
 

 

 

 

 

 

  Kaart van de Provincie Groningen; locaties genoemd in de 

   tekst (Veldman, Apotheker) aangegeven met de pijltjes. 

 

 

 



IV.  FAMILIE VELDMAN 

 

Op dit moment kunnen we de afstamming van de familie Veldman met redelijke zekerheid 

teugvoeren tot Sijpke Alberts van Spijck, die mogelijk kort na het einde van de 80 jarige 

oorlog werd geboren in Spijk. De stamvader van de familie Veldman of Veltman is Hindrik 

Tonnis (van de Harkstede) Veldman, geboren op 31-8-1783 in Harkstede. De naam Veldman 

werd door veel mensen aangenomen aan het eind van de achttiende eeuw in Groningen, 

Drente en Friesland;  mensen die de naam Veldman/Veltman droegen, woonden in Delfzijl, 

Winschoten, Groningen, Grijpskerk, Middelstum, Siddeburen, Oldehove, Bedum, Bierum, 

Haren om maar een paar locaties te noemen. 

In Ten Boer woonden in het midden van de achttiende eeuw verscheidene families die zich 

Veldman noemden. Deze families zijn waarschijnlijk niet verwant aan elkaar. Waarom viel de 

keuze op Veldman? Een “Veld” in die tijd betekende in cultuur gebracht land. Veldman kan 

dan een ander woord voor “boer” zijn en net zoals velen hun beroep als achternaam kozen, 

kunnen de Veldmannen dit ook gedaan hebben. 

 

De naam Veld(t)man verscheen in Groningen in het midden van de zeventiende eeuw met 

Henrick Fickens Veltman, die werkte als raadsheer of rentmeester van de stad Groningen en 

Ommelanden. Zijn zoon Ficko Veldtman werd op 28-4-1657 geboren. Henrick werd de 

stamvader van een invloedrijk geslacht van bestuurders en militairen, die de naam Veldtman 

(dus met “dt”) droegen. Bijvoorbeeld luitenant generaal Hendrik George Veldtman (gedoopt 

op 20-10-1702) was bevelhebber van het Regiment van “Nassau-stad en Lande” gelegerd in 

Bourtange. De familie verbond zich met andere invloedrijke families zoals de familie van 

Iddekinge, een geslacht van burgemeesters van de stad Groningen. Ook een lid van onze 

familie zou ruim 200 jaar later een verbintenis met de “van Iddekinge’s” aangaan.  

Onderzoek duidt dat de naam Veldman of Veltman waarschijnlijk oorspronkelijk uit 

Noordoost Nederland komt. De volkstelling van 1947 laat zien dat veruit de meeste 

naamdragers op dat moment nog steeds daar gevonden worden. In de tweede helft van de 

achttiende eeuw zien we de naam Veldman of Veltman in vele dorpjes en gehuchtjes in 

noordoost Nederland door verschillende families aangenomen worden. Zeer veel 

familienamen zoals ook Veldman, zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. 

Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed 

men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijbehorend land in eigendom of 

huur had. Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. Dit type 

naam wordt dan ook wel met de term ‘adresnaam’ van de herkomstnamen onderscheiden. 

Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; 

adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen en straten. Het is 

niet ondenkbeeldig dat de familie Veldtman in het midden van de achttiende eeuw 

wijdverbreid bezittingen had of beheerde, en land verhuurde aan boeren. Het lijkt mogelijk als 

alternatief dat deze pachters de naam hebben geadopteerd om aan te geven waar ze woonden: 

‘op het land van Veldtman’; Veld(t)man dus.  

 

1p Sijpke Alberts (Albers) van Spijck trouwde met Jantjen Janssen (Jans) van Ten Bour op 

27-5-1674 in Wester Emden  

 

Jantjen was hervormd (had belijdenis gedaan); Sijpke was echter doopsgezind. Ze zijn beiden 

waarschijnlijk vlak na het einde van de tachtig jarige oorlog geboren.  

 

Hier begint de geschiedenis van de familie Veldman. We kunnen niet verder in de tijd terug. 

De kerkboeken van Spijk en Ten Boer openen respectievelijk in 1735 en 1719. We weten dat 



de kerk in Ten Boer al in 1606 bestond en in Spijk al sinds 1595, maar mogelijk dat de oudste 

kerkdocumenten de grote overstromingen van 1686, de Sint Maartensvloed, en 1717, de 

Kerstvloed, niet hebben overleefd. Gedurende deze watersnoden kwamen zeer grote delen van 

Groningen onder water te staan en verloren veel mensen het leven. In 1686 verdronken 1558 

mensen en de overstroming in 1717 kostte 2289 mensen het leven. 

 

Zo ver als we kunnen nagaan, kregen Sijpke en Jantjen twee kinderen. Beide kinderen werden 

gedoopt toen ze volwassen waren, dus we weten niet wanneer ze geboren zijn.  

Hun dochter Martie Sijpkes werd gedoopt en gelijk als lidmaat aangenomen (ruim 20 jaren 

oud) op 2-2-1721 in Wester Emden.  

 

kinderen: 

*Jan 

Martie 

 

1”p. Jan Sijpkes trouwde met Aeltie waarschijnlijk in 1710 in Wester Emden.  

 

Jan Sijpkes werd op 18-5-1710 gedoopt; het was een volwassene doop vlak voor zijn 

huwelijk.  

 

De tekst in het kerkboek luidt: “Den 18 Maij is gedoopt Jan Sijpkes alhier woonachtigh, op 

belijdenis van sijn geloof in’t particulier voor mij als pastor nae voorgaende onderwijsinge 

en daernae voor de gantsche gemeinte; was wel van een gereformeerde moeder, maar van 

een Menniste vader, sijnde in die tijdt bruidegom.” 

 

Ze verhuisden waarschijnlijk kort na hun huwelijk naar Kantens, waar hij in 1711 

geloofsbelijdenis deed. Hun eerste kind Jan werd daar op 22-2-1711 geboren. 

 

Het is momenteel niet met zekerheid vast te stellen dat Jan Sijpkes een voorvader van de 

familie Veldman is, echter de onomastiek in acht genomen is het de meest voor de 

handliggende mogelijkheid die de achttiende-eeuwse kerkboeken bieden..  

 

kinderen: 

* Jan gedoopt op 22-2-1711 in Kantens 

Dood geboren kind gedoopt op 1-6-1713 in Kantens 

Grietie gedoopt op 17-5-1716 in Garsthuizen  

 

1v Eltje Thijes trouwde met Jantjen Geerts op 29-5-1706 in Groningen. 

 

Eltje kwam uit het dorpje Noordbroek. Jantjen woonde voor haar huwelijk op ‘Helpman’, 

waarschijnlijk een adres in de stad Groningen.  

 

Eltje werd waarschijnlijk op 14-3-1669 gedoopt in Noordbroek. Zijn ouders waren Tijes 

Gerlefs (Gerleffs) en Anne. Tijes en Anne krijgen drie kinderen. Jan op 2-4-1671 en 

Margriete op 28-12-1673. Margriete werd in Groningen gedoopt (Nieuwe kerk). Ze waren 

verhuisd naar Groningen en woonden in de Boteringestraat. Het doopbewijs laat de volledige 

naam van Anne zien: Annechien Eltiens. Hun oudste zoon werd dus vernoemd naar de vader 

van moeders kant. Kort daarop lijkt Anne te zijn overleden; Tijes krijgt nog een vierde kind 

bij z’n tweede vrouw: Anneke Tijessen. Jantien Tijes werd gedoopt op 25-6-1676 in de 

Martini kerk; de familie was inmiddels verhuisd naar de Nieuwe weg.  



 
Eltie Tijes trouwde dus op latere leeftijd (37 jaar). Zijn laatste kind kreeg hij toen hij 52 was.  

Hij huurde in 1716 land in Scharmer ( Nie-enclooster rubriek 236). 

Eltje Thies stond in 1721 als lidmaat van de Hervormde Kerk te Scharmer ingeschreven.  

 

Eltje Ties huurde rond 1721 ongeveer 219 grazen land in Scharmer (1gras =~0.5ha of te wel 

de hoeveelheid gras nodig voor het houden van een koe); het land was voormalig  

klooster/abdij bezit, mogelijk de voormalige Corpuslanden. Scharmer bezat een voorraad land 

van ongeveer 1254 grazen. Dit land was verdeeld in dertien bedrijven groter dan 30 gras, 4 

stuks groter dan 50 gras en 1 bedrijf groter dan 100 gras, het bedrijf van Ties. Verder nog 30 

bedrijven kleiner dan 30 gras en vier kleintjes van ongeveer 2 gras. Ties bezat dus veruit het 

grootste bedrijf. Waarschijnlijk verdiende hij zijn brood als vervener (turfsteker). Reeds in de 

Middeleeuwen gebruikte men veen (turf) als brandstof. Het uitgebaggerde veen werd 

gedroogd en als baggerturf in huis gehaald. De vervening was een winstgevende bezigheid en 

bracht veel meer op dan de landbouw of veeteelt. Een stad als Groningen zal veel turf nodig 

gehad hebben om aan z’n energie behoefte te voldoen. 

 

Eltje en Jantjen kregen zover we na kunnen gaan vier kinderen. De stam-moeder van de 

familie Veldman is Aaltje; we weten niet wanneer ze geboren is. Het DTB begint in 1721; 

waarschijnlijk zijn de oudere kerkboeken verloren gegaan tijdens de Kerstvloed van 1717. De 

ramp kostte in Scharmer en Harkstede geen mensenlevens zoals elders in Groningen, maar in 

Scharmer bezweken 34 huizen, en verdronken 138 hoornbeesten, 43 paarden, 12 zwijnen en 

79 schapen. In Harkstede gingen 25 huizen, 258 hoornbeesten, 38 paarden, 3 zwijnen en 103 

schapen verloren.  

