Dopen, bruiloften, kledingen en eerste missen
in Groningen (1519-1534)
door R.H. Alma

Inleiding
Dat Groningen gedurende een aantal jaren onder Gelderse heerschappij gestaan heeft,
is bij velen wel bekend. Te weinig onderzoekers realiseren zich echter dat het gevolg
daarvan is, dat vele interessante bronnen over de periode 1514-1536 in het Gelders
Archief liggen te wachten op nader onderzoek. Enige jaren geleden publiceerde Henk
Stuut een Oldambtster namenlijst uit het rijke hertogelijke archief1. Een van de
belangrijkste bronnen wordt wel gevormd door de rekeningen van de rentmeester
Evert van Domseler. Bij gebrek aan reeksen oude stadsrekeningen — de oudste
dateren van 1526/1527, de daaropvolgende van 1535/15362 — geven de rekeningen
van Van Domseler meer dan welke bron dan ook inzicht in het politieke én het
dagelijkse leven in de stad Groningen in die periode. Vermeldingen van
vastenavondviering, sacramentsprocessies, papegaaischieten, schenkingen van glas-inloodramen in burgerhuizen; het is maar een kleine greep van de gebeurtenissen in het
dagelijkse 16de-eeuwse leven die hun sporen in de rekeningen achterlaten.
Voor de genealogie zijn vooral de aantekeningen betreffende de persoonlijke
hoogtepunten van belang: dopen en bruiloften zijn ons natuurlijk nog bekend. Vóór de
Reformatie was het leven echter gekleurd met andere feesten, zoals de intrede van een
non in een klooster waarbij zij zich in haar habijt hulde (‘kleding’), en de eerste mis
die een pas gewijde priester of een nieuwe abt opdroeg. De aanwezigheid bij deze
festiviteiten was voor de rentmeester en de stadhouder een belangrijk middel om zijn
relaties binnen de stad te onderhouden. We zien dan ook veel namen van sterk
Geldersgezinden en hun familie steeds terugkeren. Sommigen van hen zijn verwant
aan de rentmeester zelf. Zo is Lulof Coenders stiefvader van Evert van Domselers
echtgenote en huwde zijn zoon Albert van Domseler eerst met Gese, dochter van
Johan Wifringhe, en vervolgens met Hille, dochter van Roelof Huinge. De namen van
deze verwanten komen we hieronder regelmatig tegen.
De stadhouder jonker Karel van Gelre, een bastaardzoon van de hertog, trad
herhaaldelijk als peter op bij de doop van kinderen. Eén keer wordt vermeld dat het
gedoopte kind, een zoontje van de rentmeester, naar de hertog genoemd is. Het was in
die tijd gebruikelijk om enkel overleden familieleden te vernoemen, maar een
uitzondering werd gemaakt voor landsheren. Zo werd het in 1498 geboren zoontje van
H. Stuut, ‘Oldambtsters ten tijde van de drost Roelof Huinge (1518-1530)’, Gruoninga 41/42
(1996/1997) 335-337.
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Johan Rengers ten Post naar de Oost-Friese graaf Edzard genoemd. Het is dan ook
geen toeval dat de naam Carel in Groningen vóór de Gelderse tijd nooit voorkomt. Zo
is Carel Hidding, burger in 1553 en o.a. raadsheer te Groningen (1578-1579), een van
de eerste Carels in deze contreien. Mogelijk is hij een kleinzoon van Roelof Hidding
die in de rekeningen vermeld wordt en blijkbaar een nauwe relatie onderhield met de
Gelderse machthebbers.
Niet alle dopen waarbij de stadhouder als peter optrad, vinden we overigens in dit
overzicht terug. Uit andere bron weten we bijvoorbeeld dat Claes, zoon van Coert
Coenders en Bawe Clant, op 14 maart 1536 ten doop geheven werd door stadhouder
Karel van Gelre3.
Hieronder volgt een overzicht van de vier genoemde gebeurtenissen — dopen, bruiloften, kledingen en eerste missen. De voor de huidige lezer lastig leesbare teksten zijn
op de namen na in modern Nederlands weergegeven, behoudens een aantal citaten.
Tussen haakjes zijn steeds het inventarisnummer van de betreffende rekening in het
Hertogelijk Archief en het folionummer gegeven. Indien bekend is nog enige
informatie over de beschreven personen gegeven, zonder dat hier volledigheid
nagestreefd is. Het was niet doenlijk om alle genealogische gegevens van
bronvermeldingen te voorzien. Een enkele keer wordt wel naar concrete akten
verwezen, bijv. naar huwelijkscontracten die de identificatie bevestigen.
5 juni 1519, Johann Hoirngen dochters kleding te Warffum ‘nae den gewointe alhier’.
(1331, 14v)
Dit betreft waarschijnlijk een, verder onbekende, dochter van Johan Horenken, kerkvoogd
van de Martinikerk 1511-1514.

