
De familie (Linthorst) Homan op de Noorderbegraafplaats
vetgedrukt = op de NBGR begraven

Op de Noorderbegraafplaats  ligt  een aantal  nazaten van  mr.  Johannes Linthorst  Homan
(1758 Vries- 1847 Vries) en Trijntje Emmen (1770 Eexta -1843 Vries). Opgemerkt dient te
worden dat de naam Linthorst aanvankelijk een voornaam was. Pas bij KB in 1899 werd het
een achternaam, waarover straks meer. Johannes Linthorst Homan studeerde in Groningen
en promoveerde daar in 1779. 
Hij was onder meer:

 Ontvanger van de colleterale successies en vrijwillige verkopingen in de Landschap
Drenthe (1790-1791)

 Raadsheer en landschrijver van het Hof van Justitie (1791 -1795)
 Lid van het Hof te Kampen
 Schulte van Vries (1795-1802) en van Norg en Vries (1804-1811)
 Procureur-generaal van de Etstoel van Drenthe (Landsgericht)(1802-1805)
 Lid van de Tweede Nationale Vergadering (1797-1798)
 Afgevaardigde naar de Vergadering van Notabelen in 1814
 Lid van Provinciale en gedeputeerde Staten van Drenthe (1814-1842)



Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Het echtpaar woonde in Vries in het Homanhuis (in 1924 afgebroken) tegenover de kerk  en
kreeg 4 kinderen:

 Anthony (1794 Vries-1877 Vries)
 Johannes (1796 Vries – 1869 Groningen)
 Jan Tymens (1800 Vries – 1863)
 Johanna (1805 Vries – 1865 De Huizen Hoogeveen)

Er  liggen  alleen  nazaten  van  Jan  Tymens (inclusief  hijzelf  en  z’n  vrouw)  op  de
Noorderbegraafplaats. En dat is opmerkelijk,  want  de oudste zoon,  Anthony  (1794-1887),
was vanaf 1822 notaris in Assen en woonde daar ook tot 1849. Vanaf 1831 was hij er zelfs
lid van de gemeenteraad en wethouder. Ook was hij lid van Provinciale Staten. Hij trouwde in
1821 met Trina Elisabeth Tonckens (1796 Huize Voorwijk De Wijk-1881 Assen (begraven in
Vries).  Zij  was een dochter van mr.  Wyncko Tonckens en Maria Vos, die in 1791 Huize
Voorwijk betrokken (ze hadden 5 kinderen). Het echtpaar Homan kreeg 6 kinderen, die allen
in Huize Tetrode (huidige benaming) op de Brink in Asen zijn geboren in de periode 1823-
1831. Vier ervan zijn  in Vries overleden en twee in Assen, maar zijn daar niet begraven.
Anthony had het pand aan de Brink in 1821 laten bouwen. Hij  verkocht het in 1852 aan
Gerard Pieter Servatius. Hun ongehuwde zoon Johannes (1825-1876 Vries) kreeg in 1842
Linthorst als tweede voornaam. Hij was van 1853-1859 burgemeester van Vries.

Voordat we verder gaan met de “hoofdfamilie” uit dit document (het gezin van Jan Tymens)
nog even wat informatie over z’n andere broer en zus: Johannes (o.a lid van GS Groningen)
trouwde in 1825 met Heiltje Zeper (1805 Leeuwarden-1866 Groningen) en zijn zus, Johanna,
trouwde in 1824 in Vries met een broer van Heiltje, Albert Zeper (1798 Leeuwarden – 1865
De Huizen Hoogeveen).  Albert  was  van 1852-1854 burgemeester  van Ten Boer  en van
1854-1865 burgemeester van Hoogeveen. De vader van Heiltje en Albert, Pier Zeper (1761
Leeuwarden-1845  Leeuwarden)  was  zeepzieder  en  bezat  ook  een  oliemolen,  een
houthandel en een meestoof. Hij  had talrijke bestuurlijke functies in Friesland,  waaronder
drost  van  Leeuwarden  (1802-1807)  en  burgemeester  van  Leeuwarden  (1819-1824).
Johanna en Heiltje kregen 9 kinderen en Johanna en Albert waarschijnlijk geen.