 

Aeltjen Eltjes deed op 1 juni 1734 gelijk met haar zuster Geeske Eltjes geloofsbelijdenis in 

Scharmer.  

Op 27-7-1721 kreeg Aaltje nog een zusje Tjackijn. Aaltje’s zuster Geeske trouwde op 13-10-

1743 met Harm Jurriens in Slochteren. Thies Eltjes (van Scharmer), waarschijnlijk een broer 

van Aaltje, trouwde op 5-10-1738 met Fenje Willems (van Woltersum) in Ten Boer. 

 

De dopers of mennonieten waren een doorn in het oog van de Gereformeerde dominees. 

Het aantal doopsgezinden was sterk toegenomen in de periode 1580-94 bij gebrek aan 

kundige Gereformeerden, die allen in ballingschap leefden om de inquisitie te 

ontkomen. De dopers erkenden geen centraal gezag in de kerk. Tijdens de hervormde 

synode van 1600 werd besloten de dopers hard aan te pakken. In 1625 werden de 

doopsgezinden bij wet gedwongen huwelijken te laten bevestigen in de Gereformeerde 

kerk; zij die deze wet overtraden werden als niet wettig gehuwd beschouwd met het 

gevolg dat hun kinderen als buiten echtelijk golden en daarom geen erfrecht bezaten. 

In het geval van een gemengd huwelijk zoals tussen Sijpke Alberts en Jantjen moest de 

huwelijks verbintenis altijd in de Gereformeerde kerk plaatsvinden.  

In 1661 werd het de dopers verboden om bijeenkomsten te houden op straffe van een 

boete van 300 gulden voor de leraar en 100 gulden voor iedere bezoeker.  

Het werd de Gereformeerde kerk rond 1680 echter duidelijk dat deze repressie geen 

resultaat had. Sinds probeerde men met een toenaderingsbeleid de dopers terug te 

brengen in de Hervormde kerk; dit werd mede mogelijk gemaakt in de achttiende eeuw 

door het piëtistisch reveil. Het zou echter nooit boteren tussen de kerk en de 

mennonieten. 

 



Kaart uit 1867; het is 

goed te zien hoezeer door 

het turfsteken het land 

vergraven werd. Het 

Laagland tussen 

Woltersum en Harkstede 

is het gebied waar de 

familie Veldman een paar 

honderd jaar woonde en 

werkte te beginnen met de 

stamouders Jan Sijpkes en 

Aaltje Eltjes. 

 
 

kinderen: 

* Aaltje 

Geeske 

Thies 

Tjackijn gedoopt op 27-7-1721 in Scharmer  

 

2. Jan Sipkes trouwde met Aaltje Eltjes op 13-10-1737 in Harkstede. 

 

Ze woonden in Harkstede en waren lid van de Hervormde kerk. Onderstaande familie 

gegevens komen uit het kerkboek (doop, trouw) van de protestantse kerk in Harkstede. De 

huwelijks proclamatie luidt Jan Jans Tobbe van de Harkstede en Aaltjen Eltjes van Scharmer 

gecopuleert (kerkelijk ingezegend) 13 october 1737. 

Zoals gebruikelijk werd het huwelijk ook aangekondigd in de kerk in Scharmer, waar Aaltje 

belijdenis had gedaan. Den 13 October is getrouwt Jan Jans Tobbe met attestatie van de 

Harkstede, dat de proclematie sonder inspraak geschiet is, en Aaltjen Eltjes van Scharmer. 

 

Jan Jans werd dus “Tobbe” genoemd ipv Sibke, maar in alle geboorteregisters van zijn 

kinderen werd zijn patroniem als Sipkes geschreven (Aaltje Eltjes is de constante factor), dus 

Tobbe lijkt niet juist. Waarschijnlijk was er sprake van een persoonsverwarring; er woonde in 

die tijd een Jan Jans Tobbe in Harkstede, die in 1733 een kind had gekregen bij een zekere 

Aaltijn Eppes. 

 

Het is niet ondenkbeeldig dat Jan Sipkes op zoek naar werk bij z’n schoonvader Ties is 

terecht gekomen; z’n dochter trouwde en zelf ook in de vervening is blijven werken. 

 

 



De wereld van de Veldman en Apotheker families. Kaart: Dienst der Militaire Verkenningen, 

Den Haag (1851-1855). 1.woonplaats Grietje Harms Apothecar, Hindrik Harms Apotheker 

en Geertje Drenth zijn hier getrouwd, als ook Frans Apotheker en Antje van der Molen. 2. 

huwelijk Harm Jacobs en Engeltje Jans, 3.woonplaats van Harm en Engeltje, geboorte plaats 

Antje van der Molen 4. woonplaats Frans en Antje, trouwlocatie Albert Veldman en Antje 5. 

veel Veldmannen getrouwd 6. woonplaats Jan Veldman en Pouwelina Dijkema.7.woonplaats 

Hendrik Veldman en Elizabeth, Hindrik Hindriks en Trientje Harms. 8. trouwlocatie van 

Hindrik Hindriks en Trientje Harms. 9 locatie: het Schaaphok, mogelijk de geboorteplaats 

van Aafke Hindriks Schaaphok. 10. oorsprong van de familie Veldman.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 



Het kerkboek van Harkstede opent in 1732;  we kunnen dus niet verder met zekerheid terug in 

de tijd. Het “lidmaten en notulenboek “ van de kerk laat in 1731 een kleine gemeente zien met 

46 leden (19 mannen en 27 vrouwen). “Opsiender” was Alexander Piccardt.  

 

Aaltje ging op 14 juni 1739 voor het eerst ter tafel in Harkstede, terwijl ze toch al een paar 

jaar in Harkstede woonde. Dit viel ook Piccardt op; hij schreef in het lidmatenboek: ‘In de  

attestatie iets twijfel-agtigs aan mij schijnende voor te komen noppens boven gemelde; die 

reeds eenige jaren in ons Carspel gewoont hadde zonder echter attestatie van die gemeinte 

waaronder zij gehoort had getoont te hebben; hebbe mijn kerkeraadt aangaande haar gevraagt 

of iets tegens boven genoemde wisten; betuigden deselve gezamentlijk niets te weeten; 

waarom wij haar ook tot des Heeren tafel hebben toegelaten.’  

Op zich is het opmerkelijk dat Jan Sipkes als zodanig in de boeken voorkomt en niet als Jan 

Jans. Er woonde echter nog een Jan Jans in het dorp ook wel kleine Jan genoemd. Op deze 

manier konden de twee Jannen uiteen gehouden worden; Jan Sipkes zal daar niet ongelukkig 

mee geweest zijn, want kleine Jan nam het niet al te nauw met de goede zeden en was daarom 

voor lange tijd de toegang tot het Heilige Avondmaal ontzegd. 

 

Jan Sipkes is voor 1754 overleden; op 16 juni 1754 hertrouwt Aaltje (weduwe van Jan Sipkes) 

in Harkstede met Jan Harms. Aaltje en Jan Harms overleden na 1779; ze had dus nog een lang 

leven met haar tweede man.. 

 

Haar dochter Grietje Jans trouwde op 5-4-1764 met Jan Jans; ze trouwden op huwelijkse 

voorwaarden. Jan Jans was weduwnaar en had al een dochter. Voor Grietje tekenden haar 

moeder en stiefvader en onder andere haar oom Thies Eltjes, één van haar voogden. 

 

Tijdens een peiling gehouden op 16 september 1771 werden in totaal 26 leden (lidmaten) 

gevonden.  Slechts zeven leden komen op de lijst van 1731 voor.  

Aaltje Eltjes staat in 1771 ingeschreven als lid, niet in 1731, omdat ze pas na haar huwelijk 

naar Harkstede kwam. 

 

Jan Jans’ dochter Jantje Jans heeft mogelijk in 1771 geloofsbelijdenis gedaan, waarna ze naar 

Groningen is vertrokken. Er woonde echter ook een Jantje Jans in Scharmer die in 1765 

trouwde (zie beneden). Tonnis komt ook niet op de lijst voor; waarschijnlijk woonde en 

werkte hij in die periode buiten Harkstede of had hij nog geen geloofsbelijdenis gedaan. 

  

Scato Gockinga was in 1777 predikant van de gemeente in Harkstede en werd in 1796 

opgevolgd door Luitje van der Werf.  

Harkstede heeft in 1746 een schooltje; de schoolmeester en zijn vrouw werden dat jaar als lid 

van de gemeente aangenomen; een tweede schoolmeester arriveert in 1748 met attestatie uit 

Groningen.

 

De protestantse kerk in Harkstede 

werd gebouwd in de periode 1692-

1700. Hier werden alle kinderen 

van Jan en Aaltje gedoopt. 

De kerkbouw werd gefinancierd 

door de heer Hendric Piccardt en 

Anna Elisabeth Rengers, die in de 

kerk werden begraven. De 

heerPiccardt is waarschijnlijk een 

verwant van de notaris Piccardt die de families 

Konert en Lunstroo ten dienst stond 



Kinderen: 

Grietje gedoopt op 8-9-1741 

Jantje, een dochtertje gedoopt op 8-1-1744 

Tonnis gedoopt op 29-5-1746 (waarschijnlijk voor 1750 overleden) 

*Tonnis gedoopt op 21-2-1750 

 

3. Teunis Jans Veldman trouwde met Grietje Hindriks op 6-5-1779 in Harkstede. 

 

Ze trouwden op huwelijkse voorwaarden; ze tekenden een huwelijkscontract op 4-5-1779 in 

Woltersum waarbij ook zijn moeder, stiefvader en zuster Grietje Jans en haar man partij 

waren. Blijkbaar was er bezit te verdelen na een mogelijk overlijden van een der nieuwe 

echtlieden. 

