
Inleiding

De familie Ubbena stamt af van Rembert Ubbena, Kerkvoogd te Larrelt (Oost Friesland, Duits-
land), burgemeester van Emden en vaandrig, hij overleed in 1514. Hij was getrouwd met 
een onbekende vrouw Wilhelms met wie hij twee kinderen kreeg: Wilhelm Remedes Ubbena 
en Ubbo Remets. Zijn tweede vrouw was Eiske Hompen, met haar kreeg vier kinderen, Anna 
Hayena (Ubbena), Hayo Hompen, Frowke Remets Ubbena en Hebe Remets Ubbena. 
 De oudste zoon Wilhelm vertrok in 1538 om geloofsredenen naar Nederland waar hij een 
jaar later overleed. In 1553 verdelen zijn kinderen de erfenis en uit die verdeling valt op te 
maken wie de kinderen waren van Wilhelm Ubbena en zijn vrouw Ave. Dit zijn: 
 - Houwe Ubbena, getrouwd met Remmert Fraylema (van Berum)
 - Remet Ubbena, getrouwd met Houwe Weyerts, overleden voor 1553
 - Willem Ubbena, getrouwd met Elisabeth Alberda en Amele Enthens
 - Jochum (Joachim) Ubbena de Riemedes, getrouwd met Johanna Jarges

De genealogie van Howe Ubbena en Remmert van Berum is uitgewerkt in jaargang 61 (1943) 
van De Nederlandsche Leeuw en die laat ik daarom hier buiten beschouwing. 
Van Jochum (ook wel Joachim) en Willem Ubbena is ook een genealogie verschenen in 
De Nederlandsche Leeuw (1967), maar die is niet volledig. Doordat er nu steeds meer 
documenten digitaal beschikbaar zijn werd het mogelijk die genealogie nog eens tegen 
het licht te houden en aan te vullen. De nazaten van Willem worden ook wel de Groningse 
Ubbena’s genoemd, de genealogie van deze tak staat in een ander document dat te vinden is 
op geschiedenisweb.nl. 
Hieronder volgt de genealogie van de ‘Drentse’ tak, de nazaten van Joachim Ubbena. Zij 
vestigden zich onder andere vlakbij de plaats Vries aan de Drentse Aa, daar ligt tegenwoordig 
het plaatsje Ubbena dat naar hen genoemd is. Deze tak had ook een huis in Bentheim dat al 
in hun bezit was voordat de familie zich in Drenthe vestigde. 

NB Ik heb deze genealogie gemaakt in het kader van een ander onderzoek. Daarom staan 
niet alle data of gegevens uit akten vermeld.

Eerste generatie

Uitgangspunt voor deze genealogie is een akte uit 1598. Het regest van die akte luidt: Akte 
van ruiling tussen Duurt Ubbena, Catherina Ubbena en Willem Ubbena, kinderen van wijlen 
Joachim Ubbenhea, en Johan van den Clooster en zijn vrouw Catharina, waarbij Van den 
Clooster en zijn vrouw een hofstede op de Brink verkrijgen en de kinderen van Joachim 
Ubbena de ernaast gelegen hofstede op de Helperbrink, 1598. 
 De term wijlen klopt niet helemaal, Joachim Ubbena leefde nog in 1598. Vermoedelijk 
heeft hij voor zijn dood al zijn goederen overgedragen aan zijn kinderen en is deze akte daar 
de weerslag van. Hieruit valt op te maken dat er in 1598 drie erfgenamen waren van Joachim 
Ubbena: Duurt, Willem en Catharina. Uit een andere akte blijkt dat Joachim al eerder grond 
had geschonken aan een dochter Teteke. Mogelijk dat zij daarom hier niet vermeld staat als 
mede-erfgenaam. Daarmee kom ik op vier nog in leven zijnde kinderen waarvan de nazaten 
uit latere akten blijken. Joachim en zijn vrouw Johanna Jarges hadden ook een dochter Ave 
die niet genoemd wordt bij deze verdeling, vermoedelijk omdat ook zij al getrouwd was en 
haar deel eerder had ontvangen. 
 De verdeling van de erfenis van de Ubbena’s had nogal wat voeten in aarde. Dit zal 
ongetwijfeld komen door het verschil in religie tussen Joachim Ubbena en zijn broer Willem. 
Joachim was katholiek en spaansgezind. Zijn broer Willem was protestant en Staatsgezind. 
Na de Reformatie en alle strijd daaromheen in Groningen zullen de verhoudingen tussen 
beide takken niet goed geweest zijn waardoor de verdeling van de erfenis van de vader van 
Joachim en Willem, Wilhelm, lang duurde. 
 In 1624 was er onenigheid over wat er wel en niet deel uitmaakte van de boedel van 
Joachim (en zijn broer Willem?) en werd er door een deel van de erven een akte opgesteld. 
Het regest van die akte is:
Akte, waarbij Catharina Ubbena, Reint Alberda, Hillebrand Entens, Ludolf Heerma, Coppen 



Alberts Jarges, Johan Ubbena, Ludolf Ubbena, Coppen tho Nanzum en Harm Ubbena, 
erfgenamen van Joachim Ubbena, bevestigen, dat Joachim Ubbena bij zijn leven aan Redmer 
Coninck verkocht had een stuk land bij de Oosterpoort, binnen de stad, 1624.
Hiermee is er wat meer duidelijk over wie de erfgenamen in 1624 waren. 
 In 1621 was er ook een concept gemaakt van een akte met een vergelijkbare strekking:
Akte, waarbij Coppen Alberts Jarges en Hildebrand Entens, mede namens de andere 
erfgenamen van Joachim Ubbena, verklaren in 1621 verkocht te hebben aan Redmer Coninck 
de helft van 60 jukken land te Leens, thans gebruikt door Rypke Geerts en Luwe Dates, 
ongedateerd concept (1624). Deze 60 jukken land waren in 1574 door Joachim Ubbena 
gekocht (zie de vermeldingen). Koper Redmer Coninck is een schoonzoon van Teteke Ubbena. 
 In 1641 volgt nog een verdeling waarin de kleinkinderen van Joachim Ubbena een 
regeling treffen rond een aantal graven in de Martinikerk. De omschrijving daarvan is: 
Nalatenschap van ridder Jochum Ubbena (Legersteden in de Martinikerk) tussen Elysabeth 
de Syghers weduwe Ubbena voor haar dochters Aaltyen en Johanna Ubbena, Casper van 
Asswede van zijn echtgenote Helena Ubbena, Coppen thoe Nansum voor zijn echtgenote 
Johanna Uffkens, Lamme Uffkens weduwe Entens, Harmen Ubbena, Helena Ketwijck, Jochum 
Frans Ubbena, Duirt Ubbena, de erfgenamen van vrouw Teetke Jarges, Hilbrant Entens, 
Ludolph van Heerema en zijn zusters, 1641 feb 16

Sommige van de hierboven genoemde erfgenamen komen uit de Groningse tak van de 
Ubbena’s. Dit zijn Reint Alberda (getrouwd met Christina Uffkens, dochter van Ida Ubbena), 
Hillebrand Entens (zoon van Swane Ubbena), Coppen tho Nansum (getrouwd met Joanna 
Uffkens, dochter van Ida Ubbena) en Lamme Uffkens (dochter van Ida Ubbena). Zie voor 
meer informatie over hen het bestand De Groningse Ubbena’s dat ook te vinden is op 
geschiedenisweb.nl. 
Voor de Drentse tak volgt dan onderstaande genealogie, beginnend met Joachim Ubbena en 
Johanna Jarges als de eerste generatie.

1 Joachim Ubbena getrouwd met Johanna Jarges
Joachim is lange tijd burgemeester van Groningen en speelt een grote rol in de politieke 
verwikkelingen rond 1580. Op 7 november 1582 werd hij daarom door Philips II in 
de ridderstand verheven. Naast burgemeester was Ubbena ook de voorzitter van een 
armengasthuis in Groningen, Sint Jan, dat sinds die tijd het Ubbenagasthuis heet. Joachim 
overleed rond het jaar 1600.

Uit dit huwelijk:
 1 Teteke Ubbena, zie 2a.

2 Catharina Ubbena, zie 2b.

3 Duurt Ubbena, zie 2c.

4 Willem Ubbena, zie 2d.

5 Ludolf Ubbena, overleden op 26 oktober 1581 (vermeld Diarium Alting, p. 536).

6 Ave Ubbena, zie 2e.

Vermeldingen:
1558 Philips etc. verpandt aan Joachim Ubbena eenige met name genoemde inkomsten, waaronder die 

van Boltinger goed te Anloo, voor 750 pond op nader aangegeven voorwaarden (dit moet zijn het 
Woltingergoed). 1558 

1559 Akte van verkoop door Geert de Mepsche en zijn vrouw Hille aan Joachim Ubbena en zijn vrouw 
Johanna van een halve hof, waarvan de koper reeds het andere gedeelte bezit, gelegen bij de 
Oosterpoort te Groningen. 1559.

