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IN MEMORIAM A,J,GLASTRA VAN LOON 

It wie op de 22ste july 1959, dat de foarsitter fan tís wurkforbân, 
de hear A.J.Glastra van Loon, tige hommels to Valkenburg, der11 er mei 
fekânsje wie, kaem to forstjerren, 

Poarst hie er studearre foar skoalmaster, hwat synheit ek wie. 
Letter lykwols naem er it bankwezen foar kar. Dochs is er yn tsjinst 
fan de oerheit to lânne kommen en hat er op ûnderskate plakken yn Ne» 
derlânitlân saJ n fjirtich jier tsjinne, it lost as.gemeente-ûntfanger 
fan de stêd Harns. 

Hy foun by syn drok deisk wurk noch jimmer tiid foar oare dingen, 
Sa hie er in waerme bilangstelling foar tsjerke en polityk, Snnt sep» 
timber 1958 wie er foar de AR, partij lid fan de Harnser gemeenterie 
en ek hat er lid west fan it provinsiale komite' Fryslân en fan de Stea™ 
ten-sintrale van dy partij, Ek de Grifformearde tsjerke fan Harns hat 
er hiel hwat fan syn beste kref ten oan jown, Boppedat hie er jierren-
langinsit yn it bistjQr fan de "Broederschap van ontvangers in Fries
land", hwerfan tsien jier as foarsitter, 

Ek tís wurkforbân hie tige syn omtinken. Pan de oprjochting ôf wie 
er in tige meilibjend lid en dat makke, dat er yn april 1956 fan it 
Akademy-bistjûr bineamd waerd ta foarsitter fan it wurkforbân. 

Sels in neikommeling fan Jan van Loon, + 1590 in forneamd notaris 
en prokureur=postulant to Ljouwert, die er alle war om alderhande fei
ten fan dit slachte, dat lju fan allure omfettet (lyk as Willem van 
Loon, + 1690 liifchirurgyn fan steedhâlder Willem III), oan 'e weet to 
kommen. En hoe soe er alles tige sekuer neigean as er ienris pension» 
nearre wie, Dan soe 't vieze ì It hat lykwols net sa weze mocht, 

De foarfaers oan memmekant, de Wiersma" s, koe er smout oer fortelle 
en hy wie fest fan doel om syn hiel e stambeam en kertiersteat nochris 
printré to meitsjen, Sa hie er noch hiel hwat op priemmen. 

De gearkomsten ûnder syn lieding wienen altiten tige noflik, Hy hie 
der si ach fan om dy op in smoute manear to lieden en wy sille him dan 
ek tige misse, It bistjûr hat ûnder syn lieding altyd yn greate ien-
riedigens mei elkoar oparbeidzje kinnen. 

De twadde foarsitter, d.e hear D.J.van der Meer. en Onderskreaune 
hawwe u's leden fortsj inwurdige. doe; t ertoKollum to hof brocht waerd,. 

Syn oantins sil by de leden fan tís wurkforbân jimmer yn tankber oan» 
tinken bliuwe. 

RoS,R0ÂRDÄ,-

3 



TIEN JAREN GENEALOGYSK JIERBOEKJE. 

Het is ongetwijfeld een zeer goed initiatief geweest van het toen» 
malige bestuur van het Genealogysk Wurkforbán om te trachten, door het 
uitgeven van een jaarboekje de belangstelling voor de genealogie te 
bevorderen. In ons eerste Jierboekje ontvouwt het bestuur dan ook de 
plannen van het Wurkforbán en zegt o,a. "Mei forskate fan de neamde 
plannen is al in bigjin makke en sa sil dit de start wéze fan it Gene
alogysk Jierboekje. Yn it bitrouwen, dat dit boekje it foarste wêze sil 
fan in lange rige en dat it sines bijdrage sil ta it libbene hjoed, 
jowe wij it yn it ljocht". 

Wij kunnen nu wel zeggen, dat dit initiatief volkomen aan het doel 
heeft beantwoord. Overzien wij de reeks van tien deeltjes, dan kunnen 
we met recht een zeker gevoel van trots hebben, Het was een heel waag
stuk en de toenmalige redactie besefte eerst later, misschien te laat, 
welk een zware taak het zichzelf had opgelegd, Want een feit is, dat 
ondanks het betrekkelijk grote aantal genealogische "sneupers" in onze 
provincie, er maar bedroevend weinigen zijn, die het resultaat van hun 
onderzoekingen voor publicatie ter beschikking stellen. 

Bij het begin echter waren de drie toenmalige redacteuren, de heren 
H.M,Mensonides, Ir C,Ch,van der Vlis en ondergetekende, optimistisch 
en meenden wij, dat de kopij rijkelijk zou vloeien. Het gereedmaken van 
het eerste deeltje gaf ook niet veel werk, daar er een behoorlijk aan? 
tal bijdragen was ingezonden en wij - niet te critisch zijnde - spoedig 
dit jaarboekje hadden samengesteld» Reeds in dit eerste deeltje komen 
artikelen voor van schrijvers, die nu nog bijdragen, 

Verheugend was, dat wij, o, a, bij een radio-bespreking, een zeer 
'gunstig onthaal kregen. Gesterkt door deze ontvangst (de oplage was 
spoedig uitverkocht en er werd een tweede druk opgelegd) ging de redac
tie, voorlopig althans de redactie-secretaris, aan het werk voor het 
tweede deeltje. Streven was steeds, het voor het nieuwe jaar te doen 
verschijnen. Helaas hebben wij ons daar niet altijd aan kunnen houden. 

Wij weten niet. of enkelen Uwer wel eens het beroep van redactie
secretaris hebben beoefend. Nu, U kunt het van ons cadeau krijgen: men 
voelt zich op sommige momenten als een slavendrijver ! Velen zegden 
een bijdrage toe, maar wanneer het op de inlevering aan kwam, waren er 
altijd vele problemen, waarvoor de oplossing dan gevonden moest worden 
op een redactie-bijeenkomst, welke wij steevast hielden op de kamer van 
den heer Mensonides, boven in het stadhuis, Aan deze bijeenkomsten be
waren wij de meest prettige herinneringen. Rijp en groen werd er ver
handeld; vooral ons redactie»lid Van der Vlis had er een handje van, 
af te dwalen totdat eindelijk de secretaris de heren weer met de neus 
op de moeilijkheden moest drukken, In het licht van het verleden krijgt 
veel een andere kleur, doch deze bijeenkomsten staan als zeer geani
meerd in ons geheugen gegrift. 

Deze driehoofdige redactie heeft kans gezien drie jaarboekjes te 
doen verschijnen, De heer Mensonides verliet daarna onze gelederen we-
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gens vertrek naar Den Haag en het bestuur maakte van deze gelegenheid 
gebruik, de redactie uit te breiden tot een vijfhoofdige. Zo traden de 
heren G.Dijkstra. D.J.van der Meer en W.Dolk toe. De baan van secreta
ris werd listiglijk het jongste lid; de heer Dolk. toegeschoven. 

Het boekje 1957 verscheen onder de thans nog fungerende redactie; 
de heer Van der VIis vertrok en voor hem in de plaats kwam de heer J. 
Visser, Ondergetekende eigende zich toen het voorzitterschap toe, waar
door de redactie-vergaderingen in het vervolg bij hem thuis konden 
plaats vinden; voor hem een niet te miskennen voordeel ! 

Mede door de versterking van onze redactie met enige archiefmensen., 
kan geconstateerd worden, dat de inhoud van de boekjes steeds beter en 
verzorgder is geworden. Er werd meer gelet op verscheidenheid van arti= 
kelen en ook de illustratie kreeg meer aandacht. Zo werd het geheel 
leesbaarder en konden er verschillende artikelen van wetenschappelijke 
waarde worden opgenomen. 

Het kan niet onze bedoeling zijn alle artikelen, welke in de loop 
der jaren zijn verschenen, aan een kritische beschouwing te onderwer
pen, maar wat de heren Van der Meer en Dolk en ook de heer Van Lennep 
hebben geleverd, mag wel met ere worden genoemd.. Hiermede willen wij 
niets te kort doen aan onze andere scribenten, zoals de heren Roorda, 
Peenstra. Vleer en Van der VIis, om maar enkelen te noemen. Vooral de 
publicaties door de heer Roorda van vindplaatsen van testamenten., zijn 
uiterst belangrijk, 

Eeºn onderwerp was en blijft voortdurend een zorgenkind der gehele 
redactie; de heraldiek, Te weinig heraldische artikelen worden ons 
aangeboden en mogen wij een wens uiten, dan is het wel deze; laat in 
de volgende tien jaren dit onderdeel beter tot zijn recht mogen komen ! 

Wij mogen deze wens wel wat uitbreiden en algemener stellen; laat 
de redactie-secretaris zijn slavendrijversbestaan mogen beëindigen, 
laat hem voortaan de bijdragen van alle kanten mogen toestromen ! 

H.G. van SLOOTEN,, • 

Voorafgaand aan de gebruikelijke genealogische en heraldische arti
kelen, zijn in dit "jubileumnummer" enkele bijzondere bijdragen opge
nomen. De redactie heeft n.1, een viertal min of meer in genealogie 
geïnteresseerden (niet behorend tot de kring van medewerkers) uitgeno» 
digd om hun visie op het genealogisch onderzoek op schrift te stellen. 
Enkele redactieleden hebben daarop de kwartierstaten van deze schrij
vers (voor zover Fries) samengesteld, resp. gecontroleerd en aangevuld. 
Deze staten zijn, met die van onze overleden voorzitter, ook opgenomen 
in dit deeltje. 
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K O A R T O E R S J O C H fan de wurksumheden fan i t Genea~ 
logysk Wurkforbân fan de F r y s k e Akademy. s e p t i m b e r 1958 oant 
sept ímber 1959 . 

Op 24 septimber 1958 kaem i t b i s t j û r fan os wurkforbân gear om û. m, 
i t kommende winterwurk to regel jen, Ek waerd dêr fan dhr D,J.van der 
Meer forslach títbrocht oer i t simmerwurk, 

Op sneon 18 oktober i s dhr A, E.Hannema,, âld-boargemaster fan Harns, 
de sprekker. Hy wit tís gans to fo r t e l l en oer "De geschiedenis van de 
doopsgezinde gemeente van Harlingen"; de l e d e l i s t e n , dy t biwarre 
bleaun binne, b ig j inne al by 1560, De twadde sprekker i s dhr A. J, 
Glastra van Loon. Hy f o r t e l t ien en oar oer de âlde te rp fan Almenum, 

Op 29 novimber b r ing t dhr J , I J , P e e n s t r a fors lach tìt oer de j i e r -
gea r s i t fan de Eastfryske Arbeitsgruppe Pamilienforschung undHeraldik, 
halden op 25 oktober 1958 to Norden; hy en dhr J„Visser ha ds wurkfor
bân dêr fortsjinwurdige» Dan fo r t e l l e forskate skriuwers ûnder l ieding 
fan dhr H.G.van Slooten oer har a r t i k e l s yn '\t Genealogysk Jierboekje 
1959- dat der t ige yn foei.. 

Op 20 desimber hat de genealooch W,Tsj.Vleer sprutsen oer de heechst 
oansleinen yn e Pranske t i i d . De fjouwer heechst oansleinen wennen yn 
i t earme Fryslân; ek fan de boeren wenje de fjouwer heechst oansleinen 
wer h j i r r e , Op títstel fan de sprekker s i l l e de l y t s e 3000 nammen fan 
Friezen op kaertsysteem brocht wurde en yn u's archyf foar leden to r i e -
plachtsjen wêze,, Nei i t thêskoft l é s t dhr R,S. Roarda in spotdicht foar. 
dat Krystnacht 1787 yn de Hynljipper leugenbank hong. 

Op 24 jannewaris 1959 ha wy as sprekker dhr H.Vrolijk fan Snits oer 
i t mar ine- r ied l ing Douwe Auckes. Dizze i s yn 1612 berne as soan fan 
Aucke Douwes. Pan Aucke Douwes binne oant nou t a ber te en boask net 
bikend, Douwe Auckes boaske yn 1636 to Amsterdam en i s dêr yn 1668 yn 
de Oude kerk b i ie rd ige , I t s te rks te biwiis . dat sprekker bybringe kin, 
da t Douwe fan 'komtf wol in F r i e s wêze moatten ha t . i s wol. dat de 
Steaten fan Pryslân hím bineame woene t a lu i tenant 'admirae l fan Frys-
lâns f loat . Dêrnei f o r t e l t dhr R-.S.Roarda oer Auke Wybes, de Hynljipper 
f iui tskipper . dyL t de ears te wie dy t de Newa opfear en fan Czaar Peter 
de Greate t ige l e t en se t waerd., Sprekker hat gj in famyljerelaesje fine 
kinnen tusken Douwe Auckes en Auke Wybes; al hat er foun, dat yn 1667 
to Harns stoarn i s in Aucke Douwes "wìjdts'chipper."* 

Op 14 febrewaris ha wy as sprekker dhr S J,van der Molen oer de Van 
der Molens, Sterkenburgs en Kico la i r s . Sprekker syn âldst-foune foar-
faers Polkert Dirks en Tr i jn t je Melles koften yn 1653 de roggemoune op 
i t eastein fan : e Swaech,. De Sterkenburgs komme tít Gaest-Ferwâlde, mei 
as â lds t - foune foarfaer Sjoerd Ynses (yn 1694 "onlangs getrouwt") , 
Alart Klases Nicola i , berne 1650, i s oant nou t a de â lds t - foune fan 
dizze Nicolai-staech. 

Op 11 maert komt i t b i s t jû r gear en wurdt yn b ig j inse l b i s l e t t e n om 
yn de maeijemoanne in mienskiplike gears i t to hawwen mei de Grinzer en 
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Wynskoater ôfdieling fan de Nederlandsche Genealogische Vereeniging, 
It yntsjinne prae-advys fan de hearen WtDolk en D,J.van der Meer oan
geande it biwurkjen fan de noch printre' to meitsjen grêfskriften wurdt 
nei inkelde lytse wizigings en in pear oanfollings goedkard: it sil 
nou noch mei de redaksjekommisje trochpraet wurde. 

Op 21 maert sprekt dhr D, J.van der Meer oer "States en stinzen 
earen in Kollumerlân", Oan se hân fan moaije dia's fortelde sprekker 
tís hiel hwat oer de biwenners fan dy states en stinzen» 

Op 25 april is de seal suver to lyts om alle bilangstellenden oan 
in sit to helpen,, De Rispensen binne fan hein en fier opsetten kommen 
om to harkjen nei tís lid Ds D,van Dijk, dy't sprekt oer "Het geslacht 
thoe Rispens inde 16e en 17e eeuw".. It Rispensskaei ûntlient syn namme 
oan de saté Rispens, de meast westlike pleats fan 't gehucht Greate 
Wyns to Easterein; it stamboek fan de Pryske adel is ek oangeande dit 
skaei tige önfolslein. 

Op 23 maeije is u's léste gearsit halden yn "De bogt van Guná" to 
Prjentsjer, Der wiene seis man fan de ôfdielings Grins en Wynskoat fan 
de N.G.V, ("Gens nostra") oerkommen, hokker tal tís wol hwat bilytse. 
De sprekker, dhr W.Tsj,Vleer, hie as onderwerp "Het verleden en de 
Friese inslag van het Westerkwartier", Sprekker seis is der berne, syn 
heit wie in Fries en syn mem in Grinslânske. Sprekker wist hiel hwat 
biwiismateriael tofoaren to bringen; men sil de Pryske ynfloed langer 
min mear ûntstride kinne». It tal Friezen, dat him yn dy Grinzer kon» 
treijen nei wenjen set hat, wie stikken greater as oarsonu Under lie-
ding fan dhr D.J.van der Meer wurde de ál de grôfsarken yn de Greate 
Tsjerke fan Prjentsjer mei niget biwûndere. Nei't ek noch it gemeente-
tuis bisjoen is, giet it op de weromreis nei it Poptaslot to Marssum, 
Dêr is mei greate nocht harke nei dhr A, E, Hannema, dy't ds hiel hwat 
oer de skiednis fan slot en stifter fortelde. 

