
Onne Onnes, een verschrikkelijk voorval 
 
Op 21 december 1865 staat er een bericht in de Groninger Courant dat op 26 december wordt 
overgenomen in de Leeuwarder Courant. Later, op 12 februari 1866, neemt ook De Locomotief, het 
bericht ook over. 

 
 

 

 
[bron : de Krant van Toen]

 
 

 

[bron : Koninklijke Bibliotheek]  
 

Het voorval vond plaats op woensdag 20 december 1865. 
Onne Onnes overlijdt op 22 december 1865 om 14:30 uur in het Algemeen Provinciaal- Stads- en 
Academisch Ziekenhuis in Groningen. 
Het kind van 20 weken oud is Janna Onnes, geboren op 14 augustus 1865. Zij is op 14-jarige leeftijd 
overleden. 
In het bericht is sprake van vier kinderen. Onne en Trientje hadden echter drie kinderen. Wie dit vierde 
kind is geweest is onbekend, maar het kan ook zijn dat het een fout in het bericht is. 
  
  

http://www.archiefleeuwardercourant.nl/srch/adv.do
http://kranten.kb.nl/index/index/state/load


Onne Onnes en Trientje van der Tuin 
 

 
Hindrik 
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Grietien Jannes 

Dilling  
 
 

 
Jan Harms 

van der Tuin 

 
Knelssien Klaassens 

Noorman 

 
Onne Onnes 

 Groningen 6 nov 1832 
 Groningen 22 dec 1865 

 

 
Trientje van der Tuin 

 Groningen 18 nov 1837 
 Groningen 26 feb 1878 

 
∞ Groningen 28 okt 1860 

 
Grietje Onnes 

 Groningen 28 augustus 1861 
 Groningen 6 april 1939 
 Groningen 10 april 1939 

(Noorderbegraafplaats) 
 

 
Knelssien Onnes 

 Groningen 11 april 1863 
 Nietap 7 juni 1944 

 Groningen 10 juni 1944 
(Noorderbegraafplaats) 

 
Janna Onnes 

 Groningen 14 augustus 1865 
 Groningen 22 april 1880 

∞ Groningen 17 mei 1885 
 

∞ Groningen 24 nov 1889  

Leendert Venema 
 Groningen 17 augustus 1858 

 Groningen 1 april 1932 
 

Jan Kenter 
 Winschoten 17 maart 1864 
 Groningen 26 april 1926 

 

 
Onne en Trientje woonden in Wijk V, Buiten de Boteringepoort, nummer 45. 
 
Na het overlijden van Onne, huwde Trientje op  24 februari 1870 in Groningen met Jan Bolhuis, zoon 
van Louwe Tonnis Bolhuis en Hinderkien Jans Zuidema.  Samen kregen ze nog 5 kinderen. 
 
 
 

 
  

overlijdensakte Onne Onnes 



Buiten de Boteringepoort 
Sinds de tweede helft van de achttiende eeuw bevonden 
zich verspreid in het gebied woningen van koemelkers en 
moeskers. Langs de oude uitvalsweg van Groningen naar 
Adorp (de huidige Moesstraat) stonden huizen met 
daarachter diepe, langgerekte moestuinen. De naamgeving 
van enkele straten herinnert hier nog aan. Deze weg naar 
Adorp bestond in ieder geval sinds het midden van de 16e 
eeuw. De ligging op het uiteinde van de Hondsrug zorgde 
voor een natuurlijke afwatering. De lager gelegen gronden 
ten zuidwesten van de (huidige) Bessemoerstraat werden 
door 'koemelkers' gebruikt als weidegrond. 
 

 
Bij de grote noordelijke stadsuitbreiding aan het begin 
van de 17de eeuw kwamen de moestuinen, die direct 
ten noorden van de oude vestinggracht lagen, binnen 
de nieuwe vesting te liggen. In de daarop volgende 
jaren werden de moeskers gedwongen hun 
activiteiten in noordelijke en noordwestelijke richting te 
verplaatsen. Buiten de nieuwe Boteringepoort, aan 
weerszijden van de huidige Moesstraat, werden 
nieuwe moestuinen aangelegd. Al snel verschenen 
hier ook woningen, ondanks het algehele 
bebouwingsverbod voor het gebied buiten de poorten.  
 
