 
medaille naar D.H.Hinlopen, gezagvoerder van het ss “Pollux” (niet aanwezig). 
 
In het tijdschrift “De Zee”, Jg. 15, 1893, p.25 staat vermeld dat de Commissie ter beoordeeling van 
kompasjournalen voor de wedstrijd 1890/1891 het verslag van D.H.Hinlopen van het ss “Pollux” als zeer goed 
beoordeelt. 
In het tijdschrift “De Zee” Jg. 1895, p.185 wordt het “Verslag van de Commissie ter Beoordeling van 
Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat, hoewel buiten de prijzen vallend, als zeer goed journaal kan 
worden genoemd dat van kapitein D.H.Hinlopen, gezagvoerder van het ss. “Pollux”. 
In hetzelfde tijdschrift Jg. 1897, p.71-75 staat vermeld dat de Commissie zijn journaal van de “Pollux” als “goed” 
heeft beoordeeld. 
 
D.H.Hinlopen was van 1889-1928 bestuurslid van het College Zeemanshoop. Op de bijeenkomst van 1 mei 1922, 
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het college werd hulde gebracht aan kapitein D.H.Hinlopen “die 
reeds voor een derde van een eeuw voor het eerst werd genoemd”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.H.Hinlopen was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 98 in de periode 1876 t/m 1906. 
D.H.Hinlopen was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 8 in de 
periode 1890 t/m 1896. 
In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 11/18 juli 1882 werd als effectief lid 
voorgedragen/benoemd Derk Herman Hinlopen, voerend het ss “Jason”, wonend in de Czaar Peterstraat 1 te 
Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert. 
Vermelding van zijn lidmaatschap eindigde in 1919 maar gezien vermelding in de notulen van ”Zeemanshoop” 
was hij nog lange tijd na 1919 effectief lid. 
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De schepen 
Bouma vermeldt D.H.Hinlopen als gezagvoerder gedurende: 
* 1874 t/m 1875 van de 2-mastschoener “Dirk & Pieter” ex Jantje Nanninga, ex Alida, gebouwd in 1858 te 

Veendam, 180 ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank; 
* 1881 t/m 1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Jason”, gebouwd in 1866 te Glasgow, 1653 ton o.m., 

varend voor de KNSM te Amsterdam; 
* 1889 van het ijzeren schroefstoomschip “Pollux”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend 

voor de KNSM te Amsterdam. 
 
Bouma beperkt zich zijn overzicht van schepen tot de 19e eeuw. Uit opgaven in de Amsterdamsche Alamak voor 
Koophandel en Zeevaart blijkt dat kapitein Hinlopen ook in de 20ste eeuw als lid van “Zeemanshoop” 
gezagvoerder is geweest. De vermeldingen zijn: 
 

vlagnummer      jaren type scheepsnaam 
      914 1882-1887 stoomsch. Jason 
 1888-1899 stoomsch. Pollux 
 1900-1903 stoomsch. Zeus 
      1904 stoomsch. Tellus 
      1905 stoomsch. Adonis 
 1906-1919 geen opgave van schip en boekhouder 

 
Het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat geen verwijzingen 
naar een kapitein Hinlopen 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1896 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Pollux”. 
 

********** 
 

HOLLE, HARM (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Holle werd geboren te Veendam op 18 december 1833 als zoon van de “uurwerkmaker” Hindrik Willems 
Holle en Aaltje Harms Jonker. 
Hij trouwde op 19 maart 1862 te Veendam als zeeman met Aaltje Jonker, geboren te Wildervank op 20 april 
1834 als dochter van de bakker Geert Harms Jonker en Jantje Jacobs Schipper. Van Aaltje geen overlijdensakte 
gevonden. 
Harm overleed op 16 maart 1880 te Wildervank, 46 jaar, schipper. 
In BS-akten van 1862 en 1866 wordt Harm Holle vermeld als zeeman en in 1870 en 1880  als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.H.Holle was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank  met vlagnummer 85 in de 
periode 1871 t/m 1880. 
H.H.Holle was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 39 in de periode 1879 t/m 1880. 
 
De schepen 
H.H.Holle was gezagvoerder gedurende: 
* 1876 t/m 1880 van de 2-mastschoener “Dirk & Pieter” ex Jantje Nanninga, ex Alida, gebouwd in 1858 te 

Veendam, 180 ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm en Harm Hindriks Holle.  
Het overzicht luidt 
1847 kajuitwachter op de kof “Avontuur” onder Geert E.Hoveling geen leeftijd 
1848 kok op de kof “Anna Margaretha” onder Hendrik B. Korfker 14 jaar 
1849 kok op de kof “Jonge Pieter” onder Frans P. de Jonge geen leeftijd 
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1850 lichtmatroos op de kof “Eendragt” onder Hinderik A.Schippers 16 jaar 
1851 lichtmatroos op de kof “Hinderika” onder Marten P. de Jonge geen leeftijd 
1857 stuurman op de schoener “Jantje Wilkens” onder Eilt R.Hotze 23 jaar jaar 
1878 schipper  op de schoener “Dirk en Pieter” 44 jaar 
 

********** 
 

HOLMAN, NANNE (FRIEDERIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Nanne Friederiks Holman werd geboren op 20 augustus 1823 te Veendam als zoon van de wieldraaijer Friederik 
Berends Holman en Jantje Nannes van der Wijk. 
Hij trouwde op 16 oktober 1850 te Veendam als zeeman met Geerdiena Everts Zoutman, geboren op 20 februari 
1824 te Veendam als dochter van de schipper Evert Everts Zoutman en Albertje Seijes Kruisinga. Geerdina 
overleed op 24 februari 1901 te Kerklaan, gem. Veendam, 77 jaar. 
Nanne werd in 1863 vermist met zijn schip de “Dolphijn”. 
Nanne werd in 4 Bs-akten uit de periode 1854-1862 vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
N.F.Holman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 49 in de 
periode 1857 t/m 1863. 
Nanno Holman was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 224 in de periode 1856 t/m 1865. 
 
De schepen 
N.F.Holman was gezagvoerder gedurende: 
* 1855 t/m 1863 van de kof “Dolphijn”, gebouwd in 1854 te Pekela, 76 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. Het schip werd in 1863 vermist. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Nanno/Nanne Friedriks/ Fredriks en Nanno F. Holman.  
Het overzicht luidt: 
1838 kok op de kof “Vrouw Johanna”  onder Derk Derks Flik geen leeftijd 
1839 kok op de “Jonge Tamming”  onder Pieter Jans Bakker idem 
1841 lichtmatroos op de kof “Catharina Irelia” onder Harm G.Greven idem 
1842 matroos op de “Jonge Tamming”  onder Pieter Jans Bakker idem 
1848 stuurman op de kof “Zwijger”  onder Gerard J.Weyland 24 jaar 
1854-1862 schipper op de schoenerkof “Dolphijn”  ?-39 jaar 
 

********** 
 

GEGEVENS HOLSCHER 
De opgaven van initialen van kapiteins Holscher bij zowel de opgaven in de schepenlijst  van Bouma als die in 
de ledenlijsten uit de zeemansalmannakken van het zeemanscollege te Wildervank zijn voor mij verwarrend.  
Enige duidelijkheid is vermeld in het overzicht van de monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 
Groningen. In deze reeks is sprake van de kapiteins met hun schepen: 
Geert Cornelis Jacobina 1842-1847 
Cornelis Geerts Jacobina 1848-1849 
  5 Gebroeders 1850-1854 
  Elisabeth Jacobina 1857 
  Newa 1860 
Enkele van deze schepen staat in de lijst van Bouma vermeld bij een kapitein met andere intitalen.  
 
In de ledenlijsten van het zeemanscollege uit Wildervank worden kapiteins Holscher genoemd met de 
vlagnummers 51 en 86 en wel: 
Nr. 51 C.G.Holscher 1850-1855 
  J.G.Holscher 1856-1860 
Nr. 86 G.G. Holscher 1856-1858 
  C.G.Holscher 1859-1862 



 110

 
In de ledenlijst van het college uit Wildervank staan C.G, G.G. en J.G. Holscher, maar in Bouma komt geen 
G.G. Holscher voor. Een G.G. Holscher is wel te traceren via de akten van de Burgerlijke Stand maar deze Jan 
Geertz. is altijd arbeider gebleven en geen zeeman. 
 
Op grond van de mij beschibare gegevens slaag ik er niet in deze discrepanties in de opgaven te ontcijferen. Ik 
heb alleen aan C.G.Holscher de vlagnummers 51 en 86 toegekend MAAR ONDER GROOT VOORBEHOUD 
Tevens heb ik scheepgegevens uit Bouma aangepast aan de gegevens uit de monsterrollen. 
 

HOLSCHER, CORNELIS (GEERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Cornelis Holscher is geboren te Wildervank op 09 oktober 1828 als zoon van de schippersknecht Geert Cornelis 
Holscher en Jantje Jans Bijmholt. 
Hij trouwde op 10 mei 1855 als schipper te Wildervank met Elisabeth Schuitema, geboren te Wildervank 18 
okteber 1831 als dochter van de blauwverver Jan Willem Schuitema en Trijntje Jans Luchtenburg. Elisabeth 
overleed op 07 februari 1919 te Wildervank, 87 jaar, weduwe. 
Cornelis overleed op 19 juli 1904 te Wildervank, 75 jaar, zonder beroep. 
In een reeks van BS-akten wordt in de periode 1855-1861 Cornelis Holscher vermeld als “schipper” en in een 
periode 1863-1899 als “koopman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
C.G.Holscher was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 51 in de 
periode 1850 t/m 1860 en met vlagummer 86 in de periode 1860 t/m 1862. 
 
De schepen 
C.G.Holscher was gezagvoerder gedurende: 
* 1841 t/m 1849 van de kof “Jacobina”, gebouwd in 1835 te Wildervank, 87 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1849 gestrand bij Katwijk; 
* 1852 t/m 1857 van de kof “Vijf Gebroeders”, gebouwd in 1850 te Wildervank, 99 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in december 1857 op Oesel verongelukt. (Bij Bouma 
vermeld onder C.Holscher); 

* 1856 t/m 1857 van de galjoot “Elisabeth Jacobina”, gebouwd in 1855 te Wildervank, 122 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is op 01 november 1857, op weg van Petersburg 
naar Amsterdam bij Öland gestrand en lek geraakt. Bij Bouma vermeld onder E.G.Holscher; 

* 1859 t/m 1861 van de 2-mastschoener “Newa”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 158 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in augustus 1861 gestrand op Jutland. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Jacobina”. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Cornelis/Kornelis G/Geert Holscher.  
Het overzicht luidt: 
1842 kok op de “Vrouw Jacobina” onder Geert Cornelis Holscher (zijn vader) geen leeftijd 
1847 matroos op de kof “Catharina” onder Egbert G.Olthof idem 
1848-1849 schipper op de tjalk “(Vrouw) Jacobina” idem 
1850-1854 schipper op de kofgaljoot “Vijf Gebroeders” idem 
1855-1857 schipper op de schoenergaljoot “Elisabeth Jacobina” ?-28 jaar 
1860 schipper op de schoener “Newa” 31 jaar 
 

********** 
 

HÖSTER, BEREND (BOEKELZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Berend Höster is geboren in 1834 te Borichmoon, Duitsland, als zoon van Boekel Janssen Höster/Hörster en 
Elisabeth Severins Winter. 
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Berend trouwde op 15 augustus 1860 te Veendam met Roeliena Smid, geboren te Veendam 03 april 1839 als 
dochter van de uurwerkmaker Jan Willem Smid en Roelfien Geerts Prummel. Roeliena overleed op 06 december 
1918 te Westerdiep, gem. Veendam, 79 jaar, weduwe. 
Geen overlijdensakte van Berend gevonden, maar volgens de notulen van het zeemanscollege in Dordrecht 
overleden in begin 1884. 
In BS-akten uit de periode 1863-1882 werd hij vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.B.Höster was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 139 in de 
periode 1872 t/m 1884. 
Barend Boekes Höster wonend te Veendam was in de periode 09 maart 1876 t/m zijn verongelukken op zee in 
1884 met vlagnummer 6 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. 
B.B.Höster/Hoster was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam 
met vlagnummer 90 in de periode 1862 t/m 1884. 
 
Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s) 
In een kasboek van het Dordtse College “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 13 mei 1876 staat de boeking van 
een entreegeld van f 50,- door kapitein B.B.Höster. 
In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 
09 oktober 1884 staat vermeld dat in de loop van het jaar B.B.Höster  is overleden. 
In het kasboek van het Dordtse College dd 01 mei 1884 staat de de boeking van de uitkering aan de weduwe van 
kapitein B.B. Höster van de regelementair toegestane f 200,-. 
In de notulen dd 21 maart 1885 staat het voorstel om de weduwe van kapitein Höster geb. Schmid  uit Veendam 
“die in behoeftige omstandigheden verkeert” een maandelijkse bijdrage te geven. De vergadering acht nader 
onderzoek nodig en machtigt het Bestuur een besluit te nemen, zo nodig niet hoger dan f 5,- per maand. 
 
De schepen 
B.B.Höster was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1869 van de schoenerkof “Zwerver” ex Catharina Freerkina, gebouwd in 1856 te Martenshoek, 97 

ton o.m., varend voor J.Ooms Ez & Co te Rotterdam. Het schip was in 1858 als “Catharina Freerkina” 
gezonken in de haven van Camillas, maar in 1859 vermoedelijk gelicht, en herdoopt in “Zwerver”;  

* 1870 op hetzelfde schip maar nu varend voor Verboom & Co te Schiedam; 
* 1872 van de bark “Batavier” ex Francina Willemine, ex Alcor, gebouwd in 1854 te Capelle aan de IJssel, 

573 ton o.m., varend voor F.E.C.Ooms te Rotterdam. Het schip is in 1872 uitgebrand; 
* 1872 t/m 1874 van de kof “Zeelust” ex Hendrika Aleida, ex Anje, ex Janke Hooites, gebouwd in 1833 te 

Hoogezand, 86 ton o.m., varend voor v/d Slik & Co te Dordrecht. Het schip werd in 1874 verkocht voor 
lichter; 

* 1875 van de brik “Bengalen”, gebouwd in 1854 te Rotterdam, 305 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J. 
van Herwaarden te Dordrecht; 

* 1877 van de schoenerbrik “Kosmopoliet”, ex Wilhelmina & Henriëtte, gebouwd in 1855 te Nieuwendam, 
212 ton o.m., varend voor S.J.Melchers te Schiedam; 

* 1878 t/m 1885 van de brik “Bengalen”, gebouwd in 1854 te Rotterdam, 305 ton o.m., varend voor 
A.Sandberg & J. van Herwaarden te Dordrecht; 

* 1884 van de 2-mastschoener “Anna”, gebouwd in 1855, bouwlocatie niet vermeld, 145 ton o.m., varend 
voor D.P.Spierenburg te Rotterdam. Het schip werd vermist tussen Swansea en Lissabon. 

Er zijn geen vermeldingen in het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 
Groningen. 
 

********** 
 

JONGE, ADRIAAN (MARTENZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Adriaan de Jonge werd geboren te Veendam 25 juli 1828 als zoon van schipper Marten Pieters de Jonge en 
Hinderkien Jacobs Puister. Hij was de broer van Collegelid Markus de Jonge. 
Hij trouwde op 05 augustus 1857 te Veendam als schipper met Klazien Derks Hazewinkel, geboren te Veendam 
20 december 1834 als dochter van de schipper, later beurtschipper, Derk Hindriks Hazewinkel en Deeltje 
Willems de Lange. Klazien overleed op 13 februari 1871 te Veendam, 35 jaar. 
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Adriaan hertrouwde op 12 januari 1875 te Veendam als schipper met zijn schoonzuster Geesjen Hazewinkel, 
geboren te Veendam  10 februari 1839 als dochter van de beurtschipper Derk Hindriks Hazewinkel en Deeltje 
Willems de Lange. Geesjen was de weduwe van Luiken Lukens, die op 13 april 1874 te Danzig overleed. 
Adriaan overleed te Dordreccht op 29 augustus 1887. 
In BS-akten uit de periode 1858 t/m 1878 wordt Adriaan de Jonge vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Adriaan Martens de Jonge wonend te Veendam was effectief lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van 
Handel en Zeevaart” met vlagnummer 39 in de periode  11 oktober 1866 t/m zijn overlijden op 29 augustus 1887. 
A.M. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 115 in 
de periode 1874 t/m 1883. 
 
In de notulen van de Bestuursvergadering dd 15 februari 1883 van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van 
Handel en Zeevaart” staat een verzoek van kapitein A.M. de Jonge om “ondersteuning of schadevergoeding wegens 
vergaan van de “Merwedestroom”, waarbij hij f 300,- verlies leed. Er wordt meegedeeld dat de penningmeester 
hem al f 20,- heeft uitgekeerd, en dat nader onderzoek zal worden gedaan naar zijn verzoek. In de notulen van de 
vergadering dd 08 maart 1883 staat de uitslag van dit onderzoek waarin de opmerking “… mogt hij werkelijk 
verlies hebben gehad, het nimmer de som van f 300,- geweest kan zijn”. Er is dus geen reden voor onderstand “op 
grond van zijn bewering”. Maar het Bestuur wordt gemachtigd hem hoogstens f 30,- te geven. In de notulen dd 10 
mei 1883 staat dat het Bestuur aan kapitein de Jonge, “nadat hij het verlies met het schip Merwedestroom gehad 
heeft f 20,- was uitbetaald geworden.” 
Bouma vermeldt een 2-mast schoener “Merwedestroom”, gebouwd in 1851 te Dordrecht bij C.Gip & Zn, 97 ton en 
varend voor Klerk & Voogd te Dordrecht. De laatst genoemde kapitein is in 1882 H.Sannes eveneens lid van het 
Dordtse zeemanscollege met vlag 52. Daarbij de opmerking dat het schip is verkocht naar Engeland en op reis 
daarheen is gezonken. Kennelijk is op deze laatste reis naar Engeland de Jonge gezagvoerder geweest. 
 
In het kasboek van het Dordtse College dd 30 augustus 1887 staat de de boeking van de uitkering aan de weduwe 
van kapitein A. de Jonge van de regelementair toegestane f 200,-. 
 
De schepen 
A.M. de Jonge was gezagvoerder van: 
* 1859 t/m 1864 van de kof “Hendrika”, gebouwd in 1848 te Hoogezand, 119 ton o.m., varend voor M.P. de 

Jonge te Veendam; 
* 1866 t/m 1880 van de 2-mastschoener “Mathilda”. gebouwd in 1865 te Veendam, 158 ton o.m., varend voor de 

Court & Co te Dordrecht. Het schip werd in 1880 verkocht naar Noorwegen; 
* 1883 van de 2-mastschoener “Anna”, gebouwd in 1855, bouwlocatie niet vermeld, 145 ton o.m., varend voor 

K.J.Bos te Wildervank. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Adriaan Martens de Jonge. 
Het overzicht luidt: 
1844 kajuitwachter op de kof “Petrus Jacobus” onder Marten P. de Jonge (zijn vader) geen leeftijd 
1845 kok op de kof “Petrus Jacobus” onder Marten P. de Jonge      idem 
1846-1847 lichtmatroos op de kof “Pollux” onder Geert Roelfs de Jonge    idem 
1848 matroos op de kof “Henderika” onder Marten Pieters de Jonge    19 jaar 
1855-1856 stuurman op de kof “Henderika” onder Marten Pieters de Jonge    geen leeftijd 
 

********** 
 

JONGE, CORNELIS HENDRIK de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Cornelis Hendrik de Jonge werd geboren te Groningen 30 september 1835 als zoon van de schippersknecht 
Hendrik Cornelis de Jonge en Trientje Jeenes Kuiper. 
Hij trouwde op 11 augustus 1880 te Wildervank als schipper met Albertje de Jonge, geboren te Wildervank 18 
september 1849 als dochter van de zeeman, later schipper Harm Heijes de Jonge en Jantje Detmers. 
Van Cornelis Hendrik en Albertje zijn geen overlijdensakten gevonden. 
Op 06 april 1882 overleed een zoontje aan boord van de “ Sappemeer II” in de Baai van Portland. 
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In BS akten uit de periode 1881 t/m 1886 wordt Cornelis vermeld als schipper. In een akte uit 1889 staat 
“zonder beroep”.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
In de periode 1884 t/m 1889 van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank wordt met vlagnummer 2 
een kapitein de Jonge vermeld. In 1884 is de initiaal een B, in 1885 een P, en in de volgende jaren een C. In de 
Almanak van Sweys staan in 1888 de initialen C.H. vermeld. 
Om de verwarring nog te vergroten vermeldt de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart deze 
kapitein de Jonge als vlaggelid, maar de Almanak van Sweys als effectief lid. 
Ik neem vooralsnog aan dat het om het effectieve lid C.H. de Jonge gaat, temeer omdat van hem ook een schip 
bekend is. 
 
De schepen 
C.H. de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1877 t/m 1888 van de schoenerbrik “Sappemeer II” ex Marianne VIII, gebouwd in 1872 te Quebec, 240 ton 

o.m., varend voor R.Meihuizen te Sappemeer. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam van 
Cornelis Hendrik de Jonge 3 maal vermeld en wel: 
06 september 1854, schoener “Marne”, schipper Jacob Mennes Beukema, 36 jaar uit Leens. Voorts stuurman, 

kok, 2 matrozen waaronder Cornelis Hendrik de Jonge, geen leeftijd vermeld uit Groningen, 
lichtmatroos en een niet met rang vermeld bemanningslid. 

07 februari 1860, galjoot “ Martha”, kapitein Siger G.Postema, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 
stuurman Cornelis Hendrik de Jonge, geen leeftijd en woonplaats vermeld, kok, 2 matrozen en een 
kajuitwachter/koksmaat. 

22 februari 1867, schoener “Sappemeer”, kapitein Zacharias K.Rozenberg, 35 jaar uit Groningen. Voorts 
stuurman Cornelis Hendrik de Jonge, 31 jaar uit Groningen, kok, 2 matrozen, lichtmatroos en een 
scheepsjongen. 

 

********** 
 

JONGE, DERK (JELTEZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Derk de Jonge werd geboren op 18 december 1841 te Wildervank als zoon van de schipper Jelte Romkes de 
Jonge en Hillegien Derks Knoop. 
Hij trouwde op 17 juni 1886 te Wildervank als schipper met Engelina Smit, geboren te Wildervank 11 januari 
1847 als dochter van de zeeman Berends Hendriks Smit en Geessien Remkes de Jonge, weduwe van Reinke 
Meijer. Na het overlijden van Derk de Jonge hertrouwde Engelina op 15 september 1892 te Wildervank met 
Reint Hazelhof, weduwnaar van Harmanna Tholema. Èngelina overleed op 26 april 1921 te Borger, 74 jaar. 
Derk overleed op 01 december 1889 te ’s Hertogenbosch, 47 jaar, 11 maanden, zeeman. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.J. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 87 in de 
periode 1881 t/m 1889 
 
De schepen 
D.J. de Jong was gezagvoerder gedurende: 
* 1878 van de schoenerbrik “D.Lebedew” ex Lebed, gebouwd in 1867, bouwlocatie niet vermeld, 240 ton o.m., 

varend voor K.J.Bos te Wildervank. Het schip voer in 1879 voor de Gebr. Riesselmann te Nieuwediep en 
was herdoopt in “Charlotte”; 

* 1879 t/m 1881 van de galjoot “Wietska”, gebouwd in 1856 te Pekela, 144 ton o.m., varend voor K.J. Bos te 
Wildervank; 

* 1882 t/m 1886 van de schoenerbrik “Vredelust”, gebouwd in 1864 te Sappemeer, 180 ton o.m., varend voor 
J.Berg Jz te Sappemeer. Het schip is in 1886 bij Rhode Island gestrand en het wrak is verkocht; 

* 1887 t/m 1889 van de 2-mastschoener “Zodiac”, gebouwd in 1875 te Hoogezand, 166 ton o.m., varend voor 
J.A.Hooites te Hoogezand. Het schip voer in 1890 voor den Breems, Kolkman & v/d Burg te Schiedam en 
was herdoopt in “Mercurius”. 
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In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam van Derk 
Jeltes de Jonge 3 maal vermeld en wel: 
17 februari 1857, galjoot “Alida Ikina”, schipper Jan Jans Scholten, 39 jaar te Wildervank. Voorts kok Derk 

Jeltes de Jonge, 15 jaar uit Wildervank, matroos en een lichtmatroos. 
29 januari 1859, brik “Alida Ikina”, schipper Jan J.Scholten, 42 jaar uit Wildervank. Voorts 1ste stuurman, 2de 

stuurman, 2 matrozen en de lichtmatroos Derk Jeltes de Jonge, 17 jaar uit Wildervank. 
19 augustus 1886, schoener “Zodiac”, kapitein Derk Jelte de Jonge, 44 jaar uit Wildervank. Voorts een matroos. 
 

********** 
 

JONGE, DERK (TJEBBEZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Derk de Jonge werd geboren te Oude Pekela op 21 september 1783 als zoon van de schipper Tjebbe Derks de Jonge 
en Engeltje Derks Hesselink.  
Hij huwde op 24 december 1816 te Oude Pekela als schipper met Aeike (ook Aike) Yzebrands Klatter, geboren te 
Oude Pekela op 07 februari 1794 als dochter van IJzebrand Hindriks Klatter en Aaltje Remkes Engels. Aike 
overleed te Oude Pekela 26 februari 1879, 85 jaar, weduwe.  
Derk overleed op 08 januari 1868 te Oude Pekela, 84 jaar, rustend schipper. 
In BS-akten uit de periode 1818-1833 staat Derk Tjebbes vermeld als schipper, evenals in 1847. 
In 1850 resp. 1854 staat hij vermeld als “oud schipper” resp “rustend schipper”, evenals bij zijn overlijden in 1868. 
 
Bij de identificatie van deze kapitein stuit ik op moeilijkheden. In het overzicht van Bouma komen twee kapiteins 
met de intialen D.T. voor 
De een voer op een schip uit de dertiger jaren. Van deze D.T komen een reeks meldingen voor in de serie 
monsterrollen uit het Noordelijk Scheepvaartmuseum (zie hierna). Deze Derk Tjebbesz, geboren in 1763, komt 
in een BS-akte voor als “oud schipper” in 1850. 
De tweede D.T. de Jonge voer op schepen uit de vijftiger jaren. Gezien de lidmaatschapsperiode van het 
zeemanscollege uit Wildervank zal dat een andere kapitein zijn geweest. Dat blijkt ook uit de afbeelding van de 
“Jantje Meijer” in de collectie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam (zie hierna) waar het schip 
vlagnummer 83 voert. Maar ik heb in de Groninger archieven geen tweede schipper D.T. de Jong(e) van een 
latere datum kunnen vinden. Een “Jantje Meijer/Meyer” wordt niet in de lijst van monsterrollen genoemd. 
Ik heb wel overwogen om schipper Derk Derkz de Jonge, de zoon van Derk Tjebbes de Jonge, als dragen van 
vlagnummer 83 van het college in Wildervank te beschouwen. Diens huwelijksdatum dd 13 mei 1854 te Nieuwe 
Pekela is in overeenstemming met het beginjaar 1856 van het collegelidmaatschap. Dan zouden de vermeldingen 
van de initialen door o.a. Bouma op een schrijffout moeten berusten. Maar een mysterie blijft de “Jantje Meijer” 
die niet in de monsterrollenlijst voorkomt terwijl er aldaar in de vaarperiode van deze “ Jantje Meijer” andere 
schepen zijn toegekend aan Derk Derkz. De Jonge. 
Wellicht dat diepgravender genealogisch onderzoek een oplossing zal bieden, maar ik laat het voor het moment 
bij voorgaande overwegingen. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.T. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 83 in 
de periode 1856 t/m 1862. 
 
De schepen 
D. de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1829 t/m 1833 van de kof “Twee Gezusters”, gebouwd in 1816, bouwplaats niet vermeld, 120 ton o.m., varend 

voor D.Witte & Co te Amsterdam. 
D.T. de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1834 t/m 1837 van de kof “Twee Gezusters”, gebouwd in 1816, bouwplaats niet vermeld, 120 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Pekela. 
 
In de 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Derk T. en Derk Tjebbes/Tjibbes de Jonge. 
Het overzicht luidt: 
1831-1848 kapitein op de kof “ Drie Zusters” ?-64 jaar 
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Een monsterrol op het Stadsarchief van Amsterdam dd 18 augustus 1827 meldt de kof “Twee Gezusters”, op 
avontuur, onder kapitein Derk F. de Jonge uit Oude Pekela. 
 
D.T.de Jonge was (volgens Bouma) gezagvoerder gedurende: 
* 1855 van de 2-mastschoener “Jantje Meyer”, verdere bijzonderheden ontbreken. Op weg van Newcastle naar 

Genua in de mist op de Kentish Knock stukgeslagen; 
* 1857 t/m 1862 op de 2-mastschoener “Jantje Meyer”, gebouwd in 1856 te Groningen, 191 ton o.m., varend voor 

J.D.Hoen te Hoogezand. 
Daar Derk Tjebbes de Jonge geboekt staat als “rustend schipper” in 1854 moet dit een andere D.T. de Jonge zijn. Ik 
heb van deze gezagvoerder geen gegevens kunnen vinden 
 
Een scheepsportret van de “Jantje Meijer” (1856, 191 ton) hangt in de permanente collectie van het Veenkoloniaal 
Museum te Veendam. Kapitein is D.T. de Jonge uit Wildervank varend voor rederij J.D.Hoen te Hoogezand Het 
schip is gebouwd in 1856 ter vervanging van de gelijknamige schoener, welke in 1855 op reis van Newcastle naar 
Genua in de mist op de kust van Kentish Rock werd stukgeslagen. Kapitein de Jonge was in 1857 weer in de 
problemen maar het schip bleef behouden. het schip werd op reis van Buenos Ayres naar Antwerpen in de nacht 
van 13 op 14 juni 1857 overvallen door een pompera. Het schip voer onder vlagnummer 83 van het zeemanscollege 
van Wildervank. Het schip werd in 1863 verkocht aan Middelhof te Purmerend en omgedoopt in “Zwaluw”.. Zie 
ook internet: www.veenkoloniaalmuseum.nl/journalen.html 
 

********** 
 

JONGE, FRANS (TIESZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Frans de Jonge werd geboren 16 oktober 1827 te Veendam als zoon van de zeeman Ties Hindriks de Jonge en 
Hindrikje Jacobs Venema. 
Hij trouwde op 05 februari 1852 te Wildervank als zeeman met Grietje Hindriks Hazewinkel, geboren 10 december 
1830 te Veendam als dochter van de schipper Hindrik Jans Hazewinkel en Jantje Kars Dekker. 
Geen overlijdensgegevens van het echtpaar kunnen vinden. Frans staat in een BS-akte uit 14 mei 1884 te 
Wildervank als “overleden” en Grietje Hazewinkel als levende te Wildervank. 
In BS-akten uit 1852 en 1854 staat Frans Ties de Jonge vermeld als “ zeeman”, in die uit de periode 1856 t/m 
1861 als “ schipper” en in 1882 als “ stuurman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
F.T. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 84 in de 
periode 1856 t/m 1904. 
F.T. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 219 in de periode 1856 t/m 1866. 
 
De schepen 
F.T. de Jong was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1858 van de smak “Margaretha Hendrika”, gebouwd in 1838, bouwlocatie niet vermeld, 53 ton o.m., 

geen vermelding van thuishaven en eigenaar. Het schip werd in oktober 1858 verlaten bij Hantsholm. De 
bemanning is door de “Mathilda” onder kapitein Nielsen bij Rørvig aan land gezet. Het schip is 
aangedreven bij Larvik; 

* 1862 t/m 1866 van de schoenerbrik “Jetskalina Everts”, gebouwd in 1861 te Muntendam, 177 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1867 voor G.Herwig te Veendam en was 
herdoopt in “Catharina. 

 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Frans Ties/Tiessens de Jonge. 
Het overzicht luidt: 
1841 koksmaat op de smak “Argo” onder Ties Hendriks de Jonge (zijn vader) geen leeftijd 
1844 kok op de kof “Klaassina Margaretha” onder Jacob R.Schippers idem 
1849-1853 stuurman op de smak “Hinderika” onder Ties Hindriks de Jonge idem 
1854-1858 schipper op de smak “Margartha Hinderika” ?-30 jaar 
1869 stuurman op de kof “Eendragt” onder Harm Jans Boer 41 jaar 
1871 stuurman op de schoener “Eltica Meezenbroek” onder Jan de Vries 43 jaar 
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1879 stuurman op de bark “Ems” onder Sjouke Wortel 50 jaar 
 

********** 
 

JONGE, HARM (HEIJEZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm de Jonge werd geboren te Ommelanderwijk gem.Veendam op 19 oktober 1823 als zoon van de bakker 
Heije Jans de Jonge en Albertje Harms Koster. 
Hij trouwde op 23 november 1848 te Wildervank als zeeman met Jantje Detmers, geboren op 12 oktober 1820 te 
Wildervank als dochter van de zeeman Geuchien Detmers en Geertje Roelfs Klein. Jantje overleed op 20 juli 
1871 te Wildervank, 50 jaar. 
Geen overlijdensakte van Harm Heijez. kunnen vinden. 
Harm wordt in BS-akten van 1849 en 1852 verrmeld als zeeman en in die uit 1855, 1858, 1872 en 1880 als 
schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.H. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 81 in 
de periode 1856 t/m 1883. 
 
De schepen 
H.H. de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1856 t/m 1864 van de schoenerkof “Margaretha Arendina”, gebouwd in 1855 te Wildervank, 126 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1864 in de Oostzee gestrand en wrak 
geraakt; 

* 1866 t/m 1871 van de 2-mastschoener “Margaretha Arendina” ex Confidence, ex Jan Veenhoven, gebouwd in 
1858 te Hoogezand, 140 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1872 t/m 1874 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank; 
* 1883 van de 2-mastschoener “Pleyaden”, gebouwd in 1865 te Wildervank, 164 ton o.m., varend voor 

J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm Heijes de Jonge. 
Het overzicht luidt: 
1843 matroos op de kof “Vriendschap” onder Geert Douwes Douwes geen leeftijd 
1844 matroos op de koftjalk “Fortuna” onder Tonnis A. Hansen idem 
1849 stuurman op de kof “Vriendschap” onder Geert Douwes Douwes 25 jaar 
1853 stuurman op de schoener “Dolphijn” onder Jan E.Hazewinkel 29 jaar 
1855-1874 schipper op de schoener “Margaretha Arendina” 32-50 jaar 
 

********** 
 

JONG, J. de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Zowel geslachtsnaam als initiaal komen dermate algemeen voor, dat identificatie vooralsnog niet mogelijke is. 
Daarbij komt dat de periode van lidmaatschap in de 20ste eeuw ligt, waarin Bouma geen schepen heeft vermeld. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J. de Jong was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 10 in de 
periode 1902 t/m 1907. 
 
De schepen 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen komt de volgende 
melding voor die ik voor de volledigheid vermeld: 
05 juli 1905, tjalk “Nooit Volmaakt”, schipper J. de Jong, 39 jaar uit Groningen. Voorts een stuurman en een 

matroos. 
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In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1902 t/m 1907 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Sieka”  
 

********** 
 

JONGE, JELTE (JOGCHUMZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jelte de Jonge werd geboren te Wildervank 24 augustus 1835 als zoon van de schipper, later landbouwer, 
Jogchum Jeltes de Jonge en Lammegien Alberts Munneke. 
Hij trouwde op 27 januari 1859 te Wildervank als schipper met Gepka van der Sluis, geboren te Wildervank op 
25 oktober 1835 als dochter van de landbouwer Freerk Jans van der Sluis en Jantje Lieferts Eerkes. Gepka 
overleed op 05 juni 1914 te Wildervank, 78 jaar, weduwe. 
Jelte overleed op 23 juli 1870 te Wildervank, 35 jaar, logementhouder. 
In BS-akten uit 1860 t/m 1863 staat Jelte geboekt als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 116 in 
de periode 1859 t/m 1868 en met vlagnummer 5 in 1869. 
 
De schepen 
J.J. de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1869 van de 2-mastschoener “Nieuwendam”, gebouwd in 1858 (of 1856?) te Nieuwendam, 111 ton 

o.m., varend voor W.& A.H.Meursing te Amsterdam. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 3 keer de naam 
van Jelte J. de Jonge vermeld en wel: 
12 maart 1862, schoener “Nieuwendam”, kapitein Jelte J. de Jonge, 26 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok en 2 matrozen. 
17 februari 1866, schoener “Nieuwendam”, schipper Jelte de Jonge, 30 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok en een lichtmatroos. 
09 februari 1867, schoener “Nieuwendam”, schipper Jelte de Jonge, 31 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok, matroos en een lichtmatroos. 
 

********** 
 

JONGE, JELTE (REMKEZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jelte de Jonge werd geboren te Groningen 03 augustus 1816 als zoon van de schipper Remke Jeltes de Jonge en 
Engeltje Geerts (Jager). 
Hij trouwde op 17 januari 1839 te Wildervank als zeeman met Hillechien Derks Knoop, geboren te Wildervank 
28 september 1817  als dochter van de schipper Derk Lukas Knoop en Ike Hindriks Niezen. Hillechien overleed 
op 05 september 1884 te Wildervank, 66 jaar, weduwe. 
Jelte was overleden in 1871, maar geen akte gevonden. 
In BS-akten wordt Jelte in 1839 t/m 1841 vermeld als “schipper” en in 1853 als “zeeman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jelte R. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 21 
in de periode 1840 t/m 1847. 
 
De schepen 
Jelte R.de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1841 t/m 1847 van de smak “Hillechiena”, gebouwd in 1840 te Wildervank, 58 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was wellicht vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1855 van de schoenerkof “Bougiena Lammechiena”, gebouwd in 1854 te Wildervank, 121 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Volgens de monsterrollen stond dit schip onder commando van Simon 
R. de Jonge. 
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In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1848 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Hillechiena”. 
 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jelte Remkes de Jonge.  
Het overzicht luidt 
1837-1839 stuurman op de “Bouwina”onder Remke Jeltes de Jonge (zijn vader) geen leeftijd 
1840 schipper op de smak “Vrouw Hillechina” idem 
1842 schipper op de smak “Hillechina” idem 
1849 stuurman op de schoenerkof “Jantina Jetskalina” onder Niesko Niehoff 32 jaar 
1851 stuurman op de kof “Jantina” onder Harrm Jacobs Blaak geen leeftijd 
1853 stuurman op de schoenergaljoot “Annechina Gezina” onder H.H.Smit 36 jaar 
1855 matroos op de galjoot “Margaretha” onder Harmannus J.Korte 39 jaar 
 

********** 
 

JONGE, JOACHIM (JELTEZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jochum de Jonge werd geboren te Wildervank 25 november 1806 als zoon van de schipper Jochum Jeltes de 
Jonge en Anje Harms Kolk. 
Hij trouwde op 30 december 1830 te Wildervank als zeeman met Lammechien Alberts Munneke, geboren te 
Wildervank 08 januari 1809 als dochter van de landbouwer Albert Jans Munneke en Tonniske Hendriks. 
Lammegien overleed op 12 november 1879 te Wildervank, 70 jaar, weduwe. 
Jogchem Jeltes de Jonge overleed op 30 augustus 1864 te Wildervank, 57 jaar, landbouwer. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1831 t/m 1841 wordt Joachim vermeld als “schipper”, in de periode 
1844 t/m 1848 als “vallaatmeester” (is een sluismeester), en in de periode 1858 t/m zijn dood in 1864 als 
“landbouwer”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Joachim J. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 
18 in de periode 1840 t/m 1843. 
Jochem J. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam 
met vlagnummer 13 in de periode 1840 t/m 1841. 
 
De schepen 
J.J. de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1838 t/m 1843 van de kof “Lucas Wicher”, gebouwd in 1837 te Hoogezand, 93 ton o.m., varend voor reder 

(A.C.) Wildervank te Zuidbroek.  
 
In de ledenlijst van “De Harmonie” uit 1842 en 1843 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip ”Lucas en Wicher”. 
 
 
In het bestand van monsterrollen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 4 keer verwezen 
naar een Jochum Jeltes de Jonge en wel: 
19 maart 1832, schip “Lammegina Gezina”, kapitein Jochum J. de Jonge, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman, kok en een matroos. 
27 januari 1837, schip “Lucas Wichers”, kapitein Jochum Jeltes de Jonge, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman, kok, matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
20 januari 1840, kof “Lucas Wigcher”, schipper Jogchem J. de Jonge, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman, kok, matroos en een kajuitwachter. 
17 februari 1866, hektjalk “Reenna”, schipper Klaas Geerts Munneke, 35 jaar uit Veendam. Voorts stuurman en 

een kok J.J. de Jonge, 60 jaar uit Wildervank. 
Deze vermelding van kok, omdat de initialen en de leeftijd overeenstemmen met Jochum Jeltez. De Jonge. 
Wellicht dat Jochum in zijn periode als landbouwer toch nog een zeereisje heeft gemaak, omdat de inkomsten 
uit het boerenbedrijf dat vergden. 
 

********** 
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JONGE, MARKUS (MARTENZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Markus de Jonge werd geboren op 19 september 1841 te Oosterdiep gem. Veendam als zoon van de schipper 
Marten Pieters de Jonge en Hinderkien Jakobs Puister. Hij was de broer van Collegelid Adriaan Martenz. de 
Jonge. 
Hij trouwde op 05 november 1868 te Veendam als zeeman met Zwaantje Boon, geboren op 18 september 1842 
te Westerdiep, gem.Veendam als dochter van de schipper Jan Gerbens Boon en Jakobjen Jans Hazewinkel. 
Zwaantje overleed op 29 oktober 1892 op de Hoogte Kadijk 159 te Amsterdam, 50 jaar. 
Markus overleed als scheepsgezagvoerder op 16 juli 1896 op de Hoogte Kadijk 159 te Amsterdam, 54 jaar, 
weduwnaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Markus M. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 
80 in de periode 1885 t/m 1895. 
M.M.de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 19 in de period 1885 t/m 1895. 
In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 11/18 juli 1882 werd als effectief lid 
voorgedragen/benoemd Markus Martens de Jonge, oud 40 jaar, voerend het ss “Etna”, wonend in de Buiten 
Bantammerstraat 9 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert. 
Zijn periode van lidmaatschap is onduidelijk maar duurde wellicht tot 1888. 
 
De schepen 
M.M. de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1881 t/m 1890 van het ijzeren schroefstoomschip “Etna”, gebouwd in 1871 te Greenock, 592 ton o.m., varend 

voor de KNSM te Amsterdam; 
* 1891 t/m 1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Sirius”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend 

voor de KNSM te Amsterdam. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1895 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de  
 

********** 
 

JONGE, REMKE (JELTEZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Remke de Jonge werd geboren 15 januari 1798 als zoon van de landbouwer Jelte Jochems de Jonge en Geessien 
Jans. 
Hij trouwde op 25 januari 1816 te Wildervank als zeeman met de renteniersche Engeltje Geerts (Jager),  
geboren 17 februari 1788 te Veendam als dochter van de schippersknegt Geert Geerts en Annegien Roelfs. 
Engeltje was de weduwe van de landbouwer Hendrik Pieters Kloosterboer. Engeltje overleed op 22 mei 1823 te 
Wildervank, 35 jaar.  
Remke hertrouwde op 22 januari 1825 te Delfzijl met Bouke Sijmons Bakker, geboren 26 november 1804 te 
Farmsum als dochter van de ijzersmit Sijmon Meertens Bakker en Anje Jans. Bij het huwelijk werd een kind 
gewettigd. Bouke overleed op 02 februari 1863 te Wildervank, 58 jaar, weduwe 
Van het overlijden van Remke heb ik geen akte gevonden. 
Remke wordt vermeld als schipper in BS-akten van 1824 t/m 1842 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Remke J. de Jonge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 22 in 
de periode 1840 t/m 1852. 
 
De schepen 
R.de Jonge was gezagvoerder gedurende: 
* 1817 t/m 1828 van de smak “Frouke Knelsina”, gebouwd in 1806, bouwlocatie niet vermeld, 63 ton o.m., geen 

vermelding van thuishaven en eigenaar. In 1824 1 keer te Harlingen geregistreerd komend van Stettin; 
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* 1832 t/m 1836 van de kof “Bouchiena”, gebouwd in 1827, bouwlocatie niet vermeld, 94 ton o.m., eigenaar niet 
vermeld, vanuit Wildervank. Het schip is in 1836 gestrand in de Eider; 

* 1839 t/m 1850 van de kof “Bouchiena”, gebouwd in 1837 te Wildervank; 93 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Bouchiena”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Remke Jeltes de Jonge. 
Het overzicht luidt: 
1837-1849 schipper op de kof “ Bougina”  ?-51 jaar 
 

********** 
 

JONGE, SIMON (REMKEZ.) de 
Burgerlijke Stand gegevens 
Simon de Jonge werd geboren op 01 mei 1834 te Wildervank als zoon van de schipper Remke Jeltes de Jonge 
en Bouke Simons Bakker. 
Van Simon geen huwelijksakte gevonden maar in een monsterrol uit 1853 wordt gesproken van de 
schippersvrouw Afina de Jonge, 23 jaar. Deze werd geboren op 04 oktober 1831 te Wildervank als dochter van 
de schipper Remke Jeltes de Jonge en Bouke Simons Bakker, en was dus een zuster van de kapitein. Deze Afina 
kreeg in ongehuwde staat een kind, geboren op 14 oktober 1855 onder de naam Johanna, dat werd erkend bij 
haar huwelijk op 15 april 1865 te Wildervank met Derk Kornelis van Lier. De “schippersvrouw” uit de 
monsterrol lijkt mij dus niet de vrouw maar de zuster van de kapitein, tenzij Simon later bij zijn zuster een kind 
heeft verwekt. 
Afina overleed op 04 november 1896 te Wildervank, 65 jaar. 
Simon Remkes overleed op 24 juni 1855 te Nice als gezagvoerder “na een kortstondige ongesteldheid” aan 
boord van de schoenergaljoot “Bougina Lammechina”, op reis van Genua naar Nice en toen liggende te Nice. Na 
zijn overlijden werd het gezag gevoerd door Petrus Hendriks de Boer. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
S.R. de Jonge was effectief lid van het zeemansscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 21 in 
1855. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt J.R.de Jonge als gezagvoerder gedurende: 
* 1855 van de schoenerkof “Bougiena Lammechiena”, gebouwd in 1854 te Wildervank, 121 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
Volgens de monsterrollen stond dit schip onder commando van Simon R. de Jonge. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Simon, Simon R. en Simon Remkes de Jonge  
Het overzicht luidt: 
1847 kajuitwachter op de kof “Bougina” onder Remke Jeltes de Jonge (zijn vader) 
1848 lichtmatroos op de kof “Bougina” onder Remke Jeltes de Jonge  
1849 kok op de kof “Bougina” onder Remke Jeltes de Jonge 
1850 matroos op de kof “Bougina” onder Albert Geerts van der Laan 
1851 stuurman op de kof “Bouchina” onder Jan Kornelis Veen 
1853-1854 schipper op de kof “Bougina Lammechina” 
 

********** 
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JONKER, BEREND (JELTEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Identificatie van deze kapitein is onzeker. De enige die in aanmerking komt is: 
Berend Jonker, geboren te Middelstum 03 september 1877 als zoon van de schipper Jelte Jonker en Aaltje van 
Komen. 
Hij trouwde op 12 december 1901 te Groningen als schipper met Geertje Schouwstra, geboren 21 april 1879 te 
Harlingen als dochter van de schippper Lammert Schouwstra en Geertje Lefers. 
Uit BS-akten van 1903 t/m 1909 blijkt dat het hier vermoedelijk om een binnenschipper gaat.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Een B.J.Jonker was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 2 in de 
periode 1893 t/m 1907. 

Een tweede B.J.Jonker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 4 
in de periode 1902 t/m 1920 (of later, want de ledenlijsten van dit College worden nà 1920 niet meer vermeld in de 
zeemansalmanakken) 
 
Een B.J.Jonker was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 137 in de periode 1850 t/m 1871. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt B.J.Jonker als gezagvoerder gedurende: 
* 1889 t/m 1892 van de tjalk “Navigator”, gebouwd in 1874, bouwlocatie niet vermeld, 61 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1893 tot nà 1900 van de ijzeren tjalk “Navigator , gebouwd in 1892, bouwlocatie niet vermeld, 77 ton n.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1907 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Navigator” onder kapitein B.J.Jonker met vlagnummer 2. 
 
Schepen met de naam “Navigator” worden in monsterrrollen toegeschreven aan Hendrik B.Jonker (zie hierna). In 
de lijst van monsterrollen in het bestand van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen komt geen 
B.J.Jonker voor die past in voorgaande BS-gegevens. 
 

********** 
 

JONKER, BEREND (ROELFZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Berend Jonker werd geboren op 15 april 1880 te Wildervank als zoon van de schipper Roelf Jonker en Angenita 
Pronk. 
Hij trouwde op 30 december 1908 te Wildervank als schipper met Willemina Kiewiet, geboren te Wildervank  
op 04 maart 1880 als dochter van de koopman Berend Kiewiet en Aaltje de Wit. Willemina oveleed op 30 juli 
1957 te Wildervank, 77 jaar. 
Geen overlijdensakte gevonden van Berend Jonker. 
In BS-akten uit 1909 en 1912 staat Berend Jonker vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.R.Jonker was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 1 in de periode 
1913 t/m 1920 en vermoedelijk ook tot een later jaar. (in 1920 stoppen de vermeldingen van ledenlijsten van dit 
College in de zeemansalmanakken). 
 
De schepen 
De schepenlijst van Bouma geeft uit de 20ste eeuw slechts spaarzame meldingen. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
B en Berend Jonker. 
Het overzicht luidt: 
1894-1899 kok op de tjalk “Antilope”  onder Roelf Jonker (zijn vader) 13-18 jaar 
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1905-1908 schipper van de tjalk “Antilope I” 24-28 jaar  
1909-1913 kapitein op de schoeneraak “Wilhelmina”  28-31 jaar 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1913 t/m 1918 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Wilhelmina”. 
 

********** 
 

JONKER, HENDRIK (BERENDZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik Jonker werd geboren te Wildervank 20 maart 1879 als zoon van schipper Berend Jonker en Klaassien de 
Lange. Hij was de broer van het Collegelid Jan Berendz. Jonker. 
Hij trouwde op 29 januari 1904 als schipper te Wildervank met Sjouktje Brouwer, geboren te Wildervank 12 juni 
1881 als dochter van de landbouwer Judokus Brouwer en  Hendrikje Kuiper. 
Geen overlijdensakten gevonden van het echtpaar. 
Hendrik wordt in BS-akten van 1904 t/m 1911 vermeld als schipper en in één uit 1934 als “fabrikant”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.B.Jonker was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 3 in de periode  
1913 t/m 1920 en vermoedelijk ook tot een later jaar. (in 1920 stoppen de vermeldingen van ledenlijsten van dit 
College in de zeemansalmanakken). 
 
De schepen 
Bouma vermeldt schepen met de naam “Navigator”, maar dan met gezagvoerder B.J.Jonker (zie aldaar) 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1914 t/m 1918 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Navigator”. 
 
 
In 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik Jonker.  
Het overzicht luidt: 
1899-1903 stuurman op de tjalk “Navigator” onder Jan Jonker 19-22 jaar 
1904-1915 schipper op de tjalk “Navigator” 24-36 jaar 
 

********** 
 

JONKER, JAN (BERENDZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Jonker werd geboren op 15 december 1872 te Nieuwe Pekela als zoon van Berend Jonker en Klaasjen de 
Lange. Hij was de broer van het Collegelid Hendrik Berendz. Jonker. 
Jan trouwde op 21 augustus 1902 te Wildervank als schipper met Roelfien Pot, geboren te Wildervank 03 juni 
1880 als dochter van de landbouwer Klaas Pot en Marchien Feddes. Roelfien overleed op 15 september 1958 te 
Wildervank, 78 jaar. 
Jan Jonker overleed op 27 november 1961 te Wildervank, 88 jaar, weduwnaar. 
In BS-akten uit de periode 1903 t/m 1907 staat Jan Jonker vermeld als “schipper” en in 1926 als “kassier”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.B.Jonker was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 2 in de periode  
1908 t/m 1920 en vermoedelijk ook tot een later jaar. (in 1920 stoppen de vermeldingen van ledenlijsten van dit 
College in de zeemansalmanakken). 
 
De schepen 
De schepenlijst van Bouma geeft (bijna) geen schepen uit de 20ste eeuw. 
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In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan en Jan Berend Jonker.  
Het overzicht luidt: 
1899-1901 schipper van de tjalk “Navigator” 26-28 jaar 
1904-1913 schipper van de tjalk “Poolster” 31-40 jaar 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1908 t/m 1918 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Poolster”. 
 

********** 
 

JONKER, ROELF (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Roelf Jonker werd geboren te Hoogezand 11 april 1854 als zoon van Jan Jans Jonker en Roelfien Berends te 
Velde. 
Hij trouwde op 21 januari 1875 als schipper met Angenita Pronk, geboren te Wildervank 03 september  1853 als 
dochter van de schipper Okke Willems Pronk en Geesjen Jacobs Pronk. Angenita overleed op 18 december 1881 
te Wildervank, 28 jaar. 
Roelf hertrouwde op 41 december 1890 te Wildervank als schipper met Grietje Joosten, geboren te Wildervank 
21 augustus 1853 als dochter van de schipper Derk Jans Joosten en Hillechien Alberts Joosten, weduwe van Jan 
Koos Scholten. Grietje overleed op 03 mei 1942 te Voorburg, 88 jaar. 
Roelf Jonker overleed op 13 mei 1927 te Wildervank, 73 jaar. 
In BS-akten uit de periode 1875 t/m 1891 wordt Roelf Jonker vermeld als “schipper” en in die uit 1904 t/m 1927 
als zijnde “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.J.Jonker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 9 in de 
periode 1898 t/m 1906. 
 
De schepen 
R.J.Jonker was gezagvoerder gedurende: 
* 1890 van de ijzeren tjalk “Antilope I”, gebouwd in 1889 bouwlocatie niet vermeld, 75 ton n.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
Bouma is spaarzaam in het vermelden van schepen in de 20ste eeuw. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 2 maal de naam 
van Roelf Jonker vermeld en wel: 
1894, geen datum, tjalk “Antilope”, schipper Roelf Jonker, 39 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman en een 

kok. 
17 februari 1899, tjalk “Antilope”, schipper Roelf Jonker, 44 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman en een 

kok. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1897 t/m 1906 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Antilope I”. 
 

********** 
 

JOOSTEN, DERK (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Derk Jans Mik Joosten werd geboren te Veendam 09 november 1811 als zoon van Jan Hindriks Joosten en 
Grietje Derks Mik. 
Hij trouwde op 27 januari 1848 te Wildervank met Hillechien Alberts Joosten, geboren te Wildervank 09 oktober 
1825 als dochter van de schipper Albert Hendriks Joosten en Trijntje Daniels Jonker. Hillechien overleed op 15 
januari 1908 te Wildervank, 82 jaar, weduwe. 
Derk Jans overleed op 07 september 1891 te Wildervank, 79 jaar, rentenier. 
In BS-akten uit de periode 1848 t/m 1979 wordt hij vermeld als “schipper”, in 1890 was hij “rustend schipper” 
en bij zijn overlijden in 1891 “rentenier”. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
D.J.Joosten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wildervank met vlagnummer 90 in de 
periode 1857 t/m 1866. 
 
De schepen 
D.J.Joosten was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1857 van de tjalk “Vrouw Hillechiena”, gebouwd in 1849 te Sloten, 54 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vermoedelijk vernoemd naar de vrouw van de kapitein;  
* 1859 t/m 1865 van de tjalk “Hillechiena”, gebouwd in 1842, bouwlocatie niet vermeld, 64 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip ging in 1865 over naar de binnenvaart; 
* 1866 t/m 1879 van de tjalk “Hillechiena Margaretha”, gebouwd in 1866 te Martenshoek, 65 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Derk J. en Derk Jans Joosten. 
Het overzicht luidt: 
1851-1865 schipper op de tjalk “Vrouw Hillechina” ?-52 jaar 
1866-1878 schipper op de tjalk “Hillechina Margreta” 54-66 jaar 
 

********** 
 

JOOSTEN, HINDRIK (JAKOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik Joosten werd geboren 06 januari 1788 te Wildervank als zoon van de koopman Jakob Jans Joosten en 
Annechijn Jurjens. 
Hij trouwde op 15 februari 1815 te Wildervank als zeeman met Hidrikien Christiaans Slof, geboren te 
Winschoten op 17 oktober 1787 als dochter van de schipper Christiaan Willems Slof en Annechijn Harms 
(Boer). Hinderkien overleed op 02 oktober 1860 te Wildervank, 73 jaar. 
Hendrik overleed op 29 september 1862 te Zaandam, 74 jaar en 11 maanden in een vaartuig liggende in de Zaan. 
In BS-akten van 1815 en 1826 staat Hindrik vermeld als “zeeman”, in een akte uit 1815 als “schippersknegt” en 
in een reeks van 1850 t/m 1863 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.J.Joosten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wildervank met vlagnummer 29 in de 
periode 1849 t/m 1862. 
 
De schepen 
H.J.Joosten was gezagvoerder gedurende: 
* 1840 t/m 1851 van de tjalk “Goede Verwachting”, gebouwd in 1828 te Sappemeer, 65 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1849 t/m 1854 van de tjalk “Hendrika”, gebouwd in 1848 te Sappemeer, 57 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
overlap in vaarperioden. 

* 1855 t/m 1857 van de kof “Hendrika’, gebouwd in 1851 te Sappemeer, 65 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 
vanuit Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Henderika”. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt een H resp. H.J. 
Joosten 2 maal genoemd en wel:  
29 maart 1815, schip “Twee Gebroeders”, kapitein Herge J.Fekken, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman H.Joosten, 28 jaar geen woonplaats vermeld, kok en een matroos. 
11 april 1816, schip “Twee Gebroeders”, kapitein Herge Jacobs Fekken, geen leeftijd en woonplaats vermeld. 

Voorts stuurman H.J.Joosten, 29 jaar, geen woonplaats vermeld, kok en een matroos. 
 

Ik heb twijfels over de juiste identificatie van deze kapitein Joosten. 
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JOOSTEN, JACOB (DREWESZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jacob Joosten werd gedoopt te Wildervank 22 juli 1807 als zoon van de schipper Drewes Jans Joosten en Jantje 
Willems Pronk. 
Hij trouwde op 05 januari 1832 te Wildervank als schipper met Jantje Cornelis Holscher, geboren te Groningen 
als dochter van de schipper Cornelis Geerts Holscher en Grietje Hendriks Bul. 
Geen overlijdensakten van het echtpaar kunnen vinden, maar het schip van Jacob Joosten werd in 1862 vermist 
en wellicht is daarbij de kapitein omgekomen. 
In BS-akten uit de periode 1833 t/m 1855 wordt vader Jacob vermeld als schipper.  
In een huwelijksakte 1867 van een dochter, geboren te Buiksloot, wordt vader Jacob vermeld als “vermoedelijk 
overleden” en moeder Jantje als winkelierse te Stadskanaal. In een huwelijksakte van een kind in 1876 is vader  
Jacob overleden, moeder Jantje winkelierse te Wildervank.  
NRC 08 november 1862 
Amsterdam, 5 november. Aangaande de Nederlandse galjoot JANTJE HOLSCHER, kapt. Joosten, van Bergen 
met haring naar Nerva (opm: Narva, Est.), de 11e mei de Sond gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
J.D.Joosten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 70 in de 
periode 1855 t/m 1862. 
 
De schepen 
J.D.Joosten was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1857 van de tjalk “Jantina”, gebouwd in 1838 te Wildervank, 48 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank; 
* 1858 t/m 1862 van de kof “Jantje Holscher”, gebouwd in 1858 te Stadskanaal, 111 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is kennelijk vernoemd naar de vrouw van de kapitein. Het 
schip werd in november 1862 vermist. 

Geen vermeldingen in de collectie monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. 
 

********** 
 

JOOSTEN, J.J. 
Burgerlijke Stand gegevens 
Ik heb deze kapitein niet kunnen identificeren 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
J.J.Joosten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wildervank met vlagnummer 70 in de 
periode 1865 t/m 1886. 
 
De schepen 
 
Bouma vermeldt J.Joosten als gezagvoerder gedurende: 
* 1886 t/m 1890 van de tjalk “Margaretha”, gebouwd in 1877, bouwlocatie niet vermeld, 65 ton n.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip ging in 1890 over naar de binnenvaart, maar voer in 1894 
weer in de buitenvaart onder kapitein Karssies. 

 

********** 
 

JOOSTEN, JAN (JACOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Joosten werd geboren te Wildervank ca. 1781 als zoon van de koopman Jacob Jans Joosten en Annechien 
Jurriens. 
Jan Jacobs trouwde op 08 juni 1809 te Wildervank met Sijke Jans Redeker, gedoopt 05 juli 1772 te Niehove als 
dochter van Claas Fockes en Berentje Jans. Sijke Redeker overleed op 05 februari 1825 te Wildervank, 54 jaar. 
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Jan Jacobs hertrouwde op 26 februari 1827 te Wildervank als schipper met Albertje Geerts Deuze, geboren te 
Wildervank ca. 1788 als dochter van de schipper Geert Jans Deuze en Fennig je Jans. Albertje overleed op 11 maart 
1866 te Wildervank, 78 jaar. 
Jan Jacobs overleed op 23 maart 1866 te Wildervank, 85 jaar, weduwnaar. 
In een reeks van BS-akten was Jan Jacob schipper in 1825, 1830 en 1852 en  zeeman in 1853 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
Jan J. Joosten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 25 in de 
periode 1839 t/m 1859. 
 
De schepen 
J.J.Joosten was gezagvoerder gedurende: 
* 1833 t/m 1848 van de kof “Alberdina”, gebouwd in 1829, bouwlocatie niet vermeld, 68 ton o.m., varend als 

gezagvoerder/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1844 t/m 1851 van de koftjalk “Alberdina”, gebouwd in 1843 te Martenshoek, 58 ton o.m., varend als kapitein 

vanuit Wildervank. 
deze twee opgaven kloppen niet met elkaar! 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1851 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Alberdina” en in 1852 de “Nepthunes”. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Jacobs Joosten.  
Het overzicht luidt: 
1839-1842 kapitein op de tjalk “Alberdina 
1843-1846 kapitein op de kof “Alberdina 
In de monsterrollen geen leeftijd en woonplaats van Joosten genoemd 
 

********** 
 

KAMMENGA, KLAAS (CHRISTJAANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Klaas Kamminga werd geboren 24 juli 1814 te Veendam, nabij Scholtehuizen als zoon van de bakker Christjaan 
Freerks Kamminga en Catharina (Kaatje Jans) Koetze (Koetse). 
Hij trouwde 19 december 1842 te Wildervank als zeeman met Stijntje Everts Koning, geboren te Veenam op 29 
oktober 1815 als dochter van de zeeman Evert Louwes Koning en Derkje Alberts Groenewold. Stientje overleed te 
Appingedam op 20 juli 1894, 78 jaar. 
Klaas overleed 21 juni 1879 te Appingedam, 64 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten van 1842 en 1844 wordt Klaas verrmeld als “zeeman”, in de periode 1847 t/m 1855 als “schipper”, in 
1873 als “rustend schipper” en bij zijn overlijden in 1873 als zijnde “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
K.C.Kamminga was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 73 in 
1853 en met vlagnummer 22 in de periode 1860 t/m 1879. 
Waarom kapitein Kamminga in de periode 1854-1859 geen lid is geweest is mij onduidelijk. 
 
De schepen 
K.C.Kamminga was gezagvoerder gedurende: 
* 1853 van de kof “Drie Gebroeders Sikkens”, gebouwd in 1851 te Martenshoek, 63 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip strandde, geladen met tarwe voor Londen, bij Egmond. Het 
is vermoedelijk afgebracht. In 1854 voer het schip voor kapitein/eigenaar J.W.Visser en was herdoopt in 
“Catharina Maria”; 

* 1854 t/m 1859 van de schoenerkof “Drie Gebroeders Sikkens”, gebouwd in 1853 te Martenshoek, 106 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in augustus/september 1859 op Gotland 
gestrand en wrak geraakt; 
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* 1860 t/m 1862 van de galjoot “Christina”; gebouwd in 1860 te Hoogezand, 131 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in januari 1862 gezonken bij Kaap Sepet; 

* 1863 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Christina”, gebouwd in 1862 te Sappemeer, 169 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas Chr./Christiaans Kamminga.  
Het overzicht luidt: 
1831 kok op de “Pieterdina” onder schipper Hindrik Reinders geen leefijd 
1835 kok op de “Margretha Cornelia” onder Roelf C. Hazewinkel idem 
1838 kok op de kof “Roelfina” onder Harm A.Doewes idem 
1839 matroos op de smak “Eirina” onder Klaas H.Zuininga idem 
1841 stuurman op de “Weldaad” onder Dethmer Boukes Kolk idem 
1842 stuurman op de smak “Zeldenrust” onder Albert E.Koning idem 
1845 stuurman op de kof “Alkana Elisabet” onder Johannes van Duinen idem 
1846 stuurman op de kof “Pollux” onder Geert Roelfs de Jonge idem 
1851-1857 schipper op de “Drie Gebroeders Sikkens” 36-42 jaar 
1861 schipper op de galjoot “Christina”  46 jaar. 
 

********** 
 

KAMMINGA, GERRIT (PIETERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Gerrit Kamminga werd geboren te Veendam 05 september 1821 als zoon van de zeeman Pieter Jans Kamminga en 
Popke Gerrits Klap. 
Hij trouwde te Veendam op 16 augustus 1848 als zeeman met Anna Boukes Kolk, geboren te Wildervank 26 
augustus 1821 als dochter van Bouke Harms Kolk en Fennegien Detmers. 
Geen overlijdensakten van het echtpaar kunnen vinden. 
In geboorteakten van kinderen uit 1849 en 1853 wordt vader Gerrit vermeld als “zeeman” en in die van 1851, 1857 
en 1859 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
G.P.Kamminga was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 80 in de 
periode 1856 t/m 1881. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt G.P.Kamminga als gezagvoerder gedurende: 
* 1867 t/m 1869 van de kof “Anna” ex Eendragt, gebouwd in 1855 te Stadskanaal, 87 ton o.m., varend voor 

J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. 
en  
G.P.Kammenga als gezagvoerder gedurende: 
* 1856 t/m 1869 van de kof “Eendragt”, gebouwd in 1855 te Stadskanaal, 87 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1870 voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank en 
was herdoopt in “Anna”. Het schip was wellicht vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 

Kammenga moet kennelijk Kamminga zijn. 
 
Provinciale Groninger Courant 01 februari 1870  
Advertentie. G.P. Vroom, notaris te Wildervank, zal op vrijdag 11 februari 1870, des avonds te 7 uur, in het 
Gemeentehuis te Wildervank publiek verkopen het Nederlandse galjootschip ANNA, groot 87 zeetonnen, 
gebouwd in 1855, bevaren geweest door kapt. G.P. Kamminga en thans liggend te Londen. Informatiën te 
bekomen ten kantore van de heren J.M. Meihuizen & Zn. te Wildervank. 
 
Uit de monsterrollen is op te maken dat het schip aanvankelijk “Eendragt” heette en tussen 1862-1867 is herdoopt 
in “Anna”. 
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In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Gerrit Pieters Kamminga. 
Het overzicht luidt: 
1838 kok op de kof “Alida” onder Willem Derks geen leeftijd 
1839 kajuitwachter op de “Ariane” onder Hendrik P. Hazewinkel 17 jaar 
1842 matroos op de kof “Henderika” onder Geert Geerts Bakker geen leeftijd 
1844 matroos op de kof “Jonge T(j)ammink”  onder Pieter Jans Bakker idem 
1846 matroos op de schoenerkof “Jonge Hendrik” onder Reinder H.Duit 24 jaar 
1847 stuurman op de kof “Wilhelmine”  onder Edo A.Meijer 25 jaar 
1850 stuurman op de kof “Klassina Bruins” onder Ike F.Smid 28 jaar 
1851 stuurman op de tjalk “Vrouw Hillechina” onder Derk Jans Joosten geen leeftijd 
1852-1853 stuurman op de kof “Gesina” onder Christiaan A.Bekkering idem 
1854 stuurman op de galjoot “Henderika Gesina” onder Jacob B.Pronk 32 jaar 
1857 schipper op de galjoot “Eendragt”  36 jaar 
1862-1868 schipper op de galjoot “Anna” 40-46 jaar 
 

********** 
 

KATE, KARSIEN ten 
Burgerlijke Stand gegevens 
Karsien ten Kate werd geboren op 22 juli 1837 te Finsterwolde als zoon van de bakker Feibe Karsien ten Kate en 
Gepke Frederiks Cadee.  
Karsien trouwde op 26 januari 1871 te Wildervank met Maria Munning, geboren op 05 april 1852 te Wildervank 
als dochter van schipper Meint Filip Munning en Anje Jans Smit. Maria overleed op 06 juli 1905 te Finsterwolde, 
53 jaar. 
Karsien overleed op 04 maart 1920 te Finsterwolde, 82 jaar, winkelier. 
In BS-akten werd Karsien vermeld als “koopvaardijkapitein“ in de periode 1873-1879, als koopman in de periode 
1881-1905 en als “winkelier” in de periode 1906 t/m zijn overlijden in 1920. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
K. ten Kate was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 49 in de 
periode 1872 t/m 1907. 
 
De schepen 
K. ten Kate was gezagvoerder gedurende: 
 * 1867 t/m 1875 van de galjoot “Willem Frederik”, gebouwd in 1855 te Wildervank, 130 ton o.m., varend 

voor N.Kranenborg te Oostwold. Het schip voer in 1876 voor G.A.M.Stenger te Farmsum en was herdoopt 
in “Eppiena”; 

 * 1877 t/m 1879 van de 2-mastschoener “Willem Frederik”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 146 ton o.m., 
varend voor N.Kranenborg te Oostwold. Het schip is in 1879 te Samos gestrand. 

 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
K.F.; Karsien F. en Karsien Fiebes ten Kate.  
Het overzicht luidt: 
1851 kajuitwachter op de schoenerkof “Bellamy” onder Edzert C. van Driesten   geen leeftijd 
1851-1853 kok op de schoenerkof “Bellamy” onder Edzert C. van Driesten   14-? 
1856 matroos op de “Frouwina” onder Derk Duit   geen leeftijd 
1859 matroos op de “Alberdina” onder Lammert Pott   idem 
1868 kapitein op de galjoot “Willem Frederik”   idem 
1877 kapitein op de schoener “Willem Frederik”   idem 
 

********** 
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Via internet stuitte ik op de site home.kpn.nl/simondewit/karsies2.htm. Daaruit bleek dat identificatie van deze 
familie erg ingewikkeld is omdat de familienaam voor kan komen als  

Kasjes/ Karsjes/ Karssies/ Karsiens/ Karsijn/ Karszijs/ Karsijns/ Karssijns. 
 