Zoals vermeld, ligt Jan Tymens op de Noorderbegraafplaats begraven. Hij was onder meer
president van de Arrondissementsrechtbank in Assen, lid van Provinciale Staten (1853-1863)
en van gedeputeerde Staten (1854-1863). Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Hij is in 1830 in De Wijk getrouwd met Wilmina Aleida Nijsingh, in 1809 geboren op
De Schiphorst bij De Wijk (nu Schiphorsterweg 14 met jaarankers 1714) en daar in 1849 ook
overleden, maar is wel op de Noorderbegraafplaats begraven. Wilmina was een dochter van
Jan Nijsingh en Grietje Snoek. Jan was onder meer schulte en maire van Koekange en De
Wijk, schout (burgemeester) van De Wijk en lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Nu
weer terug naar het gezin, waarvan er meerdere op de Noorderbegraafplaats zijn begraven:
Jan Tymens en Wilmina kregen 7 kinderen, waarvan er 6 op de Noorderbegraafplaats zijn
begraven. Er waren 5 meisjes en 2 jongens in het gezin.
De jongste zoon, Jan Hendrik Lucas (1849-1850) is nog geen 1 jaar geworden.
Dat geldt ook voor Margaretha Johanna (1847 geboren en overleden).
Het  oudste  dochtertje  (en  oudste  kind),  Margrieta  Rolina (1839-1844),  is  maar  5  jaar
geworden. Ze liggen alle drie op de Noorderbegraafplaats begraven.
De andere zoon, het 4e kind, was Johannes Linthorst (1844-1926 Havelte)
Die heeft een hele carrière gemaakt! Hij is de enige van het gezin, die niet in Assen, maar in
Havelte is begraven, bij de Clemenskerk.



 Johannes Linthorst Homan (1844-1926)

Graven van de familie Linthorst Homan bij de Clemenskerk in Havelte

Johannes werd in 1844 in Assen geboren. Hij studeerde rechten in Groningen.
In 1866 vestigde hij  zich als advocaat en procureur in Assen.  Daarnaast  was hij  lid van
Gedeputeerde Staten van 1882-1903. In 1904 werd hij door koningin Wilhelmina benoemd
tot commissaris van de koningin in de provincie Drenthe. Dit bleef hij tot 1917. Hij werd toen
opgevolgd door zijn zoon Jan Tijmens Linthorst Homan (1873 -1932 Havelte ; CdK Drenthe
van 1917-1931). Die trouwde in 1902 met Jeanette Madeleine Staal, een dochter van Henri
Staal,  minister  van oorlog van 1905-1907.  Hun beide zonen Hans en Harry werden ook
commissaris van de koningin in respectievelijk Groningen en Friesland.

 Jan Tijmens Linthorst (1873-1932)



Johannes kreeg bij zijn geboorte ook de voornaam Linthorst. Bij KB van 22 april 1899 werd
de naam Linthorst toegevoegd aan de achternaam Homan.
Hij heette toen eigenlijk Johannes Linthorst Linthorst Homan!
Johannes was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde
van Oranje Nassau.

      Ida Elisabeth Catharina Kymmell (1843-1918)

Johannes trouwde in 1868 in Havelte met Ida Elisabeth Catharina Kymmell (1843 Havelte-
1918 Havelte). Zij was een dochter van de arts dr. Joachim Lunsing Kymmell (1814 Meppel-
1876 Havelte) en Ida Elisabeth Catharina Siertsma (1813-1843,overleden in het kraambed).
Ze kregen 3 kinderen, allen in Assen geboren.
Het 3e kind was de eerdergenoemde Jan Tijmens, die CdK in Drenthe werd (1917-1931 =
ambtsperiode).

In 1876 kwam Huize Overcinge bij  Havelte (dat  van de Kymmell’s  was)  in  bezit  van de
familie Linthorst Homan. Dat bleef het tot 1953.
Na zijn pensionering woonde Johannes op Overcinge, waar hij in 1926 overleed. Hij werd
begraven bij de Clemenskerk in Havelte, evenals zijn vrouw (overleden in 1918)



Huize Overcinge bij Havelte

Twee dochters  van  Jan Tymen en Wilmina ,  die  ook  op de  Noorderbegraafplaats  zijn
begraven, trouwden met partners uit notabele families: Allereerst Trijntien Bouwina, in 1841
in Assen geboren. Ze trouwde in 1863 met mr. Isaäc Roessingh (1835 Gasselte-1901).
Hij  was een zoon van de predikant ds.  Hendrik Carel Roessingh (1807 Neuenhaus-1882
Haren)  en  Louise  Albertine  Collard  (1814-1862  Assen).  Isaäc  was  president  van  de
Arrondissementsrechtbank  in  Assen  en  was  daar  ook  van  1872-1899  lid  van  de
gemeenteraad. Het gezin van Hendrik en Louise telde 11 kinderen, waarvan Isaäc de oudste
was. Isaäc’s grootvader was Petrus Hendrik Roessingh (ook wel Roessink), die in het Duitse
Neuenhaus (ten zuiden van Coevorden) textielfabrikant was en in 1806, 1807 en 1809 één
van de 4 burgemeesters in  die  plaats  was.  Een broer  van  Isaäc,  Petrus Hendrik  (1840
Haren-1916’s- Gravenhage) was ook predikant (o.a. in Emmen) en was in 1865 in Assen
getrouwd met Geertruid Agnes Westra (1839 Dwingeloo Oldengaerde-1913 ‘s Gravenhage),
een dochter van Jan Hendrik Westra en Susanna Leonora van Holthe. Een andere broer
Gerhard Hendrik (1848 Haren-1919 ‘s- Gravenhage) was lijfarts van koningin Emma.
Isaäc’s  andere  grootvader,  mr.  Isaäc  Collard (1774  Maastricht-1828)  was  onder  meer
burgemeester van Assen in 1812 en van 1813-1817. (Opmerkelijk is, dat  Isaäc’s tante (de
zus van zijn moeder) Henrica Johanna Collard (1808 Havelte-1844 Dwingeloo) de moeder
was van Isaac Sluis (1839 Nijensleek-1894), die we hierna  tegenkomen als de echtgenoot
van Johanna Titia Homan (1842-1915 ‘s Gravenhage), de zus van Trijntien!