Op 22 july 1959 kaem tís foarsitter, dhr A. J,Glastra van Loon, hom
mels to forstjerren. De hearen D.J.van der Meer en R.S.Roarda hawwe tís 
wurkforbân fortsjinwurdige by de biierdiging to Kollum. 

Pan ' t simmer is der grêfskrifte-tìndersiik dien en binne der foto' s 
makke yn Ealsum, Easterein, Eastersé", Peinsum, Prjentsjer (noch lang 
net folslein), Harns, Holwert, Koudum, De Lemmer, Warkum, ensfh. De 
hearen Van der Meer en Goree wurkje oan it grê"fskrifteboek fan Prjen
tsjer, 

Yn 't miene wiene ek dit winterhealjier de gearkomsten goed bisocht. 
Lit tís der meiinoar foar soargje, dat der mear leden by komme en b.n, 
ek jongere krêften. 

Meije wy ek noch efkes yn omtinken bringe, dat as der earne in 
tsjerkeflier op komt, dat daliks troch to jaen oan de Pryske Akademy 
to Ljouwert of oan dhr D,J.van der Meer to Roardahuzum, 

Kopij foar it folgjend jierboekje kin oant 1 july ynstjûrd wurde 
oan dhr W.Dolk, gemeentearchyf, stedshûs, Ljouwert. 

R.S.ROARDA., skrimoer, 
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J.ERFQRSLACH 195B/ 3 59 f an de FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 

De Rie kaeni d i t fo r s l ach j i e r mar twaris gear. n t l , op 28 s e ì l e en 
30 maeije, beide kearen yn ' e Kânseleri j to Ljouwert, de r t de Ryks-
archivar is tís t a s t i en hie tìs gears i t to halden op in plak, dê r t wich
t ige heraldyske boarnen t i c h t e by de hân binne, 

De twadde r e i s mochten wy nei in ûnderbrekking fan mear as twa j i e r 
wer r i s yn tís midden sjen de hear G. van Dieren fan Formearum. dy* t wol 
geregeld kontakt mei tís hâldt en ek graech mei ds oparbeidzje wol, mar 
i t be t t e r achtet buten de Rie to bliuwen, om a lh ie l f r i j to stean. ek 
as er him net mei tìs dwaen en l i t t e n forienigje kin, 

Yn de ni je "Encyclopedie van Fr ies land" i s , haedsaeklik troch mei-
wurking fan tís Rie, de heraldyk yn wurd en byld r i d l i k fortsjinwurdige. 
Wy neame, bihalven de yn tís foarich forslach opneamde. j i t de a r t i k e l s 
Dorpsvlaggen, Dorpswapens, Gemeentevlaggen, Grietenijwapens, Heraldiek. 
Kerkzegel, Kloosterzegels, Stadswapens, Stadzegels, Vlag en wapen, Wa
penboeken en Zegel en de ôfbyldingen fan 30 doarpswapens, 30 g r i t e n i j -
wapens, i t wapen fan de provinsje , wapens fan de 11 stedden en de ge
meente I t Hearrenfean, fan 10 feanpolders, 4 eilannen en 18 séwarrende 
wetterskippen, en i t segel fan de Upstalbeam. Bûtendat fynt men by 
e l t s e gemeente de o f f i s i e l e biskriuwing fan i t wapen en by 16 fan de 
flagge. De flaggen fan Sni ts (1956), Warkum (1957), Achtkarspelen en 
Utingeradiel (1958) ttntbrekke, lyksa de histoaryske fan Hynljippen en 
Starumi wol binne opnomd de n e t - o f f i s i e l e flaggen fan F r j e n t s j e r , 
Harns, Opsterian (tíntwerp fan in l i d fan e Rie, mar net oannomd) en 
Skylge, bineffens sabearre flaggen fan Ljouwerteradiel en Smellingerlân 
(de Pryske flagge mei i t gemeentewapen yn 5e lofterboppehoeke). 

De gemeenten Perwerteradiel en Hynljippen s te lden flaggen fès t en 
Flylân foroare syn wapen, a l l e s snnder tís Rie deryn to b ihel jen . Mei 
net ien fan dizze t r i j e b i s l u t e n kinne wy tís f o r i e n i g j e , al kin de 
flagge fan Perwerteradiel der op troch. Der i s h j i r in persoan oan i t 
wurk, dy; t e a r s t d i e l fan º e Rie títmakke ha t , mar syn soms nuvere 
idéen nou bfften tís om oan 3 e man bringt op in sa handige wize, dat in 
soad minsken der op yn f leane , oant de Hoge Raad van Adel ta„ Hwat 
Flylån oangiet, hat de hear Van Dieren tís in dokumintearre a r t ike l foar 
I t Beaken tase in oer segel. wapen en flagge, 

Lokkiger binne wy mei Dantumadiel, dat tís advys frege hat oer in 
flagge. dat wy j i t yn st.tídzje hawwe. 

Nei oanlieding fan in oanfrage fan in skoalle om in flagge-Ontwerp 
waerd arbeide oan in systeem fan skoal le f laggen. Wy.fregen h j i r o e r 
advys oan tìnderwiisorganisaesjes, mar founen net fo l ie bigryp foar tìs 
tinkbylden„ Deskoa l les t r i id spoeket, n e i ' t i t skynt, j i t om yn e hol
len fan" e b is t jurders fan dizze organisaesjes. De Kris t l iken ûn t s t r ide 
i t iepenbier underwiis de kroane as symboal, n.b„ omt der yn i t for l ine 
noch al hwat skoalmasters oan ' e iepenbiere skoallen wiene. dy t s j i n 
i t Keningshûs wiene, "Volksonderwijs" i s bang foar förskerping fan : e 
s t r i i d , as de bisiïndere skoal len mei eigen flaggen komme ! Kinne se 

8 



der ì t bistean fan dy skoallen en de lyks te l l ing mei de iepenbiere noch 
net forwurkje ?Enrinne se oan ' e oare kant ek j i t t s i en t a l l en j ierren 
ef te r ? By sok in mental i te i t i s i t wier be t t e r om net to flagjen, 

I t Frysk Kr i s t l i k Pla t te lânsf roul ju- en Fammeboun hie tís yn i t foa-
r ige om in ontwerp foar in flagge frege, mar i t oanbeane ontwerp ôf-
wiisd. Nou fregensei is oardiel oer in nij ontwerp, makke fan in teken-
learaer , dy; t miskien a r t i s tyk oanlein i s , mar fan heraldyk gjin binul 
nat. Nei in fûle kri tyk fan tfs kant hearden wy neat mear. 

Yn e Fryslân-hut fan i t m, s. Oranje i s in tege l tab leau oanbrocht 
mei de wapens fan Fryslân, Nederlân en de Fryske steedhâlder, l e t t e r 
algemien e r f s t eedha lde r Willem IV, mei advys en t a l j o c h t i n g fan ' e 
skriuwer. En d i t kin in oergong foarmje nei de geregeld by leden fan 
tís Rie ynkommende fragen nei famyljewapens, dyr t wy nei beste witten 
bi ander j e , 

Ju VISSER, skriuwerv • 
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I N L I C H T I N G E N omtrent enkele openbare ins te l l ingen, com
missies, verenigingen, enz... welke werkzaam zi jn op 
het gebied van geschiedenis, oudheid- en heemkunde. 
geslacht- en wapenkunde in de provincie Friesland, 

Rijksarchief*in de Provincie Friesland 
Rijksarchivar is : Dr?. M.P.van Buijtenen 
Chartermees t e r : J .Visser , h i s t . d r s 
Wetensch. ambtenaren: Mr A.van der Minne 

A.van der Wal 
Ambtenaar: J.Schaafsma 

Het Rijksarchief i s gevestigd in de Kanselar i j , Turfmarkt 13 te Leeu
warden. Het i s geopend op werkdagen van 9-17.30, op zaterdagen van 9 = 
13 uur. 

Provinciale Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarc hieven 

Inspecteur: Dr M.P.van Buijtenen. 
Adjunct " inspecteur: Dr H.T. Obreen 
Wetensch. ambtenaar: H.F., Faber 

De Provinciale Inspect ie i s gevestigd in de Kanse la r i j , Turfmarkt 13 
t e Leeuwarden. 

Archief der Gemeente Leewoarden en Stedelijke Bibliotheek 
Gemeente-archivaris; Jhr M.J.van Lennep, h i s t . d r s 
Wetensch. ambtenaren; W.Dolk 

P.Oprsal, h i s t . d r s 

Het Gemeentearchief en de bibl iotheek zijn gevestigd in het s tadhuis . 
Raadhuisplein 36 te Leeuwarden. Zij zi jn geopend op werkdagen van 9= 
12,30 en van 14-17 uur, op zaterdagen van 9=12,30 uur. 

Provinciale Bibliotheek 

Bibliothecaris; Dr Sj , DoUma 
Wetensch, hoofdassistent: Mr Y. Offringa 
Wetensch. assistenten; Mei, AM, Michell, Ij-tdra 

M.K, Scholten 
Ambtenaren; E,J.Scheenstra 

O, Santema 
G Dijkstra 
E,J, Metz 
W, ter Horst 
S.J.van der Meer 
Kl, Osinga 
S.W. Koopmans 
Mej.B, Terpsma 
De Provinciale Bibliotheek is gevestigd in de Kanselarij, Turfmarkt 
13 te Leeuwarden. Zij is geopend, maandags, woensdags en vrijdags van 
9 .30=17 en 19-21 uur,dinsdags en donderdags van 9,30=17 uur, zaterdags 
van 9»30-16 uur. De uitlening sluit een kwartier eerder. 

De Fryske Akademy 
Prof!. Dr J . F . Koksma, voorz i t t e r 
Dr H.G.W.van der Wielen, 2e voorz i t te r 
Mr. H.W, Kuipers, s ec re t a r i s 
Mevr. Mr A,A, Vondeling-van ' t Hof, penningm. 
M. Wiegersma 
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Directeuren. Prof.. Dr J.H. Brouwer en Dr W.Kok 
Hoofdassistent; 
Assistenten; H.S, Buwalda, Dr. Y, Poortinga, H.T.J. Miedema 
Secr Waldenkommisje: J.J. Spahr van der Hoek 
Administrateur; Tsj de Jager 

Historysk Wurkfcrbân. 
T., Jeelof. voorzitter 

secretaris 

Nammekundich Wurkforbân, (toponymy en anthroponymy) ; 
J.J. Spahr van der Hoek, voorzitter 

, secretaris 

Genealogysk Wurkforbân: 
D.J.van der Meer, voorzitter 
R.S. Roarda, secretaris, Maria Louisastraat 19. Leeuwarden 

Geakundich Wurkforban: 
M, Wiegersma, voorzitter» 
S,J, van der Molen, secretaris, Burg.Wuiteweg 39, Drachten 

De Fryske Akademy is gevestigd in het Coulonhuis, Doelestraat 8, te 
Leeuwarden 

Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 
UT B.Ph. Baron van Harinxma thoé Slooten, voorzitter 
Mr H. Schootstra, secretaris 
H.G.van Slooten, penningmeester 
Dr M.P.van Buijtenen, conservator der handschriften 
Ds J.J. Kalma., bibliothecaris 
Jhr Cvan Eysinga 
A.S Fogteloo 
H.Halbertsma 
Mevr. T.Straat-Osinga 
S.van Tuinen 
Fries Museum 
Directeur: Dr A.Wassenbergh 
Administrateur; E.J , Penning 

Het F r i e s Museum i s eigendom van het Fr ies Genootschap en i s geves-
• t igd Koningsstraat 1 t e Leeuwarden, Het i s geopend apr ,=oct . op werk

dagen van if-i2,30 en 14-17 uur; oct , = apr. 9-12.30 en 14-16 uur, zon
dags in 2e helft j u l i en augustus van 14^17 uur. 
De b ib l io theek van het Genootschap i s geopend voor leden en andere 
wetensch. onderzoekers, a l l e werkdagen van 10-12,30 en 14-16 uur. 

Museum Princessehof 
Conservator: H. Miedema, kuns th i s t . drs 

Het museum i s het eigendom der gemeente Leeuwarden en i s gevest igd 
Grote Kerkstraat 11 t e Leeuwarden. Het i s geopend van 9-12 en 14-17 
uur , zondags van 14-17 uur. 

Fr-ies Scheepvaart Museum en Oudìieidkamer te Sneek-
A,M Sustring, voorzitter 
B, Brinksma Sneek, Gangboord 41 secretaris 
•>-• Brandenburgn, öneek, öoeìerstraat 6, penningmeester 
H Halbertsma, Amersfoort, conservator. 
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Het Museum is eigendom van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum en 
is gevestigd Kleinzand 12teSneek en is geopend dagel i jks van 9-12 en 
van 13*30-18 uur., donderdags van 19-22 uur. 's Zondags gesloten Ver
der op aanvraag, 

Frisìa Catholica, • 
Dr M.P.van Buijtenen, voo rz i t t e r , 
Drs F A v a n den Hombergh, s e c r . , Bolsward, Sam v.Haringhouckstr 28 
E.D.de Jong., penningmeester 
Th P.Ä. Lambooij 
Kan, H.J. Meekes 
Drs rLB.P.A. Letschert 
A E. Rohling 
De Ottem-Kingma stichting 
Mr A.N. Duintjer.. Leeuwarden, voorz i t t e r 
H.G. van Slooten. s ec re t a r i s 
M.J. Baronesse van Heemstra 
Mr, A.A,M,van der Meulen 
Mr', G.van der Meij 

De s t i ch t ing i s gevestigd te Leeuwarden. Prins Hendrikstraat 4. 
X X * • 

Y N L J O C H T I N G S O E R F R Y S K E P E M Y L J E F O R I E N I N G S o 

HALBERTSMA-STICHTING» opgericht 10 december 1934, gevestigd te Grouw, 
Doel: Bevordering van de g e e s t e l i j k e en s t o f f e l i j k e belangen van het geslacht 

Halbertsma en van de wet t ige kinderen van hen d ie to t d i t ges lach t be
horen. Tot het ges lach t Halbertsma worden gerekend t e behoren a l l e man
nen en vrouwen, die de naam Halbertsma dragen en door mannelijke l i j n e n 
wett ig z i j n voor t gekomen u i t het huwelijk van Hidde Halbertsma, geb. 
t e Grouw 1756 en Ruerdtje Tja l l ings Binnerts , geb, te Grouw 1767, 

Bestuur: Mr S.N.B. Halbertsma, Wassenaar, voorz i t t e r 
Hijlke Halbertsma, Amsterdam, Anth.v .Di jks t r ,12, s ec r , - a r ch iva r i s 
H.B, Halbertsma, Grouw, penningmeester 

P u b l i c a t i e s : 1 t/m 25 (1935-1957) 

WALING DIJKSTRA STICHTING, oprjochte 31 maeije 1947, fés t ige to Ljouwert» 
Doel: a, sammeljen fan a l l e bysûnderheden oangeande l ibben, wurk, persoon en of-

komst fan Waling Di jks t ra , 
b . I t lïtjaen fan syn wurk of in karlêzing der At, 
c , I t lïtjaen of i t s typjen fan boeken, skr i f ten en oare publikaesjes oan

geande persoanen en/of wurk fan Waling Di jks t ra , 
B i s t j û r : J.W.Dykstra, Ljouwert, Transvaa l s t r j , 31, f oa r s i t t e r 

W.G.Dykstra, Ljouwert, Goudenregenstrj. 47, skriuwer 
W,Peenstra, Ljouwert, Lekkumerdyk 40c read, ska thâ lde r 

Utjef ten: 1. Waling Di jks t ra , syn libben en syn wurk biskreaun fan syn soan J.W. 
Dykstra 

2, Karlêzing ears te wurk 
3„ De sulveren r inkelbel 
4. De Fryske Thi j l Ulespegel of de wûnderlike l ibbensskiednis fan Hant-

s je Pik, 

NIJDAMSTRA-STICHTING, o p r j . 19 dec. 1953 b i j not . aéte Mr Y.K.de Boer: fuor tse t -
t ing fan de femyljeforiening Nijdamstra, oprj , 12 febr. 1948, 
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Doel; De leden fan de slachten Nijdam, Nieuwdam, Vleer, Wijnia en oare, op groun 
fan mienskipl ike afstamming byelkoar to bringeri , de b i langen fan dizze 
slachten to b ihe r t ig j en , de bân tusken de leden to fors terkjen en sttfdzje 
fan i t foargeslacht to bif oarderjen. 