30 juli 1519, Johan Tedema dienres (= dienaars) eerste mis (1331, 23v)
Johan Thedema (ca. 1460-1521/1525) was o.a. burgemeester te Groningen.

11 okt. 1519, meister Henrick Apteeckers bruiloft. (1331, 24r)
11 okt. 1519, joffer Hillen Rypperda bruiloft, ’s burgemeesters Roloff Huynghe nicht.
(1331, 24v)
Hille Ripperda, dochter van Peter Ripperda en Johan Rengers Schaffer, tr. Abel Tamminga,
zoon van Allert Tamminga en Gese Coenders. Johan Rengers Schaffer was een halfzuster
van burgemeester Roelof Huinge.

11 dec. 1519, Remt Jenssema zoons eerste mis. (1331, 25r)
Mr. Syade Jensema, zoon van Rembt Jensema en Bawe Aylckema, was later pastoor te Oldehove.

15 jan. 1520, heren Johans van Nyemegen abtz mysse te Thesinge. (1331, 26r)
Heer Johan van Nijmegen volgde Andreas van Nijenborch op als abt van Thesinge. Op 14
jan. 1524 werd zijn opvolger bevestigd.

29 apr. 1520, heren Raynck Konynckx en heren Reyners commissarii eerste missen.
(1331, 27v)
Mr Rading Koning was later provisor van het Heilige-Geestgasthuis en pastoor van de
Martini- en Walburgkerk. Mr. Reiner Broeils, commissaris van de deken van Drenthe, was
later o.a. pastoor van de Akerk.

6 aug. 1520, Evert Mepschen bruiloft. (1331, 38v)
H.L. Hommes, ‘Coenders van Helpen’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 17 (1963) 169198, ald. 185.
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Evert de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche en Detien Huinge, tr. Anna Jarges.

30 sept. 1520, de schuttenkonings bruiloft. (1331, 40r)
De schuttenkoning was de winnaar van het jaarlijkse papegaaischieten.

15 okt. 1520, burgemeester Lubbertz Klantz neven bruiloft. (1331, 40r)
Lubbert Clant, zoon van Allert Clant en Grete Lewe, was burgemeester te Groningen tussen
1517 en 1524 en gehuwd met Harmen Horenken, dochter van Berent Horenken en Abele.

20 jan. 1521, Duyrt Jarges, Roelff Hiddynge en Wigger Heeltz neven drie bruiloften.
(1331, 41r)
Duirt Jarges, zoon van Lulof Jarges en Hille (Aulsema?), tr. Teteke, dochter van Waelcke
van Reide en Gese (Wigbolts?). Roelof (Mepsche) Hidding, zoon van Hindrick (Mepsche)
Hidding, tr. Bawe Eelts, weduwe van Tamme in den Ham. Wellicht was het Roelofs tweede
huwelijk; zie hieronder 9 nov. 1533. Wicher Helt, vermeld vanaf 1494, tr. Gebbe Butkens,
dochter van Harmen Butkens en Ave. Welke neef van hem bedoeld is, is onbekend.

27 jan. 1521, Johan Schatters bruiloft. (1331, 41v)
Johan Schatter, zoon van Johan Schatter en Hindrick Thedema, tr. Anna Alberda, dochter
van Reint Duirts (ook: Reint Alberda) en Gese Rolteman.

7 apr. 1521, heren Stevens van Zwelens eerste mis, ten huize van burgemeester Ludolff
Coenraides. (1331, 42r)
Heer Stephanus Zwelis (Steven van Zweeloo), later pastoor te Loppersum.

14 apr. 1521, heren Bertolt Sissyncks eerste mis, op verzoek van Roelff Syssyncks.
(1331, 42r)
Heer Bartelt Sissing, priester, zoon van Roelof Sissing, raadsheer, op wiens verzoek de
rentmeester blijkbaar aanwezig was.