Trijntien en Isaäc woonden in het “Huis met de Wenkbrouwen” Vaart ZZ 55/55A (huidige
nummering).
Ze kregen 4 kinderen, waarvan er twee op de Noorderbegraafplaats zijn begraven:
Hendrik Karel (1864-1908). Hij was griffier bij het kantongerecht in Meppel. Hij trouwde in
1903  in  Harenkarspel  met  Wibbina  Elisabeth  Arendina  Keyser (1876  Anna
Paulownapolder-1963  Eefde).  Ze  zijn  beide  op  de  Noorderbegraafplaats  begraven.  (Ze
kregen  in  1904 een dochter  Trina  Jacoba in  Meppel).  Ook een zoontje  van Hendrik  en
Louise  is  op  de  Noorderbegraafplaats  begraven:  Willem  Alexander (1877-1879).  Het
jongetje is 1 jaar oud geworden.



Het Huis met de wenkbrauwen Vaart ZZ 55/55A te Assen

Een  bekende  zoon  van  Hendrik  en  Louise  is  de  kunstschilder  Louis  Albert  (1873-1951
Antwerpen.).  Hij  was getrouwd met het  Vlaamse schildersmodel  Rosalie  Mongaré (1886-
1970). Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, Alice in 1906 en Lucy in 1912 in Elp.
Hij  bracht  een groot  deel  van zijn  leven  door  in  Antwerpen.  Hij  liet  in  1908  in  Elp  een
boerenwoning bouwen, die later uitgroeide tot het Landhuis De Zandhof, tegenwoordig De
Steinborg. Roessingh was van 1917-1923 lid van de gemeenteraad van Westerbork, waar hij
in 1951 (na in Antwerpen te zijn overleden) ook is begraven.

 Louis Albert Roessingh (1873-1951)



Het tweede kind en de tweede zoon van Trijntien en Isaäc was Jan Tijmens.
Hij werd in 1869 in Assen geboren en overleed in 1911 in Arnhem.
Hij was ontvanger der registratie van beroep. In 1901 trouwde hij in Assen met Wilhelmina
Adriana  Henriette  Balfour  van  Burleigh  (een  van  oorsprong  Schotse  familie).  Ze  is  in
Geertruidenberg geboren  en in  1957 in  Middelburg  overleden.  Het  echtpaar  kreeg geen
kinderen.  Isaäc overleed in 1901 in Assen en Trijntien in 1919 in Elp (bij haar zoon Louis
Albert). Ze zijn beide op de Noorderbegraafplaats begraven.

Johanna Titia (1842-1915 ‘s Gravenhage) trouwde in 1866 met Isaäc Sluis. Isaäc werd in
1839 in Nijensleek (gemeente Vledder)  geboren.  Hij  was een zoon van Herman Hendrik
Adriaan Sluis  (1810 Loppersum-1900)  en de eerdergenoemde Henrica Johannna Collard
(1808 Havelte-1844 Dwingeloo). Hij was onder meer burgemeester van Beilen (1866-1870)
en officier van justitie in Assen. Isaäc overleed op 1 maart 1894 en Johanna op 3 februari
1915 in ’s-Gravenhage. Ze zijn beide op de Noorderbegraafplaats begraven.

De Zandhof/De Steinborg in Elp

Het echtpaar kreeg 6 kinderen, waarvan er 4 van belang zijn i.v.m. de Noorderbegraafplaats:

 Herman Hendrik Adriaan (1868 Beilen-1886)
 Jan Tijmens (1871 Appingedam-1918)
 Gerrit (1874 Appingedam-1957)
 Trina Bouwina Margaretha Johanna Rolina (1880 Winschoten-1891)

Herman en Trina werden slechts resp. 17 en 11 jaar oud.
Ze  overleden  in  1886  en  1891.  (Op  de  grafplaat  is  Trina  (met  haar  5  voornamen)
weergegeven met haar roepnaam Rolientje). Ook  Jan Tijmens werd niet oud: 47 jaar. Hij



bleef  ongehuwd  en  overleed  in  1918  in  ’s-  Hertogenbosch,  waar  hij  rechter  bij  de
Arrondissementsrechtbank  was.  Gerrit  bleef  ook  ongehuwd.  Hij  overleed  in  1957  in
Bloemendaal. Hij was o.m. President van de Arrondissementsrechtbank in Haarlem.

Margaretha Johanna Rolina was het 5e kind van Jan Tymen Homan en Wilmina Aleida
Nijsingh. Ze werd in 1848 in Assen geboren en overleed daar ongehuwd in 1906.
Ook zij is op de Noorderbegraafplaats begraven.
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