KARSSIES, ALBERT 
Burgerlijke Stand gegevens 
Albert Karssies werd geboren op 24 augustus 1844 te Oosterdiep gem. Veendam als zoon van schipper Albert 
Hindriks Karssies en Iekje Hindriks Uijenga. Hij was de broer van de Collegeleden Hendrik en Hinderikus 
Karssies. 
Hij trouwde op 13 november 1867 te Veendam als Albert Karssiens en als zeeman met Klaasjen Zeven, geboren te 
Veendam 09 december 1841 als dochter van de landbouwer Jakob Harms Zeven en Jantje Everts Hazewinkel. Van 
Klaasjen geen overijdensakte gevonden. 
Albert hertrouwde op 29 april 1904 te Hengelo als “evangeliedienaar” met Johanna Antonia Koolwaaij, geboren te 
Apeldoorn 29 october 1861 als dochter van de tolgaarder Rulof Johannes Koolwaaij en Johanna Winkelman. 
Johanna was sinds 19 april 1898 de weduwe van de conducteur Jan Arie Mater. 
In geboorteakten van kinderen wordt Albert in 1870 vermeld als “arbeider” en in die uit 1872, 1873 en 1875 als 
“zeeman”. 
In de overlijdensakte van een dochter op 03 februari 1890 te Vriescheloo gem. Bellingwolde van Albert en Klaasjen 
wordt als beroep van de vader opgegeven “evangelieprediker” wonende te Vriescheloo, een wel erg drastische 
verandering van beroep. 
Ik heb geen overlijdensakten gevonden van Albert en Johanna Antonia. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
A.Karssies wass effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 148 in de 
periode 1876 t/m 1905. 
Een Albert Karssiens/Karssies was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te 
Veendam met vlagnummer 62 in de periode 1843 t/m 1861. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt A.Karssies als gezagvoerder gedurende: 
* 1876 van de kof “Aurora”, gebouwd in 1846 te Veendam, 110 ton o.m., varend voor T.E.Mulder te Wildervank. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Albert en Albert J. Karssies/Karssiens. 
Het overzicht luidt: 
1858 kajuitwachter op de “Hillechina Wilkens” onder Hinderikus A.Karssiens   13 jaar 
1872 stuurman op de kof “Alida Giesen”, onder Petrus A.Nieland 27 jaar 
1875-1876 kapitein op de kof “Aurora” 31 jaar 
1878 stuurman op de kof “Hillechien Wilkens” onder Henderikus A.Karssies 33 jaar 
1879-1884 kapitein op de schoener “Hannechina”    34-40 jaar 
 

********** 
 

KARSSIENS, HINDRIK 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik Karssiens werd geboren te Veendam 13 oktober 1830 als zoon van de schipper Albert Hindriks Karssiens 
en Ichtje Hindriks Uijenga. Hij was de broer van de Collegeleden Albert en Hinderikus Karssies. 
Hij trouwde op 18 januari 1856 te Veendam als zeeman met Antje Smid, geboren te Veendam 02 augustus 1832 als 
dochter van de uurwerkmaker Jan Willems Smid en Roelina Geerts Prummel. Antje overleed op 10 april 1922 te 
Wildervank, 89 jaar, weduwe. 
Hindrik Karssiens overleed op 02 maart 1907 te Veendam, 77 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt Hindrik vermeld als schipper in 1862, 1864 en 1865, als zeeman in 1867 en 1889, en zonder 
beroep in 1894, 1904 en bij zijn overlijden in 1907. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.Karssies was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 47 in de 
periode 1876 t/m 1892.  
Deze opgave kan ook slaan op Hinderikus Karssies, zie hierna. 
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De schepen 
Zie overzicht bij Hinderikus Karssies 
 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik/Hindrik Alberts Karssies/Karssiens 
Het overzicht luidt: 
1844 scheepsjongen op de “Hillechina Wilkens” onder Albert H Karssies (zijn vader) 14 jaar 
1851-1856 stuurman op de kof “Hillechina Wilkens” onder Albert H Karssiens geen leeftijd 
1882-1884 stuurman op de schoener “Hannechiena” onder Albert Karssies 51-53 jaar 
1888 stuurman op de brik “Elida” onder Jan Schildhuis 56 jaar 
In alle opgaven wordt gesproken van Hindrik/Hendrik, is het geboortejaar ca. 1830-1831 en daarom 
toegeschreven aan Hindrik Karssiens. 
 

********** 
 

KARSSIES, HINDERIKUS (ALBERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hinderikus Karssies werd geboren te Veendam 24 november 1833 als zoon van de schipper Albert Hendriks 
Karssies en Ietje Hindriks Uijen. Hij was de broer van de Collegeleden Hindrik en Albert Karssies. 
Het is verwarrend dat het echtpaar Karssies-Uijen  hun eerste zoon de naam Hindrik en hun tweede zoon de 
naam Hinderikus hebben gegeven. 
Hinderikus trouwde op 19 januari 1860 te Wildervank als schipper met Stijntje Meijer, geboren te Wildervank 18 
februari 1835 als dochter van de schipper Klaas Harms Meijer en Jantje Willems Stuit. Stijntje overleed op 26 
december 1882 te Veendam. 47 jaar. 
Henderikus Karssies overleed op 15 november 1914 te Wildervank, 79 jaar weduwnaar, zonder beroep. 
In BS-akten  wordt Henderikus vermeld als zeeman in 1868, 1871 en 1888, als schipper in 1860, 1862, 1865, 1873 
en 1876 en als magazijnmeester in 1904 en 1905. 
 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.A. Karssies was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 149 in de 
periode 1875 t/m 1901. 
Deze opgave kan ook slaan op Hindrik Karssiens, zie hiervoor. 
 
Het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam heeft twee effectiefe leden gehad op naam 
van Karssies/Karssiens met de initialen H.A. en wel: 
Vlagnummer 62 in de periode 1862 t/m 1891. 
Vlagnummer 244 in de periode 1858 t/m 1906. 
 
De schepen 
Ik selecteerde uit Bouma twee series van schepen, die hebben gevaren onder een H.A.Karssies/Karssiens. Deze 
opgaven kloppen niet met mijn selectie van de monsterrollen, maar ik slaag er niet in deze kluwen te ontwarren en 
de schepen te plaatsen bij Hindrik of Hinderikus. 
Bouma vermeldt H.A.Karssies als gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1866 van de galjoot “Leo Sinnige”, gebouwd in 1857 te Veendam, 161 ton, varend voor K.& 

J.Wilkens te Veendam. Het schip is in 1866 gestrand op Jutland; 
* 1865 t/m 1874 van de kof “Hillechiena Wilkens” gebouwd in 1844 te Veendam, 135 ton o.m., varend voor 

A.H.Karssies te Veendam; 
* 1875 t/m 1881 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1881 

te Snappap (bij Halmstad, Jutland) verongelukt; 
* 1883 t/m 1886 van de schoenerbrik “Nicolaas Frans”, gebouwd in 1867 te Pekela, 194 ton o.m., varend voor 

K.& J.Wilkens te Veendam. 
Bouma vermeldt H.A.Karssies als gezagvoerder gedurende: 
* 1878 t/m 1879 van de schoenerbrik “Catharina”, gebouwd in 1867 te Wildervank, 219 ton o.m., varend voor 

J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank; 
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* 1887 t/m 1888 van de 2-mastschoener “Albert” ex Albert Homan, ex Amphitrite, gebouwd in 1864 te 
Sappemeer, 133 ton o.m., varend vor A.E.Doewes te Wildervank. Het schip werd in 1888 verkocht liggende 
aan de Platarivier. 

 
In de 20 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van H.A; Hinderikus A. en Hinderikus Alberts Karssies/Karssiens 
Het overzicht luidt: 
1856-1881 schipper op de kof “Hillechi(e)na Wilkens” 24-47 jaar 
In alle opgaven is het geboortejaar ca 1833/1834 en de thuishaven Veendam. Daarom toegeschreven aan 
Hinderikus. 
 

********** 
 

KARSIES, HINDRIK (LAMMERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik Karsies werd geboren te Nieuwe Pekela 12 augustus 1819 als zoon van de zeeman Lammert Hindriks 
Karsies en Hinderkien Gerrits. 
Hij trouwde op 10 april 1856 te Veendam als schipper met Zwaantje Meier, geboren te Wildervank 22 mei 1826  
als dochter van de schipper Klaas Harms Meijer en Jantje Willems Stuit. Van Zwaantje geen overlijdenakte 
gevonden. 
Hindrik is vermoedelijk in 1860 vergaan met zijn schip de “Mercurius” 
In een BS-akte uit 1858 wordt Hindrik vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.LKarssies was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 73 in de 
periode 1855 t/m 1861. 
 
De schepen 
H.L.Karssies was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1860 van de schoenerkof “Mercurius”, gebouwd in 1856 te Veendam, 86 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vermoedelijk in de Pinkesterstorm van 1860 gebleven. 
 
In her bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam van Hindrik 
L.Karssies 2 maal vermeld en wel: 
29 mei 1849, tjalk “Onderneming”, schipper Hindrik Lammerts Karssies, 29 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman en een kok. 
12 februari 1859, galjoot “Mercurius”, schipper Hindrik L.Karsies, 39 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok, matroos en een lichtmatroos. 
 

********** 
 

KEISER, DERK FRANS 
Ook vermeld als KEIZER 

Burgerlijke Stand gegevens 
Derk Frans Keiser werd geboren te Groningen 17 juli 1843 als zoon van de schoenmaker Uilke Keiser en Metje 
Derks Hartman. 
Hij trouwde op 10 januari 1874 te Hoogezand als scheepskapitein met Grietje Agterbos, geboren te Hoogezand 19 
februari 1849 als dochter van de deurwaarder bij het Kantongerecht van Hoogezand Tidde Agterbos en Anna 
Runsink. Grietje overleed op 07 mei 1910 te Groningen, 61 jaar, koopvrouw, echtgenote van Derk Frans Keizer 
Geen overlijdensakte gevonden van Derk Frans, maar wordt nog als levend vermeld in de overlijdensakte van zijn 
vrouw Grietje in 1910. 
In een geboorteakte van een kind in 1874 staat Derk Frans te boek als scheepskapitein, in een huwelijksakte van een 
kind in 1904 als stuurman. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
D.F.Keizer was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 118 in de 
periode 1873 t/m 1890. 
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De schepen 
D.F.Keizer (moet zijn Keiser) was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1873 van de kof “Winsum Obergum”, gebouwd in 1868 te Foxhol, 92 ton o.m., varend voor de wed. 

P.H.Kladder te Winsum; 
* 1874 t/m 1885 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip is in 1885 

bij Engelholm gestrand en wrak geraakt. 
Er zijn geen vermeldingen aangetroffen op het bestand aan monsterrrollen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum 
te Groningen. 
 

********** 
 

KEIJSER, REIER 
Ook vermeld als KEIZER 

Burgerlijke Stand gegevens 
Reier Keijser werd geboren te Texel ca. 1841 als zoon van Jan Keijser en Martje Bakker. 
Hij trouwde op 22 december 1864 te Wildervank als buitenvaarder met Jantje Kruizinga, geboren te 
Ommelanderwijk, gem.Veendam 23 juni 1841 als dochter van de landbouwer Gerrit Seijes Kruizinga en Geertje 
Lupperst Pekelder. Jantje overleed op 11 december 1908 te Wildervank, 67 jaar.  
Reijer Keijser overleed op 09 juni 1894 te Winschoten, 53 jaar, van beroep “vervener “. 
In BS-akten uit 1866, 1870 en 1878 wordt Reier vermeld als “schipper”, in 1881 en 1882 als “rentenier”, in 1884 en 
1889 als zijnde “zonder beroep” en bij zijn overlijden in 1894 als “vervener”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
R.Keijser was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 32 in de periode 
1868 t/m 1880 en met vlagnummer 37 in de periode 1880 t/m 1881. 
 
De schepen 
R.Keijzer was gezagvoerder gedurende: 
* 1868 t/m 1874 van de schoenerbrik “Jantina Maria”, gebouwd in 1867 te Hoogezand, 194 ton o.m., varend voor 

J.A.Hooites te Hoogezand; 
* 1875 t/m 1880 van de 3-mastschoener “Thalassa”, gebouwd in 1872 te Hoogezand, 274 ton o.m., varend voor 

J.A.Hooites te Hoogezand. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 2 maal naar Reijer 
Keijser en wel: 
27 februari 1864, schoenerkof “Tjapko Schuringa”, schipper Hindrik Tys Drent, 54 jaar uit Veendam. Voorts 

stuurman R.Keijzer, 23 jaar uit Texel, 2 matrozen en een kajuitwachter. 
13 juli 1874, schoener “Thalassa, schipper Reier Keizer, 33 jaar uit Wildervank. Voorts kok en 3 matrozen. 
 

********** 
 

KEUN, JAN (REINDERZ.) 
OOK KUIN 

Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Keun werd geboren op 11 oktober 1819 te Wildervank als zoon van de timmerman Reinder Roelfs Keun en 
Stijntje Jans Oosting. 
Hij trouwde op 07 januari 1852 te Wildervank als zeeman met Jeltje Biezé, geboren 28 april 1833 te Veendam 
als dochter van de scheepsbouwmeester Adde Jans Biezé en Grietje Bartels van der Werf. 
Geen overlijdensgegevens gevonden van Jan Reinders en Jeltje. 
In geboorteakten van kinderen in 1853 en 1856 wordt Jan vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
J.R.Kuin was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 85 in de 
periode 1856 t/m 1859. 
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De schepen 
J.R.Keun was gezagvoerder gedurende: 
* 1856 t/m 1857 van de tjalk “Elsiena Jeltina” ex Wendelina, gebouwd in 1828, 82 ton o.m. varend als 

kapitein/eigenaar, vanuit Wildervank. Het schip is in april 1857 gestrand op Ameland en wrak geraakt. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Reinders Keun. 
Het overzicht luidt: 
1840 matroos op de kof “Alkanna Elizabeth” onder Johannes N. van Duinen geen leeftijd 
1841 matroos op de kof “Geerdina Beerta” onder Jan Derks Flik idem 
1843 stuurman op de smak “Vrouw Jantina” onder Jacob H.Bekkering idem 
1843 kok op de kof “Neeltje” onder Jacob F.Kuipers 23 jaar 
1846 stuurman op de kof “Gebina Maria” onder Reinder H.Nagel geen leeftijd 
1848 stuurman op de kof “Eetiena” onder Jan J.Mulder idem 
1849 stuurman op de kof “Margina” onder Jan P.Boer idem 
1851 stuurman op de kof “Fennechiena” onder Lucas H.Puister idem 
1854 schipper op de hektjalk “Elsina Jeltina”  idem 
 

********** 
 

KLADDER, EVERT (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Evert Kladder werd geboren op 01 december 1816 te Obergum, gem. Winsum als zoon van de schipper Hindrik 
Kladder en Geessien Pieters Ellens. 
Hij trouwde op 12 september 1840 te Winsum als schipper met Geertruid Jurjens de Boer , geboren te Ranum, gem. 
Winsum op 03 juli 1819 als dochter van de landbouwer Jurjen Klaassen de Boer en Hilje Heeres Wierda. Vader 
Hindrik Kladder werd nu vermeld als “winkelier”. Geertruid overleed op 17 mei 1884 te Obergum, gem. Winsum 
op 17 mei 1884, 64 jaar. 
Evert overleed te Obergum gem. Winsum op 29 maart 1888, 71 jaar, zonder beroep. 
Evert Hendriks wordt vermeld als “schipper” in de periode 1841 t/m 1854, als “landbouwer” in 1863 en 1864, als 
“winkelier” in 1870 en 1875 en als zijnde “zonder beroep” in 1881, 1887 en bij zijn overlijden in 1888. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
E.H.Kladder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 144 in de 
periode 1871 t/m 1888. 
 
De schepen 
E.H.Kladder was gezagvoerder gedurende: 
* 1871 t/m 1885 van de kof “Hendrika Hillechiena”, gebouwd in 1870 te Foxhol, 95 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Winsum. Het schip voer in 1886 onder kapitein/eigenaar J.H.Kruize te Groningen 
en was herdoopt in “Cito”. 

Geen vermelding in het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. 
 

********** 
 

KLADDER, PIETER (HENDRIKZ.). 
Burgerlijke Stand gegevens 
Pieter Kladder werd geboren te Winsum op 10 december 1838 als zoon van de dagloner Hendrik Pieters Kladder en 
Jantje Riewert Staal. Hij was de broer van het Collegelid Riewert Hindrikz. Kladder. 
Hij trouwde op 25 februari 1869 te Leens als schipper met Anje Hekma, geboren op 25 december 1849 te Leens als 
dochter van de landbouwer Jacob Duurts Hekma en Derktje Klasens Huizinga. Na het overlijden van Pieter 
trouwde Anje eerst met de koopvaardijkapitein Baltus Smit en later met Albert Sikkens. 
Anje overleed te Leens op 23 januari 1943, 93 jaar. 
Pieter overleed op 17 januari 1871 te Obergum/Winsum, 32 jaar, scheepskapitein. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
P.H.Kladder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 118 in de 
periode 1870 t/m 1871. 
 
De schepen 
P.H.Kladder was gezagvoerder gedurende: 
* 1869 t/m 1871 van de kof “Winsum Obergum”, gebouwd in 1868 te Foxhol, 92 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Winsum. 
Geen vermelding in het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. 
 

********** 
 

KLADDER, RIEWERT (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Riewert Kladder werd geboren op 08 november 1836 te Obergum, gem. Winsum als zoon van de dagloner Hindrik 
Pieters Kladder en Jantje Rieuwerts Staal. Hij was de broer van het Collegelid Pieter Hendrikz. Kladder. 
Hij trouwde op 19 september 1867 te Hoogezand als zeeman met Battruda Siegers, geboren te Windeweer gem. 
Hoogezand op 11 augustus 1838 als dochter van de zeeman Writzer Jans Siegers en Jantje Braam. In de 
huwelijksakte is de vader van Riewert vermeld als “arbeider” en van Battruda als “winkelier”. Battruida overleed 
op 30 mei 1909 te Obergum, gem. Winsum, 70 jaar. 
Rieuwert overleed te Obergum, gem. Winsum op 19 mei 1924, 87 jaar. 
In BS-akten wordt Rieuwert genoemd als “zeeman” in 1868 en 1870, als “scheepskapitein” in de periode 1872 t/m 
1881 en als zijnde “zonder beroep” in de periode 1894 tot aan zijn dood in 1924. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
R.H.Kladder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 39 in de 
periode 1870 t/m 1890. 
 
De schepen 
R.Kladder resp. R.H.Kladder was gezagvoerder gedurende: 
* 1863 t/m 1864 van de sloep “Battruida Batruidda”, gebouwd in 1853 te Hoogezand, 69 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Hoogezand. Het schip was kennelijk vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1865 op hetzelfde schip maar nu varend voor de wed. M.F.Leuning te Hoogezand. Het schip strandde bij 

Wittow en geraakte wrak; 
* 1866 t/m 1883 van de kof “Maarhuizen”, gebouwd in 1866 te Foxhol, 88 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Winsum. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt R.Kladder één 
maal genoemd en wel: 
06 februari 1864, tjalk “Battruida”, schipper R.Kladder, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, 

kok en een matroos. 
 

********** 
 

KLAVER, CONRADUS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Conradus Klaver werd geboren te Leens 16 september 1837 als zoon van de koopman Jacob Roberts Klaver en 
Grietje Conradus Mees. 
Hij trouwde op 03 februari 1875 te Veendam als schipper met Margaritha Wilmink, geboren te Wildervank 06 juli 
1843 als dochter van de grofsmid Harm Berends Wilmink en Gesina Arnoldus Lindeman. Van Margaritha is geen 
overlijdensakte gevonden. 
Conradus overleed op 09 april 1886 te Kloosterburen, 48 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten van1875 en 1881 wordt Conradus vermeld als scheepskapitein, in 1875 en 1881 als zeeman en in 1884 
en 1885 als zijnde “zonder beroep”. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
C.Klaver was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 59 in de 
periode 1882 t/m 1886. 
 
De schepen 
C.Klaver was gezagvoerder gedurende: 
* 1876 t/m 1883 van de schoenerbrik “Stella Maris”, gebouwd in 1875 te Pekela, 206 ton n.m., varend voor 

B.B.Drenth te Pekela. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt C. Klaver 3 maal 
vermeld en wel: 
30 maart 1860, galjoot “Reina Arendina”, kapitein Aart T. Polee, 32 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman, kok, 

matroos en een lichtmatroos C.Klaver, 22 jaar uit Farmsum. 
16 juli 1875, schoenerbrik “Stella Maris”, kapitein Coenraad Klaver, 37 jaar uit Kloosterburen. Voorts 1ste 

stuurman, 2de stuurman, kok, matroos, lichtmatroos en een scheepsjongen. 
27 december 1883, schoenerbrik “Stella Maris”, kapitein Coenraad Klaver, geen leeftijd vermeld uit Kloosterburen. 
 

********** 
 

KLEIJ, JACOB van der 
ook geschreven als van der KLEI 

Burgerlijke Stand gegevens 
Jakob van der Kleij werd geboren te Ulrum op 14 apruil 1833 als zoon van de dagloner Aldert Thomas van der 
Kleij en Trientje Alberts de Ruiter. 
Hij trouwde op 24 augustus 1865 te Leens als zeeman met Jeltje Bruiniers, geboren te Oldenhove ca. 1840 als 
dochter van Bruin Hendriks Bruiniers en Sophia Kreeft. Jeltje overleed op 28 augustus 1921 te Groningen, 83 jaar, 
weduwe. 
Jakob van der Klei overleed op 13 februari 1888 te Groningen, 54 jaar. 
In BS-akten wordt Jacob van der Klei vermeld als zeeman in 1866 t/m 1868, als “buitenvaarder” in 1874 en als 
“scheepskapitein” in 1878 en 1879. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
J. van der Klei was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 136 in de 
periode 1879 t/m 1888. 
 
De schepen 
J. van der Klei was gezagvoerder gedurende: 
* 1878 t/m 1881 van de galjoot “Presto”, gebouwd in 1877 te Hoogezand, 92 ton o.m., varend voor J.A.Hooites te 

Hoogezand. Het schip is in 1881 te Hadsund gestrand; 
* 1882 t/m 1884 van de koftjalk “Zes Gebroeders”, gebouwd in 1878 te Wildervank, 68 ton n.m., varend voor 

J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt J. van der Klei 1 maal 
vermeld en wel: 
08 oktober 1881, koftjalk “Zes Gebroeders”, kapitein Jacob van der Klei, 48 jaar uit Leens. Voorts een matroos. 
 

********** 
 

KNOOP, DERK (LUKASZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Derk Knoop werd geboren te Veendam 23 juli 1786 als zoon van de landbouwer Lukas Wijchers Knoop en 
Hillechien Martines Hoedjer. 
Hij trouwde op 16 december 1816 te Wildervank als zeeman met Ike  Hindriks Niezen, geboren te Wildervank 14 
november 1784 als dochter van de schipper Hindrik Jakobs Niezen en Aaltje Hindriks Loerop. Ike overleed op 16 
januari 1849 te Wildervank, 65 jaar.  
Derk hertrouwde op 17 maart 1852 te Wildervank als rustend schipper met Janna Jacobs Bekkering, geboren te 
Wildervank ca. 1802 als dochter van Jacob Anthonie Bekkering en Grietje Jans Hansen. Zij was de weduwe van 
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Hindrik Harms Trip. Na het overlijden van Derk hertrouwde zij met Derk Hindriks Bakker. Janna Jacobs overleed 
op 24 februari 1870 te Wildervank, 68 jaar. 
Derk overleed op 02 januari 1859 te Wildervank, 71 jaar, rustend schipper. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1817 t/m 1850 wordt Derk Lukas vermeld als “schipper”  en in 1856 en bij 
zijn overlijden in 1859 als “rustend schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
Derk L.Knoop was effectief lid van het zeeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 31 in de 
periode 1840 t/m 1849. 
 
De schepen 
D.L.Knoop was gezagvoerder gedurende: 
* 1834 t/m 1837 van de tjalk “Vrouw Ikina”, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein;  
* 1837 t/m 1850 van de tjalk “Vrouw Ikina”, gebouwd in 1837 te Veendam, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1851 onder kapitein/eigenaar J.Kremer vanuit 
Wildervank en was herdoopt in “Goede Verwachting”. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1849 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Ikina”. 
 
In de 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Derk Lucas/Lukas Knoop. 
Het overzicht luidt: 
1814  kok op de “Allegonda Hillegina” 
1839-1848 schipper op de tjalk “Vrouw Ikina” 
Er zijn geen meldingen van leeftijd en woonplaats van Derk Knoop op de monsterrollen. 
 

********** 
 

KOETZE, HINDRIK (WOLTERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik Koetze werd geboren te Veendam 12 mei 1820 als zoon van de kledermaker, later kastelein, Wolter Jans 
Koetze en Marieke Harrms Speelman. 
Hij trouwde op 21 oktober 1852 te Wildervank als zeeman met Fennechien Veenhuizen, geboren te Wildervank 23 
augustus 1822 als dochter van de bierbrouwer Roelf Blink Veenhuizen en Antje Jans Drenth. Fennechien overleed 
op 27 februari 1901 te Elst, Gelderland. 
Hindrik overleed op 23 december 1896 te Wildervank, 76 jaar, commissionair. 
Hinderik staat in een reeks BS-akten uit 1853 t/m 1863 vermeld als “schipper”, in 1879 als “logementhouder”, in 
1881 t/m 1890 als “koopman” en bij zijn overlijden in 1896 als “commissionair”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.W.Koetse was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  uit Wildervank met vlagnummer 1 in de 
periode 1854 t/m 1896. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt H.M.Koetze als gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1858 van de kof “Onderneming”, gebouwd in 1834 te Hoogezand, 75 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank, 
en 
W.H.Koetse als gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1869 van de 2-mastschoener “Fennechiena”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 179 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de schipper. 
* 1870 t/m 1877 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Romkes v/d Goot te Sappemeer. 

Uit de monsterrollen blijkt dat beide schepen in genoemd perioden voeren onder 
H.W.Koetse 
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In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hindrik/Hendrik Wolters Koetse. 
Het overzicht luidt: 
1835 kok op de kof “Eensgezindheid”  onder Johannes N. van Duinen geen leeftijd 
1839 stuurman op de “Margaretha Everharda”  onder Geuchien Ottes Sap idem 
1842 stuurman op de ”Margiena” onder Dethmer B.Kolk 21 jaar 
1847-1848 stuurman op de kof “Pollux” onder Geert R. de Jonge geen leeftijd 
1854 schipper op de kof “Onderneming”  idem 
1874-1877 schipper op de schoenerbrik “Fennechina”  53-56 jaar. 
 

********** 
 

KOLK, BOUKO (DETHMERZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Bouko Kolk werd geboren op 23 juni 1846 te Veendam als zoon van de schipper Dethmer Boukes Kolk en Jantje 
Berends Boll. 
Bouko trouwde op 24 januari 1878 te Veendam met Antje Puister, geboren te Veendam 16 februari 1855 als 
dochter van de schipper Hindrik Pieters Hazewinkel Puister en Annechien Reinders de Jonge. Antje Puister 
overleed op 17 maart 1899 te Wildervank, 44 jaar. Haar echtgenoot Bouko Kolk was toen bierhandelaar. 
Bouko hertrouwde op 19 juli 1900 te Wildervank met Margaretha Jantina Brill, geboren te Wildervank 20 april 
1856 als dochter van de timmerman Jan Brill en Hinderkien Smit. Margaretha overleed op 24 december 1930 te 
Veendam, 74 jaar, weduwe. 
Bouko overleed op 19 mei 1912 te Ommelanderwijk, gem. Veendam, 65 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten van 1871 en 1878 wordt Bouko vermeld als “schipper”, in 1905 als “hotelhouder” en in 1899 als 
“bierhandelaar”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
B.D.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 34 in de 
periode 1880 t/m 1912. 
B.D.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 101 in de periode 1881 t/m 1906.  
 
De schepen 
B.D.Kolk wordt door Bouma genoemd als gezagvoerder van: 
* 1879 t/m 1881 van de brik “Barend Krans” ex Aventurato Vittorioso, gebouwd in 1862 te Viareggio, 149 ton, 

varend voor B.H.Krans te Veendam. Het schip is te Beysville gestrand en wrak geraakt (Bouma); 
 Handelsblad: “Amsterdam 10 februari 1881. Volgens telegram uit Beynsville is het Nederlandsche schip 

BAREND KRANS”, kapitein Kolk, van Martinique naar Havre gestrand. Volk gered.” (Hoedemaker).  
 
In de collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen is één rol, die refereert aan 
Bouko Detmers Kolk en wel: 
14 november 1878, schoener “ Barend Krans”, schipper Bouko Kolk, 32 jaar uit Veendam. Voorts een stuurman 

en een kok. 
 

********** 
 

KOLK, BOUKO (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Bouko Kolk werd geboren te Wildervank 09 oktober 1842 als zoon van de schipper Harm Boukes Kolk en Trijntje 
Frideriks Holman. Hij was de broer van het Collegelid Frederrik Harmz. Kolk. 
Hij trouwde op 24 februari 1870 te Veendam als schipper met Fennechien Kolk, geboren te Veendam 26 oktober 
1841 als dochter van de schipper Detmer Boukes Kolk en Jantje Berends Bol. Geen overlijdensakte van Fennechien 
gevonden. 
Bouke Kolk overleed op 12 februari 1929 te Groningern, 86 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
B.H.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 20 in de 
periode 1872 t/m 1904. 
B.H.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 45 in de periode 1879 t/m 1906. 
 
De schepen 
B.H.Kolk was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1879 van de schoenerbrik “Dankbaarheid” ex Zwerver, gebouwd in 1864 te Veendam, 170 ton o.m., 

varend voor H.B.Kolk te Wildervank; 
* 1880 t/m 1882 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 

1882 verkocht naar Duitsland. 
 
In het overzicht van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen is één rol die refereert 
aan Bouko Harmz. Kolk en wel: 
29 november 1875, schoener “ Dankbaarheid”, schipper Bouko Kolk, 33 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman 

en 2 matrozen. 
 

********** 
 

KOLK, DETMER (BOUKEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Detmer Boukes Kolk werd geboren te Wildervank 20 september 1818 als zoon van de schipper Bouke Harms Kolk 
en Fennechien Deddes. Hij was de broer van het Collegelid Harm Boukez. Kolk. 
Hij trouwde op 18 januari 1841 te Veendam met Jantje Berends Bol geboren te Veendam 16 juli 1823 als dochter 
van de zeeman, later schipper, Berend Egberts Bol en Marchien Nannes van der Wijk. Jantje overleed op 29 juni 
1876 te Veendam, 52 jaar. Familienaam veelal gespeld als Boll. 
Geen overlijdensakte van Detmer Kolk kunnen vinden. 
Detmer werd in BS-akten uit de periode 1841 t/m 1877 vermeld als “schipper” en in de periode 1878 t/m 1880 als 
“koopman”. In een akte uit 1900 van een kind blijkt hij te zijn overleden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
D.B.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 42 in de 
periode 1841 t/m 1879. 
D.B.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 146 in de periode 1851 t/m 1891. 
 
De schepen 
D.B.Kolk was gezagvoerder gedurende: 
* 1843 van de kof “Marchiena”, gebouwd in 1841 te Veendam, 59 ton o.m., geen vermelding van thuishaven 

varend vanuit Wildervank; 
* 1848 t/m 1867 van de kolf “Jonge Bol”, gebouwd in 1847 te Wildervank, 102 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1868 voor kapitein/eigenaar H.H.Sprik Jr te 
Pekela en was herdoopt in “Maria”; 

* 1868 t/m 1875 van de schoenerbrik “Jeannette” ex Catharina, ex Jetskalina Everts, gebouwd in 1861 te 
Muntendam, 177 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1876 voor 
kapitein/eigenaar H.A.Tap te Pekela en was herdoopt in “Albertje Hesseling”; 

* 1876 t/m 1884 van de schoenerbrik “Jeannette” ex Krommenie, gebouwd in 1864 te Veendam, 160 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1884 te Montevideo verkocht. 

 
In de ledenlijst van “De Harmonie” uit 1842 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip “Weldaad” en in die van 1843 als “Marchina”, in 1844  als “Weldaad” en in 1845 t/m 1847 weer 
als “Marchina. Vervolgens in 1849 t/m 1852 als schip “De Jonge Bol”. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Detmer/Dethmer Baukes/Boukes Kolk 
Het overzicht luidt: 
1840 matroos op de kof “Lucas Wigcher”  onder Jogchem J. de Jonge geen leeftijd 
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1841 schipper op de “Weldaad” idem 
1842-1846 schipper op de “Marchiena”  idem 
1846-1857 schipper op de “Jonge Boll” ?-38 
1867 schipper op de schoener “Jeannette” 48 jaar 
 

********** 
 

KOLK, F. 
Burgerlijke Stand gegevens 
Ik heb geen F.Kolk kunnen vinden die past in de vaarperiode op de “Clipper-Galjoot” en de periode van 
lidmaatschap van het zeemanscollege. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
F.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 2 in de periode 
1859 t/m 1860. 
 
De schepen 
F.Kolk was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1864 van de galjoot ”Clipper-Galjoot”, gebouwd in 1856 te Wildervank, 123 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 

********** 
 

KOLK, FOKKE (JAKOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Fokke Kolk werd geboren te Wildervank 01 oktober 1823 als zoon van de werkman Jacob Harms Kolk en de 
werkvrouw Fokkien Andries Groenhoff. 
Hij trouwde te Veendam op 01 maart 1848 als zeeman met Derkjen Geerts Schuur, geboren te Veendam 09 juli 
1826 als dochter van de bakker Geert Alberts Schuur en Lupmina Alberts Pinsterboer. Derkjen overleed op 22 
november 1848 te Beneden Vallaat, gem. Veendam, 22 jaar. 
Fokke hertrouwde op 11 december 1850 te Veendam met Johanna Catharina Abel, geboren te Amsterdam  29 
januari 1826 als dochter van Andreas Abel en Geertrui Ronkel. 
Geen overlijdensgegevens van het echtpaar kunnen vinden, ook niet te Amsterdam. 
Fokke werd vermeld als “zeeman” in BS-akten van 1851 t/m 1857 en als “schipper in 1860 t/m 1865. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
F.J.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 39 in de 
periode 1862 t/m 1869. 
 
De schepen 
F.J.Kolk was gezagvoerder gedurende: 
* 1861 t/m 1865 van de schoenerkof “Goede Bedoeling”, gebouwd in 1855 te Joure, 112 ton o.m., varend voor 

v/d Bey & Co te Amsterdam; 
* 1866 t/m 1867 van de brik “Providence”, gebouwd in 1865 te Veendam, 207 ton o.m., varend voor van den Bey 

& Co te Amsterdam. 
 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Fokke Jakobs Kolk. 
Het overzicht luidt: 
1848 matroos op de kof “Henrieth” onder Eppe Pieters Dik geen leeftijd 
1849-1853 stuurman op de kof “Henriette” onder Eppe Pieters Dik idem 
1857 stuurman op de kof “Gezina Wilhelmina” onder Harm Roelfs Dokman 33 jaar 
 

********** 
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KOLK, FREDERIK (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Frederik Kolk werd geboren te Wildervank 15 december 1845 als zoon van de schipper Harm Boukes Kolk en 
Trijntje Frederiks Holman. Hij was de broer van Bouko Harmz. Kolk. 
Hij trouwde op 01 februari 1871 te Winschoten als buitenvaarder met Ettje Hilgenga, geboren te Winschoten 10 
februari 1847 als dochter van de ijzersmid Jacob Jans Hilgenga en Ettje Edskes Dijksterhuis. 
Geen overlijdensgegevens van het echtpaar kunnen vinden. 
Frederik Kolk werd in BS-akten vermeld als scheepskapitein te Winschoten in de periode 1873 t/m 1876, en als 
“logementsshouder” te Nieuwe Pekela in de periode 1878 t/m 1891. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
F.H.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 52 in de 
periode 1873 t/m 1880. 
F.H.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 228 in de periode 1872 t/m 1876. 
 
De schepen 
F.H.Kolk was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1877 van de galjoot “Gratitude”, gebouwd in 1857 te Veendam, 148 ton o.m., varend voor H.B.Kolk 

te Wildervank. Het schip werd in 1877 aangevaren bij Wight. Mastloos en verlaten te Calais 
binnengebracht. 

 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Frederik Kolk. 
Het overzicht luidt: 
1860 kajuitwachter op de galjoot “Gratitude”  onder Harm Boukes Kolk (zijn vader) 14 jaar 
1862 lichtmatroos op de schoenergaljoot “Gratitude”  onder Harm Boukes Kolk 16 jaar 
1871-1876 schipper op de galjoot/schoener/schoenergaljoot “Gratitude”  25-30 jaar 
 

********** 
 

KOLK, HARM (BOUKEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Kolk werd geboren op 07 september 1815 te Wildervank als zoon van Bouke Harms Kolk en Fennegien 
Detmers. Hij was de broer van het Collegelid Detmer Boukez. Kolk. 
Harm trouwde op 18 november 1841 te Wildervank als buitenvaarder met de hoedenmaakster Trijntje Freriks 
Holman, geboren 12 februari 1818 te Veendam als dochter van de “stoeldraaijer” (meubelmaker in het bijzonder 
van stoelen), later praamschipper, Fredrik Berends Holman en Jantje Nannes van der Wijk. Trijntje overleed op 
18 mei 1875 te Wildervank, 57 jaar,  beroep echtgenoot was wijnhandelaar. 
Harm Boukes overleed op 18 mei 1879 te Nieuwe Pekela, 63 jaar, weduwnaar, wijnhandelaar. 
Harm Kolk staat in BS-akten uit 1841, 1842 en 1870 vermeld als “schipper”, in 1871 als zijnde “zonder beroep” 
en in 1875 en bij zijn overlijden in 1879 als “wijnhandelaar”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.B..Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 52 in de 
periode 1842 t/m 1872 en met vlagnummer 86 in de periode 1873 t/m 1879. 
H.B.Kolk was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 228 in de periode 1877 t/m 1879. 
 
De schepen 
H.B.Kolk was gezagvoerder gedurende: 
* 1841 t/m 1844 van de kof “Weldaad”, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 90 ton o.m., geen 

vermelding van eigenaar, varend vanuit Wildervank; 
* 1844 t/m 1847 van de kof “Marchiena”, gebouwd in 1841 te Veendam, 59 ton o.m., varend voor B.Bol te 

Veendam; 
* 1847 t/m 1856 van de kof “Dankbaarheid”, gebouwd in 1846 te Veendam, 74 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
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* 1858 t/m 1871 van de galjoot “Gratitude”, gebouwd in 1857 te Veendam, 148 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip de “Weldaad”, in 1844 als “Marchina”, in 1845 t/m 1852  als “De Weldaad”.  
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm Boukes Kolk. 
Het overzicht luidt:  
1832 kok op de “Alberdina” onder Hindrik Alberts Hazewinkel geen leeftijd 
1837 kok op de “Lucas Wichers” onder Allardus R.Holwerda idem 
1840 stuurman op de kof “Onderneming” onder Geuchien Detmers idem 
1842 schipper op de kof “Weldaad” idem 
1850-1856 schipper op de kof “Dankbaarheid” idem 
1860-1862 schipper op de galjoot “Gratitude” 44-47 jaar 
 

********** 
 

KONING, ALBERT (EVERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Albert Koning, afkomstig uit Wildervank, werd gedoopt 18 december 1803 te Veendam als zoon van de zeeman 
Evert Louwes Koning en Derkjen Alberts (Groenewoud). Hij was de broer van de Collegeleden jan en Louwe 
Evertz. Koning. 
Hij trouwde op 05 januari 1829 te Wildervank als zeeman met Marchien Harms Molanus, gedoopt 02 september 
1804 te Wildervank als dochter van de tapper Harm Jans Molanus en Aaltje Everts. Marchien overleed op 24 
september 1868 te Wildervank, 64 jaar. 
Albert overleed op 16 februari 1872 te Wildervank, 68 jaar.  
In BS-akten van 1830 t/m 1836 wordt Albert Koning vermeld als “zeeman”, in 1834 t/m 1862 als “zeekapitein”, in 
1865 als “koopman” en in 1865 als zijnde “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
Albert E.Koning was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 12 in 
de periode 1840 t/m 1869. 
 
De schepen 
A.E.Koning was gezagvoerder gedurende: 
* 1839 t/m 1843 van de smak “Zeldenrust”, gebouwd in 1837 te Zwolle, 90 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank; 
* 1844 t/m 1853 van hetzelfde schip maar nu varend vanuit Zwolle. Het schip is in 1853 mogelijk gestrand onder 

ene kapitein v/d Velde, geladen met ijzer, gaande van Boless naar Harburg. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Zelden Rust”. 
 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Albert Everts Koning.  
Het overzicht luidt: 
1823 kok op de “Jonge Hendrik” onder Albert Hazewinkel 
1828 matroos op de “Herstelling” onder Wolter Alberts Smit 
1831-1832 matroos op de “Vr. Fennechiena” onder Willem Jacobs Pronk 
1840-1855 schipper op de smak/kof “Zeldenrust” 
In de monsterrollen zijn geen leeftijden en woonplaatsen van Albert Everts Koning vermeld. 
 

********** 
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KONING, JAN (EVERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Everts Koning werd gedoopt op 27 juli 1806 te Veendam als zoon van de zeeman Evert Louwes Koning en 
Derkjen Alberts (Groenewoud). Hij was de broer van de Collegeleden Albert en Louwe Evertz. Koning. 
Hij trouwde op 02 november 1842 te Veendam als zeeman met Grietje Harmannus Sleehuis, geboren 22 december 
1824 te Veendam als dochter van de schipper Harmannus Sleehuis en Aafjen Edses Pot. Grietje hertrouwde op 17 
februari 1852 te Veendam met Arend Pronk en overleed op 29 oktober 1875 te Wildervank, 50 jaar. 
Jan Everts werd in 1850 met zijn tjalk “Neptunus” vermist tussen Sunderland en Amsterdam. 
In geboorteakten van kinderen werd Jan Koning in 1842 vermeld als “zeeman” en in 1844 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
Jan E.Koning was effectief lid van het zeemanscollege “De Hamonie” te Wildervank met vlagnummer 60 in de 
periode 1849 t/m 1850. 
 
De schepen 
Jan E. Koning was gezagvoerder gedurende: 
* 1848 t/m 1850 van de tjalk “Neptunus”, gebouwd in 1846 te Groningen, 58 ton o.m., geen vermelding van 

thuishaven, varend vanuit Wildervank. Het schip is in 1850 vermist tussen Sunderland en Amsterdam. 
 
In de ledenlijst van “De Harmonie” uit 1850 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip de “Neptunus”. 
 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Everts Koning. 
Het overzicht luidt: 
1824 kok op de “Vier Gebroeders” onder Harm Alberts Hazewinkel 
1826 kok op de “Harmanna” onder Hindrik Jans Hazewinkel 
1828 matroos op de “Klara Margaretha” onder Eppo Pieters Dik 
1840 stuurman op de smak “Zeldenrust” onder Albert Everts Koning (zijn broer) 
1842 stuurman op de “Aleida Aleida” onder Kornelius K. de Haan 
1843 stuurman op de “Harmanna” onder Jan Jans Das 
1844 stuurman op de kof “Marchiena” onder Roelf Roelfs Legger 
1846-1849 schipper op de tjalk “Neptunus” 
 

*********** 
 

KONING, LOUWE (EVERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Louwe Koning werd gedoopt op 01 november 1801 te Veendam als zoon van de zeeman Evert Louwes Koning 
en Derkjen Alberts (Groenewoud). Hij was de broer van de Collegeleden Jan en Albert Evertz. Koning.  
Hij trouwde op 30 januari 1833 te Veendam als zeeman met de hoedenmaakster Janna Jakobs Puister, gedoopt  op 
17 juni 1804 te Veendam als dochter van schipper Jakob Hindriks Puister en Margjen Hiddes (Bosma). Geen 
overlijdensakte van Janna Jakobs kunnen vinden. 
Provinciale Groninger Courant 26 december 1863 

Nieuwe Diep, 23 december. Nabij de rode toren, onder Wieringen is gister ten gevolge van de hevige 
Noorwesterstorm gestrand de kof JOHANNA MARGARETHA (opm: galjoot JOHANNA MARCHIENA), 
kapitein L.E. Koning, van Newcastle naar Zwolle bestemd. De kapitein, stuurman en twee matrozen zijn 
verdronken. De loods Buis, benevens de kajuitsjongen die zich gedurende een dag en een nacht in de mast 
hebben vastgeklemd, werden hedenmorgen door een Texelse visserschuit gered. 
In BS-akten van 1833 t/m 1840 wordt Louwe Koning vermeld als “zeeman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
L.E.Koninge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 126 in de 
periode 1859 t/m 1863. 
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De schepen 
L.E.Koning was gezagvoerder gedurende: 
* 1836 van de kof “Elisabeth Alida”, gebouwd in 1818, bouwlocatie niet vermeld, 123 ton o.m.. Geen 

eigenaar en thuishaven vermeld. Het schip werd 2 keer te Harlingen geregistreerd, 1 keer komend van 
Noorwegen en 1 keer komend van Riga; 

* 1838 van de kof “Hoepellust”, gebouwd in 1837, bouwlocatie niet vermeld, 100 ton o.m., varend voor 
J.Goedkoop te Amsterdam; 

* 1838 t/m 1840 van de schoenerkof “Mercurius”, gebouwd in 1833 te Zwolle, 110 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Amsterdam; 

* 1843 t/m 1852 van de kof “Stad Almelo”, gebouwd in 1840, bouwplaats niet vermeld, 90 ton o.m., varend 
voor de Zwolsche Reederij-Mij te Zwolle; 

* 1858 t/m 1862 van de galjoot “Johanna Marchiena”, gebouwd in 1852 te Martenshoek, 64 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 

* 1863 van hetzelfde schip maar nu varend vanuit Zwolle. Het schip is in december 1863 gestrand en 
gezonken. 

 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Louwe Everts (of variatie daarop, wellicht vanwege moeilijkheden bij het lezen van de tekst) Koning.  
Het overzicht luidt: 
1818 kok op de “Jonge Pieter” onder Simon Geerts Brouwer. 
1819 kok op de “Twee Afwezige Zusters” onder Jan Freerks de Boer 
1820 kok op de “Drentsche Welvaren” onder Jan Berents Mulder 
1823-1824 matroos op de “Vrouw Jeltina” onder Eilt Obbes de Vrede 
1825 matroos op de “Alberdina” onder Abraham Kornelis Hazewinkel. 
1828 stuurman op de “Engelina Jantina” onder Barteld Jacobs Wychen 
1832 stuurman op de “Gezina” onder Jan F. de Boer 
1834-1835 stuurman op de “Petrus Jakobus” onder Marten Pieters de Jonge 
 

********** 
 

KOOPS, FREDERIK (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Frederik Koops werd gedoopt te Wildervank op 19 augustus 1801 als zoon van de schipper Harm Geuchies 
Koops en Hilligje Fredriks Zomer. 
Hij trouwde op 19 januari 1830 te Wildervank als zeeman met de hoedenmaakster Grietje Kornelis Holscher, 
geboren 26 augustus 1807 te Wildervank als dochter van de schipper Kornelis Geerts Holscher en Grietje 
Hindriks Bul. Grietje overleed op 13 december 1875 te Wildervank, 68 jaar. 
Frederik Harms overleed op 31 oktober 1878 te Wildervank, 77 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In een BS-akte uit 1832 wordt Frederik vermeld als “zeeman”, in een reeks van 1834 t/m 1864 als “schipper” en 
in 1869 als “koopman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
F.H.Koops was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 83 in de periode 
1863 t/m 1878. 
 
De schepen 
F.H.Koops was gezagvoerder gedurende: 
* 1845 t/m 1857 van de tjalk “Vrouw Grietje”, gebouwd in 1843 te Wildervank, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is wellicht vernoemd naar de vrouw van de kapirein; 
* 1861 t/m 1863 van de kof “Nijverheid”, gebouwd in 1860 te Hoogezand, 78 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1863 verongelukt op Sandy Island. 
 (Door Bouma vermeld onder F.Y.Koops). 
* 1866 van de tjalk “Vriendenlust”, gebouwd in 1865 te Hoogkerk, 57 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip werd in 1866 verkocht naar het buitenland. 
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In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Fredrik/Fridrik Harms Koops.  
Het overzicht luidt: 
1830 stuurman op de “Jonge Gerrit”  onder Albert Hazewinkel geen leeftijd 
1854-1857 schipper op de tjalk “Vrouw Grietje”  idem 
1862 schipper op de galjoot “Nijverheid” 60 jaar 
 

********** 
 

KORFKER, HENDRIK (BERENDZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik Korfker werd geboren/gedoopt te Wildervank 11/21 oktober 1810 als zoon van de schipper Berend 
Hendriks Korfker en Lammechien Hendriks Drost. 
Hij trouwde op 09 maart 1840 te Veendam als zeeman met Anna Margaretha Holle, geboren te Veendam 01 
december 1814 als dochter van de uurwerkmaker Willem Hindriks Holle en Lutgert Jacobs Bakker. Anna 
Margaretha overleed op 03 juni 1883 te Veendam, 68 jaar, weduwe. 
Hendrik Berends overleed als schipper na een kortstondige onbekende ziekte op 10 juli 1865 op zee aan boord 
van de schoener “Anna” op reis van Malaga naar St. Petersburg op 40o23’NB/10o10’ WL 54 jaar. 
In BS-akte van 1841, 1843 en 1847 wordt Hendrik verrmeld als “zeeman”  en in 1850 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.B.Korfker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 50 in 1865. 
H.Korfker was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 132 in de periode 1849 t/m 1863. 
 
De schepen 
H.B.Korfker was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1860 van de kof “Anna Martha”, gebouwd in 1848 te Stadskanaal, 90 ton o.m., varend varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1861 voor kapitein/eigenaar G.v/d/ Velde en was 
herdoopt in “Maria”; 

* 1864 t/m 1865 van de schoenerbrik “Anna”, gebouwd in 1863 te Veendam, 165 ton o.m., varend voor K.& 
J.Wilkens te Veendam. 

 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hindrik/Hendrik Berends Korfker. 
Het overzicht luidt: 
1840 stuurman op de “Annegiena Elsina” onder Roelf Jans Kuiper 29 jaar 
1841 stuurman op de kof “Heilina”, onder Geuchien Hindriks Sap geen leeftijd 
1843 stuurman op de kof “Jantje”  onder Jan Hindriks Schipper idem 
1846 stuurman op de kof “Dina Immechina” onder Jan Jans de Jongh 35 jaar 
1848-1856 schipper op de kof “Anna Martha” 38-? jaar 
 

********** 
 

KORFKER, WILLEM (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Willem Korfker werd geboren te Kerklaan, gem.Veendam 09 september 1843 als zoon van de zeeman, later 
schipper, Hendrik Berends Korfker en Anna Margaretha Holle. 
Hij trouwde op 13 februari 1868 te Wildervank met Ike Scholten, geboren te Wildervank 03 maart 1846 als 
dochter van de schipper Jan Jans Scholten en Aaltje Derks Knoop. 
Er zijn geen overlijdensakten gevonden van Willem en Ike. 
In BS-akten uit de perriode 1868 t/m 1878 wordt Willem Korfker vermeld als “schipper” en in 1879 en 1880 als 
“karreman”. 
Op internet www.werelate.org/wiki/Person:Jantje_Korfker_(2) vond ik de melding dat Willem op 11 oktober 
1885 te Muskegon, Michigan, USA zou zijn getrouwd met Hindrikje Tabak. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
W.H.Korfker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 119 in de 
periode 1868 t/m 1890. 
W.H.Korfker was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 41 in de periode 1868 t/m 1884. 
 
De schepen 
W.H.Korfker was gezagvoerder gedurende: 
* 1866 t/m 1878 van de schoenerbrik “Anna”, gebouwd in 1863 te Veendam, 165 ton o.m., varend voor K.& 

J.Wilkens te Veendam. Het schip is te Southend op de London River gestrand en wrak geraakt. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 2 maal naar Willem 
Korfker en wel: 
17 februari 1868, schoener “ Anna”, schipper Willem Korfker, 24 jaar uit Wildervank. Voorts 1ste stuurman, 2de 

stuurman, kok en een matroos. 
09 februari 1871, schoener “Anna”, schipper Willem Korfker, 27 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok, 

matroos en een lichtmatroos. 
 

********** 
 

KOSTER, HARM (HARMZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Koster werd geboren te Veendam 07 maart 1828 als zoon van de (praam)schipper Harm Harms Koster en 
Annigje Roelfs van der Werf. 
Hij trouwde op 15 januari 1855 te Veendam als zeeman met de vrouwenhoedenmaakster Bouchien Brongers, 
geboren te Veendam 12 juli 1827 als dochter van de landbouwer Luitje Brongers Bronger en Martje Wessels 
Heijes. Bouchien overleed op 18 januari 1892 te Musselkanaal gem. Onstwedde., 64 jaar. 
Harm overleed op 11 augustus 1892 te Musselkanaal, gem. Onstwedde, 64 jaar, boekhandelaar. 
In BS-akten wordt Harm vermeld als “zeeman“ in 1855 en 1857, en als schipper in de periode 1861 t/m 1865. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
De naam Koster met de intialen H. en H.H. komen een aantal malen voor. Op grond van o.a. de monsterrollen en de 
vaarperioden zou zijn af te leiden dat de lidmaatschappen van het Wildervankse zeemanscollege “De Harrmonie” 
zijn toe te schrijven aan Harm Harmzoon en Harm Hendrikzoon, beiden geboren aan het eind van de twintiger 
jaren. 
 
Een H.H.Koster wordt vermeld als lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank en wel: 
een effecief lidmaatschap met vlagnummer 4 in de periode 1855 t/m 1856. 
en 
Een vlaggelidmaatschap met vlagnummer 102 in de periode 1858 t/m 1879 
Ik kan niet afleiden welk vlagnummer aan welke H.H.Koster moet worden toegekend. 
 
Een zelfde dilemma betreft het effectieve lidmaatschap van een H.H.Koster van het zeemanscollege “Maatschappij 
tot Nut der Zeevaart” te Veendam met vlagnummer 12 in de periode 1852 t/m 1868. 
 
De schepen 
H.H.Koster was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1874 van de kof “Bouchiena”, gebouwd in 1857 te Stadskanaal, 105 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm en Harm Harms Koster. 
Het overzicht luidt: 
1858-1871 schipper op de galjoot “Bouchiena” 29-42 jaar 
 
In de collectie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam bevindt zich een scheepsjournaal van de “Bouchina”, 
later Alpha, kapitein H.H.Koster te Veendam. 
Zie www.veenkoloniaalmuseum.nl/journalen.html.  
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KOSTER, HARM (HINDRIKZ). 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Koster werd geboren 09 oktober 1826 als zoon van de schipper Hindrik Harms Koster en Mettje Jans de 
Boer. 
Hij trouwde op 29 januari 1851 te Nieuwe Pekela als schipper met Zwaantje Reinders Schuring, geboren 01 
december 1830 te Nieuwe Pekela als dochter van de schipper Reinder Jans Schuring en Antje Hindriks Bik. 
(ondertekening Dik.). Zwaantje overleed op 18 januari 1883 te Oude Pekela. 
Harm hertrouwde op 30 april 1890 te Oude Pekela als molenaar met de naaister Geessien Hamminga, geboren 17 
januari 1836 te Oude Pekela als dochter van de kuiper Pieter Berends Hamminga en Geertje Derks Meijring en 
weduwe van Hendrik Folkringa en van Jan van de Grijspaarde. Geessien overleed op 04 februari 1923 te Oude 
Pekela, 87 jaar, weduwe. 
Harm Koster overleed op 03 december 1914 te Oude Pekela, 88 jaar. 
In een reeks van BS-akten staat Harm Koster vermeld als schipper in de periode 1851 t/m 1866; als “molenaar”  in 
de periode 1869 t/m 1890 en als zijnde “zonder beroep” in 1891. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
De naam Koster met de intialen H. en H.H. komen een aantal malen voor. Op grond van o.a. de monsterrollen en de 
vaarperioden zou zijn af te leiden dat de lidmaatschappen van het Wildervankse zeemanscollege “De Harrmonie” 
zijn toe te schrijven aan Harm Harmzoon en Harm Hendrikzoon, beiden geboren aan het eind van de twintiger jaren 
 
Een H.H.Koster wordt vermeld als lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank en wel: 
een effecief lidmaatschap met vlagnummer 4 in de periode 1855 t/m 1856. 
en 
Een vlaggelidmaatschap met vlagnummer 102 in de periode 1858 t/m 1879 
Ik kan niet afleiden welk vlagnummer aan welke H.H.Koster moet worden toegekend. 
 
Een zelfde dilemma betreft het effectieve lidmaatschap van een H.H.Koster van het zeemanscollege “Maatschappij 
tot Nut der Zeevaart” te Veendam met vlagnummer 12 in de periode 1852 t/m 1868. 
 
De schepen 
H.H.Koster was gezagvoerder gedurende 
* 1852 t/m 1857 van de schoenerkof “Argo”, gebouwd in 1850 te Pekela, 119 ton o.m., varend voor L.E.Tiktak te 

Pekela;  
* 1858 t/m 1860 van de kof “Argo” ex Alida, gebouwd in 1839 te Pekela, 158 ton o.m., varend voor de wed. 

L.E.Tiktak te Pekela; 
* 1861 t/m 1864 op hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela; 
* 1867 van de 2-mastschoener “Verwisseling” ex Livorno Packet, gebouwd in 1855 te Pillau, 150 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm H. en Harm Hindriks Koster. 
Het overzicht luidt: 
1842 vermoedelijk kajuitjongen op de “Dorothea” onder Berend Jans de Boer 15 jaar 
1845 matroos op de kof “Concordia” onder Hindrik Harms Koster (zijn vader) geen leeftijd 
1852-1864 kapitein op de kof “Argo” 26-38 jaar 
1865 schipper op de schoener “Hercules” 38 jaar. 
 

********** 
 

KOSTER, JAN (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Koster werd geboren te Beerta op 27 oktober 1814 als zoon van de arbeider, later veearts, Jan Lammerts Koster 
en Aafke Jans Visscher. 
Hij trouwde op 20 maart 1840 te Finsterwolde als zeeman met Anna Jans Visscher, geboren te Finsterwolde op 26 
januari 1813 dochter van de bakker Jan Hindriks Visscher en Antje Albertus Woltheck. Anna Jans overleed op 13 
februari 1891 te Veendam, weduwe. 
Jan Janz is omgekomen bij het vergaan op Rill Rocks van zijn brik “Dollard” in 1862. 
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NRC 16 januari 1862 
Mullion, 11 januari. Hedenmorgen ten zeven uur strandde twee mijlen ten westen van Kynance Cove, op de 
zogenaamde Rill-point (opm: 49 58 N 05 17 W) de Nederlandse (en niet Hanoverse als gisteren abusief gemeld) 
schoenerbrik DOLLARD, kapt. J.J. Koster, van Triëst met tarwe om order naar Falmouth bestemd. Van de 
equipage die uit zeven man bestond, heeft zich maar één, de matroos Frans de Roos, kunnen redden. Deze 
sprong, toen het schip stootte op de rots en verzekert dat de kapitein en diens zoon, zijnde de stuurman, toen kort 
bij zijn zijde waren, doch dat hij hen niet weer gezien had. De arme schipbreukeling zal ook wel geen 
gelegenheid gehad hebben om er naar om te zien, want wanneer men een bijna perpendiculaire rots van circa 300 
voeten op handen en knieën moet beklimmen, dan valt er niet aan te twijfelen of een enkele terugwaartse blik is 
dodelijk. Het is dan ook bijna als een wonder te beschouwen dat de man er het leven afgebracht heeft en het was 
hartverscheurend om hem half naakt en met wonden bedekt te zien, maar door de gastvrijheid van een onzer 
kustbewoners, de landman Handcock, werd hij spoedig verpleegd en van het nodige voorzien, waarna hij verder 
aan de zorgen van de Nederlandse consulaire agent werd toevertrouwd. De DOLLARD was spoedig spoorloos 
verdwenen. Het bovenste werd door het tij meegesleept en het onderste zonk in diep water.  
 
In BS-akten uit de periode 1840 t/m 1855 wordt Jan Jans Koster vermeld als koopvaardijkapitein. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
J.J.Koster was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 43 in de 
periode 1841 t/m 1862. 
 
De schepen 
J.J.Koster was gezagvoerder gedurende: 
* 1842 t/m 1853 van de schoenerkof “Martha Elisabeth”, gebouwd in 1841 te Wildervank, 115 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1854 voor kapitein/eigenaar H.E.Boswijk te 
Pekela en werd herdoopt in “Hendrika”; 

* 1853 t/m 1858 van de 2-mastschoener “Zeeploeg”, gebouwd in 1853 te Hoogezand, 136 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Finsterwolde; 

* 1859 t/m 1861 van de brik “Dollard”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, varend als kapitein/eigenaar vanuit 
Finsterwolde. Bij Breskens aan de grond geraakt en als wrak verkocht; 

* 1862 van de brik “Dollard” ex Udonia, gebouwd in 1858 te Hoogezand, 174 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Finsterwolde. Het schip is vergaan op Rill Rocks. 

Provinciale Groninger Courant 30 november 1861 
Kopenhagen, 23 november. De kof HERMINA, kapitein B.J. Kroon, van Havre naar Rostock, is in de nacht van 
15 op 16 november, in zinkende staat in de Bocht van Nexelo (opm: 55º47’ N.B. 11º18’ O.L.) op het strand 
gezet, doch zal waarschijnlijk nadat de lading gelost is, weder afgebracht kunnen worden; het volk, benevens de 
vrouw van de kapitein zijn gered.  
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Martha Elisabeth”. 
 
In de serie monsterrollen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam van Jan Jans Koster 
2-maal genoemd en wel: 
13 mei 1841, schip “Martha Elisabeth”, kapitein Jan Jans Koster, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok, 2 matrozen en een kajuitwachter. 
29 december 1852, schoener “Zeeploeg”, schipper Jan Jans Koster, 38 jaar uit Finsterwolde. Voorts stuurman, kok, 

2 matrozen en een lichtmatroos. 
 

********** 
 

KRAL, HARMANNUS HENDERIKUS 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harmannus Henderikus Kral werd geboren 17 juni 1835 te Oude Pekela als zoon van de koopman Pieter Harms 
Kral en Anna Hilbrands Kuiper. 
Hij trouwde op 25 april 1864 te Veendam als schipper met Hillechien Timmer, geboren 09 september 1835 te 
Veendam als dochter van de schipper Gerrit Jans Timmer en Katharina Kornelis Grol. Hillechien overleed op 13 
februari 1914 te Veendam, 78 jaar. 
Harmannus Henderikus overleed op 02 februari 1922 te Westerlee, gem. Scheemda, 86 jaar. 
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In diverse akten van kinderen van Harmannus Henderikus Kral en Hillechien Timmer wordt het beroep van 
Harmannus vermeld en wel 1867 als zeeman, 1870 als schipper, 1878 als koopman; 1898  zonder beroep; 1904 als 
magazijnmeester; 1907 als concierge en bij het overlijden van zijn vrouw in 1914 wederom concierge 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.H.Kral was effectieflid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 15 in de periode 
1864 t/m 1871 en met vlagnummer 12 in de periode 1871 t/m 1874. 
H.H.Kral was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 149 in de periode 1868 t/m 1877. 
H.H.Kral was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 51 in de periode 
1874 t/m 1877. 
 
De schepen 
H.H.Kral was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1869 van de galjoot “Godoleves Bernardus”, gebouwd in 1864 te Pekela, 126 ton o.m., varend voor 

F.L.Drent te Pekela; 
* 1870 t/m 1871 van de schoenerbrik “Bernardus Godolevus”, gebouwd in 1869 te Pekela, 184 ton o.m., varend 

voor F.L.Drenth te Pekela;  
* 1875 t/m 1876 van de kof “Helena”, gebouwd in 1874, bouwlocatie niet vermeld, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harmannus H.Kral. 
Het overzicht luidt: 
1852 kok op de kof “Alberdina Edsina” onder Lammert J.Naatje  16 jaar 
1856 stuurman op de kof “Anje” onder Meint F.Bontekoe  geen leeftijd 
1856 matroos op de “Johanna Paulina” onder Pieter W.Wessels idem 
1862 stuurman op de “Godeleves” onder Engbertus H.Homveld idem 
1863 stuurman op de “Hillechina” onder Yzebrand H.Pot  idem 
1864 kapitein op de “Godoleves Bernardus”  idem 
1869 kapitein op de “Bernardus Godeleves” idem 
 

********** 
 

KRANS, HARM (HENDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Krans werd geboren te Wildervank 23 januari 1831 als zoon van de timmerman Hendrik Hendriks Krans 
en Geessien Harms Feiken. 
Hij trouwde op 17 december 1857 te Wildervank als schipper met Jacoba Oortjes, geboren te Wildervank 09 
januari 1831 als dochter van de schipper Hendrik Jacobs Oortjes en Jaantje Klaassens Jonker. 
Jacoba Oortjes hertrouwde op 03 oktober 1864 te Wildervank met de zeeman Roelf Giezen, die kennelijk weer is 
overleden want zij trouwde voor de derde keer op 21 februari 1876 als winkelierster met de bakker Meindert 
Smid, weduwnaar van Eltje Schuring. Meindert Smid overleed op 15 november 1914 te Vlagtwedde, 81 jaar.  
Jacoba overleed op 21 november 1922 te Vathermond, Odoorn, 91 jaar. 
Harm Hindriks overleed op 25 december 1862 ten huize van Jean Constant, pakhuishouder te St.Mare op Haiti 
als kapitein van de schoener “Wildervank”, 34 jaar. Vermeld in een akte dd. 17 september 1864 te Wildervank. 
In geboorteakten van kinderen in 1858 en 1861 wordt Harm Krans vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.H.Krans was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 114 in de 
periode 1859 t/m 1862. 
 
De schepen 
H.H.Krans was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1861 van de galjoot “Suzanna Elsina”, gebouwd in 1858 te Wildervank, 151 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in september 1861 gezonken in de Caernarvon Bay; 
* 1863 van de 2-mastschoener “Wildervank”, gebouwd in 1862 te Wildervank, 129 ton o.m., varend voor 

J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. 
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In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm en Harm Hendriks Krans. 
Het overzicht luidt: 
1847 kok op de kof “Vr. Alida”  onder Jan Jans Scholten 
1848 kok op de kof “Jonge Hero”, onder Hendrik Izaks van Calker 
1851 matroos op de schoenerkof “Rehobohold” onder Koos Jans Scholten 
1852-1854 stuurman op de kof “Alida Ikina” onder Jan Jans Scholten 
1855 stuurman op de galjoot “Grietje” onder Kristiaan K.Scholten 
In de monsterrollen worden geen leeftijden en woonplaatsen van Harm Hendriks Krans vermeld. 
 

********** 
 

KROON, BEREND (JURJENZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Berend Kroon werd geboren op 02 januari 1824 te Wildervank als zoon van de varensgezel Jurjen Jacobs Kroon 
en Wijchertje Berends Rubingh. 
Geen verdere gegevens kunnen vinden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
B.J.Kroon was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 26 in de 
periode 1855 t/m 1856. 
 
De schepen 
B.J.Kroon was gezagvoerder gedurende: 
* 1853 van de “Hermina”, geen vermelding van type, bouwgegevens, thuishaven en reder. Het schip is in 

september 1853 van Amsterdam naar Memel in een orkaan bij Ruberg gestrand; 
* 1856 t/m 1859 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1855 te Foxhol, 64 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank; 
* 1860 t/m 1861 van hetzelfde schip maar nu varend vanuit Sappemeer. Het schip is in 1861 gestrand bij 

Adlerberg, afgebracht en afgekeurd. 
 
1840 matroos op de “Vrouw Wicherdina” onder Jurjen Jacobs Kroon (zijn vader) 
1841-1852 stuurman op de “Vrouw Wicherdina” onder Jurjen Jacobs Kroon 
In de monsterrollen worden geen leeftijden of woonplaatsen van Berend Jurjens Kroon vermeld. 
 

********** 
 

KROON, HARM (GOSSEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Harm Kroon werd geboren te Wildervank in het schip liggende bij de Benedenste Verlaat op 08 maart 1822 als 
zoon van de werkman, later (binnen)schipper, Gosse Wolters Kroon en Talligje Hindriks Oostland. 
Hij trouwde op 15 december 1847 te Veendam als zeeman met Jeanne Engelsman, geboren te Antwerpen ca. 
1819 als dochter van de zeeman Otte Remmelt Engelsman en Geesijn Hindrik van der Veen. Jeanne overleed op 
24 december 1877 te Veendam, 58 jaar. 
Harm hertrouwde op 11 juli 1878 te Veendam als logementhouder met Jantje Duinkerken, weduwe van Bartel 
Djurres Broersma. 
Gezien een opgave in de overlijdensakte van Harm moet hij voor een derde maal zijn getrouwd met ene Marijtje 
Steiling, waarvan ik geen gegevens heb kunnen vinden. 
Harm overleed op 21 september 1895 op de Middenweg, gem. Veendam, 73 jaar, weduwnaar. 
Harm staat in een reeks BS-akten vermeld als zeeman in 1848 t/m 1851, schipper in 1856 t/m 1870, 
logementhouder in 1878 en als arbeider in 1885 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.G.Kroon was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 106 in de 
periode 1872 t/m 1880. 
H.G.Kroon was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 193 in de periode 1857 t/m 1877. 
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De schepen 
H.G.Kroon was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1875 van de galjoot “Jeane”, gebouwd in 1856 te Wildervank, 126 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein. Het schip is in 
november 1875 gezonken in de Noordzee. 

 
In 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Berend Jurjens Kroon.  
Het overzicht luidt: 
1839 kok op de tjalk “Annegina” onder Roelf H.Dokman  geen leeftijd 
1840 kok op de smak “Lammechiena” onder Jan Remkes  idem 
1841 matroos op de kof “Baugina” onder Remke Jeltes de Jonge  idem 
1842 kok op de kof “Alida Giesen” onder Gosse Gems Boon  idem 
1844 kok op de kof “Geziena” onder Lubbert Meints de Boer  idem 
1845 stuurman op de kof “Jantina” onder Berend H.Stubbe  idem 
1846 kok op de kof “Arendina Elizabeth” onder Geert H.Boerhave  idem 
1847 stuurman op de kof “Arendina Elizabeth” onder Geert H.Boerhave  idem 
1849 stuurman op de kof “Annegiena” onder Albert J.Schuring  idem 
1850 stuurman op de kof “Dina Marchina” onder Remmelt G. Engelsman  idem 
1851 stuurman op de schoenergaljoot “Albert Schuringa” onder Albert J.Smit  idem 
1852 stuurman op de schoenergaljoot “Harmina” onder Engelardus F.Muller  idem 
1854 stuurman op de schoenergaljoot “Bouchine Lammechine” onder S. de Jonge  idem 
1854 stuurman op de schoener “Catharina” onder  Jan Jans de Boer  32 jaar 
1873-1878 schipper op de schoenergaljoot “Jeanne”   52-? Jaar 
 

********** 
 

KROON, JURJEN (JACOBZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Jurjen werd gedoopt 21 april 1793 te Wildervank als zoon van de koopman Jacob Jurjens/Jurriens en Jacobje 
Jans Blaak. 
Jurrien Jacobs trouwde op 13 december 1819 te Wildervank als zeeman met Wijchertje Berends Rubingh, 
geboren te Wildervank 02 maart 1794 als dochter van de landbouwer Berend Heijes Rubingh en Hindrikje Ottes 
Sap. Wijchertje overleed 16 mei 1866 te Wildervank, 72 jaar, weduwe. 
Jurjen overleed op 25 juli 1864 te Wildervank, 71 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten werd Jurje/Jurrien vermeld als “varensgezel” in 1824, als “zeeman” in 1828 en als “schipper” in de 
periode 1833 t/m 1859 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
J.J.Kroon was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 26 in de 
periode 1840 t/m 1854 en 1857 t/m 1860. In. De tussenliggende periode staat zijn zoon kapitein Berend Jurjenz. 
Kroon vermeld als effectief lid. 
 
De schepen 
J.J.Kroon was gezagvoerder gedurende: 
* 1834 t/m 1842 van de tjalk “Drie Gebroeders”, gebouwd in 1827, bouwlocatie niet vermeld, 60 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1841 t/m 1848 van de kof “Vrouw Wicherdina”, gebouwd in 1839 te Wildervank, 50 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1840 t/m 1857 van de kof “Wicherdina”, gebouwd in 1840 te Wildervank, 79 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1857, op weg van Hartlepool naar Koningsbergen, 
gestrand bij Skagen; 

* 1849 t/m 1858 van de kof “Vrouw Wicherdina”, gebouwd in 1849, 79 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 
vanuit Wildervank. Het schip is in 1858 gestrand bij Skagen. 