 

Grietje Hindriks was 23 jaar toen ze trouwde; ze werd geboren op 23-6-1755 in Slochteren. 

Haar ouders waren Hindrik (Hindrick) Jans Blouw van Slochteren en Eeike (Eeke, Eekke) 

Willems van Sint Annen. Haar ouders waren op 7-2-1740 in Ten Boer  getrouwd. De moeder 

van Grietje is waarschijnlijk de zuster van Teunis’ tante Fenje Willems (getrouwd met Thies 

Eltjes) die in Woltersum woonde. Dus Teunis en Grietje kenden elkaar waarschijnlijk al in 

hun kindertijd. Haar grootouders waren Jan Hindricks Blauw van Zuidbroek en Muntendam 

en Anneke Hindrix (Hindricks). Grietje had een oudere broer Willem (13-3-1746) en een 

jongere zus Luijtien (22-7-1759). 

 

Teunis Jans’ naam wordt ook geschreven als Tonnis Jans (of ook Tonnijs Jans). Grietje 

Hindriks komt een keer onder de familienaam Blou voor (trouwakte van Theuna; Blaauw – 

Mormonen dB). 

  

Teunis en Grietje woonden in Harkstede, gemeente Ten Boer. Een kanttekening in het 

kerkboek laat zien waar ze woonden: ‘uit het lage land onder de Harkstede gehorig’. Het Lage 

Land ligt tussen Harkstede en Woltersum. Ze hadden een boerderij. De lage ligging van het 

land en de dien ten gevolge moeizame afwatering en vaak hoge waterstand had een negatieve 

invloed op de akkerbouw.  

De slechte waterhuishouding deed iemand in 1794 opmerken, dat Woltersum ’s winters alleen 

per boot te bereiken was of als het vroor per schaats, omdat het lage land volledig onder water 

stond. 

Het meeste land was dan ook in gebruik als groenland, i.e. voor de veeteelt. Veeziekten 

kwamen niet veel voor door de geringe verplaatsingen van het vee en het kleine aantal 

veemarkten die werden gehouden. De jacht zal een aanvulling hebben gegeven op het 

inkomen van het gezin, bijvoorbeeld er stond een premie op het doden van schadelijke dieren 

zoals wezels en valken.   

  

Teunis overleed op 9-6-1785 in Harkstede; in juli 1786 hertrouwde Grietje (weduwe van 

Tonnis Jans van de Harkstede) met Hendrik Derks met wie ze ook kinderen kreeg. Hendrik 

Derks nam in het begin van de negentiende eeuw de naam Smit aan.  

De kinderen Veldman hebben hun echte vader niet of nauwelijks gekend; Theuma neemt op 

latere leeftijd de naam van haar stiefvader aan; ze noemt zichzelf Fennechien Derks Smit. 

Kerkboek Harkstede: 

1779 

“Proclamati den 16 May als Bruidegom Tonjes Jans van de Harkstede met Grietie 

Hidriks van Slogteren. Dus driemaal gekondigt zijn zij getrouwt den 6 May” 



Grietje overleed op 13-3-1820 in Harkstede.  

 

Jantje mogelijk de zuster van Teunis, trouwde in Scharmer met Pieter Kaspers van Scharmer 

op 24-11-1765. Zij kregen waarschijnlijk 6 kinderen: een Kasper in 1766, Jan op 26-2-1769 in 

Slochteren, Jan op 24-6-1770 in Schildwolde, Martje op 17-10-1773, Derk op 3-8-1777 

(overleed op 26-11-1854), Johannes op 9-6-1782 (overleed op 19-3-1858) allen in Slochteren. 

  

kinderen:  

Aaltje Teunis (of ook Aaltje Tonnis) Veltman geboren op 9-4-1780. Aaltje  

 trouwde Menke Berends Broeksema. 

*Hindrik Tonnis Veltman geboren op 31-8- 1783. 

Theuna Tonnis Veldman geboren op 20-11-1785 in Harkstede. Ze trouwde op 13-11- 1816 in  

 Slochteren met Harm Jans Mulder. Hij werd geboren op 2-2-1790 in 

Slochteren.  

 

4. Hindrik Tonnis Veltman (Veldman) trouwde met Aafke Hindriks Schaaphok op 3-10-1813 

in Ten Boer. 

Aafke was geboren op 23-11-1794 in Woltersum. Haar ouders waren Hindrik Jans Schaaphok 

en Trijntje Derks. Hindrik trouwde binnen de familie; Aafke was waarschijnlijk een dochter 

van een zuster van zijn stiefvader.  

Aafke’s voltallige familie woonde ook in de omgeving van Ten Boer. Ze had in totaal zes 

broers en zusters. Haar vader had één broer, Pieter Jans Schaaphok, die ook met zijn gezin in 

Ten Boer woonde. Aafke was lid van de Nederlands Hervormde kerk. 

  

 

               Zicht op Woltersum 

 

Hindrik Tonnis nam waarschijnlijk als eerste de familie naam Veldman (Veltman) aan; 

mogelijk ging familieoverleg hieraan vooraf gezien het feit dat zijn zusters de naam initieel 

ook aannamen en zelfs zijn in 1785 overleden vader (Teunis Jans van de Harkstede) een keer 

onder Veldman in de archieven voorkomt.  

   

Hindrik en Aafke begonnen hun gezamenlijk leven in Woltersum, maar verhuisden al snel 

naar Noordlaren, waar de meeste kinderen werden geboren. Tussen 1830 en 1835 verhuisden 

ze naar Harkstede. Ze hadden waarschijnlijk voldoende geld gespaard in Noordlaren om, toen 

de gelegenheid zich voordeed, land te huren in Harkstede. De volkstelling van 1850-1860, 

Harkstede, laat zien dat ze woonden op huisnummer 24. Aafke was al weduwe; Hindrik 

Tonnis overleed op 7-10-1843. Ze staat ingeschreven als landbouwster; ze bezat dus een 



boerderij. De jongste kinderen Derk, Aaltje en Jantje woonden nog bij haar en hielpen op de 

boerderij. Derk overleed op 11 februari 1853; kort daarop (30-4-1853) kwam Jan naar huis 

waarschijnlijk om Derk’s taken over te nemen.  

Aafke overleed op 13-7-1873 in Harkstede. 

Kinderen:  

Grietje Hindriks Veldman, geboren op 25-9-1814 in Woltersum, gemeente Ten Boer         

 (overleden 20-4-1870). Ze trouwde op 19-11-1836 in Slochteren met Hindrik 

Hindriks Dikkema. Hij werd geboren op 26-11-1814 in Harkstede; zijn ouders 

waren Hindrik Heinis Dikkema en Trientje Smit.   

*Hindrik Hindriks Veldman, geboren in Noordlaren, gemeente Haren, op 7-11-1817. 

Trijntje Veltman , geboren op 13-1-1820 (Haren). Ze trouwde op 17-5-1845 in Hoogezand  

 met Berend de Groot (geboren op 23-1-1816 in Westerbroek). Zijn ouders  

 waren Derk Hylkes de Groot en Gepke Berends Wolf.   

Teunsje Hindriks Veltman, geboren in 1823 in Haren. Ze trouwde op 19-8-1843 in Slochteren  

 met Pieter Nannes Ganzeveldt (geboren in 1817 in Harkstede). Zijn ouders  

 waren Nanne Pieters Ganzeveldt en Anje Gerrits.  

Jan Veltman, geboren in 1826 in Noordlaren. Hij trouwde op 20-1-1866 met Sara Boerema in  

 Slochteren (geboren in 1844). Haar ouders waren Hooite Poppes Boerema en  

 Anke Jacobs Spithout.  

 Hij hertrouwde op 21-2-1874 met Celina Smid in Slochteren. Hij was  

 weduwnaar geworden. Celina was in 1851 geboren, haar ouders waren  

 Rengenier Tonnis Smid en Trientje Oldenhuis. 

Derk Veldman, geboren 1830 in Noordlaren, ongehuwd gebleven, overleden op 11-2-1853.  

Aaltje Veldman, geboren op 22-7-1834 in Harkstede. Zij trouwde Johannes Freye op 16-5 

 -1857 in Slochteren. Hij werd geboren in 1834; zijn ouders waren Harm 

Hindriks Freye en Anje Kornelis Groothuis. 

Jantje Veldman, geboren op 24-1-1841 in Harkstede. Zij trouwde op11-3-1865 Boeke 

 Buurman. Hij werd geboren in 1838 in Kolham. Zijn ouders waren Jan 

Douwes Buurman en Helena Regina Hamminga.  

 

5. Hindrik Hindriks Veldman trouwde met Trientje (of ook Trijntje) Harms Schildhuis op 2-

11-1850 in Slochteren. 

 

In het bevolkingsregister (1850-1860, boekdeel 3, bladnummer 558), dat bewaard wordt bij 

het Nationaal Archief in den Haag, staat hij bekend als Hendrik Veltman. Zijn ouders kunnen 

niet met 100% zekerheid geïdentificeerd worden, omdat z’n huwelijkscertificaat niet geheel 

eenduidig is en zijn geboortebewijs niet beschikbaar. Het huwelijkscertificaat duidt Hindrik 

Veldman en Aafke Hindriks als de ouders van Hindrik Hindriks.   

Trientje werd op 3-11-1823 in Wittewierum geboren (zie volkstelling Woltersum 1860-80).  

 

Er woonden in die dagen maar twee families Schildhuis (of ook Schilthuis) in de provincie, 

één in de stad Groningen en de familie van Trientje in Ten Boer. Haar ouders waren Harms 

Aaldriks Schildhuis (geboren in 1797) en Henrietta Hindriks Hoeksteen; zij trouwden op 22-

4-1821 in Ten Boer. De grootouders van Trientje waren Aaldrik Siemens Schilthuis (geboren 

in 1761) en Grietje Derks. Haar overgrootouders waren Simen Jans en Geeske Aalders.  

