Boerderijen op het Hoogeland (deel II)
Mattie Bruining-Hoeksma, m.bruining@chello.nl

In de zomer van 2021 heb ik een tweedaagse fietstocht uitgezet langs de boerderijen op het
Hoogeland, waar voorouders en hun verwanten van mijn man hebben gewoond; de Arkema’s.
Vanaf onze basis, een camping bij Uithuizen, gingen mijn man en ik, fietsend op pad.
Zie voor deel I GroninGEN, maart 2022, p. 17 e.v.
Dag twee bracht ons met de fiets eerst ‘bovenlangs’.

Onze eerste stop op de Hefwalsterweg 28.

Boerderijenboek Uithuizermeeden

eigen foto 2021

*1 Hier woonden in 1767 Jan Sierts en Martje Lubberts. In 1813 kwamen hun dochter Aagtje
Jans Siertsema (1784-1838) en Derk Tammes Huizinga (1779-1842) hier wonen en na hen in
1844 zoon Tamme Derks Huizinga (1819-1852). De zus van Aagtje, Aaltje (1772-1860) kwam
met haar man Siewert Arkema (1771-1843) vast bij hen op bezoek, daar ligt weer een
familielijn.
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We maakten een foto van het huis en fietsten verder naar Hefwalsterweg 31.
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eigen foto 2021

*2 Hier woonde in 1768 een halfbroer van voorouder Jan Sijwerts Arkema (ca. 1735-voor
1783), nl. Tonnis Harms (1728-1777) de zoon van Bouwke Everts (ca. 1706-voor 1767) uit haar
1e huwelijk met Harm Everts (ca. 1706-voor 1732). Bouwke was de dochter van de oudst
bekende voorouders Evert Klasen (1660-1725) en Anje Pieters (1665-1748).
Tonnis Harms trouwde eerst met Diewerke Clasen (1741-1772) en na het overlijden van
Diewerke in 1773 met Anje Melles Doornbos (1745-1813).
In 1779 trouwde Anje Melles met Cornelis Willems. Hun zoon Willem Cornelis Dorenbos (17801829) kwam in 1827 op de boerderij. In 1830 werd het verkocht.
In de bocht naar Roodeschool zien we Hooilandseweg 2.
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eigen foto 2021

*3 Hier woonden in 1892 Bouwke Klases Arkema (1842-1929) en haar 1e man Geert Popkes
Luursema (1836-1862). Bouwke was een dochter van Klaas Willems Arkema (1802-1865) die
weer een zoon was van Willem Klaasen en Anje Egges Arkema (ca. 1768-1858) van Egge Jacobs
Rengers (1721-1809) en Martje Sijwerts Arkema (ca. 1740-1776). Zo komen we weer uit bij
Bouwke Everts en haar 2e man Sijwert Harms (ca. 1706-voor 1748) dochter van Evert en Anje,
de oudste Arkema’s, zie *2.
We reden door Roodeschool en staken de snelweg over richting Oudeschip.
Op de Toppinga’s weg kwamen we eerst langs nr. 5.
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eigen foto 2021, met een nieuw voorhuis
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* 4 Hier woonden in 1802 Willem Klaasen en Anje Egges Arkema, hierboven genoemd.
Na het overlijden van Willem trouwde Anje in 1811 met Jan Pieters Bos (ca. 1783-1856) en
kwam ze met haar kinderen te wonen op Buitenweg 1. Zie verderop. De kinderen hadden haar
achternaam.
*5 op de route was Toppinga’sweg 2. Deze boerderij wordt ook Groote Ark genoemd.
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eigen foto 2021

In 1847 woonden hier Martje Lubberts Ikema (1818-1907) en haar (13 jaar jongere) 2e man
Jacob Egge Lubberts Arkema (1831-1907).
De stamboom van Jacob komt ook weer uit bij Evert en Anje:
Jacob Egge Lubberts Arkema.
Lubbert Jacobs Arkema (1807-1876) x Siepke Machiels Toppinga (1807-1857). Is de
Toppinga’sweg naar haar familie genoemd?
Jacob Egges Arkema (ca. 1764-1815) x Wibge Luilfs Enhoorn (1768-1810).
Egge Jacobs Rengers x Martje Sijwerts zie *3 en *2.
Sijwert Harms x Bouwke Everts.
Evert Klasens x Anje Pieters.
In 1880 woonde hier de zoon van Martje en Jacob, Lubbertus Jacobs Arkema (1855-1897) met
zijn vrouw Hilje Johannes Bebingh (1857-1935).
We kwamen aan bij de Dijkweg bij Oudeschip en keken naar de gebouwen bij de Eemshaven
terwijl we even een broodje aten. In Oudeschip gingen we rechtsaf de Derk Luddesweg in. Op
nr 6 ligt deze boerderij.
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eigen foto 2021