16 juni 1521, heren Luert Grevynge eerste mis. (1331, 43r)
Heer Luert Grevinge, zoon van Marten Grevinge en (Peye?) Mensema, later pastoor te Uithuizen en daarna te Bedum.

7 juli 1521, des paiters int fraterhuys neven eerste mis. (1331, 43v)
Pater van het fraterhuis was in 1521 heer Goswinus van Halen.

29 okt. 1521, twee amen wijns op bevel van hertog Karel op mijn bruiloft geschonken
en twee ossen. (1331, 52r)
Evert van Domseler, rentmeester en schrijver van deze rekeningen, tr. Elteke Rolteman,
dochter van Albert Rolteman en Harmen (Reberch?), die hertr. met Lulof Coenders. Zie ook
hieronder: 5 okt. 1528.

31 jan. 1523, bruiloft vander werdynnen indie Swaene. (1331, 71v)
De Swaan was de herberg ter plekke waar nu de Zwanestraat op de Grote Markt uitkomt.

8 febr. 1523, Albert Roltemans bruiloft. (1331, 71v)
Albert Rolteman, zoon van Hillebrant Rolteman en N.N. (Jensema?), tr. Johan Koning,
dochter van Lubbert Koning en (Fosse?) Ridder.

12 apr. 1523, Ellitgen Wolterss neven eerste mis. (1331, 73v)
Elletien was gehuwd met Egbert Wolters.

2 aug. 1523, een eerste mis. (1331, 83v)
31 aug. 1523, een eerste mis. (1331, 84r)
4 okt. 1523, Lubbert Koernepoirtz neven eerste mis. (1331, 84r)
Lubbert Corenpoort, wellicht zoon van Hugo Corenpoort en Hille, tr. (huwelijkscontract 14
jan. 15094) Alijt Bartholomeus alias Wolters, weduwe.

8 nov. 1523, ener jufferen kleding te Selwerd. (1331, 85r)
4
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29 juli 1524, burgemeester Ludolff Conraides twee zonen bruiloft. (1331, 88v)
Mogelijk zijn hier bedoeld: Albert Coenders, tr. Anna Eelts, en Hendrick Coenders, tr. Alijt
Eelts, beide zonen van Lulof Coenders en Harmen (Reberch?). Vgl. hieronder 9 mei 1529.

29 juli 1524, Hoeycke Leuwess bruiloft. (1331, 88v)
Hoyke Lewe, zoon van Harmen Lewe en Bawe Tamminga, tr. Feye Sickinghe, dochter van
Peter Sickinghe en Wennetien Alma.

5 aug. 1524, Luytken Klantz zoons bruiloft. (1331, 96r)
Mogelijk Willem Clant, zoon van Ludeken Clant en Eweke ter Borgh, tr. Alijt Ridder. Zijn
broer Doecke Clant zou reeds in 1522 gehuwd zijn en van Schelte Clant is niet bekend dat
hij ooit getrouwd was. In 1531 heeft Willem echter al zes zonen wat biologisch natuurlijk
mogelijk is, maar wel op een hoge productie wijst.

20 aug. 1524, een eerste mis. (1331, 96v)
21 nov. 1524, Helbrick Blaeuwen bruiloft. (1331, 99r)
Helprich Blawe wordt lid van het brouwersgilde in 1525/1526. Hij is wellicht een zoon van
Cornelia Blawe, die in de rekeningen genoemd wordt als leverancier van o.a. doek.
Misschien is zijn vader Johan Blawe, voogd van het Heilige-Geestgasthuis in 1509.

30 jan. 1525, Lambert Haimkotten dochters bruiloft. (1331, 100r)
Lambert Hamkote was een kleermaker die veel kleding leverde aan personeel en soldaten
van de Gelders hertog. Vooral hierdoor raakte hij in de Gelders periode tot grote welstand.

14 febr. 1525, Lubbert Kland[es] zoons bruiloft. (1331, 100v)
Verschillende zonen van Lubbert Clant en Harmen Horenken zijn bekend. De
waarschijnlijkste kandidaat is Claes Clant die reeds op 16 jan. 15265 als gehuwd voorkomt
met Anna Harkema, (waarschijnlijk) dochter van Here Harkema en Tette. Van de zonen
Allert, Johan, Berent, Otto en Harmen is niet bekend of zij gehuwd geweest zijn. Evert
trouwde vermoedelijk enige jaren later.

