DE NAAM ALBRONDA
Het ontstaan
Peter Albronda schrijft hierover op http://members.home.nl/familiealbronda:
De oudst bekende voorvader is Lammert Pieters van ’t Zandt. Hij is rond 1700 geboren,
waarschijnlijk in Veendam. Hij heeft zich nooit Albronda genoemd, hij overlijdt op 13
februari 1733 als Lammert Pieters.
De familienaam Albronda moet tussen het jaar 1732 - geboorteakte van zijn dochter
Margrietjen Lammerts, waar nog geen sprake is van deze naam - en het jaar 1750 door deze
familie aangenomen zijn. Zijn zoon Peter Lamberts treedt op 20 mei 1750 in het huwelijk
met Naamke Berends van Veendam en gebruikt dan de achternaam Albronda. Als getuige
van de bruidegom treden op Ype Pieters en Albert Pieters als ooms en zijn halfzus Stijntjen
Lammerts. Geen van deze getuigen gebruikt de familienaam Albronda.
Drie jaar later op 22 mei 1753 treedt deze halfzuster Stijntjen Lammerts in het huwelijk met
Geert Harms Meyer. In de trouwakte noemt zij zich dan Stijntjen Lamberts Albronda. Als
getuigen van de zijde van de bruid treden op haar halfbroer Peter Lammerts Albronda en haar
aangetrouwde halfzuster Naamke Berents.
Stijntjen Lammerts Albronda wordt weduwe en treedt op 30 april 1760 opnieuw in het
huwelijk met Jan Gabriels. Stijntjen is waarschijnlijk in 1762 overleden. Er is dan een
minderjarige zoon van haar en Geert Meyer. Deze zoon erft van grootmoeder Aaltijn Tonnes
30 carolus guldens, 10 stuivers en 6 duiten. De akte is getekend door Peter Albronda en
Willem Fokkens.
Op 13 februari 1785 overlijdt in Groningen Albert Lammerts en op 9 juni 1795 Grietje
Lammerts. Het is (nog) niet duidelijk of dit bovengenoemde Albert Lammerts en Grietjen
Lammerts zijn geweest, of Albert Lammerts en zijn echtgenote.
Waarom men de familienaam Albronda heeft aangenomen is nog niet duidelijk. Wellicht zal
verder onderzoek ooit nog eens uitwijzen waarom.
Het voorkomen
Albronda of Albranda is een patroniem voor All(e)brandi, een Latijnse vorm van de
voornaam Al(e)brandus, uit de Germaanse naam Albrand/Adalbrand. En dat betekent adel,
edel + brandend, vlammend zwaard.
De naam Albronda komt niet zoveel voor.
Volgens de Volkstelling in 1947 waren er 123 naamdragers Albronda, volgens het
Nederlands Repertorium van Familienamen. En wel in de volgende gebieden:
Groningen
88
Friesland
3
Gelderland
1
Utrecht
5
Amsterdam
4
Noord Holland 3
Rotterdam
9
Zuidholland 7
Noord-Brabant 2
Limburg
1
---123
(Bron: Meertens Instituut)
Het is duidelijk een Groningse familie! Honkvast, met maar weinig mensen die buiten de
provincie Groningen wonen.

Van de 419 Albronda’s die ik in de alfabetische familieledenlijst heb opgenomen (februari
2005) zijn de geboorteplaatsen alsvolgt:
Provincie Groningen:
Aduard
Appingedam
Bierum
Dorkwerd, gemeente Hoogkerk
Stad Groningen
Haren
Hoogemeeden
Hoogezand
Hoogkerk
Kiel-Windeweer
Kolham, gemeente Slochteren
Leek
Martenshoek
Niekerk
Noordlaren
Sappemeer
Slochteren
Ten Boer
Winschoten
Buiten de provincie Groningen:
Amersfoort
Amsterdam
Assen
Den Haag
Drouwenerveen, gemeente Borger
Eindhoven
Franeker
Leiden
Leeuwarden
Mijdrecht
Norg
Roden
Rotterdam
Schiebroek
Voorschoten
Woerden
Utrecht
Zwolle
Buiten Nederland:
Amerika
Australië
Geboorteplaats onbekend:

1 persoon
1 persoon
1 persoon
3 personen
197 personen
6 personen
1 persoon
16 personen
2 personen
3 personen
13 personen
7 personen
4 personen
2 personen
2 personen
3 personen
11 personen
2 personen
4 personen
279 personen
1 persoon
3 personen
1 persoon
2 personen
1 persoon
4 personen
6 personen
1 persoon
2 personen
2 personen
1 persoon
1 persoon
15 personen
1 persoon
2 personen
2 personen
1 persoon
3 personen
49 personen
12 personen
7 personen
72 personen