 

Hindrik werkte voordat hij met Trientje trouwde als inwonend dienstbode bij de familie 

Spithorst (zie volkstelling 1839, Ten Boer). Jakob Spithorst (50 jaar in 1839) was landbouwer 

en woonde met zijn vrouw, Jantje Koopman (50 jaar), en drie dochters (Hilje (20), Katharina 

(14) en Gesina (8) in Harkstede. Naast Hindrik had Jakob een tweede knecht, Hindrik Arends  



 

Hindrik en Trientje gingen na hun huwelijk in Woltersum wonen (wijk F, no. 94), gemeente 

Ten Boer.  

Ze waren lid van de Nederlands Hervormde kerk. Hindrik verdiende de kost als akkerbouwer. 

Trientje werd in de huishouding bijgestaan door Catherina Pilman (geboren 8-4-1798), die bij 

haar in dienst was. Hindrik was analfabeet.  

 

De vraag rijst waarom Hindrik Hindriks niet het bedrijf van zijn vader overnam na diens 

overlijden. Hij was toch de oudste zoon van Hindrik Tonnis. Het bedrijf werd echter 

ogenschijnlijk door zijn moeder met de hulp van een jongere broer voortgezet, eerst Derk en 

na diens overlijden in 1853, kwam Jan naar huis.   

 

Dit heeft denkelijk alles te maken met het beklemrecht dat waarschijnlijk op het bedrijf rustte.  

Het beklemrecht is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht van het gebruik van 

andermans grond. Degene die in het bezit was van het klemrecht heette de beklemde meier of 

kortweg meier. Jaarlijks betaalde de beklemde meier de eigenaar (de blote eigenaar genoemd) 

een vaste overeengekomen huursom Een belangrijk kenmerk van beklemming is de 

ondeelbaarheid. Zonder toestemming van de eigenaar kan het beklemrecht niet worden 

gesplitst (ook niet bij vererving). Om een aantal redenen was dit heel voordelig voor het 

boerenbedrijf, maar het belangrijkste was dat de meier min of meer eigenaar was van het 

bedrijf. Het rendement van bedrijfsinvesteringen kwam volledig ten goede aan de beklemde 

meier. 

 

In de zeventiende en achttiende eeuw was het beklemrecht eigendom van de meier-familie en 

niet zozeer eigendom van het hoofd van de familie. Na diens overlijden bleef het recht bij hen 

die achterbleven. Andere erven hadden wel recht op een vergoeding. Zo bleef het bedrijf 

intact. 

 

Aan het eind van de achttiende eeuw werd na veel discussie de wetgeving verduidelijkt. 

Dit betekende in het Groningen van de negentiende eeuw dat bij de uitvoering van het erfrecht 

de bedrijfsvoering van de boerderij met het erbij behorend agrarisch land werd toegewezen 

aan één zoon. Door de “vaste beklemming” waren de bij de boerderij behorende landerijen 

een onlosmakelijk bestanddeel van het betreffende boerenbedrijf. Dit belemmerde het 

verhogen van de pacht. De andere kinderen kregen hun erfdeel als een eigendomsrecht op een 

deel van de boerderij. Meestal werd dit eigendomsrecht direct door de ontvangende zoon 

uitgekocht. De grond werd verpacht tegen soms door de overheid vastgestelde pachtprijzen.  

 

Door deze wijze van verdeling van de nalatenschap bleef de omvang van het boerenbedrijf 

voldoende groot voor verdere investeringen. De andere kinderen waren niet ”onbemiddeld” 

en begonnen vaak aan de agrarische bedrijven gerelateerde onderneminkjes, veehandel, 

transportbedrijf, groothandel, exportbedrijf, enzovoort of emigreerden met voldoende 

beginkapitaal om elders een agrarisch bedrijf te beginnen.  

 

Na het overlijden van Hindrik Tonnis bleef het bedrijf dus in handen van de op het bedrijf 

wonende zoon. Hindrik Hindrik had blijkbaar genoeg geld gespaard als boerenknecht om 

tezamen met het geld uit de erfenis zelf een bedrijf te starten in Woltersum, toen daar land vrij 

kwam. 

 

kinderen: 

Aafke Veldman geboren op 1-3 -1851 te Harkstede. Ze trouwde op 6-6-1874 met Pieter  



 Grasdijk in Slochteren. Zijn ouders waren Geert Jans Grasdijk en Martje  Jans 

Zwaneveld. 

Harm Veltman geboren op 18-1-1853 in Woltersum; overleden op 19-2-1879.  

Hendrik Veldman* geboren op 6-1-1855 in Woltersum. De volkstelling 1860-80 laat de naam 

 Hendrikje zien, een dochter geboren op 4-1-1855.  

Henrietta Veldman geboren op 23-8-1857. Ze verliet het ouderlijk huis op 16-7-1874 richting 

 Slochteren. Ze trouwde met Annas van Leeuwen op 19-5-1881  

 in Ten Boer. Zijn ouders waren Johan Walraven van Leeuwen en Anje 

Hendriks Timmer.  

Jan Veldman geboren op 1-2-1860; getrouwd met Jantje Balkema op 21-10-1882 in Ten Boer.  

 Haar ouders waren Johannes Balkema en Zwaantje Spijker.  

Z(/S)usanna Velt(/d)man geboren op 10-6-1863; getrouwd met Jan Tammeling op 21-10- 

 1882 in Ten Boer. Zijn ouders waren Berend Tammeling en Janna Maathuis. 

Ze overleed op 1-8-1923 en ligt begraven in Woltersum. 

Aaldrik Veltman geboren op 1-12-1866; hij trouwde met Geertje van Slooten op 15-6-1889 in  

 Ten Boer. Haar ouders waren Berend Oetzes van Sloten en Trijntje de Haan. 

Hij overleed op 10-1-1950 en ligt begraven in Woltersum. 

Derk Veldman geboren op 27-2-1869. 

 

 

 

Wittewierum is een wierde: een 

woonheuvel die rond het begin van onze 

jaartelling werd opgeworpen om huis en 

haard te beschermen tegen hoge 

waterstanden. De wierde ligt aan de 

voormalige rivier de Fivel. Ze werd in het 

begin van haar bestaan regelmatig 

opgehoogd en uitgebreid en biedt plaats 

aan meerdere boerderijen. Met het 

voltooien van de eerste bedijkingen in deze 

streken vanaf circa 1200 verloren de 

wierden hun oorspronkelijke functie. In 12 13 werd op de wierde het premonstratenzer 

klooster Bloemhof gevestigd. De kloosterlingen hadden grote invloed op de omgeving. De 

bakstenen voor de kerk en kloostergebouwen werden gebakken uit ter plekke gewonnen klei. 

Vanwege hun witte habijt werden de premonstratenzers ook wel witheren genoemd. Aan hen 

dankt het tot die tijd simpelweg Wierum genoemde plaatsje zijn huidige naam. Het huidige 

kerkgebouw dateert uit 1863. De gepleisterde onderbouw werd opgetrokken uit de 

oorspronkelijke kloostermoppen (bakstenen).    

 

6. Hendrik Veldman trouwde met Elizabeth Zaagman op 28-12-1876 in Ten Boer. 

 

Hendriks naam wordt ook als Hindrik gespeld. Elizabeth (Elisabeth) was geboren op 27-4-

1854 in Wildervank. Haar ouders waren Harm Hans Zaagman en Wibke Busman. Hendrik en 

Elizabeth woonden in Woltersum, gemeente Ten Boer, zoals ook zijn ouders (zie volkstelling 

1860-80). Hij verdiende op z’n trouwdatum de kost als dagloner. Hij is zijn hele leven als 

boerenknecht blijven werken; als hun dochter Wibbiena trouwt in 1916 staat Hendrik als 

daglooner te boek, zoals ook in alle voorgaande trouwakten van zijn kinderen. 

  



Ze starten hun gezamenlijke leven in een tijd dat de agrarische sector door een diepe recessie 

werd getroffen; de wereld landbouw crisis duurde ongeveer van 1878 tot 1895. De 

ineenstorting van de graanprijzen, een zeer ernstige uitbraak van de aardappelziekte en de 

vervanging van turf door andere energiedragers resulterend in een neergang van de 

turfwinning leidde in de noordelijke provincies tussen 1880 en 1910 tot grote werkloosheid op 

het platteland; velen zochten hun heil elders wat resulteerde in een migratie van dertig procent 

van de bevolking in Friesland en twintig procent in Groningen, o.a. naar Amerika. Hendrik en 

Elizabeth konden het hoofd boven water houden, maar het zal geen vetpot zijn geweest. 

 

Hendrik en Elizabeth voor hun huis.

Waarschijnlijk zijn ze lid van de Gereformeerde kerk, alhoewel we niet weten of ze de 

doleantie in 1886 of al een eerdere kerkscheuring zijn gevolgd. Hendriks broer Aaldrik lijkt 

lid te zijn gebleven van de Nederlands Hervormde Kerk (zoals ook zijn zuster), dus het lijkt 

waarschijnlijk dat ze zich verwant voelden aan de ideeën van ds Kuyper aan’t einde van de 

19e eeuw. Ze kerkten in ten Boer; de eerste steen van het nieuwe gereformeerde kerkgebouw 

werd gelegd op 1-4-1896. Er was geen Gereformeerde kerk in Woltersum.  

 

Hendrik en Elizabeth woonden in een klein dorp; in 1932 waren er slechts ~800 inwoners. Ze 

leefden in een tijdbestek dat gekenmerkt werd door grote veranderingen. In het jaar dat ze 

trouwden, 1876, kwam het Eemskanaal gereed, dat het eens zo geïsoleerde dorp een directe 

verbinding gaf met Groningen en Delfzijl. Het hele dorp liep uit toen het eerste 

tweemasterschip door het kanaal langs Woltersum voer: “Velen, zelfs ouden van dagen, 

hadden nog nooit een dergelijk vaartuig gezien”.  

