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Excursie Hof te Hemmen 

12 september 2020 
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De excursie ‘Hof te Hemmen’ wordt georganiseerd door de Harense 
Historische Kring ‘Old Go’ in het kader van Open Monumenten Dag 
2020.  
 
De gidsen bij de diverse onderdelen van de excursie zijn: 
 Eppo van Koldam: algemene inleiding en boerderij Laankamp; 
 Christiaan Sjobbema: Hof te Hemmen en Huize Warmolts; 
 Hermien Noordhoff: Jorissenwijk en omgeving; 
 Jan Dijkema: Fabriek van Van Lennep, Boddendijk en Jorissen; 
 Henk Bazuin: Huize Buitenzorg en L.T. Jorissen. 
Algemene ondersteuning: Henk Dröge en Cees van Ham 

 
In deze hand out vindt u een overzicht van de afbeeldingen, die tij-
dens de excursie zijn vertoond.  
 
De organisatie van de Open Monumenten Dag wordt mede moge-
lijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Groningen.  
 
De organisatie van deze excursie zou niet mogelijk geweest zijn zon-
der de enorme medewerking van Henk van Hemmen en zijn gezin. 
Behalve Henk van Hemmen bedanken wij ook  aanliggende eigena-
ren voor de toestemming om tijdens de excursie hun landerijen te 
betreden.  
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Willem van der Stappen 

ca 1602-ca 1680 
Pachter van Eissinck 

  

      

  
Trintien van der Stappen 

ca 1650-ca 1735   

      

  
Aaltje Nienhuis 
ca 1685-1746   

      

  
Antonie Jans 

1723-1796 
Boerderij Molenbuurt 

  

      

Jan van Hemmen 
1759-1845 

Boerderij Molenbuurt 
Koopt in 1822 land Hof te Hem-

men 

  Hendrik van Hemmen 
1769-1826 

      

Jan Jans van Hemmen 
1795-1877 

Boerderij naast Gorechthoeve 
  

Antonie van Hemmen 
1804-1870 

Boerderij Hoornschedijk 

      

Roelfje van Hemmen. 
1845-1913   Jan van Hemmen 

1840-1941 

      

Egberdina Brink 
1876-1929 x 

Antonie van Hemmen 
1873-1910 

      

Hendrik van Hemmen 
1902-1982 

Boerderij Laankamp 

Roelof van Hemmen 
1903-1974 

Boerderij Gorechthoeve 

Margienus van Hemmen 
1908-1975 

Boerderij Oosterweg 

      

Albert van Hemmen 
1928-2009     

      

Hendrik van Hemmen 
1961     

Stamreeks familie Van Hemmen 
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De eigendom-

men van Jan van 

Hemmen in 

1830. Het roze 

gebied is in 1822 

aangekocht. Het 

blauwe gebied 

ligt nu in de wijk 

Molenbuurt van 

Haren. 

De zonen van  

Antonie van 

Hemmen en 

Egberdina Brink: 

Jan Hendrik 

(overleden 

1913), Margie-

nus, Hendrik, en 

Roelof 

Boerderijtje aan 

de Rijksstraat-

weg. In 1926 

afgebroken ten 

behoeve van de 

bouw van de 

Laankamp. Be-

woond door de 

familie Koops.  
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Uitsnede Kaart N. Visscher en L. Tjarda van Starkenborh ca 1685 
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Hemmen in 1672. Detail manuscriptkaart van het beleg van Groningen,  

collectie RHC Groninger Archieven. Foto H. Perton.  

Op de volgende pagina detail van de Hottinger kaart ca 1792. Met daaron-

der recente luchtfoto van ongeveer hetzelfde gebied. De structuur van twee 

huizen met beide een oprijlaan naar de Straatweg is nog duidelijk herken-

baar aanwezig. Op de kaart is ook de ‘stamboerderij’ van de familie Van 

Hemmen in de huidige Molenbuurt te zien. De ‘Hogen Dijk’ was de grens 

tussen Hemmen en Haren.  
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Detailkaart van 

Beckering ca 

1765 met de ver-

vening vanaf de 

Hoornschedijk 

door Warmolts. 

De loop van het 

‘Westers Maar’ 

blauw ingekleurd 

op de kadastrale 

kaart van 1830 

(hisgis.nl) . Het 

Maar liep vanaf  

het huidige 

kruispunt Boer-

laan/

Lutsborgsweg 

(grens met mar-

ke Glimmen) tot 

aan het Helper-

diepje.  
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Stamboerderij van de familie Van Hem-

men, later eigendom familie Ottens. Af-

gebroken bij aanleg Molenbuurt in jaren 

‘60 van vorige eeuw.  

Eigendommen van de erven van 

Klaas de Groeve in 1830. Dit zijn 

de percelen van voormalig War-

molts.  

Verdeling van de nalatenschap van Klaas de Groeve in 1838. Het blauwe 

gedeelte wordt direct door verkocht aan  Egbert David van Lennep. De inzet 

geeft de kadastrale situatie van het blauwe gedeelte in 1839 weer.  
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De poffert van Sjobbbema 
 
Jan Sjobbema was vanaf 1717 een groot aantal jaren schoolmees-
ter in het plaatsje Eenum bij Loppersum. In die periode heeft hij 
een kookboek geschreven, dat bewaard is gebleven in het huisar-
chief van de huizen Menkema en Dijksterhuis. 
 