1.1. Zijspoor Albronda Heerd
Er is bij dit onderzoek naar de naam Albronda een zijspoor gevonden. In Groningen is een
boerderij die Albronda Heerd heet.
De naam is verbonden aan de Albrondaheerd, Moeshornweg 3 in Uithuizen, in Noord
Groningen. Albronda- of Albrandaheerd betekent: het huis van Albrand en de zijnen. Er is in
Uithuizen ook nog de straatnaam “Albrondariep”. Die straat is niet genoemd naar een
persoon maar naar de boerderij.

de woning met aangebouwde schuur dateert uit 1795. foto Riana Luiks
Maar: er hebben nooit Albronda’s op deze Albronda Heerd gewoond.
Archiefmedewerker Alje Bolt van de gemeente Eemsmond (waar Uithuizen nu onder valt)
meldt: “Er hebben hier vroeger nooit mensen gewoond die de naam Albronda droegen. Dat
men op een zgn. edele heerd woonde betekende niet, dat men als vanzelfsprekend de naam
van de boerderij droeg. De boerderijen gingen regelmatig in andere handen over. Wel
gingen de rechten en plichten mee over op de nieuwe eigenaar. Edele heerden werden dus
niet bewoond door adellijke personen maar de eigenaren hadden wel veel macht en
aanzien.”
Uit het het boek “De boerderijen in het gebied van de Noorderafdeling en de afdeling
Uithuizen en Omstreken”, samengesteld door P.J. Zandt (Groninger Mij van Landbouw,
1978) het volgende over de Albronda Heerd en zijn bewoners:

119. Albrondaheerd
Albrondaheerd zou in oorsprong de edele heerd Geraldahuis in de Hiddingaklauw zijn
geweest. Deze behoorde in 1350 aan Geroldus, tevens oom en erfgenaam van Deyco
Diusdisma, wiens naam in diverse oorkonden valt. In 1489 wordt gemeld dat proost [volgens
van Dale: voorzitter van een kapittel van kanunniken – RL] Hayo Ripperda de op de heerd
vallende redgerrechten bezat. [redger: plattelandsrechter in de Groningse ommelanden - RL]
In de 17e eeuw was de boerderij eigendom van Jacob Rengers, eerst geh. m. Annetjen
Dorenbus of Doornbosch, later met Sjabbe Roelfs Stenhuis. De enige zoon uit het eerste
huwelijk, n.l. Euke Jacobs Dorenbus (1667-1715), geh. m. Enje Cornellis (1672-1734), erfde
de heerd. Na de dood in 1715 van haar man hertrouwde Enje Cornellis met Arent Broeils
(geb. 1673), zoon van Jan Dercks en Trijntje Broeils van Elamaheerd (no. 129).
Aan het begin van de 18e eeuw kwam de naam Albrondaheerd voor Geraldahuis in zwang,
mogelijk door de familierelatie tot Elamaheerd, het vroegere Albrandahuis.
In 1795 stond de boerderij op naam van Jan Reintjes, in 1786 geh. m. Anje Harms. Hun
opvolger was Jan Harms, die de heerd in 1808 verkocht aan Frederik Jacobs Alma van
Almaheert te Baflo, in 1799 geh. m. Derkje Willems. Na de dood in 1828 van F.J. Alma
verkreeg zijn zoon Tjaart Freerk, in 1805 te Baflo geh. m. Gebina Jacobs Scholtens, de
eigendom.
J.F. Alma overleed in 1837, waarna de erfgenamen in 1860 Albrondaheerd verkochten aan
Renger Roelfs Dojes, geh. m. Aaltje Remges Elema (zie no. 120). R.R. Dojes stierf in 1886.
Zijn zoon Herman R. Dojes kreeg de boerderij in 1900 in bezit en trouwde in 1917 Gezina
Engelsman. Van 1919 - 1936 werd de heerd geëxploiteerd door bedrijfsleider Roelf van Dam.
In 1936 verpachtte Gezina Dojes-Engelsman Albrondaheerd aan Klaas Eendhuizen, geh. m.
Garmtje Huizinga, die echter in 1939 vertrokken naar Middelstum. De pacht ging toen over
aan Hendrik Balster Meiborg, geh. m. Anna Catharina van Hoorn.
Albrondaheerd werd in 1964 verkocht aan Louis van Wagenburg die de heerd tot 1977
exploiteerde in maatschapsverband met J.T.J.(Johannes Theodorus Joseph) Jansen, geh. m.
A.A.W.J. (Agnes Wilhelmina Jacoba) Wagenburg, die sinds 1977 eigenaar-gebruikers zijn.

