
De historicus en genealoog Otto Roemeling overleed op 
23 april 2017 in het Friese Hurdegaryp. De wortels van 
zijn familie van vaderskant lagen in het Oldambt, in Oost-
wold. Na een studie economie was Roemeling werkzaam 
in Leeuwarden als ziekenhuisdirecteur. Daarnaast haalde 
hij veel voldoening uit het doen van historisch onder-
zoek. Al in de jaren zestig en zeventig was het zijn passie 
om alle mogelijke gegevens over de Kerk in de drie noor-
delijke provincies uit de bronnen naar boven te halen en 
systematisch te toetsen. Het ging hem in het bijzonder 
om de patroonheiligen en geestelijken. Nadat hij er al 
een reeks artikelen over had geschreven, heeft hij na zijn 
pensionering het verzamelde materiaal uitgewerkt in 
een proefschrift onder de titel Heiligen en Heren. Studies 
over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 
1600, waarop hij eind 2013 in Leiden promoveerde.

www.fryske-akademy.nl

Wanneer: zaterdag 19 oktober, 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Waar: de Hippolytuskerk van Middelstum, Concordiaplein 1, 9991 BB Middelstum
Toegang: gratis; opgave vooraf is gewenst; dat kan via 
www.fryske-akademy.nl/roemeling tot en met maandag 14 oktober 2019
Voertaal: Nederlands 

De Fryske Akademy en de Stichting 
Oude Groninger Kerken nodigen u hier-
bij graag uit voor de presentatie van de 
website corpusroemeling.nl.  
Daarop wordt interactief het enorme ge-
gevensbestand ontsloten van de Friese 
historicus en genealoog Otto Roemeling 
betreffende de patroonheiligen en de 
priesters van alle kerken in Groningen 
en Drenthe vóór 1640. Het biedt tevens 
toegang tot de al eerder gepubliceerde 
dataset over de heiligen en geestelijken 
in de provincie Fryslân vóór 1600.

Uitnodiging

Presentatie 
Corpus Roemeling



Een website met de patroonheiligen 
en priesters in Noord-Nederland
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Kennisbron kerkelijk leven
De bestanden zijn alfabetisch en geografisch per 
provincie op te roepen. Per dorp en stad vindt men 
eerst de patroonheilige(n) met bronvermelding ge-
noteerd, gevolgd door enkele bijzonderheden over 
de stichtings- en bouwgeschiedenis. Daarna wor-
den chronologisch de gegevens over de pastoor 
gepresenteerd, over zijn aanstelling, herkomst, 
familiebetrekkingen, opleiding en verdere loop-
baan. Op dezelfde wijze komen vervolgens de gees-
telijken op de andere posten in de kerk (kapelaans 
en priesters zonder zielzorg) aan bod, met ook de 
altaren waaraan ze verbonden waren. Het tijdvak 
van behandeling beslaat niet alleen de katholieke 
tijd maar ook de eerste decennia na de reformatie, 
met gegevens over de vroegste predikanten. Al met 
al vormt het corpus een onschatbare bron voor 
onze kennis van de Kerk en het kerkelijk leven in 
het Noorden vóór 1600/1640.

www.fryske-akademy.nl

Digitalisering
Zijn volgende uitdaging was om naast 
het Friese corpus, dat als bijlage bij 
de dissertatie is gevoegd, zijn ge-
gevensbestand voor Groningen en 
Drenthe te digitaliseren, aan te vullen 
en voor publicatie gereed te maken. 
Niettegenstaande een zwaar fysiek 
ongemak is hij daar uiteindelijk in ge-
slaagd. Eind 2016 had hij de tekst voor 
correctie gereed, met een omvang 
van 1375 pagina’s. Hij had gehoopt dit 
eind 2017 zelf de wereld in te kunnen 
brengen, maar zijn overlijden heeft 
dat verhinderd. Hans Mol en Gilles 
de Langen (Fryske Akademy) hebben 
toen de eindredactie op zich genomen 
en de publicatie voor raadpleging op 
het internet gereedgemaakt. De op-
name in een viewer is verzorgd door 
Johan Feikens en Derk Drukker (Frys-
ke Akademy).

Programma
14.30	 	 Inloop,	ontvangst	met	thee/koffie

15.00  Woord van welkom namens de Fryske 
Akademy	en	de	Stichting	Oude	Groninger	
Kerken	door	drs.	Willem	Smink,	directeur-
bestuurder	a.i.	Fryske	Akademy

15.10  Otto Roemeling: de onderzoeker, door drs. 
Redmer Alma

15.40  Moeder- en dochterkerken: fasering van de 
kerkstichtingen, door prof. dr. Hans Mol

16.10	 	 Een	impressie	van	de	website,	met	een	
openingswoord	van	mevrouw	J.	Roemeling

16.30   Nagesprek met een drankje en een hapje



Grafzerk van 
Pastoor Everhard 
van de Nyehove in 
Huizinge (o. 1539)
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