Van een recept uit dat kookboek is recentelijk door Henk Schol-
te, streektaalfunctionaris bij het Centrum Groninger Taal & Cul-
tuur een hedendaagse bewerking en vertaling gemaakt. Het be-
treft een poffert. 
 
De huizen Menkema en Dijksterhuis zijn nadrukkelijk te relate-
ren aan de familie Alberda. Een familie die ook jarenlang in bezit 
is geweest van de Hof te Hemmen. Voorts heeft Christiaan Sjob-
bema, de achterkleinzoon van de boven genoemde Jan Sjobbema, 
vanaf zijn huwelijk in 1830 tot zijn overlijden in 1882 gewoond in 
de boerderij op de locatie van Huize Warmolts. En diens verre 
nazaat Christiaan Sjobbema heeft u ontmoet bij de eerste stop 
van deze excursie. 
 
Alle aanleiding voor het bestuur van de Harense Historische 
Kring ‘Old Go’ om te trachten enige pofferts volgens het oude 
recept te laten bakken en u een stuk te laten proeven. Maar he-
laas …..dat is niet gelukt. Althans niet zodanig, dat wij ruim 130 
personen een stuk poffert aan kunnen bieden.  
 
Een aantal be-
stuursleden heb-
ben hun best ge-
daan. Het resultaat 
van Henk Bazuin 
ziet u op de foto.  
 
Wellicht wilt u zelf 
thuis de uitdaging 
aan gaan. Daarom 
op de volgende pa-
gina het recept. 
Wij wensen u veel 
succes .
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Ingrediënten: 
 
 100 gram gedroogde abrikozen 
 400 gram bloem 
 1 theelepel zout 
 theelepel kaneel 
 2 eieren 
 20 gram gist 
 3 deciliter slagroom 
 1 zure appel 
 100 gram rozijnen 
 150 gram bacon of ontbijtspek 

 

Bereiding: 

 Week de abrikozen apart en de rozijnen apart een paar uur of een 
nacht in water. 

 Vermeng de bloem met het zout in een grote schaal. 

 Maak in het midden een kuiltje en breek de eieren erin. 

 Verkruimel de gist in een kommetje, laat de slagroom lauwwarm 
worden. 

 Doe een scheutje lauwe room bij de gist en roer dit tot een glad 
papje. 

 Doe het gistmengsel bij de eieren en roer van het midden uit tot 
een dik, glad beslag. Klop dit een paar minuten flink op en verdun 
het dan met de overgebleven room. 

 Laat de rozijnen en abrikozen eventjes uitlekken en snijd hierna de 
abrikozen fijn. Schil de appel, haal het klokhuis eruit en snijd hem 
in snippers. Schep de abrikozen, de appel en de rozijnen door het 
beslag en laat het toegedekt, op een warme plaats, 1 uur rijzen. 

 Beboter een tulbandvorm heel dun en bekleed hem dan met bacon. 
Vul hem met beslag. 

 Verwarm de oven voor op 175 graden en zet de poffert op de een 
na onderste richel van de oven. Laat hem in 45-60 minuten bruin en 
gaar worden. 

 Snijd de poffert in plakken en geef er boter en stroop of bruine 
suiker bij. 
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Topografische kaart ca 1900 met vermelding Huize Buitenzorg. Ook zicht-

baar het restant van de ‘Jorissenvaart’.  
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Huize Buitenzorg. Foto’s: Groninger Archieven  
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De laan langs Huize 

Buitenzorg naar de 

Rijkstraatweg. 

Het witte huisje 

aan de Rijkstraat-

weg staat er nog.  

Het pand aan de 

Rijksstraatweg 

naast de laan (zie 

foto onder) is in 

1940 afgebroken  

Pand aan de Rijks-

straatweg met 

rechts daarvan het 

begin van de laan 

naar Huize Buiten-

zorg.  
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Lodewijk Theodorus Jorissen (geboren 1816 te Amsterdam—overleden 

1895 te Arnhem). Eigenaar/bewoner van Huize Buitenzorg. Fabrikant. 

Raadslid van Haren van 1851-1894. Burgemeester van Haren van 1852 tot 

1893. 
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Reiner Alberda (1567-<1629, heer van Hemmen en Spijck, en zijn vrouw Hil-

le Ripperda (1659-1610) 
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Nog geen lid van Old Go? Meldt u aan! 

De jaarlijkse contributie bedraagt €.17,50 voor individuele leden en 

€.27,50 voor een gezinslidmaatschap. U kunt zich opgeven via  

info@oldgo.nl. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan en is gel-

dig voor het lopende jaar. 

Daarvoor krijgt u twee keer per jaar een uitgave van het verenigings-

blad ‘Haren Old Goud’, een tijdschrift in kleur met een breed aanbod 

van artikelen en oude foto’s. Old Go organiseert per jaar 2 lezingen 

en 2 excursies. De toegang is voor leden is gratis.  
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www.oldgo.nl 
 

boordevol informatie over de  

historie van Haren 