 Voorgaande opgaven lijken om hetzelfde schip te gaan, maar de bouwjaren stemmen niet overeen. 
 De scheepsnaam “Wicherdina” zou kunnen slaan op de echtgenoot van kapitein Kroon. 
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In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Wicherdina”. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
J.J./ Jurjen/Jurrien Jacobs Kroon. 
Het overzicht luidt: 
1819-1820 stuurman op de “Vrouw Zwaantje” onder Jan Cornelius Hazewinkel geen leeftijd 
1822-1823 stuurman op de “Goede Hoop onder Jacob Wilkens ?-23 jaar 
1840-1855 schipper op de “Vrouw Wicherdina” geen leeftijd 
 

********** 
 

KRUIZINGA, ALBERT (ALBERTZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Albert Kruizinga werd geboren te Veendam op 23 januari 1813 als zoon van de schipper Albert Pieters Kruisinga 
en Jakobje Jakobs. 
Albert Kruisinga trouwde op 27 december 1843 te Veendam als zeeman met Jeltje Jans Vos, geboren te Veendam 
02 juli 1814 als dochter van de zeeman, later schipper, Jan Lammerts Vos en Geessien/Geesjen Hendriks. Jeltje 
overleed op 01 januari 1901 te Stadskanaal, 86 jaar, weduwe. 
Geen overlijdensakte van Albert gevonden maar wellicht te Dordrecht. 
In BS-akten wordt Albert in 1844 vermeld als “zeeman” en in de periode 1847 t/m 1855 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
A.A. Kruisinga was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 110 in 
1858. 
A.A.Kruisinga was met vlagnummer 59 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” in 
de periode 26 oktober 1849 t/m 1859. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de kof “Vrouw 
Neeltje”. 
A.A.Kruizinga was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 145 in de periode 1851 t/m 1858. 
 
De schepen 
A.A.Kruizinga was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1851 van de kof “Vrouw Neeltje”, gebouwd in 1826 te Lemmer, 155 ton o.m., varend voor Klerk & 

Voogd te Dordrecht; 
* 1853 t/m 1854 van de galjoot “Eensgezindheid” ex Braamspunt, ex Gouverneur Baron van Sytzama, gebouwd 

in 1841 te Woudsend, 191 ton o.m., varend voor D.J. van Oldenborgh & Zn te Dordrecht; 
* 1856 t/m 1857 van de bark “Sphynx”, gebouwd in 1846 te Dordrecht, 263 ton o.m., varend voor F.& J.van 

Wageningen te Dordrecht. Het schip voer in 1858 voor J. van Oldenborgh & Zn te Dordrecht maar Bouma 
vermeldt geen gezagvoerder. 

 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 3 maal naar een 
Albert Alberts Kruisinga en wel: 
27 januari 1836, schip “Jantiena Annechiena”, schipper  Hindrik Geuchies Sap. Voorts stuurman, kok, 

volmatroos Albert Alberts Kruisinga en een lichtmatroos. 
13 februari 1839, kof “Jonge Tamming”, schipper Pieter Jans Bakker. Voorts stuurman Albert Alberts 

Kruisinga en een kok. 
21 februari 1841, kof “Jonge Tamming, schipper Pieter Jans Bakker. Voorts stuurman Albert Alberts 

Kruisinga, kok en een matroos. 
 

********** 
 

KRUIZINGA, GEERT (GERRITZ.) 
 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geert Kruizinga werd geboren te Ommelanderwijk, gem.Veendam 05 januari 1840 als zoon van de landbouwer 
Gerrit Seijes Kruizinga en Geertje Lubberts Pekelder. 
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Hij trouwde op 07 juni 1869 te Zuidbroek als buitenvaarder met Diepke Fennema, geboren te Zuidbroek 29 
januari 1845 als dochter van de bakker Jan Harms Fennema en Frauwen Edens. Diepke overleed op 18 februari 
1929 te Winschoten, 84 jaar, weduwe. 
Geert overleed op 25 september 1903 te Zuidbroek, 63 jaar, zonder beroep. 
Geert staat in de geboorteakte van een kind in 1877 vermeld als “buitenvaarder”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
G.G.Kruizinga was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 78 in de 
periode 1870 t/m 1882. 
 
De schepen 
G.G.Kruizinga was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 t/m 1881 van de brik “Catharina Hendrika”, gebouwd in 1869 te Hoogezand, 221 ton o.m., varend voor 

J.A.Hooites te Hoogezand. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 4 maal naar een 
Geert Kruisinga/Kruizinga en wel: 
19 januari 1856, galjoot “Alida Ikina”, schipper Jan J.Scholten, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok, 2 matrozen, lichtmatroos Geert Kruisinga, geen leeftijd en woonplaats vermeld en een 
kajuitwachter. 

06 maart 1858, kof “Gesina Wilhelmina”, schipper Harm Roelfs Dokman, 43 jaar uit Wildervank. Voorts 
stuurman, kok Geert Kruizinga, 18 jaar uit Wildervank, 2 matrozen en een kajuitwachter. 

05 februari 1859, kof “Anna Elisabeth”, schipper Jan Leffers, 33 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok, 2 
matrozen waaronder Geert Kruisinga, 18 jaar uit Wildervank en een lichtmatroos. 

11 februari 1860, schoener “Newa”, schipper Cornelis Holscher, 31 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok, 2 
matrozen waaronder Geert Kruisinga, 20 jaar uit Wildervank en een lichtmatroos. 

 

********** 
 

KUIN, J.R. 
In de ledenlijst van het zeemanscollege te Wildervank is konsekwent sprake va,: 
J.R.KUIN als effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 85 in de 
periode 1856 t/m 1859. 
Maar zie hiervoor bij KEUN. 

********** 
 

KUIPER, ERNST (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Ernst Jan Kuiper werd geboren te Veendam op 22 februari 1820 als zoon van de zeeman Jan Kars Kuiper en 
Geessien Ernst Witkop. 
Hij trouwde op 05 november 1855 te Veendam als zeeman met Marchien Holman, geboren te Veendam  op 10 
februari 1828 als dochter van de “wieldraaijer” Friedrich Berends Holman en Jantje Nannes van der Wijk. Zij 
overleed op 29 maart 1899 te Oosterdiep gem. Veendam, 71 jaar. 
Ernst Jans overleed op 17 oktober 1890 te Veendam, 70 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt Ernst Kuiper vermeld als “zeeman” in 1856, als “schipper” in de periode 1858 t/m 1878 en 
“zonder beroep” in 1885 tot aan zijn overlijden in 1890. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
E.J.Kuiper was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 128 in de 
periode 1860 t/m 1890. 
Een E.J.Kuipers was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 210 in de periode 1858 t/m 1891. 
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De schepen 
E.J.Kuiper was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1859 van de kof “Dankbaarheid”, gebouwd in 1846 te Veendam, 74 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in november gestrand bij Hamra op reis van Libau naar 
Schiedam (?); 

* 1861 t/m 1865 van de kof “Hendrika Ellida”, gebouwd in 1848 te Veendam, 99 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1865 gezonken in de Noordzee; 

* 1867 t/m 1883 van de 2-mastschoener “Content”, gebouwd in 1866 te Sappemeer, 119 ton o.m., varend voor 
K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip is in 1883 bij Zandvoort gestrand en wrak geraakt. 

 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Ernst Jans Kuiper. 
Het overzicht luidt: 
1840 kok op de kof “Arendina Harmina” onder Hindrik J.Hazewinkel geen leeftijd 
1849 kok op de kof “Twee Gebroeders” onder Derk H. de Boer 29 jaar 
1854 stuurman op de kof “Twee Gebroeders” onder Eildert J.Branbergen geen leeftijd 
1856 stuurman op de kof “Jonge Boll”  onder Dethmer B.Koek idem 
1857-1859 schipper op de kof “Dankbaarheid”  37-39 jaar 
1869-1881 schipper op de schoener “Content” 49-61 jaar 
 

********** 
 

KUITSE, DERK (DERKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Derk Kuitse werd gedoopt te Veendam 08 december 1805 als zoon van schipper Derk Derk en Stijntje Pieters 
(Munneke). Hij was de oudere broer van Sijtze Derks Kuitse. 
Hij trouwde op 18 februari 1842 te Hoogezand als schipper met Maike Doornbos, geboren te Hoogezand  06 juli 
1816 als dochter van de bakker Jan Doornbos en Aafke/Afien Roelfs Boerema. In de akte wordt vader Derk 
vermeld als “in leven schipper”. 
Maike overleed op 08 augustus 1882 te Hoogezand, 66 jaar. 
Geen overlijdensakte van Derk gevonden, maar volgens een huwelijksakte van een dochter uit 1881 toen al 
overleden. 
In BS-akten wordt Derk vermeld als “schipper” in 1843 t/m 1848 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
Derk D.Kuitse was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”te Wildervank met vlagnummer 16 in de 
periode 1840 t/m 1849. 
D.D.Kuitse was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 93 in 1841. 
 
De schepen 
D.D.Kuitse was gezagvoerder gedurende: 
* 1836 t/m 1850 van de kof “Jonge Wicher”, gebouwd in 1835 te Hoogezand, 93 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1849 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Jonge Wicher”. 
 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Derk Derks Kuitse. 
Het overzicht luidt: 
1840-1848 schipper op de “Jonge Wicher” geen leeftijden 
 

********** 
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KUITSE, SIJTSE (DERKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Sijtse Derks Kuitse werd geboren/gedoopt 17/28 mei 1809 te Veendam als zoon van Derk Derks (Kuitse) en 
Stijntje Pieters (Monneke). Hij was de jongere broer van Sijtze Derks Kuitse. 
Hij trouwde op 23 augustus 1843 te Wildervank als zeeman met de dienstmeid Janna Roelfs Dijker, geboren te 
Veendam op 21 november 1815 als dochter van schipper Roelf Jans Dijker en Grietje Derks. Janna overleed op 05 
november 1883, 67 jaar. 
Sijtze overleed op 19 november 1865 te Wildervank, 56 jaar, rustend schipper. 
In BS-akten wordt Sijtse vermeld als “zeeman” in 1843 t/m 1846 en als “schipper in 1851 t/m 1853. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
S.D.Kuitse was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”te Wildervank met vlagnummer 16 in de 
periode 1850 t/m 1865. 
 
De schepen 
S.D.Kuitse was gezagvoerder gedurende: 
* 1851 t/m 1852 van de kof “Jonge Wicher”, gebouwd in 1835 te Hoogezand, 93 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is 08 oktober 1852 gestrand op Juist, gaande van Amsterdam 
naar Stettin; 

* 1854 t/m 1864 van de kof “Jonge Wicher”, gebouwd in 1853 te Hoogezand, 137 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1864 gestrand en wrak geraakt. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Jonge Wicher”. 
 
In de 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Sietse/Sietze, Sytse Derks Kuitse. 
Het overzicht luidt: 
1840-1852 stuurman op de kof “Jonge Wicher” onder Derk Derks Kuitse (zijn broer) geen leeftijd 
1853-1864 schipper op de galjoot “Jonge Wicher”  43-54 jaar 
 

********** 
 

KUPERUS, ENGEL (FILIPPUSZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Engel Kuperus werd geboren 13 mei 1827 te Veendam als zoon van de dagloner Filippus Wierts Kuperus en 
Elizabeth Engels Tuin. 
Hij trouwde te Wildervank op 22 januari 1852 als zeeman met Aaltje Brongers, geboren 30 juli 1824  te Veendam 
als dochter van de landbouwer Luitje Brongers en Martje Wessels Timmer. Geen overlijdensakte van Aaltje 
gevonden. 
Engel werd in 1873 met zijn schip de “Anna” vermist. 
In BS-akten van 1854 t/m 1869 wordt Engel Kuperus vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
E.F.Kuperus was effectief lid van het zeemansccollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 74 in de 
periode 1855 t/m 1873. 
 
De schepen 
E.F.Kuperus was  gezagvoerder gedurende: 
* 1856 van de kof “Alida” ex Anna, gebouwd in 1838 te Pekela, 91 ton o.m., varend voor E.L.Steenhuizen te 

Veendam; 
* 1857 op hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd op weg van 

Delfzijl naar Ooster-Risørin in zinkende staat verlaten; 
* 1858 t/m 1864 van de kof “Aaltje Brongers”, gebouwd in 1858 te Veendam, tonnage niet vermeld, varend 

als kapitein/gezagvoerder vanuit Veendam. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1865 t/m 1869 op hetzelfde schip maar nu vanuit Wildervank. Het schip is in 1869 gezonken. 
* 1870 t/m 1873 van de kof “Anna” ex Eendragt, gebouwd in 1855 te Stadskanaal, 87 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1873 vermist. 
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In de 20 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Engel F. en Engel Filippus Kuperus. 
Het overzicht luidt: 
1841 kajuitwachter op de “Margina Willemina” onder Oomke L.Vos 13 jaar 
1842-1843 kok op de “Jacoba Hazewinkel” onder Jan Germs Boon geen leeftijd 
1846 matroos op de kof “Elsina” onder Hindrik A.Brouwer 18 jaar 
1849 stuurman op de kof “Engelina” onder Jan W.Ketelaar geen leeftijd 
1850-1852 stuurman op de kof “Catharina” onder Egbert G.Olthof idem 
1853 stuurman op de kof “Agina Undina” onder Geert S.Brouwer idem 
1854-1857 schipper op de kof “Alida”  27-29 jaar 
1862-1866 schipper op de galjoot “Aaltje Brongers” 34-38 jaar 
1870-1871 schipper op de galoot “Anna” 43-44 jaar 
 

********** 
 

LEEWES, LIEUWE (ROELFZ.) 
Regelmatig vermeld als LEEUWES 

Burgerlijke Stand gegevens 
Liewe Roelfs Leewes werd geboren 12 augustus 1813 te Wildervank als zoon van de scheepstimmerman Roelf 
Leeuwes en Gepke Arents. 
Liewe Roelfs Leewes trouwde op 09 december 1841 te Wildervank als schipper met Arentje Melcherts 
Meihuizen, geboren 30 september 1818 te Wildervank als dochter van de koopman Melchert Samuels Meihuizen 
en Stijntje Engberts Blaauw. Geen overlijdenakte van Arentje gevonden. 
Het schip van kapitein L.R.Leeuwes, de schoenerkof “Arendina Catharina”,  werd vermist in 1867. Wellicht was 
ook zijn vrouw aan boord. 
Lieuwe wordt in BS-akten uit de periode 1843 t/m 1860 vermeld als scheepskapitein/schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
L.R.Leeuwes was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 48 in de 
periode 1843 t/m 1867. 
 
De schepen 
L.R.Leeuwes was gezagvoerder gedurende: 
* 1843 t/m 1856 van de kof “Arendina’, gebouwd in 1842 te Wildervank, 128 ton, varend voor J.W.Meihuizen te 

Wildervank. Het schip is gestrand bij Hornbeck op weg van Newcastle naar Lübeck. Het werd te 
Kopenhagen binnengebracht en verkocht; 

* 1858 t/m 1867 van de schoenerkof “Arendina Catharina”, gebouwd in 1857 te Wildervank, 131 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1867 vermist. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Arendina”. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Liewe/Lieuwe Roelfs Leeuwes. 
Het overzicht luidt: 
1842-1856 schipper op de kof “Arendina” geen leeftijd 
1865 schipper op de galjoot “Arendina Catharina” 51 jaar 
 

********** 
 

LEFFERS, LUPPO 
Burgerlijke Stand gegevens 
Luppo Leffers werd geboren te Wildervank op 29 mei 1854 als zoon van de zeeman Jan Geerts Leffers en Betje 
Lubberts Pekelder. 
Geen verdere gegevens gevonden. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
L.Leffers was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 30 in de 
periode 1878 t/m 1886. 
 
De schepen 
L.Leffers was gezagvoerder gedurende: 
* 1877 t/m 1879 van de galjoot “Zwaantina”, gebouwd in 1867 te Sappemeer, 69 ton o.m., varend voor 

J.H.Nijhuis te Sappemeer. Het schip is in 1879 bij Farø gestrand en gezonken; 
* 1881 van de kof “Margaretha”, gebouwd in 1852 te Sappemeer, 109 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip is in 1881 op een wrak gezeild bij Christiansand. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Luppo en Luppo Jans Leffers.  
Het overzicht luidt: 
1866 kok op de tjalk “Drie Gebroeders” onder Jan G.Leffers (zijn vader) 14 jaar 
1868 matroos op de tjalk “Drie Gebroeders” onder Jan G.Leffers 16 jaar 
1870 matroos op de galjoot “Gezine Jantina” onder Hendrik J.Bekkering 18 jaar 
1877 schipper op de kof “Zwaantina” 22 jaar 
1880 stuurman op de kof “Anna Geertruida” onder Pieter Gransbergen 26 jaar 
1881 schipper op de galjoot “Margretha” 26 jaar 
1883 bootsman op de bark “Gebr. Bunge” onder Derk Boer 29 jaar. 
 

********** 
 

LEFFERTS, JAN (GEERTZ.) 
OOK LEFFERS 

Burgerlijke Stand gegevens 
Jan Lefferts werd geboren op 19 januari 1825 te Onstwedde als zoon van de arbeider, later landbouwer, Geert 
Hindriks Lefferts en Jantien Berends Wever. 
Hij trouwde op 10 februari 1851 te Wildervank als zeeman met Bettje Lubberts Pekelder, geboren te Wildervank 
08 april 1818 als dochter van de schipper Lubbert Jans Pekelder en Jantje Antonijs, Zij was de weduwe van de 
boerenknecht Derk Jacobs Pik die op 21 oktober 1847 te Wildervank was overleden. Betje overleed op 20 
november 1883 te Wildervank, 65 jaar. Als geboorteplaats is foutief Veendam opgegeven en als echtgenoot is 
vermeld Jan Geerts Leffers.  
Jan Lefferts overleed op 08 november 1902 te Stadskanaal, gem. Wildervank, 77 jaar, weduwnaar, zonder 
beroep. 
In BS-akten wordt Jan genoemd als zeeman in 1851 en 1854 en als schipper in 1859 en 1862. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
J.G.Lefferts was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 25 in de 
periode 1860 t/m 1885. In de ledenlijsten wordt konsekwent gesproken van Leffers dus zonder t. 
 
De schepen 
J.G.Leffers was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 van de kof “Anna Elisabeth”, gebouwd in 1830 te Pekela, 142 ton o.m., varend voor H.Feyen te Pekela. 

Het schip is in april gestrand en wrak geraakt; 
* 1860 t/m 1862 van de schoenerkof “Argo”gebouwd in 1853 te Veendam, 105 ton o.m., varend voor 

R.H.Bouman te Veendam; 
* 1863 t/m 1868 van de koftjalk “Drie Gebroeders” ex Geziena, gebouwd in 1853 te Groningen, 64 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1869 t/m 1875 van de kof “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1869 te Sappemeer, 93 ton o.m., varend voor J.Berg 

Jz te Sappemeer. Het schip is in 1875 gestrand in het Vlie; 
* 1877 t/m 1882 van de koftjalk “Bettina”, gebouwd in 1876, bouwlocatie niet vermeld, 80 ton n.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is verongelukt bij Thisted. 
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In 19 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan, Jan G. en Jan Geerts Leffers. 
Het overzicht luidt: 
1841 kok op de smak “Margaretha”onder Harm H.Nieboer 15 jaar 
1843 kok op de “Anna” onder Geert K.Wijkmeijer geen leeftijd 
1848 stuurman op de kof “Tjitsina”onder Harm T.Bakker idem 
1849 stuurman op de kof “Jonge Jips” (misschien Thijs) onder Harm T.Bakker idem 
1851-1852 stuurman op de kof “Jonge Thijs” onder Harm T.Bakker idem 
1854 stuurman op de schoener “Termonde” onder Roelf R.Legger 29 jaar 
1856 stuurman op de schoener “Baron van Hall” onder Koos J.Scholten geen leeftijd 
1862-1868 schipper op de tjalk “Drie Gebroeders” 37-43 jaar 
1874 schipper op de kof “Vier Gebroeders” 49 jaar 
1877-1881 schipper op de kof “Bettina” 52-56 jaar. 
 

********** 
 

LEFFERTS Jr, JOHANNES 
OOK LEFFERS 

Burgerlijke Stand gegevens 
Johannes Lefferts werd geboren op 13 november 1851 te Wildervank als zoon van de zeeman Jan Lefferts en 
Bettje Lubberts Pekelder. 
Volgens een akte dd 01 oktober 1880 te Wildervank trouwde hij als Johannes Lefferdt op 21 juli 1880 te 
Nijkjobing op het Deense eiland Morso met Catrine Johanne Frederikke Stamer, geboren aldaar in 1861. 
Geen verdere akten gevonden met de namen van Johannes en zijn vrouw Catrine. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
J.Leffers Jr was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 28 in de 
periode 1879 t/m 1890. 
 
De schepen 
J.J.Leffers was gezagvoerder gedurende: 
* 1875 van de kof “Gebroeders Nijhuis”, gebouwd in 1874 te Sappemeer, 79 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1876 t/m 1883 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.H.Nijhuis te Sappemeer; 
* 1884 t/m 1894 wederom varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1895 verkocht naar 

Denemarken. 
* 1897 t/m 1898 van de stalen 3-mastschoener “Edske Smit”, gebouwd bij E.J. Smit in Westerbroek, 205 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1899 onder een kapiteine Nielsen 
onder Deense vlag. 

 
De Collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 5 maal naar Johannes 
Leffers/Lefferts en wel 
07 februari 1863, tjalk “Drie Gebroeders”, schipper Jan Leffers, 38 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok 

Johannes Leffers, 11 jaar uit Wildervank en een matroos. 
30 januari 1864, kof “Jantina Alida”, schipper Johannes H.Texer, 39 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok 

Jan Lefferts, 12 jaar uit Wildervank, en een matroos. 
27 januari 1866, tjalk “Drie Gebroeders”, schipper Jan G.Leffers, 42 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, kok 

en een matroos Johannes Leffers, 14 jaar uit Wildervank. 
08 februari 1868, tjalk “Drie Gebroeders”, schipper Jan Geerts Leffers, 43 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok Johannes Leffers, geen leeftijd vermeld uit Wildervank en een matroos. 
02 mei 1896, schoener “Edske Smit”, kapitein Johannes Leffers, 44 jaar uit Wildervank. Voorts 1ste stuurman, 2de 

stuurman, kok, matroos en een lichtmatroos. 
In de subalterne periode voer Johannes onder zijn vadeer Jan Leffer(t)s. 
 

********** 
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LEGGER Jr, ROELF (ROELFZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Roelf Legger werd geboren 15 november 1818 te Veendam als zoon van schipper Roel Roelfs Legger en Jeselina 
Reimts Roelfsema.  
Hij trouwde met Marchien Klaas Klaassens, geboren te Nieuwe Pekela als Marrichien Klaassens op 28 september 
1819 als dochter van de koopman Klaas Roelfs Klaassens en Marricheen Wiebes Bakker. Trouwlocatie en datum 
niet gevonden. Marchien overleed op 05 maart 1897 te Oosterdiep, gem. Veendam, 77 jaar. 
Roelf overleed op 08 maart 1897 te Oosterdiep gem. Veendam, 78 jaar, weduwnaar. 
In BS-akten wordt Roel vermeld als zeeman in 1840, als schipper in 1842 t/m 1846 en als rentenier in 1863. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
R.R.Legger Jr was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 55 in de 
periode 1847 t/m 1853. 
R.R.Legger was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 101 in de peirode 1843 t/m 1858. 
 
De schepen 
J.J.Legger Jr was gezagvoerder gedurende: 
* 1842 t/m 1854 van de kof “Marchiena”gebouwd in 1841 te Hoogezand, 81 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Gestrand bij Hirtshals op weg van Newcastle naar Stettin met kolen. 
  Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1847 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Marchiena” 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Roelf Roelfs Legger. 
Het overzicht luidt: 
1832 kajuitwachter op de “Zeelust” onder Roel Roelfs Legger (zijn vader) geen leeftijd 
1833 lichtmatroos op de  “Zeelust” onder Roel Roelfs Legger  geen leeftijd 
1834 kok op de kof “Jesselina” onder Roel Roelfs Legger  15 jaar 
1837 matroos op de kof “Jesselina” onder Roel Roelfs Legger  geen leeftijd 
1838-1840 stuurman op de kof “Jesselina” onder Roel Roelfs Legger  idem 
1842-1852 schipper op de kof “Marchiena” idem 
 

********** 
 

LEVER, ANDRIES (JANZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Andries werd geboren te Wildervank op 18 september 1816 als zoon van de schipper Jan Andries Lever en Trientje 
Jans Ligger. Hij was de broer van het Collegelid Jan Janz. Lever. 
Hij trouwde op 19 januari 1843 te Wildervank als schipper met Jantje Lammerts Karstius, geboren op 30 juni 1822 
te Birdaard, gem Dantumadeel als dochter van de schipper Lammert Hendriks Karstius en Hindrikje Gerrits Smidt. 
Jantje overleed op 02 augustus 1849 te Groningen, 27 jaar. 
Andries hertrouwde op 09 januari 1851 te Groningen als schipper met Albertje Schuur, geboren ca. 1824 te 
Genemuiden als dochter van de schipper Hendrik Hendriks Schuur en Albertje Hendriks Tuil. Zij overleed op 27 
maart 1909 te Groningen, 85 jaar. 
Andries Jans overleed op 24 juni 1888 te Groningen, 71 jaar. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1843 t/m 1871 wordt Andries Jans Lever vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
A.J.Lever was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 99 in de 
periode 1858 t/m 1888. 
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De schepen 
A.J.Lever was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1867 van de tjalk “Alberdina, gebouwd in 1853 , bouwlocatie niet vermeld, 68 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1868 verkocht aan kapitein/eigenaar 
P.W.Nieuwenhuis te Pekela , herdoopt in “Geziena”, en ingezet in de binnenvaart; 

* 1868 t/m 1874 van de galjoot “Alberdina”, gebouwd in 1867 te Sappemeer, 95 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1874 verkocht naar Duitsland. 

  De naam “Alberdina” verwijst wellicht naar de tweede vrouw van de kapitein. 
 
In de reeks van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen zijn geen vermeldingen 
gevonden van Andries Jans Lever. 
 

********** 
 

LEVER, GEERT (MENNEZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Geert Lever werd geboren op 22 januari 1825 te Wildervank als zoon van de schipper Menne Geerts Lever en 
Roelfje Roelfs van der Werf. 
Hij trouwde op 06 augustus 1857 te Appingedam als buitenvaarder met Hillechien Gerrits Vos, geboren 16 
december 1835 te Appingedam als dochter van de broodbakker Gerrit Arents Vos en Bouke Jochems Hoekstra. 
Hillechien overleed op 15 juni 1896 te Appingedam, 60 jaar. 
Geert Mennes overleed op 13 december 1896 te Appingedam, 71 jaar, weduwnaar. 
In een reeks van BS-akten wordt Geert Mennes vermeld als “buitenvaarder” in 1859 t/m 1867; als “schipper” in 
1858; als “broodbakker” in 1869 en 1871 en als “koopman in 1887 t/m 1896. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
G.M.Lever was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 5 in de 
periode 1856 t/m 1868. 
 
De schepen 
G.M.Lever was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1864 van de galjoot “Hillechien Vos”, gebouwd in 1857 te Hoogezand, 96 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de schipper; 
* 1865 t/m 1866 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Appingedam. Het schip is in 

1866 gestrand op Øsel en wrak geraakt; 
* 1867 van de galjoot “Dirkje”, gebouwd in 1862 te Hoogezand, 140 ton o.m., varend voor E.H.Meursing te 

Hoogezand. In 1868 voer het schip voor kapitein/eigenaar L.Thaden te Wildervank en was herdoopt in 
“Catharina”. 

In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt gen Geert Mennes 
Lever vermeld. 
 

********** 
 

LEVER, HENDRIK (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hendrik Hindriks Lever werdgeboren op 16 augustus 1797 te Wildervank als zoon van Hindrik Jan Lever en 
Grietje Klaassens (Klatter). 
Hij trouwde op 09 juli 1821 te Wildervank met Geertje Jacobs Hagen, geboren op 02 november 1800 te 
Wildervank als dochter van Jacob Hindriks Hagen en Aaltje Geerts Bakker. Deze Geertje werd in 1823 wegens 
diefstal veroordeeld “tot tentoonstelling op het schavot gedurende een halfuur en een confinement van zes 
achtereenvolgende jaren in een tuchthuis”.  
Vanwege deze schande werd op 09 april 1827 een scheiding uitgesproken “wegens de ontererende straf die de 
vrouw had gekregen.” 
Ondanks dit gebeuren hertrouwde Geertje in 1831 te Wildervank met de schipper Willem Christiaan Slof die in 
1835 te Wildervank overleed. Een derde huwelijk volgde in 1837 te Wildervank met de schipper Harm Klaassens 
Okken, die in 1858 te Wildervank overleed. Geertje overleed op 28 september 1883 te Wildervank, 82 jaar. 
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Op 31 januari 1833 hertrouwde Hindrik Lever met Elsje Stevens ten Cate, geboren op 18 juni 1798 te Groningen 
als dochter van Steven Fiepkes ten Cate en Catharina Meurs. Elsje was weduwe van de winkelier Fokko Roelfs 
Muller. Elsje overleed op 09 april 1881 te Wildervank, 82 jaar. 
Hendrik overleed op 16 juli 1881 te Wildervank, 83 jaar. 
In een reeks van BS-akten van Hendrik met zowel Geertje Hagen als Elsje ten Cate uit de periode 1823 t/m 1860 
wordt Hendrik Lever vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
De ledenlijsten in de zeemansalmanakken vermelden drie vlagnummers bij een kapitein Lever met de initialen 
H.H. als lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank en wel: 
* Effectief lid met vlagnummer 72 in 1853. 
* Vlaggelid met vlagnummer 55 in de periode 1855 t/m 1885. 
* Effectief lid met vlagnummer 48 in de periode 1869 t/m 1889 (met de initialen H.Hz.). 
Ik heb geen gegevens om te besluiten welke vlagnummers nu horen bij de deze H.H.Lever uit 1797. 
 
De schepen 
In Bouma worden een reeks van schepen toegeschreven aan kapitein H.H.Lever waarvan zeker in de latere jaren 
schepen niet onder commando van de kapitein Lever uit 1797 kunnen hebben gestaan vanwege diens overlijdenjaar 
in 1881. Meldingen uit de monsterrollen geven echter duidelijkheid: 
* 1853 t/m 1855 van de kof “Elsiena Elisabeth”, gebouwd in 1851 te Wildervank, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Gestrand en wrak; 
 Te water en opgeleverd in 1851 op een scheepswerf te Wildervank aan kapitein/eigenaar H. H. Lever, 

Wildervank als ELSIENA ELISABETH.  
 In een reeks van bronnen wordt gesproken van de “Elsina Engelina”. Ik heb geen duidelijkheid over de 

juiste naam van dit schip. Wellicht van naam veranderd. 
* 1859 t/m 1861 van de tjalk “Harmonie” ex Wubbiena Venema, gebouwd in 1853 te Sappemeer, 67 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Sappemeer. Het schip is bij Thisted gestrand en wrak geraakt; 
* 1861 van de schoenerkof “Dankbaarheid”, gebouwd in 1858 te Foxhol, 90 ton o.m., varend voor S.Barends te 

Hoogezand; 
* 1863 t/m 1866 van de galjoot “Harmonie”, gebouwd in 1863 te Wildervank, 80 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1866 gestrand bij Thisted en wrak geraakt. 
 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
H.H./Hendrik Hendriks Lever. 
Het overzicht luidt: 
1815 kok op de “Vier Gebroeders” onder Hindrik Jans Lever (zijn vader) 17 jaar 
1852-1854 schipper op de kof “Elsina Engelina” geen leeftijd 
1858-1861 schipper op de koftjalk “Harmonie” 60-63 jaar 
1865-1866 schipper op de schoenerkof/galjoot “Harmonie” 67-68 jaar. 
 

********** 
 

LEVER, HINDRIK (HINDRIKZ.) 
Burgerlijke Stand gegevens 
Hindrik werd geboren 02 maart 1836 te Zuidbroek als zoon van de zeeman Hindrik Geerts Lever en Trijntje 
Hindriks Klatter. 
Hij trouwde op 30 juli 1859 te Noordbroek als zeeman met Jantje Timmer, geboren 04 oktober 1837 te Noordbroek 
als dochter van de timmerman Tiemen Jans Timmer en Elizabeth Christophorus Schetsberg. 
Geen overlijdensakten van beide echtelieden gevonden. 
In BS-akten wordt Hindrik vermeld als “zeeman” in 1859, 1862, 1866 en 1868; als “scheepskapitein” in 1864 en 
1882 en als zijnde “zonder beroep” in 1906. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
De ledenlijsten in de zeemansalmanakken vermelden drie vlagnummers bij een kapitein Lever met de initialen 
H.H. als lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank en wel: 
* Effectief lid met vlagnummer 72 in 1853. 
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* Vlaggelid met vlagnummer 55 in de periode 1855 t/m 1885 
* Èffectief lid met vlagnummer 48 in de periode 1869 t/m 1889 (met de initialen H.Hz.). 
Ik heb geen gegevens om te besluiten welke vlagnummers nu horen bij de deze H.H.Lever uit 1797. 
 
H.H.Lever was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”  te Veendam met 
vlagnummer 124 in de periode 1866 t/m 1893. Vanwege de einddatum van het lidmaatschap is duidelijk dat het 
hier Hindrik Hindrikzoon Lever betreft. 
 
De schepen 
In Bouma wordt een reeks van schepen toegeschreven aan kapitein H.H.Lever waarvan zeker in de latere jaren 
schepen niet onder commando van de kapitein Lever uit 1797 kunnen hebben gestaan vanwege diens overlijdenjaar 
in 1881. 
Ik plaats de volgende schepen onder de H.H.Lever uit 1836: 
 
* 1867 t/m 1870 van de kof “Geertruida Speelman”, gebouwd in 1848 te Hoogezand, 94 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Pekela; 
* 1872 t/m 1883 van de schoenerbrik “Jantje”, gebouwd in  1871 te Hoogezand, 175 ton o.m., varend voor 

W.J.Waalkens te Zuidbroek; 
* 1884 t/m 1887 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.A.Hooites te Hoogezand. Het schip werd in 1887 

verkocht op de Platarivier en kwam onder Argentijnse vlag. 
In de lijst van monsterrollen uit het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen heb ik geen verwijzing naar deze 
kapitein gevonden. 
 

*********** 
 

LEVER, HINDRIK JANS 
Familiegegevens en opleiding 
Hendrik Lever werd geboren 11 september 1828 te Veendam als zoon van Jan Hindriks Lever en Niessijn 
Remmelts Giezen. 
Hij trouwde op 04 januari 1854 te Wildervank als schipper met Derkje Koning, geboren 03 september 1830 te 
Wildervank als dochter van schipper Albert Everts Koning en Marchien Harms Molanus. Zij overleed op 05 
januari 1904 te Wildervank, 73 jaar. 
Hendrik Jans overleed op 04 november 1917 te Wildervank, 89 jaar. 
In BS-akten wordt Hindrik Jans Lever vermeld als “schipper” in 1855 t/m 1862; als “koopman” in 1872 en als 
“commissionair” in 1888, 1886 en 1904. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s). 
H.J.Lever was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 44 in de 
periode 1855 t/m 1869. 
 
De schepen van de kapitein 
H.J.Lever was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 van de kof “Vrouw Alida”, gebouwd in 1841, bouwplaats niet vermeld, 123 ton o.m., varend voor Doyer 

& Kalff te Zwolle; 
* 1858 t/m 1866 van de 2-mastschoener “Professor Kayser”, gebouwd in 1856 te Sappemeer, 160 ton o.m., 

varend voor Doyer & Kalff te Zwolle. Het schip voer in 1867 voor C.P. ter Haseborg te Scheemda en was 
herdoopt in “Maria Elisabeth”. 

 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam van Jan 
Hindriks Lever twee maal genoemd en wel: 
11 mei 1843, schip “Geerdina Beerta”, kapitein Jan Hindriks Lever, geen leeftijd en woonplaats verrmeld. Voorts 

stuurman, kok Hindrik Jans Lever, 14 jaar uit Veendam en een matroos. 
01 februari 1847, kof “Niessina Schuringa”, schipper Hendrik Ottes Engelsman, geen leeftijd en woonplaats 

vermeld. Voorts stuurman, kok Hindrik Jans Lever, geen leeftijd en woonplaats vermeld, 2 matrozen en 
een kajuitwachter. 

 

********** 
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LEVER, JAN (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Jans Lever werd geboren te Wildervank op 13 oktober 1824 als zoon van schipper Jan Andries Lever en 
Trijntje Jans Ligger. Hij was de broerr van het Collegelid Andries Janz. Lever. 
Hij trouwde op 08 januari 1851 als zeeman met Jantje Alberts Kassiens (ook: Karssies), geboren op 27 juli 1828 te 
Veendam en overleden te Hamburg op 08 oktober 1858. 
Jan overleed te Enkhuizen op 20 maart 1875 aan boord van het schip “Sefir” in de haven van Enkhuizen. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J.Lever was effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met nummer 
222 in de periode 1855 t/m 1868. 
J.J.Lever was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 100 in de 
periode 1858 t/m 1875. 
 
De schepen 
J.J.Lever was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1865 van de galjoot “Jantina Ikina”, gebouwd in 1854 op de werf van Josephus Geerts Bodewes te 

Sappemeer, 99 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam van Jan Jans 
Lever vier maal genoemd en wel: 
25 november 1848, kof “Jeltina Margrieta”, schipper Jan Douwes Douwes, 35 jaar uit Veendam. Voorts 

stuurman Jan Jans Lever, 24 jaar uit Wildervank, kok en een lichtmatroos. 
22 juli 1852, schoenergaljoot “Marchina Catharina”, schipper Derk Jans Mulder, 28 jaar uit Veendam. Voorts 

stuurman Jan Jans Lever, 27 jaar uit Veendam, kok, matroos en een lichtmatroos. 
14 augustus 1854, galjoot “Jantina Ikina”, schipper Jan Jans Lever, 29 jaar uit Veendam. Voorts stuurman kok, 

matroos en een lichtmatroos. 
11 februari 1857, kof “Jantina Ikiena”, schipper Jan Jans Lever, 32 jaar geen woonplaats vermeld. Voorts 

stuurman, kok en een matroos. 
 

********** 
 

In diverse bronnen wordt de geslachtsnaam van de volgende 3 kapiteins geschreven als Lieffijn, Lieffyn, 
Leiffien 

 

LIEFFIJN, DERK (FILIPPUSZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Derk Lijffien (sic) werd geboren op 04 maart 1830 te Wildervank als zoon van de schipper Filippus Freerks 
Lijffien en Luitje Derks Bleker. 
Derk Lijffien trouwde op 11 februari 1858 te Wildervank als schipper met Wilmina Meiër, geboren te 
Wildervank 05 juni  1832 als dochter van schipper Klaas Harms Meiër en Jantje Willems Stuit. 
Geen overlijdensakten gevonden van Derk en Wilmina. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.F.Lieffijn was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 37 in de 
periode 1857 t/m 1859. 
 
De schepen 
D.F.Lieffijn was gezagvoerder gedurende: 
* 1855 t/m 1857 van de kof “Goede Verwachting”, gebouwd in 1843 te Sappemeer, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1859 van de tjalk “Goede Verwachting”, gebouwd in 1853, bouwlocatie niet vermeld, 68 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
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In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Derk, Derk F. en  Derk Filippus Lieffyn. 
Het overzicht luidt: 
1842 koksmaat op de tjalk “Goede Verwachting” onder Filippus Freerks Lieffyn  geen leeftijd 
1843-1844 kok op de tjalk “Goede Verwachting” onder Filippus Freerks Lieffyn (zijn vader) idem 
1848-1850 stuurman op de kof “Goede Verwachting” onder Filippus Freerks Lieffyn idem 
1855-1858 schipper op de kof “Goede Verwachting” ?-27 jaar 
 

********** 
 

LIEFFIJN, FILIPPUS (FREERKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Filippus Lieffijn werd geboren 03 december 1786 te Wildervank als zoon van Freerks Harms Lijffien en Margje 
Jans. 
Hij trouwde op 01 december 1821 te Wildervank met Jantje Jacobs Hergens, gedoopt te Wildervank op 23 juli 
1797 als dochter van de landbouwer Jacob Pieters Hergens en Annigje Jacobs. Zij overleed op 13 november 
1822 te Wildervank. 
Filippus hertrouwde op 15 januari 1827 te Wildervank als zeeman met Luitje Derks Bleeker, geboren te 
Wildervank op 10 december 1802 als dochter van de schipper Derk Alberts Bleeker en Jantje Jans Blaak. Luitje 
Derks Bleeker overleed op 05 februari 1873 te Musselkanaal gem. Onstwedde, 70 jaar, weduwe. Haar naam is 
soms ook gespeld als Bleker. 
Philippus Freerks Lieffijn overleed te Amsterdam op 23 maart 1855, 67 jaar, met als relatie Lutje Dersbreker (zal 
wel Lutje Derks Bleker zijn) 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1827 t/m 1850 was Filippus schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
F.F.Lieffijn was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 37 in de 
periode 1840 t/m 1855. 
 
De schepen 
F.F.Lieffijn was gezagvoerder gedurende: 
* 1830 t/m 1848 van de tjalk “Goede Verwachting”, gebouwd in 1829 te Sappemeer, 50 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1850 voor kapitein/eigenaar G.J.Scholtens te 
Wildervank en was herdoopt in “Vrouw Mettina”; 

* 1849 t/m 1854 van de kof “Goede Verwachting”, gebouwd in 1843 te Sappemeer, 70 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Goede Verwachting”. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Filippus Freerks Lieffyn. 
Het overzicht luidt: 
1840 schipper op de hektjalk “Goede Verwachting” geen leeftijd 
1841-1842 schipper op de tjalk “Goede Verwachting” idem 
1844-1850 schipper op de kof “Goede Verwachting” idem 
 

********** 
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LIEFFIJN, FILIPPUS (FILIPPUSZ.) 
FREERK (FILIPPUSZ.) 

 
Familiegegevens en opleiding 

Er zijn 2 gezagvoerders Lieffijn met de initialen F.F., beiden zonen van dezelfde ouders, 
en wel: 

1) 
Filippus Lieffijn werd geboren 25 september 1839 te Wildervank als zoon van schipper Filippus Freerks Lieffijn en 
Luitje Derks Bleker. 
Hij trouwde op 02 februari 1872 te Sappemeer als stuurman met Kornelia de Haan, geboren 06 april 1848 te 
Sappemeer als dochter van de broodbakker Kornelius de Haan en Alida Groeneveld. Zij overleed op 26 april 1909 
te Sappemeer, 61 jaar. 
Filippus overleed te Sappemeer op 13 september 1899, 59 jaar. 
Filippus heeft, blijkens BS-akten, een reeks van beroepen gehad en wel: stuurman in 1872; “huisverwer”in 1875; 
“meeldroger” in 1880 en ”arbeider” in 1882, 1884 en 1886. 
 
EN 
 
2) 
Freerk Lijffien werd geboren te Wildervank 29 november 1832 als zoon van de schipper Filippus Freerks 
Lijffien en Luitje Derks Bleeker. 
Hij trouwde op 24 februari 1859 te Wildervank als schipper met Jantje Pronk, geboren te Wildervank 19 oktober 
1838 als dochter van de zeeman, later schipper, Okke Willems Pronk en Geessien Jacobs Pronk. Jantje overleed 
op 05 juni 1928 te Delfzijl, 89 jaar, weduwe van Freerk Lijffien. 
Freerk overleed op 09 juni 1897 te Westerdiep, gem. Veendam, 64 jaar, zonder beroep. 
In de periode 1859 t/m 1876 wordt Freerk in BS-akten vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
F.F.Lieffijn was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 127 in de 
periode 1860 t/m 1897. Een lidmaatschap van een zeemanscollege ging vaak samen met ongeveer het trouwjaar, 
wanneer de betreffende persoon zijn rang van gezagvoerder bereikte. Op grond hiervan neem ik aan dat het 
vlagnummer te Wildervank kan worden toegeschreven aan Freerk Filippus Lijffien. 
 
De schepen 
F.F.Lieffijn was gezagvoerder gedurende: 
* 1860 t/m 1869 van de 2-mastschoener “Lucia Jantina”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 157 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1869 gezonken; 
* 1871 t/m 1886 van de schoenerbrik “Reprise”, gebouwd in 1870 te Sappemeer, 199 ton o.m., varend voor E.& 

C.Maathuis te Sappemeer. Het schip werd in 1886 te Pernambuco afgekeurd. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk scheepvaartmuseum te Groningen staan vermeldingen van 

FREERK FILIPPUS LIEFFYN, BEHOREND BIJ FREERK, GEBOREN IN 1832. 
17 februari 1848, kof “Goede Verwachting”, schipper Filippus Freerks Lieffyn. Voorts stuurman, kok, matroos 

en een lichtmatroos Freerk Filippus Lieffyn. Freerk voer onder zijn vader. 
02 februari 1850, kof “Goede Verwachting”, schipper Filippus Freerks Lieffyn. Voorts stuurman, een kok  

Freerk Lieffijn en een matroos. 
24 februari 1855, kof “Goede Verwachting”, schipper Derk Lieffyn. Voorts stuurman Freerk Lieffijn, kok en 

een matroos. 
09 februari 1856, kof “Goede Verwachting”, schipper Derk F.Lieffyn. Voorts stuurman Freerk F.Lieffyn en 

een kok. 
24 januari 1857, kof “Goede Verwachting”, schipper Derk Lieffyn, 26 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman 

Freerks Lieffijn, 24 jaar uit Wildervank, kok en een matroos. 
EN VAN   
 FILIPPUS LIEFFYN, BEHOREND BIJ FILIPPUS GEBOREN IN 1839. 
24 februari 1855, kof “Goede Verwachting”, schipper Derk Lieffyn. Voorts stuurman, kok Filippus Lieffyn, en 

een matroos. 
09 februari 1856, kof “Goede Verwachting”, schipper Derk F.Lieffyn. Voorts stuurman en de kok Filippus 

Lieffijn. 
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24 januari 1857, kof “Goede Verwachting”, schipper Derk Lieffyn, 26 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 
kok Filippus Lieffyn, 17 jaar uit Wildervank, en een matroos. 

15 maart 1858, kof “Pollux”, schipper Geert Roelofs de Jonge. Voorts stuurman, kok en een lichtmatroos 
Filippus Lieffyn uit Wildervank. 

15 maart 1858, kof “Pollux”, schipper Geert Roelofs de Jonge, 38 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en 
een lichtmatroos Filippus Lieffyn uit Wildervank. 

19 februari 1859, kof “Pollux”, schipper Geert Roelofs de Jonge, 39 jaar. Voorts stuurman, kok en 2 matrozen 
waaronder Filippus Lieffyn, 19 jaar uit Wildervank. 

22 januari 1866, kof “Eendragt”, schipper Albert Jans Bos, 45 jaar uit Veendam. Voorts stuurman F.F.Lieffyn, 
26 jaar uit Veendam, kok en matroos. 

31 januari 1870, galjoot “Unie”, kapitein Klaas Parrel, 32 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman Filippus 
Lieffyn, 30 jaar uit Wildervank, kok, matroos en 2 lichtmatrozen. 

14 januari 1871, galjoot “Wietska”, schipper Albert Jans Bos. Voorts stuurman Ph.F.Lieffyn, 31 jaar uit 
Veendam, kok en 3 matrozen. 

07 februari 1872, galjoot “Alpha”, kapitein Ham H.Ludeling. Voorts stuurman Filippus Lieffyn, 32 jaar uit 
Sappemeer, kok, matroos en een lichtmatroos. 

 

********** 
 

LIGGER, JACOB (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
In BS-akten worden de familienamen LIGGER en LEGGER met elkaar verward. Bovendien komen de initialen 
J.J. voor als Jacob Jans, Jan Jacobs en Jan Jans, allen zeelieden. 
Wat betreft de vlagdrager van het College “De Harmonie” (zie hierna) heb ik gekozen voor navolgende Jacob 
Janzoon, vanwege het gebruik van LIGGER als familienaam en het samenvallen met lidmaatschapsperiode en 
overlijdens jaar. 
 
Jacob Ligger werd geboren te Wildervank 27 oktober 1797 als zoon van de schipper Jan Jacobs Ligger en Zwaantje 
Jans Teissens. 
Hij trouwde op 06 februari 1826 te Wildervank als schipper met de wollennaaister Jantje Eernst Emmelkamp 
geboren te Wildervank 24 november 1804 als dochter van de schipper Eernst Filippus Emmelkamp en Harmke 
Jans. 
Jantje hertrouwde te Wildervank op 23 september 1869 als rentenierse met de bijenhouder Hendrik Rubing, 
weduwnaar. Jantje overleed op 22 april 1882 te Wildervank. 
Jacob Jans overleed op 25 juli 1858 te Wildervank, 58 jaar, rustend schipper. 
In BS-akten uit 1828 t/m 1856 wordt Jacob Jans vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J.Ligger was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 101 in de 
periode 1858 t/m 1859. 
J.J.Legger was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 106 in de periode 1843 t/m 1863. 
 
De schepen 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen komt geen Jacob Jans 
Ligger (of Legger) voor. 
Uit de opgaven van schepen van een J.J.Legger/Ligger kan ik niet uitmaken welke bij Jacob Janz. hebben 
behoort. 
 

********** 
 

LINDEMAN, FILIPPUS. 
Familiegegevens en opleiding 
Filippus Lindeman werd geboren te Nieuw Buinen/Borger 05 augustus 1852 als zoon van de arbeider Roelof 
Albert Lindeman en Trientje Jans van Beilen. 
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Hij trouwde op 01 juni 1888 te Veendam als schipper met Martje Strengholt, geboren te Warffum 30 augustus 
1858 als dochter van de touwslager Jozef Martens Strengholt en Trientje Gerrits Hartzema. Martje overleed op 
06 juni 1938 te Veendam, 79 jaar. 
Filippus overleed op 18 februari 1945 te Losdorp gem Bierum, 92 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt een reeks beroepen van Filippus vermeld en wel in 1889 t/m 1902 als schipper (met in 1899 
de opgave “binnenschipper”), in 1918 t/m 1926 als “scheepsbevrachter”  en in 1828 t/m 1938 als “expediteur”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Ph. (sic) Lindeman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 23 in 
de periode 1898 t/m 1905. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt T. Lindeboom (is zonder twijfel een verschrijving voor F.Lindeman) als gezagvoerder gedurende: 
* 1889 t/m 1890 van de ijzeren tjalk “Veendam”, gebouwd in 1888, bouwplaats niet vermeld, 74 ton n.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip ging in 1890 vermoedelijk over naar de binnenvaart. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1898 t/m 1906 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Veendam”.  
 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Filippus Lindeman. 
Het overzicht luidt: 
1894-1904 schipper van de tjalk “Veendam” 42-51 jaar 
 

********** 
 

LOHMAN, WIERT (GERRITZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Wiert Lohman werd geboren 18 oktober 1830 te Veendam als zoon van schipper Gerrit Wierts Lohman en 
Roelfje Derks Rogaar. 
Hij trouwde op 22 september 1857 te Wildervank als schipper met Gepka Brongers, geboren te Veendam op 26 
februari 1836 als dochter van de landbouwer Bronger Luitjes Bronger en Sophia Jans Leeuwes. Geen 
overlijdensdatum van Gepka gevonden, maar zij staat in een overlijdensakte van een zoon uit 1887 nog als 
winkelierster te Wildervank vermeld. 
Wiert werd in 1875 vermist met zijn schip tussen Elseneur en Christiana. 
Wiert staat vermeld als schipper in BS-akten uit de periode 1857 t/m 1875. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.G.Lohman was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 105 in de 
periode 1868 t/m 1875. 
W.G.Lohman was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 50 in de periode 1862 t/m 1875. 
 
De schepen 
W.G.Lohman was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 van de 2-mastschoener “Annette Frederika”, gebouwd in 1857 te Hoogezand, 158 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is, op weg van Hamburg naar Taganrog bij Kertch, in het ijs 
gezonken; 

* 1861 t/m 1864 van de brik “Gepbiena”, gebouwd in 1860 te Muntendam, 181 ton o.m., varend voor H.Herwig 
te Veendam; 

* 1865 van hetzelfde schip maar nu varend voor G.Herwig te Veendam. Het schip is gestrand bij Visby en wrak 
geraakt; 

* 1867 van de schoenerbrik “Catharina” ex Jetskalina Everts, gebouwd in 1861 te Muntendam, 177 ton o.m., 
varend voor G.Herwig te Veendam. Het schip voer in 1868 voor kapitein/eigenaar D.B.Kok te Veendam en 
was herdoopt in “Jeannette”; 

* 1868 t/m 1875 van de galjoot “Gepbiena”, gebouwd in 1867 te Muntendam, 140 ton o.m., varend voor 
G.Herwig te Veendam. Het schip werd in 1875 vermist tussen Elseneur en Christiania. 
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In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Gerrit Wierts Lohman/Loman. 
Het overzicht luidt: 
1843 kajuitwachter op de “Vesta” onder Gerrit Wierts Lohman (zijn vader) 12 jaar 
1847 lichtmatroos op de “Vesta” onder Gerrit Wierts Lohman geen leeftijd 
1849 lichtmatroos op de kof “Roelfina” onder Gerrit Wierts Lohman 18 jaar 
1850 stuurman op de kof “Roelfina” onder Gerrit Wierts Lohman geen leeftijd 
1855 stuurman op de schoenerkof “Roelfina Gerardina” onder Gerrit W.Lohman idem 
1874 schipper op de galjoot “Gepbine” 43 jaar 
 

*********** 
 

LOMAN, FRANS (KLAASSZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Frans Loman werd geboren te Westerdiep gem.Veendam 14 mei 1853 als zoon van de zeeman, later schipper, 
Klaas Geerts Loman en Albertje Pieters Wever. 
Hij trouwde op 05 februari 1877 te Veendam als schipper met Jantje Bakker, geboren te Ommelanderwijk 
gem.Veendam 18 juni 1855 als dochter van de bakker Harm Geerts Bakker en Hindrikje Schnieder. Jantje 
overleed op 25 januari 1946 te Wildervank, 90 jaar, weduwe. 
Frans overleed op 16 november 1927 te Veendam, 74 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt Frans Loman vermeld als “schipper” in de periode 1878 t/m 1884; als “zeeman” in 1886; en 
als arbeider/werkman in 1891 t/m 1911. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
F.K.Loman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 130 in de 
periode 1880 t/m 1895. 
 
De schepen 
F.K.Lohman was gezagvoerder gedurende: 
* 1877 t/m 1885 van de galjoot “Alberdina”, gebouwd in 1864 te Veendam, 79 ton o.m., geen reder vermeld 

(wellicht als kapitein/eigenaar vanuit Veendam?). Het schip werd in 1885 “voor bodemarij in Zweden 
verkocht”. 

 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Frans K./Klaas Loman.  
Het overzicht luidt: 
1868 scheepsjongen op de kof “Alberdina” onder Klaas G.Loman (zijn vader) 14 jaar 
1874 stuurman op de galjoot “Alberdina” onder Klaas G.Loman 20 jaar 
1887 stuurman op de bark “Amanda” onder Jacobus Eilts 34 jaar 
1888 stuurman op de schoener “Moree” onder Ludde Smit 36 jaar 
 

********** 
 

LOHMAN, GERRIT (WIERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Gerrit Loman werd geboren  (ca. 1799) te Veendam als zoon van Wiert Gerrits Loman en Jantje Klaasens 
(Zarkema) 
Geert trouwde met Roelfjen Derks Rogaar, geboren in 1809 te als dochter van Derk Tiessens Rogaar en Geesje 
Berends Kuiper.  Geen huwelijksakte gevonden. Roelfien overleed op 25 november 1881 te Veendam, 72 jaar, 
weduwe. 
Van Gerrit geen overlijdensakte gevonden, maar hij is in ieder geval vòòr 1876 overleden. 
In een reeks van BS-akten uit Groningen wordt Gerrit vermeld als schipper in de periode 1830 t/m 1861. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.W.Lohman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 105 in de 
periode 1858 t/m 1866. 
G.W.Lohman was effectief lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met 
vlagnummer 57 in de periode 08 oktober 1841 t/m 1860. Bij de inschrijving was zijn schip de “Vesta”. 
G.W.Loman/Lohman was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam 
met vlagnummer 114 in de periode 1849 t/m 1859. 
 
De schepen 
G.W.Lohman was gezagvoerder gedurende: 
* 1840 t/m 1842 van de kof “Jane”, gebouwd in 1814, bouwlocatie niet vermeld, 199 ton o.m., varend voor 

G.Sanderson te Rotterdam; 
* 1843 t/m 1848 van de schoenerkof “Vesta”, gebouwd in 1843 te Hoogezand, 123 ton o.m., varend voor 

G.Mauritz & Co te Dordrecht. Het schip is in november 1848 gestrand bij Goeree waarbij de bemanning 
werd gered; 

* 1849 van de kof “Gerhardina Roelfina”, gebouwd in 1849 bij Hooites te Hoogezand, 112 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam; (deze namen moeten worden omgedraaid tot Roelfina Gerardina) 

* 1853 t/m 1858 van de kof “Roelfina Gerardina”, gebouwd in 1849 te Hoogezand, 112 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1858, op weg van St.Ubes naar Rotterdam, verlaten 
op 41oN/14oW. 

* 1860 t/m 1861 van de galjoot “Geziena Jantina”, gebouwd in 1851 te Hoogezand, 150 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in november gezonken; 

* 1863 t/m 1866 van de galjoot “Jantina”, gebouwd in 1847 te Veendam, 84 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Pekela. 

 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
G.W./ Gerrit Wierts  Loman/Lohman. 
Het overzicht luidt: 
1817 scheepsjongen op de “Vrouw Marchiena” onder Jurjen Bonnes Bakker geen leeftijd 
1819-1820 matroos op de “Vrouw Marchiena” onder Jurjen Bonnes Bakker idem 
1821 kok op de “Onderneming van Zaandam” onder Jurrien E.Kwakenburg 21 jaar 
1829 stuurman op de “Zelden Rust” onder Gerrit A.Jonkhof 29 jaar 
1838 stuurman op de “Catrina Elsina” geen leeftijd 
1847 schipper op de kof “Vesta”  idem 
1849-1850 schipper op de kof “Roelfiena” 49-50 
1855-1857 schipper op de schoenerkof “Roelfina Gerhardina”  55-57 jaar 
1864-1865 schipper op de kof “Jantina”  64-65 jaar 
 

********** 
 

LOMAN, KLAAS (GEERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Klaas Loman werd geboren te Veendam op 14 mei 1808 als zoon van de tuinman Geert Gerrits Loman en 
Hilligjen Klaassens Braam. 
Hij trouwde op 27 december 1837 te Veendam met de dienstmeid Albertje Pieters Wever, geboren te 
Wildervank in 1808 als dochter van de wever Pieter Alberts Wever en Grietje Fransen. Albertje Pieters overleed 
op 10 april 1870 te Veendam, 60 jaar. 
Klaas overleed op 13 november 1879 te Veendam, 70 jaar, zonder beroep, weduwnaar. 
In BS-akten wordt Klaas Loman vermeld als zeeman in de periode 1838 t/m 1848; en als “schipper” in 1851 en 
1877. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.G.Loman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 130 in de 
periode 1861 t/m 1879. 
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De schepen 
K.G.Lohman was gezagvoerder gedurende: 
* 1863 t/m 1865 van de schoenerkof “Argo”gebouwd in 1853 te Veendam, 105 ton o.m., varend voor 

R.H.Bouman te Veendam; 
* 1865 t/m 1870 van de galjoot “Alberdina”, gebouwd in 1864 te Veendam, 79 ton o.m., varend voor K.& 

J.Wilkens te Veendam; 
* 1871 t/m 1876 op hetzelfde schip, maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas Geerts Loman. 
Het overzicht luidt: 
1830-1831 kok op de “Alida Froukina” onder Jan Hiddes Mulder geen leeftijd 
1832 matroos op de “Alberdina” onder Hindrik A.Hazewinkel idem 
1847 stuurman op de kof “Vier Gezusters” onder Jan Hindriks Dik idem 
1848-1849 stuurman op de “Catharina” onder Egbert Geerts Olthof idem 
1850 stuurman op de kof “Annechiena” onder Barteld Jans Bakker idem 
1851-1852 stuurman op de de kof “Vier Gezusters” onder Jan Hindriks Dik idem 
1852 stuurman op de schoenergaljoot “Harmana” onder Roelf H.Veling 44 jaar 
1854 stuurman op de kof “Vier Gezusters” onder Jan Hindriks Dik geen leeftijd 
1858 schipper op de smak “Zeldenrust” 49 jaar 
1868-1874 schipper op de kof/galjoot “Alberdina” 59-65 jaar 
 

********** 
 

LOOIJER, BEREND 
Familiegegevens en opleiding 
Berend Looijer werd geboren 12 mei 1831 te Scheemda als zoon van de schoenmaker Harm Swierts Looijer en 
Machieltje Pieters Reitsema. 
Hij trouwde op 30 november 1859 te Scheemda als buitenvaarder met de dienstmeid Geertje Holman, geboren 
09 februari 1834 te Veendam als dochter van de wieldraaier Fredrik Berends Holman en Jantje Nannes van der 
Wijk.  
Geen overlijdensakten van Berend en Geertje gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.Looijer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 95 in de 
periode 1863 t/m 1869. 
 
De schepen 
B.H.Looijer was gezagvoerder gedurende: 
* 1862 van de 2-mastschoener “Atalante”, gebouwd in 1853 te Hoogezand, 130 ton o.m., varend voor Mr. 

F.U.H.Reiger te Amsterdam. Het schip zou in 1869 zijn gestrand en wrak geraakt, maar er staat niet bij wie 
de gezagvoerder was. 

 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen is 2 maal verwezen naar 
een Berend Looyer en wel: 
04 maart 1850, kof “Jacoba Johanna”, schipper Harmannus Klaassens de Groot, 32 jaar uit Scheemda. Voorts 2 

stuurlieden, kok, matroos en 2 lichtmatrozen waaronder Berend H.Looyer, 19 jaar uit Scheemda. 
08 maart 1851, kof “Jacoba Johanna”, schipper Harmannus Klaassens de Groot, 33 jaar uit Scheemda. Voorts 

stuurman, 2 koks, matroos en een lichtmatroos Berend Looyer, 19 jaar uit Scheemda. 
 

********** 
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LOTTERING, JAN 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Lottering werd geboren te Wildervank 30 april 1855 als zoon van de landbouwer Harm Egges Lottering en 
Trijntje Hindriks Drenth. 
Hij trouwde op 21 februari 1878 te Wildervank als schipper met Roelina Blaak, geboren te Wildervank 24 
september 1853 als dochter van de schipper Harm Jacobs Blaak en Jantje Klaassens Pronk. Roelina overleed op 
18 december 1925 te Groningen, 72 jaar, weduwe. 
Jan Lottering overleed op 17 oktober 1919 te Groningen, 64 jaar, zonder beroep. 
In een reeks van BS-akten worden de volgende beroepen van Jan Lottering vermeld en wel: “schipper” in 1879 
en 1880; “zeeman” in 1881; “spoorwegbeambte” in 1883, “pakmeester” in 1812 en “conducteur” in 1906 en 
1917. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.Lottering was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 9 in 1882. 
 
De schepen 
J.Lotgering was gezagvoerder gedurende: 
* 1878 t/m 1881 van de koftjalk “Zes Gebroeders”, gebouwd in 1878 te Wildervank, 68 ton n.m., varend voor 

J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. 
 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Lottering.  
Het overzicht luidt: 
1870 kok op de galjoot “Meermin” onder Hendrik Emmelkamp 15 jaar 
1871 kok op de galjoot “Wilhelmine” onder Edo Alberts Meijer 16 jaar 
1872 lichtmatroos op de galjoot “Wilhelmine” onder Edo Alberts Meijer 17 jaar 
1873 lichtmatroos op de schoener “Maria” onder Jacob Berends Pronk 17 jaar 
1874 matroos op de schoener “Nijverheid” onder Hidde Gosses Bos 18 jaar 
1876-1877 stuurman op de tjalk “Gezina” onder Sievert Eerkes 20-21 jaar 
1879 schipper op de tjalk “Zes Gebroeders” 23 jaar 
 

********** 
 

LUDER, BEREND 
Familiegegevens en opleiding 
Berend Luder werd geboren 23 juli 1835 te Wildervank als zoon van de koopman Jan Hendriks Luder en Aaltje 
Benes. 
Hij trouwde op 16 mei 1861 te Wildervank als schipper met Willempje Schuitema, geboren 07 augustus 1834 te 
Wildervank als dochter van de blauwverwer Jan Willems Schuitema en Trijntje Jans Luchtenburg. Willempje 
overleed op 26 september 1917 te Den Helder, 83 jaar, weduwe. 
Berend overleed op 09 april 1890 te Wildervank, 54 jaar, schipper. 
In BS-akten uit de jaren 1863, ’65, ’67’, ’69, ´79 en ’89 wordt Berend vermeld als schipper. In een akte uit 1874 
staat hij vermeld als “verlaatmeester”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.Luder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 21 in de periode 
1863 t/m 1875. 
 
De schepen 
B.J.Luder was gezagvoerder gedurende: 
* 1862 t/m 1868 van de 2-mastschoener “Zeeploeg”, gebouwd in 1861 te Wildervank, 119 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1868 gezonken; 
* 1870 t/m 1872 van de 2-mastschoener “Persa” ex Heilina Jacoba, gebouwd in 1858 te Delfzijl, 126 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1872 gestrand en wrak geraakt; 
* 1885 t/m 1890 van de tjalk “Harmonie”, gebouwd in 1877, bouwlocatie niet vermeld, 65 ton n.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
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In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Berend en Berend Jans Luder.  
Het overzicht luidt: 
1851 kok op de kof “Wilhelmine” onder Edo Albert Meijer geen leeftijd 
1852 kok op de kofgaljoot “Vijf Gebroeders” onder Cornelis G.Holscher idem 
1854 lichtmatroos op de kof “Margaretha” onder Roelf H.Stutvoet idem 
1855 matroos op de galjoot “Grietje” onder Kristiaan K.Scholten idem 
1865-1868 schipper op de schoener “Zeeploeg” 30-32 jaar 
1872  schipper op de schoener “Persa” 36 jaar 
 

********** 
 

LUKKIEN, HARM (PIETERZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harm Lukkien werd gedoopt 25 mei 1806 te Veendam als zoon van Pieter H(arms) Lukjen/Lukkien en Eppijn 
Gebels.  
Hij trouwde als Harm Pieters Lukjen op 21 januari 1836 te Veendam als zeeman met Niesjen (Niessien) Jacobs 
Wilkens, gedoopt te Veendam 09 november 1806 als dochter van de schipper Jacob (Wilkes) Wilkens en 
Geessien (Gerrits) Bulsing. Niessien overleed op 13 april 1892 te Beerta, 85 jaar, weduwe. 
Harm Pieters overleed op 04 november 1853 te Hamburg, 47 jaar. 
Harm werd vermeld als schipper in BS-akten uit 1842, 1845 en 1850. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.P.Lukkien was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 47 in de 
periode 1843 t/m 1846. 
H.P.Lukkien was effectief lid van het zeemansollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 84 in de periode 1850 t/m 1853. 
 
De schepen 
H.P.Lukkien was gezagvoerder gedurende: 
* 1839 t/m 1850 van de smak “Goede Hoop”, gebouwd in 1832 te Veendam, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1848 t/m 1852 van het schip “Nijssiena”, geen type vermeld, gebouwd in 1848, bouwplaats niet vermeld, 105 

ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. (vaarperioden overlappen. Schip vernoemd naar de 
vrouw van de kapitein); 

* 1849 t/m 1853 van de schoenerkof “Herstelling”, gebouwd in 1849 te Veendam, 96 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 

 In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 mei 1853 staat het bericht dat de 
Zuidhollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen een zilveren medaille heeft toegekend aan 
Henry Parkman voor de hulp tijdens de ramp met het schip “Herstelling” van kapitein Lukkien. 

* 1854 t/m 1857 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1850, bouwlocatie niet vermeld, 103 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Gezien het overlijden in 1853 van Harm P.Lukkien moet deze 
vermelding onjuist zijn. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 t/m 1846  van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Hoop”. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm Pieters Lukkien.  
Het overzicht luidt: 
1823 kok op de “Goede Verwachting” onder Berend Geerts Oortjes geen leeftijd 
1824 kok op de “Vrouw Geziena” onder Hendrik Roelfs Stutvoet idem 
1826 kok op de “Diana” onder Gosse Jurjens Bossinga idem 
1827-1828 matroos op de “Margaretha” onder Eilt Jans Hanssens idem 
1830 matroos op de “Arendina Maria” onder Geert Hindriks Boerhave idem 
1831 stuurman op de “Diana” onder Reinder Hindriks Duut idem 
1832 stuurman op de “Arendina Maria” onder Geert Hindriks Boerhave idem 
1845-1846 schipper op de smak “Goede Hoop” idem 
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1848 schipper op de kof “Niessiena” 42 jaar 
1849 schipper op de kof “Herstelling” 43 jaar. 
 

********** 
 

LUKKIEN, REMMELT (ROELOFZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Remmelt Lukkien werd geboren op 25 juli 1815 te Brussel aan boord van “La Dame Anne” als zoon van de 
binnenschipper Roelof Pieters Lukkien en Annechien Jans Haakschop. 
Remmelt trouwde op 22 juli 1840 te Veendam als schipperknecht met Grietje Harms de Beij, geboren te 
Wildervank 16 juni 1817 als dochter van de bakker Harm Everts de Beij en Willemtje Hindriks Joosten. Grietje 
overleed op 02 deceember 1891 te Veendam, 74 jaar. 
Remmelt Roelfs overleed op 13 augustus 1893 te Scholthuisen gem. Veendam, 78 jaar, weduwnaar, winkelier. 
In BS-akten wordt Remmelt Lukkien aangeduid als “schippersknecht” in 1844; als “schipper in de periode 1840 
t/m 1875; als “zonder beroep”  in 1877 en als “winkelier”  in 1882 en 1893. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.R.Lukkien was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 117 in de 
periode 1859 t/m 1893. 
R.R.Lukkien was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 160 in de periode 1851 t/m 1876. 
 
De schepen 
R.R.Lukkien was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1853 van de tjalk “Margaretha Wilhelmina” ex Vier Gebroeders, gebouwd in 1839 te Veendam, 72 

ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is twee maal te Harlingen geregistreerd 
komend van Londen en Stettin. Het werd vermist na het passeren van de Eider op weg van Holbaek naar 
Antwerpen. 

* 1858 t/m 1860 van de galjoot “Gemini”, gebouwd in 1857 te Wildervank, 130 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in October 1860 bij Ringköbing gestrand; 

* 1862 t/m 1876 van de galjoot “Grietje”gebouwd in 1861 te Veendam, 157 ton o.m., varend voor G.Herwig te 
Veendam. 

 
In de 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Remmelt Roelfs Lukkien. 
Het overzicht luidt: 
1849-1855 schipper op de tjalk “Margaretha Wilhelmina” geen leeftijd 
1864-1870 schipper op de galjoot “Grietje” 48 t/m 54 jaar 
 

********** 
 

LUKKIEN, ROELF (REMMELTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Roelf Lukkien werd geboren op 27 oktober 1840 te Beneden Verlaat gem. Veendam als zoon van de schipper 
Remmelt Roelfs Lukkien en Grietje Harms de Beij 
Roelf trouwde op 17 januari 1866 te Veendam als zeeman met Grietje Duintjer, geboren te Westerdiep gem. 
Veendam op 12 augustus 1842 als dochter van schipper Derk Hindriks Duintjer en Gepke Ottes Post. Grietje 
overleed op 16 februari 1920 te Rotterdam, 77 jaar, weduwe. 
Geen overlijdensakte gevonden van Roelf Remmeltz.. 
In BS-akten wordt Roelf Remmeltz vermeld als zeekapitein/schipper in de periode 1867 t/m 1883. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.R.Lukkien was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wildervank met vlagnummer 16 in de 
periode 1868 t/m 1874 en als R.R.Lukkien Jr met vlagnummer 16 in de periode 1875 t/m 1901. 
R.R.Lukkien Jr was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 243 in de periode 1858 t/m 1880. 
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De schepen 
R.R.Lukkien was gezagvoerder gedurende: 
* 1867 t/m 1889 van de 2-mastschoener “Hoop”, gebouwd in 1866 te Wildervank, 133 ton o.m., varend voor 

G.Herwig te Veendam. Het schip werd in 1889 verkocht naar Duitsland. 
R.R.Lukkien Jr was gezagvoerder gedurende: 
* 1891 t/m 1892 van de ijzeren 2-mastschoener “Noordster”, gebouwd in 1879 te Rotterdam, 180 ton n.m., 

varend voor J.Vroege te Alblasserdam. 
 