Bist j t ï r : T.Nijdam, Ljouwert, Coornher ts t r j , 12, f oa r s i t t e r 
Mefr, M.H.Nijdam-Nijholt, Ljouwert, Robert Kochstrj 21, skriuwster 
C.ván der Schoot Azn,, S n i t s , skathâlder 
A. Vleer, Sni ts 
P Agema-Wynìa, Dokkum 
H.Nijdam-Smit, Grins 
M.P.Wienia, Follega 

Orgaen: De Nijdamstra Tynge, forskynt 6 kear j i e r s 
Utjeftes Nijdamstra-boek, 3 6 f l , 

KNOL, oprjochte 26 novimber 1949, 
Doel; I t b iher t ig jen fan ' e bilangen fan i t Knolleslachte, i t forsterkjen fan "e 

bítn tusken' de leden, organisearjen fan femyljegearkomsten en tìºtjefte fan 
in femyljeblé*d, 

B i s t j û r : D. Knol, Tuk bi j Steenwijk .-foarsi t ter 
H.L.Bijleveld-Knol, Winschoten, Bossingel 16, skriuwster 
L, Alberda-,Knol„ Ysbrechtum, Hemdyk 108, ponghaldster 

Periodyk: De Knollentuin, sûnt 1 jannewaris 1954 fjouwer kear j i e r s , 

K.D.MIEDEMA en M.S.ZIJSLING, sûnt 1949, 
Doel: Fors terk jen fan de femyljebân tusken de afstammelingen fan d i t ec.htpear 

en i t halden fan femyljedagen 
B i s t j û r : K.S.Miedema, Ljouwert, Aagje Dekenstrj . 9, f oa r s i t t e r 

D,S,Scheepsma, Seìsbjirrum, ponghalder 
R.W.Abma, Easthim, skriuwer 

Ut jef te : femyljeblêd, fjouwer kear j i e r s , 

JANS SIJBRENS WIERSMA en AALTJE WIJBES SCHAAFSMA, sûnt 1950, 
Doel: De neiteam foar i t fan elkoar forfremdzjen to hoedzjen en j i e r l i k s in fe-

myljedeí to halden to Wiuwert 
Bis t jû r : Jan J-Wiersma, Wiuwert, f oa r s i t t e r 

A.Geertsma-Wiersma, Sn i t s , Aid Tsjerkhof 35, skriuwster 
Gj in periodyk. 

HOEKEMA-STIFTING, oprjochte 15 augustus 1951, fêst ige to Sni ts . 
Doel: a, forsterkjen fan *e femyljebön tusken neiteam fan "e stamâlden Johannes 

Ennes Hoeckema en Jancke Florenci j Culenborgh 
b; u t j e f te fan *e femylje skiednis 
c. biwarjen fan n i i s g j i r r i q e brieven, s t ikken, ensfh, yn ' e femylje 

B i s t j û r : Mr A,Hoekema, Den Haag, Roseboomstr, 19, foa r s i t t e r 
Ds C.P.Hoekema, Heemstede, Franz Schubertlaan 57, s ik t a r i s=a rch iva r i s 
A. Hoekema, Zandvoort, Zr, Dina Bronderstr, 15, ponghâlder 
F, Koekeraa,;.. Sn i t s , Wassenberghstr j . 6 
J.A, Hoekema, De Lemmer, Sudersè"strj . 17 
A Meijer, Ljouwert, Johan Wagenaarstrj. 15b 

Utjeften; Nijs fan ' e Hoekema-Stifting 
Hoekema Rige I-V yn ' t Frysk en yn "t Hollânsk 
Stambeam 
Adreslist fan alle femyljeleden, 

ELGERSMA, oprjochte II april 1953, 
Doel; Forsterkjen fan 'e femyljebân en kennisse fan eigen sibbe 
Bistjûr: M.S Kramer, Berltsum, foarsitter 

IJ, Elgersma, Ljouwert,Mendelssohnstrj 6, skriuwer 
Haring Elgersma, Snits, Jan van Nassaustrj, 48, 2e skriuwer/skathâlder 

Periodyk: De Ielstekker 
Einredactrice: Juffer H, Elgersma, Skraerd, Smidstrj, 31. 
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SIPKE MARTENS DE BOER.- oprjochte to Wergea 3 oktober 1953 

Doel; Mear kontakt tusken de leden fan de íemylje ûnder l ing en i t fors te rk jen 
fan "e femyljebân, û .o troch i t halden fan femyijegearkomsten 

Bi s t jû r : Jan Joh. de Boer. Wergea, f o a r s i t t e r 
A.K, Boonstra. Wirdum.. Lytse Buorren 16, p lea t s f . f o a r s i t t e r 
G.T.van Kampen, Ljouwert, Transvaa ls t r j . 49, skriuwer-skathâlder 
H.Wiersma-Hoekstra Swichum, p lea t s f . fan de skriuwer-skathalder 

Gjin perìodyk, 

FAMILIEVERENIGING NAWIJN, opgericht te Zwolle 28 ap r i l 1954, 
Doel: De band tussen de leden van het ges lacht te ve r s t e rken en de kennis van 

het geslacht te vermeerderen 

Bestuur: Ds E,Nawijn, De l f z i j l , Menno van Coehoornsingel 23, voorz i t t e r 
P.A Nawijn, burgemeester van Blokzi j l , Zuiderkade 345c, penningmeester. 
I r F.Nawijn, "s-Gravenhage, Mimosastraat 31, s ec r e t a r i s 

Uitgaven: F.Nawijn, Genealogie Nawijn, 1955. 
- - , Toch afstammelingen van de Hugenoten ?, 1958, 

Periodiek: Familieblad op ongeregelde t i jden . 

SCHOTANUS-STICHTING, opgericht te Franeker 12 apr i l 1955;statuten vastgesteld b i j 
no ta r iee le acte door Mr Y.Kde Boer t e Leeuwarden op 21 mei 1956, 
Doel: De vers tevig ing van het onderling contact , het i n s t e l l e n van een familie

archief , het samenstel len van de famil iegeschiedenis , het doen uitgeven 
van een standaardwerk over de Schotanussen 

Bestuur: A,J.Schotanus, Rotterdam- voorz i t t e r 
D.Schotanus, Amersfoort, Dol lards t raa t 226, s e c r e t a r i s 
mej> A,Schotanus, Franeker, penningmeesteresse 
Chr.Schotanus, a r t s , Bergum, Koningin Ju l ì anas t r aa t 16, a rch iva r i s . 
B,Schotanus, Echtenerbrug 
E.Spijksma-Schotanus, Bergum. 

Orgaan: "Aldfaers Erf", verschi jn t v ie r maal per j aa r . 
FAMILIEVERENIGING HAZENBERG, opgericht 'te Leek (prov Groningen) 8 september 1956. 

Doel: De onderl inge band tussen de leden van het geslacht t e vers te rken en de 
kennis van het geslacht te vermeerderen 

Bestuur: Mr Dr J.Hazenberg, Wassenaar, Santhorst laan 71 , voorz i t t e r 
Mr A.J.Hazenberg, Leeuwarden, Leeuwrikstraat 180, s ec r e t a r i s 
Jac .Hazenberg, gemeentesecretaris van Oldekerk, penningmeester 

Uitgave: Ä. J . Hazenberg ., en W.Tsj.Vleer, Familieboek Hazenberg, 1958 
Periodiek; "De Hazenberg Post" , verschi jnt ieder kwartaal en in verkorte vorm zo

veel vaker, a l s wenselijk geacht wordt» 
Familiedag: wordt j a a r l i j k s gehouden, 
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GENEALOGYSK WURK: NUTTICH EN NEEDSÂEKL«Ka 
Hwa-t mei biografysk wurk pielt, komt yn ' e litteratuer, dyºterrie-

plachtet. alle geduerigen data tsjin, der't er foar himsels in fraech= 
teken efter set, of, hwat it noch l&stiger makket, hy fynt ek twa of 
mear forskillende opjeften. 

Salang der noch net folie oan genealogy dien waerd yn Fryslân, naem 
men ornaris it jiertal oer, dat it bitrouberst like en de iene skreau 
de oare nei, It wie ommers net to dwaen en doch op eigen manneboet ûn= 
dersikingen of - better sein - men skrille der foar to bek of fielde 
jin to ûnhandich. Der wie ek noch safolle to forstriken en men gunde 
jin gjin tiid, To fordigenjen wie dy hâlding net, to begripen wol. 

Fan gefolgen, dat der yn s e Pryske litteratuer en binammen yn dy boe
ken, dy't moai hastich gearstald binne, alderlei dingen as feit bi-
skreaun steane, dy" t net doge, Hwer is Montanus de Haan Hettema krekt 
berne? Der binne twa opjeften; Bolswert en Ljouwert.. It selde by Onno 
Zwier van Haren, Hoe âld wie Y„ Wiedema krekt, doest er "It Frysk ei-
gene" skreau? 

Men kin sokke lytse kwestjes net wichtich achtsje, mar dat is dochs 
net de goede hâlding. Pan it iene komt faek it oare, W.Eekhoff hat yn 
syn "De vrouw van Rembrandt", der5t er yn oannimt. dat de frou fan W. 
de Geest en Rembrandts Saskia susters binne, in fout byld boud. dat 
noch altiten ynûnderskate boeken werom to finen is. Dat Gysbert Japiks 
en Mathijs Harings oan inoar bisibbe binne, seit hwat oer do skilde-
rijen yn it htls fan de dichter en oer de rounte-* der5 t er yn forkearde. 
As men ûntdekt, dat mr J.Dirks en dr J.G.Ottema famylje binne, is de 
hâlding fan de earste foar it Oera Linda boek oer better to bigripen. 

Ik bin al lang sa fier. dat ik it genealogysk sneupen in wichtich 
bidriuw achtsje, dat foar de histoaryske wittenskip fan great nut is, 
It jowt soms ynienen kleur oan in bipaeld gefal of set dingen rjocht, 
dy't lang skeef stiene, Hoefolle boeken, der t dekatalogus fan de P.B. 
de forskyndatum net fan wit. kinne better datearre wurde, mei" t der nou 
mear bikend is oer de 1ju, dy t se printe hawwe. 

Ik leau lykwols, dat wy fierder gean moatte. Om de nammen en data 
hinne, dyrt de genealogy soms hast al to rij oanbiedt, moat de famylje-
skiednis weefd wurde. Mei opset wurdt hjir it wurd "weefd" brúkt. Fan
sels, der moat neat sein wurde, dat fantasij is, Der is ek genealogysk 
wurk. dat de saek greate skea docht, mei;t der al to gau en al to mak-
lik forbânnen sjoen wurde, Mar it is o sa wichtich, as ut de helpmid
dels fan it genealogysk tìndersyk (hypotheek-, forkeap-, sentinsjeboeken 
ensfh,) lytse bistìnderheden nei foaren komme, dy' t wize op striid, ear-
moede, honkfêstens of swerfnocht en neam mar op. 

By it praten oer karaktereigenskippen of sa, komt men ornaris net 
fierder as pake en beppe, "Der sil dy smoarch jonge it wol wei hawwe," 
Mar in bipaelde psychyske konstellaesje is soms al by eardere foarâl-
den werom to finen. Willem van Haren is net to forstean as men net wit 
fan syn mem en syn pake en fan de famyljetradysje. De figuer fan W. Eek
hof f wurdt folie dtídliker, as men fan syn komöf of wit. Sitte der yn 

15 



de Halbertsma s net eigenskippen, dy t hyltiten werom komme ? 
Ik haw it gefoel, dat ek de lytste bisûnderheden net forwaerloazge 

wurde meije, hwant ek al helpe hja net dal ik om de persoan sels for» 
steanber to meitsjen, dan jowe hja noch faek in yllustraesje fan de 

tiidgeast, Hwat dit oangiet soe ik de genealogen taroppe wolle: Jow tìs 
minderen mear i Minder toarre sifers ennammen, mar mear bisûnderheden, 

Genealogysk wurk foreasket in great geduld en in bulte krektens. It 
kinnetsönder it klapperjen fan tsientallen tsjûke boeken en it opbou
wen fan kaertsystemen, dy't al mar oanwaechse, Faek moat men jierren-
lang skreppeendan is it noch net mooglik, 'op konkrete fragen in andert 
to jaen. 

Der binne alderlei soarten fan genealogen: lju, dy't bliid binne mei 
it opbouwen en kompletearjen fan materiaelsamlingen, der't in oar f aeks 
folie letter fan profitearje sil, en oaren, dy*" t it allinne om harsels 
giet, om de eigen saek, de eigen eare en de hope. dat hja miskien ek 
noch fan adel binne of oanpart hawwe yn in lien. 

Men laket der faek om, dat lju sa tige mei har eigen forline to set 
binne en dan faek ek noch mei mar ien helte. Is it net ien great stik 
narcisme, sa'n Greydanus-genealogy ? It sit der stìnder mis yn en ik 
kies graech foar de geduldige sjouwers, dy't it net earst en meast om 
harsels giet. 

Mar ek de eigenleafde hat alderlei dingen nei foaren helle, dy't 
oars forlern gien wienen (boekjes b.g,) en de ien set faek de oare oan. 
Ek wittenskip skynt net sûnder ambysje, sûnder eigen bilang bioefene 
wurde to kinnen, In goed ding sil it lykwols wêze, de lju hwat yn 'e stok
ken to halden en op greate earlikens oan to stean, Der binne genealo
gen, dy'tynhar eigen famylje de arbeiders en de lju, dy't maetskiplik 
oan leger wâl rekkens weiwurke hawwe of yn in bipaelde rjochting net 
fierder sykje woenen.. It is dom wurk en tekenet harsels. Men hat oan-
striid om yn sa' n gefal efter de eigen namme fan de genealooch to set-
ten: It is de kou forgetten, dat er in keal west hat, Wierskynlik sil 
de neiteam de gefolgen fan dy hâlding yn de bern en bernsbern fan dy 
genealooch fine, 

Sa soe ik der ek foar pleitsje wolle. de politike hâlding of tsjerk-
like aktiviteit net to forjitten. Dat immen nei de oarloch sa fûl tsjin 
kampen foar N.• S,B.ers wie, is letter faek net to bigripen, as der net 
byset wurdt, dat in famyljelid fan dy man yn sa- n kamp sitten' hat. Sa 
kinne wy it aktive atheisme fan de soan faek bigripe u't it steil grif-
formearde fan syn heit, of de fûle striid foar hielûnthâlding.út it 
feit, dat pake sûpte, 

As men nou seit. dat de genealogy sa famyljeskiednis wurdt en mei 
gauwens topswier, dan jow ik dit grif ta, mar ik soe der op wize wolle, 
dat it mear sin hat al de bisûnderheden fan de foarâlden tìt de 19de 
ieu op to sykjen. as sa gau mooglik yn de 18de, 17de, 16de ieu to kom
men en to 'totdekken, dat oerpake bij Hil.legerlee meistriden hat. 

