
Beschrijving van de grafstenen die bij de kerk van Mensingeweer liggen 
met een enkele toelichting 

door Tonnis Musschenga 

 
In onderstaand schema zie je de nummers van de grafstenen. Het westen is 
boven, het oosten onder en het zuiden links. Aan de noordkant liggen geen 

(zichtbare) grafstenen.  

| betekent einde van de regel op de grafsteen 
Hoofdletters naar huidig gebruik 
Cursief is een gedicht of een bijbeltekst op de grafsteen of een citaat uit een archief 
Bold is de tekst zoals die op de grafsteen staat 
* betekent geboren en † overleden 
Wanneer op de grafsteen het woord kinderen voorkomt, worden die in de toelichting 
met name genoemd  
Voor- en achternamen worden vaak op verschillende manieren gespeld in de DTB’s 
(doop-, trouw en begraafboeken) 
L verwijst naar de literatuur of naar de bron aan het einde van dit artikel 
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01   Johannes Berends Bulthuis, *Hornhuizen 1794 en †Mensingeweer 1854 
Hier rust mijn dier | bare echtgenoot | J.B. Bulthuis | geboren te Hornhuizen … | 
overleden … | Mensingeweer … | … Duinen | 
     
     Toelichting: 7 regels op de vierkante grafsteen. Zeer moeilijk leesbaar. Wel zichtbaar is 
J.B. Bulthuis. Dan zal dit de grafsteen zijn van de man van Trijntje Oewes van Duinen (03). Hij 
was van beroep koopman en kastelein en trouwde met 03 te Eenrum. 
   
02   Jan Johannes Bulthuis *Mensingeweer 1838 en †Mensingeweer 1860 
Hier rust | het stoffelijk deel | van J.J. Bulthuis | tot Mensingeweer … | 1838 … | … 1860 | 
… | 
     
     Toelichting: 7 regels op de vierkante grafsteen. Tekst in een cirkel en zeer moeilijk 
leesbaar. Wel zichtbaar … Bulthuis. Dan zal dit de grafsteen zijn van een kind van 01 en 03 en 
wel Jan. Jan’s vader, Johannes, was al overleden en zijn moeder wordt bij aangifte van Jan’s 
overlijden ‘kasteleinsche’ genoemd. 
 
03   Trijntje Oewes van Duinen, *Hornhuizen 1799 en †Mensingeweer 1869 
Rustplaats van onze | veel geliefde moeder | Trijntje Oewes van Duinen | geb te 
Kloosterburen … 1799 | overl. te Mensingeweer sep 1869 | Saamge … | God … | Troost … 
      
     Toelichting: In 1817 gehuwd met Johannes Berends Bulthuis. Trijntje [soms ook Trientje 
Ouwes] en haar man waren hier ter plekke herbergier, kastelein, tapper, koopman en 
winkelier. Ze kregen 12 kinderen waaronder een tweeling. Hier volgen de namen van hun 12 
kinderen. Geboortejaar en - bij jong gestorvenen - ook sterfjaar plus geboorteplaats: Ouwe 
*Eenrum 1818, Berend *Pieterburen 1819 en †Mensingeweer 1825, Reintje *Pieterburen 
1821 en †Pieterburen 1823, vanaf nu allen Mensingeweer Pieter *1823, Trientje *1826, 
Berend *1829, Metje en Janna *1831, Johannes *1834, Reintje *1836, Jan *1838 (02) en hun 
laatste kind Anje *1840. 
 
 
04   Menstje Ennes Huizing, gedoopt Ranum 1772 en †Mensingeweer 1857  
Gedenksteen | van den landbouwersche | Mentsje Ennes Huizing. | sedert den 12 april 
1825 wedʷ van | Jan Klaassens Hekma. | overl. te Mensingeweer den 28 sept 1857 | in 
den ouderdom van 85 jaren en 20 dagen | op de plaats № 33 thans № 10 wijk D. | 
nalatende 3 kinderen terwijl hare | drie oudste zoons haar in de | eewigheid zijn 
voorgegaan.  
Welgelukzalig zijn allen / die op Hem betrouwen   [Steenhouwer is] Rengers Gron. 
      