1565 Genoemd in de goorspraken van Drenthe van 1565: Borgermeester Joachum Ubbena contra Johan 
Raevenborch, op eene onrechte esschinge.

1574 Akte van transport door Johan Witte en zijn vrouw Anna Entens aan Joachim Ubbena en zijn vrouw 
Johanna Jarges van 60 juk land te Leens, thans gebruikt door Tonnis Berends. Regest nr. 371, 1574.

1582 Register van ontvangsten en uitgaven, Ubbenagasthuis 1623-1685 (archief Maasbree) Het register 
bevat nog achteraan het afschrift van twee stukken van Philips II, nl. van 1582 October 31, 
waarbij privilegies verleend worden aan de stad Groningen, en van 1582 November 7, waarbij de 
burgemeester Joachim Ubbena tot den ridderstand wordt verheven.



1584 Burgemeester en raad van Groningen oorkonden, dat ridder Joachim Ubbema, hun medeburgemeester, 
als voorzitter van het armengasthuis van St. Jan, met Johan Harmens en Elsken, zijne echtgenoote 
een ruil aangaan, waarbij deze aan voornoemd gasthuis opdragen een huis met “tymmer so 
daer upstaet und namael getimmert mach worden met alles so eertfast ende nagevast ist niet 
uuthbesunclert” 2 maart 1584.

1589 Akte van verkoop en overdracht door Joachim Ubena aan zijn dochter Teteke Ubbena, weduwe van 
Johan Jarges, van een heerd land te Bedum, groot c. 30 grazen. 1602. Met voorgaande aankomsttitel, 
1589

1592 Eigendomsbewijzen voor burgemeester Joachim Ubbena, ridder, van de door hem gerechtelijk 
gekochte 5 jukken (6 grazen?) land in de Andelster uiterdijk en de daarbij behorende aanwas en 
kwelder, 1588, 1592 Mogelijk is dit land later vererfd op zijn dochter Teteke, vrouw van Johan Jarges. 

1598 Akte van ruiling tussen Duurt Ubbena, Catherina Ubbena en Willem Ubbena, kinderen van Joachim 
Ubbenhea, en Johan van den Clooster en zijn vrouw Catharina, waarbij Van den Clooster en zijn vrouw 
een hofstede op de Brink verkrijgen en de kinderen van Joachim Ubbena de ernaast gelegen hofstede 
op de Helperbrink, 1598.

1599 Goorspraken Drenthe 1599, conflict tussen Juffrouw Tine Ubbena uit naam van haar vader met de 
buren van Tinaarlo over onrechtmatig gebruik van haar grond. De buren van Zeegse en Taarlo geven 
aan dat edele erentfeste Jochim Ubbena moet binnen 3 weken bewijzen dat het land wederrechtelijk 
gebruikt wordt.

1600 Archieven etstoel Drenthe 1600: Joachim Ubbena getuigt, op verzoek van de buren van Zuitlaren, 
dat een boom staande op zijne c. 50 jaren geleden gekochte hoeve op Zuitlarer-vehne, in Zuitlarer-
marcke, steeds is gehouden voor de markescheiding tusschen Zuitlaren en Annen. Actum Groningen 
ten huise van Griete der weduen van zal. Peter Broersema in de Blauwen Kruse an den Bredenmarckt, 
up den elfften dach Octobris anno Domini duisent sesshondert. Afschrift gemerkt “F2o”. Het 
oorspronkelijke stuk was geteekend door Joachim Ubbena “ritter”.

Tweede generatie

2a Teteke Ubbena getrouwd met  Johan Jarges. Teteke is overleden in 1602 en begraven 
in Bedum. 

Uit dit huwelijk: 
1 Bernard Jarges, getrouwd met Evertje Ompteda in 1609. Bernard is overleden in 
1624. Evertje Ompteda is een dochter van Harmen Ompteda en Agatha Conincks van 
Ballen (NL Leeuw 1925).
Bernard en Evertje kregen drie kinderen: Frouck Jarges, Teteke Jarges en Jan Jarges.

- Froucke Jarghers trouwt met Willem van Berum, jonker en hoveling in Vierburen in 
1636. 
- Teteke Jarges, trouwt in 1631 met Onno van Berum. In 1641 treedt Onno van 
Berum op als vertegenwoordiger van Teteke Ubbena’s erfgenamen. Een zoon van 
Onno en Teteke, Berend van Berum, (geb. c. 1636, overl. 25 Dec. 1693) trouwt rond 
1673 met Wendela Cunera Ubbena (zie 4d).
- Over Jan Jarges heb ik niets gevonden.
Berend Jarges en zijn broer Albert zijn in 1614 getuigen bij het huwelijk van Ludolf 
Heerma, oudste zoon van hun tante Ave Ubbena (zie 2e). 

2 Albert Jarges. De Jarges waren eigenaar van het huis Alma of Allema te Bedum. Dit 
huis kwam na het overlijden van Teteke vermoedelijk in 1602 in bezit van Albert. Hij was 
getrouwd met Anna Grotthaus of Groothusen von Spyck. 
Albert en Anna kregen twee kinderen: Teteke en Coppen.

- Teteke Jarghes up Alma, trouwt met Johan Lewe van Zandeweer. Tweede huwelijk 
met Philippus van Wijtsma (jonker). Ze verkoopt Alma rond 1673 als weduwe. Ze 
krijgt in elk geval twee dochters: Biwe Lewe, later getrouwd met Reint van Munster op 
Folkerda, en Maria Bibiana van Wytsma, getrouwd met jonker Peter Aggama.
Anna Groothuis is een dochter van Cord Grothus von Spyck en Gela Beninga. Gela is 
weer de dochter van de Oostfriese geschiedschrijver Eggerik Beninga. Anna bracht 
in haar huwelijk met Cord het goed de Middelste Burg in Grothusen in Oostfriesland 
mee. Cord had zelf al bezittingen in Spyck, gelegen bij Lingen in Duitsland. 
Bij het huwelijk van Tetekes dochter Maria Bibiana van Wytsma in 1660 noemt Philip 
van Wytsma zich ‘joncker Philippus Wytsma op Alma tot Bedum, Groothuisen en 
Underwierum.’ Het goed in Groothusen is dus door Teteke geërfd. Na haar valt het toe 



aan Biwe Lewe. Onderwierum is dan ook door Teteke geërfd van haar broer Coppen 
Alberts Jarges. Soms worden dit Duitse bezit Spyk en het Groningse Spijk (waar de 
Ubbena’s bezit hadden) met elkaar verward.
Zie hiervoor: Kempe, Enno Friedrich: Die Middelste Burg in Groothusen. URL: http://
groothusen.net/wp-content/uploads/2011/03/Die-MiddelsteBurg-in-Groothusen1.pdf.
Anna Grothaus erfde geen bezittingen in Spyck, die gingen in 1612 naar haar broer 
Karl von Grothaus, die in 1648 nog steeds eigenaar was. 

- Coppen Alberts Jarges op Allema (=Alma), trouwt met Lucretia Clant in 1626 en in 
1630 met juffer Catharina van Burmania. Ook wel heer toe Bedum, Onderwierum en 
Faen.

3 Coppen Jarges, overleden in 1620.

4 Ave Jarges, getrouwd met Redmer Coninck. Ave overleed voor 1610. Geen 
huwelijksdatum gevonden, Redmer Coninck hertrouwt met Harmen Entens op 08-12-
1609 in Groningen. 

5 Cristina Jarges, getrouwd in 1626 met Evert de Mepsche van Takkenborg te 
Garmerwolde.

Vermeldingen:
1589 Akte van verkoop en overdracht door Joachim Ubena aan zijn dochter Teteke Ubbena, weduwe van 

Johan Jarges, van een heerd land te Bedum, groot c. 30 grazen. 1602. Met voorgaande aankomsttitel, 
1589

1602 Grafsteen in de kerk van Bedum: ANNO 1602, DEN 28 NOVEMBRIS SNACHTS, IS DE ED. ERENTRYCKE 
VROWE TETEKA JARGHES, WED WE DES ED. ENDE ERENTFESTEN JOHAN JARGHES, ONTSLAPEN, 
WELKEERS ZELE GODT GENADIH SY.

1641 Nalatenschap van ridder Jochum Ubbena (Legersteden in de Martinikerk) tussen Elysabeth de Syghers 
weduwe Ubbena voor haar dochters Aaltyen en Johanna Ubbena, Casper van Asswede van zijn 
echtgenote Helena Ubbena, Coppen thoe Nansum voor zijn echtgenote Johanna Uffkens, Lamme 
Uffkens weduwe Entens, Harmen Ubbena, Helena Ketwijck, Jochum Frans Ubbena, Duirt Ubbena, de 
erfgenamen van vrouw Teetke Jarges, Hilbrant Entens, Ludolph van Heerema en zijn zusters, 1641.