 

In 1886 werd opgetekend dat er op het gebied van drinkwater nog veel te verbeteren was. 

“Nog altijd is het vaart en slootwater voor het grootste deel der bevolking bestemd om te 

worden gedronken” met alle negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Het drinkwater bij 

de scholen werd uit daar bestaande regenbakken voor de kinderen beschikbaar gesteld. 

 

In 1906 kreeg het dorp openbare straatverlichting. De gemeente liet 14 straatlantaarns 

plaatsen. Het waren wel petroleumlantaarns. In 1921 volgde de elektrische verlichting. 

 

Alhoewel het dorp klein was, betekende dit niet dat het er altijd rustig was. Gedurende 

oudejaarsnacht was het traditie dat het in het dorp gelegen bruggetje met voorwerpen van 

allerlei aard werd bezet, waardoor de passage tijdelijk onmogelijk werd. Dit gaf aanleiding tot 



een botsing tussen de belhamels en de rijksveldwachter op oudejaarsnacht 1928/29, waarbij 

de veldwachter door een steenworp aan het hoofd werd verwond. Er werd een einde gemaakt 

aan deze traditie op de oudejaarsnacht van 1929/30 door een sterke politiemacht rond de brug 

te stationeren. Die nacht verliep in alle opzichten rustig.      

 

 
 

Hendrik and Elizabeth together with their children possibly during their 50th anniversary in 

1926. 

 

Top row left to right: Trientje Veldman, Jan Veldman, Pouwelina Dijkema, Trijntje Dijkema, 

Hendrik Veldman, Klaas Oosterheerd, Harmke Veldman, Wibbiena Veldman, Harm Veldman.  

 

Front row: Willem Dijkema, Reina Veldman, Hendrik Veldman sr. Elizabeth Zaagman, Simon 

Sterenberg, Auke Dijkema. 

 

Hendrik’s jongste broer Derk woonde ook in Woltersum (of is het zijn neef); hij bezat een 

boerderij. Op 11-2-1938 werd zijn bezit publiekelijk verkocht. Het bezit bestond uit een huis 

met stalling, schuur, tuin en beste bouwgrond in totaal ruim 2 HA. Het eerste bod van ene 

Pieter Veldman was 5100 gulden plus 200 gulden overnamekosten. Dit geeft een idee wat een 

klein boeren bedrijf Groningen in die tijd kostte.  

We weten eigenlijk vrijwel niets over Hendrik en Elizabeth; wel over de kinderen. Hendrik, 

hun oudste zoon, werd onderwijzer. In 1907 werd een christelijke school met de Bijbel 

gesticht in Ten Post. 

                            x  

De school met de Bijbel aan de Eestumerweg; Hendrik (met snor) staat links, 1908. 



Hendrik werd hoofdmeester. Heel wat kinderen die voorheen in Ten Boer een school 

bezochten maakten de overstap naar de school van Hendrik. Hierdoor verslechterde de 

financiële situatie van de school in Ten Boer dusdanig dat ze een “smartegeld” van tien 

gulden per leerling uitgekeerd kregen van de gemeente. Met de school van Hendrik ging het 

goed; hij zou een aantal generaties “Ten Post”’ kinderen les geven, waaronder ook de 

kinderen van de familie. Zijn dochter Elizabeth zou in zijn voetsporen treden. 

 

 

Straat in Ten Post vernoemd naar Hendrik (geb. 1877) 

 

 
 

De tien gebroeders Veldman (kinderen van Harm) met hun instrumenten.. 

 

Zoon Harm werd boer; hij kreeg dertien kinderen waarvan tien van het mannelijke geslacht. 

De grote liefde van Harm was blijkbaar de muziek. In 1906 werd de christelijke 

muziekvereniging “Pax et Amacitia” opgericht. Harm werd lid. De vereniging vierde haar 25 

jarige jubileum op 10 juli 1931. Harm staat op een foto samen met de andere leden van de 

feestcommissie. Het jubileum werd groots gevierd en in prachtige pakken gestoken trok de 

fanfare door Ten Boer. Het bijzondere was dat alle zoons van Harm in de band speelden, een 



unicum. Het zal een geweldige herrie geweest zijn op de boerderij als de heren de 

instrumenten voor de dag haalden.   

 

Hendrik overleed op 19-6-1930 in Ten Boer en Elizabeth op 18-10-1948. Ze liggen naast 

elkaar op de begraafplaats in Ten Boer. 

 

 

 
 

De fanfare marcheert door ten Boer; voorop loopt vaandeldrager Hendrik Veldman (zoon 

van Harm), daarnaast dirigent Veldman (geen familie) 

 

kinderen: 

Hendrik geboren op 3-4-1877 (overleden: 25-10-1958); getrouwd met Trijntje Dijkema  op 22 

 -6-1907 in Ten Boer (ouders: Aldert Dijkema, Harmke Staal); 

Harm geboren op 28-8-1878 (overleden: 10-3-1961); getrouwd met Auke Dijkema op 5-10 

 -1901 in Ten Boer (ouders: Aldert Dijkema, Harmke Staal); 

Jan* geboren 10-2- 1881; 

Trientje geboren op 11-5-1886 (overl: 29-4-1946); getrouwd met Willem Dijkema op 21-05 

 -1910 (ouders: Klaas Dijkema, Martje Doff); 

Wibbiena geboren on 6-8-1888 (overl: 4-9-1962); trouwde met Siemen Sterenberg op 10-8 

 -1916 in Ten Boer (ouders: Evert Sterenberg, Grietje Tuuk); 

Harmke geboren on 1-9-1891 (overl: 19-12-1951); trouwde op 11-5-1922 met Klaas 

 Oosterheerd  in Ten Boer (ouders: Tonnis Oosterheerd en Grietje Dijkema) 

 

7. Jan Veldman trouwde met Pouwelina (Paulina) Dijkema op 22 mei 1909 in Ten Boer 

 

 



Jan werd geboren op 10-2-1881 in Woltersum; hij overleed op 21-7-1965. Pouwelina werd 

geboren op 15-2-1882 in ten Boer; ze overleed 17-4-1945. De ouders van Pouwelina waren 

Albert Dijkema en Anna Broekema. Jan en Pouwelina liggen beiden begraven op het kerkhof 

nabij ten Post tezamen met vele andere familieleden.   

 

 

 Boerderij van de familie Veldman. Foto genomen op 10-2-1959. 

 

Het echtpaar woonde en werkte in Ten Post; Jan deed ook werk bij boeren in de omgeving. 

Paulina (later geholpen door de kinderen) molk de koeien op de boerderij. Ze hadden een 

appelhof (boomgaard) met groentetuin bij het huis en hielden ook kippen.  

 

 
 

Diakenen (staand) en ouderlingen (zittend) van de Gereformeerde Kerk van Ten Post (1930); 

Jan zittend tweede van rechts.  

 

Toen Jan eens terug kwam van het eieren rapen, vroeg een vriendin van Betje hoeveel hij er 

had. “94”, zei hij. “Van hoeveel kippen?”, vroeg ze. “94”, zei hij. “Hoeveel kippen hebben 

jullie?”, vroeg een andere vriendin. “110”, zei Jan. Pa had een opgewekte natuur, een 

grappenmaker en kon mooi zingen (aldus zijn jongste dochter). 



Het gezin was Gereformeerd, en Jan was jaren ouderling voor de kerk.  

 

Christelijke School in Ten Post waarvan Hendrik Veldman schoolhoofd was (geheel links op 

de linker foto uit 1925). Foto rechts is uit 1921. Albert Veldman (zie zwarte pijlen), Elizabeth 

Veldman (blauwe pijl), Rika Veldman (bruin) en Jan Veldman (groene pijl). 

 

De kinderen gingen naar school in ten Post, waar Hendrik Veldman (de broer van Jan) 

schoolhoofd was. Albert kwam in 1927 van school na de zevende klas volbracht te hebben.  

De meisjes gingen nadat ze van school kwamen, werken op het land, of in dienst bij andere  



gezinnen bijvoorbeeld als “morgen meisje’’, of als gezelschapdame, voornamelijk als hulp in 

de huishouding of winkelhulp. De jongens gingen op het land werken. Het inkomen van het  

 

 Jan Veldman, Pouwelina Dijkema en hun vier kinderen van links  

 naar rechts Rika, Albert, Elisabeth en Jan. 

 

echtpaar was zodanig dat de kinderen hun inkomsten zelf mochten houden.  

In 1933 meldde Albert zich voor zes weken in de zomer bij de vrijwillige landsweer. Hij gaf 

het boerenwerk definitief op, toen hij op 15 april 1936 bij het korps politietroepen in dienst 

trad. Hij werd in augustus van dat jaar bevorderd tot korporaal. 

 

 
 

Gereformeerde Jonglieden Vereniging “Zoekt het Goede” , ten Post. De vereniging werd in 

1877 opgericht.( Albert, zie pijl). 

 

In 1937 verloofde Albert zich met Antje Apotheker. Ze leerden elkaar in 1935 kennen op de 

trouwdag van Albert’s zuster Elizabeth en Antje’s broer Kobe.  

Elizabeth heeft Kobe en dus de familie Apotheker waarschijnlijk leren kennen via haar nichtje 

en naamgenoot, Elizabeth Veldman, oudste dochter van bovengenoemde Hendrik Veldman. 