     Toelichting: Tussen graftekst en beide dichtregels bevindt zich een afbeelding van een 
gedenknaald met een kransje om de top, een doodshoofd met twee beenderen en een 
afgebroken boomtak. Daarna komen de twee dichtregels uit Ps. 32 vs 1. Mentsje kwam van 
de Enne Jans Heerd, Enne Jans was haar vader. Ze trouwde met 05 op donderdagavond 02-
04-1801 te Obergum. Ze bewoonden de boerderij op de plek die nu Weerhorn heet. Hun 
kinderen waren Enne *1802, Klaas *1803 en †voor 1808, Freerk *1805, Klaas *1808, Jacob 



*1811 en Trientje *1813. Toen Menstje overleed leefden alleen nog Klaas, Jacob en Trientje 
(ook wel Catharina).  
 

 

Detail 04 Mentsje Ennes Huizing 
 

Detail 05 Hekma gedicht ‘O dood!’ 
 
05   Jan Klaassens Hekma, gedoopt Adorp 1772 en †Mensingeweer 1825  
Gedenksteen. | van den landbouwer | Jan Klaassen Hekma. | te Mensingeweer overleden 
den 12 april | 1825. In den ouderdom van 53 jaren | 6 maanden en 8 dagen op de | plaats 
№ 33. Na eene echt | vereniging van 24 jaren. met | Menstje Ennes Huizing. | Nalatende 
vrouw en vijf kinderen.  
O dood! wat zijt gij hard en straf | veel tranen vloeiden bij het graf. | Hoe ook een landman 
zweet en zwoegt | hoe hooprijk hij zijn vooren ploegd | hoe hoog door voorspoed opgeleid | 
in aards bedrijf en schranderheid. | In kerk in burgermaatschappij | de dood laat hier geen 
schepsel vrij. | Hoe diep ook door ’t gezin betreurd, | natuurkragt wordt vaneen gescheurd. | 
De rouw die ons door ’t harte snijd | maakt ons ’t gezellig leven kwijd | ’t geeft uitzigt op een 
ander staat | met stilheid zwijgen in Gods raat! | Och! dat God gaf dat wij bereid | niet 
vreesden dood in eeuwigheid. 
 
     Toelichting: Echtgenoot van 04. Toen Jan overleed was hun kind Klaas (1) al overleden 
vandaar dat hier van vijf kinderen wordt gesproken. L: Roobol 114 
 
 
06   Pieter Brongers, *Groningen 1813 en †Mensingeweer 1867  
Rustplaats | van | mr. Pieter Brongers. | Geboren te Groningen den | 3 maart 1813. 
Overleden | op Mattenesse den 27 | october 1867 
 



     Toelichting: Hij was notaris en trouwde in 1866 op 52-jarige leeftijd met Julia Sophia 
Anna Charlotte Uilkens, 23 jaar oud. Vlak voor zijn overlijden, kregen ze een dochter die de 
naam Petronella kreeg, *Mensingeweer 11-12-1866. Julia was een dochter van de predikant 
van Wehe, Theodorus Uilkens, en Lawina Doorenbos. Julia hertrouwde met Reneke Lohman 
Janssonius en overleed te Groningen in 1919. Pieter was een zoon van 07 en 08. 
 
07   Petronella Knijpinga, gedoopt Groningen 1787 en †Winsum 1871 
Rustplaats | van mevrouw | Petronella Knijpenga, | echtgenoote van | Hendrik Hagenouw 
| Brongers. | geb. te Groning.  2 mei 1787 | overleden te Winsum | den 11 februari 1871 
      
     Toelichting: Echtgenote van 08.  
 