2b Catharina Ubbena
Over Catharina is vrijwel niets bekend. Ze is overleden tussen 1624 en 1641. 

Vermeldingen:
Genoemd in de akte van verdeling van 1598 en die van 1624.
1599 Goorspraken, conflict tussen Juffrouw Trine Ubbena uit naam van haar vader met de buren van 

Tinaarlo over onrechtmatig gebruik van haar grond. De buren van Zeegse en Taarlo geven aan dat 
edele erentfeste Jochim Ubbena moet binnen 3 weken bewijzen dat het land wederrechtelijk gebruikt 
wordt.

1601 Akte van opmeting door Hillebrand Hopper voor Catharina Ubbena van de nieuw gebouwde huizen bij 
de Oosterpoort, tussen het Kattendiep en het St. Anthoniegasthuis, 1601.

2c Duurt Ubbena, getrouwd met Hille (ook wel Wigboldine) Lewe
Duurt Ubbena, zoon van Joachim Ubbena en Johanna Jarges. Hij is overleden op 4 mei 1615.
Hij is getrouwd op 20 november 1575 met Hille Lewe die ook wel Wigboldine Lewe wordt 
genoemd. Zij is vermoedelijk een dochter van Geert Lewe en Hille de Mepsche. Hille Lewe had 
een zus Wemele Lewe, getrouwd met Egbert Alberda, die weer gelieerd is aan de Groningse 
Ubbena’s in Spijk. 

Duurt was eigenaar van een watermolen in de Hunze, deze stond op de plaats die nu nog 
steeds Oudemolen heet nabij het gehucht dat nu Ubbena heet. De molen brandde in 1602 af. 
Duurt heeft toen aangeboden om een nieuwe molen te bouwen bij Zeegse waar hij ook grond 
bezat. Uiteindelijk kwam er toch een nieuwe molen vlakbij de oude. 
Er zijn geen aanwijzingen dat Duurt Ubbena in Oudemolen woonde, vermoedelijk woonde hij 
in Gasteren, maar het kan ook zijn dat hij in Bentheim is gaan wonen. Zie daarvoor de tekst 
bij zijn zoon Harmen Ubbena (3a). 



Uit dit huwelijk:

1 Harmen Ubbena, zie 3a.

2 Johanna Ubbena, zie 3b.

3 Ludolff Ubbena, zie 3c.

4 Johan Ubbena, zie 3d.

Vermeldingen: 
1595 Mogelijk in Goorspraken 5 maart 1595 “die buiren van Ahnlo hebben een eeschinge gedaan aan Luirt 

Ubkena”.
1598 Akte van ruiling tussen Duurt Ubbena, Catherina Ubbena en Willem Ubbena, kinderen van wijlen 

Joachim Ubbenhea, en Johan van den Clooster en zijn vrouw Catharina, waarbij Van den Clooster 
en zijn vrouw een hofstede op de Brink verkrijgen en de kinderen van Joachim Ubbena de ernaast 
gelegen hofstede op de Helperbrink, 1598.

1598 Duurt Ubbena tegen Evert van Tongeren over het erve Meierink in de buurschap Welsum, schoutambt 
Dalfsen. Evert van Tongeren was ambtman van het stift (klooster) Essen en schult van Ommen. Hij 
was getrouwd met Bele van Besten. Bele is weer een zus van Susanna van Besten, zie hieronder bij 
Willem Ubbena.

1612 Oude Staten Archieven, inv.nr. 621, Register:Vries, 1612 : Aangeslagene: de joncker 
Buurschap: Seegse Bezit: 6 mud. In 1602 brandde de molen in Oude Molen af en stelde Duurt Ubbena 
voor om een nieuwe molen te bouwen op zijn hoger gelegen grond bij Taarlo en Zeegse. 

1612 Register bezaaide landen onder Gasteren - Aangeslagene: Durt Obbenae, Buurschap: Gasteren, Bezit: 
4 mud

2d Willem Ubbena, zoon van Joachim Ubbena en Johanna Jarges, overleden rond 1611, 
getrouwd met: 

1 Aleyt van Haersolte, dochter van Steven van de Haersolte van den Berg en Anna 
Knoppert. Dit huwelijk wordt vermeld in het testament van Steven van Haersolte in het 
archief van Overijssel. In het Stadsarchief van Zwolle zijn twee verwijzingen naar rechtszaken 
van de broers Ubbena te vinden die ook wat informatie geven:

- Johan van Haersolte, Willem Ubbena en Geert van Haersolte tegen Beatersche ten 
Bussch, vrouw van Willem van Coelen over de betaling van een vordering in geld. 
Datering: 1574
- Duurt Ubbena tegen Evert van Tongeren over het erve Meierink in de buurschap 
Welsum, schoutambt Dalfsen Datering: 1598 (zie ook hierboven bij 2c).
De familie van Haersolte bewoonde Huis den Berg in Dalfsen en Johan en Geert van 
Haersolte zijn broers van Aleyt. In de zaak tegen Beatersche ten Bussch treedt Willem 
Ubbena op als vertegenwoordiger van Aleyt. De zaak die Duurt voert gaat vermoedelijk 
over een leen van het stift Essen bij Dalfsen dat aan Aleyt toeviel.

Vermoedelijk kenden Willem Ubbena en Aleyt van Haersolte elkaar via het huis van 
de Ubbena’s in Bentheim, het Huis Oedinghof in Essche, kerspel Veldhausen bij de 
stad Bentheim. In 1605 trouwt bovengenoemde broer van Aleyt, Geert van Haersolte, 
met Susanna van Besten. In 1587 verklaart Arendt Krull, richter en gograaf te Uelsen, 
dat Geerdt van Haersolte en Susanna Bestenn van 1574 to 1587 te Neuenhaus (ook 
graafschap Bentheim) gewoond hebben, en dat Geert na het overlijden van zijn vrouw 
zijn intrek genomen heeft op de vesting Schulenburgh. De Schulenburg ligt in het 
gehucht Essche. Geert van Haersolte was daar dus ‘de buurman’ van de Ubbena’s.
In het doopboek van Essche staat dat Harmen Ubbena, zoon van Duurt, daar geboren 
zou zijn. Dat wijst erop dat de Oedinghof toen ook door de Ubbena’s bewoond werd, 
vermoedelijk door Duurt Ubbena, Willems broer. 

Er zijn ook verbanden te vinden via latere huwelijken. De Susanna van Besten die 
op Schulenburg woonde heeft een broer Johan van Besten. Deze was getrouwd met 
Geertruit de Sigers en daarna met Johanna de Mepsche en woonde in Eelde, dus vlakbij 
Groningen en Oudemolen. De zoon van Willem Ubbena (3e) trouwt met een Johanna de 
Mepsche en daarna een Elisabeth de Sigers. 



Hendrik van Besten, een andere broer van Susanna, was getrouwd met Helstje van 
Uterwijck. Hun dochter Maria is getrouwd met Diederik Scherf, die we later terugzien als 
de koper van de borg Bolsiersema waar deze Willem Ubbena woonde met zijn tweede 
vrouw. De dochter van Johan van Besten en Johanna de Mepsche is getrouwd met Coert 
van Aswede. De broer van Coert, Caspar zien we terug als man van Helena Ubbena, 
Willems dochter. 

Uit het huwelijk met Aleyt van Haersolte zijn geen kinderen bekend. 

2 Aleyt Clant, dochter van Lucas Clant en Heyle (ook Hille) Leuwens, overleden in 1590. 
Lucas en Heyle deden in 1566 een schenking aan het Vrouw Siwenconvent in Groningen 
(zie F. J. Bakker, Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594). In 1582 was 
er een geschil tussen de kinderen van wijlen Heile Leuwens, anders Clantz, en Gijsebert 
Arentz, procurator van het fraterhuis te Groningen. Daarin komt Willem Ubbena niet 
voor. 
Voor dit huwelijk heb ik geen akten gevonden, wel is er een grafzerk in de kerk van 
Leermens met het volgende opschrift:
ANNO 1590, DEN 30DEN JUNY, STARFF DE ERENTRYCKE UNDE DOEGETSSAME JUFFER 
ALEYT CLANTS ANDERS UBBENA, JUFFER THO BOELSSIERSSEMA UNDE LEERMENS, DE 
GODT GENEDICH UNDE BARMHARTICH WILL SSYN. AMEN. P.I.C.I.L.S.
De borg Bolsiersema was altijd bezit van de familie Clant. Nadat Lucas Clant als laatste 
eigenaar was overleden zou de borg naar zijn dochter Aleyt zijn vererfd. In de notities 
van Groninger bestuurder Hammonius staat onder 12 oktober 1588 vermeld dat hij 
vergadert met ‘Willem Ubbena toe Boelsijrsema’ wat er op wijst dat er een band was 
tussen de familie Clant en Willem Ubbena. 

