Genealogie Wortelboer
(Ned. hervormd)
door mr. J.P.A. Wortelboer

Er bestaan drie families Wortelboer: de grote r.-k. familie Wortelboer, afkomstig uit
Oude Pekela, waarvan in 1975 in de Gruoninga-reeks dl. 3 de genealogie werd
gepubliceerd; voorts een joodse familie, nazaten van Isaac David, een groenteboer uit
Amsterdam, die in 1812 voor zichzelf en zijn drie kinderen de achternaam Wortelboer
aannam, en tenslotte de hier beschreven familie van die naam.
De stamvader Derk Roekes was schipper; in 1717 verkoopt hij een tot dan door hem
bevaren tasscheschip. Een voor de handliggende reden voor het voeren van de naam
Wortelboer heb ik niet. De combinatie van een wortelboer en een schipper ligt niet
voor de hand. Bij de joodse familie was de stamvader groenteboer, terwijl die van de
r.-k. familie als vervener/landbouwer in de Pekela de kost verdiende.
De hier beschreven familie Wortelboer maakt een ruzieachtige indruk. Jan Dercks,
zoon van de stamvader, procedeert tegen zijn ouders over de erfenis van zijn broer
Willem Derks Wortelboer. De vrouw van Jan Derks gaat op de vuist met Jan Tiaarts
en wurgt de man bijkans. In een op dat laatste voorval door Jan Tiaarts afgelegde
verklaring verklaart hij over Jan Derks en echtgenote:
‘dat hij bevooren nooit de minste quaestie met deze luijden heefd gehad, hoewel
den man van kindsbeen af gekendt heefd; maar dat van an dezen wel gehoord
heeft dat sij seer quaardaardig zijn en bijna niemant met hen kan verkeeren.’
Het zal je familie maar wezen!
In mannelijke lijn heeft deze familie Wortelboer de burgerlijke stand niet gehaald.
Wellicht zijn er in vrouwelijke lijn nog nazaten.
I.

Derk Roekes, in de wandeling genaamd Wortelboer, † tussen 7 nov. 1738 en
9 maart 1750, tr. vóór 1698 Anje Jans, † ná 7 nov. 1738.
Volgens hun verklaring uit 1735 woonden zij toen meer dan 30 jaar in de Wildervank en
Veendam. In 1700 wonen zij te Veendam; in 1709 te Veendam, vermeld in een lijst van
(hervormde) communicanten onder de nummers 77 en 78.

Uit dit huwelijk vier kinderen, van wie uitsluitend Jan Derks Wortelboer in
1729 gehuwd blijkt te zijn:
1. Jan Derks Wortelboer, volgt II.
2. Willem Derks Wortelboer, geb. ca. 1698, op 19 aug. 1735 ‘volgens
doopattestatie bij desen vertoont over de 7 dertig jaren oud’, † in zee
tussen Hoorn en Enkhuizen 1735, ongehuwd.
Op 19 febr. 1721 vertrekt hij, afkomstig van Wildervank, met het schip De Wendelaar
(ook vermeld als De Wandelaar) van de Kamer Amsterdam met bestemming Ceylon;

103

hij komt daar aan op 18 sept. van datzelfde jaar1. In 1735 wordt hij gerepatrieerd met
het schip Kerkwijk in de rang van bosschieter, ‘dit jaar na huis keerende van de ligter
hem na land sullende brengen is buiten boort gevallen en onder wal verdronken’. Het
ongeluk deed zich voor tussen Hoorn en Enkhuizen. In 1721 wordt hij vermeld in de
hoedanigheid van schutter2, zodat bosschieter wel gelezen zal moeten worden als
busschieter.