Ze werd in 1931 lerares aan de school met de Bijbel in Loppersum. Ze bleef daar tot in de 

jaren zeventig werken. De nichtjes zullen elkaar wel eens opgezocht hebben, zeker gezien het 

feit dat ze leeftijdsgenoten waren. De jongens Apotheker zullen tijdens die bezoekjes zeker 

opgevallen zijn.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlovingsfoto Albert en Antje (1937)

 

In 1938 liepen de spanningen in Europa op rond de Sudeten-kwestie. Sudetenland vormde een 

onderdeel van Tjechoslowakije, maar werd bewoond door een Duits sprekende meerderheid. 

Hitler eiste het gebied op. Eind september werd de situatie kritiek en oorlog dreigde.  

Nederland was met de mobilisatie van het leger op 15 september begonnen; Albert werd 

ingezet bij het bewaken van landsgrenzen. De grootmachten sloten een akkoordje ten koste 

van Tjechoslowakije, de crisis was bezworen. 

 

 

              Jan op latere leeftijd         Albert doet mee aan de avondvierdaagse 

 

In 1940 ging het echt mis, de tweede wereld oorlog brak uit; Nederland wist niet neutraal te 

blijven. Tijdens de oorlog dook de jongste zoon Jan onder. Albert werkte als politieman in 

Amsterdam; hij liep geen risico om naar Duitsland afgevoerd te worden. Het onderduiken van 

de jonge mannen was een doorn in het oog van de Duitsers, mede omdat ze vaak betrokken 

raakten bij ondergrondse activiteiten. Oom Siemen Sterenberg, die naast ze woonde met zijn 

gezin, werd vlak voor de kerst (21-12-1944) op zijn eigen erf doodgeschoten, toen hij geen 

antwoord wilde geven op de vraag waar zijn zoons ondergedoken zaten. Jan heeft het lichaam 

’s nachts weggehaald. 



 

 

  Albert bij de PolitieTroepen, 4e afdeling, 

       Onderafdeling Arnhem, groep Lent 

 

 

 

Vorderingen van de geallieerde legers in 

Groningen tijdens het slotdagen van de 

tweede wereld oorlog. 

 

De dood van Siemen Sterenberg heeft echter een nog tragischer karakter. De Duitsers hadden 

een plan bedacht om het onderduiken tegen te gaan. Nederlandse collaborateurs infiltreerden 

als onderduikers het netwerk. Siemen verleende een aantal onderduikers onderdak en het was 

één van hen, een verrader dus, die hem dood schoot. De bedenker van dit plan, Boele S, werd 

na de oorlog tot levenslang veroordeeld. Hij kreeg echter later gratie van koningin Juliana. 

Het waren dit soort gebeurtenissen waarom veel Nederlanders besloten te emigreren, zoals 

Kobe Apotheker.      



 

                   
 

 

Pouwelina werd gedood vlak voor het einde van WOII. Ze werd getroffen in haar hoofd door 

een granaatscherf tijdens gevechten tussen Canadese en Duitse troepen in Groningen en was 

op slag dood. Ze was nadat ze met Jan de koeien gemolken had, op weg met twee buren naar 

vrienden in het naburig stadje Lellens. De gevechten vonden langs de rijksweg plaats, die vlak 

langs hun boerderij liep; Lellens leek veilig. De Duitsers hadden een mortier/mitrailleur 

stelling op hun erf ingericht.  Onderweg kwamen ze terecht in een vuurgevecht, waarbij ze het 

leven verloor. Jan was naar zijn neef (Wigbold Veldman) in Ten Boer gegaan. Pouwelina kon 

pas een week later begraven worden op het kerkhof nabij Wittewierum, omdat de Duitsers de 

polders onder water hadden gezet. Ze is daarom eerst op het kerkhof op de wierde bijgezet. 

Het kerkhof en de kerk van Wittewierum (plus een aantal boerderijen) ligt op een wierde, een 

door mensen rond het begin van de jaartelling opgeworpen hoogte van aarde ter bescherming 

tegen overstromingen. Toen het water gezakt was, is ze herbegraven op de begraafplaats in de 

polder iets verderop; de gevechten concentreerden zich toen rond Delfzijl. 

 

Jan hertrouwde met Aafke Top. De verbintenis heeft maar kort mogen duren, omdat Aafke 

aan kanker overleed in december 1948. Jan wilde niet alleen blijven. Zijn jongste zoon Jan en 

Jantje Kruizinga besloten daarom te trouwen in 1949 en trokken bij hem in. Jan is daarna tot 

zijn dood door hen verzorgd in ten Post. Op latere leeftijd werd hij zo goed als blind. 

 

Kinderen (allen geboren in Harkstede gemeente Slochteren): 

 

Elizabeth, geboren 28-2-1910, overleden 27-11-2000; getrouwd met Kobe Apotheker, 

 nageslacht, geëmigreerd naar US, Michigan. 

*Albert, geboren 29-6-1913; 

Henderika (Rika), geboren 6-4-1916, getrouwd met Harmannes Woltjer, nageslacht, 

 geëmigreerd naar Canada, nu in Michigan. 

Jan, geboren 23-3-1919, overleden op 9-7-1988; getrouwd met Jantje Kruizinga, nageslacht. 

 

 

 

 

 



 Begraafplaats van Ten Post, waar veel familieleden zijn begraven 

 

 

 
ONTWIKKELINGEN IN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 

Gereformeerd noemt men elke kerk, geloofsbelijdenis, richting en organisatie die zich 

beroept op de beginselen van Calvijn en in mindere mate Zwingli. In de Lage Landen 

kwam de Hervormde Kerk tot stand en werd in haar structuur en geloofsleer bevestigd door 

de Nationale Synode van Dordrecht in 1619. Zij was een staatskerk en werd in 1773 voor 

het eerst als de Nederlands Hervormde Kerk geduid. In 1796 kwam de scheiding tussen 

kerk en staat tot stand. Echter in 1814 besloot koning Willem I de predikantstraktementen 

opnieuw uit de staatskas te betalen. Het lag voor de hand dat de regering ook het bestuur 

van de kerk ging regelen. Zo kwam het Algemene Reglement van 1816 tot stand, dat aan 

allerlei stromingen ruimte wilde bieden. Toen enkele predikanten zich tegen deze 

vernieuwingen in de Nederlands Hervormde Kerk verzetten (met name tegen het zingen 

van gezangen i.p.v. alleen psalmen, en een meer liberale prediking), werden zij geschorst en 

daarna afgezet in 1834. Deze zogenaamde Afgescheidenen verenigden zich in de Christelijk 

Gereformeerden kerken, die op de synode van 1869 te Middelburg kon worden 

geconstitueerd. In 1886 vond een volgende grote afscheiding in de Nederlands Hervormde 

Kerk plaats, de doleantie. De benaming duidt de bedroefdheid over de schorsing (uitzetting) 

van 80 kerkenraadsleden waaronder A Kuyper te Amsterdam, die hun stem hadden 

verheven tegen de organisatie van de Nederlands Hervormde Kerk met name tegen het 

gebrek aan zeggenschap van de gemeente in het hogere bestuur. In 1892 verenigden de 

meeste gemeenten van de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Doleantie zich in de 

Gereformeerde Kerken in Nederland, en werd één van de grootste protestantse kerken in 

Nederland. Deze kerken baseren zich op de drie formulieren van enigheid en een kerkorde 

verwant aan die van Dordrecht (1619). De predikantsopleiding geschiedt aan de hogeschool 

in Kampen en de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de politiek steunde de voormalige 

ARP sterk op deze gemeenschap. In 1906 vormde zich binnen de NH kerk de 

Gereformeerde Bond met het doel in overeenstemming met de drie formulieren van 

enigheid de gereformeerde waarheid binnen de NH kerk te verdedigen. In 1907 ontstond de 

Gereformeerde Gemeente waarin die gemeenten werden samengebracht die zich in 1869 

niet hadden aangesloten bij de Christelijk Gereformeerde Kerken. Zij onderscheiden zich 

door een strenge wetbetrachting en houden vast aan de Dortse kerkorde. De Vrijgemaakt 

Gereformeerde Kerk ontstond uit de Gereformeerde Kerk in 1944. Zij verschilden in 

mening over de leer der sacramenten en in de toepassing van de kerkorde. Zij beriepen zich 

daarbij op artikel 31 van de Dortse kerkorde, dat stelt dat het besluit van een hogere 

vergadering niet geldig is als valt te bewijzen dat haar uitspraak in strijd is met Gods 

woord. 
 



8. Albert Veldman trouwde met Antje Apotheker op 9-10-1940 te Loppersum. 

 

 

 Albert       Antje 

 

Albert is overleden op 27 december 1973; Antje op 7-4-1970; beiden in Amsterdam. 

 

Albert werd korporaal bij de politietroepen en was voor het uitbreken van de oorlog gelegerd 

in Lent (Griftdijk 93) bij Nijmegen. Zijn onderdeel had als taak de Waalbrug bij Nijmegen te 

bewaken. Hij raakte bij lichte gevechtshandelingen betrokken, waarbij zijn maatje een Duits 

officier van zijn paard schoot, die zich op de dijk aan de overkant had geposteerd. Hij ging 

met grootverlof in juli 1940 en solliciteerde naar een vacature bij de politie in Groningen. Hij 

vond werk bij de politie in Amsterdam. 

 

                                  
 

Na hun trouwen in oktober gingen Albert en Antje in Amsterdam wonen in de Vasco daGama 

straat 20huis.  Hij haalde zijn politie-examen op 14 maart 1941. Hij was niet blij met een 

vraag betreffende een hondentrekkar; het antwoord was dat een politieman de eigenaar moest 

controleren of ze wel een plank bij zich hadden waarop de hond kon liggen tijdens het 



laden/lossen. De examinatoren bleven echter doorzeuren dat een plank “te allen tijde” op de 

kar aanwezig moest zijn.  

 

Albert was nijdig geworden, omdat in het 

voorbeeld de kar stilstond en de hond dus 

tijdens het laden/lossen op de plank lag. De 

examinatoren hielden hem voor dat de 

plank dan niet “’te allen tijden” op de kar 

aanwezig was. 