Uit dit huwelijk:
1 Willem Ubbena, zie 3e.

2 Heile Ubbena, ook wel Helena genoemd. Zij is op 03-10-1612 in Groningen getrouwd 
met Bartolt Sissinck. Op 24-10-1630 in Groningen hertrouwd met Casper van Aswede 
als Helena Ubbena, weduwe van Bartelt Sissinck. Caspar van Aswede is een zoon van 
Coert van Aswede en Geertruit den Besten. 

Vermeldingen:
1598 Akte van ruiling tussen Duurt Ubbena, Catherina Ubbena en Willem Ubbena, kinderen van wijlen 

Joachim Ubbenhea, en Johan van den Clooster en zijn vrouw Catharina, waarbij Van den Clooster 
en zijn vrouw een hofstede op de Brink verkrijgen en de kinderen van Joachim Ubbena de ernaast 
gelegen hofstede op de Helperbrink, 1598.

2e Ave Ubbena, getrouwd met Tiaert van Heerma, zoon van Douwe van Heerma en Luts van 
Frittema. 
Ave overleed voor in elk geval voor 1603, in dat jaar hertrouwt Tjaert (mogelijk zelfs al voor 
1598). Tiaert is voor 1614 overleden. 
Noch Ave, noch haar erfgenamen worden genoemd in de akte van 1598. Wanneer ook andere 
erfdelen verdeeld moeten worden in 1624 en 1641 zijn zij wel als erfgenaam vermeld. Ave en 
Tiaert hadden vier kinderen die later dus erfgenaam zijn van Joachim Ubbena. 
Tiaert was vanaf 1584 hopman in Spaanse dienst en verbleef hij op de Tammingaborg in 
Hornhuizen. Hij wordt voor het laatst vermeld in mei 1591 wanneer hij met zijn troepen in-
gesloten is bij Delfzijl en per postduif nog een bericht naar het bestuur van Groningen stuurt. 
De inname van Delfzijl door de Staatse legers verliep makkelijk doordat de aanwezige tro-
epen amper verzet boden. Als straf voor dit gebrek aan verzet wordt het vendel van Heerma 
opgeheven. Waar hij toen naar toe is gegaan is niet duidelijk. Het zou Larelt in Oost Friesland 
kunnen zijn. Daar hadden de Ubbena’s nog bezit en daar was een Johan Clant pastoor tot 
1595. Johan was de vader van Tjaerts tweede vrouw Wemele Clant. 

Uit dit huwelijk:
1 Ludolff Ivo Heerma, geboren 16 aug 1585 (volgens de Haan Hettema) in 1614 op de 



Tammingaborg getrouwd met Bele Sickinge. 

2 Tjaerdtke Heerma anders Gramaye, getrouwd met Ido Gramaye in 1608. Zij komt 
ook met de ‘vernederlandste’ naam Theodora voor.

3 Ave Heerma getrouwd met Nicolaas Biese.

4 Joanna Lucia Heerma, getrouwd met Johan Verdugo.

Vermeldingen:
1584 Diarium Alting: Dinxdach 9 octobris 1584: Wybrandt van Gotlhum, Stadt ende Lande hoptman in de 

Marne, is voer Oterdum in een schip doert lijff geschoten ende dezen morgen hiir doot brocht. Tjaert 
van Herema, borgermester Joachim Ubbena swager, in desselffs plaetz erwehelet. 

 NB Erbij staat een noot dat zwager ook schoonzoon kan betekenen. 
1604 Het testament van Luts van Frittema vermeld Aef van Obbena als overleden vrouw van haar zoon 

Tjaert. 
1614 mei 15: Berendt Jarges oorkondt, dat Ludolff Ivo Heerma en zijne zusters Tjaerdtke Heerma anders 

Gramaye, Ave Heerma en haar man Nicolaas Biese en Joanna Lucia Heerma eene scheiding en deeling 
aangaan van de landerijen, rentbrieven en gereede gelden, nagelaten door hare moeder Ave Ubbema 
anders Heerma.

1636 Theodora van Heerma, echtgenoote van Ido Gramaye, oorkondt, dat zij met procuratie van haren 
man van 5 Mei 1636 aan haren broeder Ludolph van Heerma en zijne vrouw Bele Sickinghe verkoopt 
en opdraagt haar 1/6 deel met nog de helft van 1/6 en het 1/3 deel van 1/6, welke laatste deel zij 
verkregen heeft bij cessie van hare zusters Ada en Joanna van Heerma, in de erfenis van haren 
vader Tyaerdt van Heerma, in natura bevonden 31 Juli 1636, in het bezit der overige deelen van 
welke nalatenschap Ludolph reeds gekomen is, zoo door erfenis, cessie als koop. ...... in den jaere 
sestynhondert ende sesendartich den vierden Augusti. “.

-  Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594, door Johan Julsing 
(bewerkt door Jan van den Broek), p. 58 vermeld ook twee bronnen waarin Ave als dochter van 
Joachim Ubbena wordt aangeduid. 

Derde generatie

3a Harmen Ubbena, zoon van Duurt Ubbena en Hille Lewe, overleden voor 1664. Mogelijk 
getrouwd met Geertruyt van Nagel, maar heb dit niet kunnen verifiëren. In de kwartierstaat 
van kleindochter Maria van Uterwijck staat zij vermeld, met daarbij van haar ouders alleen 
de achternamen Nagel en Ledebuir. Dit zijn misschien Herman Naegell tot Ampsen en Anna 
Ledebuirs. De familie Nagell van Ampsen waren leenmannen van Maurits en Adolf Ripperda, 
die zowel in Vorden als Peize bezit hadden. 
 Harmen Ubbena woonde in Graafschap Bentheim en werd daar Herman Ubbina 
genoemd. Bij de huwelijksregistratie van zijn zoon Harmen in 1664 is hij genoteerd als “Sahl. 
Herman Ubbina”. Op de kwartierstaat van zijn kleindochter staat hij vermeld als “Herman 
von Ubbina Heer toe Oldenmölen en Essche”. Herman woonde in Essche bij Veldhausen 
in Bentheim op het huis Oedinghof. Hij was ook aangeslagene voor de grondschatting in 
Oudemolen van 1630 tot 1654 wat past bij zijn titels in deze kwartierstaat. 

Uit dit huwelijk:
1 Duurt Ubbena, zie 4a.

2 Harmen Ubbena, zie 4b.

3 Joachim Egbert Ubbena, overleden rond 1660. Vermeld in Archief Oldhagensdorp, 
die bevat een akte uit 1660 waarin de scheiding en deling van de nalatenschap van 
Joachim (Egbert) Ubbena tussen zijn broers Duurt en Harmen Ubbena wordt geregeld. 

4 misschien een onbekende zoon die in Nordhorn Frenswegen de volgende drie 
kinderen liet dopen met een andere achternaam dan de kinderen van Harmen: 

1 Hermann Ubna, gedoopt op 27 april 1666 in Nordhorn. Begraven in Frenswegen 
in 1745 en volgens De Nederlandsche Leeuw de laatste Ubbena. 
2 Judocus Casparus Ubna, gedoopt op 02 maart 1668 in Nordhorn
3 Maria Gesina (Gertrudis) Ubna, gedoopt op 04 april 1670 in Nordhorn. Maria 
is in 1700 getrouwd met Claus von Langen, erfgenaam van het Landgoed Spyck 



bij Lingen. Dit landgoed was eerder bezit van Cord van Groothuis die hierboven 
vermeld staat bij de nazaten van Teteke Jarges. 
Maria Gesina en Claus von Langen krijgen in ieder geval een zoon Franz Moritz von 
Langen die Spyck erft, en een dochter Anna Juit Elisabeth von Langen. In 1747 
staat vermeld in het doopboek van Ootmarsum: 21 december 1747, baptizata est 
Joanna Elisabeth Haane ex urbe, parentes Bernardus et Maria Barsols [?], matrina 
illustrissima Domina D. de Lange, vrouwe van de Heer Baronne van Assche broek 
tot Esehe. De getuigen bij deze doop is een vrouwe van Langen, vrouw van Baron 
van Asschebroek tot Essche. 
In het kerkboek van Essche staan vermeld: 
begraben: 18.11.1779 in Veldhausen, Anna Juit Elisabeth Aschenbroek zu Esche 
(Zusatz Davina: Witwe des verstorbenen Herman Wilhelm Aschenbroek)
begraben: 02.09.1772 in Frenswegen, Der Hochwohlgeborener Herr Herman 
Wilhelm Van Aschebroek, Herr von Odinkhof zu Esche. Im Kloster Frenswegen 
beerdigt.
Verder was in de kerk van Veldhausen de volgende inscriptie aanwezig:
Obyt / den 13. 9bris 1779 de hoog welgebohrene / Asschenbroek, Dame von het 
adelyk Huys / Vryvrouw A. E. van Lingen, Douairiere von / Oedinghof in Esche / 
R.I.S.P. Met wapens in olieverf. 
De familie Van Langen had banden met de familie van Aswede die weer getrouwd 
is met Harmens nicht Helena (zie 2d). Het goed Arkenstede in Munster was eerst 
van de Asswedes en later van de Van Langens.
Er moet haast wel een relatie zijn tussen het gezin Ubna en de familie Ubbena, 
maar ik heb niet kunnen achterhalen hoe die relatie precies was. 