Men kin sykje om in wapen of om bigryp fan jinsels. Ik kies dan da-
lik foar it leste, It greate. 'eclatante sukses fan de genealooch leit 
net yn it feit. dat er in professor yn syn kertiersteat tìntdekt, mar 
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dat er in stik famyljeskiednis bout mei syn ups and downs, de eftergroun 
fan syn libben, dat nei alle gedachten ek ups and downs nat, Hwat dit 
oangiét, liket my noch altiten it boekje fan dr F.D.Ohling; Krine 
Klaassen van 01 inga, Zur Geschichte eines Marschbauerngeschlechts int 
Krummhörn (Kreis Einden) 1682 bis 1928 (Aurich, 1928) it meast yn - e goe
de rjochting to gean., 

Lokkich, as er yn in boerefamylje âlde deiboeken, hierkontrakten, 
forkeapboekjes, ensfh, biwarre wurde. Men soe de minsken by de wet 
twinge wolle. om foar t se A,0,W. krije.. in koarte libbensbiskriuwing 
yn to leverjen, der2t se har rekkenskip yn jowe, fan hwat der sa foar 
en nei bard is yn har libben en hoe3t se it forwurke hawwe, Wy libje 
yn in demokrasy, dus de ântwikling, dyrt sa" nbibgrafy foarûnderstelt, 
moat der wol wêze. De genealogy, mar ek de eugenetyk, de psychology en 
de sosiology soenen hjir hwat oan hawwe, It faek sa stomme proses fan 
lìbjen en fan stjerren soe der riker fan wurde kinne, De Mennisten 
ûnder de lezers sille, nei; t ik fortrou, dit plan net sa gek fines Hja 
hawwe; sa

rn libbensskiednis al faker by de hân hawn. En de Iju, dy; t 
in stiídzjebeurs oanfrege hawwe of in reisbeurs nei Amearika hawwe woene 
- en hwa wol dat langer net ? - hawwe har al hwat oefene yn it skriuwen 
fan in libbensforhael, 

As de lju it tsiende part fan de tiid, dy-t hja op famyljegearsitten 
nedich hawwe om it hele hear wer oer to sjen, ris jaen woenen oan it 
meitsjen fan oantekeningen, de neiteam soe der tankber foar wêze, 

J-,J,EÅLMAa-

GENEALOGIE: MIDDEL TOT GROTERE ONDERLINGE'BINDING,: 
De betekenis van de genealogie in ons leven z ie ik in de e e r s t e 

p l a a t s in het p l e z i e r in, en de aardigheid van het beoefenen, het op 
deze wijze onwillekeurig medewerken aan de bevordering van de verdieping 
van de menselijke persoonl i jkheid en de tussen-menseli jke contacten. 

Dit zi jn grote woorden, die vragen om een bewijs, Drie kleine voor= 
val len in mijn persoonli jk leven kunnen well icht dienen t e r verduide
l i jk ing . 

Enige jaren geleden was mijn secretaresse, mevrouw T.H.-S., bi j ons 
t en eten. In de korte t i j d , dat ze haar werk v e r r i c h t t e , was het mij 
opgevallen, dat ze een sprekende ge l i j ken i s vertoonde met een reeds 
vroeg gestorven nicht van mij, Toen het aan ta fe l kwam to t een gesprek 
over de godsdienst, was deze ge l i jkenis , vooral bij de verdediging van 
enkele s te l l ingen , zo t reffend, dat ik haar vroeg, of ze ook familie
was van de vader van mijn nichtje.. Ze ontkende, Ik drong aan om het 
t h u i s eens na t e vragen. De familiegenealogie werd er b i j gehaald en 
wat bleek' nichtje enmevr T.H.-S, hadden een gemeenschappelijke voor
vader in de achttiende eeuw ! Hoewel z i j van een geheel ander type wa
ren (de een blond, de ander donker), was hun wijze van lachen, van zich 
verdedigen met argumenten vri jwel ge l i jk en (dus) waarschi jnl i jk v ia 
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zeven generaties bewaard gebleven. Door dit voorval kwamen de families 
weer met elkander in contact. 

Het tweede voorval» Tijdens een winterse reis door Friesland stapte 
een vrouw met een zoontje bij mij inde treincoupë. Op de label van haar 
koffer las ik plotseling de naam van een jeugdvriend., die ik uit het oog 
had verloren en waarvan ik, na zijn jarenlang verblijf in Indonesië, 
niet meer wist of hij leefde. Ik begon met de vrouw een gesprek, Zij 
vertelde., dat zij naar een familiedag was geweest in Makkum, een Friese 
familiedag. Haar man was wel niet van Friese afkomst (dat klopte !)feh 
haar familie woonde al enkele geslachten lang buiten Friesland, doch 
desondanks voelde zij zich nog aangetrokken tot het Friese leven. Daarom 
was ze inde koude winter naar Makkum gereisd om de verre familiebanden 
te verstevigen en het Friese klimaat nog eens te ondergaan. (Door het 
verdere gesprek kwam ik ook weer geheel op de hoogte van de levensgang 
van mijn vriend,) 

Het derde voorval ligt nog heel dicht'in het verleden. Bij de uit
reiking van Elsevier s encyclopedie ontmoette ik mejuffrouw P, Daar mijn 
beide grootmoeders evenzo deze familienaam P, droegen en zij enkele fa= 
milietrekken had, vroeg ik haar. of ze uit de Leeuwarder familie P, 
stamde. Zij wist dit niet, doch ik beloofde haar de stamboom van de 
Leeuwarder P,.''s, die door een oud-kantonrechter in Friesland was opge
maakt, te zenden me"t het uittreksel van de genealogische gegevens uit 
hun familiebijbel, welke in mijn bezit was, En bij onderzoek bleek, dat 
zij enkele geslachten geleden een voorvader had, die lakenkoopman inde 
stad Leeuwarden was, en dat wij zes generaties terug dezelfde voorouders 
hadden..Het werk bij Elsevier aan de Friese encyclopedie bracht mej.P, 
weer terug in haar (voor=)vaderstad en deed de liefde voor het comple
teren van de familiegeschiedenis toenemen, 

Ik hoop hiermede aangetoond te hebben, dat de aardigheid aan de ge
nealogie op zich zelf al een groot goed is. En dat men deze zaken niet 
alleen behoeft te benaderen uit de hoek met de vraag "Vfet hebben wij 
eraan ?", De bestudering van het gezin, de familie en de geestelijke 
contacten, het leren zien van soms typische eigenaardigheden en kenmer
ken, bezit een waarde in zich zelf. 

Verder zou ik tal van nuttigheidswaarden kunnen noemen, vooral voor 
het gehele erfelijkheidsonderzoek. Prof. Polman heeft hier reeds op ge
wezen bij zijn voordracht voor onze Akademy, enkele jaren geleden. 

Tevens kan ik mij geheel aansluiten bij het door Ds Kalma gestelde. 
Wat is het nuttig, dat wij niet alleen de namen maar ook de beroepen 
optekenen en iets van het leven, dat de mensen hebben geleid. Zo zullen 
misschien bepaalde geschiktheden voor ambten en beroepen blijken ver-
erfbaar te zijn (predikanten, geografen, wiskundigen, enz,), doch ook 
criminele, zwak-sociale eigenschappen schijnen dikwijls in de familie 
te blijven, 

Maar uit een goede stamboom kan men ook opmaken, dat het milieu, 
waarin de mensen opgroeien, van grote betekenis is voor de ontwikkeling 
van die, misschien erfelijke eigenschappen. 

H.GJLvan der ìÏÏELEN, • 
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ER ZIJN GENEALOGIEËN EN GENEALOGIEËN,: 

Er bestaan twee soorten genealogen, zoals er twee typen historie
schrijvers zijn, Ten onrechte veronderstellen de toeschouwers van k m 
respectievelijke bedrijvigheid bij hen een incompatibilite des humeurs. 

Bij de geschiedschrijvers werkt een groep, die de opbouw van het 
beeld van het verleden ter hand neemt met ingenieursdrift., als gold 
het de constructie van een tot op de micron af te polijsten raderwerk„ 
De tweede categorie weet met vaardige hand en intuïtieve aandrift., op 
basis van enkele gegeven punten en contouren, het beeld van een eeuw 
en van eeuwen voor ogen te stellen» 

De tegenstelling heeft niets te maken met eerlijkheid of waarheids-
liefde van de auteurs. De middeleeuwen, geschetst door I.H,Gosses, zijn 
maar evenzeer een "verbeelding" als het herfsttij van Huizinga, omdat 
het voorbije niet meer voor hervertoning vatbaar is. 

Men treft genealogieën aan, die ontworpen en uitgevoerd zijn als een 
feilloze dienstrooster van de samenwerkende Europese spoorwegmaatschap
pijen. Het liefst zou de lezer ze moeten benaderen met witte stofjas 
en gesteriliseerde gummihandschoenen. Eerlijk gezegd, zijn dit onge
twijfeld de slechtste niet ! Wie deze aanleg bezit, kan zeer verdien
stelijke resultaten boeken. Eenmaal hoorden wij het verhaal van een 
onderzoeker, die er in geslaagd was zijn kwartierstaat te verrijken 
met de nodige missing links, omdat hij had uitgerekend, dat de getui
gen, steeds op de dag van de geboorte nog bij de doop aanwezig,, niet 
verder konden wonen dan op een afstand van 20 km, in het rond. Toeval
lig was deze man ingenieur bij de spoorwegen, 

Maar er is ook een ander genre, dat ons persoonlijk meer aanspreekt, 
zonder dat wij dit soort beter zouden willen noemen. Alleen: het is 
zeldzamer. Het zijn de familiegeschiedenissen, die men leest als trein-
lectuur. Want in de mikro-samenleving van een geslacht weerspiegelt 
zich de makrokosmos van de geschiedenis. 

Wie het gegeven is, in een familiegeschiedenis de geschiedenis van 
gewest, land en samenleving te evoceren, bereikt wel een begerenswaar
dige hoogte. In de meeste gevallen komt echter niets beters voor den 
dag dan een vlees-noch-vis geval, waarin de familiegeschiedenis slechts 
gesynchroniseerd tussen het vaderlandse geschiedenisboek is gelijmd. 
Da'n verdient in wetenschappelijk opzicht de tabellarische (spoorboek
jes-) genealogie nog altijd de voorkeur 

Men bedrijve naar hartelust.genealogie, want zij kan - mits goed 
bedreven - een fascinerende bezigheid zijn en - mits voldoende gecul= 
tiveerd - uitgroeien tot volwaardig wetenschappelijk bedrijf Men late 
zich echter niet te spoedig verleiden door aanbevelingen als de vol
gende, recente, van Duitse zijde: "Familienforschung musz nicht trocken 
sein und soll sich auch nicht in Daten erschöpfen, sondern diese nur 
als Brücke nutzen. Pamilienforschung ist so bunt wie das Leben selbst, 
man musz síe nur so sehen und sich einftìhlen" (Praktische Forschungs-
hilfe, März 1959) , 

Men make het echter niet te bont, g p van BUIJTENEN., • 
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DE STAMBEAM EN DE DICHTER. 

Wy hiene op tís doarp in nije dtìmny krigen, ien dt Hollân wei. dt 
in famylje fan yntellektuelen, sels ek in geleard man. Hwat hie dy 
dümny in opsluting, hwat wist er dt tsjokke boeken to fortellen, hwat 
wied er op it wurd biret ! Mar ienkear.haw ik him dochs sitten sjosn 
mei de mûle fol tosken, der glêd mei oan, Hy wie net sa lang yn ás 
doarp, doe waerden de biwenners fan de pastoarij en dy fan it skoalhûs 
fjouwerisom noege op in boerebrulloft. De boer dat wie in foarman fan 
de tsjerke, in man tìt it hiel e hout, mar âlderwetsk; syn frou wie by 
de tiid, dy wist har weetsje wol. By dy frou kaem dûmny to sitten. dat 
hy kaem ek mei de hiele famylje yn 3e kunde. It roun drok en dt de hie-
Ie greidhoeke suver kaem dy middeis folk opsetten. En de boerinne mar 
oan dtìmny tftlizze, hwat de famyljeforhâldingen wiene,,, Doe" t wy de 
jouns op htìs oan setten, wie de goeije man wurch, ynein, Hy bisaude 
him der oer, hoe' t ien minske, in frou dy' t net leard hie en it altyd 
tige drok hie, dy hiele genealogy, en hwat foar ien, yn'e holle hie» 
Syn forstân soe net tarikke, sei er, om dat allegearre títinoar to hal
den: it wie him by syn eigen, frij lytse famylje nea slagge, 

In oar forhael. Ik wit fan in jonge, dy t thtís oan • eitenstafel bi-
bellêze moast en dy't, doe: t er oan Mattheus 1 ta wie, fan syn heit to 
hearren krige: "slaen dat geslachtsregister mar oer, dör stiet dochs 
neat yn", De jonge koe dy wurden net kwytreitsjei soe soks nou by ûn-
gelok yn de bibel stean ? Dêr stie dochs gjin wurd yn, dat oerstallich 
wie ? Letter, folie letter, hearde dyselde jonge in preek oer datselde 
"geslachtsregister" en hy sil dy preek nea wer forjitte, It waerd him 
dtfdlik, hoe5t ek yn dy toarre opneaming fan nammen it evangely lei, de 
trou fan God, dy't it wurk fan Syn hannen net farre lit, dy-'t Syn ûnt-
hjit neikomt, ek al duorret it tiden en tiden, Mattheus 1 is de sterk
ste skeakel, dy;t Alde en Nije Testamint forbynt: der is gjin tsjin-
stelling tusken dy twa dielen, mar trochrinnend forbân» Greater en 
machtiger ynwijing yn de geheimen fan de genealogy as de bibel is der 
net, Yn Abraham, Izaaºk en Jakob is "suver alle libben al foarlibbe, alle 
fortriet en alle wille al preaun, yn har bistean is it register fan 
alle familiale, matrimoniale en patriarchale hearlikheden enswierrich™ 
heden foar alle kommende ieuwen fôstlein, 

It tredde eksimpel. Op in dei - en hwat foar in dei! - kriget in 
jongkeardel de Yslânske saga fan de wize skald Njal yn ehannen, Hy 
sit in skoft op de earste side to dikerjen en hy lést ien alinea oer 
en jitris oer. "Der wie in man, Hoskuld fan namme. Dat wie in soan fan 
Koll u"t dedellingen: syn mem hjitte fan Thorgerd en dat wie de dochter 
fan Thorstein de reade, de soan fan Olaf de wite, de soan fan Ingjald 
Helgissoan, De mem fan dy Ingjald, dat wie Thora, in dochter fan Sigurd 
slange-yn-: t-each, dat wer in soan fan Ragnar leadenhoas wie, De mem 
fan Thnrstein de reade wie Aud de djiptinkende. in dochter fan Ketill 
platnoas. dat wer in soan fan Björn kouwepoat wie," Dat is dan ien 
alinea en sa binne der htìnderten yn de saga- s. Moat men dy eintsjes as 
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bigjinnend lezer nou oerslaen of goed yn jin opnimme ? Dy" t njonkelyt-
sen leard hat.. de sfear fan de saga's oan to fielen en har stylkrêft 
to biwûnderjen. dywit dat it ûnmisbere stikken binne, len dy" t it Alde 
Testamint ridlik goed ken, hat dan in hiele protte foar. De famylje-
forhâldingen, de bynammen, de wenplakken, it minsklik en it natuerlik 
milieu, hja sizze allegearre wol hwat oer de figuer, dy" t biskreaun 
wurde sil; dat dogge ek de sechjes, de spotlietsjes, de moaije en minne 
forhalen, dy'tomsyn persoan hinne weefd wurde, Doe't de lozende jong-
keardel dat foar it forstân hies soed er it net mear yn de holle helje 
en siz ien kwea wurd fan de genealogy.; 

Yn de genealogy komme twa libbenssfearen op it naust en ek seldsume 
harmonysk byelkoar"; Wahrheit und Dichtung, It binne allegearre nammen, 
jiertallen, sifers, wenplakken, biroppen, en hwat seit it allegearre. 
it is foarby, it is dea en it bliuwt dea, it is allinne yn in forwur-
den tastân ut de stream fan de tiid op to fiskjen. Mar nou komt de for» 
bylding der by to pas en tft de bult losse stiennen forriist in hûs en 
dat htìs wurdt biwenne en wy komme mei de biwenners hwat better yn e 
kunde en fuortoan hearre se by tfs libbensrounte; dy widdou, dy't der 
har mei har greate bxíshâlding sa fiks trochsloech, en dy arbeidersjonge 
mei in wyld hier yn de nekke, dyr t him in pear kear as ramplesant op-
joech en dy boeresoan, dy: t it net hawwe koe, dat syn heit de pleats 
der trochjage hie en dy't dêrom nei de Dtftske minen gyng, en dy skoal = 
master, dy' t foar dtfmny studearre en dy t him deawurke hat foardat er 
klear wie, en de faem. dy't in oerwinneling hie en dat wie in bern fan 
de boargemaster, sei de famylje letter altyd, 

Genealogy, dat is de niget oan u'ssels, utwreide ta de niget oan 
minsken, Wy steane net op tfs sels, wy hawwe wol hwat mei in oar oan 
de pet, Neffens f leis en bloed hawwe wy earne in groun. in biwoarte-
i ing, It makket wol hwat forskil oft u's folk fan de Klaei of tft de 
Walden komt, oft it meast bigoedige stedlju wiene of dat der frijhwat 
tusken sieten "fan jagers- en fan fiskerslaech", It seit wol hwat oft 
wy fan roomsk, fan mennist of fan grifformeard kontìf binne. 

