
Groote Potpourie  
te zingen door het geheele gezelschap ter feestviering aanwezig (*)  

in de Pastorie te Mensingeweer  
4 september 1893  

bij gelegenheid van het huwelijk  
van  

Mejuffrouw Bouwina Silena Meijer 
en  

den Heer Hendrik Römelingh. 

Wijze: O vader Abraham. 
O Heer Domenie Meijer / Wie had gedacht, dat uw geslacht / De Pastorie zou ontaarden / Door 
dingen nooit gedacht. / Mevrouw en heel haar zonenschaar / Staken de hoofden bij elkaar / En 
brouwden zo een bruidspartij / Bouwine zou gaan trouwen. / O Heer Dominie enz. 

Wijze: Hirsch in der Tanzstunde.   
Bruigom's moeder ook niet dom / Keerde zich bij Bezoeki om / Stapte in de tram en hier weer uit / Bij 
Bruigom en Bruid.   
 
Wijze: (fille de madame Angot)  
Wat of the Graphic meldde:  / 't Huis Perry was op hol / Uit Holland was een schrijven / Men vond 
het zeker dol / Dat in het hooge Noorden / Al was 't geen pen van staal / Iets nieuws was opgenomen 
/ In Römelingh's filiaal.  / Maar wat of men aan ging voeren / Tot reclame, dat ’s gewis / Römelingh 
laat ze er dood op loeren / En houdt 't artikel voor zich.  bis.   
 
Wijze: (Heb je ook wat in 't klippien ?)  
't Ging in de Meidagen / Pannenburg op jagen / En salon en keuken / Waren spoedig klaar. / Wij 
zullen niet schromen / Bij de lui te komen / Maar is er ook wat in 't klippien / Petroleum of nait?   
 
Wijze: Wie prijkt aan 't hoofd van d'heldenstoet.  
Maar of wij allen roepen van hoezee! / De dameskrans die zegt toch maar o wee! / Ze heeft ons wel 
op taart tracteert / Maar daarna ons de rug gekeerd / O wee, o wee, o wee. (bis.)  
 
Wijze: (Fischerin du kleine). 
Te zamen vieren wij hier toch groot feest / Zooals te Mensingeweer nog zelden is geweest / 't Is in de 
Pastorie niet pluis / Men hoort daar veel te veel gedruisch / Wat of dat toch zal wezen? / Wel! wel! 
wel! / 't Is voor Domenie's Bouwine / Die trouw de luidjes diende / Ook gaarne eens een feest verzon 
/ En zoo aller harten won.  
 
Wijze: (Wij gaan naar Lindenau).  
Zoo was het warempel van Bruigom niet gek / En deed hij toch zeker een zeer goede trek / Hij plukte 
geen Erica van de Hei / Maar vond een pareltje in de klei. / Zal daarmee henen gaan / Eerst langs de 
ijzeren baan / En dan na veel gesuis / Komen in eigen 't Huis. bis. Ta, ra, ra boem dié / Zeer veel geluk 
daar mee. / Ook dan op eigen steê / Ta ra ra boem dié. 

(*) De in het te zingen couplet betrokken personen zullen zeker wel doen tijdelijk alleen aan te 
hooren ; doch worden beleefd verzocht verder weer krachtig mee in te stemmen. 



Toelichting op der onderstreepte woorden uit het gedicht: 
Silena: moet zijn Sinela ; zonenschaar: Bouwina had alleen drie broers ; Perry: De zaak waar Hendrik 
voor werkte in Amsterdam ; tram: Deze paardentram reed vanaf 1893-1922 tussen Winsum en 
Ulrum vise versa, ook door Mensingeweer ; Römelingh’s filiaal: van Perry in Groningen stad ; 
reclame: Zie verderop in dit artikel. Hendrik zette voortdurend reclame’s in de krant ; Pannenburg: 
Helaas onbekend wat wordt bedoeld ; ijzeren baan: zie tram 

Uit hun trouwakte 
Bouwina Sinela Meijer oud 29 jaren, zonder beroep wonende te Mensingeweer in deze gemeente, 
geboren 04.11.1863 te Uithuizermeeden, meerdere jarige dochter van Louis Samuel Meijer predikant 
te Mensingeweer en van Alida Limborgh, zonder beroep, echtelieden wonende te Mensingeweer  
Hendrik Römelingh, oud 34 jaren van beroep koopman wonende te Groningen en aldaar geboren op 
18.04.1859, meerderjarige zoon van Joannes Römelingh, overleden en van Aukje Kranenburg, zonder 
beroep wonende te Groningen 
Hun huwelijk wordt ingeschreven door de burgemeester in het huis van de gemeente Leens op 6 
september 1893. Hierbij waren aanwezig Hendrik Boelmans Kranenburg, oud 56 jaren, zonder 
beroep wonende te Groningen, oom van bruidegom en bruid; Hendrik Johannes Limborgh Meijer 
oud 32 jaren wijnhandelaar te Groningen; Conradus Gerhardus Hendrikus Meijer oud 27 jaren 
koopman te Leeuwarden en Louis Samuel Meijer oud 23 jaren arts te Groningen. De 3 laatst 
genoemden zijn broeders van de bruid welke deze akte benevens de gehuwden, de ouders der bruid 
en ons hebben getekend na voorlezing.  
 