23 apr. 1525, een eerste mis. (1331, 103r)
30 apr. 1525, een eerste mis. (1331, 103r)
7 mei 1525, een eerste mis. (1331, 103v)
13 mei 1525, een kleding te Thesinge. (1331, 104r)
18 juni 1525, Peter Jarges’ weduwe bruiloft. (1331, 105r)
Harmen (Her)Alma, dochter van Redmer (Her)Alma en Teteke, tr. 1o Peter Jarges, †
1520/1524; tr. 2o Onno Sytsema.

3 juli 1525, Eyze Jarges’ zoons bruiloft. (1331, 105v)
Berneer Jarges, zoon van Eise Jarges en Gisele ten Holte, tr. N.N.

8 juli 1525, Alijt Hoirngen dochters kleding te Selwerd. (1331, 105v)
Waarschijnlijk een dochter van Albert Horenken en Alijt ten Nuel of uit haar
(vermoedelijke) tweede huwelijk met These tho Oosterhuisen.

17 juli 1525, Lubbert Koirnepoirts neven bruiloft. (1331, 105v)
Zie hierboven 4 okt. 1523.

27 aug. 1525, een bruiloft. (1331, 114v)
23 jan. 1526, Lamme Apteeckers bruiloft. (1331, 116v)
5 febr. 1526, des scholten van Deverens dochters bruiloft. (1331, 117r)
Waarschijnlijk een dochter van Gerardus Jans, schulte van Diever in 1522.

29 apr. 1526, des burgemeesters Eltet to Lellens [doorgehaald: soens] brueders bruiloft. (1331, 119v)
De genealogie To Lellens levert nog veel problemen op. Eltet to Lellens zou volgens een
5
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opschrift op de lijst om zijn portret in het Groninger Museum geboren zijn in 1468. De hier
gehuwde (half?)broer was vermoedelijk een stuk jonger, vandaar dat de rentmeester eerst
‘soens’ schreef. Een kandidaat is Johan to Lellens, die huwde met Elletien, waars. dochter
van Egbert Wolters en Elletien.

15 sept. 1526, Enne tho Zolwertz dochters kleding. (1332, 9v)
Waarschijnlijk Haye of Grete to Solwert, dochters van Enne to Solwert, beiden vermeld als
nonnen in 1547 en 15596. Op 1 okt. 1523 droeg Enne een dochter aan het klooster Feldwerd
op; hij had toen reeds een dochter aan het klooster afgestaan.

21 sept. 1526, heren Hermans ther Mait tho Deveren eerste mis. (1332, 10r)
Een Hermannus ter Maet was pastoor te Diever en reeds priester op 9 juli 1522. Hij kan dus
niet deze Herman ther Mait zijn. Mogelijk was de hier bedoelde tot 1552/1553 prebendaat
te Oldeberkoop en vervolgens tot 1565 pastoor te Oudehorne. Een nieuw gewijde priester
droeg doorgaans in zijn geboorteplaats zijn eerste mis op. Dat zal dus Diever zijn geweest 7.

26 nov. 1526, Claes Schynckels zoons bruiloft. (1332, 13r)
Claes Hindricks anders Claes Schinckel, tr. Elleken, weduwe Albert Wifringhe. Van dit
echtpaar zijn slechts drie dochters bekend. Het is ook mogelijk dat het hier een stiefzoon
van Claes betreft, b.v. Geert Wifringhe (in 1569 ca. 60 jaar oud), gehuwd met Talle
Sappens, dochter van Timen Sappens.

3 dec. 1526, Duyrt Jarges’ vrouws zusters bruiloft. (1332, 13v)
Duirt Jarges, zoon van Lulof Jarges en Hille (Aulsema?), tr. Teteke, dochter van Waelcke
van Reide en Gese (Wigbolts?). Zusters van Teteke zijn overigens niet bekend.

25 febr. 1527, Johan Mepschen bruiloft. (1332, 15r)
Johan de Mepsche, zoon van Johan de Mepsche en Detien Huinga, tr. (huwelijkscontract 27
jan. 15278) Anna Ompteda, dochter van Fecke Ompteda en Luke (van Harsens?).