3. Claaske, ged. Veendam 1 jan. 1700
4. dochter, mogelijk Jante Wortel boijrs, die op 26 mei 1743 te Hoogezand
wordt begraven3.
In een akte van 8 febr. 1712 wordt Derk Roekes vermeld als gebruiker van een
aanzwettend perceel aan het Westerdiep te Veendam4.
Op 31 jan. 1720 verkopen Pieter Alberts en Sijpko Coerts, beide op de Meeden, aan
Jacob Hindriks Ligger en Roelf Gises, Geert Jans Oortjen, te samen in Veendam, een
huis en tuin ‘wordende door Derk Roekes bewoont en gebruikt, (alsmede de tuin ten
noorden waarop het huisjen van Joest Claassens staat, doende 2 gld. grontpagt
jaarliks)’. De gehele tuin heeft ten noorden Beerent Beerents, ten oosten de weg, ten
zuiden Boucke Hindriks, ten westen ‘het lant welke in desen mede verkogt wordt,
hebbende het lant ten noorden Beerent Beerents ten oosten de tuinen gem., ten suiden
Boucke Hindriks, ten westen verkoperen, zijnde het verkogte nu bouwlant groot min of
meer derdehalf deimt’. Een en ander gelegen te Veendam aan het Oosterdiep. De
koopprijs bedroeg f 445-5-05.
Op 3 febr. 1722 verpachten Jacob Hindriks Ligger, Roelf Gises, Geert Jans, Wigbolt
Derks, te samen in Veendam, aan Derk Roekes en Anje Jans, echtl., ook in Veendam,
een tuin met enig lant gelegen in Veendam an het Oosterdiep, hebbende ten noorden
verpachters ten opzigte van de tuine, Berent Hindriks omtrent het lant, ten oosten
verpachters en de weg of diep, ten zuiden Boucke Hindriks, ten westen Pieter Alberts.
De pacht bedraagt f 20. Het huis op dit gepagtede staande verkopen verpagtenaren an
pagtenaren voor de summa sestig car. guld.6
(De erfgenamen van) Derk Roekes worden drie keer vermeld als aanzwettende
eigenaar:
Op 9 febr. 1740 kopen Jan Jans en Stijntjen Moris, echtel., in Veendam, een huis te
Veendam aan het Oosterdiep. Als zwet wordt genoemd: ten suiden de dochteren van
Derk Roekes, als ook ten westen. Op 17 febr. 1742 doen Jan Jans en Stijntjen Morijs
dit huis weer van de hand7.
Op 17 febr. 1742 worden als zwetten bij hetzelfde perceel: ten zuiden en ten westen
Derk Roekes8. Op 11 maart 1754 worden als zwetten ten zuiden en westen vermeld
Derk Roekes erfgenamen9.
Op 9 maart 1750 verkopen de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Hindrick Derks en
Fennichje Jans bij strijkgeld en palmslag een vierde deel van zeeker uitgedane pachten
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over de behuizing, landerijen en heemstede van de erfgenamen van wijlen Derk Roekes
anders Wortelboers genaamt, gelegen in Veendam. De jaarlijkse huur bedraagt f 25, dus
een/vierde is f 6-5-. De koopprijs bedraagt f 13010.
Op 18 jan. 1717 verkopen Derk Roekes en Anje Jans te Veendam aan Peter Petersen en
Elsjen Harmens Drock, echtl., ‘een tasse met sijn toebehoor als verkoperen deselve
bevaren hebben’ voor f 87.
Derk Roekes tekent met een merk, zijn echtgenote met een moeizame handtekening11:

Op 25 mei 1729 ‘compareerde persoonlik de E. Derk Roekes in de wandel genaamt
Wortelbour woonagtig in Veendam wegens swakheid en ouderdom sijnes lichaams
besonderlik wegens verduisteringe sijnes gesigtes niet meer konnende varen met sijn
vaartuigjen om sijn kost te gewinnen als mede de anhoudende langwijlige siekelikheid
van sijn vrouw Anje Jans beide vader en moeder zijnde van Willem Derks sig genaamt
hebbende Willem Derks Wortelbour van de Wildervanck uitgevaren in 't jaar 1720 den
14 November met het schip de Wandelaar van Amsterdam na Nederlands India, zijnde
nog wel een ouder broer van gemelte Willem Derks in leven welke getrouwt is en een
suster ook wel meerderjarig dog ongetrouwt, welke bij een ander in dienst is en nog een
suster welke ook wel meerderjarig dog bij de ouderen is om haar in haar swakheid te
helpen en te reddden’ geeft volmacht aan Geugjen Jacobs Sap, schipper in Veendam
woonagtig om namens hem en zijn vrouw ‘sodanige penningen en van sulken summa
als comparant gemelt en sijn vrouw wegens het verdiende loon van haar soon Willem
Derks genaemt tot dato deses toe is te goede hebbende, …, en de ouderen tot haar
onderhoud mogte toekomen en toegekent worden van de Heeren Bewindhebberen van
gemelte schip de Wandelaar verl. of anders haar boek angaande gemelte Willem Derks
Wortelbour mogte medebrengen of inhouden’12.
Op 19 aug. 1735 ‘compareerden persoonlik de E. Derk Roekes Wortelbour en Anje
Jans, echtl., alhijr in Veendam nu woonagtig & in Veendam & Wildervank over de 30
jaar woonagtig geweest, zijnde volle vader en moeder van eenen Willem Derks
Wortelbour uit de Wildervank (volgens doopattestatie bij desen vertoont over de 37
dertig jaren oud) in Februario 1721 op het schip de Wendelaar ongetrouwt zijnde
uitgevaren na Oost Indien eerst wel slegt voor gemeen daar na op dese en gene plaatse
aldaar dese en gene bedieninge gehadt hebbende, en nu dit jaar na huis keerende van de
ligter hem na land sullende brengen is buiten boort gevallen & onder wal verdronken,
welke Willem Derks Wortelbour uit de Wildervank heeft nagelaten een volle broer
getrouwt & twee volle susters bejaart ongetrouwt tesamen nog in leven, als ook dese
sijne beide ouders gemelt & welke beide ouders noijet anders zijn getrouwt geweest,
welke Derk Roekes Wortelbour & Anje Jans, echtl., bekenden en beleden wegens haare
hoge en swakke ouderdom bij en door desen volkomen procuratie & volmagt te geven
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an de E. Geugjen Jacobs Sap, schipper in Veendam woonagtig, als toner deses om
harent wege in hare plaatse te mogen beuren ontfangen quitantie verleenen van
sodanige penningen als welke Willem Derks Wortelbour uit de Wildervanck bij de
Kamer of Kamers op welkers rekeninge deselve gestelt is geweest wegens sijne gedane
diensten nog te goede hadde; en ook sijne kiste & all het gene gemelte versturvene
toebehoort heeft ten dienste van de ouders op te soeken en mede te brengen’13.

II.