08   Hendrik Edzens Hagenouw Brongers, *Garrelsweer 1781 en 
†Mensingeweer 1840   
Rustplaats | van | mr. Hendrik Hagenouw | Brongers | geboren te Garrelsweer | den 17 
maart 1781. | Overleden te Matenesse | den 30 julij 1840 
    
     Toelichting: In 1811 heeft Hendrik zijn moeders naam Hagenouw toegevoegd aan zijn 
doopnaam. Hij was van beroep advocaat/notaris en in 1808 te Groningen gehuwd met 07. 
Bij de geboorte van hun zoon Pieter *1813 werd Hendrik ‘keizerlijke notaris’ genoemd. Hun 
andere zoon Jullinius Rudolf *1819 ligt in de kerk begraven. Jullinius stief toen hij 9 jaar oud 
was in 1828 en kreeg toch nog een plekje in de kerk. Hendrik en P(i)etronella kregen ook nog 
drie dochters Henriette Clara *1809, Anna Catharina *1815 en †na 21 maanden en Lubina 
Jullenia *1816. Ook kregen ze een naamloos kind dat na zes dagen overleed. Alle zes 
kinderen waren in de stad Groningen geboren.  
 
 
09   Gepke Alberts Bolt, *Hoogemeeden? onbekend en †Mensingeweer 1776 
1776 den 10 october is overleeden | de deugtsame vrouw Gepke Alberts | Bolt, weeduwe 
eerst van Cornelis Bolt | en daarna van Willem Jurjens | tot Mensingaweer in de Meeren | 
in ‘t 52st jaar haars ouderdoms | en leid al hier begraven.  
Hijr legt in ’t stof dees deugtsaam | vrouw van veel tot lof in wandel | getrouw. Goedaardig 
van geest | in hare leevenstijdt.  Voor veele | geweest, hun alle wel spijt. Dat juist de | dood, 
die oud en ionk verslint. Ook geen | deugt aansiet maar agt niet als wint | Ach dat z’ eens 
weer v~rijs om bij den | Heer te weesen, en God haar eer bewijs / dan hoeft ze nooijd te 
vreesen. 
      
       Toelichting: Cornelis *1731 te Westeremden en †mei 1758 te Mensingeweer was een 
zoon van de predikant van Obergum en Maarhuizen Nicolaus Bolt. Cornelis en Gepke 
trouwden in 1749. Gepke kwam uit Hoogemeeden in het Westerkwartier. Na Cornelis’ 
overlijden huwde Gepke in 1760 te Mensingeweer opnieuw met Willem Jurjens (ook Jurris) 
*onbekend en †Mensingeweer feb. 1769 uit Obergum. Ze woonden op de boerderij ‘Nieuwe 
Meren’ nu De Merenweg 2. L: Pathuis 2564. BihH 187  
 



 
Grafsteen 09 geheel 

 
 
10 tekst uit Prediker 12  
vers 7 detail 

 
10  Willem Berends Kruizenga, *Obergum 1785 en †Mensingeweer 1849 
Rustplaats | van | W.B. Kruizenga. | Geboren te | Obergum den 16 decr  1785. 
Overl. |te Mensingeweer | den 30 augs | 1849 
En dat het stof wederom | tot aarde keere als het | geweest is en de geest weder | tot God 
keere die hem ge- | geven heeft. Pred. 12.7 
 
       Toelichting: Willems echtgenote heette Aafke Jacobs, landbouwersche,*1786 en †1857 
te Mensingeweer. Ze woonden op de boerderij nu ‘Kruzengoa’s ploatske’ Wildeveldseweg 1. 
L: BihH 191  
 
11   Anje Ekkes Ekkens, *Zuurdijk 1799 en †Mensingeweer 1868  
Ter nagedachtenis van | Anje Ekkes Ekkens | in leven landbouwersche te | Mensingeweer 
geboren te Zuurdijk, | den 15 junij 1799 overleden te | Mensingeweer den 16 maart 1868 
| nalatende zes kinderen waarvan | een uit haar tweede huwelijk. | Naast hare zijde 
rusten ook | hare beide echtgenooten, | Kornelis Derks Zuideveld. | overleden den 10 
december 1824 in den | ouderdom van ruim 40 jaren. en | Kornelis Freerks Wijdeveld, | 
overleden den 3 maart 1858 in den | ouderdom van ruim 55 jaren.     F. Faber 
 