5 mei 1527, meister Coenraides eerste mis. (1332, 16v)
Mogelijk Dr. Nicolaes Coenders, van 1528 tot 1530 vermeld als pastoor te Appingedam7 en
zoon van Lulof Coenders en Harmen (Reberch?).

11 mei 1527, een eerste mis. (1332, 17v)
3 juni 1527, Peter Ulgers zoons bruiloft. (1332, 18r)
De enige met zekerheid bekende zoon van Peter Ulger is Harmen Ulger, vermeld in 1517.
Mogelijke andere zonen zijn Coert Ulger, tr. 1o Lamme Sickinghe, † 1534/1545, weduwe,
en Johan Ulger, dijkgraaf (zie hieronder 10 maart 1529), die omstreeks deze tijd gehuwd
moeten zijn. Op 3 febr. 1528 (zie hieronder) trouwt een andere zoon van Peter Ulger.

17 aug. 1527, een bruiloft. (1332, 32r)
19 sept. 1527, Johan Wyferyncks dochters bruiloft. (1332, 32v)
In aanmerking komen twee dochters van Johan Wifringhe en zijn vrouw Johan ten Nuel:
Lamme Wifringhe, gehuwd met Bartelt Eelts (zoon van Evert Eelts en Geertruit Michiels),
en Albert Wifringhe, gehuwd met Wolter Egberts (zoon van Egbert Wolters en Elletien). De
derde dochter, Gese, huwde de zoon van Evert van Domseler, die deze aantekening schreef;
waarschijnlijk zou deze die bruiloft noteren als ‘mijn zoons bruiloft’ of iets dergelijks.

2 sept. 1527, Johan Hillebrantz des oldermans bruiloft. (1332, 33r)
Johan Hillebrants, zoon van Jacob Hillebrants, tr. Katrine Horenken, dochter van Albert
Horenken en Alijt ten Nuel.

12 okt. 1527, eens kloosters kleding. (1332, 35r)
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3 febr. 1528, Peter Ulgers zoons bruiloft. (1332, 38v)
Zie hierboven 3 juni 1527.

3 febr. 1528, Reyner Garmens bruiloft. (1332, 38v)
Reiner Garmens, wrsch. zoon van Garment Reinekens en Geertruit N.N., tr. Rixte Alma,
dochter van Jemme Alma en N.N. (Doema?).

26 apr. 1528, een eerste mis. (1332, 43v)
29 juni 1528, des pastoirs meister Huge nychtz bruiloft. (1332, 49r)
Mr. Hugo de Nulo (ten Nuel) was pastoor van de Martinikerk.

6 juli 1528, Egbertz Duyrtz bruiloft. (1332, 50r)
Egbert Duirts (Egbert Alberda), zoon van Reint Duirts (Reint Alberda) en Gese Rolteman,
tr. Peter Coenders, dochter van Coert Coenders en Hille Huinge.

21 juli 1528, Johan ter Borchs bruiloft. (1332, 50r)
Johan ter Borch, tr. Anna Wicheringe, dochter van Roelof Wicheringe en Johan van Miren9.

5 okt. 1528, een aam wijns, geschonken op des rentmeesters bruiloft. (1332, 64v)
Dit zal vermoedelijk een tweede huwelijk betreffen. Zie hierboven: 29 okt. 1521.

12 dec. 1528, Claes Lubbertz nichten bruiloft. (1332, 67r)
17 jan. 1529, Johan Wyferyngen, des pastoirs meister Hugen neven, bruiloft. (1332,
69v)
Johan Wifringhe, zoon van Johan Wifringhe en Johan ten Nuel (zuster van pastoor mr.
Hugo de Nulo), tr. Hebbele Benninge, dochter van Sicke Benninge.

17 jan. 1529, des greven alden kocken bruiloft. (1332, 69v)
Dit betreft mogelijk de voormalige kok van de stadhouder, de graaf van Meurs.

24 jan. 1529, meister Reyners susters bruiloft. (1332, 70r)
Wellicht de zuster van stadssecretaris mr. Reiner Bogerman.

10 maart 1529, doop Johan Ulgers dess dyckgreven kind. Doopheffer: Jasper van
Marwijk. (1332, 71v)
Zie hierboven 3 juni 1527 en 3 febr. 1528.