Hjir hawwe jo it stramyn. de stambeam, de kertiersteat. Weef der de 
patroanen yn, mei leafde en as in goed fakman, mar liz der ek de drea-
men en forbyldingen yn, meitsje der foar josels in famylje-epos fan. 

De wiere genealooch, dat is ek in dichter ! 

JAN TJITTES PIEBENGA, • 
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16 
Glastra van Loon 
Jan Jans 
* Oldemarkt 
9-12-1758 
keapman 

+ Sint Anne 
25=12-1829 

x Snits 
28-12=1788 

17 

Antje Jimkes 
* de Jouwer 
30-5-1765 

+ Sint Anne 
21-2-1825 

8 ; 
Glastra van'Loon 
Jan Jans 
* Harns 
18-5-1798 
skoalmaster 

+ Snits 
11-11-1878 
x Hennaerderac 

4 
Glastra van Loon, 
* LytseAvierrum 22-
bakker 

+ Drylts 17-4-1897 

2 
Glastra van Loons 
* Wolsum 28-2-1865 

1 
Glastra van Loon, 

18 
Donia 
Ane Gerrits 
* Hidaerd 
14-11-1764 
boer 

+ Itens 
4-1-1839 

x Hidaerd 
27-11-1791 

19 
Abma 
Oedsche Preerks 
* Wommels 
24-10-1771 

-f 

9 
Donia 
Preerkjen Anes 
* Hidaerd 
4-6-1797 

+ Sint Anne 
10-1-1885 

iel 20-8-1825 

Ane Jans 
2-1828 

. 

20 
Wiersma 
Sijtze Pieters 
* Abbegea 
10-6-1767 
skoalmaster 
en oargelist 

+ Easthim 
19-11-1809 

x Abbegea 
16-9-1787 

21 
Tibma 
Femmigje Minks 
* Abbegea 
23-2-1760 

+ Skearnegoutum 
22-3=1812 

10 
Wiersma 
Pieter Sijtzes 
* Easthim 
30-5-1800 
skoalmaster 
en boer 

+ Abbegea 
28-7-1881 

22 
Groenveld 
Keimpe Rinks 
* Drylts 
6-10-1776 
boer 

+ Drylts 
28-4-1857 

x Drylts 
23-9-1798 

23 
Wytzes 
Ytje Pieters 
* Drylts 
5-7-1772 

+ Heech 
21-1-1823 

11 
Groenveld 
Pokje Keimpes 
*Snits 
21-3-1807 

+ Easthim 
24-1-1876 

x Wymbritseradiel 4=9-1827 

5 
Wiersma, Yttje Pieters 
* Abbegea 23-8-1834 

+ Abbegea 17-11-1920 
x Wymbritseradiel 6-5-1854 

Keimpe Anes. skoalmaster 
r * Kollum 6-2-1937 

Ane Jan, * Kollum 28-1-1893. gemeente-
x Eangwirc len 15-12-1921 Elskf 

x Drylts 

ûntfahger en wet-
Ì de Haan, * de 
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Dirk Jisses 
ged, Wommels 

5-3-1738 
turfskipper 

T Wommels 
4-2-1800 

x Kâbaerd 
15-9-1771 

25 

Okjen Hessels 
ged. Wommels 

31-10-1751 
-f 

12 
van der. Wal 
Bauke Dirks 
* Wommels 
2-4-1787 
arbeider en 
skipper 

T Wommels 
8-5-1866 

x Wommels 2 

6 
van der Wal, Okke 
* Wommels 17-4-18 
skipper en.bran 

+ Drylts 27-2-191 

3 
van der. Wal, Lolk 
* Drylts 19-4-186 
17-4-1892 

hâlder fan Harns, 
Knipe (west) 11-1 

26 

Hoite Klazes 

x Dronryp 
14-5-1769 

27 
Bisschop 
Catharina Roelofs 

13 
Nieuwenhof 
Johanna Hoites 
* Dronryp 

5-2-1785 

•?, Wommel s 
•8-4-1866 

6-6-1808 

Baukes 
24 
j ekeapman 
7 

x Drylts 2 

je Okkes 
4, + Harns 12-9-1949 

+ Valkenburg (L,) 2 
0-1896, 

28 
Mersma 
Uiltje Pieters 
* Abbegea 

19-2-1764 
arbeider 

-r Abbegea 
17-4-1851 

x Abbegea 
2-6-1793 

29 
Bruinsma 
Lolkjen Sybrens 
* Nijlân 

26-2-1767 
+ Abbegea 

11-5-1832 

14 
Wiersma 
Sybren Uiltjes 
* Abbegea 

15-5-1796 
fëkeapman en 

. > fleishouwer 
•*• Drylts 

12-1-1869 
x Wymbritserad 

30 

Jan Meinderts 
* Idsegea 

3-5-1773 

+ Aldegea 
14-8-1808 

x Wymbritseradl 
29-9-1795 

31 
Nijd.am 
Uilkjen Sytzes 

+• Aldegea 

23-11-1849 

15 
Wijnia 
Froukje Jans 
* Idsegea 
7-3-1798 

+ Drylts 
1-5-1874 

iel 6-3-1819 

7 
Wiersma, Uilkjen Sybrens 
* Aldegea 4-9-1823 

* Drylts 10-11-191 
7-2-1848 

2 juli 1959 

1 
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16 
Piebenga 
Haring Sjoukes 
* Wjelsryp 

9-9-1786 
boer 

+ Wjelsryp 
29-10-1864 

x Hennaerde rad ie l 
30-5-1818 

17 
Si jsi inga 
Hinke Harmens 
* Mantgum 

29-9-1794 
+ Wjelsryp 

6-2-1868 

8 
Piebenga 
T i e t e Har ings 
* Wjelsryp 

30-11-1828 
b o e r e a r b e i d e r 

+ Hearbeam 
30-3-1881 

x Baerderad ie 

4 
Piebenga. Har ing Ti 
* Hearbeam 10-9-18E 

b o e r e a r b e i d e r 
+ K i e s t e r s y l 23-3-1 

2 
Piebenga, T i e t e Har 
* K i e s t e r s y l 1-2-18 

1 
Piebenga, Jan., * Pr 

x Wy 

18 
Miedema 
Rein Baukes 
ged. Rie 

23-9-1770 
deagraver en 
t u r f m j i t t e r 

+ Hearbeam 
13-7-1830 

x P r j e n t s j e r 
18-5-1806 

19 
van Ruiten 
S i j k e G e r r i t s 
* P r j e n t s j e r 

12-7-1787 
•+ P r j e n t s j e r 
, 4-11-1852 

9 
Miedema 
Akke Reins 
* Hearbeam 

28-11-1826 

+ Hearbeam 
5-5-1896 

1 10-5-1855 

e t e s 
6 

937 
x P r j e n t s j e r a d i 

ingS;, bakker 
84 

j e n t s j e r 4-4-1910 
m b r i t s e r a d i e l 26-

20 
Kuipers 
Ruurd S ikkes 
* Tsjom 

14-3-1800 
b o e r e a r b e i d e r 

+ Dronryp 
5-4-1858 

x Menameradiel 
3-6-1829 

21 
Steenstra 
S y b r i g j e T j e r k s 
* Harns 

28-11-1802 
+ Sweins 

16-12-1833 

10 
Kuipers 
Sikke Ruurds 
* Wjelsryp 

3-1-1831 
b o e r e a r b e i d e r 

+ P r j e n t s j e r 
22-10-1880 

22 
Joustra 
Bauke Joukes 
* Rien 

6-3-1804 
b o e r e a r b e i d e r 

+ Rie 
30-7-1879 

x Menameradiel 
23-11-1825 

23 
Jellema 
Mett je T jee rds 
* S l a p p e t e r p 

8-5-1797 
+ Rie 

3-2-1858 

11 
Joustra 
T j i t s k e Baukes 
* Skingen 

26-1-1829 

+ P r j e n t s j e r 
15-4-1890 

x P r j e n t s j e r a d i e l 9-5=1857 

5 
Kuipers, Metje S ikkes 
* Tsjummearum 16-4 

* P r j e n t s j e r 28 -2 -
e l 21-5-1881 

1858 

1941 

x P r j e n t s j e r 

, s k o a l m a s t e r - j o u r n a l i s t 
4-1934 Maaike Wassenaar. * B o a l s e r t 
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24 
Buwalda 
Tiete Taedes 
* Seisbierrum 
26-6-1768 
boerearbeider 

+ Pitersbierrum 
27-2-1819 

x Pitersbierrum 
20-9-1795 

25 
de Tjuart 
Antje Jans 
* Pitersbierrum 

1767 
- Pitersbierrum 
7-4-1837 

12 
Buwalda 
Sybe Tietes 
* Pitersbierrum 
24-10-1802 
boerearbeider 

•f Menaem 
9-2-1853 

26 
Dijkstra 
Dirk Willems 
* Stiens 
18-3-1781 
gernier, 
arbeider 

+ Bitgum 
25-1-1842 

x Menameradiel 
7-2-1819 

27 
Draaijer 
Antje Peikes 
* Bitgum 
25-2-1792 

+ Bitgum 
15-10-1869 

13 
Dijkstra 
Jeltje Dirks 
* Bitgum 
15-7-1820 

*• Bitgum 
16-6-1878 

x Menameradiel 4-5-1842 

6 
Buwalda, Jan Sybes 
* Bitgum 10-2-1849 
boerearbeider 

+ Prjentsjer 20-4-1908 
x it Bild 16-

3 
Buwalda, Antje Jans 
* Tsjummearum 6-1-1884. * Sint Anne 
4-12-1906 

28 
Balt 
Jan Coenraads 
* Sint Jabik 
24-8-1792 
boerearbeider 

•r Sint Jabik 
3-1-1871 

x it Bild 
10-5-1818 

29 
Feenstra 
Sjoukje Hendriks 
* Sint Anne 
26-12-1794 

-H Sint Anne 
11-10-1825 

14 
Balt 
Hendrik Jans 
* Sint Anne 
4-1-1823 
boerearbeider 

t Sint Anne 
24-7=1868 

x it Bild 

30 
Kooistra 
Gouke Jacobs 
* de Jouwer 
6-7-1773 
skuonmakker 

+ Sint Jabik 
31-3-1846 

x it Bild 
2-9-1821 

31 

Ytje Willems 
* Sint Jabik 
1-6-1784 

+ Sint Jabik 
19-11-1850 

15 
Kooistra 
Antje Goukes 
* Sint Jabik 
7-10-1824 

+ Sint Anne 
4-3-1907 

9-5-1850 

7 
Balt, Sjoukje Hendriks 
* Sint Anne 5-8-1859 

+• Harns 25-7-1940 
5-1878 

10-5-1946 

14-5-1905. 
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16 
van der Wielen 
Gerrit Sjoerds 

18 
Ybes 
Ybe Jans 

* Tietjerk * Leeuwarden 
11 jan, 1767 
timmerman en 
stadsarchitect 
te Leeuwarden 

+ Leeuwarden 
5 mei 1858 

x Leeuwarden 
30 mei 1790 

17 
Broersna 
íìëboTs. 
* Leeuwarden 
6 juli 1763 

+ Leeuwarden 
16 sept. 1819 

8 
van der Melen 
Willem Gerrits 
* Leeuwarden 
24 maart 18Ö6 
grofsmiri. kof. 
fiáhuishouder 

+ Leeuwarden 
14 febr. 1866 

25 juli 1789 
grutter 

+ Leeuwarden 
8 nov. 1824 

x Leeuwarden 
29 dec 1811 

19 
Ypes 
Jarigje Jans 
* Leeuwarden 
4 febr. 1789 

+ Leeuwarden 
19 sept, 1850 

9 
Ybes 
Aafke Ybes 
* Leeuwarden 
23 febr. 1813 

+ Leeuwarden 
18 nov. 1901 

x Leeuwarden 13 juni 1832 

4 
van der. Wielen,. Ybe Willems 
* Leeuwarden 1 maart 1844 
koffij schenker.concertzaalhouder 

+ Leeuwarden 4 juli 1884 
x Wageningen 16 

2 

van der Melen, Willem Ybes 
* Leeuwarden 12 maart 1869 
gep. majoor N.O.I.-leger en adm, Alg. 

20 
Plantenga 
Johannes 
* Leeuwarden 
23 april 1789 
koopman in tabak 
en Rijksontvan-

• ger 
+ Wolvega 
4 juni 1856 

x Oudwoude 
22 mei 1812 

21 
Broersna 
Wytske Pieters 
* Burum 
10 mei 1787 

+ Wolvega 
16 nov. 1867 

10 
Plantenga 
Pieter 
* Kollum 

23 febr, 1815 
apotheker, wijn
handel aar, li
keurstoker 

+ Wageningen 
28 april 1892 

22 
Camp huis 
Hermanus Isahus 
<! ged. Zutphen 
27 oct. 1779 

+ Wageningen 
8 mei 1837 

X 

23 
van Veen 
Gerritje 
* 

•f-

11 
Ccanphuis 
Jacoba Antoine^4~ 
* Wageningen 
18 sept. 1816 

+ Wageningen 
28 sept, 1900 

x Vlaardingerambacht 7 nov. 1845 

5 
Plantenga, Wytske 
* Wageningen 21 januari 1847 

+ Bussum 20 augustus 1916 
juni 1868 

Ziekenfonds Amsterdam 
directeur levensverz,mij A.Z.A. + Amsterdam 7 november 1932 

1 

van der hielen, Dr. Hendrik Gerardus Wi] 
dei 

26 
land, x Opsterland 2í 

x Wageningen 

Lhelmus * Utrecht 1 juli 1903, phil dr., 
> oct. 1939 Tjitske Swierstra. 



24 
Tierie 
Hillebrand 
ged. Groningen 
3 mei 1769 
boterkoper 

+ Amsterdam 
26 mei 1841 

x Amsterdam 
29 juli 1810 

25 

Kemp 
Gesiena 
* Schùttorf 

1771 
+ Amsterdam 
29 juli 1818 

12 
Tierie 
Anthonie Hillebrand 
* Amsterdam 
28 oct. 1815 
timmerman 

+ Amsterdam 
2 oct. 1884 

x Amsterdam 

6 

Tierie. Jan Frederil 
* Amsterdam 18 juni 
organist., muziekl 

t Wageningen 23 mei 

3 

Tierie, Jacoba Anto; 
* Wageningen 12 oct 
t " s-Gravenhage 21 E 
8 april 1897 

off. OrN, , belast mei 

26 
Lompe 
Jan Fredrik 
ged. Utrecht 
14 febr, 1773 
mr, timmerman 

+ Ouderamstel 
27 oct,. 1834 

x Ouderamstel 
1 nov. 1807 

27 ' 

Leenhuys 
Hendrikj e 
* Amsterdam 

1780 
+ Ouderamstel 

26 juni 1818 

13 
Lompe 
Geertruida 
* Ouderk.a/d Amst. 
23 maart 1810 

->• Amsterdam 
18 mei 1883 

1 mei 1836 

? 

1838 
äraar 
1909 
s Wageningen 11 juni 

mette 
1871 

ïept. 1939 

; de landelijke leidi 

28 
Plantenga 
Johannes 
* Leeuwarden 
23 april 1789 
koopman in tabak 
en Rijksontvan» 
ger 

+ Wolvega 
4 juni 1856 

x Oudwoude 
22 mei 1812 

29 

Broersrra 
Wytske" Pieters 
* Burum 
10 mei 1787 

+ Wolvega 
16 nov. 1867 

14 
Plantenga 
Pieter 
* Kollum 
23 febr.. 1815 
apotheker, wijn
handelaar, li
keurstoker 

t Wageningen 
28 ap'r, 1892 

x Wageningen 

7 

Plantenga, Jenny Lou 
* Wageningen 11 oct. 