 

Als politieman tijdens de bezetting had je 

geen gemakkelijke baan. Ze werden vaak 

gezien als landverraders. Maar zoals gold 

voor ieder ander, ondanks de bezetting 

ging het leven gewoon door, en iedereen 

probeerde de Duitsers de voet dwars te 

zetten als hij kon. Albert heeft als zodanig 

zijn steentje bijgedragen, toen de Duitsers 

alle reizigers controleerden op het Centraal  

                          Huwelijksfoto

 

Station; Ir. Schep had belastende papieren bij zich en moest ze kwijt zien te raken. Hij sprak 

Albert aan, die op het station moest helpen controleren; Albert nam de documenten over en 

heeft ze even later weggespoeld door het toilet.     

In de biografie van Schep wordt Albert’s hulp met dank vermeld. Albert’s zwager Kobe, die 

als politiecommandant werkte in Onstwedde, deed veel werk voor de ondergrondse. 

Per 1 maart 1943 wordt Albert aangesteld tot wachtmeester en vanaf 1 mei 1944 tot 

Opperwachtmeester.

 

In mei 1945 raakte Albert betrokken bij het opruimen van de laatste Duitse verzetshaard rond 

de Dam in Amsterdam. Er vielen vele doden en gewonden toen dronken Duitse soldaten het 

vuur openden op de feestende menigte op de Dam; Nederlandse troepen beantwoordden het 

vuur en dwongen de Duitsers tot overgave. Iets later is hij gefotografeerd als hij de 

krijgsgevangenen helpt afvoeren. 

                   Trouwboekje                                                 Afvoeren van Duitse krijsgevangenen  



In 1946 diende Albert bij de politieke recherche die als taak had collaborateurs op te sporen. 

Op 1 januari 1947 verliet hij officieel de militaire dienst en trad toe tot de gemeente politie. In 

1948 behaalde hij het Politie-Diploma- A en in de zomer van 1949 werd hij met 

terugwerkende kracht bevordert tot Hoofdagent. Hij ging 1 juli 1973 met pensioen. 

 



De kinderen werden allemaal in Amsterdam geboren en gedoopt in de Gereformeerde kerk. 

Het gezin kerkte in de Bethel kerk. Albert ging zondag tweemaal naar de kerk. De ochtend 

dienst werd meestal met het gehele gezin bezocht; bezoek aan de middag dienst werd minder 

strikt nageleefd. Antje bleef wel eens thuis, een rustig uurtje op z’n tijd was geen luxe met 

negen opgroeiende kinderen. Het gezin had een vaste plek in de kerk. De kinderen speelden 

zondags niet buiten, wat soms niet gemakkelijk voor ze was. Iets kopen op zondag was “not 

done’’.     

Dat de kerk centraal stond in het leven van Albert mag blijken uit de volgende citaten uit 

brieven van Albert aan zijn vriend Koos betreffende de opvolging van ds. Guillaume, die naar 

Canada emigreerde. 

 

20-9-1953 “Gelukkig is deze actie door de kerkeraad afgekeurd. Maar ze hebben het zich een 

deel ook moeilijk gemaakt, daar er een groot aantal voorkeur stemmen op ds. M. zijn 

uitgebracht. Volgens mij zijn er ook nog wel andere dominee’s. Persoonlijk heb ik ds. 

Leenhouts opgegeven. Die heeft hier tegelijk met ds. v. d. Zee gepreekt, in zijn vacantie. Een 

paar fijne preken.’k Heb er bij gezet hem eventueel bij acclamatie te beroepen. Maar zoals ik 

al hoorde heeft ds. L het hier ook al met de kerkeraad aan de stok gehad. Hij moet, zoals ik 

achteraf heb gehoord, van die gedachte zijn, alles bij elkaar Herv., Luthers, Ger., Ger. 

vrijgemaakt Chr. Geref. enz. En daar valt zeker over te praten, volgens mij.” 

  

21-2-1954: “Nog steeds geen predikant voor ds. Guillaume. Daar is al heel wat over te doen 

geweest. Een rumoerige gem. vergadering man, ze maakte elkaar uit, het was niet mooi meer. 

Ik ben er al gauw uitgelopen.’’ 

 

Het zou nog lang duren voor daar over te praten viel. Zo ruim als Albert over de ‘Samen op 

Weg’ gemeente dacht, zo vrij denkend was hij niet als het de toonzetting van gezangen en 

psalmen betrof. Nog lang zou hij tijdens de dienst tegendraads de oude notenbalken zingen na 

de invoering van het nieuwe liedboek, waardoor hij vaak enige tijd na de rest van de gemeente 

en het orgel het gezang eindigde.  

Ze vierden hun 12.5 jarig jubileum op 8 april 1953, ’s middags een familie dag. Albert’s vader 

en zuster kwamen naar Amsterdam vanuit Onstwedde en bleven een paar dagen logeren. Ze 

kregen een tafelkleed van de familie en een tafellampje van Henk en Weija. Zaterdagavond 

kwamen de kennissen van wie ze keukengerei (droogrek, kop en schotel, dienblad, enz) 

kregen. Het huis was stampvol, er kon niemand meer bij; om twaalf uur keerde de rust terug 

in huize Veldman. Jannie, een nichtje uit Rotterdam, dochter van Henk en Trein, bediende de 

genodigden. Ze ontvingen ook met de post een cadeau van hun pleegzoon Koos uit Breda. 

 

Koos Wiersma was geen echte pleegzoon, maar woonde alleen op kamers bij de familie 

Lijftogt in de Vasco da Gama straat. Ze leerden hem kennen via de kerk; hij kwam regelmatig 

wat gezelligheid zoeken. Gezien het leeftijdsverschil, hij was ~10 tot 15 jonger, ontstond het 

grapje hem hun pleegzoon te noemen. 

 

Ze verhuisden op woensdag 29 April 1953 naar de Vasco da Gama straat 22hoog ; ze betrokken 

de ruime flat waar eerst de huisbaas Nieuwenhuijs met zijn gezin woonde; zijn dochter betrok 

het huis dat Antje en Albert achterlieten. Albert kreeg hulp van een vriend, die een dagje vrij 

nam. Ze droegen alles zelf naar de bovenwoning en begonnen met de huiskamer, zodat er om 

10.00 uur ruimte was voor de spullen van de nieuwe bewoners. 

 

 



               Geboortekaartje van Tineke                                  Vasco daGama straat

 

In october werd Tineke geboren. De dag daarvoor werd er een wiegje gezet in de woonkamer; 

Albert en Antje sliepen in de achterkamer, die ook als eetkamer werd gebruikt. Ze hadden een 

opklapbed. De jongste kinderen werden ’s avonds naar bed gebracht en vonden de volgende 

morgen een baby in het wiegje. “Mama, kom eens kijken, er ligt een baby in het wiegje”, riep 

Frans nadat Bert geboren was en probeerde zijn moeder aan haar arm het bed uit te krijgen.   

Zwangerschap was nog geen onderwerp dat besproken werd met de jongere kinderen. Paula 

mocht echter al wel aanwezig zijn bij de geboorte van Bert; ze was toen veertien. Jannie 

(Jantje Apotheker) droeg Tineke de kerk in om gedoopt te worden. Niet lang daarna zou 

Jannie (Jane) naar Amerika vertrekken; haar gedachte toekomstige echtgenoot liet haar vlak 

voor het huwelijk zitten; alles was al in gereedheid voor de feestelijke dag. 

 

 
 

De aankomst van Kobe, Elizabeth en kinderen in Kalamazoo, Michigan op 10 december 

1953. Ze werden ontvangen door Ben Apotheker en andere familieleden. 

Het was een tijd dat veel familieleden naar Noord Amerika emigreerden. De oudere zusters 

van Albert met hun gezinnen en ook veel broers en zussen van Antje. Twee Apotheker telgen 



hadden al in de jaren twintig de oversteek gemaakt. Kobe en Elizabeth vertrokken met hun 

tien kinderen in november 1953. Hun laatste nacht in Nederland brachten ze door in 

Amsterdam bij Albert en Antje. De kinderen Veldman werden een nachtje elders onder 

gebracht. De dag daarop scheepten ze in op de Holland-Amerika kade in Rotterdam op weg 

naar New York zoals zo vele Nederlanders.   

 

Antje was lid van de Christelijke Vrouwenbond, die regelmatig gesprekavonden of  

voordrachten organiseerden, of een dagje uit. De kinderen volgden catechisatie en deden op 

Frans en Bert na allen belijdenis. De meisjes zongen bij het Jeugdkoor West en gaven niet 

alleen uitvoeringen in kerkdiensten, maar ook in de gevangenis. De oudere kinderen tot Frans 

trouwden allen binnen de Gereformeerde gemeenschap. 

Albert en Antje stemden op de Anti Revolutionaire Partij. Tijdens de verkiezingen hing een 

aanplakbiljet van de partij trouw achter het raam in de erker en onderleiding van Albert 

gingen de kinderen in de buurt rond met folders van de ARP. 

 

   Albert met Bertje en Frans op z’n volkstuintje 

   

Albert had een volkstuin langs de spoorbaan in Amstelveen (kalfjeslaan) aan de kant van het 

Amsterdamse bos; extra verse groenten waren welkom in een gezin waar elf monden gevoed 

moesten worden; daarvoor had hij jaren een volkstuin op Sloterdijk. 

 

 

         Tineke op de kleuterschool             Tineke bij Oma Apotheker op schoot 

 

Er was nooit te kort, maar als onverwacht een bezoeker zich aandiende, leverde iedereen wat 

in om een extra bord te vullen; een maaltijd werd de bezoeker niet geweigerd. Hij kweekte op 



de tuin ook gladiolen en asters, die kleur in huis brachten. Extravagant gedrag keurde Albert 

echter af; hij liet dat Annie, die zich graag opmaakte, regelmatig merken.  