9 mei 1529, Ludolff Coenraides zoons bruiloft. (1332, 73r)
Verschillende zonen van Lulof Coenders en Harmen (Reberch?) komen in aanmerking (Zie
ook hierboven 29 juli 1524). Mogelijke kandidaten zijn Albert Coenders, tr. Anna Eelts,
Hendrick Coenders, tr. Alijt Eelts, en Loech Coenders, tr. Anna Ompteda, weduwe van
Johan de Mepsche (zie hierboven 25 febr. 1527). Niet zeker is echter of Johan de Mepsche
al zo spoedig na zijn huwelijk is overleden.

25 mei 1529, Wigboltz Trippenmaickers dochters bruiloft. (1332, 74r)
7 dec. 1530, zalige Coert Coenraides zoons bruiloft. (1332, 169v)
Bartelt Coenders, (enig bekende) zoon van Coert Coenders en Hille Huinge, tr. Teteke
Clant, dochter van Egbert Clant en Teteke Nittersum.

29 dec. 1530, stadhouder [jr. Karel van Gelre] doopheffer van een kind van eynen
burger alhyer. (1332, 170r)
11 juni 1531, Gertz Koiperslegers zoons eerste mis. (1332, 181v)
Geert Koperslager was o.a. raadsheer en hoofdman te Groningen.

26 apr. 1532, stadhouder [jr. Karel van Gelre] door Joest Buyrmannie gevraagd als
‘gevaider’ (peter) over zijn zoon te zijn; daartoe gestuurd met Klant 10
gouden kronen.
Van Joest van Burmania en Bawe Cater zijn drie zoons bekend: Claes, George en Tjaert.
Met ‘Klant’ is waarschijnlijk Ailke Clant bedoeld.
9
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4 jan. 1533, stadhouder [jr. Karel van Gelre], namens de hertog, doopheffer van des
rentmeesters kind, dat naar de hertog genoemd is. (1332, 246r)
Blijkbaar Carel, een verder onbekende zoon van Evert van Domseler en zijn tweede vrouw.

6 mei 1533, Thesen tho Oisterhuys soens bruiloft. (1332, 249r)
Waarschijnlijk Albert tho Oosterhuisen, zoon van These tho Oosterhuisen en waars. Alijt
ten Nuel, tr. N.N.

13 juli 1533, Claes Schaffers dyenres eerste mis. (1332, 251v)
1 sept. 1533, mis van de nieuw gekozen abt van Rottum. (1333, 53v)
Dit betreft heer Johan Dutmarus, op 15 mei 1533 bevestigd als abt te Rottum10.

15 okt. 1533, Thys Ketels wijfs zusters bruiloft. (1333, 55v)
Thijs Ketel tr. 1o Margarita Helmichs, dochter van Hendrick Helmichs te Meppel11.

9 nov. 1533, Roelff Hiddyncks zoons bruiloft. (1333, 57)
Roelof Hidding tr. 20 jan. 1521 (zie hierboven) Bawe Eelts. Er moet dus een zoon van
Roelof uit een eerder huwelijk bedoeld zijn of een voorzoon van Bawe. In het laatste geval
zou het wel Johan in den Ham, gehuwd met Anna Doema, moeten betreffen.

9 nov. 1533, Lubbert Ulgers zoons bruiloft. (1333, 57)
Mogelijk Junge Ulger, zoon van Lubbert Ulger en Trude Kock, tr. Amele Rengers, dochter
van Focke Rengers en Maria Duysterbeeck, of diens broer Evert Ulger, tr. Detien Alberda,
dochter van Reint Alberda en Lise van Ballen.

10 jan. 1534, mijn jonker [Karel van Gelre] uitgenodigd door meyster Jacob
Baertscerers voor de doop [van diens kind]. (1336)
12 jan. 1534, doop van [het kind van] Herman Scoemaker. (1336)
18 jan. 1534, doop van [het kind van] Albert Jergis. (1336)
Albert Jarges, tr. Teteke Alma, dochter van Jemme Alma en N.N. (Doema?), uit welk
huwelijk verschillende kinderen die voor deze doop in aanmerking komen.