*6 Deze boerderij droeg de naam ‘De Griede Dobbe’. Ten noorden van de Greedeweg lag/ligt
een dobbe: de Griede Dobbe. Een dobbe is een kolk die gebruikte werd als drenkplaats voor
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vee. Hier woonden in 1858 Pieter Jans Bos (1831-1864) en Roelina Klasens Arkema (18351919).
Stamboom Roelina Klasens Arkema:
Klaas Willems Arkema (1802-1865) x Elizabeth Roelfs Nienhuis (1801-1853).
Willem Klaassen x Anje Egges Arkema (ca. 1768-1858).
Egge Jacobs Rengers x Martje Sijwerts zie *2,*3 en *5.
Sijwert Harms x Bouwke Everts.
Evert Klasens x Anje Pieters.
We fietsten terug naar de Dijkweg en daarna opnieuw rechts om op de Buitenweg te komen.
Aan deze weg staan vier boerderijen waar we een link mee hebben.
De eerste is op de Buitenweg nr. 3.
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eigen foto 2021

*7 In 1807 woonden hier Harke Remges Dijksterhuis (1769-1829) en Elizabeth Cornelis (17801842). Harke was de zwager van Anje Egges Arkema, zij zal hier dus vaak zijn geweest. Zelf
woonde ze op de boerderij verderop aan de weg. In 1842 werd de boerderij verkocht.
Buitenweg 4
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eigen foto 2021. Linksachter is nr 3 te zien

*8 In 1855 kwamen Sieuwke Martens Sietsema (1824-1871) en Antje Klases Arkema (18371913) hier wonen.
Antje was de zus van Roelina, zie *6
In 1871 verkocht weduwe Antje Arkema de boerderij aan Hendrik Balsters Stuivinga (18471876), de zoon van haar zus Nantje. Nantje was overleden op 22 jarige leeftijd, een week na de
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geboorte van haar zoon. Helaas heeft Hendrik hier maar vijf jaar kunnen wonen, hij overleed
op 29 jarige leeftijd.
Buitenweg 1
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eigen foto 2021

*9 In 1811 woonden hier Jan Pieters Bos (ca. 1783-1856), (zoon van Pieter Jans Bos en Anje
Tonnis) en Anje Egges Arkema (ca. 1768-1858), weduwe van Willem Klaasen Arkema, (dochter
van Egge Jacobs Rengers en Martje Siewerts Arkema), eerder genoemd.
Buitenweg 2
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eigen foto 2021

*10 Boerderij ‘Buitenstee’.
In 1839 werd de boerderij gekocht door Nicolaas Jacob Rengers (1812-1891), eerst getrouwd
met Hilje Siewerts Huizinga (1814-1857) en later met Magdalena Egges Wiersum (1832-1922).
Stamboom Nicolaas:
Vader: Jacob Jacobs Rengers (1770-1836) x Diewerke Klases Venhuizen (1787-1857).
Grootvader: Jacob Jacobs Rengers (1733-1776) x Jeike Rengers Rengers (1740-1808).
Deze Jacob was een broer van Egge Jacobs Rengers (1721-1809) getrouwd met Martje Sijwerts
Arkema (1740-1776).
Overgrootvader: Jacob Rengers Rengers (1690-1741) x Dieverke Egges (1700-1765).
Betovergrootvader: Renger Melles (1653-1713) x Geertje Jacobs. De zus van deze Renger, Idje
Melles is de voorouder van Seth Gaaikema.
We fietsten door Oosteinde en Kolhol en kwamen opnieuw langs de Den Hoornsterweg 6, de
oude boerderij ‘Voorwerk’ (zie deel I) vervangen door een nieuwe woning.
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*11
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*12 Den Hoornsterweg 2. Zie deel I

eigen foto 2021

We fietsten door naar de Oosternielandsterweg 22:

Foto uit het boek “Oosternieland fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp” van Teun Juk