Vermeldingen:
1624 Akte, waarbij Catharina Ubbena, Reint Alberda, Hillebrand Entens, Ludolf Heerma, Coppen Alberts 

Jarges, Johan Ubbena, Ludolf Ubbena, Coppen tho Nanzum en Harm Ubbena, erfgenamen van Joachim 
Ubbena, bevestigen, dat Joachim Ubbena bij zijn leven aan Redmer Coninck verkocht had een stuk 
land bij de Oosterpoort, binnen de stad, 1624.

1640 Belening in het Leenrepetorium: 1640 jan 7 (OE fol 38v) Helena van Kettwich na de dood van Coenraet 
van Dedem. Hulder haar oom en voogd Herman Ubbena. Den tienden tot Essche, smal ende grof, mit 
al synen toebehoren, gelegen in den kerspel van Velthusen in der buerscap van Essche. Helena is een 
dochter van Johanna Ubbena, Harmens zus. Zij erfde de tienden na het overlijden van haar vader 
Evert van Ketwich die het weer erfde van de familie Van Dedem. De Van Dedems bezaten het huis 
Schulenburg in Essche. 

1641 Nalatenschap van ridder Jochum Ubbena (Legersteden in de Martinikerk) tussen Elysabeth de Syghers 
weduwe Ubbena voor haar dochters Aaltyen en Johanna Ubbena, Casper van Asswede van zijn 
echtgenote Helena Ubbena, Coppen thoe Nansum voor zijn echtgenote Johanna Uffkens, Lamme 
Uffkens weduwe Entens, Harmen Ubbena, Helena Ketwijck, Jochum Frans Ubbena, Duirt Ubbena, de 
erfgenamen van vrouw Teetke Jarges, Hilbrant Entens, Ludolph van Heerema en zijn zusters, 1641.

1643 Akte van cessie door de drost en de gedeputeerden van het landschap Drente aan Harmen Ubbena tot 
Oldemeulen van een volle waar in de marke Gasteren, behorende tot de domeinen van het landschap, 
1643.

1643 Belening in het Leenrepetorium: 1643 jun 16 (OE fol 124v) Herman Ubbena na opdracht door Helena 
Kettwichs, vrouw van Reynt Alberda. Den tienden tot Essche, smal ende grof, mit al synen toebehoren, 
gelegen in den kerspel van Velthusen in der buerscap van Essche. 

-  Heraldische staat met zestien kwartieren van Maria van Uterwijck, ongedateerd, (1e helft 18e eeuw).

3b Johanna Ubbena, dochter van Duurt Ubbena en Hille Lewe. Overleden voor 12 mei 1648. 
Op 5 oktober 1622 getrouwd in Veldhausen (Bentheim) met Evert van Kettwich, overleden 
rond 1634. Evert van Kettwich, zoon van Albrecht van Kettwich en Mechteld van Besten, 
weduwe van Simon van Dedem. Johanna wordt ook als Jantien vermeld. 
De familie Van Dedem was eigenaar van het huis Schulenburg dat ook in Veldhausen stond. 
Zowel het “Haus Esche” (later Oedinghof, van de Ubbena’s) als de “Schulenburg” (van 
Dedem) in Veldhausen waren in de middeleeuwen bezit van de familie Van Münster. In 1364 
werd Simon van Dedem door Graaf Otto V van Bentheim er mee beleend. Evert van Kettwich 
was via zijn moeder de laatste erfgenaam van de Van Dedems in Veldhausen. Zij waren dus 
min of meer de buren van de familie Ubbena. 
Het is niet bekend wanneer de Van Kettwichs naar Groningen zijn gekomen. Wel is bekend 



dat de zus van Evert, Eupehemia van Kettwich in 1613 was getrouwd met Johannes Rusius, 
een predikant. Hij is in 1591 geboren te Veldhausen als zoon van Hendrikus Rusius die van 
1595 tot 1624 pastoor van Veldhausen was. Johannes was in 1618 predikant in Assen en later 
in Ruinen. 
Vermoedelijk is de Schulenburg verkocht door de Van Ketwichs na het overlijden van Evert 
rond 1634. Na hen was het bezit van de familie Grimmern en in 1661 kocht een familie 
Von Stampa het huis. Johanna zal misschien bij haar broer Harmen op Oedinghof zijn gaan 
wonen. 

Uit dit huwelijk:
1  Helena van Ketwich, zie 4c. 

Vermeldingen:
1634 Akte van verkoop door Claes Jurijens en Wibbe e.l. te Helpman aan Jantien Ubbena, weduwe 

Ketwijchs, te Essche in het kerspel Velthuisen van een huis en hof gelegen te Helpman Met oudere 
aankomstbrief, 1634

3c Ludolff Ubbena, zoon van Duurt Ubbena en Hille Lewe.
Mogelijk op 02-04-1636 getrouwd in Groningen als Luilof Ubbena met Beeltien Boelens, 
weduwe van Jan van Cleve. Is overleden voor 1641.

Vermeldingen:
1612 Oude Staten Archieven, inv.nr. 621, Register:Anloo, 1612, Aangeslagene: Luloff Buurschap: Gasteren 

Bezit: 29 mud. 
Dit bezit in Gasteren komt regelmatig voor in bronnen in verband met de Ubbena’s, daarom denk ik dat hier 

Ludolff Ubbena bedoeld wordt. 
1624 Akte, waarbij Catharina Ubbena, Reint Alberda, Hillebrand Entens, Ludolf Heerma, Coppen Alberts 

Jarges, Johan Ubbena, Ludolf Ubbena, Coppen tho Nanzum en Harm Ubbena, erfgenamen van Joachim 
Ubbena, bevestigen, dat Joachim Ubbena bij zijn leven aan Redmer Coninck verkocht had een stuk 
land bij de Oosterpoort, binnen de stad, 1624. 

1660 Akte van schuldbekentenis door de gebroeders Duurt en Harmen Ubbena (zonen van Lullofs broer 
Harmen) aan Jacob Roelofs “in de Golden Valk”, wegens schulden van vertering en opgenomen gelden 
door hun vader Harmen en hun oom Ludolf Ubben. Met een aantekening betreffende de aflossing, 
1660.

3d Johan Ubbena, zoon van Duurt Ubbena en Hille Lewe, overleden op 27 december 1636 
door een misdrijf. Getrouwd met Elisabeth Van Hoevel (of Van Hövell), geboren in 1581, 
mogelijk een dochter van Hermen van Hoevel (tot Westervlier) en Henrica van Ascheberg, 
getrouwd op 5 januari 1576. In Veldhausen (Bentheim) diende een pastoor Eberhard 
Ascheberg tot 1594, mogelijk is Johans schoonmoeder Henrica een dochter van deze pastoor. 

Johan Ubbena had begin 1621 een groot bedrag geleend aan het Landschap Drenthe en 
vroeg daar een onderpand voor. Hij vroeg om het Boltingerf in Gastervoorde, het liefst in 
koop of pacht. Dit domein was eerder in leen gegeven aan Joachim Ubbena maar deze was 
het bezit daarvan kwijt geraakt na de Hervorming. Het Landschap Drenthe wilde dat domein 
zelf in eigendom houden en niet aan Johan Ubbena afstaan. Johan had plannen om er een 
huis te bouwen. De rentmeester van het Landschap kon wel een ander onderpand geven: 
gronden aan de oostkant van Oudemolen tegen 8 mud land uit het Spolt- en Lulofserve 
(ligging onbekend). Ubbena stemt in met deze ruil. Ik vermoed daarom dat het Johan Ubbena 
is geweest die een huis bij Oudemolen heeft laten bouwen en daar is gaan wonen. 
Ondertussen speelde er nog een ander conflict rond Johan Ubbena. Johan Klinckhamer, 
was de pachter van de molen van Ubbena die zijn huur en lasten moest betalen aan het 
Landschap Drenthe. Hij rekende op een eerlijke opgave van de inkomsten van de molen 
door Jonker Ubbena. Die had dat echter niet gedaan en de jonker was daarom wegens 
fraude beboet, maar hij weigerde die boete te betalen. De Rentmeester stuurde daarop een 
deurwaarder naar Oudemolen om de boete op te eisen en bij niet voldoen zou de Jonker als 
molenaar worden afgezet. Deuwaarder Jan Kiers ten Berge werd daarom naar Oudemolen 
gestuurd. Tijdens de besprekeningen liep het uit de hand, Ubbena maakte een dreigend 



gebaar naar de deurwaarder waarop deze Ubbena in zijn hart stak. Ubbena overleed aan zijn 
verwondingen. 
De deurwaarder wordt verbannen uit het kerspel zolang weduwe Ubbena en haar kinderen 
daar nog verblijven (bron: serie artikelen over de geschiedenis van Oudemolen in de 
Provinciale Drentsche en Asser Courant van 1921 door G.F. Crone).