10 febr. 1534, doop van [het kind van] Otto Klant. (1336)
Otto Clant, zoon van Egbert Clant en Teteke Nittersum, tr. 1o Hille Jensema, dochter van
Rembt Jensema en Bawe Ailkema; tr. 2o Anna Rengers, dochter van Melchior Rengers en
Grete van Besten, uit welke twee huwelijken Otto (tenminste) dertien kinderen had.

23 febr. 1534, mijn jonker [Karel van Gelre] uitgenodigd door Jacob Knaekenhouwer
voor de doop [van diens kind]. (1336)
23 febr. 1534, doop van [het kind van] Wyllem Scypper. (1336)
11 maart 1534, doop van [het kind van] Eppe Nachtegaell. (1336)
Eppe Nachtegael, alias Sickema, waarschijnlijk zoon van Jacob Nachtegael te
Westernieland; wellicht was zijn zoon Joachim Nachtegael, vermeld 1555-1588.

11 maart 1534, doop van [het kind van] Frederick van Gulick. (1336)
14 maart 1534, doop van [het kind van] de rentmeyster toe Koeverden. (1336)
15 apr. 1534, doop van [het kind van] Gerrit Smyt. (1336)
17 apr. 1534, doop van [het kind van] Johan van Harlem. (1336)
19 apr. 1534, bruiloft van meyster Herman Hoefsmyt, burgerzoon van Arnhem. (1336)
26 apr. 1534, eerste mis van mr. Ewke, vicaris in de Martinikerk. (1336)
28 apr. 1534, doop van [het kind van] Henrick Loeff. (1336)
3 mei 1534, bruiloft van Eylko Klant. (1336)
Ailke Clant, zoon van Egbert Clant en Teteke Nittersum, tr. (huwelijkscontract 14 jan.
10
11

Damen, Benediktijnenkloosters, 197.
Familieboek Ketel, E.L. Steinmeier eindred. (Vorden 1994).
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153412) Margaretha Addinga, dochter van Jurgen Addinga en Anna Thedema.

20 mei 1534, doop van [het kind van] Egbert Scipper. (1336)
9 juni 1534, een eerste mis, ten huize van Claes Voile. (1333, 84)
13 juni 1534, stadhouder [jr. Karel van Gelre] doopheffer van meister Hermans syns
dyenres kind. (1333, 84v)
16 aug. 1534, mijn jonker [Karel van Gelre] uitgenodigd door Eyzo Jergis voor de
bruiloft (‘tewarscypp’). (1336)
Eise Jarges, tr. 2o 1510 Rixte HerAlma, † 1516 (volgens handschriftgenealogieën). Een
derde huwelijk is niet bekend. Wellicht is dit een huwelijk van zijn zoon Redmer Jarges
met Alijt Eelts of van Coppen Jarges die (volgens handschriftgenealogieën in 1535) huwde
met Eva Froma.

19 aug. 1534, ‘gebeden van eyner genaempt Johan de Slochteren’ [voor diens
huwelijk of de doop van diens kind?]. (1336)
30 aug. 1534, eerste mis van heer Jacop van Kollom, vicaris in de Akerk. (1336)
20 sept. 1534, doop van [het kind van] meyster Focko Gravemeyster. (1336)

Dijkrol van Vliedorp (1542, 1568)
door R.H. Alma
Dit kleine extract van een dijkrol verdient de naam dijkrol eigenlijk niet. Vanwege de
ouderdom — dijkrollen uit deze tijd zijn zeldzaam — en omdat hij goed verstopt is1,
kan het echter geen kwaad de tekst als bladvulling hier te laten volgen.
Anno 1542 is beschreven de dicken tho Vledrup
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.

erst op de Petten
hiernae up Reckkers uthterdijck
hiernae Nyekerckster hamrich
op Egghen uthterdijck ofte Edseke Brungers begint Vledorpse hamrich
hiernae op Abele tho Westerhusen uthterdijck
up dat Hillige uthterdijck
hiernae up Krijns uthterdijck
post tenebras spero lucem

etc.
etc.
etc.
etc.

De ouster Nyedijck begint up Johan Aylkens olde uthterdijck ,1568, spe vivo
dit sijn de dijcken in Alma hamrick
dit sijn in Ulrum hamrick
dit sijn de dijcken in Ulrum hamrick van Hou af thoe rekenen

12
1

F.A. Lewe, inv.nr. 619, reg. 82, R.F. 1534.17.
Hs. in folio 175d, fol. 69r.
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