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De brandewijnkom van Fouwel Rengers ten Post 
 
De zilveren brandewijnkom van Fouwel Rengers ten Post is in velerlei opzicht een pronkstuk. Niet 
alleen is het verreweg de oudste in zijn soort, maar ook zijn rijke, deels vergulde uitvoering met 
heraldisch vertoon is uitzonderlijk. Maar liefst acht kwartieren van de eigenares zijn afgebeeld. Is van 
de persoon Fouwel Rengers niet veel bekend, haar familie is in de provincie Groningen en daarbuiten 
eeuwenlang toonaangevend geweest. De kom getuigt van de prominente positie die het geslacht Rengers 
in Zuid-Fivelingo bekleedde van wie in de zeventiende eeuw de bekendste vertegenwoordigers waren 
Fouwels vader, de kroniekschrijver Johan Rengers ten Post, en Osebrant Jan Rengers van Slochteren, 
die in 1673 in een geruchtmakend proces om politieke redenen veroordeeld werd vanwege vermeend 
verraad tijdens het beleg door Bommen Berend in 1672.  
Mede door tussenkomst van Willem III werd hij in 1678 gerehabiliteerd. 
Zo is de brandewijnkom zowel in uitvoering als achtergrond en historische context een bijzonder stuk 
voor de Ommelander geschiedenis, zoals hieronder nader geïllustreerd wordt. 
 

De familie Rengers in Fivelgo 

Na deze toelichting van enige bijzonderheden van het voorwerp, zullen 
we nu belichten in welke historische context de brandewijnkom tot 
stand is gekomen en waarom het meer biedt dan een glimmende 
verfraaiing van een adellijke tafel. 
Het is opmerkelijk dat de oorsprong van het geslacht Rengers, dat 
eeuwenlang als voorvechter van de Ommelander adel naar voren trad, 
in de zo sterk bestreden stad Groningen lag. De stamvader Dutmer 
Rengers wordt in 1353 als burgemeester ‘Thitmarus Rengher’ 
vermeld. Zijn zoon Johan kwam om het leven toen hij bij een coup 
door de partij van de Bronkhorsten in 1413 uit het venster van het 
stadhuis werd gegooid. 
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Hellum, Woltersum, Scharmer en Harkstede 

Zijn zoon Dutmer Rengers legde de basis voor de latere 
macht van de familie. Hij verwierf de borgen te Hellum en 
Scharmer en huwde de erfdochter Hisse Ackinga van 
Woltersum, die belangrijke goederen in Fivelgo aanbracht. 
Zijn oudste zoon Johan Rengers van Scharmer liet zich in 
1474 door de keizer in zijn bezit van slot en heerlijkheid te 
Scharmer bevestigen alsmede in dat van zijn rechten in 
Duurswold en Vierendeel en verkreeg daarbij tevens het 
recht tot gouden muntslag. Dit privilege leidde tot een hoog 
oplopend conflict met de stad Groningen. Hij was niet de 
laatste Rengers die door zijn vooraanstaande positie in 
Fivelingo door de stad gevangen genomen zou worden: in 

1577 zou Johan Rengers ten Post gegijzeld worden en in 1673 Osebrant Jan Rengers van Fraylema.  
Het centrum van zijn machtspositie en die van van zijn nazaten in Fivelgo lagen in Scharmer en 
Harkstede. In 1489 stichtte hij het kruisherenklooster aldaar. Door het huwelijk van Anna Rengers met 
Otto Clant van Stedum kwam de borg aldaar aan de 
familie Clant, tot deze haar in 1621 verkocht. Ook de 
heerlijkheid Woltersum kwam aan nazaten van de 
familie Rengers die die achternaam niet meer 
droegen.  
 