* Zeist 6 sept. 1921 
1867 

ng yan het volkshoges 

30 
Byrde 
George David Sa-
muel Antoine 
* Rolle (Zw,) 1766 
kostschoolhou= 
der.dir. op-
voedingsgest. 

+ Boxmeer 
19 maart 1830 

x otr. Loenen 
28. nov.. 1797 

31 
Bovav 
Jeannette Caterine 
~ Fruttingen 

(Zw,) 1771 
•<- Wageningen 
30 mei 1837 

15 
Byrde 
Jenny Louise 
* Lausinne 
mei 1812 

4 Wageningen 
20 oct. 1844 

2 dec. 1842 

ìse 
1843 

choolwerk in Ne-
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16 
Ka Lma 
Jacob Jetzes 
* Jorwerd 
19™6-1796 
huisman 

t Stiens 
6-3-1853 

x Menaldumadeel 
31=5=1818 

17 
Feikens 
Pettje Sipkes 
* Bozum 
25=4-1796 

+ Stiens 
31=1=1871 

8 
Kalma 
Jetze Jacobs 
* Marssum 
27=6=1819 
landbouwer 

Í Stiens 
5 12=1898 

18 
Brouwers 
Pieter Willems 
* Stiens 
5-5=1789 
huisman 

+ Stiens 
25=6=1829 

x Stiens 
14=5=1814 

19 
van der. ìterf 
Grietje Joutes 
* Stiens 

1786 
+ Stiens 
7-3=1834 

9 
Brouwers 
Sytske Pieters 
* Stiens 
2 2-1822 

+ Stiens 
12=8-1856 

x Leeuwarderadeel 11-5=1843 

4 
Kalma- Jacob Jetzes 
* Stiens 26-4-1850 
landbouwer 

r Stiens 14=12'1921 
x Leeuwarderadeel 19= 

2 
Kalma Jetze Jacobs landbouwer 
* Britsum 16=3=1879. + Leeuwarden 18-

1 
Kalma, Ds Jacob Je itzes. * Hantumhuize 

20 
Br ouwers 
Pieter Scheltes 
* Britsum 
22-4=1789 
huisman 

f Cornjum 
15=1-1864 

x Leeuwarderadeel 
7-5-1818 

21 
van der. ìfoude 
Baukje Simons 
* Murmerwoude 
3!'5=1788 

f Cornjum 
25-8=1.822 

10 
Brouwers 
Simon Pieters 
* Cornjum 
12-4-1821 
landbouwer 

} Britsum 
26-6-1877 

22 
Kooístra 
Ynte Pieters 
* Cornjum 
11-11-1792 
boer 

-; Cornjum 
26=8-1877 

- x Jelsum 
2=5-1816 

23 
Mìedema 
Trijntje Pieters 
* Stiens 
15-6-1791 

- Cornjum 
22-12-1866 

11 
Kc cis tra 
Houkje Yntes 
* Cornjum 
26-1=1824 

•-• Britsum 
29-1-1863 

x Leeuwarderadeel 4-5-1848 

5 
Brouwers Trijnti' 3 Simons 
* Britsum 24-10-1852 

+ Britsum 11-2=1885 
6-1878 

3-1940 
x Leeuwardera-

n 17-5-1907.. N.H, predikant, s- 1945 
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24 
van der Hem 
Marten Sjoerds 
* Wirdum 

1772 
boer 

+ Wirdum 
7-6-1842 

x Warga (d. g.) 
5-5-1799 

25 
Bruinswa 
Petje Bruins 
* Warga 

1782 
+ Grouw 
18-8-1818 

12 
van der. Hem 
Bruin Martens 
* Grouw 
19-11-1807 
landbouwer 

+ Kempens 
12-5-1838 

x Leeuwar 

6 
van der. Hem, Al 
* Hempens 13-10 
veehouder 

* Wytgaard 28-2 

3 
van der.Hem, Ge 
* Wytgaard 3-9» 
deel 18-4-1906 

te Lekkum, gesc 
venhage 19-6-19 

26 
Ever da 
Albert Everts 
* Goutum 

1780 
boer 

+ Hui zujp 
23-12-1855 

X 

27 
Fokkema 
Janke Pokkes 
* Warga 

1786 
+ Huizum 
4-9-1868 

13 
Everda 
Maaike Alberts 
* Warga 
8-2-1811 

r Beers 
25-12-1892 

deradeel 9-5-1829 

bert Bruins 
-1837 

•1895 
x Leeuwarderadee 

rritje Alberts 
1880. +• Stiens 18-12-

hiedvorser en bibliog 
05, 

28 
Halbersma 
Symon Sjoerds 
* Blija ? 

1767 
boerenarbeider 

+ Perwerd 
26-7-1821 

x Perwerd 
19-1-1800 

29 
Ram 
Hiltje Klazes 
* Perwerd 
15-8-1777 

+ Perwerd 
3-12-1813 

14 
Hal bersma 
Sjoerd Symons 
* Perwerd 
21-8-1810 
boerenarbeider 

+ Hoogebeintum 
30-1-1883 

30 
Be interna 
Gerrit Willems 
* Blija 
16-6-1788 
boerenarbeider 

+ Blija 
7-3-1867 

x Genum 
18-3-1810 

31 
Tamminga 
Ytje Fransen 
* Genum 
9-1-1789 

* Blija 
2-8-1848 

15 
Beintema 
Gerritje Gerrits 
* Hoogebeintum 
5-12-1814 

+ Hoogebeintum 
4-7-1872 

x Perwerderadeel 21-5-1840 

7 
Halbersma, Yttje Sjoerds 
* Perwerd 5-6-1842 

* Wytgaard 20-7-1898 
1 28-6-1877 

1937 

raaf. 

! 
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N U LJOGHT OP DE ÂLDSTE GENERAESJES FAN DE SLACHTEN 

VAN SCHELT.NGA EN HEIXAN, 

De hear W,Wijnaendts van Resandt liet yn 1939 syn "Geschiedenis en 
genealogie van het geslacht Van Scheltinga" printsje, in tìtjefte. dy't 
nei foarm fan tìtjefte enynhâld as in foarbvld iilde mei foar in tìtjefte 
op it Fryske geneaïogyske mêck Dit sprekt nammerstomear,. om- t de tìtjefte 
forsoarge waerd t'roch immen. dy: t him net sa dal ik thds f iele sil yn 
it geneaïogyske Fryslân 

Elke Fryske genealooch sil it lykwols net goed sette kinne. dat de 
skriuwer de stamfaer fan it Scheltinga-slachte, Liuwe Dircks,. eigenlik 
sa mar üt it neat opkomme lit. 

De âlders fan Liuwe Dircks soenen neffens de skriuwer (en mei op ge-
sach fan it Stamboek fan de Fryske adel) wenne hawwe op Scheltinga=sate 
to Ingelum; as heit wurdt opjown Tyerck Liuwes. dy" t Scheltinga=sate 
hierde fan de bern fan Hessel van Martena, In hierboer dus . 

Hwannear t men sjocht nei it formidden. hweryn Liuwe Dircks torjochte 
komt. wol itjin min oan, dat Liuwe Dircks ut in al moai grif frij ien= 
fâldich formidden to Ingelum fuortkommen is. 

Nei oanlieding fan Wijnaendts van Resandt komme wy ta it folgjende 
oersjoch fan hwat oan hjoededei ta bikend wie: 

Liuwe (Livius) Dircks 
berne Harns + 1530., 
forstoarn tusken 1568 en 91 

Tyerck Liuwes hierboer op 
Scheltinga saté to Ingelum 
troude 
N.N, 

troude koart foar 1560 

Geertcke Ottes 

Otto Bauckes, lâneigener en stìnt 
1545 boargemaster to Frjentsjer 
t roude 
Äelcke: dochter fan Claes Jans 
Heixan to Frjentsjer 

Hwannear t men de 16e ieuske boarnen fan Frjentsjer en Frjentsjera-
diel yngeand bistudearret. docht it al ridlik gau bliken. dat Geertcke 
Ottes berne wie yn in tige foaroansteand en ryk formidden to Frjentsjer. 

Otto Bauckes,. in soan fan Baucke Pybes (en net Baucke Pyters lyk 
as de ''Genealogie" op side 19 seitì en Griet Dircxdr to Boalsert wie 
tige ryk; de ynventaris fan syn neilittenskip., opmakke yn 1557. neamt 
frij hwat lânbìsit yn de omkriten fan Frjentsjer en it docht bliken. 
datinpart derfan him tafallen wie fan syn skoanâlden t,w Claes Jans 
(Heixan) enCatharina (Tryn) Allertsdr to Frjentsjer, Wy hawwe de skaei-
namme Heixan hjirre tusken heakjes pleatst hwant wy hawwe Claes Jans 
nea mei dizze skaeinamme foun, 

Yn de Registers fan de Oanbring (1511) komt er inkelde kearen foar 
as lâneigener; hy forhierde: 
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1. mei Tzaling Pocka s,.21 pounsmieten lân to Mullum oan Luywe Here 
s. . (Frjentsjeradìel, nr, 240 >), 

2, .17 pounsmieten ynTzetze-state toMullum oan Abba Riemersma (Frjen-
tsjeradiel, nr 242). 

3, in pleats fan 60 pounsmieten toTsjommearum oan Aelbert op Swaer-
demaburen (Barradiel. nr 846) en 

4. 23 pounsmieten to Tsjommearum oan Jancke backer (Barradiel. nr 
858), 

Fierders forkoften Claes Jans en Katryn Allertsdr yn 1537 lân to 
Waeksens (Wtìnseradiel) en koft Tryn as widdou yn 1544 in part fan in 
boerepleats to Achlum., neamd Gorleterp (Rintmastersrekkening. bân 12-
fol.,17). 

Dizze léste oankeap fan lân makket it wol tige wierskynlik. dat Ca-
tharina Allertsdr in dochter wie fan Allert Pieters., dy t yn 1511 foar 
ín part eigener wie fan de pleats "toe Goerlem" (Frjentsjeradìel, 
nr 221)..Dizze Allert Pieters wie ek in ryk man, eigener fan frij hwat 
lân yn de omkriten fan Prjentsjer en earmfoud fan dizze stêd, 

Jitris, de soan fan in Ingelumer hierboer past net yn dit formidden 
fan oansjenlike Prjentsjerter boargers 

De meidieling tít it Prjentsjerter boargerboek, dat Liuwe Dircks: de 
skoansoan fan Otto Bauckes en ôfkomstich fan Harns (dit om ûnderskie 
to meitsjen mei in oare Liuwe Dircks) op 22 jannewaris 1560 as boarger 
fan Prjentsjer oannonimen waerd brocht u's der ta om inkelde foaroan-
steande Harnzer slachten ris tige yngeand to bistudearjen. Nou is dit 
in tige dreech kerwei hwant de archiven fan dizze sted geane mar oant 
+ 1570 werom., Sadwaende wienen wy needsake, de archiven fan de griete
nijen omHarns hinne troch to lézen en ek de hânskriften. dy't tìs hiele 
provinsje oanbilangjen, in omtinken to jaen.. 

As stamfear fan de Scheltinga s hawwe wy foun; Simon Benricks . 
keapman en brouwer to Harns, dy t troude 1. Ayl (Aylcke of Aelcke) N,' 
2„,+ 1509 Tyed Johansdr (Jansdr) Auckama, dochter fan Johan Sybrandts 
Auckama en Auck Oenga,. 

Simon Henricks wie eigener fan lân to Kimswert. Peinjum en Surch, 
Yn de "Oudfriesche Oorkonden" komt er sa n 32 kear foar as keaper fan 
lân. Yn de earste stikken (1504-08) wurdt er biselskippe troch Ayl 
(ek; Aylcke en Aelcke), syn frou, op 23 febr.1508 foar it lest,.Op 1 
april 1508 wurdt Simon allinnich neamd en op 26 febr.1509 komt er foar 
mei syn twadde frou: Tyed (Johansdr Auckama), 

Dizze twadde frou wie tít in tige foaroansteand Ljouwerter skaei. De 
Auckama's wienen pylders fan de Sint Vitustsjerke fan Aldehou en fan 
it Sint Anthonijgasthfis, Gjín wûnder, dat fan de Auckama's stikken yn 
de archiven fan Sint Anthoan foarkomme, 

Yn diel I fan de "Oorkonden van het Sint Anthonij-gasthuis" fine we 
it testamint fan Pieter Johans Auckama (18 maert en 29 okt-1543), Pie-
ter Auckama wiisde yn dit testamint frij hwat ìanbisit oan syn suster 
Tyed, ü,m, yn "Engelsche Simons'" pleats op it Ljouwerter nijlân. yn 
Peter Stapels pleats (to Menaem) en Allards pleats to Deinurn, Fierder 
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neamt er Ansck Tyetedr "mijn nicht", Hja wie in foarbern fan Tyet by 
Gysbert N, en troude oan Gerrit Aesges Ysrae (Stamb,). 

Ghysbert, Jan, Dyrck en Aeleke, ek bern fan syn suster Tyet (ïït har 
twadde houlik mei Simon Henricks) krigen Ronya gued (de pleats Runia 
to Mullum). .Dizze pleats is lang femyljebisit bleaun en guon fan Simon 
Henricks' neiteam neame har letter Runia, In lyts oersjoch fan de ei-
geners fan dy pleats mei hjir dan ek wol folgje: 

Eigeners: 
1511 Ansck Jan Sybrantsdr (Auckama), non yn 't 

kleaster Wiswerd (49 pm) 
Tiaerdt Wybes (2..pm) 
de pastoar fan Mullum (27 sturen) 
heer Hessel» pastoar to Harns (10& stûr) 

1543 Peter Johans Auckama legatearret Ronya gued oan 
de bern fan Tiet, syn suster, by Simon Henricks 

1543 vuyt Rogge guedt tot Midlum daer nu Adriaen Mi-
chielsz,, betaelt 36 st, . (Beneficiaalboek, blz,.262) 

1546 Tied, Sijmon Henricks weduwe erfgenamen gront- Dirck Edes en 
heeren van Roijnghe saete te Midlum (49 pm) Taecke Bauckes 

It eigen bisit fan Simon Henricks waerd foarme troch bisit yn Aemyn-
gha-sate, Bonnema-sate en Scheltingha-sate to Kimswert, . Dizze leste 
pleats is foar tfs wol de bilangrykste, hwant it hat dizze pleats west, 
dy t Liuwe Dircks. de pakesizzer fan Simon Henricks, oanlieding joech 
om him Scheltinga to neamen. 

As eigeners fan dizze pleats wurde yn 1546 (Register fan de Oanbring 
IIL side 475/6) opjown: Polckert Sijmons "mijt sijn broerskinderen". 
Dizze broer hat Dirck Simons west, hwant de oare broers libbe jit alle-
gearre. 

De stikken fan Simon Henricks yn de "Oudfriesche Oorkonden" hawwe 
foar it measte part bitrekking op "Aemingha-saete" to Kimswert, .Op 26 
april 1538 makket Tyedt, de widdou fan Simon, in oerienkomst mei Simons 
bern, It giet dan om de neilittenskip fan Simon en fan syn forstoarne 
dochter Eebell, De widdou bihold gans lân yn pleatsen en jierlikse rin
ten ïït pleatsen, "t groet princepaell huys daer Tyedt in woendt" en 
"allen huysraet, cleyn coemenscap, balcken, sparren, ijser, estryck, 
balstien" ensfh,.De bern krigen ek gans lân (hwernnder 25 pounsmieten 
yn "Aemyghe guedt") en jierlikse rinten, .Pierders "dat brouhuys metten 
stoeff ende kuecken ant groot huys gheboudt", De bern fan Simon en Ael
cke (títitearste houlik dus) krigen elk 50 gg, enJacob en Claes (tink-
lik binne dat dizze bern) 125 en 100 fl.."tot vervollinghe van haeren 
moeders ende naegestorven kint ofte kinderen goederen", . 