Jan Derks Wortelboer, uit de Wildervank, wonende in de stad Groningen;
hij had het kleine burgerrecht; tr. Groningen, MK (ondertr. ald. 27 juli) 20
aug. 1715 Egbertien Idskes, van Groningen (p.q. Idske Foppes, als vader),
dochter van Idske Foppes en Jantje Hindriks.
Bij de doop van hun kinderen woonden zij aan het Schuitendiep te Groningen.
Idske Foppes, van Lippenhuizen, tr. 1o Uithuizermeeden 1687 Jantje Hindriks; tr. 2o Groningen 1720 Leentje Jans.
Jan Derks, uit de Wildervank, huwt met Egbertien Idskes. Ik neem aan, dat hij identiek is
aan Jan Derks Wortelboer; op grond daarvan zijn de hierna opgenomen kinderen in deze
genealogie opgevoerd.
In het lidmatenregister van de N.H. gemeente van Groningen troffen we enkele Jan Derksen
aan, waarvan een van hen op ‘onze’ Jan Derks betrekking kan hebben; het betreft de
volgende personen:
a. Jan Derx, op ’t Schuijtendiep, die in maart 1716 als lidmaat wordt aangenomen;
b. Jan Derx, bij ’t Suyder-diep, die in december 1715 wordt aangenomen;
c. Jan Dercx, buijten Heer-poorte, die in maart 1716 wordt aangenomen, en
d. Jan Derks, in Gelt. straat, die in juni 1716 wordt aangenomen.
Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar de sub a genoemde, aangezien die aan het Schuitendiep
woonde.
Informatien genomen bij des Stads Advocaat in Groningen den 20 8bris 1736: Jan Tiaarts,
ziek te bedde leggende, doet verklaringe, dat gisteren na de middag omtrend drie uijren uijt
de schuijte komende met 6 mudden boekweijte, omtende de Poelepoortenbooge heeft
ontmoed sijn broer, en terwijl daarmede sprak, Jan Derks Wortelboer mede bij hem is
gekomen en heeft deposant gevraagd na de boekweijte en prijs vandien, wanneer deposant
37 stvers. eijssende hij eerst 35 en daarna 36 heeft geboden, zonder den koop klaar te
worden; dat vervolgens deposant is gegaan an Roelef Boekweijten Mulder en heeft de 6
mudden daar verkogt voor 36 stvers. van daar gegaan zijnde om een sleêmenner en van ’t
diep weerom komende, Jan Derks en sijn vrouw is ontmoet an’t schuijtendiep tusschen de
poort en breedegangh; dat de vrouw hem daar anstonds heeft beginnen uijt te schelden voor
verdoemde schelm, schurk en diergelijke, en hem vervolgd tot voor het huijs van voornoemden boekweijten mulder;
dat inmiddels deposant sig ontschuldigende met dat de koop niet geslooten was gewest en
hij se liefst al te gelijk had willen verkoopen enzo deze vrouw hem aldaar drie of vier slagen
met de vuijst voor ’t hoofd heeft gegeeven, onder een gedrijzig roepen van dou canaillepack
dou kaakenpack enzovoorts, ik wil dogh mijn mudde boekweijte hebben!
dat daarop de mulder heefd gepraesenteerd tot voorkoominge van verdere alarmen, aan haar
een mudde wederom heeft af te staan; maar sij geantwoord ik schijt wat inde boekweijte en
is voort gevaaren te schelden en raazen, tot dat deposant ook boos wordende heeft gezegd,
met dij wil ik niet te doen hebben maar waar is dijn kerel? en hem ziende denzelven
aangetast;
wanneer sij beijde na weijnig worstele zamen zijn onder voeten gevallen; waarop het wijf
deposant mede heeft aangegreepen en hem bij de keel gevat hebbende met sijn eijgene dasse
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bijna ter doot toe gewurgd;
invoegen deposant in flaute is gevallen en voor dood naar huijs gebragt niet eerder weer is
bekomen als tusschen 9 en 10 uijren; wanneer van de breede na de Hopmans gangh is
gedragen op een barve; niet weetende wat er inmiddels is gepasseerd of hoe deposant van de
straat in huijs is gekomen;
dat hij bevooren nooit de minste quaestie met deze luijden heefd gehad, hoewel den man van
kindsbeen af gekendt heefd; maar dat van an dezen wel gehoord heeft dat sij seer
quaardaardig zijn en bijna niemant met hen kan verkeeren;
dat ’t voorenverhaalde van begin aan zijn paesent geweest mr Roelef de boekweijten mulder
en Cornellis Turfstauwer, als ook nogh de schippers Jan Oostingh en Jan Ernesd, beneffens
meer andere menschen die deposant niet kende;
gevr. na sijn tegenswoordige toestandt verklaarde deposant dat het hem nu nogh meest
scheel an pijn inde lieden enwel voornaamelijk in de keel;
en persisteerde na praelectie’14.
In de hiervoor vermelde vechtpartij is sprake van boekweitmeel, die Jan Derks Wortelboer
wilde kopen.
Aangezien in 1738 (zie hierna) wordt vermeld, dat Jan Derks Wortelboer het burgerrecht
van de stad Groningen bezat, is het niet ondenkbaar, dat hij lid was van het bakkersgilde. Hij
trouwde in 1715 en werd dan kort daarop in 1716 lid van het bakkersgilde.
De volgende vermelding kan dan op hem betrekking hebben: ‘Den 26 dito [nov. 1716]
ontfangen van de E. Jan Derks twee en twintigh gl. tien stuijvers wegens het winnen van de
bakkergilde [f] 22-10-’15.
1 febr. 1737 ‘Op de requeste van Derck Roekes, hoe wegens afgedane proceduiren in den
oldambte tegens Jan Dercks in Groningen woonaghtigh, heeft bekomen een gemodereerde
specificatie van reghtskosten groot 12 car. gld. tot betalinge van gem. somma de executie in
continuaciam geaccordeert, versogte dat dese executie door een Raadsdienaer in t pandt in
die goederen van Jan Dercks mogte worden werckstelligh gemaakt.’ Is accoord16.
8 maart 1737: ‘Op de requeste van Derck Boekes(!), ten einde de Raadsdienaar in ’t pandt
moge worden gelast om de executie in de goederen van Jan Dercks voor een somma van 12
car. gld. gemodereerde reghtskosten werckstelligh te maacken.
De H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt gelasten de Raadsdienaar in ’t pandt om binnen 8
dagen bij poena van een pondt groodt met de executie voort te vaaren’17.
30 juli 1737: ‘Op de requeste van Derck Roekes, hoe in den Oldambte heeft bekomen de
executie tegens Jan Dercks in Groningen woonaghtigh voor vijff gld. 12 stver gem.
reghtskosten welcker betalinge niet wordende gedaan, versogte dat hem de afdrivinge der
mobile goederen van gem. Jan Dercks alhier woonaghtigh moge worden geaccordeert voor
5 gld. 12 stver gem. reghtskosten met de naekosten daar en boven en voorts de dienaer in ’t
pandt ten dien fine geauthoriseert.’ Is accoord18.
Op 10 okt. 1738 dient Jan Dercks een rekest in bij de stad Groningen, die in iets uitgebreidere vorm door hem op 7 november van datzelfde jaar wordt herhaald. Dit tweede rekest
luidt als volgt: ‘Op de requeste van Jan Dercks als mede erffgenaam van sijn broer Willem
Dercks, borger en ingeseten alhier, hoe met sijn vader en moeder Derck Rockes cum uxore
proces heeft gehadt nopens deselvde erffenis voor den Oldambte in wat voegen de goederen
van sijn broer tusschen Hoorn en Enckhuisen verongelukt, moeste vererven, welck bij sententie in prima instantia en bij Haar Ed Mog. geconfirmeert, zijnde getermaneert conform
Oldambster Landtr. de remt. pro quota geadjudiceert salvo usu fructu, door dien nu het
14