Ten Post 

Een andere zoon van Dutmer Rengers, Egbert, huwde 
de erfdochter Biwe Tuwinga ten Post, en vestigde 
zich op de borg aldaar. Hij verkreeg tevens de rechten 
van Oostwold, dat rond 1470 met Siddeburen 
fuseerde. Zijn zoon Johan Rengers ten Post liet zich 
in 1499 door hertog Albrecht van Saksen belenen met 
de heerlijkheden Ten Post, Garrelsweer, Siddeburen, 
Hellum, Schildwolde en half Slochteren, rechten die 
hij feitelijk nog niet bezat, maar die de ambitie van de 
familie duidelijk maken. Zijn neven werden 
tezelfdertijd met de overige rechten in Duurswold 
beleend. Zelf trouwde hij met een Overijsselse vrouw, 
Jutte ten Water. 
 
Slochteren, Woltersum en Hellum 

In de volgende generatie werd de voorname positie 
van het geslacht Rengers in de regio verder versterkt. 
Seine Rengers bracht door zijn huwelijk met Hilbrant 
Fraeylema de borg van die naam aan de familie. Hun 
achterkleinzoon en bewoner van de Fraylemaborg 
was Osebrant Jan Rengers van Slochteren. Hij is 
vooral bekend als meest prominente tegenstander van 
de stad Groningen in het derde kwart van de 
zeventiende eeuw. Pas in 1678 zou hij door 
tussenkomst van de Staten-Generaal en stadhouder 
Willem III vrijgelaten en gerehabiliteerd te worden, 
om een jaar later te overlijden, gebroken door de 
jarenlange gevangenschap.  

Johan Rengers wordt in 1413 uit raam 
van het stadhuis geworpen. Romanti-
serende afbeelding door C.G.A. Last 

De wapens Rengers-Fraylema op de 
grafzerk van Judith van Warmelo, 

geboren Rengers († 1618) in de kerk te 
Wittewierum 

Kwartieren van Johan Rengers van 
Fraeylema en Gele van Laer 
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Bracht Hilbrant Fraeylema door haar huwelijk met Seine 
Rengers de Fraylemaborg aan één tak van de familie, haar 
zuster Reneke vond eveneens een partner binnen datzelfde 
geslacht en huwde Seines broer Sweer Rengers. Door dit 
huwelijk erfden borg en heerlijkheid Woltersum op hun erf-
dochter Judith Rengers. Deze bracht die heerlijkheid aan de 
familie Van Warmelo en vervolgens aan het geslacht Van 
Welvelde. Door het huwelijk van Johan van Welvelde, 
weduwnaar van de vorige vrouwe van Woltersum, met 
Fouwel Rengers ten Post, de eigenares van de 
brandewijnkom, werd in 1628 de verbinding met de familie 
Rengers hersteld. 
Ook twee andere broers van Seine en Sweer Rengers bleven met Fivelingo verbonden. Frans Rengers 
stichtte de tak Rengers van Hellum. Edzart Rengers erfde Ten Post. Hij huwde een Friezin, Fouwel van 
Holdinga, en zij waren de ouders van een van de bekendste leden van het geslacht, Johan Rengers ten 
Post. Een andere broer, Johan Rengers, stichtte de Overijssels tak Rengers tot den Arenshorst. 
 

Een oppermachtige dynastie 

Zo waren rond 1600 vrijwel alle rechten van de hele regio in handen 
van de familie Rengers en hun nazaten gekomen en de familie 
kende een vergelijkbare positie als de Ripperda’s in Noordoost-
Fivelingo.. Door onderlinge huwelijken tussen de verschillende 
takken werd deze machtspositie steeds versterkt. Geen van hun 
borgen hebben uiteindelijk de eeuwen getrotseerd. Alleen de 
Fraeylemaborg houdt nog altijd de herinnering aan het machtige 
geslacht levend voor zover 
het de door hen bewoonde 
adellijke huizen betreft. Aan 
roerende objecten die getui-
gen van de vroegere positie 
van het geslacht kan dank zij 
de brandewijnkom van een 
een van haar dochters nu een 
nieuw pronkstuk worden 
toegevoegd. 