In de 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Roelf Lukkien.  
Het overzicht luidt: 
1881 – 1887 schipper op de schoener “Hoop” 40-46 jaar 
 

********** 
 

MAATHUIS, FREERK 
Familiegegevens en opleiding 
Freerk Maathuis werd geboren te Wildervank 08 maart 1838 als zoon van de klerk Freerk Pieters Maathuis en 
Jantje Meertens Mulder. 
Hij trouwde op 12 augustus 1875 te Zuidbroek als buitenvaarder met Jacoba Alida Roosjes, geboren te 
Finsterwolde 23 april 1855 als dochter van de scheepskapitein Jacob Jans Roosjes en Janna Visscher. Jacoba 
Alida overleed op 29 juli 1925 te Zuidbroek, 70 jaar, weduwe. 
Freerk overleed op 23 mei 1922 te Zuidbroek, 84 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt Freerk Maathuis vermeld als buitenvaarder in 1875 en 1878 en als zijnde zonder beroep in 6 
akten in de periode 1881 t/m 1917. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Frederik Maathuis was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 155 in 
de periode 1875 t/m 1920. (of wellicht nog later). 
 
De schepen 
F.F.Maathuis was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1879 van de schoenerbrik “Leentje van Dam”, gebouwd in 1871 te Pekela, 186 ton o.m., varend voor 

J.Berg Jz  te Sappemeer. Het schip is in 1879 bij Rio Grande de Norte gestrand; 
* 1884 van de schoenerbrik “Stella Maris”, gebouwd in 1875 (moet zijn 1876) te Pekela, 206 ton n.m., varend 

voor B.B.Drenth te Pekela. 
 
In de collectie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam bevindt zich een scheepsjournaal van de “Leentje van 
Dam”, onder kapitein F.F.Maathuis, varend voor rederij J.Berg Jz te Sappemeer. Het schip is bij Rio Grande de 
Norte gestrand. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Freerk Maathuis. 
Het overzicht luidt: 
1855 kok op de kof “Catharina” onder Harmannus Willinga geen leeftijd 
1857 lichtmatroos op de kof “Margretha” onder Roelf H.Stutvoet 19 jaar 
1862 stuurman op de kof “Ulrice” onder Jacob Hendriks Bekkering 23 jaar 
1871-1878 schipper op de schoenerbrik “Leentje van Dam” 33-39 jaar 
 

********** 
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MEIHUIZEN, ENGBERT (MELCHERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Engbert Meihuizen werd geboren op 27 juli 1821 te Wildervank als zoon van de koopman Melchert Samuels 
Meihuizen en Stijntje Engberts Blaauw. 
Egbert trouwde te Wildervank op 28 november 1850 als schipper met Bouchien Schrader, geboren op 04 maart 
1827 te Veendam als dochter van de landbouwer Jacob Geerts Schrader en Wobbechien Harms Stefanus. Bouchien 
overleed op 27 mei 1857 te Wildervank, 30 jaar. 
Egbert hertrouwde op 24 oktober 1862 te Oude Pekela als schipper met Elisabeth Schuur, geboren te Harlingen op 
06 augustus 1820 als dochter van de schipper Dirk Geerts Schuur en Aaltje Jans Strootman. Elisabeth overleed te 
Oosterdiep, gem. Veendam op 27 maart 1893, 72 jaar. Als geboorteplaats is in de overlijdensakte Oude Pekela 
opgegeven. Foutief, want Tresoar geeft de geboorte te Harlingen. 
Egbert Meihuizen overleed op 08 januari 1893 te Oosterdiep, gem. Veendam, 71 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten uit de periode 1851-1857 wordt Engbert vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.M.Meihuizen was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw”  te Oude Pekela.met vlagnummer 9 in de 
periode 1864 t/m 1874. 
E.M.Meihuizen was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 64 in 
de periode 1849 t/m 1893. 
 
De schepen 
E.M.Meihuizen was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1852 van de kof “Jantje Nanninga”, gebouwd in 1848 te Wildervank, 131 ton o.m., varend voor 

W.H.Bontkes te Wildervank. Het schip is in 1852, gaande van Carthagena naar Newcastle op de 
Portugesche kust gezonken; 

* 1854 t/m 1864 van de schoenerkof “Jantje Nanninga”, gebouwd in 1853 te Wildervank, 117 ton o.m., varend 
voor H.W.Bontkes te Wildervank. Het schip voer in 1865 voor S.B.Gaastra te Workum en was herdoopt in 
“Stad Workum”; 

* 1865 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Jantje Nanninga” ex Alida, gebouwd in 1858 te Veendam, 180 ton o.m., 
varend voor H.W.Bontkes te Wildervank. Het schip voer in 1871 voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank 
en was herdoopt in “Dirk en Pieter”; 

* 1871 t/m 1873 van de 2-mastschoener “Dirk & Pieter” ex Jantje Nanninga, ex Alida, gebouwd in 1858 te 
Veendam, 180 ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Jantje Nanninga”. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Engbert Melchior Meihuizen. 
Het overzicht luidt: 
1837 kok op de kof “Geerdina” onder Eilt Alberts Doewes geen leeftijd 
1842 stuurman op de kof “Arendina” onder Lieuwe Roelfs Leeuwes idem 
1848-1866 schipper op de galjoot “Jantje Nanninga” ?-45 jaar 
 

********** 
 

MEINDERS, HINDRIK (WILLEMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Hindrik Meinders werd geboren te Eexterveen/Anloo, 26 mei 1840 als zoon van de landbouwer Willem Meinders 
en Gesina Nijboer. 
Hij trouwde op 02 februari 1871 te Wildervank als schipper met Swaantje de Hoop, geboren te Wildervank 27 juni 
1844 als dochter van de landbouwer Jan Everts de Hoop en Wupke Harms Dallinga. Swaantje overleed op 26 april 
1903 te Wildervank, 58 jaar, weduwe. 
Van Hindrik geen overlijdensakte gevonden maar in ieder geval overleden vóór 1902. 
In BS- akten in de periode 1871 t/m 1897 wordt Hindrik Meinders vermeld als “schipper”. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.W.Meinders was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 6 in de 
periode 1893 t/m 1898. 
 
De schepen 
H.W.Meinders was gezagvoerder gedurende: 
* 1889 tot nà 1900 van de ijzeren tjalk “Goede Verwachting”, gebouwd in 1887, bouwlocatie niet vermeld, 67 ton 

n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1898 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “De Goede Verwachting”. 
 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hindrik Meinders. 
Het overzicht luidt: 
1876 matroos op de brik “Johanna Margrietha” onder Jan Boompaal geen leeftijd 
1894-1898 schipper op de tjalk “Goede Verwachting” 53-57 jaar. 
 

********** 
 

MELLEMA, JURRIEN 
Familiegegevens en opleiding 
Jurrien Mellema werd geboren 16 maart 1884 te Veendam als zoon van de arbeider Garrelt Mellema en Aafjen 
Fekkes. 
Hij trouwde op 05 februari 1914 te Wildervank als schipper met Sietsche Sparrius, geboren 15 december 1882 te 
Amsterdam als dochter van de zeeman Hendrik Lourens Sparrius en Martje Folkerts Visser. Sietsche overleed op 
07 juni 1952 te Groningen, 69 jaar, weduwe. 
Jurrien overleed op 23 augustus 1936 te Groningen, 52 jaar, van beroep controleur. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.Mellema wordt vermeld als vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 
13 in het laatste ledenoverzicht van dit College in 1920. Hij kan ook nog in latere jaren lid zijn geweest. 
 
De schepen 
Bouma geeft geen schepen in de 20ste eeuw. 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt Jurrien Mellema twee 
keer genoemd en wel: 
13 februari 1913, schoeneraak “Neerlandia”, kapitein Jurrien Mellema, 28 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman 

en een lichtmatroos. 
27 januari 1814, schoeneraak “Neerlandia”, kapitein Jurrien Mellema, 29 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman 

en een lichtmatroos. 
 
Voorgaande gegevens vermeld ik met voorbehoud. De keuze voor deze Jurrien Mellema is geschied op 
grond van zijn lidmaatschap in 1920 van het zeemanscollege in Wildervank. 
 

********** 
 

MEIJ, JACOB van der 
Familiegegevens en opleiding 
Jacob van der Meij werd geboren 19 juni 1840 te Ameland als zoon van de buitenvaarder Hendrik Jacobs van der 
Mey en Sjoeke Sipkes Bakker. 
Hij trouwde op 07 november 1868 te Wildervank als zeeman met Gepka Leeuwes, geboren 17 jul 1847 te 
Wildervank als dochter van de schipper Lieuwe Roelfs Leeuwes en Arentje Melchiors Meihuizen. 
Van het echtpaar zijn geen overlijdensakten gevonden. 
In BS-akten uit 1869 en 1873 wordt Jacob van der Meij vermeld als “zeeman”  
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J. van der Meij was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 63 in 
de periode 1872 t/m 1879. 
 
De schepen 
In Bouma is geen vermelding gevonden van een Jacob van der Meij, gezagvoerder van een galjoot “Willemina”  
(zie monsterrollen) 
We is er een melding van een S. van der Meij, die in 1877 gezagvoerder was van de kof “Willemina”, gebouwd 
in 1857 te Wildervank, 127 ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen te Wildervank. Het schip werd in oktober 1877 
vermist komend van Newcastle. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt Jacob van der Meij 
3 maal genoemd, en wel: 
08 februari 1871, galjoot “Willemina”, schipper Jakob van der Meij, 30 jaar uit Wildervank. Voorts kok, 2 

matrozen en een kajuitwachter. 
04 januari 1872, schoener “Libra”, schipper Jelle Klein, 45 jaar uit Veendam. Voorts stuurman Jacob van der 

Meij, 31 jaar uit Wildervank, kok en een matroos. 
27 februari 1874, schoenerbrik “Leentje van Dam”, schipper Freerk Maathuis, 36 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman Jakob van der Meij, 34 jaar uit Wildervank, kok en 2 matrozen. 
 

********** 
 

MEIJER, EDO (ALBERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Edo Meijer werd gedoopt 06 december 1808 te Veendam als zoon van de zeeman Albert Edes Meijer en Hindrikje 
Eilkes Jager. 
Hij trouwde op 11 januari 1836 te Wildervank als zeeman met de naaister Margrete Caroline Wilhelmine Leisewitz, 
gedoopt te Brake, Hertogdom Oldenburg in Duitsland op 12 april 1811 als dochter van de zeeman Carel Gottfried 
Leisewitz en Petronella Rottgans. Margreta Caroline Wilhelmine overleed op 17 december 1891 te Wildervank, 80 
jaar. 
Edo overleed op 17 december 1891 te Wildervank, 83 jaar, weduwnaar. 
In BS-akten wordt Edo Meijer vermeld als “zeeman” in 1836 en 1838 en als “schipper/zeekapitein” in de periode 
1846 t/m 1884. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.A.Meijer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 6 in de 
periode 1840 t/m 1891. 
 
De schepen 
E.A.Meijer was gezagvoerder gedurende: 
* 1840 t/m 1854 van de kof “Wilhelmina”, gebouwd in 1839 te Wildervank, 50 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Wilhelmina” 
 
In 18 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Edo Alberts Meijer.  
Het overzicht luidt: 
1822 scheepsjongen op de “Juffrouw Hinderina”  onder Berend H.Engelsman geen leeftijd 
1824 kok op de “Vrouw Margaretha” onder Roelf Ewes de Haan idem 
1839-1851 schipper op  de kof “Wilhelmine”  idem 
1855 schipper op de schoenergaljoot “Wilhelmine”  idem 
1860-1871 schipper op de galjoot “Wilhelmine”  51-62 jaar 
1872 schipper op de schoener “Wilhelmine”  63 jaar 
 

********** 
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MEIJER, H.K. 
Familiegegevens en opleiding 
De beschikbare monsterrollen spreken van Harm Klasens Meijer. Onder deze naam geen schipper gevonden in de 
Groninger Archieven 
De monsterrollen noemen wèl de kof “Vriendschap”, maar die wordt door Bouma gekoppeld aan een A.K.Meijer., 
maar ook van deze schipper heb ik geen nadere gegevens gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.K.Meijer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 46 in de 
periode 1843 t/m 1852. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt A.K.Meyer als gezagvoerder gedurende: 
* 1843 t/m 1847 van de kof “Vriendschap”, gebouwd in 1839 te Wildervank, 87 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1848 gestrand bij Katwijk en als wrak geveild , maar 
Bouma vermeldt daarbij géén gezagvoerder. 

Bouma vermeldt H.K.Meyer als gezagvoerder gedurendee: 
* 1844 t/m 1847 van de smak “Morgenster”, gebouwd in 1821, bouwlocatie niet vermeld, 80 ton o.m., geen 

vermelding van eigenaar, varend vanuit Wildervank. 
Bouma vermeldt H.H.Meyer als gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1851 van de kof “Harmonie”, gebouwd in 1849 te Wildervank, 99 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Stadskanaal. 
Over de schepen van H.K.Meijer/Meyer is geen enkele zekerheid 

 
In de ledenlijst van “De Harmonie” uit 1843 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip “DeVriendschap”. In 1844 “De Morgenster”. In 1845 t/m 1850 “De Vriendschap en in 1851 t/m 
1852 “De Harmonie”. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat 3 verwijzingen naar 
Harm Klasens Meijjer en wel: 
22 februari 1841, kof “Vriendschap”, schipper Lieuwe Roelfs Lewes. Voorts stuurman Harm Klasens Meijer, 

kok en een matroos. 
20 februari 1843, kof “Vriendschap”, schipper Harm Klasens Meijer. Voorts een stuurman en een kok. 
31 januari 1846, schip “Vriendschap”, schipper Harrm Klasens Meijer. Voorts stuurman, matroos en een 

kajuitwachter. 
 

********** 
 

MULDER, DERK (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Derk Mulder werd geboren op 15 juni 1824 te Veendam als zoon van de schipper Jan Berends Mulder en Trijntje 
Everts Zoutman. 
Hij trouwde op 05 februari 1852 te Veendam als zeeman met Marchien Eilderts Panman, geboren te 
Muntendam/Veendam 09 februari 1828 als dochter van de vallaatmeester, later landgebruiker, Eildert Jans Panman 
en Ietje Geerts Boekhoud. Marchien overleed op 18 maart 1926 te Groningen, 98 jaar. 
Derk Jans Mulder overleed op 28 november 1890 te Muntendam, 66 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten in de periode 1852 t/m 1872 wordt Derk vermeld als “schipper” en in 1883 als “koopman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.J.Mulder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 72 in de 
periode 1866 t/m 1874. 
Dirk Jans Mulder wonend te Veendam was in de periode 28 maart 1861 t/m zijn royement in 1878 lid van het 
Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 10. 
Een D.J.Mulder was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij Tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 98 in de periode 1854-1855 en 1860 t/m 1873. 
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De schepen 
D.J.Mulder was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1857 van de galjoot “Marchiena Catharina”, gebouwd in 1852 te Gasselternijveen, 83 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
* 1862 t/m 1866 van de kof “Catharina Johanna”, gebouwd in 1850 te Pekela, 115 ton o.m., varend voor 

Sandberg & Co te Dordrecht; 
* 1867 t/m 1873 van de brik “Zeevaart” ex Nagasaki, ex Catharina Geertruida, gebouwd in 1854 te 

Amsterdam, 276 ton o.m., varend voor Sandberg & Co te Dordrecht. Het schip voer in 1874 voor 
kapitein/eigenaar H.E.Nijhof te Delfzijl en was herdoopt in “Paul Wiertsema”;  

* 1875 van de 3-mastschoener “Solide”, gebouwd in 1869 te Veendam, 197 ton o.m., varend voor A. van 
Linge Ez te Veendam. Het schip is op Sandhead (Lucebay) gestrand en verkocht. 

 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Derk Jans Mulder.  
Het overzicht luidt: 
1840 kok op de kof “Onderneming” onder Geuchien Detmers geen leeftijd 
1841 matroos op de “Margaretha Hinderika” onder Geert J.Munnikke idem 
1842 matroos op de kof “Alida” onder Willem Derks Dekker idem 
1848 stuurman op de kof “Geertruida Hinderika” onder Evert R.Zoutman idem 
1848 stuurman op de kof “Feika Jantina” onder Evert J.Mulder idem 
1851 stuurman op de kof “Harmonie” onder Jurjen J.Mulder idem 
1852-1856 schipper op de schoenergaljoot “Marchina Catharina” 28-? Jaar 
1866 schipper op de kof “Catharina Johanna” 41 jaar 
 

********** 
 

MULDER, EVERT (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Evert Mulder werd geboren op 23 oktober 1814 te Veendam als zoon van de zeeman, later schipper, Jan Berends 
Mulder en Trijntje Everts Zoutman. 
Hij trouwde op 29 december 1847 te Veendam als zeeman met Jantje Jans Jonker, geboren te Veendam op 12 
september 1820 als dochter van de schipper Jan Hindriks Jonker en Feike Berends Schipper. Jantje overleed op 31 
juli 1883 te Tusschenklappen gem. Muntendam, 62 jaar. 
Evert Jans overleed op 10 juni 1890 te Den Boer, 75 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
Evert Mulder wordt in een reeks van BS-akten aangeduid als “zeeman” in 1847 en 1849; als “schipper” in de 
periode 1850 t/m 1877; als “tolgaarder” in 1883 en bij zijn overlijden in 1890 “zonder beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.J.Mulder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wilderrvank met vlagnummer 129 in de 
periode 1860 t/m 1884. 
Diverse kapiteins E.J.Mulder waren effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te 
Veendam. Ik kan momenteel geen keuze maken welke persoon Evert Janzoon Mulder is. 
 
De schepen 
E.J.Mulder was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1862 van de kof “Feika Jantina”, gebouwd in 1848 te Sappemeer, 91 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in oktober 1862 gestrand, vol water gelopen en afgekeurd; 
* 1864 t/m 1865 van de 2-mastschoener “Barend”, gebouwd in 1863 te Hoogezand, 166 ton o.m., varend voor 

L.W.Wildervank te Hoogezand. Het schip verongelukte bij Riga; 
* 1866 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Barend”, gebouwd in 1865 te Hoogezand, 157 ton o.m., varend voor 

L.W.Wildervank te Hoogezand; 
* 1871 t/m 1881 van hetzelfde schip maar nu varend voor N.Sikkens te Sappemeer. Het schip is gestrand bij 

Figueira en wrak geraakt. 2 man zijn omgekomen. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Evert Jans Mulder.  
Het overzicht luidt: 
1830 lichtmatroos op de “Vrouw Catharina”  onder Jan Berends Mulder (zijn vader) geen leeftijd 



 179

1831 kok op de “Vrouw Catharina”  onder Jan Berends Mulder idem 
1839 stuurman op de “Jantina Gezina” onder Jan Harms Mulder idem 
1840 stuurman op de kof “Styna” onder Eilt H.Bekkering idem 
1841 stuurman op de kof “Wendelina” onder Hidde Jakobs Mulder idem 
1848-1858 schipper op de kof “Feika Jantina”  32-43 jaar 
1875 schipper op de schoener “Baarn”  60 jaar 
 

********** 
 

MULLER, ENGELARDUS FOKKES 
Familiegegevens en opleiding 
Engelardus Fokkes Müller werd geboren te Winschoten 23 februari 1827 als zoon van de winkelier Fokko Roelfs 
Müller en Elsien ten Cate. Hij was de broer van Collegelid Roelf Fokkez. Muller. 
Hij trouwde op 06 oktober 1851 te Wildervank als schipper met Harmke Emmelkamp, geboren 07 maart 1828 te 
Wildervank als dochter van de schipper Filippus Eernst Emmelkamp en Geerrtruit Jans Ligger. Harmke hertrouwde 
op 19 februari 1862 te Wildervank met de schipper Berend Geerts Smid. Zij hertrouwde voor de tweede maal op 01 
maart 1877 te Wildervank met de schipper Albert Pikmet. Harmke overleed op 05 april 1897 te Wildervank, 69 
jaar. 
Engelardus Fokkes overleed op 02 november 1854, 27 jaar, schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.F.Muller was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 56 in de 
periode 1851 t/m 1854. 
 
De schepen 
E.F.Muller was gezagvoerder gedurende: 
* 1852 t/m 1857 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1852 te Sappemeer, 116 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip de “Harmina” 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum bevat twee verwijzingen naar Engelardus 
Fokke Muller en wel: 
16 juni 1849 smak “Sophia”, schipper Engelardus Fokkes Muller. Voorts een kok en een matroos. 
14 februari 1852, schoenergaljoot “Harmina”, schipper Engelardus Fokkes Muller. Voorts stuurman, kok, 

matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
 
L.J.Mulder was gezagvoerder/eigenaar van 1846 t/m 1851 van de tjalk “Sophia”, gebouwd in 1843 te 
Sappemeer, 45 ton o.m. varend vanuit Sappemeer (vermeld vanwege de opgave in de mnsterrollen). 
 

********** 
 

MULDER, EGBERT (TIESZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Egbert Mulder werd geboren 21 april 1833 te Veendam als zoon van de boekdrukker Ties Egberts Mulder en Reina 
Jans Sap. 
Egbert trouwde op 22 mei 1856 te Veendam met Catharina Veenhorst, geboren te Veendam 26 november 1834 als 
dochter van de koopman Jacobus Venhuizen Veenhorst en Ida Harms Bosscher. Catharina overleed op 15 mei 
1905 te Veendam, 70 jaar. 
Egbert overleed op 20 juni 1915 te Veendam, 82 jaar, weduwnaar. 
Egbert werd in 10 BS-akten uit de periode 1856 t/m 1875 vermeld als “schipper” en in 4 akten uit de periode 1884 
t/m zijn overlijden in 1915 als zijnde “zonder beroep”. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.T.Mulder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 114 in de 
periode 1866 t/m 1901. 
E.T.Mulder was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 82 in de periode 1857 t/m 1885. 
 
De schepen 
E.T.Mulder was gezagvoerder gedurende: 
* 1867 t/m 1872 van de kof “Frederik Hendrik” ex Fortuin, gebouwd in 1831 te Amsterdam, 84 ton o.m., 

varend voor T.E.Mulder te Wildervank. 
* 1874 t/m 1875 van de kof “Aurora”, gebouwd in 1846 te Veendam, 110 ton o.m., varend voor T.E.Mulder te 

Wildervank. 
 
In 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Eppo T./Ties/Tiessens Mulder.  
Het overzicht luidt: 
1852 koksmaat op de schoenergaljoot “Gezina Reina” onder Roel R.Sap  12 jaar 
1855 lichtmatroos op de kof “Frouwina Elizabeth” onder Meilof J. de Jonge  15 jaar 
1856 lichtmatroos op de kof “Margaretha” onder Roelf H.Stutvoet  geen leeftijd 
1858 matroos op de schoener “Alida Sinnige” onder Egbert H.Dik 18 jaar 
1865 stuurman op de kof “Veendammer Courant”  onder Roef H.Zoutman 25 jaar 
1866-1872 schipper op de kof “Frederik Hendrik”  25-31 jaar 
1873-1874  schipper op de kof “ Aurora”  33-34 jaar 
 
Bouma vermeldt nog een serie schepen met  E.T.Mulder als gezagvoerder maar deze kunnen, vanwege de vaarperioden en de 
gegevens uit de monsterrollen niet worden toegeschreven aan Eppo Ties Mulder : 
* 1857 t/m 1861 van de 2-mastschoener “Stuurmans Harmonie”, gebouwd in 1856 te Muntendam, 153 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd door E.T.Mulder in 1862 herdoopt in “Harmonie”;  
* 1862 t/m 1864 van de 2-mastschoener “Harmonie” ex Stuurmans Harmonie, gebouwd in 1856 te Muntendam, 153 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1865 t/m 1867 van hetzelfde schip maar nu varend voor T.Mulder te Veendam.`Het schip werd in 1867 verkocht te Buenos 

Ayeres 
* 1868 t/m 1870 van de schoener brik “Catharina”, gebouwd in 1867 te Wildervank, 219 ton o.m., varend voor W.& 

P.Pieters te Amsterdam; 
* 1871 t/m 1877 op hetzelfde schip maar nu varend voor J.M.Meihuizen te Wildervank; 
* 1879 van de bark “Jan Melchior” ex George Henry, gebouwd in 1865 te Pwllhli, (havenplaats in NW.Wales aan de 

Tremadog Bay) 421 ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. Het schip werd in 1879 verkocht naar 
Duitsland; 

* 1880 t/m 1883 van de schoenerbrik “Catharina”, gebouwd in 1867 te Wildervank, 219 ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen 
& Zn te Wildervank. 

 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum bevat twee verwijzingen naar Egbert 
T.Muller, die overigens wel een geboortejaar van 1833 aangeven,  en wel: 
29 januari 1855, kof “Frouwina Elizabet”, kapitein Meilof Jans de Jonge, 65 jaar uit Nieuwe Pekela. Voorts 

stuurman Egbert Mulder, 22 jaar uit Veendam, kok, 2 matrozen, lichtmatroos en een scheepsjongen. 
30 januari 1865, schoener “Harmonie”, schipper Egbert Tiessens Mulder, 32 jaar uit Veendam. Voorts 1ste stuurman 

en een 2de stuurman 
01 juni 1881, schoener “Catharina”, kapitein Egbert T.Mulder, 48 jaar uit Veendam. Voorts kok, matroos en een 

lichtmatroos. 
 

********** 
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MULLER, ROELF (FOKKOZ) 
Familiegegevens en opleiding 
Roelf Muller werd geboren te Winschoten 02 maart  1822 als zoon van de winkelier Fokko Roelfs Muller en Elsina 
Stevens ten Cate. Hij was de broer van het Collegelid Engelardus Fokkes Muller. 
Roelf trouwde op 16 mei 1860 te Wildervank als zeeman met Magrita de Wit, geboren 11 augustus 1829 te Oude 
Pekela als dochter van Berend Jans de Wit en Bouwina Willems Drewes. Het kind werd erkend tijdens het huwelijk 
van de ouders op 29 juni 1830. Margrieta overleed op 22 maart 1871 te Oude Pekela, 41 jaar. 
Roelf hertrouwde op 21 december 1876 als zeeman met Grietje Lever, geboren te Stadskanaal 25 februari 1828 als 
dochter van de varensgezel Stoffer Hendriks Lever en Leentje Jans de Jonge. Grietje overleed op 12 september 
1887 te Stadskanaal, gem. Wildervank, 59 jaar. 
Roelf overleed op 09 mei 1895 te Wildervank, 73 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
Roelf werd in BS-akten uit 1862, 1864 en 1867 vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.F.Muller was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 56 in de 
periode 1857 t/m 1858 en van 1861 t/m 1882. Wellicht is er sprake geweest van een aaneengesloten periode van 
lidmaatschap. 
 
De schepen 
R.F.Muller was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1859 van de kof “Hermina”, gebouwd in 1852 te Sappemeer, 116 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1859 ook voor kapitein/eigenaar J.G.Holscher te 
Veendam en werd herdoopt in “Eendragt”. 

Roelf nam het commando over van zijn broer en Collegelid Engelardus Fokkes Muller – zie aldaar. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Roelf F./Fokkes Muller.  
Het overzicht luidt: 
1840 matroos op de smak “Henderik” onder Herman P. de Boer Sap  geen leeftijd 
1842 matroos op de kof “Margrieta” onder Koop Jans Scholten  idem 
1846 matroos op de kof “Alkanna Hindrika” onder Jacobus C.Westenbrink  24 jaar 
1847 matroos op de kof “ Jonge Bol” onder Detmer Boukes Kolk  geen leeftijd 
1849 stuurman op de kof “Catharina” onder Geert Geerts Bakker  idem 
1855-1857 kapitein op de (schoener)galjoot “Harmina”   33-35 jaar 
1870 stuurman op de schoenerkof “Margaretha Gesina” onder Hindrik E.de Grooth geen leeftijd 
 

********** 
 

MUNNEKE, KLAAS (GEERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Klaas Munneke werd geboren te Veendam 12 november 1830 als zoon van schipper Geert Jans Munneke en Grietje 
Arents Bisschop. 
Hij trouwde op 29 januari 1875 te Sappemeer als koopvaardijschipper met Maria Topper, geboren 28 april  1826 als 
dochter van de landbouwer Garmst Geerts Topper en Magdalena Roelfs Blaauw. Maria was eerder getrouwd met 
de schipper Wiecher Kraan en daarna met schipper Koene Smith. Maria overleed op 13 juni 1885 te Hoogezand, 59 
jaar. 
Klaas Munneke overleed op 19 mei 1898 te Hoogezand, 67 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.G.Munneke was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wilsdervank met vlagnummer 108 in 
1867. 
K.G.Munneke wass effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 113 in de periode 1866 t/m 1876. 
 
De schepen 
K.G.Munneke was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1867 van de tjalk “Reena”, gebouwd in 1855 te Kiel-Windeweer, 65 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
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* 1873 t/m 1876 van de galjoot “Marianne”, gebouwd in 1866 te Martenshoek, 105 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1877 voor de wed. A.J.Ates te Groningen en was 
herdoopt in “Jantje Martens”. 

 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas, K.G. en Klaas  Geerts Munneke uit Veendam. 
Het overzicht luidt:  
1844 kajuitwachter op de kof “Margaretha Hinderika” onder Geert Jans Munneke   geen leeftijd 
1845 kok op de kof “Margaretha Hinderika” onder Geert Jans Munneke (zijn vader)  idem 
1849 lichtmatroos op de kof “Anna Sicherdina” onder Jakob H.Ugen  idem 
1852 matroos op de “Margaretha Hinderika” onder Geert Jans Munneke   idem 
1858 stuurman op de “Aukje Gepkelina” onder Otto Derks Duintjer  27 jaar 
1863 stuurman op de kof “Margrietha” onder Roelf H.Stutvoet  32 jaar 
1864-1870 schipper op de hektjalk “Reenna”  34-39 jaar 
1873-1875 schipper op de kof/galjoot “Marianne”  42-44 jaar 
 

********** 
 

MUNNING, MEINT 
Familiegegevens en opleiding 
Meint  Munning werd geboren/gedoopt te Wildervank op 24 juli/07 augustus 1803 als zoon van de slager Philip 
Munnik en Rikze Meints (van Duinen). 
Meint trouwde op 17 december 1827 te Veendam als zeeman met Geertje Wilkes, geboren 13 november 1801 te 
Veendam als dochter van de schipper Wilke Arents en Albertje Sijwerts. Geertje overleed te Veendam op 21 
september 1830. 
Meinte hertrouwde op 26 mei 1834 te Veendam als zeeman met zijn schoonzuster Gepke Wilkes Wilkens, geboren 
17 september 1806 te Veendam als dochter van de schipper Wilke Arents Wilkens en Albertje Sijwerts. Gepke 
overleed op 26 januari 1849 te Oosterdiep gem. Veendam, 42 jaar. 
Meint trouwde voor de derde maal op 28 maart 1850 te Wildervank met de dienstmeid Anje Jans Smit, geboren te 
Wildervank 05 november 1818 als dochter van de barbier Jan Jans Smit en Fokkien Doedes van der Wijk. Anje 
overleed op 31 maart 1870 te Wildervank, 51 jaar. 
Meint overleed op 05 maart 1885 te Wildervank, 81 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In een reeks van BS-akten wordt Meint vermeld als “schipper” in de periode 1849 t/m 1871, als “rustend schipper” 
in 1877 en met “zonder beroep” in 1883 en 1885. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
M.Munning was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 75 in de 
periode 1855 t/m 1878. 
 
De schepen 
M.F.Munning was gezagvoerder gedurende: 
* 1847 t/m 1848 van de kof “Zes Gebroeders” ex Hendrika Jacoba, ex Eyzo de Wendt, gebouwd in 1830 te 

Grouw, 166 ton o.m., varend voor D.A. de Jong; 
* 1852 t/m 1861 van de kof “Janke Hooites”, gebouwd in 1833 te Hoogezand, 90 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1862 voor kapitein/eigenaar M.Munning en was 
herdoopt in “Anje”; 

* 1862 t/m 1865 van de kof “Anje” ex Janke Hooites, gebouwd in 1833 te Hoogezand, 90 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was vernoemd naar de 3de vrouw van de kapitein; 

* 1869 van de kof “Anje Munning” ex Lambertha, gebouwd in 1847 te Hoogezand, 103 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was wederom vernoemd naar de 3de vrouw van de 
kapitein; 

* 1875 t/m 1877 van de kof “Anje Munning” ex Lambertha, gebouwd in 1847 te Hoogezand, 103 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip in 1877 in het Doekegat gezonken. De 
opvarende werden gered. 

 
In 21 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van  
Meint F./Filips/Philip/ Philippus Munning. 
Het overzicht luidt: 
1837 stuurman op de “Vrouw Gebbiena” onder Pieter Jans de Vries 33 jaar 
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1840 stuurman op de kof “Abrahamina Henriette” onder Pieter P. Maathuis geen leeftijd 
1850-1852 schipper op de kof “Janke Hooites” idem 
1853-1873 schipper op de kof “Anje” 50-69 jaar 
 

********** 
 

MUNTENDAM, JAN (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Muntendam werd geboren 09 september 1813 aan het Oosterdiep te Veendam als zoon van de ”Maritime 
Conscrit” en “thans in Rijks Zeedienst” (een dienstplichtige voor de marine) later schipper Jan Alberts Muntendam 
en Vrouwke Roelfs Oostindier. 
Hij trouwde op 04 november 1842 te Veendam als zeeman met Roelfjen Goukes Oostra, geboren aan het 
Oosterdiep te Veendam op 09 januari 1814 als dochter van de schipper Gouke Roefs Oostra en Geessien Roelfs 
Schipper. Van Roelfjen geen overlijdensakte gevonden. 
Jan Jans Muntendam overleed op 27 september 1867 te Liverpool aan een longontsteking. 
In BS-akten wordt Jan Muntendam in 1842 en 1843 verrmeld als “zeeman” en in 1846, 1850 en 1855 als 
“schipper” 
 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
I.J.Muntendam was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 36 in de 
periode 1866 t/m 1867. 
J.Muntendam was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 149 in de periode 1851 t/m 1867. 
 
De schepen 
Ik heb geen schepenlijst onder gezag van een J.J.Muntendam kunnen vinden. Wèl bevat het bestand aan 
monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum een vermelding en wel: 
17 maart 1832, schip “Amelina”, kapitein Harm H.Naatje. Voorts stuurman, kok en de matroos 

J.J.Muntendam, 18 jaar. 
 

********** 
 

NIEBOER, HARM (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harm Nieboer werd geboren op 03 maart 1826 te Veendam als zoon van de landbouwer Jan Harms Nieboer en 
Hillechien Rentes Zoutman. 
Harm Jans trouwde op 01 november 1854 te Veendam als zeeman met Geertje Hindriks Puister, geboren te 
Veendam 17 juli 1828 als dochter van de schipper Hindrik Jans Puister en Fennegien Lucas Roelfsema. Geertje 
overleed op 07 april 1898 te Delfzijl, 69 jaar, weduwe. 
Harm Jans overleed op 24 juli 1893 te Delfzijl, 67 jaar, kastelein. 
In BS-akten wordt Harm vermeld als “zeeman” in 1854, 1855 en 1857; als “schipper” in 1861, 1862 en 1866 en als 
“kastelein” in 1887, 1889 en 1893. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J.Nieboer was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 90 in de 
periode 1868 t/m 1893. 
H.J.Nieboer was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 194 in de periode 1856 t/m 1866. 
 
De schepen 
H.J.Nieboer was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1880 van de galjoot “Geerdina”, gebouwd in 1857 te Martenshoek, 134 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1880 verkocht naar Duitsland 
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In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm Jans Nieboer. 
Het overzicht luidt: 
1842 kok op de kof “Geertruida Henderika” onder Evert R.Zoutman geen leeftijd 
1846 matroos op de smak “Goede Hoop” onder Harm P.Lukkien idem 
1848 matroos op de kof “Zwijger” onder Gerard J.Weyland 21 jaar 
1849 matroos op de kof “Henriette” onder Eppo Pieters Dik geen leeftijd 
1850 stuurman op de kof “ Elsina” onder Geert S.Bakker idem 
1852 stuurman op de kof “Margretha” onder Roelf H.Stutvoet 26 jaar 
1854 stuurman op de kof “Geertruida” onder Evert R.Zoutman geen leeftijd 
1855 stuurman op de kof “ Alida” onder Geert Albertus Valk idem 
1867-1874 schipper op de galjoot “Geerdina”  40-48 jaar 
 
Voorts nog twee vermeldingen die niet passen in de overige gegevens en waarbij Harm Nieboer als kok heeft gevaren.  
21 juli 1874, kof “Zeevaart”, kapitein Andries Wolters Smit, 32 jaar uit Loppersum. Voorts stuurman, kok Harm J.Nieboer, 

48 jaar uit Wildervank, en een matroos. 
14 september 1874, schoener “Felicitas”, kapitein Harmannus Meijer, 31 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman, kok Harm 

J.Nieboer, 48 jaar uit Wildervank, en 2 matrozen. 
 

********** 
 

NIEHOF, NIESKO 
Familiegegevens en opleiding 
Niesko Niehof werd geboren op 04 juni 1818 te Middelstum als zoon van de pelmulder Abel Klaassen Niehof en 
Jantje Jacobs Bakker. 
Niesko trouwde op 22 februari 1849 te Wildervank met Jantje Beerends Degenhart, geboren te Nieuwe Pekela 21 
september 1821 als dochter van de bierbrouwer Berend Jans Degenhard en Jaapkien Willems Eerkens. Jantje 
overleed op 11 juli 1904 te Stadskanaal, 82 jaar. 
Niesko overleed op 10 februari 1870 te Wildervank, 51 jaar, koopman. 
In BS-akten wordt Niesko vermeld als “schipper” in 1850 en 1855, en als “koopman” in 1859, 1861 en bij zijn 
overlijden in 1870. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
N.Niehof was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 68 in de 
periode 1850 t/m 1858. 
 
De schepen 
N.Niehof was gezagvoerder gedurende : 
* 1850 t/m 1852 van de kof “Jetska Antina”, gebouwd in 1841, bouwlocatie niet vermeld, 75 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam;  
* 1852 t/m 1858 van de schoenerkof “Jantina Jetskelina”, gebouwd in 1849 te Veendam, 115 ton o.m., varend 

voor K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip voer in 1859 voor kapitein/eigenaar A.A.Boiten te Veendam en 
was herdoopt in “Ida Zijlker”. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Jetske Jantina”. 
 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Nieske/Niesko Abels Niehof.  
Het overzicht luidt: 
1838 lichtmatroos op de “Engelina”  onder Reint H.Rok geen leeftijd 
1839-1840 matroos op de kof “Spruit” onder Aarent Harms Karsiens idem 
1843 stuurman op de “Juffer Garrelts” onder Jurjen J.Koerts  idem 
1849 schipper op de schoenerkof “Jantina Jetskalina”  31-? jaar 
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In het Veenkoloniaal Museum te Veendam hangt in de permanente collectie een document met de volgende tekst: 
REEDER-CEDULLE 

  voor  Aandeel 
IN HET SCHOONER KOFSCHIP 

JANTINA JETSKALINA 
bevaren wordende door N.A.Niehof. 

*************** 
 

Wij ondergeteekenden K.& J.Wilkens, woonende  
te Veendam, Boekhouders van het SCHOONER KOF- 
SCHIP JANTINA JETSKALINA, bevaren worden- 
de door N.A.NIEHOF, thans liggende te Groningen,  
lang 22 ellen 84 duimen, wijd 4 ellen 44 duimen 
hol 2 ellen 57 duimen, Nederlandsche maat, en volgens  
meetbrief 116 tonnen of 61 lasten, verklaren mits de- 
zen dat de Heer Thomas Bakker  
te Middelstum 
voor twee zesenvijftigste Aandeel te zijn meede-Reeder 
in opgemeld schip, zijnde voor deszelfs aandeel gefour- 
neerd eene som van zeshonderd & vijfentwintig Gl. 
weshalve deze wordt afgegeven ten bewijze van eigendom 
en kwitantie. 
Veendam den 1e  Junij 1849 
Adsistenten Boekhouders 
H.G.Sinnige K.& J.Wilkens. 
T.A.Hazewinkel 
 

In het Veenkoloniaal Museum te Veendam hangt in de permanente collectie een scheepsportret van de “Jetska 
Antina” uit Veendam , eigenaar F.J.Wilkens. 
 

********** 
 

NIELAND, PETERUS ANNANIAS 
Familiegegevens en opleiding 
Peterus Annanias Nieland werd geboren 25 juli 1822 te Aduard als zoon van de schipper Aldert Nieland en 
Harmina Ties Groenedal. 
Peterus Annanias trouwde op 10 augustus 1854 als schipper met Hiltje van der Beek, geboren te Borgercompagnie 
gem. Veendam 31 december 1824 als dochter van de arbeider Harm Jans van der Beek en Tietje(geschreven is 
Teitje) Harmannus Heeres. Op 31 oktober 1875 overleed te Veendam een Helena van der Beek, 50 jaar, echtgenote 
van Petrus Ananias Nieland. Ook in geboorteakten van kinderen wordt steeds gesproken van Helena. 
Peterus hertrouwde op 04 mei 1881 te Amsterdam als varensgezel met Maria Elisabeth Spruijt, 45 jaar, weduwe 
van Petrus van Loon, geboren 14 augustus 1835 te Amsterdam als dochter van de schoenmaker Petrus Spruijt en 
Elizabeth Margaretha Kleene. Maria Elisabeth overleed te Amsterdam op 30 juli 1901, 65 jaar 
Peterus Annanias Nieland overleed te Amsterdam in het Prinsengasthuis op 21 augustus 1891, 69 jaar, echtgenoot 
van Maria Elisabeth Spruijt. 
In BS-akten uit de periode 1855 t/m 1878 wordt Petrus Nieland vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.Nieland was effectief lid van het zeemancollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 121 in de 
periode 1872 t/m 1891. 
 
De schepen 
P.A.Nieland was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1868 van de kof “Alida Geziena”, gebouwd in 1833 te Veendam, 107 ton o.m., varend voor 

H.H.Sinninghe te Veendam; 
* 1869 t/m 1872 op hetzelfde schip en dezelfde reder maar nu vanuit Stadskanaal; 
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* 1873 t/m 1875 op hetzelfde schip en dezelfde reder maar nu vanuit Hoogezand. Het schip werd in 1875 

gevoerde door kapitein/eigenaar G.Knijpinga Jz vanuit Termunterzijl en was herdoopt in “Agina”; 
* 1875 van de schoenerbrik “August Marie”, ex Albrecht Frederik, ex Bernardus, gebouwd in 1850 te Zierikzee, 

153 ton o.m., varend voor A.M.E.Tromp te Amsterdam; 
* 1879 van de brik “Janna” ex Bonne Madra, gebouwd in 1860 te Sestri, 350 ton o.m., varend voor P.Oosterhuis 

te Amsterdam. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
P.A. en Petrus/Peterus Annanias/Ananias Nieland. 
Het overzicht luidt: 
1845 kok op de kof “Antje” onder Klaas Jans Klasen 22 jaar 
1850 stuurman op de kof “Alida Jacoba” onder Bonno Jans Amsinga 28 jaar 
1854-1855 schipper op de kof “Trinnetta”  32-? 
1858-1874 schipper op de kof “Alida Giezen” 34-51 jaar 
 

********** 
 

NIEZEN, DIRK (ROELFZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Dirk Niezen werd geboren ca. 1833 te Kampen als zoon van Roelf Hendriks Niezen en Berentje Hutten. 
Hij trouwde op 28 januari 1858 te Wildervank als zeeman met Regina Jans Scholten, geboren te Wildervank 02 
december 1828 als dochter van  de schipper Jan Jans Scholten en Hindrikje Berends Hartman. 
Van Dirk en Regina geen overlijdensakten gevonden. 
In BS-akten uit de periode 1861-1873 wordt Dirk/Derk Niezen vermeld als “schipper”. 
 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.R.Niezen was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 73 in de 
periode 1862 t/m 1895. 
 
De schepen 
D.Niezen was gezagvoerder gedurende: 
* 1861 t/m 1863 van de 2-mastschoener “Neeltje Cornelia”, ex Anna Elisabeth, gebouwd in 1853 te 

Hoogezand, 127 ton o.m., varend voor E.H.Meursing te Hoogezand; 
* 1867 t/m 1871 van de kof “Broedertrouw”, gebouwd in 1866 te Sappemeer, 63 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1872 voor Krauss & Lourens te Delfshaven en was 
herdoopt in “Kurkvaart”; 

* 1872 van de galjoot “Diversie” ex Zwaantje Groenedaal, gebouwd in 1859 te Groningen, 99 ton o.m., varend 
voor D.H.Dekker te Wildervank; 

* 1873 t/m 1875 van hetzelfde schip en reder maar nu varend vanuit Warfhuizen. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat 5 vermeldingen van 
Derk/Dirk Niezen en wel: 
03 februari 1859, schoener “Baron van Staal”, schipper Koos J.Scholten uit Wildervank. Voorts stuurman Derk 

Nieseng (zal wel Niezen zijn), 26 jaar uit Wildervank, kok, 2 matrozen en 2 lichtmatrozen. 
14 december 1874, kof “Diversie”, schipper Dirk Niezen, 42 jaar uit Wildervank. Voorts een lichtmatroos. 
03 februari 1877, galjoot “Gesine Jantine”, schipper Hendrik Jakobs Bekkering, 45 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman Derk Niezen, 44 jaar uit Wildervank, kok en een lichtmatroos. 
20 februari 1878, galjoot “Harmannus Theodorus”, schipper Berend Wilmink, 46 jaar uit Veendam. Voorts 

stuurman Derk Roelfs Niezen, 45 jaar uit Wildervank, kok, matroos en een lichtmatroos. 
25 februari 1880, schoener “Anna”, schipper Ubbo Minkes, uit Hoogezand. Voorts stuurman Derk Niezen, 47 

jaar uit Wildervank, en 2 matrozen. 
 

********** 
 
 



 187

NIGGEBRUGGE, HINRICH 
Familiegegevens en opleiding 
Hinrich Niggebrugge werd geboren te Höhn (Sleeswijk, Denemarken) 19 maart 1825 als zoon van Hinrich 
Niggebrugge en Wiebke Wiegmann. 
Hij trouwde op 11 oktober 1854 te Amsterdam als zeeman met de dienstbode Rengertje van Domselaar geboren ca  
1824 te Nijkerk als dochter van de landbouwer Wouterus van Domselaar en Wijmpje Rengersen van Mondfrans. 
Rengertje overleed op 21 september 1918. 
Hinrich overleed op 29 oktober 1911. 
Het echtpaar kreeg in 1858 een zoon Johannes Hendrik, geboren te Zwolle. Als beroep van vader Hinrich is 
“schipper” vermeld. 
Een gezinskaart op internet vermeldt hem als “gasthuisopzichter” in 1881. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Niggebrugge was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 140 in 
de periode 1863 t/m 1911. 
 
De schepen 
H.J.Niggebrugge was gezagvoerder gedurende: 
* 1848 t/m 1863 van de kof “Stad Enschede”, gebouwd in 1842 te Blokzijl, 94 ton o.m., varend voor de Zwolsche 

Reederij Maatschappij te Zwolle; 
* 1864 t/m 1866 van hetzelfde schip maar nu varend voor D.Brodie te Amsterdam; 
* 1867 van de kof “Stad Goor”, gebouwd in 1841 te Zwolle, 108 ton o.m., varend voor D.Brodie te Amsterdam. 

Het schip is in 1867 gestrand bij Thisted; 
* 1868 van de galjoot “Emilie” ex Neerlands Vlag, gebouwd in 1864 te Martenshoek, 106 ton o.m., varend voor 

E.J.Eekhout te Zwolle; 
* 1869 van hetzelfe schip maar nu voor W.Meeter te Zwolle. Het schip werd in dit jaar overzeild; 
* 1871 t/m 1879 van de galjoot “Jansjen”, gebouwd in 1863 te Wildervank, 88 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1879 verkocht naar Danzig. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam 
Niggebrugge niet vermeld 
 

********** 
 

NIPPERUS, WESSEL (KLAASZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Wessel Nipperus werd geboren op 27 september 1827 te Veendam als zoon van de zeeman Klaas Wessels Nipperus 
en Marchien Mammes van der Steeg. 
Hij trouwde op 29 mei 1857 te Veendam als zeeman met Margien Bakker, geboren te Amsterdam 10 december 
1819 Veendam op  als dochter van de rentenier Geert Geerts Bakker en Hendrikje Jans Deddes. De ouders 
woonden te Veendam maar lagen bij de geboorte van dochter Margien met hun schip bij de Oude Stadsherberg. 
Margien was weduwe van schipper Hendrik Derks Puister.  
Geen overlijdensakten van beiden in de Groninger Archieven. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.K.Nepperus was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 145 in 
de periode 1871 t/m 1895. 
W.K.Nepperus was effectief lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam met vlagnummer 745 in 
de periode 29 juni 1858 t/m 1869. 
W.K.Nepperus was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 54 in 1859 en 53 in de periode 1860 t/m 1889. (wellicht aaneensluitend met nummer 53) 
 
De schepen 
W.K.Nepperus was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1879 van de schoenerbrik “Marchiena”, gebouwd in 1858 te Hoogezand, 189 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is vermoedelijke vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
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In  7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Wessel Klaas/Klaassens Nepperus/Nipperus. 
Het overzicht luidt: 
1841 scheepsjongen op de “Wilmina” onder Jan Geerts Bakker 13 jaar 
1843 matroos op de smak “Lammechiena” onder Jan Remkes Prins geen leeftijd 
1847 matroos op de kof “Annegina” onder Wicher W.Pattje 20 jaar 
1852 stuurman op de kofgaljoot “Harmina Nepperus” onder Simon S.Brouwer 24 jaar 
1856 stuurman op de kof “Jezelina” onder Albert W. de Jonge geen leeftijd 
1871-1877 schipper op de schoenergaljoot “Marchiena” 43-50 jaar 
 

********** 
 

OLTHOF, EGBERT 
Familiegegevens en opleiding 
Egbert Olthof werd geboren 12 december 1883 te Wildervank als zoon van de blokmaker Jan Olthof en Jeichien 
Rijnberg. 
Hij trouwde op 26 mei 1909 te Wildervank als schipper met Engelina Brouwer, geboren ca. 1885 te Dordrecht als 
dochter van Hindrik Brouwer en Jantje Snijder. Geen overlijdensakte gevonden van Engelina. 
Egbert overleed op 22 september 1960 te Veendam, 76 jaar, zonder beroep. 
Egbert wordt in 1934 vermeld als “autoverhuurder”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.Olthof wordt vermeld als vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank in de laatste leden 
opgave uit 1920 met vlagnummer 5. 
 
De schepen 
Ik heb niet de beschikking over scheepsopgaven uit de 20ste eeuw, maar zie de lijst van monsterrrollen. 
 
In de 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van E. en Egbert Olthof.  
Het overzicht luidt: 
1902 kok op een onbekend schip onder Harm Sloots geen leeftijd 
1905-1906 stuurman op de tjalk “Vier Gebroeders” onder Hendrik Holwerda 21-22 jaar 
1907 stuurman op de tjalk “Onderneming” onder Jacob Sloots 23 jaar 
1908 stuurman op de tjalk “Onderneming” onder Geert Salomons 24 jaar 
1909-1914 kapitein op de koftjalk “Engelina” (vernoemd naar de vrouw van de kapitein) 25-30 jaar 
 

********** 
 

OLTHOF/OLTHOFF, EGBERT GEERTS 
Familiegegevens en opleiding 
Egbert Olthoff werd geboren te Wildervank op 22 april 1813 als zoon van de blokmaker Geert Harms Olthoff en 
Itske Arkes Dekker. Hij was de broer van Collegelid Jurjen Geerts Olthof. 
 Hij trouwde op 03 januari 1844 te Veendam als zeeman met Grietien Steenhuis, geboren te Gieten op 18 november 
1813 als dochter van de bakker en later Commies bij de Rijksbelastingen Lambertus Steenhuis en Anna Alberts. 
Grietien overleed op 13 september 1893 te Kerklaan gem. Veendam, 79 jaar, weduwe. 
Egbert Geerts overleed op 29 augustus 1870 te Le Havre Rue Quai d”Orleans Nr. 55, Frankrijk, 40 jaar. 
In BS-akten wordt Egbert Geerts vermeld als zeeman in 1844 en 1845, en als “schipper” in de periode 1847 t/m 
1856. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.G.Olthof was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 61 in de 
periode 1849 t/m 1870. 
E.G.Olthof was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 204 in de periode 1853 t/m 1871. 
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De schepen 
E.G.Olthof was gezagvoerder gedurende: 
* 1860 t/m 1870 van de galjoot “Anna Margaretha”, gebouwd in 1866 te Hoogezand, 160 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Catrina”. 
 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Egbert G./Geerts Olthof. 
Het overzicht luidt: 
1840 matroos op de kof “Margaretha” onder Koop Jans Scholten geen leeftijd 
1842 stuurman op de smak “Margaretha Everharda” onder Geuchien O.Sap idem 
1845 stuurman op de “Jan en Frederika” onder Jan Harms Weij idem 
1846-1855 schipper op de kof “Catharina” 34-? jaar 
1865-1870 schipper op de schoener/galjoot “Anna Margaretha” 51-56 jaar 
 

********** 
 

OLTHOF, GEERT (EGBERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Geert Olthof werd geboren op 03 oktober 1845 te Wildervank als zoon van de zeeman Egbert Geerts Olthof en 
Grietje Steenhuis 
Geen huwelijksakte gevonden en dus wellicht ongetrouwd gebleven. 
Geen overlijdensakte gevonden, maar het laatst genoemde schip de “Twee Gebroeders” is in 1893 bij Larvik 
verongelukt en wellicht is daarbij de kapitein omgekomen. 
 
Geert Ez. Olthoff, geboren op 03 oktober 1845, afkomstig uit Veendam, behaalde zijn diploma 1e stuurman aan de 
zeevaartschool te Veendam met nummer 192. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.E.Olthof was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 61 in de 
periode 1872 t/m 1885. 
G.E.Olthof was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 204 in de periode 1872 t/m 1906. 
 
De schepen 
G.E. Olthof was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 t/m 1879 van de galjoot “Anna Margaretha”, gebouwd in 1866 te Hoogezand, 160 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is op het eiland Ameland verongelukt; 
* 1881 van de 2-mastschoener “Dirk & Pieter” ex Jantje Nanninga, ex Alida, gebouwd in 1858 te Veendam, 180 

ton o.m., varend voor J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. Het schip is in 1881 verkocht en gesloopt; 
* 1883 t/m 1888 van de 3-mastschoener “Zuurdijk”, gebouwd in 1875 te Sappemeer, 150 ton o.m., varend voor 

C.Doornbos te Zuurdijk; 
* 1893 van de bark “Twee Gebroeders” ex Orion, ex William Leckie, gebouwd in 1855 te Sunderland, 416 ton 

o.m., varend voor H.G.Albers te Werkendam. Het schip was getuigd als 3-mast schoener en is in 1893 bij 
Larvik verongelukt. 

 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geert E./Egberts Olthof. 
Het overzicht luidt: 
1870 stuurman op de schoener “Anna Margretha” onder Egbert G.Olthof (zijn vader) geen leeftijd 
1872-1877 schipper op de schoener “Anna Margretha” 26-31 jaar 
1893-1894 schipper op de schoener “Twee Gebroeders” 47-48 jaar. 
 

********** 
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OLTHOF, JURRIEN GEERTS 
Familiegegevens en opleiding 
Jurrien Geerts Olthof werd geboren 04 september  1815 als zoon van de blokmaker Geert Harms Olthof en Ietske 
Harkes Dekker. Hij was de broer van Collegelid Egbert Geerts Olthof. 
Hij trouwde op 23 november 1842 te Veendam met Jantje Jans Meijer, geboren 23 februari 1816 te Veendam als 
dochter van de hoedemaker Jan Harms Meijer en Janna Elerus. Jantje overleed op 06 augustus 1849 te Kerklaan, 
gem. Veendam, 33 jaar. 
Jurrien hertrouwde op 04 december 1850 te Veendam als schipper met zijn schoonzuster Albertje Jans Meijer, 
geboren 05 maart 1827 te Veendam als dochter van de “kleedermaker”, ook hoedemaker Jan Harms Meijer en 
Janna Ellerus. Albertje overleed op 06 maart 1895 te Oudenbosch, gem. Veendam, weduwe. 
Geen overlijdensakte van Jurrien gevonden, maar overleden voor 1873. Wellicht overleden in 1865 bij de 
vermissing van zijn schip de “Concordia”. 
In een BS-akte uit 1844 wordt Jurrien vermeld als “zeeman” en uit de periode 1846 t/m 1864 als “schipper”.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.G.Olthof was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 32 in de 
periode 1849 t/m 1865 
J.G.Olthof was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 76 in de periode 1849 t/m 1865. 
 
De schepen 
J.G.Olthoff was gezagvoerder gedurende: 
* 1848 t/m 1857 van de kof “Jantina”, gebouwd in 1846 te Wildervank, 61 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. Het schip voer in 1858 voor T.Schaapsma te Harlingen en was herdoopt in “Christina 
Jacoba”; 

* 1861 van de 2-mastschoener “Alberdina”, gebouwd in 1858 te Wildervank, 151 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is bij Gallipoli gestrand en wrak geraakt; 

* 1863 t/m 1865 van de 2-mastschoener “Concordia”, gebouwd in 1862 te Wildervank, 126 ton o.m., varend voor 
R.G.v/d Werff & Zn te Wildervank. Het schip werd in 1865 vermist. 

NRC 14 maart 1865 
Amsterdam, 12 maart. Aangaande het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Olthoff (opm:schoener, b.j. 1862, 
kapt. J.G. Olthof), de 2e december van Engelholm (opm: westkust Zweden) naar Engeland vertrokken, heeft men 
sedert niets vernomen. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Jantina”. 
 
Bouma vermeldt J.G.Olthoff als gezagvoerder gedurende: 
* 1864 van de 2-mastschoener “Martha”, gebouwd in 1862, verdere bouwgegevens ontbreken, varend voor 

M.E.v/d Veen te Harlingen. Het schip is in 1864 gestrand bij Mandal. 
Ik heb geen gegevens van een tweede J.G.Olthof kunnen vinden, dus wellicht dat ook dit schip aan Jurjen Olthof 
moet worden toegeschreven. De vaarperioden overlappen elkaar. 
 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jurrien/Jurjen Olthof.  
Het overzicht luidt: 
1840-1845 stuurman op de kof “Carharina” onder Klaas Hindriks Bekkering 
1846-1855 schipper op de kof “Jantina. 
Geen leeftijden en woonplaats vermeld. 
 

********** 
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OORBURG, JAN (HEIJEZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Oorburg werd geboren op 20 februari 1819 te Wildervank als zoon van de arbeider Heije Eilkes Oorburg en 
Tijtje Harms Bos. 
Jan trouwde op 08 februari 1843 te Veendam als zeeman met Hinderikjen Biezé geboren te Veendam 14 juni 
1814  als dochter van de scheepstimmerman Jan Hinderikus Biezé en Eltje Addes. Hendrikje overleed op 20 mei 
1851 te Amsterdam, 36 jaar. 
Jan Heijes hertrouwde op 19 januari 1853 te Wildervank als schipper met Aaltje Biezé, geboren 12 maart 1831 
als dochter van de scheepstimmerman Adde Jans Biezé en Grietje Bartels van der Werf. Geen overlijdensakte 
van Aaltje gevonden. 
Jan Oorburg werd met zijn schoener de “Alida” vermist in 1863. 
NRC 12 januari 1864 
Veendam, 8 januari. Aangaande de Nederlandse schepen ROELFINA KUIPER, kapt. Reinders, de 26e 
september ll. uitgeklaard van Londen naar Malmöe; ALIDA, kapt. Oorburg, de 26e oktober vertrokken van 
Pillau naar Harlingen, en LAMMECHINA, kapt. Duit, de 7e oktober uitgeklaard van Londen naar Elseneur, 
heeft men sedert niets vernomen. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.Oorburg was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 85 in de 
periode 1860 t/m 1863. 
J.Oorburg was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 188 in de periode 1852 t/m 1863. 
 
De schepen 
J.H.Oorburg was gezagvoerder gedurende: 
* 1845 t/m 1860 van de kof “Hendrika Ellida”, gebouwd in 1848 te Veendam, 99 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1861 t/m 1863 van de 2-mastschoener “Alida”, gebouwd in 1861 te Veendam, 169 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in december 1863 vermist. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Heijes/Heyes Oorburg. 
Het overzicht luidt: 
1837 matroos op de kof “Petrus Jacobus” onder Marten Pieters de Jonge geen leeftijd 
1838 stuurman op de kof “Geerdina” onder Gieze Eilts Boer idem 
1841-1842 stuurman op de “Catharina Julia” onder Harm Geerts Greven idem 
1844 stuurman op de kof “Jantina” onder Hessel Bartelds van der Werf idem 
1845-1851 schipper op de tjalk “Hinderika Ellida” idem 
1853-1859 schipper op de kof “Hinderika Ellida” 33-39 jaar 
 

********** 
 

OOSTEMA, ATE (EGBERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Ate Oostema werd geboren te Kloosterburen op 17 oktober 1825 als zoon van de dagloner Egbert Donkes Oostema 
en Jantje/Anje Jakobs (Schreeuwer)  zich later noemende Mattines. 
Hij trouwde op 09 december 1852 te Leens als zeeman met Aaltje Voerman, geboren te Wehe op 30 december 
1833 als dochter van de dagloner Hendrik Hendriks Voerman en Annechien Jakobs Bonninga. Beide echtelieden 
woonde te Warfhuizen. Aaltje overleed op 09 maart 1880 te Warfhuizen, gem. Leens als winkelierster, 46 jaar. In 
geboorteakten van kinderen wordt Ate vermeld als schipper. Volgens familieoverlevering is Aaltje geestesziek 
geworden,  opgenomen in een gesticht en van verdriet gestorven. 
Ate kwam om met zijn schip op de Franse NW.-kust in december 1863. 
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Echtpaar Oostema. 
Informatie verkregen via Ger Mulder van een nabestaande. 
 
(adres aan buitenzijde) 
Den heer C.Meijer 
Predikant 
Warfhuizen 
 
Groningen 5 januarij 1864 
Weleerw. Heer C.Meijer 
Warfhuizen 
Zoo als Ued mogelijk bekend zal zijn zijn wij boekhouders van het schip Hunsingo kapitein A.E.Oostema, 
wonende in Uw gemeente. 
Van dit schip hebben wij helaas! slechte tijding ontvangen en verzoeken wij Ued beleefdelijk dit aan de vrouw van 
den kapitein, die volgens hooren zeggen ernstig ongesteld moet zijn, met voorzichtigheid te willen mededeelen. 
Gepasseerde Zaterdag n.l. heeft de Burgemeester alhier van de Magistraat te Valerij sur Somme (noordwestelijk 
Frankrijk) een paket brieven ontvangen, geadresseerd aan zekeren Prange kok aan boord van de Hunsingo. De 
brieven waren geschreven door den alhier wonende vader van genoemde Prange en liggende in een houten doos, 
welke doos met een naambord waarop Hunsingo in het district Valerij sur Somme op de kust aldaar zijn 
aangespoeld. 
Uit een en ander blijkt het dus zeer waarschijnlijk dat de Hunsingo aldaar op de kust met man en muis in een der 
laatste Decemberstormen is verongelukt. Zulks doet ons van harte leed, daar wij Oostema als een flink en 
oppasssend man hebben leeren kennen en voor de arme vrouw met hare vijf kindertjes ziet het er treurig uit, wijl de 
finantieel toestand alles behalve gunstig was, ten gevolge van de laatste averij in Deal – en de verzekerde gelden 
zijn niet toereikende om de schulden van het schip te betalen. 
Een luttele hoop rest ons nog dat Oostema en zijn equipage door een of ander schip dat een lange reis heeft gered 
moge zijn, doch die hoop is luttel, wijl uit de gevondene doos, die naar alle waarschijnlijkheid in de roef gestaan 
heeft, het maar al te duidelijk blijkt het schip op de rotsen is verbrijzeld, waar redding, menselijker wijze 
geoordeeld, onmogelijk is. 
In de hoop , Weleerw. Heer, Ued aan ons verzoek wel zal willen voldoen, verblijven wij, na dankbetuiging voor de 
te doene moeite. 
Weleerw. Heer 
UEDW Dienaren 
Wijnne Barend. 
Informatie verkregen via Ger Mulder van een nabestaande. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.E.Oostema was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 106 in de 
periode 1858 t/m 1863. 
 
De schepen 
A.E.Oostema was gezagvoerder gedurende: 
* 1856 t/m 1858 van de kof “Hunsingo”, gebouwd in 1855 te Hoogkerk, 60 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Warfhuizen. Het schip is in 1858 bij Listed verongelukt; 
* 1860 t/m 1863 van de galjoot “Hunsingo”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 107 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Warfhuizen. Het schip werd in 1864 vermist. Plunje is aangedreven bij Boulogne. 
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NRC 13 januari 1864 
Groningen, 11 januari. Volgens een alhier ontvangen bericht is op de Franse kust, nabij Berth, departement 
St.Valery-sur-Somme, een naambord aangespoeld waarop met uitgesneden letters HUNSINGO. Mede is aldaar 
in de nabijheid gevonden een kistje met brieven, toebehorend aan iemand van de equipage van het schip 
HUNSINGO. Het te Warfhuizen te huis behorende galjootschip HUNSINGO, kapt. Oostema, is de 1e december 
van Douvres (opm: Dover) naar Syra en Smirna vertrokken.  
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat 3 verwijzingen naar 
een Ate Oostema en wel: 
04 juni 1849, kof “Geertruida Femina”, kapitein Andries Willems Bakker. Voorts stuurman, kok, matroos Ate 

Oostema, lichtmatroos en een kajuitwachter/koksmaat. 
08 februari 1849, kof “Sjoumenta”, schipper Hindrik Hans Scholtens, 52 jaar uit Groningen. Voorts stuurman, 

kok, matroos Ate Oostema, 23 jaar uit Warfhuizen, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
04 maart 1854, schoener “Vegt”, schipper Berend Hindriks Engelsman, 30 jaar uit Veendam. Voorts de 

schippersvrouw, de schippersdochter, de schipperszoon, stuurman Ate Oostema, 28 jaar uit 
Schouwerzijl, kok, matroos, 2 lichtmatrozen en een kajuitwachter. 

 

********** 
 

OOSTRA, JAKOB (GOUKEZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jakob Oostra werd geboren te Veendam op 10 mei 1821 als zoon van schipper Gouke Roelfs Oostra en Geesjen 
Roelfs Schipper. 
Hij trouwde op 31 december 1846 te Wildervank met Annechien Koops Scholten, geboren op 19 september 1823 te 
Wildervank als dochter van de schipper Koop Jans Scholten en Grietje Christiaans Slof. Na het overlijden van 
Jakob Oostra hertrouwde zij op 22 juni 1866 te Wildervank met de landbouwer en weduwnaar  Gerard de Haan. 
Annechien overleed op 28 mei 1906 te Stadskanaal, gem. Wildervank, 82 jaar. 
Jakob Oostra overleed op 24 maart 1864 te Queenstown, 45 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.G.Oostra was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 36 in de 
periode 1849 t/m 1864. 
 
De schepen 
J.G.Oostra was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1856 van de koftjalk “Annechiena”, gebouwd in 1848 te Gasselter-Nijveen, 64 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is op weg van Gøtenburg naar Hull gestrand bij Kjut. Het 
schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 

* 1858 t/m 1864 van de galjoot “Union”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 147 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank.  

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Annechina”. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jacob/Jakob Oostra.  
Het overzicht luidt: 
1837-1841 kok op de “Gezina” onder Gauke Roelfs Oostra (zijn vader) 16-? jaar 
1846 smak “Jonge Jacob”, onder Harm Roelfs Legger 24 jaar 
1847 stuurman op de kof “Johannes” onder Tonnis Willems Sluik 25 jaar 
1848-1856 schipper op de koftjalk “Annechina” 27-? Jaar 
 

********** 
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OOSTRA, JAN (ROELFZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Roelfs Oostra werd geboren ca. 1793/94. Jaar is ontleend aan de leeftijdsopgave in de monsterrrollen. 
Volgens een huwelijksakte van de zeeman Roelf Goukes Oostra in 1855 waren diens ouders Jan Roelfs Oostra, 
(overleden) en Marta Gietz (“schippersche”). 
Martha Gietz werd geboren te Holstein, Duitsland ca. 1805, en overleed op 06 maart 1895 te Wildervank. In 
1868 staat zij te boek als “winkeliersche”. 
Van Jan Roelfs geen overlijdensgegevens kunnen vinden, maar vanwege het collegelidmaatschap van zijn 
weduwe wellicht vóór 1856. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Een Wed. J.Oostra staat vermeld als effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met 
vlagnummer 79 in de periode 1856 t/m 1859.  Een weduwe Oostra wordt niet genoemd als gezagvoerder, maar 
op grond van de reeks monsterrollen neem ik aan dat het de weduwe is van Jan Roelfzoon Oostra. 
 
De schepen 
J.R.Oostra was gezagvoerder gedurende: 
* 1836 t/m 1844 van de kof “Goede Hoop”, gebouwd in 1818, bouwlocatie niet vermeld, 100 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1848 nog vermeld en is vermoedelijk gestrand bij 
Thisted en afgebracht. Een kapitein wordt niet genoemd; 

* 1846 t/m 1848 van de kof “Vrouw Martha”, gebouwd in 1845 te Pekela, 76 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 

 
12 November 1852, Koopbrief opgesteld door I.A. van Royen van het kofschip de vrouw Martha, gebouwd te Oude 
Pekela, hebbende één dek en twee masten en groot 40 lasten of 76 tonnen en in 1845 nieuw uitgehaald. Getuigen 
Mejuffrouw Martha Gizo, weduwe Jan Roelofs Oostra (gezien verdere gegevens is dit wellicht een 
verschrijving van GIETZ) , zonder vaste domicilie, wonende aan boord van nagemeld schip, zich thans bevindende 
te Zwolle en gevoerd wordende door schipper H.R.Veldhuis contractant ter ener zijde en de Heeren Johannes 
Christiaan Borgmeijer en Johannes Martinus Blom beide kooplieden, te Zwolle woonachtig, ter andere zijde. Het 
schip is overgeschreven ten kantore van hypotheken te Winschoten, den 24 Juni 1845, waarop geen bevoorrechte 
schulden rusten. De verkopersche verklaart het verkochte in gemeenschap te hebben bezeten, eerst met haar 
overleden echtgenote, en later met hare kinderen, terwijl zij dezelve voor het geheel heeft verkregen bij acte van 
publieke veiling, op den zes en twintigsten october jongsleden te Veendam, en overgeschreven ten kantore van 
hypotheken te Winschoten, den dertigsten October 1852. Verkoopprijs f 1000,- contant. 
Repertoire no. 2066, op 19 januari 1853 werd bij de Zwolse Arr. rechtbank de Reederij Cedul geregistreerd. Het 
schip zal gevoerd worden door H.R.Veldhuis. … 
Ontleend aan “ZEEVAART ZWOLLE e.o.. Chronologieperiode 1731-1880”, door G. van Heel 
Typoscript 158 pp (p.65/66) 
In de bibliotheek van de Stichting Nederlandse Kaaphoornvaarders te Hoorn, Nr 546. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
J/Jan Roelfs Oostra. 
Het overzicht luidt: 
1816-1822 matroos op de “Vier Gezusters” onder Roelf Gaukes Oostra (zijn vader) geen leeftijd 
1832 schipper op de “Gezina Hinderika” idem 
1836-1844 schipper op de kof “Goede Hoop” ?-51 jaar 
1845 schipper op de “Vrouw Martha” 52 jaar 
 

********** 
 

ORSEL, GERRIT JACOBS 
Familiegegevens en opleiding 
Gerrit Jakob werd gedoopt op 20 oktober 1811 te Wildervank als zoon van de zeeman Jakob Gerrits (Orsel) en 
Stientje Pieters (Vos). 
Hij trouwde op 17 februari 1840 te Veendam als zeeman met Jetsche Onnes Broekema, geboren 29 maart 1812 
te Veendam als dochter van de schipper Onne Ernst Broekema en Hindrikje Hindriks Mulder. Jetska Onnes 
overleed op 09 augustus 1850 te ’s Gravenzande en Zandambacht, 38 jaar. 
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Gerrit hertrouwde op 05 juni 1851 te Groningen als scheepskapitein met Jantien Reinders Brouwer, gedoopt op 
29 juni 1806 te Groningen als dochter van Reinder Willems (Brouwer) en Dina Martinus. Jantien was de 
weduwe van Luitje Wietses de Vries. Zij overleed als “Jantjen Reinders Brouwer” op 07 februari 1875 te 
Groningen. 
Gerrit Jacobs overleed op 08 januari 1873 te Groningen, 61 jaar. 
In BS-akten wordt hij vermeld als “zeeman” in de periode 1841 t/m 1846 en als “schipper” in 1847 t/m 1850. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.J.Orsel was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 8 in de 
periode 1849 t/m 1853. 
G.J.Orsel was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 194 in de periode 1852 t/m 1855. 
 