Op 3 des, 1539 makke Tyedt Jans Auckama har testamint, om-" t hja 
"cranck ende teeder fan lichaem" wie. Hja bigearde bigroeven to wurden 

Hierders: 
Pieter Lyuues 

32 



yn de Harnzer tsjerke "by Sinte Michiell myn patroen by Simon myn sa-
lyghe man ende Aelke myn salyghe dochter"."Gysbert myn olste soen en 
syn andere broers JanenDirck" moatte de jeften oan de earmen ütdiele. 
Pierders krije Gysbert en Ansck ("myn olste dochter") elkmis 100 gg, 
"buyten hoeren eerffscip ende deelscip",: dizze beiden wienen dus bern 
tit Tyets earste houlik mei Gysbert N. Jan en Dirck "myn ionxte twee 
soenen" krije tinnen platielen en sulveren leppels "toe voeren uut 
buytten hueren eerfschip daerom dat sy noch onbegeven zyn ende niet ge-
hylicht". Jan "myn middelste zoen" kriget "een golden rynck daer een 
wyngaert in is" en Dirck "myn ionxte zoen een golden rynck die drie 
maell om gaet", Ek neamt hja har "vier kintskinderen die overgebleven 
zyn van myn salyghe dochter Aelke"» Neffens it Stamboek (diel I side 
34) wie Aelke troud mei Gerbrandt Jans Beyma: it Stamboek jowt lykwols 
fíif bern, mar dwaelt hjir mooglik. 

Hwannear' t we dizze stikken nochris oersjogge, binne wy fan bitinken. 
dat Simon Henricks neí it forstjerren fan syn earste frou lítwizing fan 
bisit dien hat oan syn foarbern; dizze wurde yn de u's bikende stikken 
net neamd,.It binne Polckert Simons mr Pieter Simons (advokaet to 
Harns) en Ebel Simons, miskyn ek noch Jacob en Claes Simons,. 

Great is it tal processen dat de bern en bernsbern fan Simon Hen
ricks oer syn neilittenskip endy fan Peter Jans Auckama fierd hawwe, 

Yn 1527 hienen Anscke Gysberts (frou fan Gerryt Aesges) en har-broer 
Gysbert Gysberts al kwestje mei Anle Heynes en Syuw oer de neilitten
skip fan Jelmer Ghysberts harren broer.. 

Yn 1539 hie de widdou fan Symon Hendrixs kwestje mei Herman Aerndts 
oer rinte ut in pleats to Peinjum dizze rinte wie him "in huwelycse 
vorwaerde gegeven met wylen Ebel des voirs, wylen Symons dochter" (Hof 
fan Fryslân. diel WW, side 310), 

Ek wienen Tyet en Willem Cantor to Grins mei ûnderskate lju'oeral .' 
oer it testamint en de neilittenskip fan Peter Jans Auekamà. Guon fan 
harren bernsbern hienen dit deilisskip yn 1603 noch net tìtfochten, 

Ek oer de pieats "Aeminga" to Kimswert wie nochal hwat to dwaen. By 
stikje en bytsje hie Simon de helte- fan dizze pleats yn-hannen krige 
en op 22 febr.. 1508 koft hy'de oare helte fan de pleats en noch twa 
pounsmieten fan Douua Sypka soen. hwaens frou Wypka dit bisit erfd hie 
fan har heit Jariig Ammynghe (Oudfriesche Oorkonden I, nr 537), Yn 1536 
wie der noch in proces foar it Hof fan Prysiân oer de oare helte fan 
dizze pleats. It gie doe tusken de bern fan Schel te Obbes oan de iene 
kant en Symon Hendricx mei de fouden oer Henrick Gerryts (t,w .Ghysbert 
Ghysberts en-,Claes Edos) oan de oare kant 

Henrick Gerryts is sûnder mis de soan fan Gerryt Henricks in broer 
fan Simon dy t foarkomt yn 1513 (Ofr.0 II nr 274). Gerryt Hendericks 
en Habel syn frou forkeapje dan oan Simon Hendericks "myn broer en 
Tijed syn wyf" in stik lan. Ek Claes Edos wie tinklik bisibbe oan Simon 
en Gerryt en ek hy bisiet län yn de omkriten fan Harns. 

Wy binne hjir net fan doel alle bern fan Simon Henricks wiidweidich 
to bihanneljen. dit fait buten us bistek en soe ek tofolle plakromte 
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fergje, Wy rjochtsje os oandacht op ien fan syn soannen, Dirck Simons. 
Dirck Simons, berne + 1512toHarns, troude + 1534 mei Rinck Lieuwes, 

dochter fan Lìeuwe Tyaerdts. Yn it testamint fan syn mem (des,1539) 
wurdt sein. dat hy noch "niet gehylicht" wie. Dit pleatst âs foar in 
riedsel, hwant tinklik wie Dirck doe al forstoarn, Yn maert fan dat 
jier fine wy de widdou en har twadde man al neamd ! Litte wy der lyk-
wols wol efkes de klam op lizze, dat we Rinck Lieuwes nea as frou fan 
Dirck Simons foun hawwe, . 

Yn 1542 is der al in proces foar it Hof oer it bisit fan Dirck Simons 
bern (H,f„F.YY3. 15 maert 1542). Ien fan Dircks bern is dan forstoarn; 

''t Hoff condempneert de gedaechde (d„i. Polckert Simons., as foud oer 
Dirck Simons bern) zoe hy procedeert t vruchtgebruyck oft lyftocht van 
den derden paert van den guederen by een van des voors, Dirck Simonsz, 
weeskinderen deur zynder afflivichheyt achtergelaeten daer questie aff 
is den voirs.. . Rincken (de easker wie Rincke, de frou fan Adriaen Mi-
chiels) metten opgegaven vruchten ende prouffyten te laeten volgen, 
condempnerende voirts oic den gedaichde int onderhouden van den con-
tracte oft accoorde tanderen tyden tusschen d impetrant ter eenre ende 
wylen Simon Henricxz, als oldvaeder ende den gedaechde als oom vanden 
voirs. kinderen t anderen tyden gemaict"., . 

It kontrakt, der t hjir fan sprake is, sil opmakke wêze. doe t Adri
aen Michiels mei de widdou fan Dirck Simons troude, Dit barde, doe3t 
Simon Henricks noch libbe; foar 1539 Op 4 maert 1539 fine wy Adriaen 
al troud mei Rincke, .Ek witte wy nou, dat der trije bern west hawwe. 
der" t ien jong fan forstoarn is, 

Tonearsten wie dus Polckert Simons foud oer Dirck Simons bern, mar 
neidat Folckert tusken 1546 en "49 forstoarn wie, waerd Adriaen Michiels 
(as stieffaer) foud (foar it earst neamd yn 1549; H,f.F,YY4. side 12). 

De ofrekkening fan de foudije fan Folckert en Adriaen hat gans yn t 
gat hongen, Derfoar sprekke Lieuwe Dircks en syn suster Aelcke Adriaen 
en de bern fan Folckert (bij Tryn Claesdr).oan oer harren bihear..Yn 
1575 hat Lieuwe Dircks it to dwaen mei mr Sierck Siersma (= Sierck 
Fongers Sierxma). Tryn en Zuyrt Pieters en Rincke, de widdou fan Adri
aen Michiels. De Quaclappen, dy' t troch de bank net botte wiidweidich 
binne, jowe hjir nochal hwat kommentaer: 

"t Hoff verclaert mr Sirck Siersma met Tryn en Zuyert Pieters voors.. 
mede gedaagden soe sy procederen met hen overgelechte rekeningen nyet 
te mogen volstaen, dan ordonneert die selve voor commissaris van den 
Hove daer toe (aangewezen) rekening, bewys ende reliqua te doen van den 
goederen by Dirck Simonsz. eerst ende na by Symon Hendricksz,;d; impe-
trantes vader ende oldevader respectivelijk opte selve impetrant gede» 
volveert ende geeºrvet ende die selve perchelen d: impetrant te laten 
volgen, dit alles nae inholden van seeckere specificatie dessen angaen-
de by den Hove gemaect ende den selven commissaris over te leveren, 
welverstaende dat die voirs, mr Sirck, Tryn en Zuyrt Pietersz. zoe zy 
procederen in deductie sullen mogen brengen alle alzulcke goederen ende 
penningen als vuyten stucken ten processen gevoeqht blycken sal dat by 
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Polckert Symonsz,, der voorn. . gedaechdens zoe zy procederen vader. Adri-
aen Michielsz,.ende Rincke zyn huxsvrouw achtervolgende seeckere sen
tentie gevolcht", . 

Noch wie dizze saek net títiten ! Yn 1582 (H,f.P.YY 14, side 22) is 
der in proces fan Aelcke Dircxdr en Geert Ottesdr,, widdou fan Lyeuwe 
Dircks. contra Tryn Polckerts widdou (=• Tryn Claesdr, widdou fan Pol
ckert Simons), Griet Polckertsdr {troud mei Syurdt Pieters) en Joannes 
Oeds (as foud oer Ponger Syrcx), Fierder wurde yn ditselde diel noch 
neamd: Tyaerdt Adriaens. Aeicke Dircks en Geert Ottedr. (ut namme fan 
har bern by Lyeuwe Dircx), meiinoar erfgenamten fan Rinck Lieuwedr, 
'"hun moeder en oldemoeder", . 

Wy hawwe de namme fan Geert Ottesdr efkes tìt de tekst kypje litten 
hwant mei it finen fan har namme is it folslein wis wurden. dat Lieuwe 
Dircks deselde persoan is as de man fan Geertcke Ottesdr. mei hwa de 
hear Wijnandts van Resandt de Scheltinga-genealogy bigjìnne lit. 

D.JoVan der MEER,,, • 
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Simon Eendricks, 
brouwer to 
Harns (1506.. 
1537), troude 
1. Ayl of 

Aelcke N, 
(stoarn + 
1508) 

2, Tyed 
Johansdr, 
Auckama 
(stoarn + 
1540) 

( Ut it earste houlik; 
1. Jacob Simons (yn 

1546 boer to Kimswert) 

2. Claes Simons (yn 1539 
låneigener to Mullum) 

3. mr„ • Pieter Simons. 
abbekaet to Harns (en 
Ljouwert?), stoarn 
foar 1560. troude mei 
Barbera Arendsdr. 
Arendsma 

4. Folckert Simons to 
Harns (stoarn foar 
1560) troude mei 
Tryn Claesdr. (stoarn 
nei 1582) 

5. Eebel Simonsdn : 
stoarn foar 1539., 
troude mei mr. Harmen 
(Hermannus Arends 
Arendsma) 

Ut it twadde houlik: 
6. Aelcke Simonsdr,,;. 

stoarn foar 3 dec, 
1539, troude yn 1529 
mei Gerbrandt Jans 
Beyma (Stamboek) 

7. Jan Simons, stoarn 
7 maeije 1569 as 
balling to Keulen, 
troude 
1. Aets Siercksma 
2, Ena Pietersdr. 

Arendsma 

8. Dirck Simons to 
Harns, stoarn foar 
1539. troude mei 
Rinck Lieuwesdr, 
(stoarn + 1583) 

1. Simon Pieterç, stoarn 
to Keulen, net troud 

2. Tieth Pietersdr*; 
troude mei Christof-
fel Arends Arendsma 
(berne 1535) 

<| 3. Catharina (Tryn) 
Pietersdr,; troude 
mei Pieter v, Jongema 

1. Simon Folckerts, 

2,. Griet Folckertsdr, s-
troude mei Syurdt 
Pieters 

1. Eets Jansdr„,: troude 
mei Hans Lens 

2, Pieter Jans Runia: 
abbekaet, stoarn 24. 
8, 1615, troude mei 
Doedt Tiallingsdr. 
Wijokel, stoarn 16, 
10. 1618 

3c Simon Jans Runia, 
boargemaster fan 
Ljouwert (1609), 
troude mei Ymck 
Buwesdr, Jeltinga 

4, Tieth Jansdr,, -Runia,. 
troude mei N, van 
Schoten 

5. Jan Jans Runia, 
stoarn Keulen 1569, 

„ 14 jier âld 

1. Lievwe Dirçks Scheltinga to 
Frjentsjer, stoarn 
tusken 1575 en 1582, 
troude + 1560 mei 
Geertcke Ottes 

< 

2 Aelcke Dircksdu • 

3e Nu-Dircks, stoarn 
foar 1542 
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De foarfaers 
fan 
Dirck Lievues (Sc kelt inga) 

Dirck Lievtæs 
(Schelt inga) 
berne Frj en-
t s j e r + 1560; 
stoarn Ljou-
wert 2.3,1628, 
bigroeven yn 

e St. Vitus-
t s je rke fan 
Aldehou 

Lieuwe Dircks 
berne Harns, 
foar 1540.. 
forstoarn tus-
ken 1575 en 
1582 to Frj en-
t s j e r 

Geert (cke) Ottes, 
l lbbe j l t yn 
1582 

Dirck Simons, 
to Harns, s t o a r n 
foar 1539 

Rinck Lieiaæsdr,, 
troude 2e mei 
Adriaen Michiels, 
hwerby Tyaerdt 
Adriaens (libbe 
1582) 

1 Otto Bauckes, 
waerd 14. 3.1539 
boarger to 
Fr jents jer ; 
stoarn Icoart 
foar ju ly 1557 

Åelcke Claesdr^ 
He ixan 

Simon Hendricx, 
brouwer to 
Harns, stoarn 
+ 1538 

Tyed Jokansdr,, 
Avckcmn, 
stoarn + 1540 

f Lyeuœ Tyaerdts, 
to Fr jen ts je r , 
stoarn foar 
1546 

Jeslick N» • 

Baucke Pybes, 
yn 1533 schepen 
to Boalsert; 
stoarn tusken 
1542 en :' 46 

Griet Dircxdr* 

Claes Jansdu • 
(Eeixan), to 
Fr jen ts je r , 
stoarn tusken 
1537 en r 44 

Catharina 
' Ållertsdr,,; 
stoarn nei 
1546 
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GRAFSCHRIFTEN TUSSEN FLIE EN LAUWERS. 

Yndesearje "Grafschriften tussen Flie enLauwers" binne oant nou ta 
trije Ofleveringen títkommen. De earste dfïrfan. it diel oer Achtkarspe-
len. waerd troch in "Algemene Inleiding" foarOfgien, der't de dtjowers 
harren doel yn títiensetten, 

It is net to forwûnderjen dat yn dizze títjefte, ommers in wurk fan 
it Genealogysk Wurkforbín. de bitsjutting fan it op bihannele foarwer-
pen meidielde op it foarste plak stiet: de titel seit ommers al dat it 
hjir to dwaen is om de grêfskriften, der't de wapens en oare oantsjut
tingen dy't fan genealogysk bilang binne, oan tafoege wurde kinne omta 
insagreat mooglik tal gegevens to kommen dy't liede kinne ta meardere 
kennis op it genealogysk mêd, 

Oan hwat de titel fan dit great opsetten wurk ûnthjit foldocht de 
ynhíld dan ek skoan: allinnich soe it jin efkes muoije kinne dat der 
mar sa:n bytsje oandacht bistege is oan de konkrete foarwerpen der t 
de grêfskriften op steane,.In foarwerp, sij it in b.roaze sulveren beker 
of in tìnmeugend swiere hurdstiennen sark.. is mar in tydlik ding = en 
hoewol't yn dizze treflike títjeften de foar de genealooch wichtige ge
gevens der fan publisearre binne, soe it jin nij dwaen kinne hwat oft 
dizze sarken. grêfbuorden en oare monuminten noch mear to sizzen hawwe 
as itjinge der mei safolle wurden op stiet,. 