Edzart Rengers ten Post 
(1498-1578) 

De Fraeylemaborg, afgebeeld op de Coenderskaart 

Resolutie van de Staten-Generaal ter 
rehabilitatie van Osebrant Jan 
Rengers van Slochteren, 1678 
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Het gezin van Johan Rengers ten Post 

Ook in zijn tijd zelf was Fouwel Rengers’ vader Johan Rengers ten Post het meest vooraanstaande lid 
van de familie. Hij was een leerling van Regnerus Praedinius en studeerde aansluitend vijf jaar in Leuven 
en voltooide zijn opleiding door een tocht door Duitsland. Hij was een zeer ontwikkeld man met brede 
interesse,.  protagonist van de Ommelander zelfstandigheid, staatsman, schrijver van een belangrijke 
kroniek en medeoprichter van de Groninger universiteit. Hij hield zich bezig met de geschiedenis en het 
recht van de Ommelanden zelf, correspondeerde met geleerden en stelde woordenlijstjes van Oudfries 
en zigeunertaal samen. Hij vond zijn partner in het Westerkwartier, Bauwe Jensema, dochter van Rembt 

Jensema, hoofdeling te 
Oldehove, met wie hij op 1 mei 
1574 huwde. Vier van hun 
kinderen bereikten de 
volwassen leeftijd: Edzart, 
Rempt, Frederica en Fouwel. 
Edzart zette de tak Rengers ten 
Post voort en werd zo stamvader 
van het nog bloeiende geslacht. 
Rempt was vader van een in 
1711 uitgestorven tak te 
Godlinze en Kolham. De 
dochter Frederica huwde 
Everhard van Asschendorp, 
hoofdeling te Grijpskerk. De 
jongste dochter Fouwel, de 
hoofdpersoon van dit verhaal, 
overleed als enige kinderloos. 

Johan Rengers ten Post (1542-1626) en Bauwe Jensema 
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De rechtstoelen en heerlijkheden die aan het begin van de zeventiende eeuw grotendeels of geheel 
in bezit van de familie Rengers en hun nazaten waren. 
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De geboortejaren van deze 
kinderen zijn niet allemaal 
bekend. De oudste dochter, 
Frederica, werd in 1575 
geboren en haar oudste 
broer Edzart in 1578, 
vermoedelijk op  de borg 
Tuwinga in Ten Post. Op 1 
november 1577 werd hij 
met zijn vader en andere 
leden van de Ommelander 
regering door de stad 
Groningen gevangen geno-
men en gegijzeld. Pas tien 
maanden later, op 15 
september 1578, slaagde hij 
erin te ontsnappen. Na het 
Verraad van Rennenberg 
op maart 1580 ging het gezin in ballingschap in Oost-Friesland, waar Johan deel uitmaakte van de Om-
melander regering in ballingschap. De tweede zoon, Rempt, zal vermoedelijk in Oost-Friesland geboren 
zijn.  
Na enige jaren vertrokken zij naar Bremen waar zij tot de Reductie van 1594 enige jaren verbleven. Of 
de jongste dochter Fouwel Rengers in Oost-Friesland of in Bremen geboren is, is niet bekend, maar zij 
zal rond 1585/1590 het levenslicht hebben gezien. Na de Reductie van 1594 kon Johan Rengers ten Post 
met zijn gezin weer naar Stad en Lande terugkeren en maakte glansrijk carrière. Tevens was hij in 1614 
mede-stichter van de Groninger universiteit. 

Edzart Rengers ten Post (1578-1652) en Bauwe Clant (1586-1626) 