Uit dit huwelijk:
1 Joachim Frans Ubbena, zie 4d. Een van beide zonen is gedoopt in 1622. 

2 Duurt Ubbena, zie 4e.

Vermeldingen:
1622 Rudolf Meijer de pastoor van Vries werd in 1622 geschorst omdat hij het kind van Jkhr. Johan van 

Ubbena in huis en welligt op “papistische wijze” gedoopt had. 
1630 Grondschattingsregister Zeegse, Drents Archief. 

3e Willem Ubbena, zoon van Willem Ubbena van Leermens, overleden voor 1619. 
Getrouwd met:

1 Johanna die Mepsche, op 18 november 1598 in Groningen.

Uit dit huwelijk:
Luloff Ubbena, op 27 december 1629 in Groningen als ‘adelborst van Leermisse’ 
getrouwd met Maijke Swers, weduwe van Jan Barolts.

2 Elijsabet de Sijgers van Ter Borch, op 9 oktober 1613 in Groningen.

Uit dit huwelijk:
1 Aaltyen Ubbena

2 Johanna Ubbena. Ook wel Jantien genoemd, zij is onder die naam getrouwd in 
Groningen op 21 november 1646 met Gerlef Groothuijs, ruiter onder ritmeester majoor 
Entens.

Vermeldingen: 
1619 In dit jaar verkopen Willem Ubbena en Elisabeth de Sigers aan Diderich Scherf of Scharf, drost te 

Vroudenborgh, en Maria van Besten het huis en hofstede te Boelziersema te Leermens met bouwhuis, 
poort en alles wat op de hofstede getimmerd is, met ook grachten, singels, hovinge en plantages met 
124 en half gras land, bij verschillende huurders in gebruik, acht heemsteden, allerlei heerlijkheden, 
vallende o.a. op Boelziersema, Clinxweer en Cluxweer. Moeilijkheden bij de betaling resulteerden in 
een langslepend proces en meerdere verkopingen bij keerskoop. 

1628 Akte van publieke verkoop namens Elisabeth Sijghers, weduwe van Wilhelm Ubbena, aan Diederich 
Scherff en zijn echtgenote Maria van Besten toe Walda van de borg Bolsiersema c.a. onder Leermens 
en Godlinze, 1628

1641 Nalatenschap van ridder Jochum Ubbena (Legersteden in de Martinikerk) tussen Elysabeth de Syghers 
weduwe Ubbena voor haar dochters Aaltyen en Johanna Ubbena, Casper van Asswede van zijn 
echtgenote Helena Ubbena, Coppen thoe Nansum voor zijn echtgenote Johanna Uffkens, Lamme 
Uffkens weduwe Entens, Harmen Ubbena, Helena Ketwijck, Jochum Frans Ubbena, Duirt Ubbena, de 
erfgenamen van vrouw Teetke Jarges, Hilbrant Entens, Ludolph van Heerema en zijn zusters, 1641.

1645 Akte van overdracht door Elisabeth de Zijgers, weduwe Ubbena, aan Roelof Alting en zijn vrouw 
Hinderkien van een akkertje in de Wijtte te Eelde.

Vierde generatie

4a Duurt Ubbena, Geboren voor 1630, overleden tussen 1663 en juni 1665. Zoon van 
Herman Ubina (Harmen Ubbena) en Geertruyt (van) Nagell.

Vermeldingen zonder echtgenote:
1660 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Joachim (Egbert) Ubbena tussen zijn broers 

Duurt en Harmen Ubbena, 1660. 



1660 Akte van schuldbekentenis door de gebroeders Duurt en Harmen Ubbena aan Jacob Roelofs “in de 
Golden Valk”, wegens schulden van vertering en opgenomen gelden door hun vader Harmen en hun 
oom Ludolf Ubben. Met een aantekening betreffende de aflossing, 1660.

1663 Akte van overeenkomst tussen Johan Lewe van Middelstum en Duirt Ubbena over de levering van 9 
mud winterrogge en een kwart van de opbrengst van 2 erven onder Gasteren, 1663. Afschrift, 17e 
eeuw.

Duurt trouwde tweemaal, hij was getrouwd met:
1 Lucia Heerma (huwelijkse voorwaarden 1656) dochter van Ludolf Heerma (ook Van 

Herema) en Beele Sickinghe (getrouwd in 1614). Lucia is geboren in 1624 en overleden 
voor 1664. Zij wordt in 1655 vermeld als de weduwe van Conraedt van Wahren, zoon 
van Daniël van Wahren en Wendele Mulert. Lucia’s moeder Beele Sickinge was sinds 
1616 eigenaresse van de borg Holwinde waar zij met haar gezin woonde. Lucia wordt 
daarom ook wel Lucia van Heerma tot Holwinde genoemd. Volgens De Nederlandsche 
Leeuw van 1967 had Lucia ook een dochter met Conraedt van Wahren.
Lucia erfde van haar vader een getijdenboekje dat nu in het Catharijneconvent in 
Utrecht is. Daarin staan verschillende genealogische gegevens genoteerd:
In 1656 trouwde Lucia (of Luts) Heerma, dochter van jonkheer Ludolph Heerma van 
Holwinde en Beele (of Bela) Sickinghe, met Duirt Ubbena (f. 2v). (Utrecht, Museum 
Catharijneconvent, Ms ABM h 23, zie https://www.catharijneconvent.nl/adlib/64640/).

Uit dit huwelijk:
Maria Geertruit Ubbena, zie 5a.

Vermeldingen met Lucia: 
1655 Verzoek van Lucia van Heerma, weduwe van Conraedt van Wahren, aan Willem Frederik om bij 

Ridderschap en Eigenerfden aan te bevelen om het huis te Bunne als havezate te erkennen, 1655, feb.
1656 Akte van huwelijksvoorwaarden van Duirt Ubbena te Oudemolen en Lucia van Heerma te Holwinde, 

1656.
1657  “Ao 1657 den 5 fe/bruarij oude steijll donder / dags smorgens tuschen / 3: en 4: ueren is Marijke / 

Geertruit ubbena geboren / een dochter van Duirt /Vbbena ende Lucia van Heerma...” 
1668  Staten van de landerijen en goederen, welke wijlen Lucia Heerma, eerste vrouw van Duurt Ubbena, bij 

de scheiding en deling van de nalatenschap van haar vader Ludolf Heerma ten deel zijn gevallen.

2 Magdalena Ravensberch (huw. voorwaarden 1664) Dochter van Adolph Ravensberch en 
Joanna Hemsinghe. 

Magdalena is gedoopt op 25-03-1645 in de A-kerk te Groningen, geboren in de 
Herestraat. De vader van Magdelena is door gedeputeerden van Groningen als Dr. 
Adolphus Ravensperger beëdigd als secretaris van het Krijgsgericht op 1641-04-10. Hij 
was ook predikant en is al vrij vroeg overleden. Zijn vrouw wordt in 1654 als weduwe 
vermeld.
Johanna Hemsinge hertrouwt in 1656 met jonker Egbert Jacob Clant. Proclamatie in 
Groningen op 13 maart 1658. Johanna Hemsinghe wordt dan vermeld als jonkvrouw 
weduwe Ravensbergh. Het huwelijk vond plaats in Noordlaren op 4 april. De grootvader 
van Magdalena was professor Herman Ravensberg. Deze beroemde theoloog werkte 
vanaf 1613 een jaar voor de Graaf van Bentheim en kwam daarna als professor naar de 
pas opgerichte universiteit van Groningen. 

Uit dit huwelijk: 
Lucia Helena Ubbena, zie 5b.