De schepen 
G.J.Orsel was gezagvoerder gedurende: 
* 1848 t/m 1850 van de kof “Engberdina Schuringa”, gebouwd in 1847 te Wildervank, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in augustus gestrand bij Hoek van Holland. 
  Lloyd’s vermeldt: “15 Aug. 1850  EGBERDINA SCHURINGA  wrecked, 3 lives lost.” 
* 1850 t/m 1853 van de schoenerkof “Engberdina Schuringa”, gebouwd in 1851 te Veendam, 100 ton, varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in december 1853 bij Majorca in een storm 
aangevaren en gezonken. (op 7 december 1853 met een lading suiker op weg van Amsterdam naar 
Constantinopel); 

* 1856 t/m 1857 van de kof “Jantina Cornelia”, gebouwd in 1839 te Emden, 60 ton o.m., varend voor A.J.Smaal 
te Delfzijl. Het schip is in mei 1857, op weg van Torbay naar Londen met tarwe, verongelukt in het Kanaal. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Egberdina Schuringa”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Gerrit Jacobs/Jakobs Orsel.  
Het overzicht luidt: 
1837 matroos op de kof “Geerdina” onder Eilt Alberts Doewes geen leeftijd 
1838 matroos op de kof “Wiecherdina”  onder Willem Jakobs Stuut idem 
1840 stuurman op de smak “Jetska Cornelia” onder Klaas Everts Vos idem 
1841-1842 stuurman op de kof “Jetska Antina” onder Klaas Everts Vos idem 
1844 stuurman op de kof “Ida Hillechina” onder Ernst G.Broekema idem 
1845 stuurman op de kof “Wilmina” onder Roelf J. Kwakenburg idem 
1847 schipper op de kof “Egberdina Schuringa” idem 
1851 schipper op de galjoot “Egberdina Schuringa” 39 jaar. 
 

********** 
 

PAAP, JAN JANS 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Jans Paap werd geboren 30 oktober 1811 te Wildervank als zoon van de schipper Jan Jans Paap en Annegien 
Hindriks Joosten. 
Hij trouwde op 06 december 1843 te Veendam als zeeman met Grietje Everts Zoutman, geboren te Veendam 27 
november 1818 als dochter van de schipper Evert Everts Zoutman en Albertje Seijes Kruizinga. Grietje overleed 
op 04 april 1907 te Groningen, 88 jaar, weduwe. 
Jan Jans overleed op 13 augustus 1870 te Woubrugge, 58 jaar. 
In BS-akten uit 1844, 1847, 1854 en 1858 wordt Jan Jans vermeld als “zeeman” en in 1851 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J.Paap was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 4 in de 
periode 1857 t/m 1870. 
J.J.Paap was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 189 in de periode 1852 t/m 1871. 
 
 



 196

 
 
De schepen 
J.J.Paap was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1852 van de kof “Margaretha”, gebouwd in 1849 te Sappemeer, 65 ton o.m., varend voor 

R.J.Lukken te Veendam. Het schip is 2 maal te Harlingen geregistreerd komend van Londen en 
Amsterdam. Het is in 1852 gestrand op Juist, gaande van Danzig naar Amsterdam; 

* 1856 t/m 1862 van de kof “Adriana” ex Hoop op Fortuna, gebouwd in 1840 te Veendam, 90 ton o.m., 
varend voor J.G.Beukers te Schiedam; 

* 1863 t/m 1869 op hetzelfde schip maar nu varend voor Jansen & v/d Burg te Schiedam. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Jans Paap.  
Het overzicht luidt: 
1841 matroos op de kof “Gesina” onder Antonie Hendriks Bekkering geen leeftijd 
1844-1845 stuurman op de kof “Gesina” onder Antonie Hendriks Bekkering idem 
1847 stuurman op de kof “Jakoba Hazewinkel” onder Jan Germs Boon idem 
1848 stuurman op de kof “Christina” onder Eilt Hendriks Bekkering idem 
1849-1852 schipper op de koftjalk “Margretha” 37-? 
1854-1855 stuurman op de kof “Adriana” onder Jan Roelfs Veenhuizen geen leeftijd 
 

********** 
 

PANJER, JAN (HARMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jacob Panjer werd geboren op 10 december 1820 te Veendam als zoon van de bakker Harm Harms Panjer en 
Hijleke Hindriks Schrage. 
Jacob Harms trouwde op 08 augustus 1851 te Wildervank als zeeman met Gezina Olthof, geboren te Wildervank 
op 30 mei 1821 als dochter van de blokmaker Geert Harms Olthof en Iedske Harkes Dekker. 
Geen overlijdensakten gevonden van Gezina en Jacob Harms, maar het schip van Jacob werd vermist in 1858. 
Jan Panjer werd in BS-akten vermeld als “zeeman” in 1852 en als “schipper” in 1854, 1855 en 1857. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.H.Panjer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 70 in de 
jaren 1853-1854 en met vlagnummer 30 in de periode 1855 t/m 1858. 
 
De schepen 
J.H.Panjer was gezagvoerder gedurende: 
* 1853 t/m 1858 van de smak “Geziena”, gebouwd in 1850 te Zwartsluis, geen tonnage vermeld, varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1858 vermist tussen Danzig en Amsterdam. Het 
schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 

 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jacob/Jakob Harms Panjer. 
Het overzicht luidt: 
1842 lichtmatroos op de kof “Vriendschap” onder Eppo Pieters Dik geen leeftijd 
1852-1857 schipper op de smak/kof “Gesina”.  ?-36 jaar. 
 

********** 
 

PARREL, KLAAS (JACOBZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Klaas Parrel werd geboren te Wildervank 29 september 1837 als zoon van de zeeman Jacob Klasens Parrel en 
Anna Roelfs Dokman. 
Hij trouwde op 13 oktober 1859 te Wildervank als zeeman met Geesje Meiër, geboren te Wildervank 16 oktober 
1837 als dochter van Klaas Harms Meiër en Jantje Willems Stuit. Geesje overleed op 05 november 1918 te 
Wildervank, 81 jaar, weduwe. 
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Geen overlijdensakte gevonden van Klaas Parrel, maar blijkens een BS-akte van een van de kinderen is hij 
overleden vóór 1891. 
Uit BS-akten wordt Klaas vermeld als “zeeman” in 1859 en als “schipper” in de periode 1864 t/m 1873. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.J.Parrel was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 134 in de 
periode 1861 t/m 1881. 
K.J.Parrel was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 63 in de periode 1877 t/m 1884. 
 
De schepen 
K.J.Parrel was gezagvoerder gedurende: 
* 1861 t/m 1881 van de galjoot “Unie”, gebouwd in 1860 te Wildervank, 129 ton o.m., varend voor 

J.M.Meihuizen te Wildervank. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas Jacob Parrel. 
Het overzicht luidt: 
1856 matroos op de “Maas” onder Pieter H.Schabeling geen leeftijd 
1858-1859 stuurman op de kof “Gesina Wilhelmina” onder Harm R.Dokman 20-21 jaar 
1865-1881 schipper op de galjoot “Unie”  27-43 jaar 
 

********** 
 

PEER, LIPS JURRIENZ van  
Familiegegevens en opleiding 
Lips van Peer werd geboren/gedoopt te Wildervank 01/12 november 1809 als zoon van de schipper Jurrien 
Derks van Peer en Fennechien Lips. 
Hij trouwde op 02 januari 1837 te Veendam als zeeman met Catharina Welker, geboren te Veendam 02 augustus 
1811 als dochter van de schoenmaker Jannes Welker en Neiske Simons. Catharina overleed op 04 januari 1867 
te Wildervank, 55 jaar. 
Lips van Peer hertrouwde op 03 december 1868 te Hoogezand als schipper met Willemtje Knapmeijer, geboren 
te Lula, gem Hoogezand 22 juli 1835 als dochter van de landbouwer Johan Heinrich Knapmeijer en Lammechien 
Harms Maathuis. 
Provinciale Groninger Courant 23 november 1870 wo. 

Amsterdam 21 Nov. Het te Wildervank thuisbehorende schoonerschip HEINRICH MARTIN, kapitein Van Peer, 
van Petersburg naar Rotterdam is op 12 november in de Noordzee door de Noorse bark STROMMEN, kapitein 
Olsen, van het Nieuwe Diep naar Christiana overzeild en gezonken. De kapitein, diens vrouw en een matroos 
zijn daarbij omgekomen. De stuurman en drie matrozen zijn op de STROMMEN gered, die de masten verloren 
had en op 18 november door het stoomschip VICTORIA te Cuxhaven binnengesleept is. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Lips Jurrienz van Peer was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 69 
in de periode 1851 t/m 1870. 
 
De schepen 
L.J.van Peer was gezagvoerder gedurende: 
* 1848 t/m 1860 van de kof “Aukje”, gebouwd in 1839 te Heeg, 62 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit 

Wildervank. Het schip is in november 1860 gezonken in de Noordzee; 
* 1862 t/m 1867 van de galjoot “Harmonie”, gebouwd in 1861 te Hoogezand, 133 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1867 verongelukt bij Tromsø; 
* 1870 van de 2-mastschoener “Heinrich Martin”, gebouwd in 1869 te Hoogezand, 132 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1870 overzeild en gezonken. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Aukjen”. 
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In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Lips J./Jurjens van Peer. 
Het overzicht luidt: 
1830 kok op de “Vrouw Geerdina” onder Lucas Tiemens geen leeftijd 
1839 stuurman op de kof “Alberdina” onder Hendrik Alberts Hazewinkel idem 
1851-1860 schipper op de kof “Aukjen” ?-50 jaar 
 

********** 
 
 

PEKELDER, BEREND (WIJCHERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Berend is wellicht gedoopt te Winschoten op 26 oktober 1800 als zoon van Wijchert Hindriks en Remke 
Berends. 
Volgens diverse BA-akten van kinderen was Berend Wijcherts Pekelder getrouwd met Berendina Ottes Rubingh, 
wellicht gedoopt op 04 december 1808 te Veendam als dochter van Otto Berents Ruben en Hindrikjen Douwes 
Kool. 
Ik heb geen verdere gegevens over trouw en overlijden van Berend en Berendina kunnen vinden. Volgens 
Bouma zou Berend zijn begraven in Kiel, wellicht rond 1857. 
In BS-akten van kinderen in de periode 1839-1851 wordt Berend vermeld als schipper  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.W.Pekelder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 41 in de 
periode 1849 t/m 1859. 
 
De schepen 
B.W.Pekelder was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1857 van de tjalk “Berendina”, gebouwd in 1840 te Hoogezand, 57 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. De kapitein werd (in 1857?) begraven in Kiel. Het schip is vernoemd 
naar de vrouw van de kapitein. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Berendina”. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 3 maal naar een 
Berend Wycherts Pekelder en wel: 
17 augustus 1844, tjalk “Berendina”, schipper Berend Wycherts Pekelder uit Wildervank. Voorts een stuurman 

en een kok. 
24 februari 1848, tjalk “Berendina”, schipper Berend Wychers Pekelder. Voorts een stuurman en een kok. 
10 februari 1853, tjalk “Berendina”, schipper Berend Wychers Pekelder. Voorts een stuurman en een kok. 
 

********** 
 

PEKELDER, GEERT (BERENDZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Geert Pekelder werd geboren 29 maart 1841 te Wildervank als zoon van de schipper Berend Wijchers Pekelder 
en Berendina Ottes Rubing. 
Hij trouwde op 20 januari 1869 te Veendam als zeeman met Lummechiena Korfker, geboren 05 september 1841 
te Kerklaan gem. Veendam als dochter van Hindrik Berends Korfker en Anna Margaretha Holle. 
Geen overlijdensakten gevonden van Geert en Lummechiena. 
In een geboorteakte van een kind uit 1872 wordt Geert vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.B.Pekelder was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 60 in de 
periode 1872 t/m 1873. 
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De schepen 
G.B.Pekelders was gezagvoerder gedurende: 
* 1871 t/m 1872 van de 2-mastschoener “Vogelzang” ex Ena Elisabeth, gebouwd in 1859 te Delfzijl, 130 ton 

o.m., varend voor de Groot te Schiedam. 
 
Het overzicht aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen geeft geen gegevens van 
Geert Berendz. Pekelder. 
 

********** 
 

PEKELDER, GERHARDUS (DERKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Volgens de huwelijksakte zou Gerhardus Pekelder, zoon van de predikant Derk Geerts Pekelder en Harmanna 
Margaretha Uniken geboren zijn te Schellinkhout ca.1832. 
Er is een vroegere melding en wel: 
Geerhardus Pekelaer geboren op 02 september 1817 te Thesinge gem. Ten Boer als zoon van de predikant Derk 
Geerts Pekelaer en Harmanna Margaretha Uniken, maar deze opgave klopt niet met de scheepsgegevens 
Gerhardus Pekelder uit 1832 trouwde op 27 januari 1865 te Wildervank als schipper met Heidewich Scholten, 
geboren 20 oktober 1836 te Wildervank als dochter van de rustend schipper Koop Jans Scholten en Grietje 
Christiaans Slof. Heidewich overleed op 18 juli 1906 te Wildervank, 69 jaar, weduwe van Gerhardus Pekelaer. 
Schipper G.D.Pekelder zou zijn omgekomen in 1896 met zijn schip de “Jacoba Cornelia” maar in een 
huwelijkakte van een zoon in 1893 wordt vermeld dat hij is overleden 
In BS-akten uit 1866, 1868 en 1874 wordt Gerhardus verrmeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.D.Pekelder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 26 in de 
periode 1861 t/m 1868. 
G.D.Pekelaer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 26 in de 
periode 1869 t/m 1879. 
 
De schepen 
G.D.Pekelder was gezagvoerder gedurende: 
* 1869 t/m 1873 van de kof “Agina Undina”, gebouwd in 1841 te Wildervank, 94 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip strandde bij Thisted op weg van Harlingen naar Nerva; 
* 1875 van de schoenerkof “Familietrouw” ex Hendrika Margaretha, ex Jantje Berg, gebouwd in 1853 te 

Sappemeer, 119 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1875 op een 
rif bij Anholt gestrand en wrak geraakt; 

* 1877 t/m 1896 van de schoenerkof “Jacoba Cornelia” ex Cornelis, ex Marseille, gebouwd in 1848 te 
Monnikendam, 119 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd vermist 
tussen St.Davids en Danzig. 

 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 5 maal naar een 
Gerhardus Pekelaer/Pekelder en wel: 
14 maart 1850, kof “Neptunus”, schipper Jurjen Jans Joosten. Voorts 2 stuurlieden, kok Gerhardus Pekelaer en 

2 matrozen. 
31 januari 1852, kof “Gesina”, schipper Christiaan A.Bekkering. Voorts stuurman, kok, matroos en de 

lichtmatroos Gerhardus Pekelder. 
28 januari 1854, kof “Amicitie”, schipper Jurjen G.Bossinga. Voorts stuurman, kok en 2 matrozen waaronder 

Gerhardus Pekelder. 
30 januari 1875, galjoot “Familietrouw”, schipper Gerhardus Pekelaer, 43 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok en 3 matrozen. 
22 februari 1879, kof “Jacoba Cornelia”, schipper Gerhardus Pekelder, 47 jaar uit Wildervank. Voorts een 

stuurman en een kok. 
 

********** 
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PEKELDER, HARM (WIJCHERZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harm Pekelder werd gedoopt te Wildervank op 12 februari 1807 als zoon van de schipper Wijcher Lubberts 
Pekelder en Albertje Harms Christiaans. Hij was de broer van Collegelid Wijcher Wijcherz. Pekelder. 
Hij trouwde op 19 januari 1830 te Wildervank als zeeman met Annechien Kornelus Hovingh, geboren te 
Wildervank op 25 mei 1808 als dochter van de landbouwer Kornelus Everts Hovingh en Martje Geerts Vegter. 
Annigjen overleed op 17 maart 1848 te Wildervank, 39 jaar. 
Geen overlijdensakte van Harm Pekelder kunnen vinden. 
In BS-akten van kinderen wordt Harm vermeld als “zeeman”  in 1832 en als “schipper” in 1841. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Harm W.Pekelder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 29 
in de periode 1840 t/m 1844. 
 
De schepen 
H.W.Pekelder was gezagvoerder gedurende: 
* 1841 t/m 1849 van de tjalk “Annechiena”, gebouwd in 1839 bouwlocatie niet vermeld, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1844 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Annechiena”. 
 
In 8 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm Wiechers/Wichers/ Wychers/Wycherts Pekelder  
Het overzicht luidt: 
1819 kok op de “Waakzaamheid” onder Geert Hindriks Luurts geen leeftijd 
1827 stuurman op de “Vier Zusters” onder Erven Roelf Goukes idem 
1832 stuurman op de “Vrouw Achina” onder Rijkerts Dethmer idem 
1839-1843 schipper op de tjalk “Annegina” 32-36 jaar 
 

********** 
 

PEKELDER, JAN JANS 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Jans Pekelder werd geboren te Wildervank ca. 1789 als zoon van de schipper Jan Lubberts Pekelder en 
Trijntje Jans. 
Hij trouwde op 10 mei 1821 te Groningen als schipper met de dienstmeid Heidewich Jans Scholten, gedoopt 01 
oktober 1783 te Wildervank als dochter van de schipper Jan Harms Scholten en Regina Jurriens. Heidewiga 
overleed op 17 maart 1864 te Wildervank, 79 jaar, weduwe. 
Jan Jans overleed op 26 augustus 1863 te Wildervank, 74 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten uit 1824 en 1850 wordt Jan Jans vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jan J.Pekelder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 9 in de 
periode 1840 t/m 1854. 
 
De schepen 
J.J.Pekelder was gezagvoerder gedurende: 
* 1832 t/m 1841 van de “(Vr.) Heidewieka” (verdere bijzonderheden ontbreken). Gestrand op Juist met gerst van 

Rostock. Bemanning gered; 
* 1845 t/m 1854 van de “(Vr.) Heidewieka”, gebouwd in 1842 te Veendam, 64 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Gezonken bij Doggersbank (sept.). 
en 
* 1834 t/m 1843 van de tjalk “Vrouw Heidewieka, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 50 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
Ongetwijfeld dezelfde schepen en vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
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In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van 
kapitein Jan Jans Pekelder als gezagvoerder van de: 
“Vrouw Heydewijka”, dd 23 septemberr 1837. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt 3 maal de naam 
van Jan Jans Pekelder en wel: 
25 januari 1840, tjalk “Vrouw Meidewyka”, schipper Jan Jans Pekelder. Voorts een stuurman en een kok. 
17 maart 1842, smak “Heydewyka”, schipper Jan Jans Pekelder. Voorts een stuurman en een kok. 
29 april 1845, tjalk “Heidewyka”, schipper Jan Jans Pekelder. Voorts een kok. 
 

********** 
 

PEKELDER, JAN LUBBERS 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Lubbers Pekelder werd geboren op 21 september 1824 te Groningen als zoon van schipper Jan Jans Pekelder 
en Heidenrich Jans Scholtens. 
Jan Lubberts trouwde op 28 november 1850 te Wildervank als zeeman met Regina Scholtens, geboren te 
Wildervank 01 maart 1827 als dochter van de zeeman, later schipper Hindrik Jans Scholtens en Heikien 
Adriaans Veenhoven. Regina overleed op 06 juli 1888 te Wildervank, 61 jaar, weduwe. 
De overlijdens akte meldt uit een extract uit het Journaal van de “Grietje Huisman” dat de kapitein Jan 
L.Pekelder is overleden op reis van Pahlhase naar Memel op 09 mei 1876 “denkelijk aan de borst”. Hij werd te 
Tellingstedt begraven. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.L.Pekelder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 9 in de 
periode 1855 t/m 1876. 
 
De schepen 
J.L.Pekelder was gezagvoerder gedurende: 
* 1856 t/m 1870 van de kof “Heidewieka Regina”, gebouwd in 1856 te Wildervank, 69 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1870 gestrand en wrak geraakt op Helgoland; 
* 1872 t/m 1876 van de tjalk “Grietje Huisman”, gebouwd in 1871, bouwlocatie niet vermeld, 67 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip ‘’De Vrouw Heidewika”. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Lubberts Pekelder.  
Het overzicht luidt: 
1840 kok op de tjalk “Vrouw Heidewyka” onder Jan Jans Pekelder (zijn vader) geen leeftijd 
1842 kok op de smak “Heydewika”  onder Jan Jans Pekelder idem 
1854-1855 schipper op de smak “Heidewika”  idem 
1856-1867 schipper op de galjoot “Heidewiga Regina”  ?-42 jaar 
1875-1876 schipper op de smak “Grietje Huisman”  50-51 jaar. 
 

********** 
 

PEKELDER, WILLEM (LUBBERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Willem Pekelder werd geboren te Wildervank 22 juli 1830 als zoon van de wolkammer, later koopman Lubbert 
Wijchers Pekelder en Aaltje Willems Tuil. 
Hij trouwde op 09 juli 1857 te Wildervank als zeeman met Trijntje Pik, geboren te Veendam 08 september 1835 
als dochter van de scheepstimmerknecht, later scheepsbouwer Roelf Derks Pik en Klara Martens Kim. Trijntje 
overleed op 08 oktober 1921 te Gasselternijveenschemond, gem. Gasselte, 86 jaar, weduwe. 
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Willem overleed op 29 maart 1878 te Wildervank, 47 jaar, gehuwd. 
Willem wordt in BS-akten vermeld als “schipper” in de periode 1858-1865, als “zeeman” in 1868 en als 
“koopman” in 1873 t/m 1875. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.L.Pekelder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 115 in 
de periode 1859 t/m 1872. 
 
De schepen 
W.L.Pekelder was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1867 van de galjoot “Zephyr”, gebouwd in 1858 te Wildervank, 112 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1868 t/m 1871 van hetzelfde schip maar nu varend voor R.G. v/d Werf & Zn te Wildervank. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Willem L/Lubberts Pekelder. 
Het overzicht luidt: 
1845 kajuitwachter op de kof “Jonge Liefde” onder Geuchien Willems Stuit geen leeftijd 
1847 kok op de kof “Teilina Titia”, onder Harmannus Jans Schreuder 16 jaar 
1848 lichtmatroos op de kof “Sieke van der West” onder Roelf Wolters Luiken geen leeftijd 
1849 matroos op de kof “Engelina” onder Jan Wichers Ketelaar idem 
1850 matroos op de kof “Marchina” onder Harm Tiessens Mulder idem 
1854 stuurman op de kof “Hinderika” onder Jan Rentes Zoutman idem 
1855-1856 stuurman op de kof “Castor” onder Reinder Roelfs de Jonge idem 
1868 schipper op de galjoot “Zephir” 37 jaar 
 

********** 
 

PEKELDER, WIJCHER (WIJCHERZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Wijcher Pekelder werd geboren te Wildervank op 11 maart 1810 als zoon van de schipper Wijcher Lubberts 
Pekelder en Albertje Harms Kristiaan. Hij was de broer van Collegelid Harm Wijcherz. Pekelder. 
Hij trouwde op 30 juli 1838 te Wildervank als schipper met Grietje Roelfs Baas, geboren te Wildervank op 26 
maart 1815 als dochter van de winkelier Roel Roelfs Baas en Albertje Lubbartus de Jonge. Grietje overleed op 
25 mei 1881 te Wildervank, 66 jaar. 
Wiecher Wiecherts overleed op 29 september 1873 te Wildervank, 63 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt Wijcher vermeld als schipper in 7 akten tussen 1842 t/m 1868. 
 
Een tweede Wijcher Pekelder werd geboren 18 november 1849 te Wildervank als zoon van de schipper Wijcher 
Wijchers Pekelder en Grietje Baas 
Geen huwelijk in Groningen. Uit de monsterrollen blijkt dat deze W.W.Pekelder ook schipper is geworden 
Geen overlijdensakte gevonden in Groningen. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Een W.W.Pekelder staat in de ledenlijsten vermeld als effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te 
Wildervank met vlagnummer 82 in de periode 1856 t/m 1882. 
Omdat de W.W.Pekelder uit 1810 overleden is in 1873 kan de periode van lidmaatschap nà dit jaar niet op deze 
senior slaan. Op grond van de scheepsgegevens neem ik aan dat in de opgaven van lidmaatschap W.W.Sr zijn 
nummer heeft afgestaan aan W.W.Jr.. Een aanwijzing is dat de ledenlijsten in de Almanak van Sweys in 1877 
spreekt van W.W.Pekelder Jr.  
Voorlopig trek ik de volgende conclusie: 
W.W.Pekelder (Sr) was effectief lid van “De Harmonie” met vlagnummer 82 van 1856 t/m 1873. 
W.W.Pekelder (Jr) was effectief lid van “De Harmonie” met vlagnummer 82 van 1873 t/m 1882. 
 
De schepen 
Uit de opgaven van Bouma en de gegevens uit de monsterrollen heb ik de volgende vaargegevens samengesteld 
die wellicht in de toekomst zullen worden gecorrigeerd 
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W.W.PEKELDER SR was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1860 van de tjalk “Vrouw Grietje”, gebouwd in 1843 te Wildervank, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1861 t/m 1864 van de kof “Margaretha Hillechiena”, gebouwd in 1860 te Sappemeer, 62 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1864 gestrand bij Rügenwalde en wrak geraakt; 
* 1866 t/m 1872 van de kof “Margaretha Hillechiena”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 75 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Wycher Wychers/W/Pekelder.  
Het overzicht luidt: 
1850-1859 schipper op de smak/tjalk “Vrouw Grietje”  ?-49 jaar 
1860-1870 schipper op de kof “Margrietha Hillechiena”  50-60 jaar 
 
 
W.W.PEKELDER JR was gezagvoerder gedurende: 
* 1873 van de kof “Margaretha Hillechiena”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 75 ton o.m., varend voor 

W.W.Pekelder te Wildervank. Hij nam het gezag over van zijn vader; 
* 1874 t/m 1877 van hetzelfde schip maar nu varend voor de wed. Pekelder te Wildervank. Het schip is in 1877 

op een wrak gestoten, op Looe Baar op strand gezet en verkocht. 
* 1878 van de schoenerbrik “Klaziena Harmina”, gebouwd in 1877, bouwlocatie niet vermeld, 220 ton n.m., 

varend voor H.L. de Wijk te Pekela. 
In de verzameling van het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela bevindt zich een een aantal Reder-cedulen en rederij-
contracten. Daarin de volgende: 
“Reder-cedulle 
voor 4/80ste aandeel in het kopervast schoenebrikschip “Klasina Harmina”, in 1877 gebouwd op de 
scheepstimmerwerf van H.L. de Wijk te Oude Pekela, bevaren door kapitein Wiecher Pekelder. 
Door scheepsmeter H.Schweig te Groningen volgens meetbrief van 2.10.1877 no 160 gemeten op netto 575.59 
kubieke meter of 203.18 tonnen van 283 kubieke meter. Afgegeven te Oude Pekela in november 1877 aan H.L. de 
Wijk voor 4/80ste deel van de kosten bouw en uitrusting à f 36.000,-  = f 1.800,=. 
Ondertekend door H.L. de Wijk, boekhouder, en J.Bergh en J.Romkes van der Goot, assistenten. 
Gedrukt bij A.Mulder te Oude Pekela. 
in.nr. SW 1999/11.” 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Wycher Wychers Pekelder.  
Het overzicht luidt: 
1863 kok op de kof “Jantina Alida” onder Johannes Texer 14 jaar 
1863 kajuitwachter op de kof “Margrietha Hillechiena” onder Wycher W.Pekelder 14 jaar 
1864 kok op de de kof “Margrietha Hillechiena” onder Wycher W.Pekelder (zijn vader) 14 jaar 
1865 kok op de schoener “Ena Elisabeth” onder Jan M.Smit 16 jaar 
1867-1870 matroos op de kof “Margrietha Hillechiena” onder Wycher W.Pekelder 17-20 jaar 
1875 schipper op kof “Margrietha Hillechiena” 25 jaar 
1877-1878 schipper op de schoenerbrik “Klazina Harmina”  28 jaar 
 

********** 
 

PIK, ALBERT (JACOBZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Albert Pik werd geboren 14 mei 1829 te Veendam als zoon van de scheepstimmerman Jacob Jans Pik en Trijntje 
Alberts Hansens. 
Hij trouwde op 06 februari 1862 te Wildervank als buitenvaarder met Trijntje Kempinga, geboren 10 augustus 
1838 te Wildervank als dochter van de zilversmid Eerrke Jans Kempinga en Marchien Pieters Boer. Trijntje 
overleed op 09 augustus 1875, 37 jaar. 
Hij hertrouwde op 01 maart 1877 te Wildervank met Harmke Emmelkamp, geboren te Wildervank 07 maart 
1828 als dochter van Filippus Eerns Emmelkamp en Geertruida Jans Ligger. Zij was de weduwe van de 
schippers Engelardus Fokkes Muller en Barend Geerts Smid. Harmke overleed op 05 april 1897 te Wildervank, 
69 jaar. 
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Albert Pik als zoon van Jacob Pik en Annechien Derks Vosman (sic), weduwnaar van Harmke Emmelkamp 
eerder weduwnaar van Trijntje Kempinga wordt gemeld te zijn overleden te ’s Gravenzande geregistreerd op 11 
november 1904, 75 jaar en 5 maanden.  
In BS-akten wordt Albert vermeld als “zeeman” in 1863, als “schipper” in 1866, 1869 en 1872 en als “rustend 
schipper in 1900. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.J.Pik was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 7 in de periode 
1868 t/m 1898. 
 
De schepen 
A.J.Pik was gezagvoerder gedurende: 
* 1855 van de kof “Jacoba Hazewinkel”, gebouwd in 1835 te Hoogezand, 90 ton o.m., varend voor Braams & 

Schaafsma te Harlingen. Gezonken in de Noordzee; 
* 1867 t/m 1876 van de 2-mastschoener “Catharina”, gebouwd in 1866 te Sappemeer, 132 ton o.m., varend voor 

D.Mulder & Zn te Winschoten. Het schip werd in 1876 in zinkende staat verlaten; 
* 1878 van de 2-mastschoener “Fennechiena”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 179 ton o.m., varend voor 

J.Romkes v/d Goot. Het schip ging in dit jaar over naar kapitein/eigenaar W.Jager, die het herdoopte in 
“Uranus”; 

* 1879 t/m 1888 van de 3-mastschoener“Geertruida Strating”, gebouwd in 1878 te Pekela, 210 ton n.m., varend 
voor G.H.Strating te Pekela. Het schip werd in 1888 verkocht naar Denemarken. 

 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Albert J./Jacobs/Jakobs Pik. 
Het overzicht luidt: 
1844 kok op de smak “Verwachting” onder Jan Alberts Hanssen geen leeftijd 
1845-1846 kok op de kof “Pollux” onder Geert Roelfs de Jonge 16 -? jaar 
1847 lichtmatroos op de kof “Jakoba Hazewinkel” onder Jan Germs Boon geen leeftijd 
1848 kok op de kof “Jakoba Hazewinkel” onder Jan Germs Boon idem 
1849 matroos op de kof “Jakoba Hazewinkel” onder Jan Germs Boon idem 
1850 kok op de kof “Adriana” onder Jan Roelfs Veenhuizen idem 
1853 stuurman op de kof “Jakoba Hazewinkel” onder Jan Germs Boon idem 
1859 stuurman op de kof “Dina Marchina” onder Remmelt G.Engelsman 28 jaar 
1872-1876 schipper op de schoener “Catharina” 40-45 jaar 
1877 schipper op de schoener “Fennechiena” 46 jaar 
1878 schipper op de “Geertruida Stratingh”  47 jaar 
 

********** 
 

PILON, JACOB (JACOBZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jacob Pilon werd geboren te Appingedam 03 oktober 1855 als zoon van schipper Jacob Berends Pilon en Hindriktje 
Pieters Vos. 
Hij trouwde op 06 november 1878 te Appingedam als schipper met Arendina Meijer, geboren te Appingedam op 
18 juli 1853 als dochter van de timmerman Hindrik Jurjens Meijer en Geertruida Thomas Kremer. Arendina 
overleed op 24 februari 1949 te Groningen, 95 jaar. 
Jacob overleed op 07 maart 1929 te Groningen, 73 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J.Pilon was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 10 in de 
periode 1893 t/m 1901. 
 
De schepen 
Bouma geeft geen scheepsopgaven van J.J.Pilon, maar wel van ene J.P. Pilon, die blijkens de akten te Groningen 
ook scheepskapitein is geweest, maar wellicht binnenschipper. Diens schip is in 1885 de tjalk “Margaretha 
Engelina”, gebouwd in 1882, bouwlocatie niet vermeld, 63 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit 
Wildervank. 
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In de ledenlijsten uit de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart van “ De Harmonie”  uit 1894 t/m 
1901 staat J.J.Pilon te boek als gezagvoerder van een schip “Margrietha”. 
De monsterrollenlijst  uit het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen geeft geen opgaven. 
 

********** 
 

PLUKKER, GEERT 
Familiegegevens en opleiding 
Geert Plukker werd geboren 05 november 1837 te Nieuwe Pekela als zoon van de schipper Klaas Plukker en Heiltje 
Jans Prijee. 
Hij trouwde op 30 januari 1873 te Nieuwe Pekela als zeeman met Geertje Korter, geboren 18 april 1836  te 
Harlingen als dochter van Geert Jans Korter en Wietske Kiers Hagedoorn. Geertje overleed te Nieuwe Pekela op 28 
maart 1898, 61 jaar, weduwe. 
Provinciale Groninger Courant 11 november 1896 
Amsterdam, 9 november. Volgens alhier ontvangen particulier telegram is het Nederlandse schip (opm: bark) 
CAPELLA, kapt. G. Plukker, op reis van Rotterdam naar Riga, bij Domesnaes (opm: Kolkasrags, Letland) 
gestrand (opm: op 15 oktober) en wrak geworden. Een gedeelte der bemanning is gered en te Riga geland, de 
kapitein en een matroos zijn verdronken. 
Geert wordt in BS-akten van 1879 en 1881 vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.Plukker was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 102 in de 
periode 1880 t/m 1896. 
 
De schepen 
G.Plukker was gezagvoerder gedurende: 
* 1877 van de schoenerbrik “Neutraal”, gebouwd in 1872, bouwplaats niet vermeld, 139 ton o.m., varend voor 

G.H.Stratingh te Pekela; 
* 1878 t/m 1886 van de 2-mastschoener “Quintus” ex Hooite Wicher, gebouwd in 1860 te Nieuwendam, 171 ton 

o.m., varend voor F.W. v/d Elst & Co te Schiedam; 
* 1887 t/m 1890 van de 2-mastschoener “Gezusters”, gebouwd in 1857 te Amsterdam, 213 ton o.m., varend voor 

J.A. de Groot te Pekela; 
* 1891 t/m 1892 van hetzelfde schip maar nu varend voor A. de Groot te Pekela. In 1892 werd het schip verkocht 

naar Elseneur; 
* 1893 t/m 1896 van de bark “Capella” ex Frau Sophie, gebouwd in 1858 te Bremerhaven, 501 ton o.m., varend 

voor B.B.Drenth te Pekela. Het schip is bij Domesnaes gestrand en wrak geraakt. 
 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geert en Geert K./Klaassen Plukker. 
Het overzicht luidt: 
1852-1853 scheepsjongen op de “Frouwina Elisabeth” onder Meilof J. de Jonge 15-16 jaar 
1854 lichtmatroos op de “Frouwina Elisabeth” onder Meilof J. de Jonge 17 jaar 
1858 lichtmatroos op de “Hinderika” onder Freerk H.Plukker geen leeftijd 
1869 stuurman op de kof “Annechiena Elzina” onder Jan Kappen Brouwer 31 jaar 
1870 stuurman op de kof “Albertine” onder Pieter P.Schuur geen leeftijd 
1874 stuurman op de kof “Willemina” onder Harm Gerrits de Jonge 36 jaar 
1888-1891 schipper op de schoener “Gezusters” 50-53 jaar 
1892 schipper op de bark “Capella” 54 jaar 
 

********** 
 

PLUYM, THERESIUS CIPERIANUS 
Familiegegevens en opleiding 
Theresius Ciperianus/Siperianus Pluijm werd aangegeven op 14 maart 1822 te Zwolle als zoon van Steven Pluijm 
en Agnieta Johanna Voorhorst. 
Hij trouwde op 01 februari 1847 te Veendam met Aafjen Hieronimus Herwig, geboren op 05 oktober 1822 te 
Veendam als dochter van de verver/glazenmaker Hieronimus Jacobs Herwig en Maria Jarkes Laarman. 
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Geen overlijdensgegevens gevonden van Theresius noch Aafjen. 
In BS-akten uit 1853, 1859 en 1862 wordt Theresius vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
T.C.Pluym was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  uit Wildervank met vlagnummer 119 in de 
periode 1859 t/m 1866. 
T.C.Pluijm was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 86 in de periode 1862 t/m 1864. 
 
De schepen 
T.C.Pluim was gezagvoerder gedurende: 
* 1853 t/m 1860 van de kof “Stad Almelo”, gebouwd in 1840, bouwplaats niet vermeld, 90 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was in 1860 in liquidatie; 
* 1860 t/m 1862 op de smak “Afina”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 64 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1862 gezonken op de Hollandse kust; 
* 1865 van de brik “Geert Herwig”, gebouwd in 1858 te Sappemeer, 179 ton o.m., varend voor G.Herwig te 

Veendam. 
 
Het bestand aan monsterrollen op site van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen vermeldt maar 1 
keer de naam van Theresius Pluijm en wel: 
16 februari 1847, kof “Vriendschap”, kapitein Harm Landeweer. Voorts stuurman Theresius Siepereanus 

Pluijm, kok matroos en een lichtmatroos. 
 

********** 
 

POMPER, JAN (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Pomper werd geboren te Veendam 17 juni 1821 als zoon van de zeeman Jan Jans Pomper en Grietje Jezajas 
Schoonbeek. 
Hij trouwde op 18 december 1850 te Veendam als zeeman met Geertje Gerrits Bakker, geboren te Sappemeer 08 
juni 1825 als dochter van de landbouwer Gerrit Alberts Bakker en Meike Pieters Hoen. Geertje Gerrits overleed 
op 06 april 1908 te Veendam, weduwe. 
Jan Jans Pomper overleed op 12 december 1896 te Westerdiep gem. Veendam, 75 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten uit de periode 1852 t/m 1865 wordt Jan Pomper vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J.Pomper was effectief lid van het zeemanscollege “De Vereeniging” uit Delfzijl met vlagnummer 85 in de 
periode 1853 t/m 1862. 
Jan J.Pomper was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 131 in de 
periode 1861 t/m 1896. 
Jan J.Pomper was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 150 in de perioden 1851 t/m 1880 en 1886 t/m 1897. 
 
De schepen 
J.J.Pomper was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1855 van de kof “Petronella” ex Vrouw Hendrika, gebouwd in 1825 te Joure, 95 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Pekela. Het schip is in 1855 gestrand en wrak geraakt; 
* 1849 t/m 1855 van de kof “Margaretha”, ex Petronella, ex Vrouw Hendrika, gebouwd in 1825 te Joure, 95 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar te Pekela. Gestrand bij Tolböll; 
* 1854 t/m 1860 van de schoenerkof “Fennechiena Catharina”, gebouwd in 1852 te Pekela, 60 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1861 voor kapitein/eigenaar A.A.Boiten te 
Veendam en was herdoopt in “Walrus”; 

* 1858 t/m 1865 van de kof “Geertje” ex Mina & Willem, gebouwd in 1849 te Pekela, 99 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 

* 1866 t/m 1878 van de schoenerbrik “Geerdina Afina”, gebouwd in 1865 te Veendam, 194 ton o.m., varend voor 
A.van Linge Ez te Veendam. Het schip is in 1878 bij Kaap Ortegal gezonken. 
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In 33 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Jans Pomper. 
Het overzicht luidt: 
1839 kok op de kof “Geertruida Hinderika” onder Evert Rentes Zoutman geen leeftijd 
1841 stuurman op de kof “Jantina” onder Reint T. de Jonge idem 
1842 matroos op de “Willem” onder Israel de Boer idem 
1842-1843 stuurman op de kof “Jantina” onder Reint T. de Jonge idem 
1843 stuurman op de “Vrouw Martha” onder Jacob Tonnis de Jonge idem 
1844-1845 stuurman op de “Anna” onder Geert K.Wijkmeijer idem 
1846-1847 stuurman op de kof “Jantina” onder Reint T. de Jonge idem 
1848-1849 stuurman op de kof “Jantina onder Berend Stubbe 24-25 jaar 
1850 schipper op de kof “Margaretha” geen leeftijd 
1851 stuurman op de kof “Ida Hillechina” onder Ernst G.Broekema idem 
1852-1855 schipper op de kof “Margaretha” 30-?  Jaar 
1859-1862 schipper op de kof “Geertje” 37-41 jaar 
1871-1877 schipper op de schoenerbrik “Geerdina Afina” ?-54 jaar 
 

********** 
 

POORTA, WUBBE (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Wubbe Poorta werd geboren 26 november 1805 te Nieuweschans als zoon van de Jan Wubbes Poorta en Hillechien 
Epkes. 
Hij trouwde op 21 juli 1832 te Nieuwe Pekela als zeeman met Sietske Kaspers van Greven, geboren 26 augustus 
1806 te Nieuwe Pekela als dochter van de schipper Kasper Jans van Greven en Jantje Eilderts Mugge. Sijtske 
overleed op 04 oktober 1838 te Nieuwe Pekela, 32 jaar. 
Wubbe hertrouwde op 02 maart 1842 te Nieuwe Pekela als schipper met de “winkeliersche” Tijsina Hindriks 
Douwes, geboren te Groningen 28 februari 1812 als dochter van  de zeilmaker, later logementhouder, Hindrik Brug 
Douwes en Annechien Johannes Limborgh en weduwe van de schipper Jurjen Berends Nuisker. Tijssina overleed 
op 14 juni 1875 te Wildervank, 63 jaar. 
Wubbo overleed op 17 oktober 1880 te Musselkanaal, gem. Onstwedde, 74 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In BS-akten uit 1833, 1836 en 1838 wordt Wubbo vermeld als zeeman, en in 9 akten uit de periode 1843 t/m 1875 
als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.J.Poorta was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 91 in de 
periode 1857 t/m 1878. 
 
De schepen 
W.J.Poorta was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1863 van de kof “Tweelingen”, gebouwd in 1852 te Veendam, 55 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1866 bij Harlingen gestrand (maar het is onduidelijk of 
dat onder kapitein Poorta is gebeurd. Gezien de volgende opgave kennelijk niet). Het schip ging in 1866 
over naar de binnenvaart; 

* 1865 t/m 1876 van de kof “Tyssiena”, gebouwd in 1864 te Foxhol, 79 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 
vanuit Wildervank. Het schip is in 1876 bij Fraserburgh gestrand en wrak geraakt. Hert schip was vernoemd 
naar de vrouw van de kapitein/eigenaar. 

 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
W.J./ Wubbo Jans Poorta.  
Het overzicht luidt: 
1830 matroos op de “Concordia” onder Otto P.Smit 24 jaar 
1840 stuurman op de “Nederlander” onder Jan Harms Jonker 34 jaar 
1847 stuurman op de “Gesina Johanna”, onder Harm W.Lukens geen leeftijd 
1848 stuurman op de kof “Jantina” onder Klaas Hendriks Bakker 41 jaar 
1848 stuurman op de “Henderika Annechiena” onder Hendrik K. de Boer 41 jaar 
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1850 stuurman op de kof “Alkanna Elisabeth” onder Johannes van Duinen geen leeftijd 
1852 schipper op de galjoot “Tweelingen” 48 jaar 
1868-1875 schipper op de kof “Tijsiena 62-69 jaar. 
 

********** 
 

PRINS, FEIJE KORNELIS 
Familiegegevens en opleiding 
Feije Kornelis Prins werd geboren 13 juli 1827 te Heereveen als zoon van de beurtschipper Kornelis Jelles Prins 
en Aukje Feijes. 
Hij trouwde op 26 november 1856 te Wildervank als scheepskapitein met Weia Brongers, geboren 05 september 
1838 te Wildervank als dochter van de scheepskapitein Bronger Luitjens Brongers en Sophia Jans Lewes. Weia 
overleed op 14 juni 1861 te Wildervank, 22 jaar. 
Volgens het overlijdensregister 1876 te Sneek werd een lijk gevonden op Evermannsplaat bij Borkum door ene 
schipper Albert Bakker en geïdentificeerd aan de hand van de scheepspapieren als scheepskapitein Feije Cornelis 
Prins uit Sneek in Holland 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
F.C.Prins was effectief lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam met vlagnummer 616 in de 
periode 20 maart 1855 t/m 1861. Hij werd door F.C.Jaski als lid voorgedragen. 
F.C.Prins was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 79 in de 
periode 1860 t/m 1865. 
F.C.Prins was effectief lid van het zeemanscollege “De Vooruitgang” te Sappemeer met vlagnummer 70 in de 
periode 1866 t/m 1874. 
 
De schepen 
F.C.Prins was gezagvoerder gedurende: 
* 1866 t/m 1871 van de 2-mastschoener “Heereveen” ex Zwaannette, gebouwd in 1850 te Hoogeveen, 116 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Sappemeer; 
* 1873 t/m 1875 van de 2-mastschoener “Heereveen” ex Zwaannette, gebouwd in 1850 te Hoogeveen, 116 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Sneek. Het schip is in 1875 bij Norden verongelukt. 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt de naam van 
F.C./K. Prins niet genoemd 
 

********** 
 

PRINS, HARM (HEIKEZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harm Prins werd geboren 20 augustus 1820 te Wildervank als zoon van Heike Harms Prins en Grietje Hindriks 
Top. 
Harm trouwde op 17 december 1846 te Wildervank als zeeman met Trijntje Jans Boer, geboren te Wildervank  op 
26 mei 1817 als dochter van de landbouwer Jan Jacobs Boer en Grietje Geerts Kramer. Trijntje overleed op 31 juli 
1894 te Wildervank, 77 jaar, weduwe. 
Geen overlijdensakte gevonden van Harm Prins. 
 Harm werd in BS-akten vermeld als “zeeman” in 1846 en 1847 en als “schipper” in 1849, 1851 en 1854. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Harm Prins was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 71 in de 
periode 1855 t/m 1864.  
 
De schepen 
H.K.Prins was gezagvoerder gedurende: 
* 1848 t/m 1849 van de smak “Hillechiena”, gebouwd in 1840 te Wildervank, 58 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 



 209

* 1851 t/m 1861 van de kof “Heiko Prins”, gebouwd in 1850 te Sappemeer, 74 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. (schip vernoemd naar de vader van schipper Harm Prins). Het schip is 
in 1861 gezonken in de Noordzee. 

 
NRC 29 december 1861 
Wildervank, 24 december. Volgens bericht van kapt. H.K. Prins, voerende het alhier te huis behorend kofschip 
HEIKO PRINS, is zijn schip de 6e dezer in de Noordzee, op 56º51' N.B. en 5º31' O.L, gezonken, doch hij, 
benevens zijn scheepsvolk, gered. Hij was 24 november met een lading haver van Helsingborg vertrokken en de 
volgende dag Elseneur gepasseerd; had in de Noordzee veel stormweer gehad, waardoor het schip in zodanige 
staat geraakte, dat men genoodzaakt werd het te moeten verlaten. In deze hachelijke omstandigheden werd het 
schip aangetroffen door kapt. J.H. Stuut (opm: mogelijk J.H. Stuit), mede van de Wildervank, die niets 
onbeproefd liet om de in nood verkerende te redden. Na veel moeite lukt het hem kapitein Prins met zijn volk 
van zijn reeds zinkende vaartuig te redden en op het zijne over te nemen, waar zij liefderijk verpleegd en 
waarmede zij behouden te Londen aangebracht werden. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm  H/Heikes Prins. 
Het overzicht luidt: 
1839 kok op de “Harmina”  onder Pieter Simon Brouwer geen leeftijd 
1840 mattroos op de hektjalk “Harmina”  onder Pieter Simons Brouwer idem 
1841 matroos op de kof “Hoop” onder Jan Rudolf Eilers idem 
1844 stuurman op de kof “Wilhelmina” onder Edo Lamberts Meijer idem 
1847 schipper op de smak “Hillechina”  idem 
1849 schipper op de tjak “Catharina”  idem 
1850-1861 schipper op de kof “Heike Prins”  ?-40 jaar 
1863 schipper op de smak “Drie Gebroeders”  42 jaar 
 

********** 
 

PRONK, BEREND (BERENDZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Berend Pronk werd geboren op 06 maart 1836 te Wildervank als zoon van schipper Berend Krans Pronk en 
Jantje Berends Steenge. 
In de overlijdensakte is geen relatie genoemd. Ook geen huwelijksakte gevonden en dus vermoedelijk 
ongetrouwd gebleven. 
Berend overleed op 09 maart 1915 te Stadskanaal gem. Onstwedde, 79 jaar, zonder beroep. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.B.Pronk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 92 in de 
periode 1861 t/m 1863. 
 
De schepen 
J.B.Pronk was gezagvoerder gedurende: 
 * 1855 t/m 1863 van de kof “Hendrika Geziena”, gebouwd in 1854 te Kiel-Windeweer, 80 ton, varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1863 verkocht naar het buiteland; 
* 1861 t/m 1884 van de 2-mastschoener “Maria”, gebouwd in 1860 te Veendam, 148 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Berend/Berend B./ Berend Berends Pronk. 
Het overzicht luidt: 
1851-1852 kok op de tjalk “Jantina” onder Egbert Jans Dik geen leeftijd 
1853 kok op de kof “Gezina Pronk” onder Okke Willems Pronk idem 
1854 lichtmatroos op de galjoot “Henderika Gesina” onder Jacob B.Pronk 17 jaar 
1856 matroos op de galjoot “Henderika Gesina” onder Jacob B.Pronk geen leeftijd 
1857-1859 stuurman op de galjoot “Henderika Gesina” onder Jacob B.Pronk 20-22 jaar 
1860 schipper op de galjoot “Henderika Gesina” 23 jaar 
1865 stuurman op de schoener “Maria” onder Jakob B.Pronk 29 jaar 
1867 stuurman op de kof “Veendammer Courant” onder Roelf H.Zoutman 30 jaar. 
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PRONK, DREWES (EISSOZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Drewes Pronk werd geboren op 15 mei 1823 te Wildervank als zoon van de schipper Eisso Jacobs Pronk en 
Roelfien Drewes Joosten. 
Drewes trouwde op 18 januari 1849 te Wildervank als varensgezel met Gepke Cornelis Jonker, geboren 28 maart 
1825 te Wildervank als dochter van de schipper Cornelis Daniëls Jonker en Trijntje Jans Klunder. Gepke 
overleed op 30 maart 1906 te Wildervank, 81 jaar, weduwe. 
Drewes overleed op 26 april 1872 te Wildervank, 48 jaar, schipper. 
In BS-akten wordt Drewes vermeld als schipper in de periode 1850 t/m 1872. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.E.Pronk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 135 in de 
periode 1862 t/m 1873. 
 
De schepen 
D.E.Pronk was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1856 van de tjalk “Vertrouwen”, gebouwd in 1846 te Groningen, 57 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat geen verwijzingen naar 
Drewes Pronk 
 

********** 
 

PRONK, JAKOB (BERENDZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jakob Pronk werd geboren op 09 maart 1834 te Wildervank als zoon van de schipper Berend Krans Pronk en 
Jantje Berends Steenge. 
Jakob trouwde op 03 februari 1860 te Wildervank als schipper met Maria Deuze, geboren 30 mei 1836 te 
Wildervank als dochter van schipper Jacob Geerts Deuze en Marijke Eilts Pot. Maria overleed op 15 januari 
1898 te Stadskanaal, 62 jaar, weduwe. 
Jakob overleed op 01 januari 1888 te Stadskanaal, gem. Onstwedde, 53 jaar, zonder beroep. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1861-1880 wordt Jakob Pronk vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.B.Pronk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 92 in de 
periode 1858 t/m 1860 en met vlagnummer 103 in de periode 1861 t/m 1888. 
 
De schepen 
J.B.Pronk was gezagvoerder van:  
* 1855 t/m 1863 van de kof “Hendrika Geziena”, gebouwd in 1854 te Kiel-Windeweer, 80 ton, varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1863 verkocht naar het buiteland. 
 
In 19 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
J./Jacob B./Berends Pronk. 
Het overzicht luidt: 
1848  koksmaat op de tjalk “Jantina”  onder Harm Jacobs Blaak geen leeftijd 
1850 matroos op de tjalk “Jantina”  onder Harm Jacobs Blaak idem 
1851-1852 matroos op de tjalk “Jantina” onder Egberrt Jans Dik idem 
1854-1859 schipper op de galjoot “Henderika Gesina”  20-24 jaar 
1862-1875 schoener “ Maria”  27-40 jaar. 
 

********** 
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PRONK, JACOB (KLAASZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jacob Pronk werd geboren te Wildervank 14 maart 1822 als zoon van de schippersknecht, later schipper Klaas 
Jacobs Pronk en Roelfien Oostra. Hij was de broer van Collegelid Roelf Klaasz. Pronk. 
Hij trouwde op 14 januari 1847 te Wildervank als zeeman met Geesien Jans Boer, geboren te Wildervank 19 
maart 1822 als dochter van de landbouwer Jan Jakobs Boer en Frouwke Jakobs Pronk. 
Geen overlijdensakten van Jacob en Geesien kunnen vinden maar in ieder geval voor 1883. 
In BS-akten uit de periode 1848 t/m 1858 wordt Jacob Pronk vermeld als “ schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.K.Pronk was effectief lid van het zeeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 21 in de 
periode 1857 t/m 1861. 
 
De schepen 
J.K.Pronk was gezagvoerder gedurende: 
* 1843 t/m 1853 van de smak “Geziena” ex Hillechiena, gebouwd in 1839 te Wildervank, 58 ton o.m., varend 

voor A.P.Pelink te Zuidlaren; 
* 1854 t/m 1859 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 

1859 verkocht naar het buitenland. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jacob Klasens/Klaassens Pronk. 
Het overzicht luidt: 
1841 stuurman op de tjalk “Roefina” onder Klaas Jaccobs Pronk (zijn vader)  
1846 stuurman op de “Alida” onder Willem Derks Dekker  
1847 stuurman op de smak “Hillechina” onder Harm Heikes Prins  
1848-1849 schipper op de smak “Hillegina”  
1850-1851 schipper op de smak Gesina”  
In de monsterrollen zijn geen leeftijden en woonplaatsen genoemd van Jacob Pronk. 

********** 
 

PRONK, KLAAS (JAKOBZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Klaas Pronk werd gedoopt 19 oktober 1794 te Wildervank als zoon van de schipper Jakob Willems Pronk en 
Geessien Eisses Boer. 
Hij trouwde op 04 januari 1821 te Veendam als zeeman met Roelfien Roelfs Oostra gedoopt te Veendam 10 
september 1797 als dochter van de schipper Roelf Goukes Oostra en Jantje Sijmons. Roelfien overleed op 30 juli 
1883 te Wildervank, 85 jaar, weduwe. 
Klaas overleed op 14 maart 1857 te Wildervank, 62 jaar. 
In een reeks van BS-akten wordt Klaas Pronk vermeld als “schippersknecht” in 1822, als “ varensgezel” in 1823 
en als schipper in de periode 1825 t/m 1857. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Klaas J Pronk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 8 in de 
periode 1840 t/m 1842 en van 1850 t/m 1857. Wellicht een aaneengesloten periode. 
 
De schepen 
K.J.Pronk was gezagvoerder gedurende: 
* 1834 t/m 1848 van de tjalk “Vrouw Roelina”, gebouwd in 1832, bouwplaats niet vermeld, 70 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1848 wrak geslagen bij Houstrup (DK); 
* 1853 t/m 1855 van de tjalk “Roelina” ex Tjeetsina, gebouwd in 1841 te Appingedam, 57 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1854 t/m 1857 van de kof “Roelina Oostra”, gebouwd in 1840 te Appingedam, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1843 en 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak 
voor Koophandel en Zeevaart staat als schip de “Roelina”. 
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In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas Jacobs Pronk 
Het overzicht luidt: 
1816 kok op de “Vriendschap” onder Tebbe Jans Smid geen leeftijd 
1841 schipper op de tjalk “Roefina” (“Roelina”) idem 
1842-1843 schipper op de tjalk “Roelina” 47-? jaar 
1849-1850 schipper op de kof “Roelina” geen leeftijd 
1856 schipper op de kof “Roelina Oostra” idem 
 

********** 
 

PRONK, OKKE (WILLEMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Okke Pronk werd geboren/gedoopt op 10/20 januari 1811 te Wildervank als zoon van schipper Willem 
Filippus/Philippus Pronk en Jantje Okkes. 
Hij trouwde op 21 december 1837 te Wildervank als zeeman met Geessien Jacobs Pronk, geboren/gedoopt 09/29 
september 1811 te Wildervank als dochter van schipper Jacob Willems Pronk en Geessien Eises (Boer). Geessien 
Jacobs overleed op 13 maart 1862 te Wildervank, 50 jaar en 6 maanden. 
Okke hertrouwde op 25 februari 1863 te Wildervank met Zwaantje Bos, geboren op 01 juni 1816 te Nieuwe Pekela 
als dochter van de arbeider Jan Alberts Bos en Renske Pieters de Jong. Het huwelijk werd ontbonden op 16 juni 
1881 te Winschoten. Zwaantje overleed op 11 mei 1895 te Wildervank, 77 jaar. 
Okko Willems overleed op 16 januari 1887 te Winschoten, 76 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In BS-akten van 1837 en 1838 wordt Okke Pronk vermeld als “zeeman”, als “schipper” in de periode 1843 t/m 
1872 en als “rustend schipper” in 1875. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Okke W.Pronk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 7 in de 
periode 1840 t/m 1843 en met vlagnummer 50 in de periode 1857 t/m 1864. 
O.W.Pronk was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 76 in 1841 en een Okko W.Pronk met vlagnummer 66 in de periode 1865 t/m 1868 
 
De schepen 
O.W.Pronk was gezagvoerder gedurende: 
* 1840 t/m 1851 van de kof “Geziena”, gebouwd in 1839 te Sappemeer, 78 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip voer in 1852 voor reder P. van Rossem & Zn te Rotterdam en was herdoopt in 
“Hermanus”; 

* 1852 t/m 1856 van de kof “Geziena Pronk”, gebouwd in 1851 te Hoogezand, 104 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein/eigenaar; 

* 1858 van de ijzeren 2-mastschoener “Geziena Pronk”, gebouwd in 1857, bouwlocatie niet vermeld, 84 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1856 t/m 1857 van de tjalk “Onderneming”, gebouwd in 1855 te Stadskanaal, 55 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1858 t/m 1859 van de 2-mastschoener “Dolphijn”, gebouwd in 1857, bouwlocatie niet vermeld, 84 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1861 t/m 1865 van de galjoot “Hoop”, gebouwd in 1860 te Hoogezand, 128 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1843 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Gezina”. 
 
In 17 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
O.W. en Okke Willems Pronk. 
Het overzicht luidt: 
1838 stuurman op de smak “Jacobina” onder Rente J.Klunder geen leeftijd 
1839-1850 schipper op de kof “Gesina”  idem 
1851-1854 schipper op de kof “Gezina Pronk” 40-? 
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1856 schipper op de kof “Onderneming” geen leeftijd 
1858-1859 schipper op de schoener Gezina Pronk” 47-48 jaar 
1860-1864 schipper op de galjoot “Hoop” 48-53 jaar 
 

********** 
 

PRONK, ROELF (KLAASZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Roelf Pronk werd geboren te Wildervank 20 september 1829 als zoon van de schipper Klaas Jacobs Pronk en 
Roelfje Roelfs Oostra. Hij was de broer van het Collegelid Jacob Klaasz. Pronk. 
Hij trouwde op 04 februari 1857 te Wildervank als schipper met Swaantje Boer, geboren te Wildervank 24 maart 
1834 als dochter van de landbouwer Jan Jacobs Boer en Frouwke Jacobs Pronk. 
Geen overlijdensakten van Roelf en Swaantje kunnen vinden. 
In BS-akten wordt Roelf vermeld als “zeeman” in 1863 en 1872 en als “schipper” in de periode 1857-1877.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.K.Pronk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 109 in de 
periode 1858 t/m 1892. 
 
De schepen 
R.K.Pronk was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1860 van de tjalk “Zwaantje Boer” ex Anna Catharina, gebouwd in 1841 te Wildervank, 63 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de 
kapitein/eigenaar. Het schip strandde in december 1860 bij Oostende en zonk; 

* 1869 t/m 1890 van de tjalk “Hoop”, gebouwd in 1868 te Veendam, 63 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 
vanuit Wildervank. Het schip werd in 1890 verkocht naar Duitsland. 

In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Roelf Kl./Klaassens Pronk. 
Het overzicht luidt: 
1843 kok op de tjalk “Roelina” onder Klaas Jacobs Pronk (zijn vader) 13 jaar 
1849-1850 stuurman op de kof “Roelina” onder Klaas Jacobs Pronk geen leeftijd 
1856 stuurman op de kof “Roelina Oostra”  idem 
1860 schipper op de kof “Zwaantje Boer”  30 jaar 
1865 stuurman op de “Jantina” onder Harm Jakobs Blaak 35 jaar. 
 

********** 
 

PRONK, TIEMEN WILHELMUS 
Familiegegevens en opleiding 
Tiemen Wilhelmus Pronk werd geboren op 23 oktober 1838 te Delfzijl als zoon van de schipper Tiemen Arends 
Pronk en Antje Willems Schortinghuis. 
Tiemen Wilhelmus trouwde op 25 januari 1872 te Wildervank als schipper met Gesiena Pronk, geboren 04 
augustus 1849 te Wildervank als dochter van de schipper Okke Willems Pronk en Geessien Jacobs Pronk. 
Gesiena overleed op 31 mei 1932 te Delfzijl, 82 jaar, weduwe. 
Tiemen Wilhelmus overleed op 13 maart 1927 te Ermelo, zonder beroep. 
In BS-akten uit 1873 en 1875 wordt Tiemen vermeld als “schipper” en in 1898 als “sluismeester” te Farmsum. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Tieme Pronk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 96 in de 
periode 1878 t/m 1920 (de laatste ledenlijst in de zeemansalmanakken). 
 
De schepen 
T.W.Pronk was gezagvoerder gedurende: 
* 1874 t/m 1886 van de tjalk “Geziena Pronk”, gebouwd in 1872, bouwlocatie niet vermeld, 65 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein/eigenaar. 
Het schip werd in 1886 verkocht naar Duitsland. 
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In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Tiemen Wilhelmus Pronk.  
Het overzicht luidt: 
1875-1883 schipper van de hektjalk “Gezina Pronk”  35-44 jaar. 
 

********** 
 

PUISTER, HINDRIK PIETERS HAZEWINKEL 
Familiegegevens en opleiding 
Hindrik Pieters Hazewinkel Puister werd geboren op 06 november 1825 te Veendam als zoon van de schipper 
Pieter Hindriks Puister en Antje Hindriks Hazewinkel.  
Hij huwde op 19 januari 1854 te Veendam als schipper  met Annechien de Jonge, geboren 07 januari 1834 te 
Veendam als dochter van de schipper Reinder Roelfs de Jonge en Frouke Jakobs Mulder. Annechien overleed op 
22 juli 1888 te Veendam, 54 jaar. 
Hindrik zou zijn overleden te Veendam op 15 december 1905, maar ik heb geen overlijdensakte kunnen vinden 
Uit: "Puister. Een Gronings Veenkoloniaal Geslacht" door H.Puister Az (†) en Drs.A.T.Puister. Wassenaar 
1985. Typoscript, 130 pp. (CBG-G/Puis). 
Ook geen overlijdensakten te Amsterdam. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1856 t/m 1878 werd Hindriks Pieters vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.P.H.Puister was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 107 in 
de periode 1876 t/m 1890. 
 
De schepen 
H.P.Hazewinkel Puister was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1877 van de kof “Industrie”, gebouwd in 1853 te Wildervank, 93 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. In 1877 is het schip in de Noordzee gezonken; 
* 1878 t/m 1881 van de brik “Gazelle” ex Accra, ex Adolf Stranzen, gebouwd in 1861 te Geestemünde, 224 ton 

o.m., varend voor Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam; 
* 1882 t/m 1886 van de bark “Zeeleeuw” ex Jonge Cornelis, ex Jan van Schaffelaar, gebouwd in 1855 te 

Capelle aan de IJssel, 664 ton o.m., varend voor Colgaard & Bruinier te Amsterdam. Het schip werd in 
1886 gesloopt. 

 
In 4 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van  
Hindrik Pieter Hazewinkel Puister. 
Het overzicht luidt: 
1853 schipper op de schoenergaljoot “Industrie” 27 jaar 
1854-1857 schipper op de kof “Industrie” ?-31 jaar 
1875 schipper op de galjoot “Industrie” 49 jaar 
 
 

********** 
 

PUISTER, LUCAS (HINDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Lucas werd geboren op 04 juni 1825 als zoon van de schipper Hindrik Jans Puister en Fennechien Lucas 
Roelfsema. 
Hij trouwde op 17 januari 1855 te Veendam als schipper met Engelina Huizing, geboren 21 september 1826 als 
dochter van de zeeman, later schipper Philippus Nannes Huizing en Reina Jans Puister.  Engelina overleed op 02 
oktober 1855 te Veendam, 29 jaar. 
Lucas hertrouwde op 24 september 1863 te Veendam als schipper met Janke Maria Krak, geboren 18 augustus 
1827 te Veendam als dochter van de apotheker Gerhardus Harmannus Krak en Jantje Pieters Schrage. Janke 
overleed op 05 april 1880 te Veendam, 52 jaar. 
Lucas trouwde voor de derde maal op 24 september 1880 te Veendam als “vader in godshuis” met Christine 
Philipine Wichmann, geboren ca. 1829 te Rüsoir/Räsoir, Noorwegen, als dochter van Johann Joachim 
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Wichmann en Maren Rasmusdatter. Christine was de weduwe van schipper Jan Pieters Gruppelaar. Zij overleed 
op 01 september 1882 te Veendam. 
Lucas trouwde voor een vierde maal op 18 mei 1883 te Veendam als “vader in weeshuis” met de huishoudster 
Jantje Tent, geboren te Veendam 05 september 1830 als dochter van de zeeman Harm Klaassens Tent en 
Klaasjen Balster de Boer. Jantje overleed op 12 november 1912 te Veendam, 82 jaar. 
Lucas overleed op 27 juli 1899 te Oosterdiep, gem. Veendam, 74 jaar, zonder beroep. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
L.H.Puister was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 133 in de 
periode 1868 t/m 1871. 
L.H.Puister was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 2 in de periode 1856 t/m 1871. 
 
De schepen 
L.H.Puister was gezagvoerder gedurende: 
* 1853 t/m 1857 van de kof “Fennechiena”, gebouwd in 1852 te Martenshoek, 105 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1859 t/m 1861 van de kof “Fennechiena”, gebouwd in 1852 te Martenshoek, 105 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1861 in zinkende toestand verlaten; 
* 1864 t/m 1870 van de galjoot “Alphard”, gebouwd in 1863 te Martenshoek, 113 ton., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Lucas Hindriks Puister.  
Het overzicht luidt: 
1841 lichtmatroos op de kof “Drie Gebroeders”  onder Hindrik Jans Puister (zijn vader) geen leeftijd 
1845-1848 stuurman op de kof “Fennechina” onder Hindrik Jans Puister idem 
1851-1855 schipper op de kof “ Fennechina” ?-29 jaar 
 

********** 
 

REINDERS, HENDRIK JACOB (REINDERZ) 
Familiegegevens en opleiding 
Hendrik Jacob Reinders werd geboren te Wildervank 21 december 1851 als zoon van de schipper Reinder 
Hendriks Reinders en Jacobtje Tjakkes Hazewinkel. 
Hij trouwde op 18 augustus 1882 te Sappemeer, verblijvende te Batavia met de handschoen met Elizabeth Lever, 
geboren te Noordbroek 26 maart 1862 als dochter van de schipper Hindrik Lever en Jantje Tiemens Timmer. 
Gezien de scheepgegevens zal een deel van het leven van dit echtpaar zich in Nederlands Oost-Indië hebben 
afgespeeld. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J.Reinders Rz. was vlaggelid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met 
vlagnummer R67 in de periode 1881 t/m 1883.  
H.J.Reinder Rz was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 66 in de 
periode 1882 t/m 1896. Hij nam het nummer over van zijn vader Reinder H.Reinders. 
 
De schepen 
In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein 
H.J.Reinders Rz. met vlagnummer R67 als gezagvoerder in de ledenlijsten van: 
* 1881 van de 3-mastschoener “Annie” 506 ton varend voor P.Landberg & Zn & B.C. de Jong te Batavia 
* 1882 van de 3-mastschoener “Annie” 346 ton varend voor P.Landberg & Zn & B.C. de Jong te Batavia 
* 1883 van de bark “J. de Jong”   766 ton varend voor P.Landberg & Zn & B.C. de Jong te Batavia 
 
H.J.Reinders Rz was  gezagvoerder gedurende: 
* 1892 van de bark “Thorbecke VI”, gebouwd in 1884 te Nieuwendam, 911 ton n.m., varend voor A.H.Meursing 

te Amsterdam. Het schip is in 1892 te Port Durban geabandonneerd. 
Er zijn geen verwijzingen naar H.J.Reinders in de collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 
Groningen. 
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REINDERS, REINDER (HINDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Reinder Hindriks Reinders werd geboren te Wildervank op 19 januari 1826 als zoon van de ontvanger Hindrik 
Jacob Reinders en Klaasje Klaassens Tiktak. 
Hij trouwde op 31 januari 1849 te Wildervank als zeeman met Jacobtje Tjakkes Hazewinkel, geboren te 
Wildervank op 30 september 1824 als dochter van de zeeman Tjakke Jans Hazewinkel en Jantje Jans Eerkes. Zij 
overleed op 10 december 1922 te Wildervank, 98 jaar, weduwe. 
Reinder overleed op 02 december 1893 te Amsterdam in de Wijttenbachstraat 49, 67 jaar, scheepsgezagvoerder. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1849 t/m 1882 wordt Reinder vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.H.Reinders was effectief lid van het zeemanscollege “De Herkenning” te Wildervank met vlagnummer 66 in 
de periode 1850 t/m 1881 en met vlagnummer 65 in de periode 1882 t/m 1892. 
 
De schepen 
R.H.Reinders was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1861 van de kof “Jacoba Geziena”, gebouwd in 1849 te Wildervank, 108 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1861 verkocht naar Turkije en herdoopt in 
“Eugenie”; 

* 1863 t/m 1872 van de 2-mastschoener “Jacoba”, gebouwd in 1862 te Veendam, 171 ton o.m., varend voor 
J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. Het schip voer in 1874 voor Tollenaar & Zn te Amsterdam en was 
herdoopt in “Enna & Catharina”; 

* 1874 t/m 1880 van de schoenerbrik “Fokke”, gebouwd in 1872 te Nieuwedam, 227 ton o.m., varend voor W.& 
A.H.Meursing te Amsterdam. Het schip werd in 1880 te Batavia verkocht; 

* 1880 t/m 1885 van de composiet-bark “Baarn”, gebouwd in 1880 bij W.H.Meursing te Amsterdam, 1028 ton 
n.m., varend voor W.H.Meursing te Baarn. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Jacoba Geziena”. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Reinder H./Hendriks/Hindriks Reinders.  
Het overzicht luidt: 
1842 kajuitwachter op de kof “Bougina” onder Remke Jeltes de Jonge geen leeftijd 
1846 stuurman op de kof “ Elsina” onder Hindrik Arend Brouwer 19 jaar 
1851-1860 schipper op de kof “Jacoba Gesina” ?-34 jaar 
1867 schipper op de schoener “Jacoba Gesina”  41 jaar 
 

********** 
 

RIDDERKHOF, H. 
Familiegegevens en opleiding 
Ik heb geen adaequate gegevens over een Ridderkhof kunnen vinden. Wel zijn er gegevens over een 
beurtschipper Hendrik Ridderikhof die getrouwd was met Johanna Willemina Meuleman en waarvan een zoon, 
eveneens een Hendrik Ridderikhof op 07 juni 1877 als beurtschipper te Oude Pekela trouwde. 
Geen verdere gegevens gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Ridderkhof was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 54 in de 
periode 1846 t/m 1847. 
H.Ridderhof/Ridderinkhof was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te 
Veendam met vlagnummer 211 in de periode 1853 t/m 1885. 
 