Het kerkelijk huwelijk zal in de kerk van Mensingeweer hebben plaatsgevonden. 

 
Het nieuws van den dag 08.09.1893 en in drie 
andere couranten! 

 
 
Dit zijn de kinderen uit dit huwelijk: 
Joannes Römelingh * 25.08.1894 
Hendrik Conradus Louis Römelingh * 06.02.1896 
Louis Samuel Römelingh * 20.08.1900 
Aukje Alida Romelingh 15.01.1902 
Coenraad Hendrik Römelingh * 22.04.1906 
 
 

 
Wie was Hendrik Römelingh? Hij bezocht de RHBS te Groningen, werkte op een notariskantoor, werd 
volontair in de papierhandel, kwam als bediende bij Perry & co in de Kalverstraat te Amsterdam. 
Rond 1890 heeft hij een eigen Perry-zaak geopend in de Stoeldraaierstraat in Groningen. Een jaar of 
tien later heeft hij zich losgemaakt van Perry & co en heeft hij zich meer gespecialiseerd in 
lederwaren en aanverwante artikelen, welke zaak hij in 1919 heeft beëindigd om zich als rustend 
particulier te vestigen, eerst aan de Westersingel, later aan de Verlengde Hereweg 130 te Helpman. 
Hendrik Romelingh was gedurende een aantal jaren lid van het Bestuur (kerkeraad) van de 
Remonstrantse Gemeente te Groningen. Zijn naam staat gebeiteld in het poortje van het 
Remonstrantse Hofje aan de Noorderbinnensingel. Op 15 januari 1937 is hij in de ouderdom van 77 
jaar overleden. 
Bouwina stierf in mei 1944. Op de Zuiderbegraafplaats te Groningen bevindt zich een familiegraf, 
waarin begraven zijn Joannes Römelingh en zijn vrouw Aukje Kranenburg, alsmede hun ongehuwde 



kinderen Joannes, Albertine, Geertruida en Martha, (Ie klas, 15e rij). Op een andere plaats (2e klas, Ie 
rij) bevindt zich het graf van Hendrik Römelingh en zijn vrouw Bouwina Meijer, alsmede van hun 
zoontje Hendrik Conradus Louis, die reeds in 1899 was overleden. 

 

Reclame voor de neringen van Hendrik Römelingh. Let op het adres dat veranderde nogal eens. 

 
Eerst de Stoeldraaierstraat in. Als men even 
tijd heeft, is stilstaan voor de Perry-winkel 
van den heer Römelingh plicht. Wat tal van 
aardige, zei 't ook vaak vreemdsoortige 
artikels zijn daar altijd uitgestald! En 
pleizierig is 't, dat meest alles geprijst is. 
Uit NvhN 21.07.1888 

 
Het nieuws van de dag 01.10.1891 

 
Nieuwsblad van het Noorden 16.09.1899 

 
Nieuwsblad van het Noorden 21.11.1896 

Stoeldraaierstraat 

 
NvhN 1900 

 
NvhN 1902 

 
NvhN 16.01.1937 

 



 
NvhN 16.01.1937 

Hendrik overleden 

 
NvhN 31.05.1944 

Bouwina overleden 
 

Wat is er geworden van de kinderen van Hendrik en Bouwina? 
De oudste zoon, Joannes, geboren 25 augustus 1894, is ongehuwd bleven en is overleden op 6 
september 1969. Hij had zijn stoffelijk overschot ter beschikking van de wetenschap gesteld. Hij is 
rechterlijk ambtenaar geweest, achtereenvolgens te Heerenveen, Groningen en Rotterdam. 
Persoonlijke omstandigheden noodzaakten hem als zodanig ontslag te vragen. Hij is daarna nog als 
advocaat te Amsterdam werkzaam geweest. Tijdens de bezettingsjaren vestigde hij zich te 
Groningen, waar hij veel genealogische onderzoekingen heeft gedaan.  
De tweede zoon, Hendrik Conradus Louis, genoemd naar de drie broers van zijn moeder,  geboren 6 
februari 1896, is reeds op drie-jarige leeftijd overleden.  
De derde zoon, Louis Samuel, geboren 20 augustus 1900, heeft aan de Economische Hogeschool te 
Rotterdam gestudeerd en werd na afleggen van het doctoraal examen leraar, eerst aan een school te 
Rotterdam, van september 1926 af aan het Kennemer Lyceum te Overveen (gem. Bloemendaal). Hij 
is op 9 oktober van dat jaar gehuwd met Emelina Maria van der Loo. Na het behalen van de 
meesterstitel aan de Rijks-Universiteit te Leiden vestigde hij zich op 30 maart 1937 als advocaat en 
procureur te Haarlem. Na zijn pensionering als leraar bleef hij nog gedurende ruim zes jaar de 
advocaten-praktijk uitoefenen en was daarnaast veel als waarnemend kantonrechter te Haarlem 
werkzaam. Na het overlijden van zijn vrouw op 28 maart 1972 verhuisde hij naar Haren bij 
Groningen. 
Hun dochter Aukje Alida Römelingh huwde met de arts Abel Bakker en zij overleed op 23.01.1989 en 
ligt begraven in Vries. 
Coenraad Hendrik * 22.04.1906 reisde in het buitenland, woonde in Amstredam en werd 
boekhandelaar in de Zwanestraat. 
[vanaf Wie was Hendrik tot hier gevonden op https://adoc.pub Familieregister Römelingh deel 1] 
 

