
G R O N I N G E R S IN 1699 FER Z E I L J A C H T O V E R U R E C H T 
NAAR B R A B A N T 

Het artikel onder bovenstaande titel in enkele vorige nummers van 
dit blad behoeft enige aanvulling en verbetering. 

De reisgenoten van de kroniekschrijver waren niet „vader Eroon, 
mijn broeder L'ge ende sijn soon", maar: vader, Eroon, mijn broeder, 
Uge en diens zoon. De schrijver /egt, dat het moeilijk is meer na te 
»aan wie en wat de reizigers waren, daarbij veronderstellende, da t 
zij tot de koopmansstand behoren. Dit is niet juist. Degene, die het 
reisverslag bijhoudt, is de 22-jarige Groninger s tudent in de rechten 
Abel Eppo van Bolhuis, de latere secretaris en advocaat-fiscaal van 
het Winsumer- en Schaphalster Zijlvest en rigter te Warffum. Zijn 
vader was Michiel van Bolhuis, eveneens rigter te Warffum, afstam
meling van de bekende 16de eeuwse kroniekschrijver Abel Eppens 
tho Equart , wonende op Bolhuis (bij Eekwerd, gem. Loppersum) . 
De meevarende broer van Abel Eppo is de twee jaar jongere Lamber-
tus. Vrij zeker is dat Eroon, die Abel Eppo op verschillende reizen 
vergezelt, zijn studievriend is, de latere dr. Gerhard Froon, die in 
1726 rigter in Zuidwolde, in 1747 te Ellershuizen en in 1756 te Zee
rijp is. Uge behoorde tot het personeel van rigter Van Bolhuis. 

Michiel van Bolhuis en Louis T r i p van Warffumborgh, hoofdman 
van de Hoge Just i t iekamer te Groningen, kachten samen in 1695 
het eiland Rot tumeroog en dit is „het eyland", waarheen het gezel
schap het eerst zeilt en waar het blijkens de kroniek enige konijnen 
gaat vangen. 
L e i d e n A. B I C K E R C A A R T E N 

Deze gewaardeerde verduidelijking der bijdrage is reeds kort na 
hare verschijning in het februari- en m a a r t n u m m e r van deze jaar
gang ontvangen. Plotseling overvallen en lang durende ongesteld
heid, heeft plaatsing tot mijn spijt vertraagd. De op blz. 18 opgenomen 
weergave steunde geheel op de oorspronkelijke tekst en de daarbij 
in het handschrift gegeven interpunctie. 

Inzake het op blz. 25 genoemde pand Zijlenstein kan nader toege
licht worden, dat het zeer waarschijnlijk de toenmalige naam was van 
het 17de eeuwse huis, dat onder ' ju t faas aan de Utrechtseweg lag, 
en later zijn oorspronkelijke naam Zwanenburg ') herkreeg. Nada t 
het fraaie, landgoed, waarvan dit huis het cent rum vormde, in 
1874 door de r.k. gemeente van Jutfaas was aangekocht en haar 
kerk met nevengebouwen op dat terrein was verrezen, werd het huis 
als pastorie ingericht en in 1939 door een nieuwbouw vervangen 2). 
O p het toegangshek komt de naam Zwanenburg nog (of weer) in 
vergulde letters voor. E 
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