 

De kinderen kregen allen gelegenheid te leren, alhoewel het najagen van ambities niet werd 

aangemoedigd; Jan trad in de voetsporen van zijn vader en vond een carrière bij de politie. 

Tineke en Bert waren de enigen die een hogere opleiding volgden, maar vrouwen waren dan 

ook niet voorbeschikt om carrière te maken. 

 

  

     Van links naar rechts Wina, Bert, Antje, Tineke en Ge 

 

Albert noch Antje haalde een rijbewijs; ze genoten er des te meer van als Jan ze een dagje met 

de auto mee uit nam. Een tochtje naar de Ardennen met overnachting in Zuid Limburg met 

familie uit Amerika was onvergetelijk. Ze genoten van het luisteren naar klassieke muziek, 

opera, het mannenkoor Maastrichter Star, maar ook gospel of muziek van de politie kapel. Ze 

waren dan ook heel blij toen ze voor hun 25 jarig huwelijksfeest een platenspeler kregen. Een 

tv-toestel kochten ze kort daarna.  

 

             25 jarig jubileum                                                               



Het gezin stond centraal in hun leven en had al hun aandacht. ’s Middags op 31 december  

verdween Albert in de keuken en bakte traditie getrouw oliebollen. Antje had tevoren het 

beslag gemaakt, dat op alle warme plekken in huis in pannen stond te rijzen. 

Albert had de gewoonte om de maaltijd staande met gebed te besluiten; Andre een 

overbuurjongen en vriend van Jan wist dat als hij Albert zag staan aan het hoofd van de tafel 

het moment daar was om zij vriend op te zoeken, de maaltijd zat er op. 

 

’s Zomers ging de familie op vakantie in Voorthuizen, waar ze een vakantie huisje huurden 

bij een boer. 

Tineke groeide op in de Vasco da Gamastraat en speelde buiten op het Columbus plein 

waarop ze vanuit huis uitkeken.  De kleuterschool lag naast de kerk verderop in de straat.  De 

school werd schoon gehouden door een conciërge. 

 

Het was er brand schoon; er hing een heel 

sterke schoenpoets geur. Haar juf heette 

juffrouw van de Hoede. Op straat werd ze 

voor het eerst geconfronteerd met 

uitdrukkingen die thuis taboe waren. Ze 

liep naar de kapstok op de kleuterschool 

om haar jas op te hangen, toen ze zich 

plots afvroeg hoe het vloeken aanvoelde: 

”God Verdomme’’, zei ze hard op. Ze 

schrok wel een beetje, maar voelde verder 

niets.  

 

Haar vroegste herinneringen aan thuis 

betreffen visites van oma Apotheker. Oma 

had haar breiwerk bij zich en ging gezellig 

op de divan zitten breien.   

 

De lagere school, de Juliana van Stolberg 

school, lag aan het plein voor de deur. Ze 

hoefde slechts de straat over te steken om 

van huis naar school te komen. In de eerste 

klas van de lagere school kreeg ze les van 

juffrouw de Rijke. Haar geschreeuw als je 

iets fout deed, maakte veel indruk. 

Tineke, Bertje en Wina op de dam in 

Amsterdam.

 

Wat ze ook gevoeld heeft was een misplaatste grap van Woutje. Tineke liep naar school. Het 

was winter; ze was daarom dik aangekleed en had een wollen das om. Ze kwam Woutje 

tegen, die zomaar de uiteinden van haar das pakte en ze uiteen begon te trekken. Ze stond 

verstijfd van schrik niet wetende wat te doen, en kreeg het flink benauwd. Toen Woutje de 

das los liet, zaten de wollen draden in het vel van haar keel gekleefd. De Sinterklaas tijd was 

altijd groot feest op school. De kinderen stonden hem vol verwachting op te wachten. En daar 

kwam hij, deur door, gang door, trap op en daar stonden de kinderen allemaal te juichen.  

  

Buiten schooltijd werd er veel buiten gespeeld. Op het Columbus plein was een speeltuin die 

iedere dag open was.  De kleintjes van het gezin, Tineke, Wina en Bertje, sliepen op zolder in 

een bed. Bertje aan het voeteneind. Ze speelden veel met elkaar waarbij met allerlei 



materialen dingen werden nagebouwd.  

Een omgekeerde oude baby-box , waaronder stoeltjes geplaatst werden, werd een auto. Ze 

bouwden tenten op zolder. 

 

 

             
 

               Tineke in de vierde klas bij juffrouw de Fouw, Juliana van Stolbergschool. 

 

Ze vermaakten zich met verkleedpartijen en speelden tv programma’s na, zoals het populaire 

programma Swiebertje, toen wel geholpen door de verloofde Kees van hun oudste zuster, die 

er een foto reportage van maakte.  

 

 

  Tineke en Bertje zijn Bromsnor en Swiebertje 

 

Tineke was echter een uitstekende leerlinge en het lyceum was een logische vervolg 

opleiding. Ze ging naar het Christelijk Lyceum West (later scholen gemeenschap Pascal) en 

volgde de MMS opleiding. Met haar vriendinnen Olga van Meurs, Evelien Dijkema, Loes ter 

Borg en Truus van Baren had ze veel pret. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eindrapport van de lagere school van 

Tineke

Ze bleef zitten in de vierde klas na het overlijden van haar moeder. Het was een moeilijke tijd. 

Haar moeder had leukemie en was opgegeven. In de jaren 60 werd echter nog niet openlijk 

gesproken over ernstige ziekten en zeker niet over kanker met de kleintjes (Tineke was 16

jaar). 

 

 

   Tineke in de derde klas MMS. 

 

Vooral het begin van haar ziekte werden de kinderen volledig onwetend gehouden. Was het 

een griepje, of toch longontsteking? De long arts heette Josephus Jitta. Werd ze beter, ging het 

toch slechter?  En toen ging ze naar het ziekenhuis. Alhoewel ze regelmatig bad dat ze de 



ouderen mocht geloven, dat alles goed zou komen, wist ze wel beter.  Ze voelde zich niet 

eerlijk behandeld.  

  

      Wina en Tineke en popmuziek                              Met tante Line op het Ronostrand (1970)  

 

Na de begrafenis, toen ze weer op school kwam, shockeerde ze haar school vriendin Olga 

door over de gewonnen wedstrijd van Ajax in de Europa Cup te beginnen, die ze ‘s avond na 

de begrafenis had gezien. Ze begreep niet dat het gezin wat afleiding kon gebruiken na een 

emotionele dag. 

 

In de zomer van 1971 ging ze met Andre, Ge, Wina, Evelien Dijkema en Ine, de zuster van 

Andre, kamperen in Bretagne in Frankrijk.  In een witte volkswagen bus ging Andre met z’n 

harem op reis. Hier ontmoette ze haar grote vakantieliefde, Gerard. Hij was niet de enige die 

naar haar hand dong. Zo ook de zoon van de dominee of de broer van de vriend van haar 

zuster Annie.  

   

 Tineke en Evelien Dijkema in Parijs. 

 

Na het behalen van het einddiploma in 1972 ging ze de verpleegstersopleiding volgen in het 

Andreas Ziekenhuis in Slotervaart. Ze verhuisde naar een kamer in de zusterflat naast het 

ziekenhuis. Ze kreeg een kamer met ruimte voor een bed en eigen toilet en douche ruimte. De 

keuken deelde ze met andere leerling verpleegsters, ze hadden een gemeenschappelijke 

huiskamer op de begane grond.



                  Toewijzing Voogdijschap    Spaarbankboekje Albert Veldman 

 

 

 

 

        Vlnr: Betty, Gé, Annie, Tineke, Paula, Wina, Frans, Jan, Bert. Trouwdag van Wina. 

 

 

Kinderen: 

Paulina (Paula), 3-3-1943, getrouwd op 12-5-1966 met Cornelis Dirk Jan Maurice (Kees, 24- 

 4-1938), kinderen: Cora (18-5-1967), Ellen (21-2-1972); 

Antje Engelina (Annie), 10-10-1944, getrouwd op 28-12-1971 met Willem Johannes  



Bloemendal (geb. 29-12-194?, overleden: 1987), kinderen: Evelien (8-2-1974), 

Jolijn (3-6-1978), tweede verbintenis met Ruud van Rennes; 

Jan, 26-3-1946, getrouwd op 24-9-1968 met Wil Koops (1-6-1946), kinderen: Annemarie 

                         Louise (24-4-1971), Michiel Albert (29-12-1974); 

Geertruida Geessiena (Gé), 5-10-1947, getrouwd op 7-9-1972 met Andre de Deugd (9-3- 

 1946), kinderen: Femke Frouwina (19-10- 1977), Bram Lourens (7-8-1979);  

Elizabeth (Betty), 27-11-1950, getrouwd op 24-5-1973 met Jan Hamstra (16-2-1951), 

 kinderen: Martijn Doeke (12-8-1976), Bart Daniël (18-6-1981); 

Frans, 10-2-1952, getrouwd op 22-5-1986 met Yvonne Bruné, gescheiden 29-12-1998, 

 kinderen:Linda Lucia (22-5-1987), Barbera Mariane (20-8-1990); 

*Hendrika Jantine (Tineke), 23-10-1953; 

Frouwina Jacoba (Wina), 13-4-1955, getrouwd op 19-8-1977 met Dick Brunning (9-6-1954), 

 kinderen: Niels (13-11-1982), Mathijs (12-3-1985), Judith (20-8-1987); 

Albert Jan (Bert), 31-8-1957, getrouwd op 21-3-1997 met Brigitte Terpstra (4-4-59), kinderen 

 van Brigitte:Robert (11-11-1985), Jeroen (9-7-1991). 

 

 

 