*13 In 1887 woonden hier Doewe Egge Eppes Oosterhuis (1837-1907) x Geertruid Lubberts
Arkema (1840-1905).
Stamboom Geertruid Lubberts Arkema:
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Lubbert Jacobs Arkema x Siepke Machiels Toppinga, zie *5.
Jacob Egges Arkema x Wibge Luilfs Enhoorn.
Martje Sijwerts x Egge Jacobs Rengers.
Bouwke Everts x Sijwert Harms.
Evert Klasen x Anje Everts.
*14 De Nicolaaskerk Oosternieland aan de Oosternielandsterweg 10.
Hier liggen meerdere Arkema’s, waaronder de bovengenoemde Geertruid.

eigen foto’s 2021

*15 Oosternielandsterweg 11. Boerderij ‘Veldzicht’.
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In 1807 kocht Lubbert Luurts Ikema (1774-1827), getrouwd met Bouke Jans Siertsema (17781856) deze boerderij.
Twee van hun kinderen: Jan (1812-1869) en Martje (1818-1891) trouwden beide met een zus
en broer te weten Jan met Aaltje Lubberts Arkema (1829-1916) en Martje met Jacob Egge
Lubberts Arkema (1831-1907).
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De stamboom van Aaltje en Jacob:
Ouders: Lubbert Jacobs Arkema en Siepke Machiels Toppinga, zie eerder.
Jacob Egges Arkema en Wibge Luilfs Enhoorn.
Egge Jacobs Rengers en Martje Sijwerts Arkema.
Sijwert Harms en Bouwke Everts.
Evert Klases en Anje Pieters.
We fietsten via Uithuizermeeden terug naar onze camping in Uithuizen.
Opnieuw een prachtige dag, door mooie weidse landschappen.
Vele namen komen we tegen bij de verschillende boerderijen, ook werd er vaak verhuisd, als
de kinderen de boerderij overnamen werd er ergens in de buurt een woning gezocht voor de
‘oudjes’. In het boerderijenboek ‘Uithuizermeeden’ kom je meer boerderijen tegen dan hier
genoemd, waar Arkema’s en aanverwanten woonden.

Hendrik Brand (1754-1845)
en Grietjen Derks Strijker (1746-1847)
Petronella J.C. Elema, Groningen
De Leydse Courant d.d. 17 juni 1844 rapporteert een mededeling uit Groningen over een
hoogbejaarde. Hoewel dit slechts een doodgewone 90-jarige betrof – die ook niet verder tot
de 100 zou naderen, want hij stierf ruim een half jaar later – haalde het toch de krant, en dat
aan de andere kant van Nederland:
Uit Groningen worden de volgende berigten medegedeeld:
Onder de voorbeelden van hoogen ouderdom kan ook gebragt worden die van Hendrik Brand,
oud landbouwer, wonende te Kloosterholt, gemeente Scheemda, geboren den 29 October
1754, dus bijkans 90 jaren, en die van zijne echtgenoote Grietje Derks Strijker, geboren den 8
Mei 1756, dus ruim 88 jaren; zijnde gehuwd den 29 Mei 1783, zoodat zij den 29 Mei dezes jaars
61 jaren zijn gehuwd geweest. Deze oude lieden genieten tot dusverre eene redelijke
gezondheid, vooral de oude man, wiens geheugen nog zeer sterk is. Van de 8 kinderen, uit dit
huwelijk geboren, is slechts eene dochter meer in leven, en bestaan er 17 kleinkinderen en 3
achter-kleinkinderen.
’s Mans ouders kwamen van over de grens, dus een verder teruggaande genealogie zit er niet
echt in. De vader kwam één keer met een familienaam voor, en wel als Leemkuil, maar die zien
we verder niet terug; de zoon heette echter (althans vanaf 1792) Brand en soms Brant.
De 17 kleinkinderen zullen uit de drie dochters zijn gesproten, dus dat waren überhaupt geen
kinderen met de familienaam Brand. De dochter die in 1844 nog in leven was, Gezien (17921871), werd nét geen 80, terwijl beide ouders de 90 hebben gehaald. Overigens was zij de
enige wat langer levende in het hele gezin: de overige kinderen werden niet oud. Geesje’s
twee zusters waren bij hun overlijden resp. 44 en 34 jaar, haar oudste broer 29 jaar, de
anderen vermoedelijk nog veel jonger.
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