Vermeldingen met Magdalena:
1664 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Duurt Ubbena en Magdalena Ravensberg. Met een concept, 

1664.
1667 Akte van cessie door de erfgenamen van Coop Tjassens aan Duurt Ubbena en zijn vrouw Magdalena 

Ravensberg van een obligatie, 1667. Met een retroactum, 1663.
1670 Akte van cessie door Magdalena Ravensberg, weduwe van Duurt Ubbena, aan haar zwager Harmen 

Ubbena van enige schuldvorderingen op Reint van Munster op Folkerda, 1670. 
1672 Niet met name genoemd: Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummer 

868.1, Haardstedengeld Anloo, Annen, 1672, pagina 2. Vermelding: Vrouw Ubbena. De Ubbena’s 
bezaten een boerderij op het Annerveen. 



4b Harmen Ubbena, zoon van Harmen Ubbena en Geertruyt (van) Nagell. Getrouwd in 1664 
met Anna Elisabeth van Loon uit Coelen (Keulen?), dochter van Joost van Loon.  
Bij zijn huwelijk staat Harmen genoteerd als “Heer zu Eschede, Odinkhoff, Junker und 
hovelink zu Rogerworde Herman Ubbina.” In Nordhorn staat vermeld: Angabe für geheiratet: ‘ 
ca. 1670’.
Anna is overleden op 12 november 1716. Harmen overleed voor 1687.
In De Nederlandsche Leeuw van 1967 staat ten onrechte vermeld dat Harmen twee kinderen 
had, een dochter Maria Getrud en een zoon Harmen die de laatste Ubbena zou zijn geweest. 
Dit klopt niet. 
 Genoemde Maria Gertrud en Harmen zijn kinderen van iemand die zich Ubna noemt. 
De geboortedata van die twee kinderen passen niet goed bij onderstaande dopen waarvan 
de ouders ons wel bekend zijn. Maria Getrud Ubna bijvoorbeeld is gedoopt op 4 april 1670 
in Nordhorn. Zij zou dan tweeling moeten zijn geweest met het onderstaande naamloze 
kind. Een van de twee kinderen zou dan in april in Nordhorn moeten zijn gedoopt, maar 
onderstaand kind niet. Bovendien staan Anna Elisabeth en Harmen Ubbena steeds expliciet 
vermeld bij de dopen van hun kinderen. Bij de kinderen Ubna staan helemaal geen ouders 
vermeld. Zie hiervoor de tekst bij Harmen Ubbena (3a). 

Uit dit huwelijk:
1 Herman Ubbina, geboren 1663, gedoopt op 4 februari 1663 in Veldhausen genoteerd 
als zoon van ‘Jonker Herman Ubbina van Eschede’. Zoon Herman lijkt te zijn geboren 
voor het huwelijk van zijn ouders in 1664, mogelijk berust dit op een typfout in het 
doopboek op internet.

2 Sigrida Maria von Ubbena, gedoopt op 25 augustus 1672 in Nordhorn-Frenswegen.

3 een naamloos kind, geboren 1670, begraven op 30 juli 1670 in Veldhausen. Kind 
van ‘Jonkers Herman Ubbina zu Eschede’.

4 Ida Maria Ubbina, overleden 17 april 1718 in Veldhausen. In begraafboek vermeld 
als “Das Hoogwelgeboorne Freulein van Ubbenae zu Esche Tochter des Jonkers Herman 
Ubbina zu Eschede”.

Vermeldingen:
1660 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Joachim Ubbena tussen zijn broers Duurt en 

Harmen Ubbena, 1660.
1660 Akte van schuldbekentenis door de gebroeders Duurt en Harmen Ubbena aan Jacob Roelofs “in de 

Golden Valk”, wegens schulden van vertering en opgenomen gelden door hun vader Harmen en hun 
oom Ludolf Ubben. Met een aantekening betreffende de aflossing, 1660.

1664 Trouwboek Veldhausen: 17/1664 Sahl. Herman Ubbinas Sohn, der Edelgeborner Herman Ubbina, Heer 
zu Eschede, Odinkhoff, Junker und Hovelink zu Rogerworde

und Sahl. Jost van Loen Dochter, die woledelgeborne Juffer Anna Elisabetha van Loen, Geborne Dochter tot 
Rufen Suntegeorijs hoff tot Coelen.

1687 Akte, waarbij Luitenant en Hoofdmannen A. Aijkema kapitein, bevestigen in den eigendom van 2/5 van 
2 heerden land, gelegen op de Ruigewaard, alsmede van 10 grazen vrij land, ook aldaar gelegen, door 
Aijkema voorn, gekocht van vrouwe Anna Elisabeth van Loon, weduwe Ubbena, als voogdes over haar 
kinderen, 1687 Februari 18

1703 Stukken over een rechtszaak in Duitsland: Witwe Anna El. von Ubbena geb. v. Loen 1703.
1716-1718 In de kerk van Veldhausen hingen de volgende gedenktekens:
 Obiit / Ao 1716, d. 12 nov. de hoog-welgeb. Vrouw A.E. van Loen / Douairiere de Uebbena, vrouw van 

het / huys te Essche Oedinghof.
 Obit / Ao 1718 d. 17 april / de hoog-welg. Freulyn Ida Maria van / Uebbena, dogter van ‘t huys Essche 

/ Oedinghof. 
1718 begraafboek Veldhausen begraben: 17.04.1718 in Veldhausen Das Hoogwelgeboorne Freulein van 

Ubbenae zu Esche, Tochter des Jonkers Herman Ubbina zu Eschede.

4c  Helena van Ketwich. Dochter van Johanna Ubbena en Evert van Ketwich. 
Helena van Ketwich, getrouwd met Reint Alberda, wonen in Groningen. Zij kregen vijf 
kinderen, Pabo gedoopt  op 02-10-1642,  Johanna gedoopt op 29-10-1643, Evert gedoopt 
op 12-08-1645, Eeltien gedoopt op 08-10-1646 en Derk gedoopt op  06-02-1648. Reint is 
overleden voor 1679. Reint Alberda is een zoon van Pabo Alberda en Eeltien (Ide) van Berum. 
De broer van Pabo Alberda, weer een Reint Alberda, is de vader van Elisabeth Alberda die in 



1621 met Willem Ubbena van Spijk trouwt (zie de Groningse tak van de Ubbena’s). 

Vermeldingen:
1640 Belening in het Leenrepetorium: 1640 jan 7 (OE fol 38v) Helena van Kettwich na de dood van Coenraet 

van Dedem. Hulder haar oom en voogd Herman Ubbena. Den tienden tot Essche, smal ende grof, mit 
al synen toebehoren, gelegen in den kerspel van Velthusen in der buerscap van Essche. 

1643 Belening in het Leenrepetorium: 1643 jun 16 (OE fol 124v) Herman Ubbena na opdracht door Helena 
Kettwichs, vrouw van Reynt Alberda. Den tienden tot Essche, smal ende grof, mit al synen toebehoren, 
gelegen in den kerspel van Velthusen in der buerscap van Essche. 

1650 Akte van schenking door Bernhardt Entens, Reynt Alberda en Hillena van Ketwich aan hun neef majoor 
Entens van een streepje land in een heerd land van de schenkers gelegen nabij de Oosterweg te 
Helpman, in gebruik bij Cornellis Stevens, op nader aangegeven voorwaarden 1650

1679 Akte van verkoop door Helena Ketwich, weduwe Alberda tot Paterswolde, bijgestaan door haar 
crediteuren, aan Lucas Altingh en Rebecca Wiarda e.l. van een plaats, genaamd de Helperbrinck, 
gelegen te Helpman, in gebruik bij Geert Willems en consort, alsmede van een tuin, waarop het huis 
van Lutien Geerts “op een afbreuck” staat  1679.

1681 Akte van gerechtelijken verkoop ter instantie van de crediteuren van vrouwe Helena van Ketwich, 
weduwe Alberda, aan Aijckema, kapitein, van het 1/5 part ongescheiden in 140 grazen land, gelegen 
op de Ruigewaard, zwettend o.a. ten noorden aan de Rijdt, waarvan 80 grazen bij de erfgenamen van 
Jan Geerts en 60 grazen bij Jan Eijsses onder beklemming in gebruik zijn, 1681 juni 20

4d Joachim Frans Ubbena, zoon van Johan Ubbena en Elisabeth van Hoevel. 
Getrouwd met Christina van Wahren, dochter van Daniël van Wahren en Wendele Mulert. 
Joachim Frans is eind 1666 overleden. Christina is overleden rond 1677. Daniël van Wahren 
is een edelman uit Lijfland (Litouwen) en vanaf ongeveer 1620 bewoner van het Huis te 
Bunne. Wendele Mulert was een dochter van de Drost van Lingen Ernst Mulert en Cunera van 
Campen. Joachim Frans en Christina wonen vanaf ongeveer 1656 in het Huis te Bunne. 