      Toelichting: Ze huwde Zuideveld in 1814 te Leens op de leeftijd van 21 jaar en haar 
beroep was toen dienstmaagd. Hij was 29 jaar en landbouwer, *Mensingeweer 1784. Ze 
kregen vijf kinderen, te weten Grietje *1814, Derktje *1815, Ekke *1818, Hendrerijka *1820 
en Derk *1824. Met haar tweede echtgenoot Wijdeveld, *in het Wildeveld 1802, gelegen 
onder Maarslag, kreeg ze één kind, nl. Freerk *1833. Ze woonden op de boerderij nu 
‘Hijlkemaheerd’ Wildeveldseweg 2. F. Faber is de steenhouwer. L: BihH 192 



 
11 treurbeuk met twee vlinders detail 

 
12 en 13 wapen met aanziende ossenkop 
en lauwertak detail 

 
12   Jantjen Jurriens, *Maarslag en †Mensingeweer 1832 
Hier rust het stoffelijk deel | van Jantje Jurriens | weduwe van | Evert Egberts Schuiringa | 
overleden te Mensingeweer | in den ouderdom van bijna 79 jaren | op den 24 november | 
1832 
Het is den mensch gezet eenmaal te sterven | Hebreeën 9 vers 27 | Het lighaam wordt 
gezaaid in verderflijkheid | het wordt opgewekt in onverderflijkheid | 1 Korinten 15 vers 27 
      
     Toelichting: Ook wel Jurjens. In 1831 was ze renteniersche en woonde toen in het dorp. 
Evert (13) en Jantje trouwden in 1780 en bewoonden een boerderij ten westen van Groot 
Maarslag. Deze boerderij brandde af in 1812. Aanstichter daarvan zou hun meid zijn 
geweest, die werd opgestookt door hun knecht. Later is op de nabije wierde een nieuwe 
boerderij gebouwd in 1812. L: BihH 196 met kaart 
 

13   Evert Egberts Schuiringa, *Mensingeweer ca. 1757 en †Mensingeweer 
1814  
overleden, den 7 | october 1814. mijn werk- | zame man Evert Egberts | Schuiringa, in den 
ouderdom | van sirca 58 jaren ; in leven | oppervolmagt in de Schepperij | ter Borg 
behorende onder | Schouwerzijl, en Raad van | de Gemeente Leens 
Waarop kan de mensch toch | trotsch zijn? Zijne ontfangenis | schuld of toeval zijne | 
geboorte straf zijn leven | ene sloovende werkzaamheid | en zijn sterven noodzakelijk.  
 
L: Roobol 113 
 

14    Cornellis Eedes, *Mensingeweer ca. 1681 en †Mensingeweer 1766 
De Eerzaame | Korneliis Eedes. | in zijn levende pelm~ulder | woonagtigh tot 
Menscheweer is op | den 9den julij 1766, zeer christe | lyk in den Heere ontslaapen na | 
dat hy 60 jaaren, 2 maanden | en eenige daagen, met zijn vrouw | hadde getrouwt 



geweest en in het | 85ste jaar zynes ouderdoms al | hier begraaven, verwagtende een | 
zaalige verrijsenisse ten euwijgen | leeven door onsen Heere | Jes~um Christum, 
De doodt, die heeft | my wegh gerukt  | en in dees naare kuil gedrukt, | mijn ziel verheugt zig 
bie den heer, | tot dat ik zal verrij | sen weer. 
     
       Toelichting: Cornellis en Trijntje waren pel- en roggemolenaars op de plek nu 
Eenrumerweg 2. Beiden waren Rooms-Katholiek. Hun molen verdween rond 1785. Later 
woonde Jantjen Jurriens (12), de weduwe van Evert Schuiringa er maar toen stond er al geen 
molen meer. Na haar kwam er wel weer een molen op deze plek. L: Pathuis 2562; HW p. 17 

 

 
Detail 14 graftekst 

 
Detail 14 gedicht 
 

 
Detail 15 gedicht 

 
15   Trijnje Jans, *onbekend ca. 1675 en †Mensingeweer 1769 
De deugtsaame | Trijnie Jans | in haar leevende weeduwe | van Kornelus Eedes in zijn lee 
| ven pelmulder woonagtig tot | Menscheweer is op den 5 maartsii | 1769 in het 95ste jaar 
haares | ouderdoms zeer christelijk in den | Heere ontslaapen en leit alhier | begraaven 
verwagtende een za | lijge verrijsenisse ten euwijgen | leeven, door onsen Heere | Jesum 
Christum, 
Gy, die u ziele wilt bereiden | om welgemoet van hier te scheiden | komt,  hoort dog hoe men 
troost verwerft | doodt uwe zonden eer je sterft.  
 