De kaart toont duidelijk de diepe, langgerekte 
moestuinen achter de woningen aan de Moesstraat 
(het noorden is links op de kaart). 
 
De ouders van Onne (wijk V nummer 13) en Trientje 
(wijk V nummer 19) hadden beide moestuinen in dit 
gebied. Na hun huwelijk woonden zij hier zelf ook (wijk 
V nummer 45). 
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moeskers aan het werk Buiten de Boteringepoort 

Boteringepoort aan stadszijde 



Algemeen Provinciaal- Stads- en Academisch-Ziekenhuis 
 
In 1797 wordt het eerste academisch ziekenhuis, het nosocomium, geopend in het leegstaande 
Groene Weeshuis, onderdeel van het voormalige Jacobijnerklooster tussen de Oude Ebbingestraat en 
Kattenhage. Het bestaat uit twee overwelfde zaaltjes met elk vier bedden voor vrouwen en vier voor 
mannen. Het doel om aan het ziekbed onderwijs te geven aan studenten blijkt helaas door gebrek aan 
patiënten nauwelijks haalbaar. De gewone burger beschouwt een ziekenhuis als een sterfhuis voor 
armen en ziet opname als een vernederende vorm van bedeling. Zieken worden doorgaans thuis 
verzorgd, waar de dokter of chirurgijn hen opzoekt. Wie te arm is kan bij een stedelijke instelling 
aankloppen. 

  
Het nosocomium verhuist in 1803 naar het ruimere 
West-Indisch Huis aan de Munnekeholm, op de 
plek van het huidige hoofdpostkantoor. Het 
ziekenhuis functioneert in deze nieuwe behuizing 
goed, al kunnen de wensen van de medische 
faculteit door geldgebrek niet worden vervuld. Het 
aantal bedden blijft gelijk en een ruimte voor 
klinisch onderricht, chirurgie en obstetrie kan 
voorlopig nog niet worden ingericht. In 1810 is er 
een afdeling inwendige ziekten en een afdeling 
chirurgie met twee kraamkamers. Operaties 
moeten op de zaal in het bijzijn van andere 
patiënten worden verricht. De hygiëne laat te 

wensen over. Verplegend personeel zoals wij dat nu kennen, bestaat nog niet. Behalve een 
ziekenvader en -moeder zijn er meiden en knechten die als oppassers fungeren. Zij geven de 
patienten te eten en maken de zalen schoon. In 1817 komen er twee kamers bij voor patiënten met 
uitwendige ziekten, twee voor kraamvrouwen en een theater voor heelkundige operaties. In de 
Almanak der Akademie van Groningen 1820 wordt gesproken over de voortreffelijke inrichting. Zo is 
het chirurgisch instrumentarium uitgebreid en is er een studieverzameling pathologische preparaten 
aangelegd. Studenten bereiden onder toezicht geneesmiddelen in de eigen apotheek. En omdat 
baden indertijd als heilzaam werd gezien, hebben patiënten de beschikking over twee badkamers, 
waarvan ook zieke personen van buiten het hospitaal gebruik kunnen maken. Er is een bibliotheek 
met studieboeken en voor patiënten zijn er “zedenkundige en godsdienstige” werken. Het Heelkundig 
Instituut bevat behalve ziekenzalen ook een operatie-theater waar ook tekenonderwijs wordt gegeven. 
In 1825 maakt hoogleraar P. Hendriksz tegen dit laatste bezwaar. Hij acht het slecht voor de rust van 
de zieken. Tevergeefs: de tekenleraar vindt het theater uiterst geschikt en vindt dat de studenten geen 
overlast geven. 
  