Uit dit huwelijk:
Wendela Cunera Ubbena, in 1647 geboren, overleden op 2 maart 1695, 48 jaar oud. 
In de kerk van Bierum hing een rouwbord met daarop deze tekst: “Welgeboren vrouw, 
mevrouw Wendela Cuneera van Berum geboren Ubbena, vrouw van Luinga, Thedema en 
Heerma, erfdochter van ‘t huis te Bunde, obiit den 2 meert 1695, aetatis 48; in de kerke 
tot Bierum begraven.”
Op het bord stonden de volgende wapens van haar voorouders: UBBENA, VAN WHAREN, 
LEWE, MIETS, HEUVEL, MOULERT, ASSCHENBERG, VAN DER CAMP.
Wendela is rond 1673 getrouwd met Bernhard of Berend van Berum van Thedema, 
geboren rond 1636, zoon van Onno van Berum en Teteke Jarges. Hij overleed op 25 
december 1693. 
Zie voor de genealogie van Berum De Nederlandse Leeuw 1943. 
Wendela en Berend van Berum kregen vijf kinderen. Hun jongste dochter Wendela 
Juliana van Berum (geboren 1684), overleed in Groningen op 3 september 1774, oud 
90 jaar. Ze was de laatste van Berum maar in haar begraafakte staat ze vermeld als 
Wendelina Juliana Ubbena. Ze was de weduwe van Evert Lewe, overleden in 1740, zoon 
van Reint Lewe van Middelstum en Helena Clant.

Vermeldingen:
1646 Hindrik Huising wordt in de avond van 28-4-1646 aangevallen door Jhr. Joachim van Ubbena tot Bunne 

en de luitenant Conraet Gombrecht van Warin en diens knecht, en “sulkx gewondet, dat hij daerover 
corte daernae deser werelt overleed”. (Resoluties Drost en gedeputeerden)

1655 Zaak bij de etstoel over schulden uit een nalatenschap tussen Joachim Frans en Duurt Ubbena, deze 
is in 1655 en 1656 voorgelegd aan de etstoel. Begin 1657 dragen Lucia Heerma en Duurt Ubbena hun 
goederen te Bunne over aan Joachim, waaronder ook het Huis te Bunne. Joachim en Christina krijgen 
ook het collatierecht van Vries. 

1657 Op 27 mei 1657 was er een proces tussen Jhr. Joachim Frans Ubbena en Johan Homan te Zeegse “om 
seeckere affgravinge bij en voorgenomen aan de Westerijdt van de Segerse-esch” (LP XVI, 297). In 
1658 procedeerde dezelfde jonker tegen Jan Luitjens en Geert Willems, meijers van Johan Homans en 
consorten. 

1661 In 1661 wordt Joachim doorstoken (neergestoken) in het huis in Bunne door een landbouwer uit Een 
na onenigheid over een huursom. 

1663 Joachim probeert het Huis te Bunne weer tot havezathe te laten verklaren: Aanteekening van den 
landschrijver JACOB SCHICKHART omtrent de remonstrantie, door jonker JOACHIM FRANS UBBENA te 



Bunne bij Ridderschap en Eigenerfden ingediend, ter verkrijging der erkenning van het huis te Bunne 
als havezate; c. 1664

1664 Datering: c. 1664 NB: Op den landdag d.d. 24 Febr. 1663 werden de landschrijver SCHICKHART en de 
secretaris STRUUCK gecommitteerd om te onderzoeken de remonstrantie en de daarbij overgelegde 
bewijsstukken. Op den landdag d.d. 23 Febr. 1664 werd de beslissing in deze zaak uitgesteld wegens 
gebrek aan tijd. Op 28 Febr. 1665 werd in de plaats van den overleden SCHICKHART zijn opvolger 
SICHTERMAN benoemd. Op 9 November 1666 werd een opvolger voor den inmiddels overleden 
STRUUCK gecommitteerd (zie de resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden i.d.). Van afdoening der 
zaak blijkt niet.

1664 Christina van Wahren en Jonker Frans Joachim Ubbena hebben hun namen en wapens laten graveren 
op een der zilveren avondmaalsbekers van de kerk van Vries. Zij schonken ook een avondmaalstafel 
en een nieuwe preekstoel. Op de beker staat: “Desse “Beecker is vereert ter eeren Godes an de kerck 
tot Vrees van den “hooghEdl. G. Joäehim Frans Ubbena en Vrou Christina van Warin. Anno 1664.”

1666 Op 12-11-1666 is jhr. Ubbena te Bunne de eiser tegen Egbert Jansen Varver als volmacht van zijn 
halfbroer Johan Varver en Roelof Varver voor zich zelf of zijn weduwe of erfgenamen, samen met 
Hendrik Homan te Vries en Johan Homan te Eext.

1677 Christina van Waren, wed. van den heer Joachim Frans Ubbena tot Bunne, arrestante ca Jhr. Reijnt 
van Munster. Eisch tot betaling van achterstallige renten van een geldsom, zomede borgstelling voor 
de teruggave der hoofdsom, 1677 - 1679. Deze vordering was eerder in bezit van Magdalena van 
Ravensberg, de tweede vrouw van oom Duurt, die de vordering had overgedragen aan haar zwager 
Harmen. 

4e Duurt Ubbena, zoon van Johan Ubbena en Elisabeth van Hoevel. Nog genoemd als broer 
van Joachim Frans in 1641 en komt voor in de lotingsprotocollen van de Etstoel van 1644.

Vijfde generatie

5a Maria Geertruit Ubbena, geboren 05-02-1657, dochter van Duurt Ubbena en Lucia 
Heerma. Getrouwd in Zuidwolde op 2 september 1680 met Rudolf van Uterwijck, zoon van 
Herman van Uterwijck en Elisabeth Morre, in 1643 geboren, hij overleed in 1700. 
Rudolf noteert het huwelijk in het getijdenboekje dat Lucia van haar vader had geërfd: 
“Ter [onleesbaar] 16[8]0 ben ick Rudolphs van Uterwijck met / Juffr Maria Geetruit Ubbena 
getrout tot Zuijd /Wolde buiten Groningen door de predicant.” Maria overleed al in 1681, 
waarschijnlijk tijdens of kort na de geboorte van haar dochter. Ze is begraven in de Broerkerk 
in Kampen rond 23 juli 1681.

Uit dit huwelijk: 
Maria Lucia van Uterwijck, geboren in 1681. Maria woonde met haar vader Rudolph 
in Vollenhove. Hij overlijd in 1700. Maria werd non in een klooster en overleed in 1760 
(inventaris archief Oldhagensdorp door A.J. Mensema).

Vermeldingen: 
1657 Utrecht, Museum Catharijneconvent, Ms ABM h 23, f. 2r: “Ao 1657 den 5 fe/bruarij oude steijll donder 

/ dags smorgens tuschen / 3: en 4: ueren is Marijke / Geertruit ubbena geboren / een dochter van 
Duirt /Vbbena ende Lucia van Heerma...”

1700 Maria Lucia noteert zelf het overlijden van haar vader: “Den14meert1700:opzon/dagmiddagden 12 uer 
is / mijn L vader Ru: v: utre’wijk naar t ont/fangen der ss sacramenten / binnen vollenhove zeer chris 
/ overleden en is tot Campen in de Brou[r]Kerk bij mijn / moeder Z begraven.”

1710 Kwijtbrief voor Johan Dominicus van Heerma wegens het beheer der Groningsche goederen van Maria 
Lucia van Utterwyck, 1710

1710 Sweer Clant tot Scharnier (=Scharmer) en inde Vierbuiren, jonker en hoveling, luitenant te paard, 
oorkondt, dat Maria Lucia van Utterwyck verklaart, dat Johan Dominicus van Heerma, haar rekening 
en verantwoording heeft gedaan van het beheer harer goederen onder Groningen en de resteerende 
gelden van hem ontvangen heeft. 1710 september 26

-  Heraldische staat met zestien kwartieren van Maria van Uterwijck, ongedateerd, (1e helft 18e eeuw).

5b Lucia Helena Ubbena, dochter van Duurt Ubbena en Madalena van Ravensberg, 
geboortedatum onbekend, geboren tussen 1664 en 1670. Getrouwd met Harm Dijck, schulte 
verwalter en brouwer te Anloo. Zij krijgen vijf kinderen. Maria Magdalena (1690), Johanna 
(1692), Jan (1694), Anna Geertruit (1696) en Duurt (1698).



Mogelijk had Lucia het bezit van Joachim Ubbena in Annen geëerfd.

Vemeldingen:
1686 Akte van verkoop door de voogden van Lucia Helena Ubbena aan Coenraad Ellents van het recht van 

overpad over Tollenbroeks land te Annerveen, met ondergeschreven verklaring van Jan Rollefs.