 



 
Haar ouders: 
Vader is Louis Samuel Meijer (predicant) * 18.08.1833 te Visvliet, gem. Grijpskerk. Louis zijn vader 
was ook predikant. Louis schreef zich als student in te Groningen 13.08.1851. Toen hij in 
Mensingeweer werd beroepen was hij daarvoor dominee in Roodeschool en Niekerk (Faan) geweest. 
Zijn broer bevestigde hem hier in 1868.              Moeder is Alida Limborgh * 21.11.1831 te Groningen. 
Ze trouwden in Groningen op 21.02.1860. Moeder overlijdt in Mensingeweer op 16.06.1897 wanneer 
ze 65 jaar oud is en vader, na een langdurige ziekte, op bijna 64-jarige leeftijd op 23.06.1897 ook in 
Mensingeweer. Hij was dus bijna 30 jaar predikant hier. Ze zijn begraven op de Zuiderbegraafplaats 
in Groningen. 
 
Haar drie broers: 
-Hendrik Johannes Limborgh Meijer * 27.03.1861 te Uithuizermeeden (zijn achternaam bij Koninklijk 
Besluit op 17.12.1875 gewijzigd) wordt later wijnhandelaar en weer later steenfabrikant 1 
-Bouwina Sinela * 04.11.1863 de bruid 
-Conradus Gerhardus Henderikus * 21.02.1866 aldaar, handelaar in groeten 
-Louis Samuel * 16.05.1870 te Mensingeweer gem. Leens  

Zijn ouders: 
Vader heette Joannes Römelingh (boekverkooper) en moeder Aukje Kranenburg, getrouwd in 
Groningen op 11.07.1845 

Zijn broers en zussen allen geboren [en sommigen jong overleden] te Groningen: 
-Joannes * 30.06.1847  / -Albertiene * 04.03.1849 / -Geertruida * 16.11.1850 idem, ze nam na de 
dood van haar vader samen met haar moeder de boekhandel over en werd uiteindelijk uitgever 
-Hindrik * 11.11.1852 en † 26.03.1854 / -Gerhardina Jacoba * 20.09.1855  en † 16.07.1856  
-Martha * 22.08.1857 / -Hendrik * 18.04.1859  en hier de bruidegom 
-Theodoricus * 02.06.1861  en † 06.03.1871 / -anoniem kind * en † 03.09.1864  

 
 

 
Rotterdamsch nieuwsblad 24.05.1892 
De vader van Hendrik is overleden, 
boekhandelaar. 
G. Römelingh is dochter Geertruida, 
boekhandelaar 
en uitgever. Over haar: 
https://resources.huygens.knaw.nl/ 
vrouwenlexicon/lemmata/data/Roemelingh/ 
M. Römelingh is Martha. 

 

1  Nederlandsche staatscourant 
21.11.1874 



 
Portret van mevr. [Bouwina Sinela] Römelingh-
Meijer. Men noemt periode 1875-1879, dan is 
ze 16 jaar. Beeldbank Groningen 

 
Portret van Alida Meijer-Limborgh (1831-1897). 
Moeder van Bouwina. Beeldbank Groningen 

 
Portret van Hendrik Johannes Limborgh-Meijer, 
broer van Bouwina Sinela. Beeldbank Groningen 

 
Foto van het document. 



 
 

Op deze carte de visite 
staat de moeder van 
Bouwina als vierde van 
links. De anderen zijn 
zussen van haar. 
Deze foto is van J.G. 
Kramer uit Groningen 
en wordt geschat op 
ongeveer 1868-1870. 
Beeldbank Groningen. 
 

 
 

 

Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage 
12.04.1895. Het NvhN vermeld nog een 
detail dat niet hiernaats staat nl.: Mocht het 
dominee Meijer niet lukken een ziekenfonds 
op te richten in Mensingeweer dat hij de ƒ 25 
in overleg met de kerkeraad te besteden 
naar hun goedvinden. 

Opheffing van het ziekenfonds in 1935. 
Het is er dus wel van gekomen. 

 

 

NvhN 02.07.1897 
De ouders van Bouwina overleden beiden kort na elkaar in 1897. 

 