Rond 1850 dreigen de landelijke medische faculteiten te worden opgeheven om plaats te maken voor 
een klinische school in het midden van het land. Men is zelfs bang voor opheffing van de Groningse 
universiteit. Om dit plan voor te zijn wordt het academisch ziekenhuis aan de Munnekeholm 
gereorganiseerd. Het stadsziekenhuis wordt bij het academisch ziekenhuis gevoegd en de exploitatie 
komt voor rekening van het rijk, de provincie en de gemeente. Vanaf 1851 gaat het Algemeen 
Provinciaal, Stads- en Academisch Ziekenhuis heten. De capaciteit wordt uitgebreid tot 124 bedden. 
Dit aantal zal zo blijven tot de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Oostersingel in 1903. 
 
[bron: hetverhaalvangroningen] 

 
  

http://www.hetverhaalvangroningen.nl/verhalen/van-nosocomium-tot-algemeen-provinciaal-stads-en


Nakomelingen 
Jan Harms van der Tuin en Knelssien Klaassens Noorman (4 generaties) 
 

Jan Harms' van der Tuin x Knelssien Klaassens' Noorman 
| Engeltje van der Tuin x Alef Alefs x Derk Tonkens  
| Bouwgien van der Tuin 
| Harm van der Tuin x Jantje Mulder 
| | Jan van der Tuin 
| | Alef van der Tuin x Frederika Stormer 
| | | Harm van der Tuin 
| | | Frederik van der Tuin x Grietje Dijkema 
| | | Jantje van der Tuin x Johannes Arnolli  
| | | Willem van der Tuin x Hendriktje Heersema  
| | | Harm van der Tuin x Mensina van der Wal 
| | Johannes van der Tuin x Pieterdina Wening 
| | Kornelsien van der Tuin x Kornelius van der Velde 
| | Klaas van der Tuin x Trijntje van der Weg 
| | | Jan van der Tuin x Sietske van der Moolen 
| | | Jantje van der Tuin x Hermannus Bazuin 
| | | Johanna van der Tuin x Harm Jan Vos 
| | | Harm van der Tuin x Dirkje Brinksma 
| | | Kornelia van der Tuin x Eiso Oeseburg  
| | Geessien van der Tuin x Siemen Bennekers 
| | Teunis van der Tuin x Louwke Mulder 
| | | Grietje van der Tuin x Henderikus Tekelenburg  
| | | Jantje van der Tuin x Jan Ubbe Freese  
| | | Eisa Knelsien van der Tuin x Albertus Roelof Collij 
| | Hendrik van der Tuin 
| | Hebelina van der Tuin x Eduard Marie de Grijs  
| | Hebelina van der Tuin x Willem Hendrikus Rethans  
| Bougien van der Tuin x Jannes Onnes 

| Trientje van der Tuin x Onne Onnes x Jan Bolhuis 

| Trientje van der Tuin   
| Klaas van der Tuin 
| Teunis van der Tuin x Frouke Bolhuis  
| | Jan van der Tuin x Trijntje Lanting 
| | | Frouwke van der Tuin x Jan Kempinga  
| | | Aldert van der Tuin x Barbara van Dijk  
| | | Cornelia van der Tuin x Klaas Martini  
| | | Cornelia van der Tuin x Jan Gerrit Vrieling  
| | | Teunis van der Tuin x Frederika Post  
| | Hinderkien van der Tuin 
| | Cornelsien van der Tuin x Egbert Horst  
| | Louwe van der Tuin x Zwaantje Ubels  
| | | Frouwktje van der Tuin x Johannes Pieter Jong  
| | | Hendrik van der Tuin x Geertruida Jantje Zijlman  
| | | Aaltje van der Tuin x Teunis Schoorl  
| Jan van der Tuin 
| Johanna van der Tuin x Coenraad Evers  
| Knelssien van der Tuin x Jan Frederikus' Leverman  
| Grietje van der Tuin 

  



 

Legenda 
 
 geboren / born 
∞ gehuwd / married 
 overleden / died 
 begraven / burried 
 

 