Het huwelijk van Frederica Rengers ten Post en Everhard van Asschendorp in 1609 

De kloosterkerk te Wittwierum en de borgen Oldenhuis en Tuwinga te Ten Post 
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Het gezin, Frederica, Edzart, Rempt en Fouwel – of er meer jong overleden kinderen zijn, is niet bekend 
groeide op op de borg Tuwinga en in de stad Groningen. Dat Johan Rengers ten Post zich actief in de 
Groninger society begaf, blijkt als zijn oudste dochter Frederica op 34-jarige leeftijd op 5 november 
1609 in de stad Groningen trouwt met Everhard van Asschendorp, hoofdeling op Reitsema te Grijpskerk, 
‘voor de gemeente Gods, vergaderd zijnde, ook met vele adellijke personen uit Stad en Ommelanden 
van Groningen’. Dat was uitzonderlijk genoeg om het in het trouwboek expliciet te vermelden, iets wat 
normaal niet gebeurde. 
In het daaropvolgende jaar is de brandewijnkom voor Fouwel Rengers vervaardigd. Of er een speciale 
gelegenheid voor was, is niet bekend. Misschien dat het is vervaardigd als geschenk toen zij 
meerderjarig en mondig werd. 
Fouwels broer Edzart trouwde in 1613, 35 jaar oud, met Bauwe Clant van Ludema en de tweede zoon 
Rempt volgt in 1620 als late twintiger met een Friese huwelijkspartner, Franske van Cammingha, 
dochter van de vrijheer van Ameland. 
 
Fouwel Rengers ten Post 

Van de jongste dochter van Johan Rengers ten 
Post en Bauwe Jensema is betrekkelijk weinig 
bekend. Zelfs haar overlijden is niet 
gedocumenteerd. Zoals gezegd zal zij rond 
1585/1590 geboren zijn, tijdens de ballingschap 
van haar vader in Bremen of Oost-Friesland. 
Haar jeugd voltrok zich buiten het zicht van de 
overgeleverde archiefbronnen. De brandewijn-
kom is voor zover bekend haar eerste levens-
teken. 
De kinderen Rengers waren al enigszins op 
leeftijd toen zij trouwden. Uiteindelijk treedt ook 
de jongste dochter in het huwelijk. Fouwel 

Rengers trouwt in 1628 met Johan van Welvelde van De Klencke te Oosterhesselen, weduwe van 
Barbara van Warmelo van Woltersum.  
Op dat moment dat zij deze enige jaren oudere weduwnaar huwde, moet zij al rond de veertig zijn 
geweest. Het is de vraag of er nog hoop op nageslacht was. Het huwelijk is in elk geval inderdaad 
kinderloos gebleven. 
Vanzelfsprekend kan het huwelijk uit liefde en genegenheid zijn voortgekomen, maar het is daarnaast 

een verbintenis die in het licht van de 
positie van de familie Rengers zeer 
passend was. Zoals hierboven is 
getoond, was het geslacht Rengers 
prominent aanwezig in geheel Zuid-
Fivelingo. Johan van Welvelde was 
via zijn eerste vrouw Barbara van 
Warmelo en schoonmoeder Judith 
Rengers (dochter van Sweer Rengers 
en Reneke Fraeylema) erfgenaam 
van de heerlijkheid Woltersum en de 
borg aldaar. In de zeventiende eeuw 

Huwelijkscontract van Fouwel Rengers ten Post 
en Johan van Welvelde, 16 februari 1628 

Handtekeningen van Fouwels moeder, zuster en broers onder haar huwelijkscontract 

De Klencke te Oosterhesselen 
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werden meer huwelijken gesloten tussen de eigenaren van 
de borgen en rechtstoelen die uit de familes Rengers, 
Fraeylema en dergelijke waren voortgekomen om op die 
wijze de prominente historische positie voort te zetten en 
te bestendigen. De heerlijkheid Woltersum vererfde op de 
kinderen van Johan van Welvelde uit zijn eerste huwelijk. 
Zijn zoon Willem Hendrik trouwde in 1640 met Florentina 
Rengers (uit de tak Rengers van den Arenshorst), 
waardoor nogmaals de banden met de familie Rengers 
versterkt werden. 
Na het huwelijk van Fouwel zwijgen de bronnen vrijwel 
geheel. Het is mogelijk dat zij al enige jaren daarna is 
overleden; dat is zelfs waarschijnlijk omdat zij met een 
lang leven ongetwijfeld meer sporen in de archieven zou 

hebben nagelaten. 
Slechts één getuigenis hebben we: een 
eigenhandige brief van haar echtgenoot, 
geschreven vanuit De Klencke op 9 april 
1628 aan zijn zwager Edzart Rengers ten 
Post. In de brief doet hij verslag van tocht 
vanuit Groningen naar Oosterhesselen, 
waarbij de koets een ongeluk overkwam. 
Van Welvelde verhaalt hoe daarbij zijn 