     Toelichting: Cornellis en Trijnje huwden in 1706, hij 25 en zij 32 jaar oud. L: Pathuis 2563. 



 
14-15 midden huismerk (met rechts molen) 
kroon lauwertak detail 

 
16 grafsteen geheel 

 

16   Geertruid Tillema, *Mensingeweer 1857 en †Mensingeweer 1857 
Rustplaats van | Geertruid. Tillema | geboren den 16 januarij 1857. | overleden den 24 
september | 1857, dochter van |  Enne. Tillema. | Grietje. Diephuis. 
      
     Toelichting: Ze werd 8 maanden oud. Haar ouders waren pelmolenaars aan de Ossegang 
(Molenweg) nu Hollands Welvaart.  
 
--------------------------------------------------------------- 

Verdwenen grafstenen: 

17   Anje Tonnis *onbekend en †Mensingeweer 1691 
Anno 1691 den 12 marcy is Anje Tonnis in den Heere gerust 
        
     Toelichting: Op 8 juni 1690 op Pinksterdag komen met attestatie van Eenrum Tonnis Abels 
en Anje Tonnis zijn huisvrouw. Op 13 maart 1691 schrijft de predikant ‘gedoopt een soontjen 
van Tonnis Abels, (wiens vrouw op heden met het krieken van desen dagh was overleden) 
genaemt Abel.  
 
18    … Gerrits *onbekend en †Mensingeweer 1696 
05-10-1696 … Gerrits, die huisvrou … Melle Hindrickx, over … wachtende een vroly …  
 
19   Cornelis Pieters, * onbekend ca. 1727 en †Mensingeweer 1790 
Anno 1790, den 23 november,  is de eersame Cornelis Pieters overleeden in het 63ste jaar 
zyns ouderdoms, in leeven woonagtig te Mensengaweer wiens stoflyk deel alhier rust tot 
op den dag der algemeene opstandinge 



Ende ick hoorde een stemme uyt den hemel die tot my seyde, Schrijft, Saligh sijn de doode, 
die in den Heere sterven, van nu aen: Ia seght de Geest, op dat sy rusten mogen van haren 
arbeydt: ende hare wercken volgen met haer. Openbaring 14:13 
      
     Toelichting: Cornelis was afkomstig van Middelstum. In 1766 werd zijn voorgenomen 
huwelijk met Antje Jans afgekondigd. Cornelis en Antje bewoonden de boerderij op de plek 
die nu Weerhorn heet. Antje was weduwe van Willem Bartels. L: Pathuis 2566 
 

Waar woonden deze mensen waarvan de grafsteen bewaard is gebleven?  
Beide kaartjes komen uit HisGis met de situatie rond het jaar 1832. 
Staan er onder de kaart meer personen in één regel dan bestaat tussen hen een relatie. 

 

01 Johannes Bulthuis – 02 zoon Jan Bulthuis – 03 Trijntje van Duinen 
04 Mentsje Huizing – 05 Jan Hekma 
06 Pieter Brongers – 07 Petronella Knijpinga – 08 Hendrik Hagenouw Brongers 
12 Jantjen Jurriens weduwe Schuiringa 
14 Cornellis Eedes – 15 Trijnje Jans 
16 Geertruid Tillema  
 



 

09 Gepke Bolt 
10 Willem Kruizenga 
11 Anje Ekkens 
12 Jantjen Jurriens – 13 Evert Egberts Schuiringa (12-13 a eerst, b later) 
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www.allegroningers.nl   
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