R.A. Groningen, inv.nr. 1919, oud III ll, stukken betreffende ingestelde vooronderzoeken, port. 65
Arch. N.H. diaconie Groningen, inv.nr. 531.
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arrest maar op eenige effecten was gedaan en de grootheijdt van het geheele vrugt gebruik
diend te werden uit vondigt, versogte dat Heeren Gecomm. mogten worden verleendt om
daar over nevens sijn ouders te mogen worden gereguleert ende getermineerd19.

Uit dit huwelijk:
1. Jantjen Jans, ged. Groningen 24 okt. 1717; tr. Groningen, N.K. (ondertr.,
als Jantjen Jans, van Groningen, p.q. Jan Derks, als vader, ald. 13 april)
16 mei 1743 Jan Areman (postuum in de burgerlijke stand: Aarman),
van Groningen, mogelijk ged. Groningen, M.K. 15 mei 1712 (in t Jadt),
als zoon van Berent Areman en Imke Peters.
In maart 1737 wordt een Jan Aarman, in de Kerkstrate, als lidmaat aangenomen.
Uit dit huwelijk één kind:
a. Egbert Aarman, ged. Groningen 8 aug.1748, timmermansknecht (1818, 1830),
sjouwer (1826), † Groningen (in de Kerkstraat) 10 jan.1808 (59 jr., 3 kinderen,
man van Anna Bonekamps), tr. Groningen, M.K. (ondertr. ald. 18 apr) 14 mei 1772
Anna Bonekamp (p.q. Meindert Berents als grootvader), ged. Groningen 7 sept.
1749 (bij de Sluizen), † Groningen 24 jan.1826 (oud 76 jr.), dochter van Harmen
Bonekamp en Cornelia Meinders.
Door mevr. P.J.C. Elema is een artikel in voorbereiding over deze familie Aarman.