Beste zwager, 
 
Excuses dat ik u niet eerder geschreven heb. Dat is deels 
het gevolg van het grote ongeluk tijdens de reis laatst, 
waarover u wellicht al gehoord hebt. Gelukkig heeft God 
ons voor erger behoed. Mijn allerliefste vrouw heeft zich 
aan het voorhoofd wat bezeerd, waarmee zij het zeer 
moeilijk had, omdat wij op De Klencke nog een aantal 
gasten zouden krijgen. Nu, Godlof is het met mijn 
allerliefste nu weer goed en we hebben de reis achter ons.  

Toen wij uit Groningen vertrokken was ik er niet gerust op 
dat wij die ochtend in de wagen zouden zitten, toen wij net 
zulk droef bericht kregen dat onze zuster Van Asschendorp 
zo zwaar ziek was. Onze lieve moeder stapte daarom weer 
uit de wagen, wat eigenlijk helemaal tegen mijn zin was, 
maar toen we daarna het ongeluk kregen, dankte ik God dat 
onze lieve moeder niet meer aan boord was. De oude, 
onbeholpen vrouw zou er onmogelijk ongedeerd vanaf 
gekomen zijn en ik zou het me mijn leven lang niet kunnen 
vergeven, al was het mijn schuld niet. 

Mijn allerliefste was door het ongeval zo overstuur dat we 
niet wisten of we verder zouden rijden of terugkeren naar 
de stad. Als we de heren gedeputeerden met andere 
vrienden niet hadden uitgenodigd, dan waren we wel weer 
naar de stad teruggegaan, maar we kregen in Haren een 
andere wagen en kwamen zo dezelfde dag nog op tijd thuis 
aan. Mijn koets was in wel 24 stukken gebroken en wij 
danken God dat wij er nog zo genadig van afgekomen zijn. 

Als het God belieft willen wij op Meidag pas weer naar 
Groningen komen en Memme en de familie ons 
wedervaren vertellen. 

Uw dienstvillige broer, 

Johan van Welvelde 

 

P.S.: Terwijl ik dit schreef, kwam een boer vertellen dat hij 
een haas in het koren wist te zitten. Mijn zoon is er met een 
paar windhonden op af gegaan en heeft hem gevangen. 
Omdat ik weet dat hij vers is, stuur ik hem hierbij mee in 
de hoop dat u hem in dank wil aanvaarden, al had ik liever 
dat het een iets grotere was geweest. 
 

Tekening van een glas-in-loodraam met 
de wapens Rengers-Fraylema en 

hartschild Slochteren 

Wapens van Fouwels stiefzoon Zeino 
Joachim van Welvelde en zijn vrouw 
afkomstig van Valkenstijn te Assen 
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allerliefste (‘alderleveste’) aan haar voorhoofd gewond raakte, waardoor Fouwel ontdaan was omdat zij 
na thuiskomst de Drentse gedeputeerde staten zouden ontvangen. Het liep allemaal met een sisser af, 
maar de brief is een interessante inkijk in een adellijke reis met hindernissen. 

 
 
De brief is, zoals gezegd, ook het laatste levensteken van Fouwel Rengers ten Post, die haar leven in de 
schaduw heeft doorgebracht. Des te rechtvaardiger dat zij na vier eeuwen stilte dankzij haar unieke 
brandewijnkom nu in de gelegenheid is gesteld om uit de vergetelheid opgewekt te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redmer Alma, 21-4-2020 

Wapens Rengers-Van Holdinga op de brandewijnkom 
van Fouwel Rengers ten Post 