De schepen 
Geen gegevens kunnen vinden, ook niet in het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 
Groningen 
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RIDDERKHOF, R. 
Familiegegevens en opleiding 
Ik heb geen adaequate gegevens over een R.Ridderkhof kunnen vinden.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Ridderkhof was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” uit Wildervank met vlagnummer 54 in de 
periode 1849 t/m 1855. 
 
De schepen 
Geen gegevens kunnen vinden, ook niet in het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 
Groningen 
 

********** 
 

RIJKENS, RENTJO (RIJKOZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Rentjo Rijkens werd geboren op 10 augustus 1829 te Wildervank als zoon van de koopman, later 
logementhouder, Rijko Luppes Rijkens en Jantje Edes Huisting. 
Hij trouwde op 22 decmber 1852 te Wildervank als zeeman met Jantje Sap, geboren 13 september 1829 te 
Veendam als dochter van de schipper Hindrik Geuchies Sap en Jantje Riemts Roelfsema. Geen overlijdensakte 
van Jantje gevonden. 
Rentjo is in 1860 vergaan met zijn schip de “Pleyaden”. Wellicht was ook zijn vrouw aan boord. 
In een geboorteakte van een kind uit 1854 wordt Rentjo vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.R.Rijkens was effectief lid van het zeemanscollege “De Herkenning” te Wildervank met vlagnummer 39 in de 
periode 1856 t/m 1860. 
R.R.Rijkens was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 220 in de periode 1856 t/m 1860. 
 
De schepen 
R.R.Rijkens was gezagvoerder gedurende: 
* 1856 t/m 1858 van de kof “Jantina Annechiena”, gebouwd in 1848 te Veendam, 117 ton o.m., varend voor 

H.G.Sap te Veendam. Het schip is in 1858 verloren gegaan; 
* 1859 van de ijzeren bark “Rio Grande”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 265 ton o.m., varend voor 

E.H.Meursing te Hoogezand. Het schip werd vermoedelijk in 1860 verkocht; 
* 1860 van de brik “Pleyaden”, gebouwd in 1860 te Sappemeer, 189 ton o.m., geen vermelding van thuishaven 

en eigenaar. Het schip is in in 1860 met man en muis vergaan in de Pinksterstorm. 
Provinciale Groninger Courant 06 juni 1860 
Amsterdam 4 juni. Bij Zandvoort is een gedeelte van het galjoen aangedreven van een nieuw, blijkbaar 
Groninger vaartuig, benevens een papier, waarop voorkwam de naam van R. Rijkens. (Red: het schip PLEIADEN 
[opm: brik, bouwjaar 1860], kapt. R. Rijkens, was de 17e mei te Newcastle zeilklaar naar Triëst). 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 2 maal de naam van 
Rentjo Rijkens genoemd en wel: 
02 februari 1856, kof “Jantina Annechina”, schipper Rentjo R.Rijkens. Voorts stuurman, matroos, lichtmatroos en 

een kajuitwachter. 
10 februari 1855, kof “Jantina Annechina”, schipper Rentjo Rijkens. Voorts stuurman en een kok. 
 

********** 
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SAP, GEUCHIEN (OTTEZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Geuchien Sap werd gedoopt 07 december 1800 te Wildervank als zoon van de schipper Otte Geuchies Sap en 
Hindrikje Pieters Boer. 
Hij trouwde op 19 december 1836 te Wildervank als zeeman met Gerarda Maria Gersonius, gedoopt te 
Groningen 22 februari 1804 als dochter van de “negociant” Willem Jans Gersonius en Margaretha Blink. Zij was 
de weduwe van de schipper Berend Karssens Decker. Gerarda overleed op 02 november 1893 te Groningen, 89 
jaar. 
Geen overlijdensakte van Geuchien gevonden, maar wellicht omgekomen met het vergaan van zijn schip de 
“Hendrik en Jansje” in 1862. 
Geen geboorten van kinderen gevonden, dus wellicht kinderloos. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Geuchijn O.Sap was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 13 in 
de periode 1840 t/m 1862. 
 
De schepen 
G.O.Sap was gezagvoerder gedurende: 
* 1831 t/m 1837 van de smak “Hendrika”, gebouwd in 1826 te Sappemeer, 56 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1838 t/m 1851 van de kof “Margaretha Everharda”, gebouwd in 1837 te Hoogezand, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in december 1851 gestrand bij Harboore. De lading 
werd geborgen; 

* 1857 t/m 1861 van de galjoot “Emma Maria”, gebouwd in 1852 te Groningen, 82 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in februari 1861 gestrand bij het Gaarsler strand. Het 
is nadien onder Deense vlag gaan varen; 

* 1862 van de galjoot “Hendrik & Jansje”, gebouwd in 1861 te Martenshoek, 84 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in december 1862 gestrand en wrak geraakt. 

NRC 28 december 1862 
Texel, 26 december. Het wordt bevestigd dat het wrak op de Vliehors afkomstig is van een Russische bark, 
bemand geweest met 18 koppen. Er is niets gevonden waaruit men de naam van het schip kon te weten komen. 
Aan de Vliehors is ook aangespoeld een stuk wrak van een nieuw kofschip, waaraan een gedeelte 
scheepsnaambord was bevestigd, waarop met vergulde letters stond: 18 HENDRIK. Daar aan het Eierlandse 
strand alhier is opgevist een stuk scheepsbord waarop: EN JANSJE staat, zal een en ander hoogst waarschijnlijk 
bij elkaar horen en zou de kof dus geheten hebben: HENDRIK EN JANSJE 1861. Aan boord van dat of van een 
ander schip is vermoedelijk een vrouw geweest, althans er is ook een stoof en naaikistje aangespoeld.  
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Margaretha Everarda”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geuchien Ottes Sap. 
Het overzicht luidt: 
1819 kok op de “Twee Gezusters” onder Hindrik Jurjens Duuntjer 
1826 matroos op de “Diana” onder Gosse Jurjens Bossinga 
1828 matroos op de “Vr. Alida” onder Hindrik R.Roelfsema 
1837-1848 schipper op de smak/kof “Margaretha Everharda” 
In geen van de monsterrollen zijn leeftijd en woonplaats vermeld. 
 

********** 
 

SAP, HINDRIK GEUCHIEN 
Familiegegevens en opleiding 
Hindrik Geuchien Sap werd geboren te Oosterdiep, gem.Veendam 30 oktober 1841 als zoon van Geuchien 
Hindriks Sap en Heilina Ida van Deest. Vader Geuchien was bij de geboorte overleden en in leven schipper. 
Hindrik trouwde op 01 oktober 1869 als schipper met Marchien Kolk geboren 23 maart 1843 te Oosterdiep, gem. 
Veendam als dochter van de schipper Detmer Boukes Kolk en Jantje Berends Bol. Marchien overleed op 26 
februari 1883 te Veendam, 39 jaar. 
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Hindrik Geuchien hertrouwde op 04 april 1887 te Veendam met Hinderika Bos, geboren te Veendam 18 
december 1853 als dochter van de timmerman Jan Pieters Bos en Jakoba Magdalena Schilt. Zij was de weduwe 
van Berend Frans Brouwer. Hinderika overleed op 30 maart 1914 te Kalkwijk gem. Hoogezand, 60 jaar. 
Hindrik Geuchien overleed op 07 oktober 1899 te Windeweer, gem. Hoogezand, 57 jaar. 
In een 6 tal BS-akten tussen 1870 en 1881 wordt Hindrik Geuchien vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.G. Sap was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 4 in de 
periode 1872 t/m 1899. 
H.G.Sap was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 99 in de periode 1876 t/m 1886. 
 
De schepen 
H.G.Sap was gezagvoerder gedurende: 
* 1868 t/m 1873 van de schoenerbrik “Cornelia & Maria”, gebouwd in 1863 te Leer, 190 ton o.m., varend 

voor P.H.Kaars Sijpesteyn te Krommenie; 
* 1874 t/m 1884 van de schoenerbrik “Catharina”, gebouwd in 1864 te Nieuwendam, 193 ton o.m., varend 

voor P.H.Kaars Sijpesteyn te Krommenie. 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeld geen Hindrik 
Geuchien Sap uit de tweede helft van de 19e eeuw. 
 
De schoener “Cornelia en Maria” onder kapitein H.G.Sap was in 1866 te Amsterdam, arriveerde op 27 januari 
1867 te Valparaiso met suiker dus via een Kaap Hoorn ronding. De retouroute is niet bekend. 
Dezelfde schoener met dezelfe kapitein waren op 12 september 1867 te Texel en bereikten, via Kaap Hoorn, op 
24 januari 1868 Valparaiso. Op 03 maart vertrok het schip naar Montevideo, dus weer rond Kaap Hoorn en van 
daar vertrok het op 10 juni naar Antwerpen. 
“Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de 
Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-
vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911. 
 

********** 
 

SAP, OTTO GEUCHIEN 
Familiegegevens en opleiding 
Otto Geuchien Sap werd geboren 19 juli 1841 aan boord van het smakschip Hendrica op reis van Harlingen naar 
Kolenbuttel, Holstein als zoon van de zeekapitein Hermannus Petrus de Boer Sap en Catharina Dorothea Greef. 
De geboorte werd op 31 december 1841 ingeschreven te Wildervank. 
Otto trouwde op 09 januari 1868 te Wildervank als zeeman met Roelfien Schuringa, geboren te Wildervank op 
15 februari 1847 als dochter van de landbouwer Tjakke Hindriks Schuringa en Sara Jans Kloppenburg. Roelfien 
overleed op 23 mei 1908 te Musselkanaal, gem. Onstwedde, 61 jaar. 
Otto Geuchien overleed op 15 september 1919 te Musselkanaal, gem. Onstwedde, 78 jaar, weduwnaar. 
In een reeks BS-akten werd Otto Sap vermeld als “schipper” in 1868-1874, als “sluiswachter” in 1876, als 
“verlaatmeester” in 1879 -1890 en als “koopman” in 1893 en 1896. 
 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Otto Sap was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 27 in de 
periode 1870 t/m 1879 en met vlagnummer 50 in de periode 1880 t/m 1896. 
 
De schepen 
O.H.Sap was gezagvoerder gedurende: 
* 1871 t/m 1872 van de 2-mastschoener “Otto”, gebouwd in 1860 te Hoogezand, 147 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Workum; 
* 1869 t/m 1870 van de kof “Zwaantje Thelina” ex Zwaantina, gebouwd in 1852 te Waterhuizen, 97 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1871 door de k/e herdoopt in 
“Herman”; 

* 1871 t/m 1875 van de kof “Herman” ex Zwaantina Thelina, ex Thelina, gebouwd in 1852 te Groningen, 97 
ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
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In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Otto Geuchiens Sap. 
Het overzicht luidt: 
1857 lichtmatroos op de kof “Zwaantina Jeltina” onder Herman Pieter de Boer Sap (zijn vader) 15-17 jaar 
1858-1859 lichtmatroos op de galjoot “Zwaantina Thelina” onder Herman Pieter de Boer Sap    16-17 jaar 
1860 matroos op de kofgaljoot “Zwaantina Thelina” onder Herman Pieter de Boer Sap   18 jaar 
1861-1866 stuurman op de kof “Zwaantina Thelina” onder Herman Pieter de Boer Sap     19-24 jaar 
1871-1874 schipper op de kof “Herman”      28-32 jaar 
 

********** 
 
In een serie leden van het zeemanscollege te Wildervank met de naam Scholten wordt de familienaam binnen 
hetzelfde lid gespeld als Scholten en Scholtens. Ik heb de vermelding in de geboorteakte als de juiste 
aangehouden 
 

SCHOLTEN, ADRIAAN (HENDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Adriaan Scholten werd geboren te Wildervank 19 oktober 1822 als zoon van varensgezel, later schipper, Hendrik 
Jans Scholten en Heikien Adriaans Veenhoven. Hij was de broer van het Collegelid Jan Hendrikz. Scholten. 
Hij trouwde op 25 november 1847 te Wildervank als zeeman met Pietje Jans de Groot, geboren te Veendam 01 
december 1819 als dochter van de zeeman Jan Berends de Groot en Greetje Hendriksd. Duut. Pietje overleed op 
30 maart 1880 te Wildervank, 60 jaar. 
Adriaan Hendrik overleed op 24 juli 1868 te Triëst, Italië, 44 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.H.Scholten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 118 in 
de periode 1859 t/m 1868. 
A.H.Scholtens was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 108 in de periode 1850 t/m 1871. 
 
De schepen 
A.H.Scholten was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1859 op de kof “Maria”, gebouwd in 1834 te Wildervank, 70 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Veendam. Het schip ging in 1859 uit de vaart; 
* 1858 t/m 1861 van de 2-mastschoener “Robert”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 134 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in september 1861 overzeild en is gezonken bij Kaap 
de Gatt. 

 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Adriaan Hendriks Scholten. 
Het overzicht luidt: 
1839 kok op de smak “Hopende Zeeman” onder Willem Philippus Pronk geen leeftijd 
1840 kok op de tjalk “Europa” onder Hendrik Jans Scholten (zijn vader)  idem 
1842-1846 stuurman op de “Europa” onder Hendrik Jans Scholten  idem 
1848 stuurman op de kof “Fennegina” onder Hero Hendriks Duit 25 jaar 
1849-1855 schipper op de kof “Maria” geen leeftijd 
1858 schipper op de schoener “Robert” 35 jaar 
 

********** 
 

SCHOLTEN, CHRISTIAAN (KOOPZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Christiaan Scholten werd geboren te Wildervank op 07 november 1828 als zoon van de schipper Koop Jans 
Scholten en Grietje Christiaans Slof. 
Christiaan trouwde op 20 december 1855 te Wildervank als schipper met Engelina Lever, geboren te 
Winschoten, geboren 14 maart 1833 als dochter van de schipper Hindrik Hindriks Lever en Elsje Stevens ten 
Cate. Engelina overleed op 04 juli 1874 te Wildervank, 47 jaar. 
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Christiaan hertrouwde op 22 november 1877 te Wildervank als rustend schipper met Henderika Margina 
Veenhuizen, geboren te Wildervank 04 oktober 1841 als dochter van de trekschipper Roelf Luitjes Veenhuizen 
en Grietje Hendriks Oortjes. Henderika Marchiena overleed op 02 februari 1895 te Nieuweschans, 53 jaar. 
Christiaan overleed op 19 juli 1906 te Nieuweschans, 77 jaar, logementshouder, weduwnaar. 
Christiaan werd in BS-akten genoemd als schipper in 1856, 1859, 1872 en 1884; als “zeeman” in 1862 en 1878; 
als “tapper” in 1889 en bij zijn overlijden in 1906 als “logementhouder”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
C.K.Scholten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 33 in de 
periode 1855 t/m 1866 en met vlagnummer 3 in de periode 1867 t/m 1903. 
 
De schepen 
C.K.Scholtens was gezagvoerder gedurende: 
* 1853 t/m 1866 van de schoenerkof “Grietje”, gebouwd in 1852 te Hoogezand, 119 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1867 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Albert Homan” ex Amphitrite”, gebouwd in 1864 te Sappemeer, 150 

ton o.m., varend voor Feddes & Veenhoven te Wildervank; 
* 1871 t/m 1886 op hetzelfde schip maar nu varend voor A.Veenhoven Hz. te Wildervank. Het schip voer in 

1887 voor A.E.Doewes te Wildervank en was herdoopt in “Albert”. 
 
In 17 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Christiaan Koops Scholten.  
Het overzicht luidt: 
1840 kajuitwachter op de “Margaretha” onder Koop Jans Scholten (zijn vader) geen leeftijd 
1842-1844 kok op de kof “Margaretha” onder Koop Jans Scholten  idem 
1845 lichtmatroos op de kof “Margaretha” onder Koop Jans Scholten  idem 
1847-1848 matroos op de kof “Margaretha” onder Koop Jans Scholten  idem 
1851 stuurman op de kof “Margaretha” onder Koop Jans Scholten  idem 
1854-1865 schipper op de kof/galjoot “Grietje” ?-36 jaar 
1875-1876 schipper op de schoener “Albert Homan” 46-47 jaar 
 

********** 
 

SCHOLTEN, GEERT (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Geert Scholten werd geboren 09 juni 1824 te Wildervank als zoon van schipper Jan Jans Scholten en Hindrikje 
Berends Hartman. Hij was broer van de Collegeleden Jan en Koos Jan Janz. Scholten. 
Hij trouwde op 16 mei 1855 te Wildervank met Hillechien Scholten, geboren 25 augustus 1829 te Wildervank 
als dochter van de zeeman, later schipper, Hinderik Jans Scholten en Heikien Adriaans Veenhoven. Hillechien 
overleed op 23 januari 1902, 72 jaar, weduwnaar. 
Geen overlijdensakte gevonden van Geert Jans Scholten, maar  
e-mail 28 april 2006 van de heer H.Scholtens 
“Geachte Heer Parma, …. 
….Mijn overgrootvader, Geert Jans Scholten(s), is in 1876, tijdens een zware storm, bij Nantes over boord 
geslagen en verdronken. Zijn toen 17-jarige zoon, Hendrik Scholten, voer mee en was hiervan getuige. Het 
schip was zwaar gehavend door de storm, naar Nederland teruggesleept en in 1877 te Wildervank geveild en 
verkocht. Daarna kreeg het de naam “Anna”. ….”. 
In BS-akten uit de periode 1856-1870 wordt Geert vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.J.Scholten was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 59 in de 
periode 1855 t/m 1876. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt G.J.Scholtens als gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1861 van de tjalk “Vrouw Mettina” ex Goede Verwachting, gebouwd in 1829 te Sappemeer, 48 

ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Ik heb dit schip niet verder kunnen plaatsen bij 
een kapitein G.J.Scholten(s) 
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G.J.Scholtens was gezagvoerder gedurende: 
* 1856 t/m 1869 van de kof “Hillechiena Scholtens”, gebouwd in 1855 te Sappemeer, 79 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip ging in 1869 over naar rederij J.K.Mulder te Sappemeer 
en was herdoopt in “Christina Martha”. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de 
kapitein/eigenaar; 

* 1869 t/m 1873 van de 2-mastschoener “Ebenhaezer”, gebouwd in 1868 te Sappemeer, 117 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is op de kust van Brazilië verongelukt; 

* 1875 t/m 1876 van de 2-mastschoener “Ebenhaezer”, gebouwd in 1874 te Sappemeer, 131 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1878 voor J.Romkes v/d Goot te Sappemeer 
en was herdoopt in “Anna”.  

 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geert  en Geert Jans Scholten/Scholtens.  
Het overzicht luidt: 
1849 matroos op de kof “Alida Ikina” onder Jan Jans Scholten (zijn vader) geen leeftijd 
1851-1854 schipper op de tjalk “Hinderika” idem 
1857-1867 schipper op de “Hillechiena Scholtens” 32-42 jaar 
1869-1876 schipper op de “Eben Haezer” 44-51 jaar 
 
E-mail 28 april 2006 van de heer H.Scholtens  
Geachte Heer Parma, 
….Mijn overgrootvader, Geert Jans Scholten(s), is in 1876, tijdens een zware storm, bij Nantes over boord 
geslagen en verdronken. Zijn toen 17-jarige zoon, Hendrik Scholten, voer mee en was hiervan getuige. Het schip 
was zwaar gehavend door de storm, naar Nederland teruggesleept en in 1877 te Wildervank geveild en verkocht. 
Daarna kreeg het de naam “Anna”. 
Zoon Hendrik heeft daarna niet meer gevaren. Maar heeft wel, zo heb ik vernomen via een pleegkind van deze 
Hendrik Scholten, een schilderij laten maken van het schip waarop hij het laatst met zijn vader heeft gevaren. 
Op dit schilderij wordt afgebeeld een zeilschip, schoener, 131 ton, tweemaster of driemaster, varend op volle 
zee, golven blauwe kleur, naam “Eben Haezer”, vlag W.59. 
Het zou geschilderd moeten zijn door Kees van Dongen. 
Hendrik Scholten en zijn vrouw, die geen eigen kinderen hadden, zijn in februari 1940, 6 uren na elkaar 
overleden; hun huisraad is kort daarna in Ermelo, waar ze woonden verkocht; daarbij ook dit schilderij.  
Ik heb al op allerlei manieren getracht dit schilderij op te sporen, echter zonder resultaat. Ik dacht nu: misschien 
bent U eens het ergens tegengekomen?; of mogelijk weet U iets over de verblijfplaats; ik zal blij zijn met uw 
reactie, wat dat ook moge zijn. 
Met vriendelijke groet, H.Scholtens 
 

********** 
 

SCHOLTEN, H.A. 
 
Familiegegevens en opleiding 
Geen gegevens gevonden in www.allegroningers.nl 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.A.Scholten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 21 in de 
periode 1880 t/m 1889. 
H.A.Scholtens was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 64 in de periode 1879 t/m 1890. 
 
De schepen 
H.A.Scholten was gezagvoerder gedurende: 
* 1880 t/m 1887 van de koftjalk “Jonge Jacob”, gebouwd in 1875, bouwlocatie niet vermeld, 69 ton o.m., 

varend voor A.F.Rasker te Groningen. 
Geen vermelding gevonden in de reeks monsterrollen op het Nooderlijk Zeemanscollege te Groningen 
 

********** 
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SCHOLTEN, JAN 
Familiegegevens en opleiding 
Ik heb deze kapitein niet kunnen identificeren. Is er, vanwege het vlagnummer, een relatie met H.A.Scholten? 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jan Scholten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 21 in de 
periode 1876 t/m 1879. 
 

********** 
 

SCHOLTEN, JAN JANZ 
Familiegegevens en opleiding 
Jan werd geboren 29 maart 1817 te Wildervank als zoon van de schipper Jan Jans Scholten en Hinderkien 
Berends Hartman. Hij was de broer van de Collegeleden Geert  en Koos Janz. Scholten. 
Hij trouwde op 26 januari 1843 te Wildervank als schipper met Aaltje Derks Knoop, geboren 04 februari 1819 te 
Wildervank als dochter van de schipper Derk Lukas Knoop en Ike Hindriks Niesing. Aaltje overleed op 23 juni 
1879 te Amsterdam, 60 jaar. 
Jan Jans overleed op 01 februari 1905 te Wildervank, 87 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1843 t/m 1888 wordt Jan Janz Scholten vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J. Scholten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 11 in de 
periode 1849 t/m 1875. 
 
De schepen 
J.J.Scholten was gezagvoerder gedurende: 
* 1846 t/m 1849 van de koftjalk “Vrouw Alida”, gebouwd in 1844 te Sappemeer, 69 ton, varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1850 voor kapitein/eigenaar H. ter Poorten 
vanuit Amsterdam en was herdoopt in “Ida Maria”. Het schip was wellicht vermoemd naar de vrouw 
van de kapitein; 

* 1849 t/m 1853 van de kof “Alida”, gebouwd in 1838 te Groningen, 68 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 
vanuit Wildervank; 

  In 1854 voer R.H.Top als invaller op dit schip, maar daarna t/m 1857 wederom J.J.Scholten. (was 
kapitein Scholten op die reis in 1854 ziek zodat (wellicht) stuurman Top zijn taak overnam?) 

* 1856 t/m 1857 van de schoenerkof “Alida Ikina”, gebouwd in 1849 te Sappemeer, 89 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1858 voor J.Fontein te Harlingen en was 
herdoopt in “Adriana Sophia”; 

* 1858 t/m 1859 van de schoenerkof “Alida Ikina”, gebouwd in 1858 te Sappemeer, 206 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in december 1859 van Ibraila naar Balina met mais 
gestrand; 

* 1861 t/m 1864 van de galjoot “Vredelust”, gebouwd in 1861 te Sappemeer, 90 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1864 gestrand bij Laesoe, afgebracht en te 
Frederikshavn afgekeurd; 

* 1866 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Moderatie”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 122 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1872 t/m 1874 van de 2-mastschoener “Moderatie”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 122 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Alida”. 
 
In 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Jans Scholten.  
Het overzicht luidt: 
1845-1848 schipper op de kof “Vrouw Alida” geen leeftijd 
1851-1859 schipper op de “Alida Ikina” 34-41 jaar 
1867-1874 schipper op de schoener “Moderatie” 49-53 jaar 
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SCHOLTEN Jr, JAN (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Scholten werd geboren 29 december 1847 te Wildervank als zoon van schipper Jan Jans Scholten en Aaltje 
Derks Knoop. Hij was de broer van het Collegelid Hinderikus Janz. Scholten. 
Jan Scholten trouwde op 10 februari 1881 te Wildervank als zeeman met Aeikiena Scholten, geboren 15 
augustus 1853 te Beneden Verlaat, gem. Veendam te Veendam als dochter van schipper Adriaan Hindriks 
Scholten en Pietje Jans Groot. Aeikina overleed op 19 februari 1941 te Wildervank, 87 jaar, weduwe. 
Jan overleed op 08 december 1924 te Wildervank, 76 jaar. 
Jan Jans Scholten staat in BS-akten van 1881, 1884 en 1890 vermeld als “koopman”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jan J.Scholten Jr was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 11 in 
de periode 1876 t/m 1892. 
 
De schepen 
Jan J.Scholten was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1877 van de 2-mastschoener “Moderatie”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 122 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1875 t/m 1879 van de kof “Harmonie”, gebouwd in 1874 te Sappemeer, 86 ton o.m., varend voor J.Berg Jz 

te Sappemeer. Het schip is in 1879, gaande van Middlesbro naar Brixham, gezonken bij Spurn Head. 
De bemanning werd gered door een smak; 

* 1878 t/m 1880 van de koftjalk “Concurrentie”, gebouwd in 1877 te Sappemeer, 79 ton n.m., varend voor 
J.Berg Jr te Sappemeer. 

 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Jans Scholten.  
Het overzicht luidt: 
1868 stuurman op de schoener “ Anna”  onder Willem Korfker 20 jaar 
1870-1876 stuurman op de schoener “Moderatie” onder Jan Jans Scholten (zijn vader) 22-28 jaar jaar 
 

********** 
 

SCHOLTEN, J.J. 
Familiegegevens en opleiding 
Deze J.J.Scholten heb ik niet kunnen identificeren. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J. Scholten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 93 in de 
periode 1880 t/m 1882. 
 

********** 
 

SCHOLTEN, HINDRIK (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Hindrik Scholten werd gedoopt 19 maart 1786 te Wildervank als zoon van Jan Harms Scholten en Rogina 
Jurriens. Hij was de broer van het Collegelid Koop Jans Scholten. 
Hij trouwde op 14 januari 1822 te Wildervank als zeeman met Heikien Adriaans Veenhoven, gedoopt 29 oktober 
1797 als dochter van de herbergier Adriaan Hindriks Veenhoven en Hilligje Heijes Zandt. Heikien overleed te 
Wildervank op 13 oktober 1875, 77 jaar, weduwe. 
Hendrik Jans overleed op 21 juni 1868 te Wildervank, 82 jaar, rustend schipper. 
In BS-akten wordt Hindrik J.Scholten vermeld als “varensgezel” in 1822, als “zeeman” in de periode 1829-1838, 
als “schipper” in de periode 1839 t/m 1855 en als ”rustend schipper” in 1861 en 1868. 
 
lidmaatschap zeemanscollege(s) 
De ledenlijsten in de zeemansalmanakken vermelden H.J.Scholtens als lid van het zeemanscollege “De 
Harmonie” te Wildervank met vlagnummers 40 in de perioden 1841 t/m 1847 en 1851 t/m 1859.  
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Behalve Hindrik Janz Scholten heeft ook ene Harmannus Janz. Scholten gevaren in ongeveer dezelfde periode. 
Uit scheepsmeldingen in de jaargangen 1841 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart en uit de vermeldingen in de reeks van monsterrollen concludeer ik dat vlagnummer 40 moet worden 
toegekend aan Hindrik Janz, kapitein van de “Europa”. Harmannus Janz. is geen lid van “De Harmonie” 
geweest. 
 
De schepen 
H.J.Scholten was gezagvoerder gedurende: 
* 1837 t/m 1856 van de kof “Europa”, gebouwd in 1824 te Hoogezand, 80 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1854 t/m 1859 van de koftjalk “Regina Hillechiena”, gebouwd in 1841 te Sappemeer, 61 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Appingedam; 
* 1860 t/m 1862 van hetzelfde schip maar nu varend vanuit Wildervank. Het schip is in juli 1862 gestrand bij 

Lemvig en wrak geraakt. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Europa”. 
 
In 4 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik Jans Scholten.  
Het overzicht luidt 
1846-1848 schipper op de kof “Europa” geen leeftijd 
1850-1856 schipper op de kof “Regina Hillechina” idem 
 

********** 
 

SCHOLTEN, HINDERIKUS (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Hinderikus Scholten werd geboren op 24 september 1859 te Wildervank als zoon van de schipper Jan Jans Scholten 
en Aaltje Derks Knoop. Hij was de broer van het Collegelid Jan Janz. Scholten. 
Hinderikus trouwde op 12 januari 1888 te Wildervank als schipper met Jantina Scholten, geboren 11 december 
1857 te Wildervank als dochter van de schipper Adriaan Hendriks Scholten en Pietertje de Groot. 
Van zowel Hinderikus als Jantina heb ik geen overlijdensakten gevonden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.J.Scholten was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 19 in de 
periode 1898 t/m 1920 (de laatste ledenlijst in de zeemansalmanakken). 
 
De schepen 
H.J.Scholtens was gezagvoerder gedurende: 
* 1890 t/m 1897 van de tjalk “Hendrikus”, gebouwd in 1876, bouwlocatie niet vermeld, 58 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1897 op de Jadeplatte gestrand en gezonken; 
* 1899 en later van de stalen tjalk “Concurrent”, gebouw in 1898, bouwlocatie niet vermeld, 80 ton n.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1897 t/m 1901 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Henderikus”, en van 1902 t/m 1918 de “ Concurrent”. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik en H.Scholten. 
Het overzicht luidt: 
1876 lichtmatroos op de schoener “Eben Haezer” onder Geert Jans Scholten 17 jaar 
1877 matroos op de koftjalk “Helena” onder O. de Jonge 18 jaar 
1905-1911 schipper/kapitein op de tjalk “Concurrent” 47-52 jaar 
 

********** 
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SCHOLTEN, JAN (HENDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Scholten werd geboren 12 september 1832 te Wildervank als zoon van de zeeman, later schipper, Hendrik 
Jans Scholten en Heikien Adriaans Veenhoven. Hij was de broer van het Collegelid Adriaan Hendrikz. Scholten. 
Jan trouwde op 12 december 1861 te Wildervank als schipper met Marijka Geertruida de Groot, geboren 26 
november 1833 te Veendam als dochter van schipper Jan Berends de Groot en Grietje Heeres Duut. Marijka 
Geertruida overleed op 02 september 1912 te Wildervank, 78 jaar, weduwe 
Geen overlijdensakte gevonden maar uit BS-akten van kinderen blijkt dat hij vóór 1883 is overleden. 
In BS-akten uite de periode 1863 t/m 1873 wordt hij vermeld als “schipper”.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.H.Scholtens was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”, te Wildervank met vlagnummer 40 in de 
periode 1860 t/m 1874. 
 
De schepen 
H.J.Scholtens was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1862 van de koftjalk “ Regina Hillechiena”, gebouwd in 1841 te Sappemeer, 61 ton o.m. varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in juli gestrand bij Lemvig en wrak geraakt. 
* 1868 t/m 1874 van de galjoot “Hendrika Frouwina”, gebouwd in 1862 te Sappemeer, 96 ton o.m., varend 

voor J.Romkes v/d Goot te Sappemeer. Het schip werd in 1874 vermist tussen Granton en 
Bremerhaven; 

* 1880 t/m 1882 van de tjalk “Hillechiena Margaretha”, gebouwd in 1866 te Martenshoek, 65 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Hendriks/Hindriks Scholten. 
Het overzicht luidt: 
1846 koksmaat op de “Europa” onder Hendrik Jans Scholten (zijn vader) geen leeftijd 
1848 kok op de “Europa” onder Hendrik Jans Scholten  idem 
1850 matroos op de “Regina Hillechina” idem 
1857-1862 schipper op de koftjalk “Regina Hillechina” 24-29 jaar 
 

********** 
 

SCHOLTEN, KOOP JANS 
Familiegegevens en opleiding 
Koop Jans Scholten werd geboren te Wildervank op 27 december 1789 als zoon van de schipper Jan Harms 
Scholten en Regina Jurriens. Hij was de broer van het Collegelid Hindrik Janz. Scholten. 
Hij trouwde op 03 februari 1820 te Wildervank als schipper met Grietje Christiaans Slof, geboren te Wildervank 
op 02 februari 1800 als dochter van de schipper Christiaan Willems Slof en Annigje Harms. Zij overleed te 
Wildervank op 03 januari 1855, 55 jaar. 
Koop Jans overleed op 18 maart 1880 te Wildervank, 90 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In een reeks van BS-akten uit 1821 t/n 1838 wordt hij vermeld als “schipper” en in 1855 en 1859 als “rustend 
schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.J.Scholtens was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”, te Wildervank met vlagnummer 33 in de 
periode 1841 t/m 1854. 
Koop J.Scholtens was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut derr Zeevaart” te Veendam 
met vlagnummer 43 in de periode 1827 t/m 1831. 
 
De schepen 
K.J.Scholtens was gezagvoerder gedurende: 
* 1840 t/m 1851 van de kof “Margaretha”, gebouwd in 1840 te Hoogezand, 81 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1851 gestrand; 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Margrietha”. 
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In 8  monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Koop Jans Scholten.  
Het overzicht luidt: 
1840-1848 schipper op de kof “Margaretha” (diverse schrijfwijzen) 
1851 schipper op de galjoot “Margaretha 
Er zijn geen leeftijden en woonplaatsen vermeld. 
 

********** 
 

SCHOLTEN, KOOS (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Koos Scholten werd geboren te Wildervank 07 juli 1819 als zoon van de schipper Jan Jans Scholten en 
Hinderkien Berends Hartman. Hij was de broer van de Collegeleden Geert en Jan Janz. Scholten. 
Hij trouwde op 02 december 1847 te Wildervank als zeeman met Wichertje Derks Knoop, geboren te Veendam 
30 oktober 1822 als dochter van de schipper Derk Lucas Knoop en IJke Hindriks Niezen. Van Wichertje geen 
overlijdensakte gevonden.  
Koos hertrouwde op 27 september 1850 te Wildervank als koopvaardijkapitein met zijn schoonzuster Trijntje 
Derks Knoop, geboren op 02 oktober 1820 te Veendam als dochter van schipper Derk Lukas Knoop en IJke 
Hindriks Niezen. Trijntje was de weduwe van schipper Reinder Eilkes Duit. Trijntje overleed op 08 maart 1856 
te Wildervank, 35 jaar 
Koos trouwde voor de derde maal op 04 februari 1857 te Wildervank als scheepskapitein met Aaltje Pronk, 
geboren te Wildervank, 07 maart 1833 als dochter van Jan Drenth Pronk en Janna Jacobs Bekkering. Aaltje 
overleed op 04 oktober 1906 te Wildervank, 73 jaar, weduwe. 
Koos Jans Scholten overleed op 11 mei 1887 te Wildervank, 67 jaar,  koopman.  
In een reeks van BS-akten uit de periode 1848 t/m 1879 wordt Koos Scholten vermeld als koopvaardijkapitein. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Koos J.Scholten was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 53 in de 
periode 1846 t/m 1887. 
 
De schepen 
K.J.Scholtens was gezagvoerder gedurende: 
* 1851 t/m 1853 van de schoenerkof “Rehobohad” (Rehoboth), gebouwd in 1850 te Sappemeer, 121 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd door de kapitein in 1854 herdoopt in 
“Catharina”; 

* 1854 t/m 1856 van de kof “Catharina” ex Rehoboth, gebouwd in 1850 te Sappemeer, 122 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1862 van de schoenerbrik “Baron van Hal”, gebouwd in 1856 te Sappemeer, 184 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar. Het schip werd herdoopt in “Alida Pronk”. 

Bouma vermeldt K.J.Scholten als gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1855 van de kof “Wicherdina”, gebouwd in 1847 te Sappemeer, 73 ton o.m., kapitein te 

Wildervank 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Wiecherdina”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Koos Jans Scholten.  
Het overzicht luidt: 
1848-1849 schipper op de kof “Vrouw Wicherdina”  geen leeftijd 
1850-1851 schipper op de kof “Rehoboholdt”  idem 
1856-1859 schipper op de schoener “Baron van Hall” idem 
1861-1868 schipper op de schoener “ Alida Pronk”  40-48 jaar 
 

********** 
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SCHREUDER, HARM (CORNELIUSZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harm Schreuder werd geboren op 26 mei 1812 te Gieterveen gem. Gieten als zoon van de schippersknecht, later 
schipper  Cornelius Harms Schreuder en Anna Pieters Dik. 
Hij trouwde als zeeman op 14 januari 1838 te Veendam met Jantje Roelfs Goukes Oostra, geboren te Veendam 
als dochter van de schipper Gouke Roelfs Oostra en Geesje Roelfs Schipper. Geen overlijdensakte van Jantje 
gevonden, maar blijkens een BS-akte van een kind in 1857 al vóór dit jaar overleden. 
Harm is wellicht omgekomen met zijn schip in 1855. 
NRC 08 maart 1855 
New York, 21 februari. Aangaande het Nederlandse schip (opm: kof) JANTINA ROELINA, kapt. H.C. 
Schreuder, hetwelk de 14e november met een lading granen van hier naar Cork vertrok, heeft men sedert niets 
vernomen. 
In BS-akten wordt Harm vermeld als zeeman in 1838 en als schipper in de periode 1840 t/m 1845. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.C.Schreuder was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 45 in 
de periode 1841 t/m 1847. 
 
De schepen 
H.C.Schreuder was gezagvoerder gedurende: 
* 1841 t/m 1847 van het schip “Onderneming”, geen type vermeld, gebouwd in 1832, bouwplaats niet 

vermeld, 62 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1851 t/m 1855 van de kof “Jantina Roelina”, gebouwd in 1850 te Stadskanaal, 86 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1855 vermist tussen New York en Queenstown. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1847 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Onderneming”. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeld 3 keer de naam van 
Harm Schreuder en wel: 
20 februari 1836, schip “Catrina”, kapitein Berend H.Nyman. Voorts stuurman Harm Kornelis Schreuder, kok 

en een matroos. 
03 maart 1838, kof “Catharina Frederika”, schipper Hindrik Heeres. Voorts stuurman Harm Cornelius 

Schreuder en een kok. 
18 april 1839, kof “Catharina”, kapitein Christiaan H.Vaalman. Voorts stuurman Harm Corn. Schreuder, kok en 

een matroos. 
 

********** 
 

SCHURING, WYBE (TAMMEZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Wijbe Schuring werd geboren op 20 december 1827 te Noordbroek/Sappemeer als zoon van de landbouwer 
Tamme Jochem Schuring en Abeltje Wiepkes Oppentogt. 
Hij trouwde op 08 januari 1875 te Oude Pekela als schipper met Janna Bouman, geboren op19 juni 1841 te Oude 
Pekela als dochter van de bakker Johannes Hindriks Bouman en Zwaantje Hindriks Bolhuis. Zij overleed op 20 
april 1916 te Groningen, 78 jaar, weduwe. 
Wijbe overleed op 04 september 1888 te Groningen, 60 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
W.T.Schuring was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 137 in 
de periode 1862 t/m 1886. 
W.T.Schuring was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 135 in 1886. 
 
De schepen 
W.T.Schuring was gezagvoerder gedurende: 
* 1860 t/m 1870 van de schoenerkof “Mentor”, gebouwd in 1859 te Wildervank, 134 ton o.m., varend voor 

J.M.Meihuizen te Wildervank; 
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* 1871 t/m 1872 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 
1872 gezonken; 

* 1874 t/m 1875 van de kof “Harmonie”, gebouwd in 1851 te Veendam, 109 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in de Noordzee gezonken; 

* 1877 t/m 1878 van de galjoot “Prins Senior” ex Baron Sloet tot Oldhuis, gebouwd in 1859 te Zwartesluis, 
120 ton o.m., varend voor J.Coster Wolterink te Zwartsluis. Het schip is in 1878 overzeild en gezonken. 

 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Wybe T./Tammes Schuring. 
Het overzicht luidt: 
1843 kok op de tjalk “Vrouw Neeltje” onder Hindrik Teis geen leeftijd 
1849 kok op de kof “Gerardina Klazina” onder Berend Jans Goossens 21 jaar 
1856 stuurman op de kof “Dolfijn” onder Nanno F.Holman geen leeftijd 
1857 stuurman op de kof “Wendelina” onder Hidde J.Mulder 29 jaar 
1858 schipper op de kof “Annechina Christina” 30 jaar 
1867-1870 schipper op de galjoot “Mentor” 38-42 jaar 
1873 schipper op de galjoot “Harmonie” 46 jaar 
1877 schipper op de galjoot “Prins Senior” 48 jaar 
1880 stuurman op de bark “Hendrik Onnes” 50 jaar. 
 

********** 
 

SCHUTTE, PIETER 
Familiegegevens en opleiding 
Pieter Schutte werd geboren 03 juni 1859 te Wildervank als zoon van de schipper Jan Schutte en Annechien Bul. 
Hij trouwde op 10 februari 1887 te Wildervank als schipper met Klaassien Schutte, geboren te Wildervank 23 
mei 1858 als dochter van de tolmeester Jacob Frideriks Schutte en Jantje Meiborg. Klaassien overleed te 
Wildervank op 02 augustus 1894, 36 jaar. 
Pieter hertrouwde op 02 juli 1898 te Wildervank als schipper met Bregtje van der Maar, geboren te Gaarkeuken, 
gem. Grijpskerk 21 maart 1865 als dochter van de landbouwer Menne van der Maar en Iemtje Boetjes. Zij was 
de weduwe van schipper Jacob Holscher.  Bregtje overleed op 13 november 1909 te Harlingen, 44 jaar.  
Pieter overleed op 20 juli 1916 te Groningen, 57 jaar, weduwnaar, schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.Schutte was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 11 in de 
periode 1896 t/m 1902. 
 
De schepen 
Bouma geeft geen schepen van Pieter Schutte, vermoedelijk omdat deze zijn te situeren in de 20ste eeuw. 
Ook het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen geeft geen vermelding van 
een kapitein P.Schutte. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1896 t/m 1902van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Klaassien”. Het schip is kennelijk vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
 
 

********** 
 

SCHUUR, BEREND HENDRIKS 
Familiegegevens en opleiding 
Berend Hendriks Schuur werd gedoopt 01 juli 1788 te Wildervank als zoon van Hendrik Hendriks Schuur en 
Albertje Willems. 
Hij trouwde op 06 januari 1823 te Wildervank met Wiechertje Derks Bleeker, gedoopt 08 februari 1801 te 
Wildervank als dochter van Derk Alberts Bleeker en Jantje Jans Blaak. Wijchertje Derks overleed op 01 
augustus 1837 te Wildervank, 37 jaar. 
Berend Hendriks hertrouwde op 20 februari 1839 te Wildervank als schipper met de dienstmaagd Hindrikje Jans 
Boer gedoopt 15 juli 1804 te Wildervank als dochter van de landbouwer Jan Harms Boer en Geesje Willems. Na 
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het overliiden van Berend Hendriks hertrouwde Hindrikje met Jannes Klaassens de Vrieze. Zijzelf overleed op 
21 augustus 1869 te Wildervank, 75 jaar. 
Berend Hendriks overleed op 22 oktober 1845 te Wildervank, 56 jaar, weduwnaar, schipper. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1823 t/m 1845 wordt hij vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Berend H. de Boer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 24 
in de periode 1840 t/m 1845. 
B.H.Schuur wass effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam  met 
vlagnummer 77 in 1841. 
 
De schepen 
B.H.Schuur was gezagvoerders gedurende: 
* 1836 t/m 1845 van de smak “Herstelling”, gebouwd in 1828 te Sappemeer, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1845 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “De Herstelling”. 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 1 maal verwezen 
naar een Berend Hindriks Schuur en wel: 
21 februari 1821, schip “Goede Hoop”, schipper Hindrik Hindriks Top. Voorts stuurman, kok en een matroos 

Berend Hindriks Schuur. 
 

********** 
 

SCHUUR, DERK (BERENDS) 
Familiegegevens en opleiding 
Derk Berends Schuur werd geboren op 09 mei 1826 te Wildervank als zoon van de schipper Berend Hendriks 
Schuur en Wijchertje Derks Bleeker. 
Hij trouwde op 11 februari 1852 te Wildervank als schipper met Zwaantje Emmelkamp, geboren op 11 
november 1830 te Wildervank als dochter van schipper Pilippus Eemst Emmelkamp en Geertruit Jans Ligger. 
Zwaantje hertrouwde op 13 augustus 1862 te Wildervank met de zeeman Jan Derks Hamstra. Geen 
overlijdensakte van Zwaantje gevonden, maar haar 2de man overleed in 1881 te Liberia als employé van de firma 
Hendrik Muller & Co te Rotterdam. Jan Derks was toen gehuwd en wellicht is ook Zwaantje aldaar overleden. 
Derk overleed op 15 april 1862 te Dantzig, 36 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
D.B.Schuur was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 31 in de 
periode 1856 t/m 1862. 
 
De schepen 
D.B.Schuur was gezagvoerder gedurende: 
* 1852 van de koftjalk “Zwaantina” ex Fennechiena, gebouwd in 1845 te Martenshoek, 63 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1852 gestrand bij Tonningen. Het schip werd 
vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 

* 1854 t/m 1859 van de kof “Zwaantina”, gebouwd in 1853 te Stadskanaal, 87 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in maart 1859 verongelukt te Requejada. De 
bemanning werd gered. 

 
In 7 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Derk Berends Schuur.  
Het overzicht luidt: 
1848 stuurman op de “Hindertina” (= Hendrika”) onder Hendrik Berends Schuur geen leeftijd 
1849 stuurman op de kof “Aaltje Pronk” onder Hendrik Berends Schuur 23 jaar 
1852-1858 schipper op de kof “Zwaantina” ?-31 jaar 
 

********** 
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SCHUUR, HENDRIK (BERENDZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Hendrik werd geboren te Wildervank op 05 december 1823 als zoon van de schipper Berend Hendriks Schuur en 
Wijchertje Derks Bleeker. 
Hij trouwde op24 april 1849 te Wildervank als zeeman met Aaltje Willems Pronk, geboren te Wildervank op 24 
juli 1822 als dochter van de schipper Willem Philippus Pronk en Jantje Okkes Koster. 
Aaltje hertrouwde op 09 oktober 1867 te Wildervank met de landbouwer Derk Helenus Venema. Zij overleed op 
10 juni 1901 te Wildervank, 78 jaar. 
Hendrik Berends overleed op 28 november 1861 te Genua, 37 jaar, schipper van de schoener “Tweelingen”. 
In een reeks BS-akten uit de periode 1851 t/m 1861 wordt Berend genoemd als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.B.Schuur was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 24 in de 
periode 1846 t/m 1849. 
 
De schepen 
H.B.Schuur was gezagvoerder gedurende: 
* 1846 t/m 1849 van de kof “Henderika”, gebouwd in 1845 te Martenshoek, 71 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1858 t/m 1860 van de kof “Aaltje Pronk”, gebouwd in 1849 te Sappemeer, 108 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip strandde in 1860 op Gotland. Het schip is vernoemd naar 
de vrouw van de schipper; 

* 1860 t/m 1861 van de 2-mastschoener “Barend”, gebouwd in 1860 te Hoogezand, 170 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1861 t/m 1861 van de 2-mastschoener “Alida”, gebouwd in 1861 te Hoogezand, 182 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1861 omgedoopt in “Tweelingen”. Op 21 
december 1860 werden te Wildervank de tweeling Willem Filippus en Jantina Alida Schuur geboren als 
kinderen van de kapitein 

* 1861 van de 2-mastschoener “Tweelingen” ex Alida, gebouwd in 1861 te Hoogezand, 182 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1863 voor F.U.H.Reiger te Amsterdam en was 
herdoopt in “Elisabeth & Helena”. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1846 t/m 1849 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Hinderika”. 
 
In 4 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik Berends Schuur. 
Het overzicht luidt: 
1848 schipper op de “Hindertina” (is Henderika) geen leeftijd 
1849-1860 schipper op de “Aaltje Pronk” 25-36 jaar 
 

********** 
 

SEVEN, KLAAS EVERT 
Familiegegevens en opleiding 
Klaas Evert Seven werd geboren op 12 september 1871 te Veendam als zoon van de schipper Harm Seven en 
Antje Vos. 
Klaas Evert trouwde op 03 mei 1898 te Slochteren als binnenschipper met Aafke Veldman, geboren te 
Schildwolde gem. Slocheren op  04 april 1866 als dochter van de landbouwer Jan Hindriks Veldman en Aaltje de 
Vries. 
Geen overlijdensakten gevonden van Klaas Evert en Aafke. 
In BS-akten wordt Klaas Evert vermeld als “tjalkschipper” in 1899, als “schipper” in 1901 en als 
“schuitenvaarder“  in 1903. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.E.Zeven was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 25 in de 
periode 1899 t/m 1907. 
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De schepen 
K.E.Zeven was gezagvoerder gedurende 
* 1899 van de stalen tjalk “Hooghammen”, gebouwd in 1898, bouwlocatie niet vermeld, 83 ton n.m., varend 

voor M.Schippers te Hoogezand. 
Ook de ledenlijsten 1899-1906 uit de Amsterdamsche Almanak van Koophandel en Zeevaart van het 
zeemanscollege uit Wildervank vermelden K.E.Zeven als kapitein van de “Hooghammen”  
 
De Hammen is een streek in de gemeente Slochteren in de Nederlandse provincie Groningen. Het bestaat uit de 
boerderij 'Hooghammen' (Graauwedijk 1) en het gebied ten zuidoosten ervan en valt onder het dorp Overschild. 
(Wikipedia) 
 
In  5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas Evert Seven. 
Het overzicht luidt: 
1895 stuurman op de koftjalk “Gezina” onder Sievert Eerkes 23 jaar 
1896 stuurman op de tjalk “Voorwaarts” onder Lucas van der Veen 24 jaar 
1898-1904 kapitein op de tjalk “Hooghammen”  26-33 jaar 
 

********** 
 

SLAGER, MARKUS 
Familiegegevens en opleiding 
Markus Slager werd geboren op 01 augustus 1853 te Westerdiep gem. Veendam als zoon van de schipper Tonnis 
Martens Slager en Hillechien Jans Muntendam. 
Hij trouwde op 27 februari 1879 te Veendam als schipper met Fossina Smit, geboren op 05 maart 1853 te 
Oosterdiep gem. Veendam als dochter van de schipper Hindrik Jans Smit en Alegonda Wierts Dijkhuizen. 
Geen overlijdensakten gevonden van Markus en Fossina. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Markus Slager wordt genoemd als effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met 
vlagnummer 58 in de jaargangen 1879 en 1880. 
 
De schepen 
M.Slager was gezagvoerder gedurende: 
* 1875 t/m 1877 van de 2-mastschoener “Jan Hendrik”, gebouwd in 1866 te Veendam, 156 ton o.m., varend 

voor H.H.v/d Wal Jr te Veendam. Het schip is in 1877 op de baar van Chiltepec verongelukt. 
 
In 3 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Markus Tonnis Slager.. 
Het overzicht luidt: 
1871 lichtmatroos op de schoener “Jan Hendrik” onder Tonnis M.Slager (zijn vader) 17 jaar 
1875-1876 schipper op de schoener “Jan Hendrik”  21-22 jaar 
 

********** 
 

SLAGER, TONNIS (MARTENZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Tonnis Slager werd geboren op 15 september 1821 te Veendam als zoon van de arbeider Marten Tonnis Slager 
en Marchien Hindriks Mulder. 
Tonnis trouwde op 05 februari 1848 te Veendam als zeeman met Hillechien Jans Muntendam, geboren 16 
september 1820 te Veendam als dochter van de schipper Jan Alberts Muntendam en Frouke Hindriks Oostindier. 
Hillechien overleed op 14 april 1884 te Veendam, 63 jaar, weduwe. 
Tonnis overleed op 21 mei 1883 te Veendam, 61 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt Tonnis vermeld als “zeeman” in 1849 en 1852; als “schipper“ in de periode 1853 t/m 1873 en 
als “zonder beroep” in 1879 en bij zijn overlijden in 1883. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
T.M.Slager was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 58 in de 
periode 1876 t/m 1878. 
T.M.Slager was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 126 in de periode 1856 t/m 1876. 
 
De schepen 
T.M.Slager was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1866 van de kof “Jan Hendrik”, gebouwd in 1853 te Stadskanaal, 87 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1867 voor kapitein/eigenaar J. de Jonge te Veendam 
en was herdoopt in “Vlinder”; 

* 1867 t/m 1875 van de 2-mastschoener “Jan Hendrik”, gebouwd in 1866 te Veendam, 156 ton o.m., varend 
voor H.H.v/d Wal Jr te Veendam.  

* 1879 van de kof “Stad Groningen”, gebouwd in 1872 te Sappemeer, 100 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1879 vermist tussen Trelleborg en Londen (maar 
de kapitein zal gered zijn, want die overleed pas in 1883.) 

 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Tonnis Martens Slager. 
Het overzicht luidt: 
1839 kok op de kof “Gesina” onder Antonie H.Bekkering geen leeftijd 
1842 kok op de kof “Harmonie” onder Harm A.Douwes idem 
1843 matroos op de kof “Jantina Gezina” onder Jan Harms Mulder idem 
1844 matroos op de “Anna” onder Geert K.Wijkmeijer idem 
1845 matroos op de kof “Jonge Dirk” onder Jurriani A.Westers 23 jaar 
1847 stuurman op de kof “Elsina” onder Geert S.Bakker geen leeftijd 
1848 stuurman op de kof “Vier Gezusters” onder Jan Hindriks Dik idem 
1853-1862 schipper op de kof/galjoot “Jan Hendrik” 31-40 jaar 
1871 schipper op de schoener “Jan Hendrik” 49 jaar 
 

********** 
 

SLIEP, HINDRIK 
Familiegegevens en opleiding 
Hindrik Sliep werd geboren 29 januari 1840 te Finsterwolde als zoon van de schoenmaker, later winkelier, 
Oltmans Frideriks Sliep en Alida/Aaltje Hindriks Polman. 
Hij trouwde op 03 februari 1870 te Nieuwe Pekela als schipper met Japien Oldenburger, geboren te Nieuwe 
Pekela 07 april 1847 als dochter van de schipper Egbert Hindriks Oldenburger en Japien Derks Kramer. Japien 
overleed op 26 maart 1885 te Nieuwe Pekela, 37 jaar, echtgenoot van de schipper Hindrik Sliep. 
Geen overlijdensakten gevonden van Hindrik, maar blijkens een BS-akte uit 1909 is hij vóór dat jaar overleden. 
In BS-akten wordt Hindrik vermeld als zeeman in 1870, 1872 en 1875 en als schipper in 1878 en 1880. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Sliep wordt vermeld als effectief lid van het zeemanscolleg “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 
91 in de periode 1880 t/m 1893. 
H.Sliep was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 100 in de 
periode 1877 t/m 1891. 
 
De schepen 
H.Sliep was gezagvoerder gedurende: 
* 1876 van de 2-mastschoener “Emmanuel”, gebouwd in 1868, 71 ton o.m., varend voor F.W. v.d. Elst en Co 

te Schiedam. Het schip is gestrand bij Thorsminde. 
 
In het bestand van monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 2 maal verwezen naar 
een Hindrik Sliep en wel: 
19 februari 1856, schip “Geertruida”, kapitein Barteld J. de Groot uit Oude Pekela. Voorts stuurman, kok Hindrik 

Sliep uit Finsterwolde, 2 matrozen en een lichtmatroos. 
27 januari 1871, schoenerkof “Johanna”, kapitein Egbert Hindriks Oldenburger, 62 jaar uit Nieuwe Pekela. Voorts 

stuurman H.Sliep, 31 jaar uit Nieuwe Pekela, matroos, 2 lichtmatrozen en een kajuitwachter. 
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SLOCHTEREN, J.M. van 
Familiegegevens en opleiding 
Ik heb deze persoon niet kunnen identificeren. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.M. van Slochteren was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 37 
in de periode 1861-1862.  
 
De schepen 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeld één keer ene I. H. (dus 
tweede initiaal is anders): 
14 februari 1857, kof “Dankbaarheid”, schipper Ernst Jans Kuiper. 37 jaar. Voorts stuurman Izaak Harmannus 

van Slocheren, 28 jaar uit Wildervank en een kok. 
 

********** 
 

SMID, BEREND (GEERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Berent Smid werd geboren 30 december 1822 te Wedde als zoon van de koopman Geert Smit en Geertje Boels 
Halm. 
Berend Geerts Smid trouwde als schipper op 19 februari 1862 te Wildervank met Harmke Filippus Emmelkamp, 
geboren te Wildervank 07 maart 1828 als dochter van de schipper Filippus Eemst Emmelkamp en Geertruit Jans 
Ligger. Zij was weduwe van de schipper Engelardus Fokkes Muller die overleed op 02 november 1854 te 
Wildervank. Na het overlijden van Berend Smid hertrouwde op 01 maart 1877 te Wildervank met de schipper 
Albert Pik. Harmke overleed op 05 april 1897 te Wildervank, 69 jaar. 
Volgens een overlijdensakte te Wildervank overleed Barend Geerts Smith op 24 november 1868 te l’Ile de Dieu, 
46 jaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.G.Smit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 76 in de 
periode 1863 t/m 1869. 
Ene B.G.Smit was effectief lid van het zeemanscollege “De Vooruitgang” te Sappemeer met vlagnummer 23 in 
de periode 1867 t/m 1870. 
 
De schepen 
B.G.Smit was gezagvoerder gedurende: 
* 1862 van de tjalk “Imke Giezen”, gebouwd in 1845 te Wildervank, 57 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip is in september gezonken; 
* 1864 van de tjalk “Hermina”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 63 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar 

vanuit Wildervank. Het schip is in 1864 gestrand bij Thisted en afgekeurd. Het voer later onder Deense 
vlag; 

* 1866 t/m 1868 van de kof “Meermin”, gebouwd in 1865 te Sappemeer, 65 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 

 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat 3 verwijzingen naar 
een Berend Geert Smid en wel: 
18 januari 1840, smak “Zeldenrust”, schipper Albert Everts Koning. Voorts stuurman, kok Berend Geert Smid 

en een matroos. 
21 februari 1852, kof “Arendina”, schipper Lieuwe Jans Lieuwes. Voorts stuurman, kok, matroos Berend Geerts 

Smid, lichtmatroos en een kajuitwachter. 
08 juni 1861, tjalk “Ìmka Giezen”, schipper Berend Geerts Smid, 38 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman en 

een kok. 
 

********** 
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SMIT, BEREND (HENDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Berend Hendriks Smit werd geboren te Wildervank 16 mei 1820 als zoon van de arbeider, later koopman, 
Hendrik Harms Smit en Elzien Hindriks Schuur. Hij was de broer van Collegelid Henderikus Hendrikz. Smit. 
Hij trouwde op 28 november 1844 te Wildervank als zeeman met Geesien Remkes de Jonge, geboren te 
Wildervank 15 september 1818 als dochter van de schipper Remke Jeltes de Jong en Engeltje Geerts Jager. 
Geesien overleed op 01 mei 1856 te Wildervank, 37 jaar, weduwe. 
Geen overlijdensakte gevonden van Berend Hendriks, maar wellicht in 1852 vergaan met zijn schip de “Gesina”.  
In BS-akten wordt Berend Hendriks vermeld als “zeeman” in 1845 en 1847, en als “schipper” in 1849 en 1852. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.H.Smit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 21 in de 
periode 1849 t/m 1852. 
 
De schepen 
B.H.Smit was gezagvoerder gedurende: 
* 1849 t/m 1857 van de smak “Geziena”, gebouwd in 1847 te Stadskanaal, 64 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein. Het schip is 
in 1852 vermist geweest. 

NRC 04 november 1852 
London, 1 november. Aangaande het schip GESINA, kapt. Smit, van Firth of Forth naar Koningsbergen (opm: 
Kaliningrad), de 30e augustus de Sont gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1849 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Gezina”. 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Berend Hendriks/Hindriks Smit.  
Het overzicht luidt: 
1840 kok op de kof “Lucas Wigcher”  onder Jogchem J. de Jonge) geen leeftijd 
1842 kok op de kof “Bougina” onder Remke Jeltes de Jonge (zijn schoonvader idem 
1844 matroos op de kof “Bougina” onder Remke Jeltes de Jonge 23 jaar 
1846 stuurman op de kof “Bougina” onder Remke Jeltes de Jonge geen leeftijd 
1847-1852 schipper op de smak “Geesiena”  27-? jaar 
 

********** 
 

SMIT, HENDERIKUS (HENDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Henderikus werd geboren te Wildervank 22 augustus 1825 als zoon van de arbeider, later koopman, Hendrik 
Harms Smit en Elsje Hindriks Schuur. Hij was de broer van het Collegelid Berend Hendrikz. Smit. 
Hij trouwde op 02 september 1846 te Wildervank met Annegina Engelina de Jonge, geboren te Wildervank 01 
maart 1821 als dochter van de schipper Remke Jeltes de Jonge en Engeltje Geerts Jager. Volgens aangifte te 
Wildervank op 18 april 1874 is Annegina Engelina op 27 december 1873 overleden te Bahia aan de gele koorts. 
Volgens een aangifte op het gemeentehuis te Wildervank op 13 april 1874 is kapitein H.H.Smit van de bark 
Sphinx overleden aan de gele koorts te Pernambuco op 29 december 1873, 49 jaar, weduwnaar. 
 
Portretten van Annechina Engelina de Jonge en haar man de gezagvoerder Hendericus Smit hangen in de 
permanente collectie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam. De portretten en een bijbehorend 
huwelijksdocument zijn in 1964 door de kleinzoon van de kapitein H.H.Smit uit Heerde aan het Museum 
geschonken. 
  
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.H.Smit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 47 in de 
periode 1850 t/m 1873. 
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De schepen 
H.H.Smit was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1852 van de kof “Annechiena Engelina” ex Geziena, gebouwd in 1842 te Sappemeer, varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is op 29 oktober komend van Amsterdam voor de haven 
van Stettin gestrand. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 

* 1854 t/m 1860 van de schoenerkof “Annechiena Geziena’, gebouwd in 1853 te Veendam, 117 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in maart op Scio (Kaap Melona) gestrand; 

* 1861 t/m 1869 van de 2-mastschoener “Annechiena”, gebouwd in 1861 te Wildervank, 125 ton o.m., varend 
als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1869 overzeild; 

* 1871 van de 2-mastschoener “Time is Money” ex Henriëtte Louise, gebouwd in 1856 te Amsterdam, 183 
ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is op 21 oktober 1871 geladen met 
pijpaarde op de Zuiderhaaks verongelukt; 

 Een scheepsportret van de “Time is Money” hangt in de permanente collectie van het Veenkoloniaal 
Museum te Veendam. Kapitein is H.H.Smit.  

* 1873 t/m 1874 van de bark “Sphynx”, gebouwd in 1846 te Dordrecht, 263 ton o.m., varend voor 
J.M.Meihuizen & Zn te Wildervank. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip de “Annechiena”. 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Henderikus Hindriks Smit. 
Het overzicht luidt: 
1840 kok op de kof “Jonge Wicher” onder Derk Derks Kuitse geen leeftijd 
1841 kok op de kof  “Eensgezindheid” onder Geert N. van Driemen idem 
1842 kok op de kof “Vrouw Styna” onder Eilt H.Bekkering  idem 
1848 stuurman op de kof “Bougina”  onder Remke J. de Jonge (zijn schoonvader) idem 
1849-1851 schipper op de kof “Annegina Engelina” idem 
1853-1859 schipper op de schoenergaljoot “Annegina Gezina”  27-33 jaar 
1861 schipper op de “Annechiena”  35 jaar 
 

********** 
 

SMITH, JAN MEINDERT 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Meindert Smith werd geboren 23 maart 1826 te Termunterzijl als zoon van de ijzersmid Meindert Pieters 
Smith en Bettje Redmers van Wartum. 
Hij trouwde op 03 maart 1860 te Wildervank als schipper met Heiltje Pekelder, geboren 23 oktober 1835 te 
Wildervank als dochter van de koopman Lubbert Wijchers Pekelder en Aaltje Willems Tuil.  Heiltje overleed op 
27 februari 1899 te Mussel, 63 jaar, weduwe. 
Jan Meindert overleed op 21 december 1893 te Mussel gem. Onstwedde, 67 jaar, landbouwer. 
In BS-akten uit de periode 1861-1868 wordt Jan Meindert vermeld als “schipper”  en in 1870 t/m zijn overlijden 
in 1893 als “landbouwer”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.M.Smit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 63 in de 
periode 1866 t/m 1870. 
 
De schepen 
J.M.Smith was gezagvoerder gedurende: 
* 1860 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Ena Elisabeth”, gebouwd in 1859 te Delfzijl, 130 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Termunten. Het schip voer in 1871 voor de Groot Roelants & Co te 
Schiedam en was herdoopt in “Vogelzang”. 

 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 3 keer gerefereerd aan 
Jan Meinderts Smith en wel: 
27 juli 1850, kof “Ena Elizabeth”, schipper Tjaart Hindriks Bos Smak, 30 jaar uit Termunten. Voorts stuurman, 

kok, matroos, lichtmatroos Jan Meinderts Smith 24 jaar uit Termunten en een scheepsjongen. 
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05 april 1860, schoener “Ena Elisabeth”, kapitein Jan M.Smith, 34 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman, kok, 2 
matrozen en een lichtmatroos. 

09 februari 1869, schoener “Ena Elisabeth”, kapitein Jan Meinders Smith, 42 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 
kok, matroos en 2 lichtmatrozen. 

 

********** 
 

SPELDE, H.G. 
Familiegegevens en opleiding 
Geen Burgerrlijke Stand gegevens kunnen vinden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.G.Spelde staat vermeld als effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met 
vlagnummer 43 in alleen de ledenlijst uit 1896 met als schip de “Aeolus” 
 
De schepen 
H.G.Spelde was gezagvoerder gedurende: 
* 1893 t/m 1899 van de 2-mastschoener “Aeolus”, gebouwd in 1866 te Sappemeer, 153 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
Geen vermelding in het bestand aan monsterrollen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. 
 

********** 
 

STUIT, CHRISTIAAN OBBEZ. 
Familiegegevens en opleiding 
Christiaan werd geboren ca. 1804 (volgens overlijdensakte en een monsterrol uit 1839) vermoedelijk als zoon 
van Obbe Geuchies Stuit en Antje Christiaans Pekelder. 
Hij trouwde met Anna Catharina Reibeen/Reipen/Ryhpen/Ryphen/Reiben (namen ontleent aan een aantal BS-
akten van kinderen). Volgens een BS-akte van een kind overleed zij vóór 1875. 
Christiaan overleed op 02 januari 1884 te Wildervank, 80 jaar, weduwnaar. 
In BS-akten uit de periode 1845-1851 wordt Christiaan vermeld als “zeeman” en in 1854 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
C.O.Stuit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 15 in de 
periode 1850 t/m 1853. 
 
De schepen 
C.O.Stuit was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1853 van de kof “Eendragt”, gebouwd in 1834 te Groningen, 65 ton o.m., varend vanuit 

Wildervank. Geen eigenaar vermeld 
 
In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Christiaan O./Obbes Stuit.  
Het overzicht luidt: 
1839-1849 stuurman op de kof “Eendragt” onder Obbe G.Stuit (zijn vader) 35-? 
1849 schipper op de kof “Eendragt” idem 
1850 stuurman op de kof “Eendragt” onder Obbe G.Stuit idem 
1851-1854 schipper op de kof “Eendragt” idem 
1860 kok op de kof “Geerdina” onder Jan Harms Stuit 57 jaar 
 

********** 
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STUIT, GEUCHIEN (WILLEMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Geuchien werd geboren/gedoopt te Wildervank op 15/24 augustus 1806 als zoon van de schipper Willem 
Geuchies(Stuit) en Zwaantje Harms. Hij was de broer van Harm Willemz. Stuit. 
Hij trouwde op 05 november 1839 te Wildervank als schipper met Anna Margrieta Liefferts Eerkes (in 
huwelijksakte vermeld als Eerkes) geboren te Wildervank op 07 mei 1823 als dochter van de landbouwer 
Lieffert Jans Eerkens en Bouke Willems. Zij overleed op 27 juni 1877 te Wildervank, 64 jaar, weduwe. 
Geuchien overleed te Meppel op 29 december 1849, 44 jaar. 
Leeuwarder Courant 04 januari 1850 
Meppel, den 30 december. Gisteren avond bij het aankomen der diligence uit Holland, vernam men dat een der 
passagiers, die ofschoon enigszins ongesteld, maar toch zonder enig aanzien van gevaarlijk ziek te zijn, per 
diligence van Antwerpen was gekomen, met destinatie naar Assen of verder, onder het rijden tussen Zwolle en 
deze stad, was overleden; men beijverde zich om alle middelen der kunst aan te wenden, ten einde zo mogelijk 
de bezwekene bij te brengen, doch bekwam weldra de zekerheid dat hij had opgehouden te leven. Zo onze 
informatie goed zijn, dan is de naam van den ongelukkige, Stuit, kofschipper, te huis behorende te Wildervank. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1839 t/m 1849 wordt Geuchien Willems vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Geuchien W.Stuit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 2 in 
de periode 1840 t/m 1849. 
 
De schepen 
G.W.Stuit was gezagvoerder gedurende: 
* 1833 t/m 1843 van de tjalk “Vereenigde Trouw 2”, gebouwd in 1831, bouwplaats niet vermeld, 50 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is 1 maal te Harlingen geregistreerd komend 
van Danzig. Het is in 1843 verongelukt bij Berwick; 

 Overlap in vaartijd met volgende 
* 1840 t/m 1844 van de kof “Anna Margaretha”, gebouwd in 1840 bouwlocatie niet vermeld, 90 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1844 t/m 1849 van de kof “Jonge Lieffert”, gebouwd in 1844 te Veendam, 85 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Op 17 september 1843 werd te Wildervank geboren Lieffert Stuit als 
zoon van de kapitein 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1843 t/m 1845 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Anna Margaretha”. In 1846 t/m 1850 de “Jonge Lieffert” 
 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geuchien Willems Stuit.  
Het overzicht luidt: 
1840-1842 schipper op de kof “Anna Magrita” geen leeftijd  
1844-1848 schipper op de kof “Jonge Lieffert” idem 
 

********** 
 

STUIT, HARM (WILLEMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harm Stuit werd geboren te Wildervank 29 oktober 1803 als zoon van de schipper Willem Geuchies Stuit en 
Zwaantje Harms. Hij was broer van Collegelid Geuchien Willemz. Stuit. 
Hij trouwde op 04 december 1826 te Wildervank als zeeman met Renske Geerts Dijk, geboren te Winderweer 
gem. Hoogezand op 16 augustus 1801 als dochter van de landbouwer Geert Willems Dijk en Aaltje Jan Eerkes. 
Renske overleed op 23 augustus 1827 te Wildervank, 26 jaar. 
Harm hertrouwde op 04 augustus 1831 te Wildervank als schipper met de “landbouwersche” Geertje Jans 
Nieboer, gedoopt te Wildervank op 10 mei 1795 als dochter van de schipper Jan Berends Nieboer en Aaltje 
Alberts. Zij was de weduwe van Hooite Willems Dijk. Geertje overleed op 11 juni 1862 te Wildervank, 66 jaar, 
weduwe. 
Harm overleed op 22 juli 1865 te Stadskanaal, gem. Onstwedde, 63 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
Harm Willems staat in BS-akten vermeld als “zeeman” in 1826 en 1827, als “landbouwer” in 1833 en als 
“schipper” in een reeks akten tussen 1831 en 1857. Kennelijk is hij in deze periode korte tijd aan de wal 
gebleven als landbouwer met zijn tweede vrouw. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Harm W. Stuit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 28 in de 
periode 1840 t/m 1859.  
 