2. Johannes, ged. Groningen 3 okt. 1719, jong overl.
3. Derck, ged. Groningen 18 april 1721.
4. Willemtje Jans, ged. Groningen 27 juni 1723, † Groningen 20 okt. 1813
(94(!) jaar, relatie met Bastiaan Luberg(?)20); tr. (ondertr., p.q. Jan
Aerman, als swager, Groningen 7 febr. 1750) Basthiaan Lubot, van
Groningen.
Uit dit huwelijk:
a. Anna, ged. Groningen, N.K. 17 jan. 1751 (dochter van Bastiaan Lubberts en
Willemina Jans, N.K. hof).
b. Jan, ged. Groningen, N.K. 8 april 1753 (zoon van Bastiaan Lubeck en Willemina
Jans, an t N. Kerkhof).
c. Egberdina, ged. Groningen, A.K. 25 april 1756 (dochter van Bastiaan Suibat en
Willemtjen Jans, in Heere strate).
d. Derk, ged. Groningen, A.K. 12 nov. 1760 (zoon van Bastiaan Lubat en Willemtien
Jans, in Heere strate).
e. Foppe, ged. Groningen, N.K. 21 febr. 1764 (zoon van Bastiaan Lubek en Wilmtje
Jans, in Herestraat).

5. Annichjen Jans, ged. Groningen 23 jan. 1725; overl. ná 28 febr. 1790; tr.
Groningen, M.K. (ondertr., p.q. Jan Derks, als vader, ald. 11 dec.) 28 dec.
1745 Jacob Lucas, van Groningen; tr. 2o Groningen, M.K. (ondertr., p.q.
Jan Aarman als swager, ald. 4 jan.) 21 jan. 1766 Popko Jans, van
Groningen; tr. 3o Groningen (ondertr., p.q. Arent Hartman, als schoonsoon, ald. 21 febr.) 11 maart 1784 Jan Jans Por, van Groningen, begr.
Groningen 28 febr. 1790 (breuk bet.; Jan Porre, man van Annegien Jans,
ant Suiderdiep).
Mogelijk heeft de navolgende transactie betrekking op ‘onze’ Popko en Annichjen.
Op 14 april 1759 verkoopt Jannes Lankhaar (scheepsbouwer te Sappemeer) een
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nieuwe tjalkschuite aan Jacob Lucas en Annegien Jans, egtelieden woonagtig in
Groningen, voor f 1.925 en twee (gouden) ducaten, waarvan f. 550 en de twee ducaten
zijn voldaan, terwijl de rest in jaarlijkse termijnen van f 175 dient te worden betaald,
voor het eerst op 24 maart 176021.
Op 5 juni 1777 verkopen Jacob Doijes en Marchje Geerts, ehel., aan Poppe Jans en
Annegie Jans, ehelieden alhier in Groningen woonagtig, ‘haare behuisinge staande op
vrij eigen grond ten westen an de breede gang, met de plaaten in de heert’ voor f 830,
waarvan f 230 ‘in kortinge tot dedamagement van de jaarlijxe huuren ingevolge
onderlinge conventie in dato 27 februarii 1777 is betaalt’. De resterende f 600 wordt
tegen een huur van 4% in plaats van rente schuldig gebleven22.
Uit het eerste huwelijk:
a. Egberdina Jacobs, tr. Groningen, N.K. (p.q. Arent Jans Hartman, als swager,
huwelijkscontract 12 febr.) 18 maart 1784 Berend Gerrits Ebeling, beide van
Groningen.
Op 12 febr. 1784 wordt een huwelijkscontract opgemaakt tussen Berend Gerrits
Ebling en Egberdina Jacobs, dochter van Jacob Lukas en Annegijn Jans. Van de
kant van de bruid waren daarbij aanwezig: Annegijn Jans, als moeder, Arent Jans
Hartman en Cornelsijn Jacobs, als swager en suster, Jan Jans, als oom, en Egbert
Jans Aarman, als neev23.
b. Cornelisjen Jacobs, van Groningen; tr. Groningen, M.K. (ondertr., p.q. Poppe
Jans, als stiefvader, ald. 4 dec.) 21 dec. 1773 Arent Jans Hartman, van Groningen.

6. Johannes, ged. Groningen 4 maart 1730, mogelijk nog in leven op 12
febr. 1784 (als Jan Jans, bij het huwelijkscontact van Egberdina Jacobs).

Uithangbord van een wortelboer, van onbekende herkomst (foto: auteur).
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