Er is inmiddels een nieuw boerderijenboek. Het heet “Boerderijen op het Hogeland”.
Redactie: T.B. Bierema, drs J de Boer en R van der Tuuk. Uitgave van de Stichting
boerderijen boek “Het Hogeland”, maart 2002. ISBN 90 5294 2250
Daarin staat de volgende aanvulling op bovenstaand stuk:
In 1981 kopen Waling Vreugdehil en zijn vrouw Jannetje Noordam Albrondaheerd met ca.
50 ha land en volle eigendom. Ze wonen er nog steeds.
En ook:
Van Aldbraht in Uthuson is sprake omstreeks 1000 als schatplichtige aan het klooster in
Werden (D).
Albrraht leest men als Albrand. De heerd onder die naam heeft in 1795 gestaan op een
huiswierde ten zuiden van de Moeshornweg. De Moeshornweg volgt de kadijk naar
Oldenzijl, naar schatting in 1100 aangelegd. Vermoedelijk bestond Albrondaheerd in
oorsprong uit het land tussen Heerdweg en Moeshornweg, ten oosten van dat van
Kloosterheerd. De lokatie van de huiswierde met de gebouwen aan de zuidzijde van de
Moeshornweg, duidt onder meer hierop.Het vermoeden wordt nog versterkt door het feit dat
vóór 1680 niets bekend is over 2 kleinere boerderijen in dat gebied, waaronder
Wijbemaheerd.Vanouds was Albrondaheerd een edele heerd, de eerste in de Albrondaklauw
van de jurisdictie Uithuizen/ Uithuizermeeden.
In een oorkonde uit 1350 heet de heerd Albindamannenhuis. In de zestiende eeuw Albrunda
en in de achtiende eeuw en daarna “Albronda”.
Op de heerd lagen redger, over-, collatie, zijl- en dijkrechten.
Toelichting op een paar hierboven genoemde begrippen:
Albrandaklauw. Gebiedsonderdeel in de jurisdictie Uithuizen-Uithuizermeeden, gelegen in
het

kerspel Uithuizen, reeds in 1749 Moeshorn genoemd [8]. Op vijf heerden in dit gebied lag
redgerrecht en deze worden dan edele heerden genoemd [9]. De klauw ontleende zijn naam
aan de aldaar staande en gelegen Albrandaheerd, thans Moeshornweg 3. In latere eeuwen is
sprake van Albrunda- en Albrondaheerd. De vijf edele heerden in Albrandaklauw waren in
volgorde Albranda, Aylbada,Tjassinga, Menkema en Alrixma [10]. Hiervan bestaan de
boerderijen Aylbada en Alrixma niet meer. Zie verder onder Redgerrecht.
Albrondariep. Van Wenakker tot Sint Annastraat. Naar Albrandaklauw in de jurisdictie
Uithuizen- Uithuizermeeden, zijnde de eerste klauw in genoemd rechtsgebied (zie boven). In
1964 neemt de gemeenteraad de naam Albrondariep aan [11]. Ripe, rijp of riep wil zeggen
oever of wal, in het Gronings tevens trottoir. Zie ook onder Oprijp.
Redgerrecht, klauwen gebied. De kerspels Uithuizen en Uithuizermeeden vormden voor
wat het redgerrecht betreft samen een rechtsgebied of jurisdictie. Reeds vóór 1350 was de
jurisdictie onderverdeeld in drie klauwen [328]. Onder het begrip klauw mag men, om het
eenvoudig te houden, in ons geval een buurt of streek verstaan. In 1489 vindt herziening
plaats en dan is sprake van vier klauwen, namelijk Albranda-, Menolde-, Hiddinga- en
Sibrandaklauw [329]. Albranda- en Sibrandaklauw dekten samen omgeveer het kerspel
Uithuizen, Menolde- en Hiddingaklauw samen ongeveer het kerspel Uithuizermeeden.
Bron: Groot-fotoboek van Uithuizen door Alje Bolt. Een uitgave van de Commissie “Groot-fotoboek van
Uithuizen”, november 2000, met kaarten en een beschrijving van buurten, dijken, gangen, lanen, paden, pleinen,
polders, straten, veldnamen, waterlopen en wegen.
Het boek was reeds na enkele weken uitverkocht.

Uit de alfabetische familieledenlijst van de Albronda’s blijkt dat geen van die familieleden in
Uithuizen heeft gewoond. Er is alleen een aantekening bij Tonnis Albronda dat hij “een broer
Jan gehad zou hebben die op de Albrondaheerd in Uithuizen woonde” (bron: Teun
Albronda). Van deze Jan Albronda zijn tot nu toe geen sporen gevonden.
De conclusie is dan ook dat de relatie tussen de Albrondaheerd en de familie Albronda ten
onrechte toevallig is gelegd.
Met dank aan de heer Bolt uit Uithuizen die de laatste stukken van de puzzel oploste.
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