De schepen 
H.W.Stuit was gezagvoerder gedurende: 
* 1829 t/m 1836 van de smak “Rensiena”, gebouwd in 1828, bouwplaats niet vermeld, 65 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1837 t/m 1857 van de kof “Geerdina”, gebouwd in 1836 te Hoogezand, 97 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Geerdina”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm Willems Stuit.  
Het overzicht luidt: 
1840-1851 schipper op de kof “Geerdina geen leeftijd en woonplaats vermeld 
 

********** 
 

STUIT, JAN (HARMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Stuit werd geboren 27 februari 1833 te Wildervank als zoon van de landbouwer Harrm Willems Stuit en 
Geertje Jans Nieboer 
Jan trouwde als zeeman op 05 februari 1857 te Veendam met Jantje Engelsman, geboren 13 februari 1832 te 
Veendam als dochter van de schipper Hindrik Berends Engelsman en Stijntje Abrahams Büsch. Geen 
overlijdensakte van Jantje gevonden. 
Volgens een mededeling in de huwelijksakte van een zoon in 1878 is diens vader Jan Stuit vermist met zijn schip 
op reis van New York naar Korfu in november 1876. 
In een reeks van BS-akten uit de periode 1857 t/m 1876 was Jan Stuit “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.H.Stuit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 28 in de 
periode 1860 t/m 1876. 
J.H.Stuit/Stuut was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 104 in de periode 1870 t/m 1880. 
 
De schepen 
J.H.Stuit was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1862 van de kof “Geerdina”, gebouwd in 1836 te Hoogezand, 97 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1863 voor kapitein/eigenaar G.H.Pot te Pekela 
en was herdoopt in “Hillechiena”; 

* 1864 van de 2-mastschoener “Concordia”, gebouwd in 1863, bouwlocatie niet vermeld, 157 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 

* 1864 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Aurora”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 160 ton o.m., varend voor 
E.& C.Maathuis te Sappemeer. Het schip voer in 1867 voor S.P.Boon te Hoogezand en was herdoopt in 
“Jantje; 

* 1868 van de 2-mastschoener “Jantje” ex Aurora, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 160 ton o.m., varend voor 
S.P. Boon te Hoogezand. Het schip voer in 1869 voor kapitein/eigenaar J.Hoeksma te Groningen en 
was herdoopt in “Maria Helena”; 

* 1869 t/m 1876 van de brik “Redite”, gebouwd in 1868 te Sappemeer, 220 ton o.m., varend voor Boon & 
Mulder te Hoogezand. Het schip werd in december 1876 vermist op reis van New York naar Corfu. 

 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Harms Stuit.  
Het overzicht luidt: 
1846 kajuitwachter op de kof “Geertruida” onder Harm Willems Stuit (zijn vader) geen leeftijd 
1848-1850 lichtmatroos op de kof “Geertruida” onder Harm Willems Stuit idem 
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1851-1852 stuurman op de kof “Geertruida” onder Harm Willems Stuit idem 
1858-1860 schipper op de kof “Geerdina” 25-27 jaar 
1872 schipper op de brik “Redite” 39 jaar. 
 

********** 
 

STUIT, LIEFFERT (GEUCHIENZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Lieffert Stuit werd geboren te Wildervank  17 september 1843 als zoon van de zeeman, later schipper, Geuchien 
Willems Stuit en Anna Margrieta Eerkes.  
Hij trouwde op 19 december 1872 te Wildervank met Lotje Hitman, geboren te Schiermonnikoog 31 oktober  
1850 als dochter van de scheepskapitein Hendrik Teunis Hitman en Elsje Feyes Koerkamp. Lotje overleed op 27 
augustus 1908 te Dokkum, 56 jaar, gehuwd. 
Lieffert was blijkens BS-akten van kinderen in 1889 logementhouder, in 1890 societeithouder en in 1901 en 
1906 hotelhouder alle te Dokkum. In een overlijdensakte van een zoon te Dokkum uit 1910 wordt vermeld dat de 
verblijfplaats van vader Lieffert Stuut onbekend is. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
L.G.Stuit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 5 in de 
periode 1871 t/m 1912. 
 
De schepen 
L.G.Stuut was gezagvoerder gedurende: 
* 1870 t/m 1869 van de 2-mastschoener “Nieuwendam”, gebouwd in 1858 (of 1856?) te Nieuwendam, 111 

ton o.m., varend voor W.& A.H.Meursing te Amsterdam; 
* 1871 van hetzelfde schip en voor dezelfde reder maar nu varend vanuit Nieuwendam. Het schip werd in 

1871 overzeild; 
* 1873 t/m 1874 van de schoenerbrik “Anna”, gebouwd in 1871 te Nieuwendam, 218 ton o.m., varend voor 

W.& A.H.Meursing te Amsterdam; 
* 1875 t/m 1877 op hetzelfde schip maar nu voor W.H.Meursing te Amsterdam; 
* 1878 t/m 1886 op hetzelfde schip en reder maar vanuit Baarn. Het schip is in 1886 te Aracaty gestrand. 
 
In het bestand aan monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 6 keer gerefereerd 
aan een Lieffert Stuut/Stuit en wel: 
08 maart 1858, kof “Zwaantina Thelina”, schipper Herman Pieters de Boer Sap, 44 jaar. Voorts stuurman, kok 

Liefert Stuit, 14 jaar uit Wildervank, matroos en een lichtmatroos. 
05 februari 1859, tjalk “Vrouw Grietje”, schipper Wycher W.Pekelder, 49 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok en de matroos  Lieffert Stuit, 15 jaar uit Wildervank. 
03 maart 1860, kof “Margrietha Hillechiena”, schipper Wycher Wycher Pekelder, 50 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman, kok en de matroos Liefert Stuit, 17 jaar uit Wildervank. 
31 januari 1863, galjoot “Zwaantina Thelia”, schipper Herman Pieters de Boer Sap, 49 jaar. Voorts 1ste 

stuurman, 2de stuurman, kok en de matroos Lieffert Stuut, 19 jaar.  
20 februari 1864, galjoot “Jonge Wicher”, schipper Sytse Derks Kuitse, 54 jaar uit Wildervank. Voorts 

stuurman, kok, matroos Lieffert Stuit, 20 jaar uit Wildervank, en een lichtmatroos. 
04 februari 1865, galjoot “Unie”, schipper Klaas Parrel, 27 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman Lieffert Stuit, 

21 jaar uit Wildervank, 2 matrozen en een koksmaat. 
 
p.26 
In de tweede helft van de zeventiger jaren was er een oveschot aan scheepsruimte. “Bovendien kwam er voor het 
eerst concurrentie van stoomboten. Het eerste bericht over stoomboten dateerrt uit februari 1874. Kapitein Stuut 
van de Anna schreef dat hij in Rio de Janeiro een koffievracht wilde afsluiten, maar dat alle koffie met 
stoomschepen werd vervoerd en zelfs tegen een laag bod niets met zeilschepen werd meegegeven. Drie jaar later 
berichtte hij (na een goede vracht te hebben afgesloten) dat enige weken later “zelfs” voor de stoomschepen  niet 
genoeg producten beschikbaar waren. In dat licht lijkt het haast verwonderlijk dat de Anna en kapitein Stuut het 
nog zo lang hebben uitgehouden. Toen het schip in 1885 in Liverpool lag, maakte W.H.Meursing per brief 
duidelijk dat Stuut haar wat hem betrof in Rio Grande kon verkopen. “ De vaart op Rio Grande staat mij zoo 
tegen dat ik er een afkeer van heb”  en – om de kapitein aan te sporen – “… waart gij zonder schip dan zou ik nu 
hier een groote voor u koopen.”  
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Van dit laatste is echter niets meer gekomen. Of de schipbreuk van de Anna een jaar later hierbij een rol heeft 
gespeeld, valt te betwijfelen.”  
Uit: Scheepsbouw en rederij in de overgang van zeil naar stoom. De Meursings en de bark Baarn. Door Petra 
Vermeulen. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders 2012, 59 pp. 
 
Navolgend overzicht staat in het Archief Meursing, archiefnr. 648-2, Stadsarchief van Amsterdam 
“1872  S Journaal  Sch: Brik “ Anna”    Kap. L.Stuut 
Januari 20  Geheel nieuw van het Nieuwediep uitgezeild met een lading Suiker naar Monte Video en of 

Buenos Aijres 
Februari 11 uitgezeild van Dover met O.wind aldaar 23 januari met tegenwind binnengeloopen. 
April 27 te Monte Video gearriveerd, alles wel 
Juni 16  van Monte Video vertrokken n. Rio Grande 
    “   21 te Rio Grande gearriveerd 
Aug. 25 van Rio Grande vertrokken n. Kanaal 
Novemb. 1 te Falmouth gearriveerd 
       “         7 op de Reede Cuxhaven  alles wel 
       “         8 te Hamburg gearriveerd 
1873 
Januari 23 van Hamburg vertrok. n. Bueos Aijres met stukgoederen 
Maart 20 te Monte Video aangekomen 56 dagen reis  Alles wel 
      “    25 te Buenos Auros gearriveerd.   Losplaats 
Mei 29 te Buenos Aijres zeilklaar n. Ostende 
Juli 27  te Ostende gearrriveerd  alles wel  59 dagen reis 
Aug. 6 te Brugge bevracht om te Antwerpen te laden n. M.Video 
Sept. 29 te Antwerpen klaar om te vertrekken n. Monte Video 
    “    31 te Vlissingen op goede wind te wachten 
Decemb.  4 te Monte Video gearriveerd  volgens brief in beste staat. 
1874 
Januari 12 Vertrokken naar Rio Jeanairo 
Febr.5 te Rio Jeanairo  in goede staat gearriveerd 
   “    22 van Rio Jeanairo verzeild n. Macao. 
Maart 11 te Macao gearriveerd om suiker n. Kanaal te laden 
      “    30 beladen met 326 ½ ton suiker n. Kanaal order 
Mei 8 te Falmouth gearriveerd 
Mei 18 te Falmouth uitgeklaard n. Londen 
Juni 22 aan het laden n. Montevideo £ 600  infol 
Juli 28 van Londen n. Montevideo vertrokken 
Octob. 8 te Montevideo gearrriveerd 
Decemb 1 volgens brief bevracht n. Liverpool incl 25 huiden 30 Sh 
1875 
Februari 4 bericht ontv. Dat het schip 3 Jan. N. Liverp. Vertrokken 
Maart 29 te Liverpool gearriveerd 
Mei 3  van Liverpool naar Milatilan vertrokken 
Juni 29  te Milatillan gearriveerd op de Reede en op 2 Juli op Milatillan zelve 
October 18 te Queenstoww gearrriveerd 
Novemb. 10 te Londen ontlost, bevracht n. St.Thomas 
1876 
Januari 7 te St. Thomas gearriveerd, bevragt naar Rio la Hacha, Queenstown voor order te laden divisine 
Februari 17 beladen, te vertrekken naar Queenstown 
April 9 te Queenstown gearriveerd 
Mei van Queenstown n. Liverpool om te laden 
Mei 26 vertrokken met zoutlading n. St. Petersburg 
Aug. 28 van St.Petersburg lading deelen Platen voor eigen rekening naar Amsterdam 
November 4 vertrokken n. Montevideo en of Buenos Aijres. 
1877 
Januari 9  aangekomen te Buenos Aijros 
Januari 25 half leeg, bevragt Queenstown order 57/6 per ton conception om te laden van Beenen f 20,- per ton, 

vracht x £ 770,- 
Juli 7 Binnen gekomen te Falmouth 74 dagen naar Belfast verzeild om te laden 
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Sept. 1 te Riga garriveerd 
   “     22 van Riga vertrokken naar Bristol 
October 27 aankomst te Riga van Bristol 
Novemb.  Vertrokken naar Buenos Aijres 
1878 
Februari 8 aangekomen te Montevideo 
Mei 25 van Rio Grande vertrokken naar Montevideo  arriveerden aldaar de 39ste 
Juni 14 vertrokken naar Montevideo naar Rio Gande 
Juli 23 vertrokken van Rio Grande n. Permanbuces 
Aug. 8 te Permanbuces gearriveerd 
Sept.4 vetrokken van Permanbuces naar Rio Grande do Norte Natal 
   “    5 binnen te Rio Grande do Norte, 21 Sept. Leeg schip 
Octob. 2 te Natal klaar om in ballast n. St.Thomas te verzeilen 
Oct. 29 te St.Thomas gearriveerd van Natal 
Nov. 11 te Belizen gearriveerd 
1879 
Januari 10 te Waterfort (Ierland) met gebroken mast enz. aangekomen 
Janu. 27 te Liverpool aangekomen slepende van Waterfort. 
Juli 8 te Rio Grand aangekomen 10 dec. vertr vandaar 
1880 
Januari 20  aankomst te Ceara en verzeild n.  
Februari 24 aankomst te Montegobaai Jamaica 
April 1 van Savana la Mar vertr. N. London 
Juni 2 aankomst te London 
   “   19 van London vertrokken n. Hamburg 
Juli vertrokken van Hamburg n. Rio Grande do Sol 
1881 
April 28 te Rotterdam gearriveerd van Baltimore 
Juli 26 uitgezeild naar Macassar wind zuid 
Decemb. 22 te Macassar gearriveerd 149 dagen reis. 
1882 
Januari vertrokken naar Amsterdam 
Mei 31 te Amsterdam gearriveerd 
Augs. 7 uitgezeild naar Maccassar 
Novem. 29 te Anjer gearriveerd n. Macasssar 
Decemb 6 aankomst te Macasssar 120 dagen 
      “        26 vertrokken naar New York  te New York aangekomen 
Juli 12 Uitgezeild naar Richmond (aanvaring stoomschip Hathaway) 
 Weder uitgezeild naar Richmond 
August 10 aankomst te Richmond  vertrokken naar Rio Grande do Sol 
Novemb.11 te Rio Grand gearrriveerd 
Decemb 4  van Rio Grande vertrokken naar Macau  
1884 
Januari 4 aankomst te Macau 
Januari 15 vertrokken naar Rio Grande met zout 
Febr. 13 te Rio Grande gearriveerd 
Maart 17 in ballast naar Paranagua Antonine om Matthe te laden naar Montevideo 
April 2 te Paranagua binnengekomen 
    “    13 van Paranagua vertrokken naar Montevideo 
    “    26 gearriveerd te Montevideo 
August. 8 vertrokken v. Montevideo n. Falmouth 
October 23 van Montevideo te Queenstown gearriveerd 
Nivemb. 22 bevracht n. Rio Grande  maakt £ 650  vracht 
1885 
 te Liverpool gekooperd geworden 
febr. 23 voor de 2 maal uitgezeild naar Rio Grande 
     ”   28 weder terug uit zee met averij  pompen verstopt  lek schip 
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Juni 9 telegravisch bericht ontvangen van Tobias & Co van New York dat het proces van aanvaring ten 
gunste van de Anna is beslist 

 Naderhand bericht ontvangen dat de Stoomboot rederij niet in hooger beroep is gegaan en de te 
betalen som van averij storten zal 

Augustus 10 de gelden van averij bij New York door Tobias & Co geremmiteerd. 
 

********** 
 

STUIT, OBBE GEUCHIES  
Familiegegevens en opleiding 
Obbe werd geboren  ca 1772  te Wildervank als zoon van Geuchien. 
Hij trouwde met Antje Christiaans Pekelder, gedoopt 22 november 1778 te Wildervank als dochter van 
Christiaan Berends en Aaltje Geerts. Antje overleed op 10 februari 1833 te Wildervank, 54 jaar. 
Gezien een monsterrol uit 1850 is Obbe in dat jaar of later overleden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Obbe G.Stuit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 15 in de 
periode 1840 t/m 1849. 
 
De schepen 
O.G.Stuit was gezagvoerder gedurende: 
* 1819 t/m 1825 van de smak “Vrouw Antje”, geen vermelding van bouwgegevens, varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1828 t/m 1837 van de smak “Vrouw Antje”, gebouwd in 1825, bouwplaats niet vermeld, 68 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1836 t/m 1849 van de kof “Eendragt”, gebouwd in 1834 te Groningen, 65 ton o.m., varend vanuit 

Wildervank. Geen eigenaar vermeld. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “De Eendragt”. 
 
In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevindt zich een monsterrol op naam van 
kapitein Obbe Geuchiens Stuit als gezagvoerder van de: 
“Vrouw Antje”, dd 10 maart 1823 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Obbe G./Geuchies Stuit  
Het overzicht luidt: 
1829 kapitein op de “Vrouw Antje”  geen leeftijd 
1839-1845 schipper op de smak “Eendragt” 67-? jaar 
1847-1850 schipper op de kof “Eendragt” geen leeftijd 
 

*********** 
 

STUUT, JAN (WILLEMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Stuut werd geboren op 07 november 1825 te Veendam als zoon van de schipper Willem Jacobs Stuut en 
(Wicher)Dina Wijndelts de Groot. 
Hij trouwde op 12 januari 1849 te Wildervank als zeeman met Grietje Berends Dekker, geboren te Hasselt, 
Overijssel op 17 januari 1830 als dochter van de schipper Berend Karst Dekker en Gerharda Maria Gerzonis. 
Grietje overleed op 11 augustus 1855 te Koningsbergen aan de cholera, 25 jaar. 
Jan hertrouwde op 13 maart 1858 als schipper te Wildervank met Geertruida Bontkes, geboren te Wildervank  14 
december 1830 als dochter van de onderwijzer Hindrik Wubbes Bontkes en Geessien Feikes Graver. Geertruida 
overleed op 25 november 1877 te Wildervank, 46 jaar en 11 maanden. 
Jan Willem Stuit overleed op 24 april 1891 in het Addington Hospital te Durban, Brazilië.  
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jan W.Stuut/Stuit was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 67 in 
de periode 1850 t/m 1883. 
 
De schepen 
J.W.Stuit was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1858 van de schoenerkof “Margaretha Geziena”, gebouwd in 1849 te Veendam, 113 ton o.m., 

varend voor J.R.Engelsman te Veendam; 
* 1859 t/m 1862 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1862 van de 2-mastschoener “Nuovis”, gebouwd in 1862 te Veendam, 160 ton o.m., varend voor K.& 

J.Wilkens te Veendam. Het schip werd in 1863 door de rederij herdoopt in “Geertruida”; 
* 1863 t/m 1877 van de galjoot “Geertruida’, ex Nuovis, gebouwd in 1862 te Veendam, 160 ton o.m., varend 

voor K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip is in 1877 in de Bocht van Aalbek gestrand; 
* 1879 t/m 1882 van de 3-mastschoener “Para”, gebouwd in 1862 te Alloa, 248 ton o.m., varend voor K.& 

J.Wilkens te Veendam. Het schip werd in 1882 verkocht naar het buitenland. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Margrieta Geziena”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Willems Stuit.  
Het overzicht luidt: 
1840 kajuitwachter op de kof “Wicherdina” onder Willem Jakobs Stuit (zijn vader) geen leeftijd 
1842 lichtmatroos op de smak “Geziena” onder Jurrien W. de Groot 16 jaar 
1849-1852 schipper op de kof “Margreta Gesina” 23-? Jaar 
1867-1876 schipper op de schoener “Geertruida” 41-50 jaar 
1878 schipper op de brik “Para” 52 jaar 
 

********** 
 

STUKJE, J.A. (of J.H.) 
Familiegegevens en opleiding 
Ik heb deze kapitein niet kunnen identificeren. Alle personen met de naam STUKJE in de provincie Groningen 
uit de laatste decaden van de 19e eeuw waren landbouwer. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Stukje was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 32 in de periode 
1881 t/m 1885 
 
De schepen 
J.A.Stukje was gezagvoerder gedurende: 
* 1881 van de 3-mastschoener Thalassa”, gebouwd in 1872 te Hoogezand, 274 ton o.m., varend voor 

J.A.Hooites te Hoogezand. (Volgens Bouma was de volgende gezagvoerder kapitein B.H.Kappen uit 
Hoogezand, die in 1896 dit schip bevoer en ermee in dat jaar verongelukte Welke kapitein tussen 1881 
en 1896 het commando voerde is niet bekend). 

Geen vermelding in het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. 
 

********** 
 

STUTVOET Hz, JAN PUISTER 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Puister Stutvoet werd geboren te Veendam op 07 september 1820 als zoon van de schipper Hendrik Roelfs 
Stutvoet en Geesjen Hindriks Puister.  
Hij trouwde op 19 december 1844 te Wildervank als zeeman met Annechijn Bekkering, geboren 31 juli 1822 te 
Wildervank als dochter van de varensgezel, later schipper, Antonie Hindriks Bekkering en Geesien Christiaans 
Slof. Annechijn overleed op 08 juni 1914 te Wildervank, 91 jaar, weduwe. 
Jan overleed op 22 juli 1891 te Stadskanaal gem. Onstwedde, 70 jaar, zonder beroep. 
Geen akten van kinderen gevonden 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.P.Stutvoet Hz was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 24 in de 
periode 1851 t/m 1870. 
 
De schepen 
J.P.Stutvoet was gezagvoerder gedurende: 
* 1846 van de tjalk “Annechiena”, gebouwd in 1845, bouwlocatie niet vermeld, 60 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1849 t/m 1857 van de kof “Annechiena Harmina”, gebouwd in 1847 te Sappemeer, 89 ton, varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1858 t/m 1863 van de kof “Annechiena Harmina”, gebouwd in 1854, bouwlocatie niet vermeld, 89 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1864 op hetzelfde schip, varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1851en 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Annechiena Harmina”. 
 
In 16 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Puister Stuvoet.  
Het overzicht luidt: 
1834 kok op de smak “Gezina Catharina” onder Hindrik Roelfs Stutvoet (zijn vader) geen leeftijd 
1840-1841 matroos op de smak “Gezina Catharina” onder Hindrik Roelfs Stutvoet idem 
1844-1845 stuurman op de smak “Gezina Catharina” onder Hindrik Roelfs Stutvoet idem 
1847-1863 schipper op de “Annechiena Harmina” 26-42`jaar 
 

********** 
 

TEXER, JOHANNES 
Familiegegevens en opleiding 
Johannes Texer werd geboren op de Oude Teertuinen nr. 25 te Amsterdam op 21 auguatus 1824 als zoon van de 
sjouwer Johan Henrij Texer en Catrina Jans. 
Hij trouwde op 19 januari 1853 te Wildervank als schippersknecht met Jantje Scholten, geboren 03 december 
1821 te Wildervank als dochter van de schipper Jan Jans Scholten en Hinderkien Berends Hartman. Jantje 
overleed op 13 maart 1921 te Groningen, 99 jaar, weduwe. 
Johannes overleed te Groningen op 27 december 1909, 85 jaar. 
Johannes werd vermeld als schippersknecht in BS-akten uit 1853 en 1854 en als schipper in 1857 t/m 1887. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Joh. H.Texer was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 101 in de 
periode 1860 t/m 1892. 
 
De schepen 
J.H.Texer was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1874 van de koftjalk “Jantina Alida”, gebouwd in 1858 te Sappemeer, 65 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1874 van de kof “Jantina”, gebouwd in 1874 te Sappemeer, 86 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit 

Wildervank; 
* 1875 t/m 1886 van de kof “Jantina Hendrika”, gebouwd in 1874 te Sappemeer, 82 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip voer in 1887 voor kapitein/eigenaar J.v/d Land vanuit 
Groningen en was herdoopt in “Zeemeeuw”. 

 
In 21 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Johannes H./Hendrikus Texer.  
Het overzicht luidt: 
1857 stuurman op de tjalk “Martha” onder Jan Jans Top Zand 32 jaar 
1861-1873 schipper op de kof “Jantina Alida” 36-48 jaar 
1876-1881 schipper op de galjoot “Jantina Henderika” 51-56 jaar 
1882  schipper op de galjoot “Jantina” 57 jaar 
1883-1886 schipper op de galjoot “Jantina Henderika” 58-61 jaar 
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THADEN, HAIJO (SIEGERZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Haijo Thaden werd geboren 12 juni 1835 te Meeden als zoon van de werkman Sieger Lucas Thaden en 
Lammechien Haijes Kuiper. 
Hij trouwde op 14 februari 1866 als zeeman met Sieke Munneke, geboren 04 juli 1838 te Veendam als dochter 
van de schipper Geert Jans Munneke en Grietje Bisschop. Sieke overleed op 01 mei 1907 te Veendam, 68 jaar. 
Haijo overleed op 08 februari 1925 te Veendam, 89 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In BS-akten uit de periode 1866-1872 wordt Haijo vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.S.Thaden wass effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 35 in de 
periode 1867 t/m 1880. 
H.S.Thaden was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart te Veendam met 
vlagnummer 39 in de periode 1876 t/m 1878. 
 
De schepen 
H.S.Thaden was gezagvoerder gedurende: 
* 1867 t/m 1877 van de 2-mastschoener “Lucia Maria”, gebouwd in 1866 te Sappemeer, 173 ton o.m., varend 

voor H.H.Nanninga te Meeden. Het schip werd in 1877 verkocht naar Duitsland. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hayo Siegers Thaden.  
Het overzicht luidt: 
1848 kajuitwachter op de kof “Catharina Allagonda” onder Lucas Thaden 12 jaar 
1853 kok op de kof “Catharina Allagonda” onder Lucas Lucas Thaden geen leeftijd 
1854 matroos op de kof “Catharina Allagonda” onder Lucas Thaden idem 
1856 stuurman op de kof “Catharina Allagonda” onder Lucas Lucas Thaden idem 
1861 stuurman op de kof “Catharina” onder Lucas Lucas Thaden 25 jaar 
1864-1876 schipper op de schoener “Lucia Maria” 28-40 jaar 
 

********** 
 

THADEN, LUKAS (LUKASZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Lukas Thaden werd geboren op 30 november 1818 te Wildervank als zoon van de koopman Lukas Thaden en 
Maria Jurjens (Holscher). 
Hij trouwde op 25 februari 1846 te Veendam als schipper met Trijntje Berends Boll, geboren 09 juli 1825 te 
Veendam als dochter van de zeeman Berend Boll en Marchien Nannens van der Wijk. Trijntje overleed op 14 
december 1897 te Wildervank, 72 jaar. 
Lukas overleed op 13 februari 1904 te Wildervank, 85 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt Lukas vermeld als “schipper” in de periode 1846 t/m 1861, als “koopman” in 1873 en 1877, 
als “rentenier” in 1888 en als “expert” (waarin?) in 1891 en 1897. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Lucas L.Thaden was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 62 in 
de periode 1849 t/m 1874 en met vlagnummer 147 in de periode 1875 t/m 1900. 
Lukas Thaden was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 180 in de periode 1852 t/m 1876. 
 
De schepen 
L.Thaden was gezagvoerder gedurende: 
* 1845 t/m 1848 van de koftjalk “Weldaad”, gebouwd in 1828 te Veendam, 70 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1848 van de kof “Marchiena”, gebouwd in 1841 te Veendam, 59 ton o.m., varend voor de Wed. B.Bol te 

Veendam; 
* 1849 t/m 1856 van de schoenerkof “Catharina Allegonda”, gebouwd in 1848 te Veendam, 114 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
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* 1857 t/m 1859 van de kof “Anke Berg”, gebouwd in 1852 te Sappemeer, 120 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 

* 1859 t/m 1864 op de kof “Catharina Allegonda” ex Anke Berg, gebouwd in 1852 te Sappemeer, 120 ton o.m., 
varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip ging in 1865 over naar kapitein/eigenaar 
D.B.Dekker en was herdoopt in “Catharina”; 

De 3 volgende opgaven uit Bouma wekken verwarring, maar kan ik niet oplossen zonder nadere informatie 
omtrent de scheepsgenealogie 
* 1865 t/m 1867 op de “Catharina” ex Catharina Allegonda, ex Anke Berg.  Gebouwd in 1852 te Sappemeer, 120 

ton, varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank.  
*  1868 op de galjoot “Dirkje”, gebouwd in 1862 te Hoogezand, 140 ton als kapitein  vanuit Wildervank. Het schip 

was in 1868 herdoopt in “Catharina” 
* 1865 t/m 1870 van de galjoot “Catharina” ex Dirkje, gebouwd in 1862 te Hoogezand, 140 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1850 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Catrina Alegonda”. 
 
In 14 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Lucas/Lukas  /Lucas/Lukas  
Het overzicht luidt: 
1839 matroos op de kof “Wicherdina” onder Willem Jakobs Stuut geen leeftijd 
1841 matroos op de “Martha Elisabeth” onder Jan Jans Koster idem 
1845 schipper op de koftjalk “Weldaad” idem 
1847 schipper op de kof “Marchina” idem 
1848-1853 schipper op de schoenerkof “Catharina Allegonda” 29-? 
1858-1868 schipper op de kof “Catharina” 39-49 jaar 
 

********** 
 

TIMMER, BERNARDUS (GERRITZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Bernardus Timmer werd geboren op 04 oktober 1840 te Veendam als zoon van de schipper Gerrit Jans Timmer en 
Katharina Kornelis Grol. 
Hij trouwde op 15 januari 1871 te Oude Pekela als schipper met Anna Catharina Nagel, geboren op 17 juni 1841 te 
Oude Pekela als dochter van de schipper Jan Hindriks Nagel en Tibigi Berends Drenth.  
Na het vermissen van Bernardus in 1875 hertrouwde Anna Catharina op 23 juli 1878 als modiste met de schipper 
Harmannus Beekman, die eerder getrouwd was met Hillechiena Maria Abeling en overleed op 03 augustus 1915 te 
Groningen.  
Anna Caharina overleed te Groningen op 30 oktober 1910, 69 jaar. 
Bernardus overleed op zee op 08 februari 1875. 
 
“Aktenummer 1878-70, aktedatum: 13-07-1878. 
Extract: Geeft eerbiedig aan de rechtbank te Winschoten te kennen Anna Jans (moet waarschijnlijk zijn Catharina) 
Nagel, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, vrouw van de scheepskapitein Bernardus Gerhardus Timmer, dat 
haar echtgenoot als gezagvoerder van het Nederlands galjootschip “Bernardus Godelevus” op 7 febr. 1875 met die 
bodem, beladen met beenmerg van Vlie is uitgezeild met bestemming naar Nantes, dat het schip, nauwelijks in zee, 
moet zijn aangevaren door een stoomboot en gelijktijdig door een hevige storm voor allen een prooi der golven is 
geworden en met man en muis moet zijn vergaan, dat het schip nimmer te Nantes is aangekomen en zeer kort na het 
vertrek van Vlie gedeelten van het wrak en het scheepsnaambord door vissers te Dartmouth zijn aangebracht nadat 
het schip op 9 febr. 1875 door andere zeelieden in zinkende toestand was gezien, zonder dat deze in staat waren de 
toen nog op het wrak aanwezige bemanning te redden, dat door het gelijktijdig omkomen van alle opvarenden het 
opmaken van een akte van overlijden van haar man onmogelijk is geweest.” 
De rest van de tekst vraagt om alsnog een akte van overlijden op te maken, hetgeen door de rechtbank wordt 
toegestaan. 
Uit: Bram Camerlingh (schrijversnaam van Dick Kuil) - “Met man en muis. Pekelder scheepsrampen in de 19e 
eeuw”, uitgegeven bij Unibook. 2010. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.G.Timmer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wildervank met vlagnummer 58 in de 
periode 1874 t/m 1875 
B.Timmer was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela  met vlagnummer 15 in de periode 
1871 t/m 1875. 
 
De schepen 
B.Timmer wassgezagvoerder gedurende: 
* 1869 t/m 1875 van de galjoot “Godoleves Bernardus”, gebouwd in 1864 bij Drent te Pekela, 126 ton o.m., 

varend voor F.L.Drent te Pekela. Het schip werd in 1875 vermist tussen Texel en Nantes. 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 2 keer gerefereerd aan 
Bernardus Timmer en wel: 
06 juni 1864, schip “Godoleves Bernardus”, kapitein Harmannus H.Kral uit Oude Pekela. Voorts stuurman 

Bernardus Timmer uit Veendam, kok, 2 matrozen en een lichtmatroos. 
31 januari 1874, galjoot “Godoleves Bernardus”, kapitein Bernard Timmer uit Oude Pekela. Voorts een stuurman 

en een kok. 
 

********** 
 

TIMMER, HENDRIK J. of K. 
Familiegegevens en opleiding 

Ik heb de identiteit van een H.J.Timmer niet kunnen achterhalen. Die tweede initiaal wordt vermeld in het 
lidmaatschap van het zeemanscollege, in de opsomming van schepen in Bouma en komt ook voor in subalterne 
rangen op monsterrollen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. 

Er is wèl een Hendrik Timmer als zoon van Klaas, dus een H.K.Timmer. 
 
Hendrik Timmer werd geboren te Winschoten 16 maart 1839 als zoon van Klaas Hindriks Timmer en Geessien 
Harms Buter (Buiter). 
Hij trouwde op 25 januari 1871 te Winschoten als buitenvaarder met de hoedenmaakster Hinderkien Witkop, 
geboren te Winschoten 23 februari 1843 als dochter van de schuitenvaarder Hessel Jurjens Witkop en Aaltje 
Uunkes. Hinderkien overleed op 04 mei 1912 te Delfzijl, 69 jaar, weduwe. 
Hendrik Timmer overleed op 09 juni 1894 te Winschoten, 55 jaar, winkelier. 
In BS-akten wordt Hendrik vermeld als schipper/scheepskapitein in de periode 1871 t/m 1889 en als “winkelier” 
in 1883 en bij zijn overlijden in 1894. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s)H.J. 
H.J.Timmer wass effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 58 in de 
periode 1873 t/m 1889. 
 
De schepen 
H.J.Timmer was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1875 van de 2-mastschoener “Winschoten”, ex Jenneke Hendrika, gebouwd in 1855 te Sappemeer, 

151 ton o.m., varend voor D.Mulder & Zn te Winschoten; 
* 1876 t/m 1879 van de 2-mastschoener “Winschoten II”, ex Tobina Helena, gebouwd in 1867 te Pekela, 176 ton 

o.m., varend voor D.Mulder & Zn te Winschoten; 
* 1880 t/m 1882 van hetzelfde schip maar nu varend voor E.Post te Winschoten. Het schip werd in 1882, zwaar 

lek, te Bahia afgekeurd en verkocht. 
Er is geen zekerheid over een vermelding in het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaart Museum 
te Groningen. In ieder geval geen vermelding van een schip met de naam “Winschoten”. 
 

********** 
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TOOR, C. van 
Familiegegevens en opleiding 
Ik heb deze kapitein niet kunnen identificeren, maar er zijn aanwijzingen dat de familie van Toor thuishoort in 
Vlaardingen. Daarvan vond ik: 
Cornelis van Toor, geboren op 25 december 1855 te Vlaardingen als zoon van Hendrik van Toor en Maria 
Johanna van Roon. 
Cornelis trouwde op 30 maart 1881 te Vlaardingen met Neeltje Drop, geboren 04 juni 1857 te Vlaardingen als 
dochter van Johannes Drop en Johanna van Heusden. Johanna overleed op 20 november 1920 te Zeist. 
Geen overlijdensgegeven gevonden van Cornelis.  
 
Maar ik vond via internet ook: 
Cornelis van Toor, geb. te Oosthuizen 7 jan 1855, beroep(en): SCHIPPER.  
 
Geen verbintenis gevonden met het Veenkoloniale gebied. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s)H.J. 
C. van Toor was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” uit Wildervank met vlagnummer 116 in 
de periode 1879 t/m 1898. 
 
De schepen 
C. van Toor was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1873 van de 2-mastschoener “Vertrouwen”, gebouwd in 1851 te Groningen, 132 ton o.m., varend 

voor J.A. & M. den Breems te Vlaardingen; 
* 1874 t/m 1881 van hetzelfde schip maar nu varend voor van Harwegen & den Breems te Vlaardingen. Het 

schip werd in 1882 met schade te Elseneur binnengebracht, afgekeurd en verkocht; 
* 1890 van de schoenerbrik “Jacobus Johannes” ex Pensée, gebouwd in 1878 te Bordeaux, 211 ton n.m., 

varend voor J.J.v/d Berg te Den Haag; 
* 1891 t/m 1895 van de schoenerbrik “Geertruida” ex Agatha, gebouwd in 1866 in Nieuwendam, 189 ton 

o.m., varend voor J.J.v/d Berg te ’s Gravenhage; 
* 1896 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.L.Ceuvel te Amsterdam. 
Geen vermelding in het bestand aan monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. 
 

********** 
 

TOP, HINDRIK HINDRIKZ. 
Familiegegevens en opleiding 
In de Groninger Archieven heb ik een Hinderk Hiderks Top gevonden, geboren ca. 1774 te Veendam en aldaar 
overleden op 13 oktober 1834.  
Dit kan NIET de gezochte H.H.Top zijn die in de periode 1858 t/m 1861 lid was van het zeemanscollege te 
Wildervank, zie hierna.  
In monsterrrollen uit 1831 en 1832 wordt een Hindrik Hindriks Top genoemd in een subalterne rang, die zou 
kunnen passen bij het latere lid van het zeemanscollege te Wildervank. Maar van deze persoon heb ik geen BS-
gegevens kunnen vinden. 
Ook heb ik geen passende schepen gevonden waarop de gezochte Hindrik Hindriks gezagvoerder is geweest.  
Voorals nog moet ik het doen met de persoon uit de monsterrollen van 1831 en 1832. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Top Hz was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 97 in de 
periode 1858 t.m 1861. 
H.H.Top was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 41 in de periode 1827 t/m 1834. 
 
De schepen 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat 2 verwijzingen naar 
een “jonge” H.H.Tap en wel: 
26 februari 1831, schip “Goede Hoop”, schipper Gerrrit Jakobs Hoedtjer. Voorts stuurman, kok en de matroos 

Hindrik Hindriks Top. 
20 februari 1832, schip “Goede Hoop”, schipper Gerrrit Jakobs Hoedtjer. Voorts stuurman, kok en de matroos 

Hindrik Hindriks Top. 
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TOP, JOHANN HEINRICH 
Familiegegevens en opleiding 
Johann Heirich Top werd geboren te Rendsburg ca. 1813 als zoon van Hinderk Hinderks Top en Nieltgie/Neeltje 
Okkes Ruizing. Hij was de broer van Collegelid Okke Hindrikz. Top. 
Hij trouwde op 07 december 1843 te Veendam als zeeman met Antje Jurjens de Boer, geboren te Veendam op 
23 maart 1822  als dochter van de landbouwer Jurjen Jans de Boer en Grietje Noach Barends. 
Geen overlijdensakten gevonden van Johann Heirich en Antje Jurjens.  
Johann Heinrich wordt in BS-akten vermeld als “zeeman” in 1845 t/m 1849, als “schipper” in 1851 t/m 1866 en 
als “kantoorklerk” in 1881. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Joh.s H.Top was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 97 in de 
periode 1862 t/m 1884. 
J.H.Top was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 141 in de periode 1850 t/m 1867. 
 
De schepen 
J.H.Top was gezagvoerder gedurende: 
* 1850 t/m 1855 van de kof “Klaziena Margaretha”, gebouwd in 1837 te Wildervank, 77 ton o.m., varend 

voor J.R.Schippers te Veendam. Gestrand bij Terheide; 
* 1857 van de galjoot “Wilhelmina Eberdina”, gebouwd in 1856 te Foxhol, 132 ton o.m., geen vermelding 

van thuishaven en eigenaar. 
 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Johan H./Heirich Top. 
Het overzicht luidt: 
1834 matroos op de “Jonge Gerrrit” onder Albert Hazewinkel geen leeftijd 
1837-1840 stuurman op de kof “Vier Gezusters” onder Gerrit J.Hoetjer 23-26 jaar 
1840 stuurman op een niet met name genoemd schip onder Harm E.Boll geen leeftijd 
1843 stuurman op de kof “Juffrouw Stijntje” onder Harm E. Boll idem 
1845 stuurman op de kof “Pollux” onder Geert R. de Jonge 30 jaar 
1847 stuurman op de kof “Geziena Catharina” onder Wijndelt E.Everts 33 jaar 
1850 schipper op de kof “Klasina Margaretha” geen leeftijd. 
 

********** 
 

TOP, OKKE (HINDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Okke Hindriks Top werd geboren/gedoopt op 11/27 maart 1808 te Veendam als zoon van schipper Hindrik 
Hindriks Top en Neeltje Okkes Reussien. 
Hij trouwde op 19 januari 1833 te Veendam, dienstdoende als zeeman bij zijne Majesteits zeemacht, met Trijntje 
Jans Willinga, geboren op 15 december 1809 te Veendam als dochter van de zeeman, later schipper, Jan Willinga 
en Jantje Jans Hanssens. In de huwelijksakte wordt vermeld dat op 02 oktober 1832 een dochter Hinderika uit hun 
beiden is geboren. Trijntje overleed op 29 augustus 1887 te Veendam, weduwe. 
Okke Hindriks overleed te Veendam op 26 mei 1884, 76 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten wordt Okke vermeld als “zeeman” van 1834 t/m 1850 en als “schipper” van 1852 t/m 1877. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
O.H.Top was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 104 in de 
periode 1858 t/m 1884 
O.H.Top was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 169 in de periode 1851 t/m 1880. 
 
De schepen 
O.H.Top was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1861 van de tjalk “Onderneming”, gebouwd in 1840 te Veendam, 60 ton o.m. varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
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* 1860 t/m 1878 van de smak “Jonge Frederik” ex Arnoldus Willem Nanninga, gebouwd in 1860 te Veendam, 61 
ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1878 verkocht naar Duitsland. 

 
In 20 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Okke/Okko Hindriks Top 
Het overzicht luidt: 
1821 kok op de “Goede Hoop” onder Hindrik Hindriks Top (zijn vader) geen leeftijd 
1824 stuurman op de “Jonge Margaretha” onder Hindrik Hindriks Top idem 
1828 matroos op de “Fennechiena” onder Hindrik Jans Puister idem 
1829-1830 stuurman op de “Zeelust” onder Hindrik Hindriks  Top idem 
1836 stuurman op de “Vier Gezusters” onder Gerrit Jakobs Hoedtjer idem 
1837 stuurman op de kof “Jeselina” onder Roelf Roelfs Legger idem 
1838 stuurman op de kof “Jonge Pieter” onder Eilt Pieters Boer idem 
1838 stuurman op de “Dorothea” onder Roelf Roelfs Henderikus idem 
1841 stuurman op de kof “Marchiena” onder Roelf Roelfs Legge idem 
1843 stuurman op de kof “Margaretha” onder Koop Jans Scholten idem 
1846 stuurman op de kof “Juliana” onder Jan Berends Biel 38 jaar 
1847 stuurman op de kof “Josina Henriette” onder Jacobus J. van der Gouwe 39 jaar 
1848 stuurman op de kof “Jonge Metha” onder Hillebrand Chr. Brink 40 jaar 
1849 stuurman op de kof “Geertruida” onder Evert  Rentes Zoutman 41 jaar 
1850-1858 schipper op de tjalk “Onderneming” 42-50 jaar 
 

********** 
 

VAALMAN, CHRISTIAAN (HARMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Christiaan Vaalman werd geboren te Wildervank ca. 1811 als zoon van de grofsmid Harm Christiaan Vaalman en 
Trijntje Sijwerts de Ronde. Hij was de broer van het Collegelid Harmannus Hamz. Vaalman. 
Hij trouwde op 10 februari 1840 te Veendam met Gezina Harms Masker, geboren op 17 juli 1812 te Veendam als 
dochter van de schipper Harm Jans Masker en Jeltje Bartels. Bij het huwelijk wordt vader Harm Jans vermeld als 
oud-griffier. Gezina overleed op 03 februari 1893 te Oosterdiep, gem Veendam, 80 jaar. weduwe. 
Christiaan Harms overleed op 19 maart 1881 te Veendam, 69 jaar, zonder beroep. 
Geen kinderen vermeld in de Groninger Archieven. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
In de Algemene Vergaderingen van 01/08 september 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop 
werd voorgesteld/benoemd tot effectief lid Christiaan Harms Vaalman, oud 29 jaar, voerend de kof “Catharina” 
wonend in Wildervank, adres bij J.Corver & Co te Amsterdam, op voordracht van kapitein C.H.Uil. Hij kreeg 
vlagnummer 549. 
Bij de hernummering in 1854 kreeg hij vlagnummer 232 tot aan 1874. 
Christiaan H.Vaalman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 
23 in de periode 1840 t/m 1874. 
 
De schepen 
C.H.Vaalman was gezagvoerder gedurende: 
* 1840 t/m 1856 van de kof “Catharina”, gebouwd in 1839 te Wildervank, 93 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1856 t/m 1874 van de 2-mastschoener “Maria Spes Mea”, gebouwd in 1855 te Hoogezand, 152 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip voer in 1875 voor kapitein/eigenaar G.Teerling te 
Appingedam en was herdoopt in “Bernardus”. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Catharina”. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
C.H. resp. Christiaan Harms Vaalman. 
Het overzicht luidt: 
1827-1828 kok op de “Jonge Harm” onder Jacob Geerts Schrader geen leeftijd 
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1831 lichtmatroos op de “Willemina Laurentia” onder Jacob J.Swart 19 jaar 
1838-1853 schipper op de kof “Catharina”  27-42 jaar 
1855 schipper op de schoener “Maria Spes Mea” 44 jaar 
 

********** 
 

VAALMAN, HARMANNUS (HARMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harmannus Vaalman werd geboren op 05 maart 1824 te Wildervank als zoon van de smit Harm Christiaans 
Vaalman en Trijntje Sijverts Ronde. Hij was de broer van Collegelid Christiaan Harmz. Vaalman. 
Hij trouwde op 10 september 1856 te Veendam als schipper met Johanna Holthuis, geboren 13 september 1829 
te Veendam als dochter van de scheepstimmerbaas Derk Harms Holthuis en Anna Joostens Baalman. Johanna 
overleed op 17 december 1880 te Wildervank, 51 jaar. 
Harmannus overleed op 24 juni 1882 te Wildervank, 58 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
Ik heb in Groningen geen kinderen kunnen terugvinden, dus wellicht kinderloos gebleven. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.H.Vaalman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 110 in 
de periode 1859 t/m 1882. 
 
De schepen 
H.H.Vaalman was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1870 van de schoenerkof “Aurora”, gebouwd in 1853 te Wildervank, 107 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is gestrand en wrak geraakt; 
* 1872 t/m 1876 van de 2-mastschoener “Johanna” ex Wilhelmina Magdalena, gebouwd in 1863 te Veendam, 

154 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip was vernoemd naar de vrouw van de 
kapitein. Het schip is in 1876 op Öland gestrand en wrak geraakt. 

 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harmannus Harms Vaalman 
Het overzicht luidt: 
1838 kok op de kof “Geerdina” onder schipper Gieze Eilts de Boer geen leeftijd 
1841-1852 stuurman op de kof “Catharina” onder Christiaan Harms Vaalman (zijn broer) idem 
1853 schipper op de galjoot “Aurora” 28 jaar  
1876 schipper op de schoener “Johanna” 50 jaar 
 

********** 
 

VEEN, LUKAS (WOLTERZ.) van der 
Familiegegevens en opleiding 
Lukas van der Veen werd geboren te Martenshoek/Hoogezand 29 mei 1861 als zoon van de schipper Wolter 
Salomons van der Veen en Jantje Koiter. 
Hij trouwde op 19 februari 1891 te Groningen met Aaltina Tonkkes, geboren te Groningen 16 november 1865 
als dochter van de schipper, later scheepsmakelaar,  Jan Tonkkes en Trientje Meijer. Aaltina overleed op 03 april 
1950 te Wildervank, 84 jaar, weduwe. 
Lukas overleed op 10 augustus 1917 te Wildervank, 56 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten werd Lukas vermeld als scheepskapitein/schipper in de periode 1891 t/m 1900 en als 
scheepsmakelaar in 1901. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
L.W. van der Veen was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervak met vlagnummer 8 in 
de periode 1898 t/m 1917. 
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De schepen 
L.W. v/d Veen was gezagvoerder gedurende: 
* 1888 t/m 1891 van de tjalk “Voorwaarts” ex Nieuwe Zorg, gebouwd in 1878 te Hoogezand, 61 ton n.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1892 tot nà 1900 van de tjalk “Voorwaarts”, gebouwd in 1891 te Martenshoek, 79 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Lucas/Lukas van der Veen. 
Het overzicht luidt: 
1894-1898 kapitein op de tjalk “Voorwaarts” 32-36 
1902-1909 kapitein op de (gaffel)schoener “Voorwaarts” 41-48 jaar 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1897 t/m 1914 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “ Voorwaarts”  
 

********** 
 

VEENHUIZEN, JAN ROELFS 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Roelfs Veenhuizen werd geboren op 02 december 1814 te Wildervank als zoon van de brouwer Roelf Blink 
Veenhuizen en Antje Jans Drent. 
Jan Roelfs trouwde op 26 januari 1854 te Wildervank als scheepskapitein met Annegina de Jonge, geboren te 
Wildervank op 09 september 1826 als dochter van de schipper Remke Jeltes de Jonge en Bouke Simons Bakker. 
Geen overlijdensakten gevonden van Jan Roelfs en Annegina. 
In BS-akten uit de periode 1856 t/m 1861 wordt Jan Roelfs vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.R.Veenhuizen was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 63 in 
de periode 1850 t/m 1864. 
 
De schepen 
J.R.Veenhuizen was  gezagvoerder gedurende: 
* 1852 van de “Adriana”geen bouwgegevens, geen reder vermeld, maar wèl varend vanuit Wildervank. 
 
Bouma vermeldt R.J.Veenhuizen als gezagvoerder gedurende: 
* 1856 t/m 1857 van de schoenerkof “Bougiena Lammechiena”, gebouwd in 1854 te Wildervank, 121 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank; 
* 1858 t/m 1859 op hetzelfde schip maar nu varend voor de wed. de Jonge te Wildervank; 
* 1860 t/m 1862 op hetzelfde schip maar nu varend voor J.M.Meihuizen te Wildervank. Het schip is in 1862 

gestrand. 
 
Ik heb in Groningen geen BS-gegevens gevonden van een R.J.Veenhuizen. 
In de monsterrollen staat in 1859 Jan Roelfs Veenhuizen als gezagvoerder van de “Bougina Lammechina”, terwijl 
in de rollen geen R.J.Veenhuizen als gezagvoerder staat vermeld. 
Ik concludeer, onder voorbehoud, dat Bouma in zijn opgave van de “Bougina Lammechina” de initialen ten 
onrechte heeft omgedraaid. 
 
In de ledenlijst van “De Harmonie” uit 1852 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart 
staat als schip de “Adriana”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van  
Jan Roelfs Veenhuizen. 
Het overzicht luidt: 
1830 kajuitwachter op de ”Concordia” onder Albert Edzes Pot geen leeftijd 
1831 lichtmatroos op de “Katharina Josephina” onder Pieter J.Muntendam idem 
1835 matroos op de “Gezina”, onder Jan Fredriks de Boer 20 jaar 
1847 stuurman op de kof “Lucas Wicher” onder Willem Tj. Hazewinkel geen leeftijd 
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1850-1855 schipper op de kof “Adriana” idem 
1859 schipper op de galjoot “Bougina Lammechina” 44 jaar 
 

********** 
 

VEGTER, GEERT (SIMONZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Geert Vegter werd geboren te Veendam 27 september 1812 als zoon van de zeeman, later, schipper,  Simon 
Hindriks Vegter en Jetje Erents (Broekema). 
Hij trouwde op 10 januari 1836 te Veendam als zeeman met Anna Franssens Nipperus, geboren te Veendam als 
dochter van de schipper Frans Berents Nipperus en Elisabeth Jans Mik. Anna Nepperus overleed op 16 maart 
1893 te Grijpskerk, 81 jaar, weduwe. 
Geert overleed op 20 februari 1871 te Veendam, 58 jaar. 
Geert Simons wordt in BS-aktern uit de periode 1836 t/m 1852 vermeld als “schipper” en in 1868 als 
“winkelier” (vermeld als Nepperus). 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.S.Vegter was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 138 in de 
periode 1863 t/m 1871. 
G.S.Vegter was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 15 in de periode 1839 t/m 1869. 
 
De schepen 
G.S.Vegter was gezagvoerder gedurende: 
* 1839 t/m 1852 van de kof “Anna”, gebouwd in 1837 te Pekela, 76 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te 

Veendam; 
* 1854 van de kof “Anna”, gebouwd in 1853 te Pekela, 91 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 

Het schip was vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1858 t/m 1860 van de 2-mastschoener “Beerta Schuringa”, gebouwd in 1854 te Veendam, 125 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is bij Buenos Ayres gestrand en wrak geraakt; 
* 1862 t/m 1866 van de 2-mastschoener “Eltica Meezenbroek”, gebouwd in 1861 te Veendam, 130 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Geert Simons Vegter. 
Het overzicht luidt: 
1830 kok op de “Ikiena Wilhelmina” onder Simon Jans Vegter (zijn vader) geen leeftijd 
1837-1845 schipper op de kof “Anna” idem 
1854 schipper op de schoener “Beerta Schuringa” 42 jaar 
 

********** 
 

VELDHUIS, HAJO (ROELFZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
In de monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt een Hayo Roelfs 
Veldhuis/Velthuis uit Veendam als stuurman genoemd.  
Deze Hajo werd geboren te Veendam op 24 november 1818 als zoon van de schipper Roelf Harms Veldhuis en 
Maria Jans Pik en was dus een broer van kapitein Jan Roelfs Veldhuis. Ik heb van deze Hajo/Hayo/Haijo geen 
verdere gegevens in Groningen gevonden. 
Geen overlijdensgegevens te Amsterdam. 
 
Voorts de melding dat vanuit Zwolle een kapitein Hugo Roelofs Veldhuis heeft gevaren als gezagvoerder 
gedurende: 
* 1852 t/m 1855 van de 2-mastschoener “Zwolse Diep”, gebouwd in 1848 te Zwolle, 180 ton o.m., varend voor 

Doyer & Kalff te Zwolle. Verongelukt in de Zwarte Zee; 
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* 1858 t/m 1868 van de schoenerkof “Johanna” ex Pieter, gebouwd in 1855 te Veendam, 125 ton o.m., varend als 
kapitein/eigenaar vanuit Zwolle. Het schip is in 1868 verloren gegaan. 

 
Al met al blijft de identiteit van deze gezagvoerder onzeker. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.R.Veldhuis was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 124 in 
de periode 1850 t/m 1864. 
 
De schepen 
H.R.Veldhuis was gezagvoerder gedurende: 
* 1859 t/m 1860 van de kof “Provincie Overijssel”, gebouwd in 1841 te Zwolle, 95 ton o.m., varend voor de 

Zwolsche Reederij Maatschappij te Zwolle; 
* 1864 t/m 1865 van de kof “Stad Goor”, gebouwd in 1841 te Zwolle, 108 ton o.m., varend voor D.Brodie te 

Amsterdam; 
* 1865 t/m 1873 van de ijzeren 3-mastschoener met stoom “Phenix” ex Twenthe, ex West Friesland, gebouwd in 

1841 te Amsterdam, 331 ton o.m., varend voor D.Brodie te Amsterdam. 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 2 keer gerefereerd 
aan een H.R.Veldhuis/Velthuis en wel: 
05 februari 1840, smak “Margaretha”, schipper Tobias Hazewinkel. Voorts stuurman Hajo Roelfs Velthuis, 

kok en een matroos 
24 juni 1842, schip “Gezina”, kapitein Jan Jans Zelling. Voorts stuurman Hayo Roelfs Veldhuis, 23 jaar uit 

Veendam, kok, matroos en een kajuitwachter. 
 

********** 
 

VELDHUIS, JAN (ROELFZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Roelfs Veldhuis werd geboren te Veendam op 13 april 1815 als zoon van de schipper Roelf Harms Veldhuis en 
Maria Jans Pik. 
Hij trouwde op 13 augustus 1842 te Veendam als schipper met Aaltje Flik, geboren te Veendam aan het Westerdiep 
als dochter van de schipper Geert Berents Flik en Pietertje Jans Martentijns. 
Geen overlijdensakten van Roelf en Aaltje te Groningen en Amsterrdam. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.R.Veldhuis was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 123 in de 
periode 1859 t/m 1892. 
Jac. R Veldhuis was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 64 in de periode 1858 t/m 1876. 
 
De schepen 
J.R.Velhuis was gezagvoerder gedurende: 
* 1863 van de kof “Klaziena Arendina”, gebouwd in 1852 te Wildervank, 109 ton o.m., varend voor de wed. H.L. 

de Groot te Wildervank; 
* 1867 t/m 1870 van de kof “Stad Enschede”, gebouwd in 1842 te Blokzijl, 94 ton o.m., varend voor D.Brody te 

Amsterdam. Het schip voer in 1871 voor  L.Nienhuis te Appingedam en was omgedoopt in “Betsy”; 
* 1871 t/m 1872 van de kof “Betsy” ex Stad Enschede, gebouwd in 1842 te Blokzijl, 93 ton o.m., varend voor L. 

Nienhuis te Appingedam. Het schip werd in 1873 herdoopt in “Catharina” en voer toen onder kapitein 
H.L.Nienhuis; 

* 1872 van de 2-mastschoener “Betsy” ex Wildervank, gebouwd in 1862 te Wildervank, 129 ton o.m., varend 
voor W.de Lorne van Rossem te Amsterdam. Het schip strandde en geraakte wrak. 

 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 4 keer gerefereerd 
aan een J.R.Veldhuis/Velthuis en wel: 
03 maart 1830, schip “Jonge Harm”, schipper Jacob Geerts Schrader. Voorts stuurman, kok Jan Roelfs 

Veldhuis, en een matroos. 
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22 februari 1832, schip “Vrouw Achina”, schipper Dethmer Rijkents. Voorts stuurman, kok, matroos en de 
lichtmatroos Jan Roelfs Velthuis. 

31 juli 1839, kof “New Castle”, schipper Berend Egberts Boll uit Veendam. Voorts stuurman, kok en de 
matroos Jan Roelfs Velthuis.  

25 januari 1840, kof “New Castle”, schipper Berend Egberts Boll. Voorts stuurman Jan Roelfs Velthuis, 
matroos en een kajuitwachter. 

 

********** 
 

VELDHUIS, R. 
Familiegegevens en opleiding 
Geen gegevens gevonden te Groningen 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
R.Veldhuis was effectief lid van het zeemansccollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 20 in de 
periode 1863 t/m 1865. 
 
De schepen 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen geen passende 
verwijzingen naar ene R.Veldhuis/Velthuis kunnen vinden. 
In de lijst van Bouma geen passende R.Veldhuis/Velthuis gevonden. 
 

********** 
 

VENEMA, ALBERT 
Familiegegevens en opleiding 
Albert Venema werd geboren te Wildervank 10 januari 1887 als zoon van de schipper Renke Venema en 
Annechien Drost. 
Hij trouwde op 06 april 1907 als schipper met Sietska de Vries, geboren te Veendam 05 februari 1889 als 
dochter van de schipper Kornelius de Vries en Jantje Smit. 
Geen overlijdensakten van Albert en Sietska kunnen vinden 
Albert wordt in BS-akten uit 1908, 1910 en 1931 vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.Venema wordt in de laatste ledenlijst van het zeemanscollege “De Harmonie” in 1920 als effectief lid vermeld 
met vlagnummer 14. Hij kan ook tot een later jaar lid zijn geweest. 
 
De schepen 
Bouma vermeldt geen schepen uit de 20ste eeuw. 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt A.Venema drie 
maal vermeld ern wel: 
07 maart 1908, tjalk “Moderatie”, kapitein A.Venema, 28 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman en een kok. 
16 april 1909, tjalk “Moderatie”, kapitein A.Venema, 29 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman. 
24 september 1910, tjalk “Moderatie”, kapitein A.Venema, 30 jaar uit Wildervank. Voorts een stuurman. 
 

********** 
 

VENEMA, ALBERT (FOLKERTZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Albert Folkerts Venema werd geboren te Veendam 23 juni 1821 als zoon van schipper Lucas Geerts Venema en 
Aaltje Jans Boiten. 
Hij trouwde te Midwolda op 12 oktober 1853 met Sijka Voorthuis, geboren te Oostwold/Midwold op 05 juli 1830 
als dochter van de verver Albert Tonnis Voorthuis en Heiltje Hindriks Verver.  
Albert overleed op 27 mei 1882 te Amsterdam, 60 jaar, schipper. 
In BS-akten uit de periode 1854 t/m 1882 wordt Albert vermeld als schipper/buitenvaarder. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.F.Venema was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 71 in de 
periode 1866 t/m 1870. 
 
De schepen 
A.F.Venema was gezagvoerder gedurende: 
* 1860 van de tjalk “Sieka”, gebouwd in 1859 te Sappemeer, 64 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit 

Sappemeer. Het schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein; 
* 1861 t/m 1862 van hetzelfde schip maar nu varend voor T.S.Bakker te Sappemeer; 
* 1863 t/m 1867 van hetzelfde schip maar nu varend voor K. Bakker te Sappemeer. Het schip voer in 1868 voor 

kapitein/eigenaar H.Roozenberg te Groningen en was herdoopt in “Arendina”. 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt niet verwezen naar 
een A.F.Venema. 
 

********** 
 

VINKE MULLER, JOHAN WILHELM CHRISTIAAN 
Familiegegevens en opleiding 
Johan Wilhelm Christiaan Vinke Muller werd geboren te Uithuizen op 01 februari 1836 als zoon van de “medicinae 
docter” Petrus Johannes Muller en Johanna Margaretha Vinke. 
Hij trouwde te Oude Pekela op 15 juni 1863 als schipper met Maria Anna Nagel, geboren te Oude Pekela op 10 juni 
1839 als dochter van de schipper Jan Hindriks Nagel en Tobina Berends Drenth. Geen overlijdensakte van Maria 
Anna gevonden. 
Johann Wilhelm Christiaan overleed op 03 februari 1906 te Haarlem, weduwnaar. 
In BS-akten uit Groningen uit de periode 1864 t/m 1881 wordt Johan Wilhelm Christiaan vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.W.C.Vinke Muller was effectief lid van het zeemanscollege “de Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 
122 in de periode 1869 t/m 1896. 
 
De schepen 
J.W.C.Vinke Muller was gezagvoerder gedurende: 
* 1868 t/m 1883 van de brik “Lida” ex Plantage Dordrecht, gebouwd in 1857 te Groningen, 223 ton o.m., varend 

voor W.J.Langeveld Jr te Amsterdam; 
* 1885 van de bark “Prinses Wilhelmina”, gebouwd in 1882 te Middelburg, 400 ton n.m., varend voor den 

Bouwmeester, Borsius & v/d Leye te Middelburg. 
 
Bouma vermeldt J.Muller als gezagvoerder gedurende: 
* 1863 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Thecla Maria”, gebouwd in 1863 te Pekela, 170 ton o.m., varend voor 

F.L.Drent te Pekela; 
* 1868 t/m 1871 van hetzelfde schip maar nu varend voor H.T.Kranenburg te Pekela. 
De opgave voor de “Thecla Maria” klopt wèl met die uit de monsterrol uit 1863, maar de vaartijden overlappen 
die van de brik “Lida”. 
 
In het bestand van monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt Johan Wilhelm 
Christiaan Vinke Muller 4 maal vermeld: 
29 augustus 1853, schoener “Marne”, schipper Jacob Mennes Beukema, 35 jaar uit Leens. Voorts stuurman, kok, 

2 matrozen en een lichtmatroos Johan Wilhelm Christiaan Vinke Muller, 17 jaar uit Uithuizen. 
01 juni 1854, schoener “Marne”, schipper Jacob Minnes Beukema, 36 jaar uit Leens. Voorts stuurman, kok, 2 

matrozen en een lichtmatroos Johan Wilhelm Christiaan Vinke Muller, 18 jaar uit Uithuizen. 
06 september 1854, schoener “Marne”, schipper Jacob Minnes Beukema, 36 jaar uit Leens. Voorts stuurman, 

kok, 2 matrozen en een lichtmatroos Johan Wilhelm Christiaan Vinke Muller, 18 jaar uit Uithuizen. 
10 september 1863, schip “Tecla Maria”, kapitein Johan W.C. Vinke Muller uit Oude Pekela. Voorts stuurman, 

kok, 2 matrozen en een lichtmatroos. 
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VOS, PIETER (OOMKEZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Pieter Vos werd geboren te Veendam 14 november 1834 als zoon van de zeeman Oomke Lammerts Vos en 
Margje Pieters Bakker. 
Hij trouwde op 09 februari 1865 te Wildervank als schipper met Geertje Nieterink, geboren te Oosterdiep, gem. 
Veendam 06 september 1841 als dochter van de bakker Hindrik Nieterink en Niessien Geerts Lever. Van Geertje 
geen overlijdensakte gevonden maar blijkens een BS-akte van een kind leefde zij nog in 1906. 
Pieter overleed op 10 september 1893 te Falmouth, 58 jaar, stuurman op de 3-mastschoener “Hendrik Roberts 
Leemhuis”. (kapitein S.G.Brouwer)  “…op den 30sten juli l.l. in eene ziekelijke toestand achtergelaten en in het 
Hospitaal onder geneeskundige bediening geplaatst en verder dat op den 10 den September l.l. den genoemde 
Pieter Oomke Vos is overleden en hier ten stede begraven.” 
In BS-akten uit de periode 1865 t/m 1878 wordt Pieter vermeld als ´schipper” 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.O.Vos was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 108 in de 
periode 1872 t/m 1893. 
P.O.Vos was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 102 in de periode 1866 t/m 1867. 
 
De schepen 
P.O.Vos was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Crescendo”, gebouwd in 1854 te Hoogezand, 145 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam; 
* 1867 t/m 1868 van de 2-mastschoener “Everhardus”, gebouwd in 1854 te Pekela, 155 ton o.m., varend voor 

E.L.Steenhuis te Veendam; 
* 1869 t/m 1870 van hetzelfde schip maar nu varend voor W.Steenhuis Ez te Veendam; 
* 1871 t/m 1881 van hetzelfde schip maar nu varend voor Wed. E.L.Steenhuis te Veendam. Het schip werd in 

1881 gesloopt. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Pieter Oomkes Vos. 
Het overzicht luidt 
1848 kajuitwachter op de kof “Marchiena Willemina” onder Oomke L.Vos (zijn vader) geen leeftijd) 
1850 lichtmatroos op de kof “Marchiena Willemina” onder Oomke L.Vos idem 
1854 stuurman op de schoener “Crescendo” onder Oomke L.Vos 19 jaar 
1865-1866 schipper op de schoener “Crescendo” 30-31 jaar 
1873-1877 schipper op de schoener “Everhardus” 38-42 jaar 
 

********** 
 

VRIES, ENGELKE de 
Familiegegevens en opleiding 
Engelke de Vries werd geboren ca. 1845 te Iheringsbockselerfehn, Pruisen, Duitsland, als zoon van Reemt Jurjens 
de Vries en Lotje Christians Reeman. 
Hij trouwde op 29 juni 1876 te Oude Pekela als zeeman met Jantje Scherpbier, geboren te Oude Pekela als dochter 
van de schipper Edzerd Sipkes Scherpbier en Alberdina Jans Kuiper. Jantje overleed op 07 juni 1907 te Groningen, 
63 jaar. 
Engelke overleed te Groningen op 18 januari 1919, 74 jaar, zonder beroep 
In BS-akten uit 1876 t/m 1878 wordt Engelke vermeld als “zeeman” en uit de periode 1880 t/m 1905 als 
schipper/zeekapitein. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E. de Vries was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 63 in de 
periode 1883 t/m 1912. 
E. de Vries was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 35 (ook vermeld 
met nummer 34) in de periode 1881 t/m 1899.. 
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De schepen 
E.de Vries was gezagvoerder gedurende: 
* 1880 van de 2-mastschoener “Alberdina”, gebouwd in 1855 te Hoogezand, 173 ton o.m., varend voor 

W.F.Zuiderveen te Pekela. Het schip is in 1880 gestrand bij Oeland; 
* 1882 van de schoenerbrik “Terwisch” ex Julius, ex Economie, gebouwd in 1858 te Elshout, 209 ton o.m., 

varend voor F.L.Drenth te Pekela; 
* 1883 t/m 1893 van hetzelfde schip maar nu varend voor G.Wirtjes te Nieuwe Schans; 
* 1894(?) t/m 1895 van de bark “Marie” ex Nereus, gebouwd in 1863 te Rotterdam, 613 ton o.m., geen 

vermelding van thuishaven en eigenaar. Het schip is in 1895 te Havana afgekeurd; 
* 1896 tot nà 1900 van de stalen 2-mastschoener “Tasman”, gebouwd in 1893 te Vierverlaten, 134 ton n.m., 

varend voor de Scheepvaart Maatschappij “Groningen” te Groningen. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1907 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Terwisch”. 
 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Engel/Engelke de Vries. 
Het overzicht luidt: 
1871-1874 stuurman op de kof /galjoot“Industrie” onder Hendrik P.Puister Hazewinkel 27-30 jaar 
1876 stuurman op de schoener “Alberdina” onder Edzard S.Scherpbier (schoonvader 32 jaar 
1887-1893 schipperr op de schoener “Terwisch” 43-49 jaar 
1893-1894 schipper op de bark “Nereus” 49 jaar 
1894 schipper op de bark “Marie” 51 jaar 
1895 schipper op de bark “Nereus” geen leeftijd 
1896-1905 schipper op de bark “Marie” idem 
 

********** 
 

VRIES, JAN HARMZ. de 
Familiegegevens en opleiding 
Jan de Vries werd geboren op 18 augustus 1842 te Oosterdiep gem. Veendam als zoon van de schipper Harm 
Geerts de Vries en Anje Jans Smit. 
Hij trouwde op 07 januari 1869 te Wildervank als schipper met Ida Bontekoe, geboren te Wildervank op 13 maart 
1845 als dochter van de schipper Siebe Harms Bontekoe en Geertruit Jogchems Kiever. Ida overleed op 15 mei 
1902 te Oosterdiep gem. Veendam, 57 jaar. 
Jan de Vries overleed op 26 juni 1909 te Wagenborg gem. Termunten, 66 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
In BS-akten uit 1869 en 1872 wordt Jan Harms vermeld als “schipper”. 
 
Er is NOG een kapitein Jan Harms de Vries, geboren ca. 1832, waarvan ik geen BS-gegevens heb kunnen 
vinden. Deze peroon was gezagvoerder op de schepen: 
* 1858 t/m 1861 van de schoenerkof “Ernestina Alida”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 118 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Sappemeer. Het schip is in juni 1861 op Gotland gestrand en wrak geraakt; 
* 1862 t/m 1871 van de galjoot “Albertha Römelingh”, gebouwd in 1857 te Sappemeer, 137 ton o.m., varend 

voor J.Sikkens te Sappemeer; 
* 1872 t/m 1876 van de schoenerbrik “Dankbaarheid”, gebouwd in 1859 te Sappemeer, 146 ton o.m., varend 

voor J.Sikkens te Sappemeer; 
* 1877 t/m 1882 van de schoenerbrik “Sincérité” ex Dankbaarheid, gebouwd in 1859 te Sappemeer, 141 ton 

o.m., varend voor J.Sikkens te Sappemeer. Het schip werd in 1882 verkocht naar Duitsland. 
Van deze gezagvoerder zijn een reeks monsterrollen bekend op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 
Groningen.waaruit het geboortejaar is af te leiden Of deze persoon het gezochte effectieve lid van het 
zeemanscollege te Wildervank is geweest, kan ik NIET met zekerheid uitsluiten. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.H. de Vries was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 69 in de 
periode 1873 t/m 1905. 
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De schepen 
J.H.de Vries was gezagvoerder gedurende: 
* 1869 t/m 1884 van de kof “Aukje Gepkelina” ex Aukje, gebouwd in 1850 te Woudsend, 78 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1884 gesloopt. 
 
In 15 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan/H.Harms de Vries. 
Het overzicht luidt: 
1857 kok op de kof “Allagonda Rensina” onder Hindrik Jans Smit 14 jaar 
1862 lichtmatroos op de kof “Aukjen Gepkelina” onder Otto D.Duintjer 19 jaar 
1867 stuurman op de schoener “Allagonda” onder Hendrik Jans Smit 24 jaar 
1868-1883 schipper op de kof “Auktje Gepkelina” 25-40 jaar 
 

********** 
 

VRIES, JAN V. de 
Familiegegevens en opleiding 
Gezien de monsterrollen moet het geboortejaar ca. 1832 zijn. Geen passende BS-akten gevonden en de persoon 
dus niet geïdentificeerd 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.V. de Vries was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 62 in de 
periode 1875 t/m 1882. 
J.V. de Vries was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 15 in de periode 1873 t/m 1884. 
 
De schepen 
J.V.de Vries was gezagvoerder gedurende: 
* 1874 t/m 1875 van de galjoot “Catharina” ex Dirkje, gebouwd in 1862 te Hoogezand, 140 ton o.m., varend voor 

L.J.Thaden te Wildervank. Het schip werd in 1875 bij Ystad vol water op het strand gezet; 
* 1881 van de schoenerbrik “Catharina” ex Burgemeester Dannenborgh, gebouwd in 1865 te Veendam, 140 ton 

o.m., varend voor L.Thaden te Wildervank. 
 
In 5 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan en Jan V. de Vries. 
Het overzicht luidt: 
1869 kapitein op de kof “Vriendschap” 37 jaar 
1874-1875 kapitein op de galjoot “Catharina” 41-42 jaar 
1876-1878 kapitein op de schoener “Catharina” 44-45 jaar. 
 

********** 
 

VRIES, K.J. de 
Familiegegevens en opleiding 
Op grond van de BS-akten in Groningen niet kunnen identificeren. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.J. de Vries was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 27 in de 
periode 1884 t/m 1885. 
 
De schepen 
Geen schepen gevonden. 
 

********** 
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VRIES, TIEJO de 
Familiegegevens en opleiding 
Tiejo de Vries werd geboren op 26 maart 1837 te Winschoten als zoon van de blauwverver, later landbouwer, 
Thijen Jans de Vries en Margarita Elisabet Stander. 
Tiejo trouwde op 09 maart 1864 te Winschoten als zeeman met Zwaantje Bloupot, geboren te Winschoten 03 juli 
1839 als dochter van de deurwaarder Klaas Caspers Bloupot en Antje Woldendorp. Zwaantje overleed op 10 
november 1926 te Winschoten, 87 jaar, weduwe. 
Tiejo overleed op 15 oktober 1926 te Winschoten, 89 jaar, zonder beroep. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Tiejo de Vries was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 92 in de 
periode 1866 t/m 1889. 
 
De schepen 
T. de Vries was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1867 van de galjoot “Neptunus”, gebouwd in 1860 te Pekela, 139 ton o.m., varend voor G.H.Addens 

te Winschoterzijl; 
* 1868 t/m 1873 van hetzelfde schip maar nu varend voor H.T.Kranenborg te Pekela; 
* 1874 t/m 1876 van hetzelfde schip maar nu varend voor de wed. Kranenborg te Pekela. 
 
In 4 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Tiejo de Vries: 
Het overzicht luidt: 
1859 stuurman op de “Albertina” onder Lammert Pott geen leeftijd 
1860 stuurman op de “Maria Reifina” onder Christoffer de Groot idem 
1865 schipper op de galjoot “Neptunus” 28 jaar  
 

********** 
 

VRIEZE, KLAAS (ROELOFZ.) de 
Familiegegevens en opleiding 
Klaas de Vrieze werd geboren op 20 april 1840 te Wildervank als zoon van de schoenmaker Roelof Klasens de 
Vrieze en Aaltje Cornelis Schrader. 
Klaas trouwde op 06 januari 1876 te Wildervank als schipper met Geesje Petter, geboren te Wildervank 17 
februari 1839 als dochter van de vervener Harm Jacobs Petter en Jantje Lammerts Hovingh. Geesje overleed op 
04 november 1881 te Wildervank, 42 jaar.  
Klaas hertrouwde op 07 september 1882 te Wildervank als koopman met zijn schoonzus Aaltje Petter, geboren te 
Wildervank op 03 oktober 1841 als dochter van de vervener Harm Jacobs Petter en Jantje Lammerts Hovingh. 
Aaltje overleed op 09 oktober 1882 te Wildervank, 41 jaar. 
Klaas trouwde voor de 3de maal op 29 oktober 1885 te Wildervank als manufacturier met Lammigje Petter, 
geboren te Wildervank op 17 juni 1840 als dochter van de arbeider Hendrik Jacobs Petter en Tallegien 
Harmannus Reinders. Lammigje overleed op 21 april 1914 te Wildervank, 73 jaar. 
Klaas overleed op 15 maart 1925 te Groningen, 84 jaar, zonder beroep, weduwnaar. 
Klaas wordt in BS-akten van 1881, 1882 en 1885 vermeld als koopman/manufacturier. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
K.R. de Vrieze was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 27 in 
de periode 1880 t/m 1883 
 
De schepen 
K.R. de Vrieze was gezagvoerder gedurende: 
* 1876 t/m 1879 van de kof “Herman” ex Zwaantina Thelina, ex Thelina, gebouwd in 1852 te Groningen, 97 ton 

o.m., varend voor K.J. Bos te Wildervank. Het schip werd verkocht als lichter. 
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In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Klaas Roelfs de Vrieze. 
Het overzicht luidt: 
1857 kok op de kof “Margretha” onder Roelf Hindriks Stutvoet geen leeftijd 
1868 stuurman op de kof “Eendragt” onder Albert Jans Bos 27-28 jaar 
1871-1872 stuurman op de kof “Herman” onder Otto Geuchiens Sap 30-32 jaar 
1875-1878 schipper op de kof “Herman” 34-37 jaar 
 

********** 
 

WAGENAAR, JAN HENDRIK 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Hendrik Wagenaar werd geboren te Oosterdiep, gem. Veendam op 14 september 1840 als zoon van de 
schoenmaker Johannes Hermannus Wagenaar en Antje Soenveld. 
Hij trouwde als zeeman op 05 februari 1868 te Veendam met Riena Roelfsema, geboren te Oosterdiep, 
gem.Veendam 25 september 1840 als dochter van de schipper Hindrik Lucas Roelfsema en Hillechien Jans 
Puister. Riena overleed op 15 januari 1914 te Veendam, 73 jaar, weduwe. 
Jan Hendrik overleed op 11 januari 1914 te Veendam, 73 jaar, zonder beroep. 
In een reeks van BS-akten wordt Jan Hendrik vermeld als “zeeman” in 1868 en 1871, als “schipper” in 1875, als 
“waterklerk” in 1878, als “koopman” in de periode 1880 t/m 1901 en als “stevedore” (een dokwerker, 
scheepslader, e.d.) in 1906. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.H.Wagenaar was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 83 in de 
periode 1880 t/m 1901. 
J.H.Wagenaar was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 32 in de periode 1873 t/m 1882. 

 
De schepen 
J.H.Wagenaar Jz . was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1877 van de schoenerbrik “Bernardus Godolevus”, gebouwd in 1869 te Pekela, 184 ton o.m., varend 

voor F.L.Drenth te Pekela. 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 4 keer naar Jan 
Hendrik Wagenaar en wel: 
13 maart 1858, kof “Vriendschap”, schipper Ties Jans Boer, 36 jaar. Voorts stuurman, kok, matroos en de 

lichtmatroos Jan Hindrik Wagenaar, 17 jaar uit Veendam. 
20 augustus 1864, kof “Welgelegen”, kapitein Jan Geerts Nieting, 48 jaar uit Harlingen. Voorts matroos Jan 

Hendr. Wagenaar, 23 jaar uit Veendam. 
04 februari 1869, schoener “Libra”, schipper Jelle Klein en Johannes G.Lunenborg, 42 jaar uit Veendam. Voorts 

1ste stuurman Jan Hendrik Wagenaar, 28 jaar uit Veendam, 2de stuurman, en een lichtmatroos. 
04 februari 1876, schoenerbrik “Bernardus Godelevus”, schipper Jan Hendrik Wagenaar, 35 jaar uit Veendam. 

Voorts stuurman, kok, matroos, 2 lichtmatrozen en een kajuitwachter. 
 

********** 
 

WAGENBORG, EGBERT 
Familiegegevens en opleiding 
Egbert Wagenborg werd geboren op 10 juni 1866 te Veendam als zoon van de wagenaar Petrus Wagenborg en 
Geetruida Smeltekop. 
Egbert trouwde op 09 augustus 1888 te Wildervank als schipper met Abelina Lukkina Vegter, geboren te 
Stadskanaal op 06 februari 1868 als dochter van de scheepsbouwer Abel Abels Vegter en Luktje Strankinga. 
Abelina Lukkina overleed op 27 april 1931 te Groningen, 63 jaar. 
Egbert overleed op 14 juni 1943 te Delfzijl, 77 jaar, weduwnaar, scheepsmakelaar. 
In BS-akten uit de periode 1890 t/m 1900 wordt Egbert vermeld als “schipper”, in 1902 als “scheepsbevrachter” 
en in een 10-tal akten uit 1905 t/m 1927 als “scheepsmakelaar”. 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.Wagenborg was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 18 in de 
periode 1896 t/m 1920 (i.c. de laatste ledenlijst in de zeemansalmanakken). 
 
De schepen 
E.Wagenborg was gezagvoerder gedurende: 
* 1890 t/m 1895 van de tjalk “Broedertrouw”, gebouwd in 1888, bouwlocatie niet vermeld, 65 ton n.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Groningen; 
* 1896 t/m 1899 op hetzelfde schip maar nu varend vanuit Stadskanaal. Het schip voer in 1900 voor 

R.Groenewold Sr te Appingedam en was herdoopt in “Eendracht”. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1896 t/m 1914 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Broedertrouw”. 
 
Het bestand aan monsterrollen uit het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen verwijst 3 maal naar Egbert 
Wagenborg en wel: 
20 oktober 1893, tjalk “Broedertrouw”, kapitein Egbert Wagenborg, 27 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman, 

kok en een matroos. 
28 februari 1894, tjalk “Broedertrouw”, kapitein Egbert Wagenborg, 28 jaar uit Wildervank. Voorts een 

stuurman en een kok. 
19 maart 1895, tjalk “Broedertrouw”, kapitein Egbert Wagenborg, 28 jaar uit Stadskanaal. Voorts een stuurman 

en een kok. 
 
Diversen 
In het boek WIE ZEE HOUDT WINT DE PRIJS. 150 jaar Koninklijk Zeemanscollege De Groninger Eendracht. 
door Hylke Speerstra, Uitgegeven door het Koninklijk Zeemanscollege “De Groninger Eendracht”, 1980 staat op 
de pp.85-86 een beschrijving van de kapitein en later scheepsbevrachter Egbert Wagenborg. Deze werd op 10 
juni 1866 te Veendam geboren. “Toen hij elf was, overleed z’n vader, een eenvoudige scheepsjager uit 
Veendam. Maar, … twintig jaar later sloeg Egbert zijn slag met het uithalen van een nieuw schip. Samen met 
een oude stuurmam, die hem zeeman moest maken, koos hij zee. … Vaargebied was aanvankelijk de laadplaats 
Mannheim aan de Rijn … Na vijf jaar kwam de 135 tons Liberté, een ijzeren tjalk waarmee hij veel reizen met 
kolen van Glasgow naar de Limfjord heeft gevaren. Steeds voer hij in ballast terug. Toen het zesde kind van het 
echtpaar Wagenborg op komst was, ging zijn vrouw aan de wal en wilde zeeman Egbert ook liever niet meer 
varen. Hij vestigde zich in 1892 te Farmsum. Er kwam een zetschipper voor de Liberté; hijzelf werd bevrachter.“ 
De data in dit citaat kloppen niet met die uit Bouma en de monsterrollen. Vanwege geboortedatum 10 juni 1866 
moet het echter wel op Egbert Wagenborg slaan. 
 

********** 
 

WAGENBORG, PETRUS (GEERTZ.) 
 
Familiegegevens en opleiding 
Petrus Wagenborg werd geboren op 25 oktober 1877 te Veendam als zoon van de schipper Geert Wagenborg en 
Annechien Theissens. 
Hij trouwde op 10 december 1913 te Emmen met Koenderdina Doorten, geboren te Erica/Emmen op 01 januari 
1886 als dochter van de arbeider, later sluiswachter, Koop Doorten en Jannetje Dijkstra. Geen overlijdensakte 
van Koerdina kunnen vinden. 
Petrus overleed op 27 juni 1953 te Delfzijl, 75 jaar, scheepsmakelaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.G.Wagenborg was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 5 in 
de periode 1913 t/m 1917. 
 
De schepen 
Bouma geeft maar spaarzame vermeldingen uit de 20ste eeuw en geen opgaven van schepen onder Petrus 
Wagenborg. 
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Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeld 3 maal de naam van 
P. Wagenborg en wel: 
05 december 1910, sleepboot “Spes Mea” , schipper P.Wagenborg. 
02 augustus 1911, stoomschip “Helgoland”, schipper P.Wagenborg uit Wildervank. 
09 augustus 1911, stoomschip “Helgoland”, kapitein P.Wagenborg, 33 jaar uit Wildervank. Voorts 1ste stuurman, 

1ste machinist, 2de machinist, stoker en 2 matrozen. 
 

********** 
 

WALVIUS, EPPE 
Familiegegevens en opleiding 
Eppe Walvius werd geboren op 25 december 1837 te Windeweer, gem.Hoogezand, zoon van de schoenmaker 
Fokke Jans Walvius en Ida Eppers Venema. 
Hij trouwde op 12 april 1866 te Veendam als schipper met Hinderkien Kuiper, geboren te Veendam op 06 april 
1846 als dochter van de landbouwer Jan Frederiks Kuiper en Luppien Geerts Koiter. Hinderkien overleed op 10 
juni 1939 te Zuidhorn, 93 jaar. 
Eppe overleed op 10 maart 1904 te Marum, 66 jaar, logementhouder. 
In BS-akten uit 1866 en 1868 wordt Eppe genoemd als “schipper” en in de periode 1876 tot zijn overlijden in 
1904 als “logementhouder”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.Walvius was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 36 in de 
periode 1868 t/m 1879. 
E.Walvius was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 89 in de periode 1868 t/m 1876. 
 
De schepen 
E.Walvius was gezagvoerder gedurende: 
* 1864 /m 1866 op de 2-mastschoener ”Wildervank”, gebouwd  1862 te Wildervank, 129 ton o.m., varend voor 

J.Meihuizen & Zn te Wildervank; 
* 1867 t/m 1874 op de 2-mastschoener “Hendrika”, gebouwd in 1866 te Sappemeer, 161 ton o.m., varend voor 

K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip strandde in 1874 op Spiekeroog en raakte wrak. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Eppe/Eppo Fokkes Walvius. 
Het overzicht luidt: 
1854 kajuitwachter op de schoenerkof “Catharina Jantina” onder Jan H.Potjer geen leeftijd 
1854 kok op de galjoot “Odilia en Maris” onder Abraham M. Prins 16 jaar 
1855 lichtmatroos op de galjoot “Odilia en Maris” onder Abraham M. Prins 18jaar 
1857 matroos op de galjoot “Alida Ikina” onder Jan Jans Scholten 19 jaar 
1858 matroos op de kof “Gesina Wilhelmina” onder Harm Roelfs Dokman 20 jaar 
1859 matroos op de galjoot “Alida Ikina” onder Jan Jans Scholten 21 jaar 
1861 matroos op de kof “Hillechiena Scholtens” onder Geert Jans Scholtens 23 jaar 
1862 stuurman op de schoener “Alida Sinnige” onder Egbert H.Dik 24 jaar 
1871 schipper op de schoener “Hinderika” 33 jaar 
 

********** 
 

WEGENER, HENDRIK 
Familiegegevens en opleiding 
Hendrik Wegener werd geboren op 25 november 1860 te Wildervank als zoon van de schipper Jans Wegener en 
Zwaantje Hazewinkel. Hij was de broer van het Collegelid Jan Jacob Wegener. 
Hendrik trouwde op 20 december 1900 te Wildervank als scheepskapitein met Hillechien Ottens, geboren te 
Wildervank 13 april 1870 als dochter van de landbouwer Hendrik Ottens en Henderika Steffens Kiel. Hillechien 
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was de weduwe van de wagenmaker Willem Broekman, die in 1898 was overleden. Geen overlijdensakte van 
Hillechien gevonden. 
Hendrik overleed op 08 juni 1942 te Wildervank, 81 jaar, zonder beroep. 
In BS-akten van 1901 t/m 1908 wordt Hendrik vermeld als “schipper” en in 1924 en 1927 als zijnde “zonder 
beroep”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Wegener was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 9 in de 
periode 1913 t/m 1920 (de laatste ledenlijst in de zeemansalmanakken) 
 
De schepen 
Bouma geeft spaarzame vermeldingen van schepen in de 20ste eeuw. Er worden geen schepen vermeld onder 
gezag van Hendrik Wegener. 
In de ledenlijsten uit 1913 t/m 1917 van het college te Wildervank in de Amsterdamsche Almanak voor 
Koophandel en Zeevaart wordt als schip van H.Wegener genoemd de “Elisabeth”. 
 
In  6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik Wegener. 
Het overzicht luidt: 
1878 lichtmatroos op de galjoot “Gesine Jantine” onder Hendrik J.Bekkering 17 jaar 
1879 lichtmatroos op de galjoot “Jantina” onder Abraham G.Douwes 18 jaar 
1882 matroos op de schoener “Hoop” onder Roelf Lukkien 21 jaar 
1884 matroos op de schoener “Ida” onder Jan Hazewinkel 23 jaar 
1887 matroos op de bark “San Francisco” onder Nicolaas Arkema 26 jaar 
1912 kapitein op de schoener “Elisabeth” 51 jaar 
 

********** 
 

WEGENER, JAKOB (JANZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jakob Wegener werd geboren op 15 april 1826 te Nieuwe Pekela als zoon van de landbouwer Jan Jakobs 
Wegener en Geessien Hendriks Drent 
Hij trouwde op 22 december 1852 te Nieuwe Pekela als buitenvaarder met Hinderika Piebes, geboren te Nieuwe 
Pekela op 20 mei 1826 als dochter van de winkelier/ koopman Hindrik Derks Piebes en Aaltje Jurjens Veele. 
Hinderika overleed op 05 januari 1895 te Nieuwe Pekela, 68 jaar. 
Geen overlijdensakte gevonden van Jakob Wegener. 
In BS-akten wordt Jakob vermeld als schipper in de periode 1855 t/m 1870 en als zeeman in de periode 1882 t/m 
1895. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.J.Wegener was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 111 in de 
periode 1859 t/m 1882 
J.Wegener was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 166 in de 
periode 1858 t/m 1915. 
Jacob Wegener was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 69 in de periode 1856 t/m 1906. 
 
De schepen 
J.J.Wegener was gezagvoerder gedurende: 
* 1857 t/m 1862 van de schoenerkof “Hendrika”, gebouwd in 1856 te Sappemeer, 121 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Pekela. Het schip werd in september 1862 in zinkende toestand verlaten; 
* 1866 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Zwanette Jantine”, gebouwd in 18656 te Wildervank, 172 ton o.m., 

varend voor R.G.v/d Werf & Zn te Wildervank; 
* 1866 t/m 1877 van de galjoot “Alida Hendrika”, gebouwd in 1865 te Pekela, 115 ton o.m., varend voor 

J.J.Koerts te Pekela. Het schip is in 1877 gestrand bij Pillau. 
 Overlappende vaartijden 
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In 11 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jacob/Jakob Wegener. 
Het overzicht luidt: 
1841 kok op de kof “ Herkules” onder Klaas E.Boswijk geen leeftijd 
1842 lichtmatroos op de kof “Herkules” onder Klaas E.Boswijk idem 
1848 stuurman op de kof “Gebroeders” onder Hendrik Jans Wegener 22 jaar 
1865 kapitein op de schoenergaljoot “Alida Henderika”  39 jaar 
1888-1890 stuurman op de schoener “Marnix” onder Jan R.Kuiper 60-64 jaar 
1894 stuurman op de brik “Confiance” onder Hendrik Grasdijk 67 jaar 
 

********** 
 

WEGENER, JANS JAKOB 
Familiegegevens en opleiding 
Jans Jakob Wegener werd geboren op 10 november 1863 te Wildervank als zoon van de schipper Jans Wegener 
en Zwaantje Hazewinkel. Hij was de broer van het Collegelid hendrik Wegener. 
Jans Jakob trouwde op 10 februari 1898 te Wildervank als zeeman met Heikina Scholtens, geboren 28 augustus 
1866 te Wildervank als dochter van de schipper Geert Jans Scholtens en Hillechien Scholtens. Heikina overleed 
op 27 maart 1938 te Vlagtwedde, 71 jaar, weduwe. 
Jans Jakob overleed op 14 juli 1925 te Wildervank, 61 jaar, zonder beroep. 
In de geboorteakte van een kind in 1901 wordt Jans Jakob verrmeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.Wegener was vlaggelid  van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 7 in de 
periode 1913 t/m 1920 (de laatste ledenlijst in de zeemansalmanakken). 
 
De schepen 
J.J.Wegener was gezagvoerder gedurende: 
* 1898 tot nà 1900 van de bark “Weser”, ex Ragnar, ex Calypso, gebouwd in 1871 te New Glasgow in Nova 

Scotia, 993 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. 
Bouma geeft vrijwel geen vermeldingen uit de 20ste eeuw en ook geen schip onder gezag van Jans J.Wegener. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1913 t/m 1917 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Heikina”. Dit schip is vernoemd naar de vrouw van de kapitein. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van  
Jan/Jans Jakob/Jacob Wegener. 
Het overzicht luidt: 
1883 matroos op de galjoot “Jantina Henderika” onder Johannes Texer 19 jaar 
1883 kok op schoener “Dorothea” onder Bernard Hendrik Geertsema 19 jaar 
1884 matroos op de brik “Alfred et Marie” onder Bernard H.Geertsema 20 jaar 
1906-1914 kapitein op de schoener “Heikina” 41-50 jaar 
 

********** 
 

WENNINGA, ALBERT 
Familiegegevens en opleiding 
Albert Wenninga werd geboren 23 maart 1839 te Veendam als zoon van de zeeman Albert Jans Wenninga en 
Ettje Jans Meijer. 
Hij trouwde op 13 februari 1868 te Wildervank als schipper met Annechien van de Werf, geboren 28 januari 
1839 te Wildervank als dochter van de scheepstimmerman/-bouwer Roelf Geerts van de Werf en Hillechien Jans 
Brouwer. 
Geen overlijdensakten van Albert en Annechien kunnen vinden. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.Wenninga was effectief lid van het zeemanscollege “De Hamonie” uit Wildervank met vlagnummer 17 in de 
periode 1869 t/m 1919. 
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De schepen 
A.Wenninga was gezagvoerder gedurende: 
* 1869 t/m 1876 van de 2-mastschoener  “Annette”, gebouwd in 1868 te Wildervank, 124 ton o.m., varend voor 

R.G.v/d Werf & Zn te Wildervank. Het schip werd verkocht naar Emden. 
Geen vermeldingen in het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen 
 

********** 
 

WESSELS, PYBE GEERTS 
Familiegegevens en opleiding 
Pijbe Geerts Wessels werd geboren op 25 juni 1832 te Delfzijl als zoon van de schipper Wessel Pieters Wessels en 
Femmina Pijbes. 
Hij trouwde te Oude Pekela op 02 februari 1860 als schipper met Trijntje Wijkmeijer, geboren op 16 april 1836 te 
Oude Pekela als dochter van Klaas Klaassens Wijkmeijer en Gesina Derks Greven.  
Pijbe werd in 1870 vermist met zijn brik “Maria Catharina”. 
In 6 BS-akten uit de periode 1861 t/m 1869 wordt Pijbe vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
P.G.Wessels was effectief lid van het zeemanscollege “De Harrmonie” te Wildervank met vlagnummer 106 in de 
periode 1866 t/m 1870. 
P.G.Wessels was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 70 in de 
periode 1860 t/m 1870. 
 
De schepen 
P.G.Wessels was gezagvoerder gedurende: 
* 1861 t/m 1865 van de schoenerkof “Elisabeth Magtelina”, gebouwd in 1841 te Pekela, 162 ton o.m., varend 

voor J.G.Heeres te Pekela. Het schip is in 1865 verongelukt bij Laesoe; 
* 1867 t/m 1870 van de schoenerbrik “Maria Catharina”, gebouwd in 1866 te Pekela, 207 ton o.m., varend voor 

A.J.Schröder te Pekela. Het schip werd in 1870 vermist. 
NRC 04 mei 1870 
Amsterdam, 3 mei. Aangaande het Nederlandse schip MARIA CATHARINA, kapt. P.G. Wessels, te huis 
behorende te Pekela, de 30e augustus van Granton naar Venetië vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. 
 
In het bestand aan monsterrrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt 2 maal 

gerrefereerd aan Piebo Wessels en wel: 
27 januari 1854, schip “Elizabeth Machtelina”, kapitein Wessel P.Wessels uit Oude Pekela. Voorts stuurman 

Pybe G.Wessels uit Oude Pekela (varend onder zijn vader), kok, 3 matrozen en 2 lichtmatrozen. 
04 september 1866, schoener “Maria Catharina”, kapitein Piebo G.Wessels, 34 jaar uit Oude Pekela. Voorts 

stuurman, kok, 2 matrozen, lichtmatroos en een scheepsjongen. 
 

********** 
 

WEIJ, JAN (HARMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Harms Weij werd geboren ca. 1796 te Wildervank als zoon van de landbouwer Harm Harms Weij en Aaltje 
Reinders. 
Hij trouwde op 11 februari 1841 te Wildervank als schipper met de dienstmeid Anje Meinderts Stel, geboren te 
Nieuw Scheemda op 04 maart 1812 als dochter van de wagenmaker Meindert Heijes Stel en Pieterke Harms Smid. 
Zij overleed te Wildervank op 05 oktober 1845, 32 jaar. 
Geen overlijdensakte gevonden van Jan Weij, maar wellicht vergaan met zijn kof “Jan & Frederika” in 1847. 
In BS-akten uit 1843, 1844 en 1845 wordt Jan Harms vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jan H.Weij was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 36 in de 
periode 1840 t/m 1847. 
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De schepen 
J.H.Wey was gezagvoerder gedurende: 
* 1838 t/m 1847 van de kof “Jan & Frederika”, gebouwd in 1835 te Veendam, 75 ton o.m., varend voor C.M.Nap 

te Groningen. Het schip is in 1847 vergaan bij het Vlie.  
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1848 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Jan en Frederika”. 
 
In 9 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Jan Harms Weij/Wey. 
Het overzicht luidt: 
1819 matroos op de kof “Vrouw Catrina” onder Hinderk H.Bakker geen leeftijd 
1835-1837 stuurman op de kof “Jan en Frederika” onder Harm Harms Weij 38-? 
1840-1847 schipper op de kof “Jan en Frederika” geen leeftijd 
 

********** 
 

WILKENS, WILKE (JACOBZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Wilke Jacobs Wilkens werd geboren te Veendam op 06 september 1813 als zoon van de schipper Jakob Wilkes 
Wilkens en Geesje Gerrits Bulsing. 
Hij trouwde op 05 december 1838 te Wildervank als zeeman met Geessien Tjakkes Hazewinkel, geboren te 
Wildervank als dochter van schipper Tjakke Hazewinkel en Jantje Eerkes. 
 
Provinciale Groninger Courant 21 december 1870 wo. 
Amsterdam 19 dec. Het ss RHONE, kapitein W.J. Wilkens, van Levant herwaarts is volgens telegram van Malta, 
de achtste dezer op het eiland Piana in de baai van Tunis totaal verongelukt, alleen de tweede stuurman D.Van 
Duivenbode heeft behouden de wal bereikt 
Provinciale Groninger Courant 24 december 1870 za.  
Amsterdam 22 Dec. Aangaande het verongelukte stoomschip RHONE, wordt van Malta nog nader gemeld, dat 
de kapitein en de tweede stuurman op een plank Isola Punta hadden bereikt en de twaalfde per stoomboot van 
daar naar Tunis werden getransporteerd, waar de kapitein de dertiende is overleden. 
 
In een reeks van BS-akten in de periode 1839 t/m 1863 wordt Wilke Jacobs Wilkens vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
In de Algemene Vergaderingen van 02/09 november 1841 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop 
werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Willem Jacobs Wilkens, oud 28 jaar, voerend de kof “Catharina”, 
adres bij de heer J.Corver te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.D.Duits.Hij voerde de vlag 609 en wisselde 
in 1854 naar vlag 264. Zijn lidmaatschapsperiode was van 1841 t/m 1867 en in het register staat vermeld dat hij 
heeft bedankt voor het lidmaatschap. 
Wilke J.Wilkens was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 34 in 
de periode 1840 t/m 1847 en met vlagnummer 59 in de periode 1849 t/m 1852 Hij was vlaggelid met 
vlagnummer 60 in de periode 1853 t/m 1870. 
W.J.Wilkens was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 62 in de periode 1839 t/m 1842. 
 
De schepen 
W.J.Wilkens was gezagvoerder gedurende: 
* 1838 t/m 1841 van de kof “Petrus Ludovicus”, gebouwd in 1828, bouwplaats niet vermeld, 100 ton o.m., 

varend voor J.Wilkens & Co te Veendam; 
* 1842 t/m 1848 van de kof “(Vr.) Catharina”, gebouwd in 1840 te Pekela, 150 ton o.m., varend voor K.& 

J.Wilkens te Veendam; 
* 1848 t/m 1856 van de schoenerbrik “Harmonie”, gebouwd in 1847 te Zierikzee, 174 ton o.m., varend voor de 

Wed. J.Wilkens te Veendam; 
* 1858 t/m 1865 van het schroefstoomschip “Rhone”, gebouwd in 1856 te Greenock, 848 ton o.m., varend voor 

Stoomboot Ver. “de Maas”, Dir. G.Schuurmans te Rotterdam; 
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* 1865 t/m 1870 op hetzelfde schip maar nu varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip verongelukte in 1870 
in de Middellandse Zee. 

 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1847 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “Catharina” en in die uit 1849 t/m 1852 de “”Harmonie”. 
 
In 4 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Wilke Jacobs Wilkens.  
Het overzicht luidt: 
1828 lichtmatroos op de “Goede Hoop”  onder Jacob Wilkes Wilkens (zijn vader) geen leeftijd 
1831 matroos op de “Goede Hoop”  onder Jacob Wilkes Wilkens  idem 
1835 schipper op de smak “Goede Hoop”  idem 
1840 schipper op de “Catharina”  idem 
 

********** 
 

WILLINGA, HARMANNUS JANS 
Familiegegevens en opleiding 
Harmannus Jans Willinga werd geboren op 10 juli 1811 te Veendam als zoon van de zeeman Jan Willinga en 
Jantje Jans (Hansens). 
Hij trouwde op 06 november 1842 te Veendam als zeeman met de wollennaaister Ettje Jans Meijer, gedoopt 21 
november 1802 te Veendam als dochter van de hoedenmaker Jan Harms Meijer en Jakobje Niklaas. Ettje was de 
weduwe van Albert Jans Willinga (zich ook noemende Wenninga). Ettje overleed op 16 september 1879, 77 jaar. 
Harmannus Jans overleed op 08 juni 1895 te Kerklaan gem Veendam, 83 jaar, weduwnaar, zonder beroep. 
Geen kinderen te Groningen vermeld.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.Willinga was vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 87 in de 
periode 1856 t/m 1880. 
H.Willinga was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 185 in de periode 1852 t/m 1872. 
 
De schepen 
H.J.Willinga was gezagvoerder gedurende: 
* 1851 t/m 1861 van de kof “Catharina”, gebouwd in 1835 te Wildervank, 78 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank;  
* 1862 t/m 1865 van de kof “Ettina” ex Catharina, gebouwd in 1835 te Wildervank, 78 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip strandde in 1865 en geraakte wrak. 
* 1867 t/m 1870 van de kof “Eendragt” ex Harmanna Maria, gebouwd in 1862 te Sappemeer, 72 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. 
 
In 25 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harmannus Jans Willinga/Willenga. 
Het overzicht luidt: 
1830 kok op de “Geerdina”  onder Eilt Albert Douwes geen leeftijd 
1831 lichtmatroos op de “Vrouw Achina”  onder Dethmer Rijkents 19 jaar 
1831 matroos op de “Vrouw Achina”  onder Dethmer Rijkents 19 jaar 
1832 matroos op de “Ikiena Wilhelmina” onder Simon Jans Vegter geen leeftijd 
1838 stuurman op de smak “Geziena” onder Philippus K. de Boer idem 
1839 stuurman op de kof “Vriendschap”  onder Eppo Pieters Dik idem 
1840 stuurman op de kof “Eensgezindheid”  onder Geert Nannes van Duinen idem 
1841 stuurman op de kof “Jonge Kornelius”  onder Albert Hazewinkel idem 
1842-1843 stuurman op de “Jacoba Hazewinkel” onder Jan Germs Boon idem 
1844 stuurman op de kof “Marchiena” onder Philippus N.Huizing idem 
1845 stuurman op de kof “Christina” onder Abraham H.Dijkhuis idem 
1846-1850 stuurman op de kof “Jantina”  onder Jurjen Geerts Olthof idem 
1851-1859 schipper op de kof “Catharina”  47 jaar 
1863-1865 schipper op de kof “Ettina”  51-53 jaar 
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WILMINK, BEREND (HARMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Berend Wilmink werd geboren op 21 september 1831 te Wildervank als zoon van Harm Berends Wilmink en 
Gesina Arnoldus Lindeman. Dit geboortejaar klopt redelijk met de opgaven uit de monsterrrollen. 
 
Het enige huwelijk van een Berend Harms wordt vermeld op 07 januari 1861 te Wildervank ALS GROFSMID 
met Engelina Josephina Holthuis, geboren te Veendam op 06 november 1832 als dochter van de 
scheepstimmerbaas Derk Harms Holthuis en Anna Joostens Baalman. Engelina Josephina overleed op 12 
februari 1904 te Veendam. 71 jaar. Als echtgenote wordt vermeld Berend Wilmink, smidsknecht 
Berend Wilmink overleed op 11 maart 1905 te Veendam, 73 jaar, weduwnaar. 
In BS-akten uit 1861, 1865 en 1899 wordt Berend vermeld als “grofsmid”, in een geboorteakte dd 17 februari 
1868 van dochter Berendina Engelina Maria uit Berend Wilmink en Engelina Josephina Holthuis wordt de 
vader vermeld als “schipper”, in 1904 wordt hij aangeduid als “smidsknecht” en bij zijn overlijden in 1905 als 
smid. 
De beroepscarriëre van Berend is uitzonderlijk. Hij begon als smid, was in de zestiger en zeventiger jaren 
gezagvoerder (zonder dat er een aanduiding is van eerdere subalterne rangen waarin hij het beroep van zeeman 
leerde) en daarna keerde hij weer terug naar zijn oorspronkelijke beroep als smid. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
B.H.Wilmink was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 126 in 
de periode 1876 t/m 1881. 
 
De schepen 
B.H.Wilmink was gezagvoerder gedurende: 
* 1867 t/m 1881 van de galjoot “Hermanus Theodorus” ex Etje, gebouwd in 1857 te Veendam, 144 ton o.m., 

varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip werd in 1881 verkocht naar het buitenland. 
 
In 3 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Berend Harms Wilmink. 
Het overzicht luidt: 
1874-1877 schipper op de galjoot “Harmannus Theodorus”  42-45 jaar 
 

********** 
 

WINTERS, ADOLF (RUDOLFZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Adolf Winters werd geboren op 23 augustus 1832 te Wildervank als zoon van de koopman Rudolf Barolds 
Winters en Geessien Roelfs Oostra. 
Hij trouwde op 27 augustus 1864 te Wildervank als schipper met Trijntje Emmelkamp, geboren 01 augustus 
1845 te Wildervank als dochter van de schipper Filippus Eernst Emmelkamp en Geertruid Jans Ligger. Trijntje 
overleed op 04 november 1899 te Wildervank, 54 jaar. 
Adolf overleed op 11 september 1907 te Wildervank, 75 jaar, zonder beroep, weduwnaar. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
A.R.Winters was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 93 in de 
periode 1858 t/m 1879. 
 
De schepen 
A.R.Winters was gezagvoerder gedurende: 
* 1858 t/m 1860 van de 2-mastschoener “Philadelphia”, gebouwd in 1857 te Hoogezand, 155 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in januari 1860 gestrand bij Malaga en wrak geraakt; 
* 1862 van de brik “Geziena Geertruida”, gebouwd in 1857 te Groningen, 182 ton o.m., varend voor 

E.H.Meursing te Hoogezand. Het schip zonk in maart 1862 in de Golf van Biskaye; 
* 1864 t/m 1870 van de 2-mastschoener “Helios”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 144 ton o.m., varend voor 

Feddes & Veenhoven te Wildervank; 
* 1871 t/m 1875 van hetzelfde schip maar nu varend voor A.Veenhoven Hz te Wildervank; 
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* 1876 van hetzelfde schip maar nu varend voor N.Kraneneborg te Oostwold. Het schip voer in 1877 onder de 

naam “Willem Frederik” eveneens voor Kranenborg. 
 
In 12 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Adolf R./Rudolf Winters 
Het overzicht luidt: 
1847 kajuitwachter op de kof “Margina” onder Antonie Pieters Boer geen leeftijd 
1848 kok op de kof “Jonge Pieter” onder Frans Pieters de Jonge idem 
1849 matroos op de kof “Maria” onder Adriaan Hindriks Scholten idem 
1850 matroos op de kof “Geerdina” onder Harrm Willems Stuit idem 
1851 matroos op de kof “Jantina” onder Harm Jacobs Blaak idem 
1852 stuurman op de kof “Jantina” onder Harm Jacobs Blaak idem 
1854 stuurman op de galjoot “Juffrouw Grietje”  onder Hendrik H.Hazewinkel idem 
1855 stuurman op de kof “Jantina” onder Harm Jacobs Blaak idem 
1856 stuurman op de kof “Margrietha Hillechiena” onder Roelf S.Oostra idem 
1866-1874 schipper op de schoener “Helios”  31-41 jaar 
 

********** 
 

WOLTHUIS, JAN 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Wolthuis werd geboren op 20 juli 1870 te Foxhol gem. Hoogezand als zoon van de scheepstimmerknecht 
Albert Wolthuis en Geertje Bakema. 
Hij trouwde op 07 juni 1902 als buitenvaarder met de dienstmeid Geertje Zijlman, geboren op 02 augustus 1870 
te Westerbroek gem. Hoogezand als dochter van de arbeider Jan Zijlman en Hillechien Doornbos. Geertje 
overleed op 03 november 1941 te Hoogezand, 71 jaar. 
Jan overleed op 17 januari 1954 te Hoogezand, 83 jaar, zonder beroep, weduwnaar. 
 
Er zijn een aantal personen in Groningen met de naam J.Wolthuis, ook met een maritiem beroep. Ik heb 
voorgaande persoon gekozen omdat het geboortejaar overeenstemt met de opgaven in de monsterrollen, maar 
navolgende gegevens over de beroepen die worden gegeven in BS-akten , doen me twijfelen. 
“Binnenschipper” in 1903 en 1907, “buitenvaarder” in 1906, “schipper” in 1911 en “beurtschipper” in 1930. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.Wolthuis wordt als vlaggelid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank vermeld met vlagnummer 
10 in de laatste ledenlijst uit 1920 in de zeemansalmanakken. Hij kan lid zijn geweest tot een later jaar. 
 
De schepen 
Bouma geeft slechts spaarzame opgaven van schepen uit de 20ste eeuw. Er is geen opgave van een kapitein 
Wolthuis met een schip 
 
Het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt 5 keer de passende 
naam van J./Jan Wolthuis en wel: 
14 maart 1899, tjalk “Veendam”, kapitein Filippus Lindeman, 47 jaar uit Veendam. Voorts stuurman Jan 

Wolthuis, 28 jaar uit Sappemeer en een kok. 
04 maart 1901, tjalk “ Eendracht”, kapitein J.Wolthuis, 30 jaar uit Sappemeer. Voorts een stuurman en een kok. 
24 maart 1902, tjalk “Goede Trouw”, kapitein J.Wolthuis, 31 jaar uit Sappemeer. Voorts stuurman en een kok. 
07 augustus 1905, tjalk “Goede Trouw”, kapitein J.Wolthuis, 35 jaar uit Sappemeer. Voorts 1ste stuurman en een 

kok. 
18 mei 1908, tjalk “Goede Trouw”, kapitein J.Wolthuis, 37 jaar uit Hoogezand. Voorts stuurman. 
 

********** 
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WORTELBOER, HENDERIKUS BERNARDUS 
Familiegegevens en opleiding 
Henderikus Bernardus Wortelboer werd geboren te Oude Pekela op 09 april 1846 als zoon van de 
koopvaardijkapitein Gerardus Wortelboer en Tobina Drenth. Hij was de broer van het Collegelid Johannes 
Gerardus Wortelboer. 
Hij huwde te Oude Pekela op 15 januari 1874 met Hildegondis Anna Grol, geboren te Oude Pekela op 15 oktober 
1848 als dochter van de ijzersmid Kornelius Grol en Johanna Pieters Eij.  Hillegondis is overleden te Rotterdam op 
22 juli 1920.  
Henderikus overleed te Rotterdam op 22 september 1912. 
 
In BS-akten uit 1876, 1878 en 1880 van de provincie Groningen wordt Henderikus Bernardus vermeld als 
schipper/koopvaardijkapitein. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.B.Wortelboer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 154 in 
de periode 1875 t/m 1896. 
H.B.Wortelboer was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” uit Oude Pekela met vlagnummer 141 in de 
periode 1874 t/m 1879. 
 
De schepen 
H.B.Wortelboer was gezagvoerder gedurende: 
* 1873 t/m 1876 van de 2-mastschoener “Tobina”, gebouwd in 1857 te Pekela, 153 ton o.m., varend als 

kapitein/eigenaar vanuit Pekela. Het schip was vernoemd naar de moeder van de kapitein. Het schip 
strandde in 1876 bij Dungeness; 

* 1877 t/m 1882 van de schoenerbrik “Hendrika”, gebouwd in 1876 te Pekela, 192 ton n.m., varend voor 
P.P.Kolk te Pekela. 

 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt Hinderikus 
Bernardus Wortelboer 3 maal vermeld en wel: 
24 januari 1873, schoener “Tobina”, kapitein Hinderikus Bernardus Wortelboer uit Oude Pekela. Voorts 

stuurman, kok en 3 matrozen. 
23 september 1873, schoener “Tobina”, kapitein Hinderikus Bernardus Wortelboer, 27 jaar uit Oude Pekela. 

Voorts stuurman, kok, 3 matrozen en een lichtmatroos. 
28 februari 1874, schoener “Tobina”, kapitein Henderikus Bernardus Wortelboer uit Oude Pekela. Voorts 

stuurman, kok en 2 matrozen. 
 

********** 
 

WORTELBOER, JOHANNES (GERARDUSZ.) 
 

Familiegegevens en opleiding 
Johannes Wortelboer werd geboren te Oude Pekela op 27 september 1839 als zoon van schipper Gerardus Wilkes 
Wortelboer en Tobina Drenth. Hij was de broer van het Collegelid Henderikus Bernardus Wortelboer. 
Hij huwde op 22 oktober 1869 te Veendam als schipper met Hermanna Tecla Broekman, geboren te Veendam op 
20 januari 1850 als dochter van de scheepsgezagvoerder Ferdinand Broekman en Helena Johanna Wilmink. Zij 
overleed te Rotterdam op 30 april 1917 als weduwe. 
Johannes overleed te Utrecht op 06 mei 1905, 65 jaar. 
In een reeks van 10 BS-akten uit de periode 1870 t/m 1888 wordt Johannes Wortelboer vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
J.G.Wortelboer was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 140 in de 
periode 1866 t/m 1870. 
J.G.Wortelboer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 152 in 
de periode 1875 t/m 1896. 
J.G.Wortelboer was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 37 in de periode 1872 t/m 1895. 
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De schepen 
J.Wortelboer was gezagvoerder gedurende: 
* 1866 t/m 1886 van de schoenerbrik “Regnera”, gebouwd in 1865 te Muntendam 177 ton o m., varend voor 

C.ten Horn te Veendam; 
* 1889 t/m 1892 van de schoenerbark “Admiraal de Ruyter”, gebouwd in 1874 te Hoogezand, 233 ton o.m., 

varend voor J.A.Hooites te Hoogezand. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1895 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de  “Admiraal de Ruiter”. 
 
In 5  monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Johannes Wortelboer. 
Het overzicht luidt: 
1857 matroos op de schoener “Tobina” onder Gerardus Wortelboer (zijn vader)  17 jaar 
1870-1886 schipper op de schoener “Regnera” 31-46 jaar 
1890 schipper op de schoener “Admiraal de Ruiter” 50 jaar. 
 

********** 
 

WIJK, ALBERT (HINDRIKZ.) van 
Familiegegevens en opleiding 
Albert Hindriks van Wijk werd geboren in Nieuwe Pekela ca. 1811 als zoon van Hindrik Hindriks van Wijk en 
Hiltje Alberts Oldenburger. 
Albert trouwde op 08 januari 1835 te Nieuw Pekela als zeeman met Elisabeth Klaassens de Weerd, geboren te 
Nieuwe Pekela 02 juni 1812 als dochter van de schipper Klaas Harms de Weerd en Lubbechien Alberts Hubert. 
Elisabeth overleed te Amsterdam (maar aldaar geen akte gevonden). 
Albert hertrouwde te Nieuwe Pekela op 19 april 1843 als schipper met zijn schoonzuster Jantina Klaassens de 
Weerd, geboren te Nieuwe Pekela op 03 juni 1821 als dochter van schipper Klaas Harms de Weerd en Lubbechien 
Alberts Huibert. Jantina overleed  te Nieuwe Pekela op 22 februari 1899, 77 jaar. 
Albert Hindriks overleed op 02 mei 1884 te Nieuwe Pekela, 72 jaar, rentenier. 
In BS-akten uit 1836, 1837 en 1856 wordt Albert vermeld als schipper. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 13/20 november 1838 
werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Albert Henderks van Wijk, oud 27 jaar, voerend de kof “Ottelie” 
(sic), wonend te PekelA, en met als adres de heer N.van Walree, op voordracht van kapitein B.J.Smeengh. Als 
vlagnummer wordt nummer 442 toegewezen. Bij de hernummer in 1854 kreeg hij vlagnummer 171. Hij bleef lid 
t/m 1877. 
A.H. van Wijk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 133 in 
de periode 1862 t/m 1866. 
 
De schepen 
A.H.van Wijk was gezagvoerder gedurende: 
* 1839 t/m 1842 van de kof “Johanna Ottilia”, gebouwd in 1829, bouwlocatie niet vermeld, 170 ton o.m., 

varend voor N. van Walree te Amsterdam. Het schip is in 1842 gezonken bij de Galloper. De 
bemanning werd gered; 

* 1844 t/m 1860 van de kof “Jenny”, gebouwd in 1843 te Pekela, 125 ton o.m., varend voor N. van Walree te 
Amsterdam; 

* 1861 t/m 1871 van de 2-mastschoener “Dido”, gebouwd in 1860 te Sappemeer, 166 ton o.m., varend voor 
N.van Walree te Amsterdam; 

* 1872 t/m 1876 op hetzelfde schip maar nu varend voor W.K.W.Matthes te Amsterdam; 
* 1877 op hetzelfde schip maar nu varend voor J.A.Matthes te Amsterdam. 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt één keer vewezen naar 
een Albert Hindriks van Wijk en wel: 
29 april 1843, geen scheepsnaam genoemd, kapitein Albert Hindriks van Wijk uit Nieuwe Pekela. Voorts stuurman, 

kok, matroos en een scheepsjongen. 
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WIJK, CORNELIS HANNES OOSTERVELD van 
Familiegegevens en opleiding 
Kornelis van Wijk werd geboren op 25 mei 1848 te Nieuwe Pekela als zoon van de schipper Hannes Oosterveld 
van Wijk en Arentina Jacoba Breeland. Hij was de broer van het Collegelid Harmannus Hannes Oosterveld van 
Wijk. 
Kornelis trouwde op 23 januari 1873 te Nieuwe Pekela als schipper met Hinderkien Maurits, geboren te Nieuwe 
Pekela 07 april 1851 als dochter van de gouddraadwerker Geert Klaassens Maurits en Margien Klaassens de 
Groot. Hinderkien overleed te Rotterdam op 27 mei 1919, 68 jaar. 
Kornelis overleed op 04 februari 1926 te Doorn, 77 jaar.  
In BS-akten uit 1874 en 1875 wordt Kornelis vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
C.O resp. C.H.O van Wijk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met 
vlagnummer 93 in de periode 1885 t/m 1902. 
C.H.O. van Wijk was effectief lid van het zeemanscollege “De Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 38 
in de periode 1873 t/m 1920 (de laatste ledenlijst in de zeemansalmanakken). 
 
De schepen 
C.H.O. van Wijk was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1875 van de kof “Elisabeth” ex Gerardina Klasina, gebouwd in 1849 te Hoogezand, 108 ton o.m., 

varend voor H.Meihuizen te Zuidbroek. Het schip voer in 1876 voor  B.J.Scherpbier te Pekela en was 
herdoopt in “Tweelingen”; 

* 1876 t/m 1878 van de galjoot “Jantina”, gebouwd in 1848 te Pekela, 174 ton o.m., varend voor D.Mulder & Zn 
te Winschoten; 

* 1883 van de schoenerbrik “Persa”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 156 ton o.m., varend voor Joh. Meijjes Jerz 
te Amsterdam. Het schip is in 1883 te San Domingo in een orkaan verongelukt; 

* 1884 van de brik “H.J.Plant”, ex Jantina Korter, ex Hendrika, gebouwd in 1868 te Pekela, 205 ton o.m., varend 
voor Plant de Visser te Schiedam. 

 
In 6 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Cornelis Hannes Oosterveld resp. C.H.O. van Wijk. 
Het overzicht luidt: 
1873-1874 kapitein van de kof “Elizabeth”  24-25 jaar 
1876-1877 kapitein van de kof “Jantina” 27-28 jaar 
 

********** 
 

WIJK, HARMANNUS HANNES OOSTERVELD van 
Familiegegevens en opleiding 
Harmannus van Wijk werd geboren op 09 oktober 1839 te Nieuwe Pekela als zoon van Hannes Oosterveld van 
Wijk en Arentina Jacoba Breeland. Hij was de broer van het Collegelid Cornelis Harmannus Oosterveld van Wijk. 
Hij trouwde op 26 januari 1865 te Oude Pekela als schipper met Catharina de Groot, geboren op 01 september 1840 
te Oude Pekela als dochter van Barteld Israëls de Groot en Geertruida Hindriks Klatter. 
In Amsterdam 1883-1912 geen overlijden gevonden op naam van van Wijk noch Oosterveld. 
In BS-akten uit 1855, 1870 en 1874 wordt Harmannus vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.H.O. (ook H.O.) van Wijk was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 
74 in de periode 1865 t/m 1886. 
H.O. van Wijk was effectief lid van het zeemanscollege (naamloos) te Pekela met vlagnummer 44 in de periode 
1840 t/m 1851. 
H.O. van Wijk was effectief lid van het zeemanscollege “De Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 114 
in de periode 1866 t/m 1903.  
H.H.O. van Wijk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 150 
in de periode 1875 t/m 1903 
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De schepen 
H.H.O. en H.O.van Wijk was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1866 van de 2-mastschoener “Johanna”, gebouwd in 1855 te Hoogezand, 165 ton o.m., varend voor 

W.W.Pott te Pekela. Het schip werd in 1866 in zinkende toestand verlaten; 
* 1868 t/m 1873 van de galjoot “Dageraad”, ex Collegie Voorzorg, gebouwd in 1858 te Pekela, 126 ton o.m., 

varend voor W.W.Pott te Pekela; 
* 1873 t/m 1875 van de bark “Lina & Johanna” ex Carolina, gebouwd in 1844, bouwlocatie niet vermeld, 482 ton 

o.m., varend voor E.J.Bok & Zn te Amsterdam; 
* 1876 van de bark “Lina & Johanna” ex Galileï, gebouwd in 1857 te Capelle aan de IJssel, 742 ton o.m., varend 

voor E.J.Bok & Zn te Amsterdam; 
* 1886 van de bark “Gerredina Wilhelmina” ex Henricus Gerardus, gebouwd in 1853 te Amsterdam, 382 ton 

o.m., varend voor J.H.A.E.Meyjes te Amsterdam. 
 
In 4 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harmannus resp. Harmannus Hannes Oosterveld van Wijk en wel: 
1870-1871 kapitein van de galjoot “Dageraad” 30-31 jaar 
1885 kapitein op de schoener “Gerritdina Wilhelmina” 45 jaar. 
 

********** 
 

WIJK, EILDERT (EILDERTZ.) van der 
Familiegegevens en opleiding 
Eildert van der Wijk werd geboren te Westerdiep gem.Veendam op 19 november 1840 als zoon van schipper 
Eildert Sijtses van der Wijk en Annechien Pieters de Jonge. 
Hij trouwde op 14 januari 1869 als schipper met Zwaantje Douwes, geboren te Wildervank 06 maart 1842 als 
dochter van de zeeman, later schipper, Pieter Doewe Douwes en Annegien Willems Stuit. Zwaantje overleed op 
07 juli 1933 te Nijmegen. 
Ik heb geen overlijdensakten gevonden van Eildert.maar volgens een huwelijksakte van een dochter in 1899 nog 
in leven te Veendam. 
In BS-akten wordt Eildert vermeld als “zeeman” in 1872 en 1884, en als schipper in 1870, 1875, 1877 en 1879. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
E.E. van der Wijk was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 51 
in de periode 1879 t/m 1895. 
 
De schepen 
E.E.v/d Wijk was gezagvoerder gedurende: 
* 1873 t/m 1880 van de 2-mastschoener “Anna”, gebouwd in 1855, bouwlocatie niet vermeld, 145 ton o.m., 

varend voor C.ten Horn te Veendam. 
 
In 4 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Eildert Eilderts van der Wijk. 
Het overzicht luidt: 
1857 lichtmatroos op de kof “Annechina” onder Eildert Sytses van der Wijk (zijn vader) 16 jaar 
1870 stuurman op de kof “Sieka”, onder Jacob Wilkes Moesker 29 jaar 
1873-1879 schipper op de schoener “Anna” 32-39 jaar 
 

********** 
 

WIJPKES, HARM (HINDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harm Wijpkes werd geboren op 09 oktober 1818 te Veendam als zoon van de touwslagersknecht Hindrik Harms 
Wijpkes en Milligje Eisses Vierkant. 
Harm trouwde op 16 december 1846 te Veendam als zeeman met Geertje Pieters Bossinga, geboren 29 juli 1816 
te Veendam als dochter van de (praam)schipper Pieter Jurjens Bossinga en Jetske Roelfs Bossinga. Geertje 
hertrouwde op 22 juni 1870 te Veendam met de bakker Bront Heijes Jacobus Willemsen, weduwnaar van 
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Gertruida Alegonda Cappenburg. Geertje overleed op 23 augustus 1901 te Scholthuizen, gem. Veendam, 85 jaar, 
weduwe. 
Geen overlijdensakte van Harrm Wijpkes gevonden, maar wellicht omgekomen in 1868 met zijn schip de 
“Geerdina”. 
NRC 06 november 1868 
Tönning, 3 november. Het bij Wester Lever (opm: Westerhever, 6’ ten NW van Garding) gestrande schip  is een 
galjoot of kofschip, zonder zwaarden en met rondhouten beladen. Het schip is oud en totaal wrak. Ook is een 
naambord bij Wester Lever aangedreven, dat misschien aan bovengenoemd schip behoort en waarop staat H.H. 
Wypkes van Veendam. Van de equipage is tot dusverre niets vernomen. (opm: schoenerkof GEERDINA, kapt.-
eigenaar H.H. Wijpkes, Veendam) 
Geen kinderen van Wijpkes/Bossinga vermeld te Groningen. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.H.Wijpkes was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 88 in de 
periode 1856 t/m 1868. 
H.H.Wijpkes was effectief lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met 
vlagnummer 213 in de periode 1853 t/m 1871. 
 
De schepen 
H.H.Wijpkes was gezagvoerder gedurende: 
* 1854 t/m 1858 van de kof “Vriendschap”, gebouwd in 1810 te Veendam, 91 ton o.m., varend voor 

J.R.Engelsman te Veendam; 
* 1858 t/m 1868 van de schoenerkof “Geerdina” ex Grietje Mollema, gebouwd in 1847 te Veendam, 113 ton 

o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1868 verongelukt. 
 
In 19  monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken 
van Harm Hendriks/Hindriks Wypkes/Wijpkes 
Het overzicht luidt: 
1835 kajuitwachter op de kof “Vlijt” onder Jan Simons Bakker geen leeftijd 
1836 kok op de “Jonge Pieter” onder Eilt Pieters Boer idem 
1843 matroos op de kof “Vrouw Margaretha” onder Berend Roelfs Berg idem 
1845 matroos op de kof “Friso” onder Derk Hindrik Duintjer idem 
1847-1849 stuurman op de kof “Friso” onder Derk Hindrik Duintjer idem 
1850 stuurman op de kof “Aquarius” onder Geert Douwes Douwes 31 jaar 
1851 stuurman op de kof “Jantina Jikkina” onder Heiko Christiaans Kieft 32 jaar 
1853-1856 schipper op de kof “Vriendschap” geen leeftijd 
1857-1859 schipper op de kof “Geerdina” 38-40 jaar 
1862-1868 schipper op de schoenerkof “Geerdina” 43-49 jaar 
 

********** 
 

ZANT, JAN HEIJ/HEIJES/HAJES 
Familiegegevens en opleiding 
Jan Zant is geboren ca. 1785 te Veendam. 
Jan Hajes Zand trouwde op 24 december 1809 te Veendam met Geertje Hindriks (Top) geboren te Veendam ca. 
1786 als dochter van Hindrik Harms Top en Hinderkien Harms. Geertje overleed op 15 februari 1855 te 
Stadskanaal gem. Onstwedde, 69 jaar. 
Jan Heijes Zant overleed op 14 mei 1855 te Stadskanaal gem. Onstwedde, 70 jaar, weduwnaar van Geertje 
Hindriks Top. Hij staat dan vermeld als “arbeider”.  
In  de geboorteakte van een zoon in 1814 wordt Jan vermeld als “schipper”; in een huwelijkakte van een zoon in 
1846 als “klapmeester”  (de brugwachter van een klapbrug) en bij zijn overlijden als “arbeider”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Jan H.Zant was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 32 in de 
periode 1840 t/m 1844. 
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De schepen 
J.H. Zant was gezagvoerder gedurende 
* 1833 t/m 1838 van de tjalk “Vriendschap”, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 70 ton o.m., varend 

als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Het schip is in 1838 verongelukt op de Eierlandse Gronden; 
* 1839 t/m 1841 van de tjalk “Vriendschap”, geen vermelding van bouwgegevens en eigenaar, varend vanuit 

Wildervank. Het schip is in 1841 gestrand op Nordeney; 
*   1843 t/m 1844 van het schip “Vriendschap” geen vermelding van bouwgegevens en eigenaar, varend vanuit 

Wildervank. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1842 t/m 1844 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip “DeVriendschap”. 
 
In het bestand aan monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt Jan Heij Zant 1 maal 
vermeld en wel: 
februari 1840, tjalk “Vriendschap”, kapt. Jan Heij Zant, leeftijd en woonplaats niet vermeld. Voorts een stuurman 

en een matroos. 
 

********** 
 

ZEVEN, KLAAS EVERT 
ZIE ONDER SEVEN 

 

********** 
 

ZEEVEN, HARM (HARMZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Harm Zeeven werd geboren op 16 november 1838 te Nieuwe Pekela als zoon van de landgebruiker Harm Jans 
Zeeven (de vader ondertekent als H.J. Zeven) en Antje Hindriks Plukker. 
Harm trouwde op 15 februari 1866 te Nieuwe Pekela als zeeman met Martha Oldenburger, geboren te Nieuwe 
Pekela 16 mei 1841 als dochter van de schipper Egbert Hindriks Oldenburger en Japien Derks Kramer. Harm 
ondertekent met H.Zeven. Martha overleed op 09 augustus 1905 te Utrecht, 64 jaar, weduwe. 
Harm overleed te Groningen op 06 juli 1905, 66 jaar, agent ener levensverzekeringsmaatschappij. In deze akte staat 
als zijn vrouw HARMKE Oldenburger. 
In een reeks BS-akten wordt Harm Zeven/Zeeven vermeld als zeeman in 1866 t/m 1871 en als schipper in !870 
t/m 1889.  
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.H.Zeven was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 105 in de 
periode 1879 t/m 1905. 
H.H.Zeven was effectief lid van het zeemanscollege “De Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 7 in de 
periode 1877 t/m 1905. 
 
De schepen 
H.H.Zeven was gezagvoerder gedurende: 
* 1872 t/m 1891 van de schoenerbrik “Catharina Wilhelmina”, ex Continental, gebouwd in 1862 te Windsor 

NE, 211 ton o.m., varend voor F.W.v/d Elst & Co te Schiedam; 
* 1892 t/m 1896 op hetzelfde schip maar nu varend voor A.Nanninga te Pekela; 
* 1897 t/m 1903 op hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela. Het schip werd in 1903 

gesloopt. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1894 t/m 1905 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Catharina Wilhelmina”. 
 
In 10 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Harm en Harm H.Zeven. 
Het overzicht luidt: 
1869-1870 stuurman op de schoenerkof “Johanna”  onder Egbert H. Oldenburger (schoonvader) 30-31 jaar 
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1871 stuurman op de galjoot “Jantina”  onder Jan Harms de Jonge 32 jaar 
1892-1903 kapitein van de schoener “Catharina Wilhelmina” 53-64 jaar 
 

********** 
 

ZOMER, GERRIT (JACOBZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Gerrit Zomer werd geboren 28 oktober 1827 te Wildervank als zoon van de schipper Jacob Fredriks Zomer en 
Pietertje Rotgans.  
Hij trouwde op 15 januari 1857 te Wildervank met Imka Pronk, geboren 21 maart 1834 te Wildervank als 
dochter van de schipper Klaas Jacobs Pronk en Roelfien Roelfs Oostra. Imka overleed op 02 mei 1906 te 
Wildervank, 62 jaar, weduwe. 
Gerrit Jakobs overleed op 21 december 1865 op zee als stuurman aan boord van de “Jeanette” op 14051’ 
NB/83o39’ WL. Overlijden gemeld te Bremerhaven. 
Gerrit wordt in BS-akten uit 1857, 1861 en 1863 vermeld als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
G.J. Zomer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 8 in de 
periode 1861 t/m 1865 
 
De schepen 
Bouma vermeldt geen schipper G.J.Zomer maar in de monsterrollen op het Noordelijke Scheepvaartmuseum te 
Groningen wordt Gerrit Jacobs Zomer 7 maal in een subalterne rang vermeld en wel: 
01 februari 1844, kof “Geerdina”, schipper Filippus Jans Zoutman. Voorts stuurman en de kok Gerrrit Jacob 

Zomer. 
31 januari 1846, schip “Onderneming”, schipper Albert Tjakkes Hazewinkel. Voorts stuurman, kok Gerrit 

Jacobs Zomer en een matroos. 
04 februari 1847, kof “Jonge Liefert”, schipper Geuchien Willems Stuit. Voorts stuurman, kok Gerrit Jacobs 

Zomer en een kajuitwachter. 
05 februari 1848, kof “Catharina”, schipper Klaas Hendriks Bekkering. Voorts stuurman, kok, matroos Gerrrit 

Jacobs Zomer en een kajuitwachter. 
30 juli 1855, schoenergaljoot “Wilhelmine”, schipper Edo Alberts Meijer. Voorts stuurman Gerrit Jacobs 

Zomer, kok, 2 matrozen en een kajuitwachter. 
03 mei 1856, klippergaljoot, naam niet vermeld, (juiste vermelding moet zijn: de galjoot genaamd “Clipper-

Galjoot”) schipper Abraham Ottes Hazewinkel. Voorts stuurman Gerrit Jacobs Zomer, kok, 2 matrozen, 
lichtmatroos en een kajuitwachter. 

16 januari 1857, galjoot “Klippergaljoot”, kapitein A.O.Hazewinkel, 48 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman 
G.J.Zomer, 29 jaar uit Wildervank, kok, 2 matrozen en een lichtmatroos. 

 
Gezien de BS-akten moet hij schipper geweest zijn in de periode 1857-1863, maar blijkens de opmerking in zijn 
overlijdensakte in 1865 weer stuurman 
 

********** 
 

ZOUTMAN, PHILIPPUS JANS 
Familiegegevens en opleiding 
Philippus Jans Zoutman werd geboren op 18 oktober 1811 te Veendam als zoon van de zeeman Jan Everts 
Zoutman en Hillegien Hindriks Oostindier. 
Hij trouwde op 25 oktober 1841 te Wildervank als zeeman met Trijntje Jans Ebels, geboren te Wildervank op 27 
oktober 1817 als dochter van de arbeider Jan Geerts Ebels en Geertje Jans. Trijntje Jans Ebel overleed op 30 
april 1899 te Wildervank, 81 jaar, weduwe. 
Filippus Zoutman overleed op 21 april 1871 te Wildervank, 59 jaar, schippersknecht en getrouwd met Trijntje 
Jans Hebels. 
In een reeks van BS-akten wordt Philippus Jans vermeld als “schippersknecht” in 1852, 1857 en bij zijn 
overlijden in 1871 en als “zeeman” in 1842, 1844, 1846 1849, 1854 en 1867. Geen enkele keer als “schipper” . 
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Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Ph.J.Zoutman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 11 in de 
periode 1845 t/m 1846. 
 
De schepen 
P.J.Zoutman was gezagvoerder gedurende: 
* 1845 van de kof “Geerdina”, gebouwd in 1844, bouwlocatie niet vermeld, 74 ton o.m., varend voor R.D.Duit 

te Wildervank. Het schip is gestrand op weg van Yarmouth naar Odense. 
  Lloyd vermeldt een stranding bij Greenae. 
 
In de ledenlijsten van “De Harmonie” uit 1845 t/m 1846 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en 
Zeevaart staat als schip de “Geerdina”. 
 
In 25 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van  
Philippus/Filippus Jans Zoutman. 
Het overzicht luidt: 
1826 kok op de “Concordia”  onder Roelf Pieters Dik geen leeftijd 
1827 koksmaat op de “Vrouw Styntje”  onder Jan Bresters 16 jaar 
1831 matroos op de “Arius” onder Roelf Cornelis Hazewinkel geen leeftijd 
1832 lichtmatroos op de “Roelfiena onder Jan Klaassens Bolhuis idem 
1840 stuurman op de kof “Gezina” onder Philippus Klaassens de Boer idem 
1844-1845 schipper op de kof “Geerdina”  idem 
1846 stuurman op de kof “Sieka” onder Jurrien W. de Groot 34 jaar 
1847 stuurman op de kof “Ceres” onder Hidde Gosses Bossinga 35 jaar  
1848 stuurman op de kof “Jezelina” onder Roelf Roelfs Legger geen leeftijd 
1848 stuurman op de kof “Catharina” onder Christ. Harms Vaalman 37 jaar 
1850 stuurman op de hektjalk “Annechien” onder Andries Bakker geen leeftijd 
1851 stuurman op de kof “Geerdina”  onder Luitje A. van der Borg 39 jaar 
1852 stuurman op de tjalk “Hinderika” onder Geert  Jans Scholten geen leeftijd 
1853 stuurman op de kof “Frouwina” onder Jan Geerts Bakker idem 
1854 stuurman op de galjoot “Elsina Engelina” onder Hindrik H.Lever idem 
1856 stuurman op de kof “Geerdina” onder Albert H. van der Wal idem 
1857 stuurman op de galjoot “Jantina” onderr W.J. de Vries idem 
1861 stuurman op de kof “Gezina Wilhelmina” onder Harm R.Dokman 49 jaar 
1862 stuurman op de schoenergaljoot “Gratitude” onder Harm B.Kolk 50 jaar 
1864 stuurman op de galjoot “Aaltje Brongers” onder Engel F.Kuperus 52 jaar 
1865 stuurman op de kof “Veendammer Courant” ondee Roelf H.Zoutman 53 jaar 
1866 stuurman op de kof “Talina” onder Jakob P.Sterrenborg geen leeftijd 
1870 stuurman op de “Margrietha Meijering” onder O.G. de Jonge idem 
1871 stuurman op de schoner “Jan Hendrik” onder Tonnis M.Slager 59 jaar. 
 

********** 
 

ZOUTMAN, RENTO 
Familiegegevens en opleiding 
Rento Zoutman werd geboren te Veendam op 17 november 1847 als zoon van de zeeman Jan Rentes Zoutman en 
Hinderika Jans Jonker. 
Hij trouwde op 28 februari 1878 te Wildervank als schipper met Bouchina Smit, geboren 23 september 1848 als 
dochter van de zeeman Henderikus Hendriks Smit en Annechien Remkes de Jonge. Bouchina overleed te 
Wildervank op 06 september 1926, 77 jaar, weduwe. 
Geen overlijdensakte van Rento kunnen vinden. 
Rento wordt vermeld als “schipper” in BS-akten van 1879, 1880 en 1885. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
Rente Zoutman was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 146 in 
de periode 1879 t/m 1895. 
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De schepen 
R.J.Zoutman was gezagvoerder gedurende: 
* 1879 t/m 1881 van de galjoot “Bato”ex Marchiena, ex Wilhelmina, gebouwd in 1863 te Hoogezand, 136 ton 

o.m., varend voor J.A.Hooites te Hoogezand. Het schip strandde in november 1881 bij Kopenhagen, werd 
afgebracht en afgekeurd. 

 
In slechts 1 monsterrol op het bestand van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen wordt verwezen 
naar een Rento Zoutman, geboren ca. 1847 en wel: 
22 augustus 1881, galjoot “Bouwina”, kapitein Thomas J.Middel, 62 jaar uit Appingedam. Voorts stuurman 

Rento Zoutman, 33 jaar uit Wildervank en een matroos. 
 

********** 
 

ZUIDEMA, HENDRIK (HENDRIKZ.) 
Familiegegevens en opleiding 
Hendrik Zuidema werd geboren 26 september 1826 te Wildervank als zoon van de schipper Hendrik Berends 
Zuidema en Harmke Hendriks Bekkering. 
Hij trouwde op 15 juni 1853 te Wildervank als binnenvaarder met Annigje van de Werf, geboren 25 augustus 
1828 als dochter van de scheepstimmerman/-bouwer Hindrik Roelfs van de Werf en Hindrikje Derks Boer. 
Annegien van der Werf overleed op 28 januari 1894 te Alkmaar, 65 jaar en 5 maanden, weduwe. 
Hendrik Hendriks overleed op 23 mei 1892 te Groningen, 65 jaar, schipper. 
In BS-akten wordt Hendrik genoemd in 1853 als “schipperknecht”, in 1858, 1861 en 1862 als “zeeman” en in 
1871 en 1892 als “schipper”. 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s) 
H.H.Zuidema was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie”  te Wildervank met vlagnummer 24 in de 
periode 1871 t/m 1888. 
 
De schepen 
H.Zuidema was gezagvoerder gedurende: 
* 1865 t/m 1874 van de kof “Annechiena Harmina”, gebouwd in 1854, bouwlocatie niet vermeld, 89 ton o.m., 

varend voor J.P.Stutvoet te Wildervank. Het schip is op de Zweedse kust gestrand en wrak geraakt. 
Harlinger Courant 25 oktober 1874, rubriek Scheepstijdingen 
“Thisted 19 Oct. Het Nederl Schip Annechiena Harmina, kapt. H.H.Zuidema, van Memel met hout naar Leuven is 
op de kust alhier gestrand en wrak geworden; volk gered.” 
 
In 13 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van 
Hendrik en Hendrik H.Zuidema. 
Het overzicht luidt: 
1856-1863 stuurman op de kof “Annechiena Harmina” onder Jan Puister Stutvoet 29-36 jaar 
1865-1874 schipper op de kof “Annechiena Harmina” 38-47 jaar 
 

********** 
 