It soe lykwols spitich wêze as op ' en dûr fan dizze boarnen.. sels 
dan foar in part al stikken en wei., allinnich títjown wie hwat der oan 
lézen opstien nat, sûnder dat der by sein waerd hoe' t se der sels dt-
seagen, hoe great oft se wienen. hwer' t se fan makke wienen, yn hwat 
styl oft se dtfierd wienen. Harren oertsjûgingskrêft as boarne soe der 
grif lytser troch wôze, 

It mei jin dan ek tofreden stimme dat de dtjowers fan doel binne om 
yn e kommende dielen mear oandacht to bisteegjen oan " ebiskriuwing fan 
"e konkrete foarwerpen dy" t u's de genealogyske gegevens meidiele. Reden 
ta tofredenheit tomear, omt dêrmei ek foldien wurde sil oan hwat yn "e 
neamde Ynlieding al ûnthjitten wie, ntl, dat "ook aan het kunsthisto
risch karakter der stenen de nodige aandacht zal worden besteed", In 
wreiding fan it eachweid dy: t de kommende títjeften noch riker en nutti
ger meitsje sil, 

HESSEL MIEDEMA, 
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FAMILIE-AANTEKENINGEN CAHAlSD 

Het belang van familie-aantekeningen kan moeilijk te hoog worden 
aangeslagen; niet alleen genealogen., ook vele andere historisch geïn
teresseerden nemen graag - en met vrucht - kennis van hetgeen in het 
verleden uitsluitend voor familiegebruik is vastgelegd. Een eventuele 
reden tot geheimhouding is in de loop der jaren van minder belang ge
worden en is reeds na een eeuw vrijwel steeds verdwenen. Zeker mag het 
dus merkwaardig heten, dat enkele families nog zo geheimzinnig omgaan 
met oude optekeningen. Het is ook in hun belang, dat deze verhalen meer 
bekendheid verkrijgen en - zo mogelijk •• worden uitgegeven; versprei
ding door vermenigvuldiging van de gehele of gedeeltelijke inhoud maakt 
het daarna verloren gaan van het originele stuk minder catastrofaal. 

De hier volgende aantekeningen Cahais werden door dentegenwoordigen 
eigenaar., de heer J.Bekius te Bergen N,H,, wiens echtgenote in vrouwe
lijke lijn uit de familie Cahais stamt,, met de meeste welwillendheid 
ter publicatie afgestaan: zijn zoon. Mr H.S.Bekius, inspecteur der 
Domeinen te Dordrecht, verleende hiertoe zijn vriendelijke bemiddeling. 

De aantekeningen blijken door Samuel Cahais (1715-1805), mr rijg-
lijfmaker te Leeuwarden, te zijn gemaakt nadat hij zijn zaken aan 
kant had gedaan, in elk geval tussen 1779 en 1794. Later zijn met an
dere hand,, mogelijk die van zijn neef Ds Isaac Cahais (1751-1818). en
kele correcties en aanvullingen aangebracht, In de hierna volgende 
tekst zijn deze aanvullingen als zodanig aangegeven; bij de correcties 
(dikwijls slechts enkele letters) is niet steeds duidelijk, of deze 
door Samuel zelf of door een ander zijn aangebracht. 

De tekst is vrijwel letterlijk overgenomen, slechts enkele kenne
lijke verschrijvingen zijn verbeterd: de interpunctie - voor zover aan
wezig • is geheel gewijzigd. Het handschrift omvat 19 oblong pagina's 
(15Î4 x 191/-. cm,) en is gevat in een slap kartonnen omslag, . 

De familie Cahais blijkt afkomstig te zijn van het dorp Villiers-
le-bel, dê'p, Seine et Oise, even ten Noorden van Parijs, van waaruit 
de protestante leden zich na de intrekking van het Edict van Nantes 
(1685) voornamelijk in Groot-Brittanië en Nederland vestigden. 

Onderzoekingen in de Bibliothëque Wallonne te Leiden (waar bijna 
200 fiches op de naam Cahais aanwezig bleken) en in enkele van de 
Publications of the Huguenot Society of London (waar de naam Cahais ook 
niet zeldzaam bleek), leverden geen mogelijkheden tot opvoering van de 
stamreeks of aanvulling van de gegevens over de oudste generaties. 

Terloops noemt Samuel nog een oom van zijn vader, de mr bakker Nico-
laas Cahais in Den Haag; van diens lotgevallen vermeldt hij verder 
niets, Blijkens protocol 503 van notaris E,Hoge te : s-Gravenhage (acte 
305) legde 18September 1692 Sr Nicolaas Caheijs, mr backer alhier, een 
verklaring af. Waarschijnlijk is dit Nicolas Cahé\, in Januari 1697 als 
lidmaat van de Waalse gemeente te s-Hage ingeschreven (de Villelbe'n 
en mogelijk indentiek met de Nicolaes Cahais. die als jongeman geboortig 
van Parijs op 7 Februari 1706 in de Scheveningse kerk huwde met Marie 
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Madelaine des Pomarre, jonge dochter geboren te Rouaan, Uit dit huwe
lijk zijn te s~Hage geen kinderen gedoopt. Als weduwe hertrouwde H.M. 
des Pomarre 9 Augustus 1711 in de Franse kerk met Jean de la Roehe. . 

Vele van de Haagse., Amsterdamse, Middelburgse. Londense, enz,, 
naamdragers Cahais blijken van Villiers-ie-bel afkomstig te zijn: 
Esaye (bakker), Jeremie, Isaac, Paul. Marie Mardochëe, Suzanne: zonder 
nadere gegevens blijkt de samenhang niet te reconstrueren. De spelling 
van de naam wijkt nogal eens af, ook onder de Leeuwarders (Cahay j), 

In de als bijlage toegevoegde genealogie is echter consequent de 
spelling Cahais gehandhaafd. De familie blijkt vier predikanten aan de 
Hervormde kerk te hebben geleverd; ook vier dochters huwden met domi-
ne^s. Een domineeszoon werd Frans onderwijzer, maar schijnt na het 
overlijden van zijn echtgenote aan het zwerven te zijn geraakt. Hij 
overleed te Jisp als arbeider aan het groot kanaal door Noord-Holland 
en werd de stamvader van de thans nog voortlevende familie Cahais in 
de Dongeradelen, Voornamelijk door emigratie is er hier te lande nog 
slechts e*ën stamhouder. . 

ItDOLL • 

Aan mijne kinderen: Anna, Gerhardus Magnus- Susanna en Elisabeth Maria 
Cahais,, • 

Mijne teder geliefde kinderen.. 

De reden waarom dese schrijve is omdat, dewijl ik en mijne broeders 
en suster in onse kindsche jaren ouderloos geworden sijn en ik na ver
loop van jaaren in de vreemde ben geraakt en de oudste sijnde, best in 
staat mij bevinde om Ulieden Uw afkomst te doen kennen, dewelke is uit 
fransche refuge'es of vlugtelingen, die gins en weder door vreemde lan
den verstrooid, bij ontijdig versterf, de kinders veeltijds verstooken 
blijven van dekennisse en relaas van hun afkomst en familie, so heb ik 
alles gesogt te recoligeren wat in mijn vermogen was, ensulks hier ter 
neder tot UL. behoeve te stellen, Op dat gijlieden ten allen tijden 
sult kunne sien, langs welken weg (die voor ons menschenkinderen geheel 
onnaspeurlijk is) het de Goddelijke voorsienigheit behaagd heeft ons en 
onse saken te rigten. Soo dat wij daar over verbaasd moeten staan, so 
wij terugge denken, in welke bekommerlijke omstandigheden wij ons be
vonden in onse kindsche jaren, doen het God behaagde ons in de jaare 
1725 in de maand Jul, geheel ouderloos te stellen, so als UL. sal blij
ken uit wat hier volgt, ft welk ik so goed in ordre sal schikken als 
mij doenlijk sal zijn. 

En beginne met mijn grootvader: Samuel Cahais en sijn vrouw, mijne 
grootmoeder, wiens geboortenaam mij onbekendis, waren voor hunne vlugt 
woonagtig te Viljer Ie belle, een dorp niet verre van Paris, in de be-
rugte gemeente van Charanton. (later toegevoegd: N.B. Van de kerk van 
Charanton heb ik een cierlijke copie,door mijn waarde nigt Elisabeth 
Maria Cahais.) En sijn van daar gevlugt in of omtrent de vervolging 
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van • t jaar 1686 met desselfs familie van verscheijdene kinderen,, al
thans twee soons. van welke mijn vader de oudste was. na Engeland; de 
tweede sijn naam was Isaak. en wierd haar aldaar nog een soon geboren, 
wiens naam was Steeven, en die van mijn vader Samuel, 

Isaac is naderhand na Yerland.. te Dublijn, de hoofdstad., gestorven; 
wat sijn bedrijf was, is mij onbekend, maar heeft twee dogters nagela
ten, die nog in leven waren ten tijde dat ik in Engeland was, en hiel
den aldaar een gualanteriewinkel. Waarschijnlijk is Isaac na Dublijn 
geraakt met de huishouding en daar gebleven, 

Want mijn grootvader in Engeland niet slagende, is na Yerland ge
trokken en aldaar ook niet kunnende aankomen na genoegen, is van daar 
weder verreijsd na Zeeland, so ik meen na of omtrent Middelburg; alhier 
al so min slagende, sijn ze weder na England overgestooken, alwaar ze 
zijn gebleeven levenlang. Grootvader Cahais weete geheel niet wanneer 
gestorven is, maar soo van mijn oom Steeven Cahais wel verstaan hebbe, 
moet grcetmoeder omtrent den jare 1730 te London overleden zijn. 

Dese oom Steeven meergemeld heb ik selfs opgesogt toen ik. in London 
was; hij was een sijáewewer en is overleden na mijn tehuiskomst, in Et 
jaar 1745 so ik meen, hebbende de ouderdom van bijna 70 jaren bereijkt, 
nalatende eene weduwe van sijn tweede huwelijk, bijgevolge steemoeder 
van twee nagelatene kinderen; een soon genaamd Steeven Cahais, mester 
peruque maker te London, die ook sedert getroud is, alsook sijn suster 
met eenen Grou, welken een distilateurswinkel hielden, doen ik te Lon
den was, 

Mijn vader, die de oudste was gelijk gesegt is, is in den jare 1695 
bij sijn vaders broeder Nicolaas Cahais, mr bakker in !s Hage in de 
leerjaren getreeden, drie jaaren als jonge ennog twee jaaren als knegt 
met reputatie gediend (gelijk blijkt uit atestatie notarieel hier in 
leggende van dato 30 Aug, 1700 en dato 1 Apr.1721), Daarna weder na En
geland getrokken sijnde, heeft aldaar te London voor bakkersknegt ge
diend tot den jaare 1709. Doen is hij geprest geworden en genoodsaakt 
om de Kroon van Engeland te dienen als matroos, en wel bezonder ten 
tijde van delbelegering van Barselona in Spanjen, welke vesting hij ook 
heeft helpen winnen. Opdien togt verloor hij de twee voorste leden van 
de middelste vinger van de linker hand. .Weder tehuis gekomen síjnd, 
verkreeg hij daarvoor een pentioen van 10 £ Starling en vertrok na Hol
landenengageerde sig in dienst van Sijn Hoogheit Jan Willem Frieso, 

Prins van Orange en Nassau, als mester bakker, met wien hij ook 
in campagne is geweest, en aan het Hof, dat hier te Leeuwarden residerde, 
gebleven is tot in t jaar 1721. Dese dienst bragt mijn vader te Leeu
warden, 

Nu koom ik tot mij n moeders kant 
Mijn grootvader was Jacobus Ragoin, vermaard mester schrijnwerker te 

Leeuwarden en modelist van de Vurst van Nassau, vader van Jan Willem 
Frieso. Prins van Orange, geboortig van Sedan; sijn vrouw, mijn groot
moeder Anna Harnier, mede van Sedan, Sijn van daar, even voor het fel
ste van de vervolging doen het Edict van Nantes was ingetrokken, van 
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daar vertrokken en gevlugt., eerst na Engeland en wel na London, met 
twee dogters, Madelaine en Johanna genaamt. Gedurende haar verblijf al
daar wierd haar ook een soon geboren, Francois Ragoin genaamt, . 

Aldaar een jaar of drie gewoond hebbende., konde mijn grootmoeder al
daar niet aarden, sijn sij op raad der doctores de Nederlandsche lugt 
komen opsoeken en sig in Friesland en wel alhier te Leeuwaarden komen 
neersetten. En hebben meer kinderen alhier gekregen, onder welke mijn 
geliefde moeder Susanna Ragoin, en sijn hier gebleven tot hunne dood 
toe,, mijn grootvader sijn kost winnende voor hem en sijn huisgesin met 
sijn konst en handwerk, En is alhier overleden in den ouderdom van 84 
jaar op den 2 Aug,1729 en legt bij de grote kerk digt bij het klokhuis 
begraven, 

Haarlieder oudste dogter Madelaine Ragoin, mijn tante, tot jaren ge
komen sijnde, is alhier mesteresse wollenaijster geworden en heeft op 
den 31 Dbr. 1699 haar proef gedaan en heeft wel 40 jaar het werk met 
seer veel reputatie gedaan. Haar suster Johanna Ragoin troude met Pie-
ter Leque, hoedemaker Langudocien te Emden, die wel agt kinderen pro-
cureerden, waarvan nog leven, en nog kinderen van zijn. 

Voor dit opgemelde huwelijk troude, op den 7 Nbr, 1706, mijn tante 
Madelaine Ragoin met Isaac Toussaint, mede vlugteling van Sedan, een 
gaaswewer van sijn handwerk, naderhand koopman in sijden en wolle stof
fen en kamerbehangsel van alle soorten, Dese personen sijn het, aan 
wien wij nooit kunnen gedenken dan met de hoogste agting en gezegende 
nagedagtenis. sijnde de gezegende werktuigen geweest in de hand van de 
aanbiddelijke voorsienigheit tot ons tijdelijk behoud en geluk, gelijk 
Ulieden uit het vervolg van dese klaar sal blijken. 

Uit dit heuwelijk van oom en tante Toussaint sijn gesprooten drie 
kinderen. De oudste was Maria Anna Toussaint, geboren den 30 Maij 1708, 
De tweede was ook een dogter, met name Madelene Toussaint, geboren den 
1 Octo,1711. .De jongste was een soon, met name Isaac Toussaint, geboren 
den 9 Jun.1713, Alle drie groot en volwassen sijnde, werkten de beijde 
dogters seer naarstig met de moeder, en de soon wierd middelerwij Ie in 
de studie opgebragt, so ver dat hij den 5 7br, 1740 tot candidaat bij 
het classis van Leeuwaarden wierd aangenomen, En is overleden den 31 
Octo. des selvigen jaars. En den 28 Nbr,.des selvigen jaars overleed 
ook de middelste, Madelene Toussaint. 

Daarop overleed ook, op den 4 Apr, 1742 onsen seer geerde oom Isaac 
Toussaint, in het 63ste jaar sijnes ouderdoms, een leven eijndigende 
dat geheel toegeheiligd was om aan anderen goed te doen, die, den noo-
druftigen helpende, hunne dankerkentenis niet konde hooreh, overtuigd 
om Wiens wille een Christen sulks behoort te doen, waarom hij ook van 
seer veele betreurd is en ons so een kostelijk voorbeeld heeft nagela
ten, waar aan wij wel meugen gedenken, bezonder om wat hij aan ons 
heeft gedaan. Dog alvorens daar van te melden, moet ik nog eerst seg-
gen, dat net 2 maanden voor ooms overlijden, namelijk den 4 Febr,1742, 
sijn oudste dogter en eenigst kint, Maria Anna Toussaint, troude met 
de heer Francois Chamois, geboren te Chatelleraud op den 19 Nbr,1697. 
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Hij was bibliothecarius en inspector bursae te Praneker, 
Na het bovengemelde huwelijk van oom en tante Toussaint volgde het 

huwelijk van mijn vader Samuel Cahais met mijne moeder Susanna Ragoin, 
so ik meen in - t jaar 1713 of begin van 1714, als ook het huwelijk van 
mijn oom, mijn moeders broeder Franpois Ragoin. met de ouds dogter van 
de vermaarde messemaker Martin te Groningen, mede vlugtelingen van Se
dan; waarvan vier kinders zijn geweest, en de oudste nog maar van in 
leven is, met name Madelene Ragoin (later toegevoegd: deze overleden 
in 1797 den laatsten Sept,), huisvrouw vanAntoine Baste, mr keurslijf
maker te Amsterdam, sijnde haar ouders omtrent de jaren 1750. 1, 2 of 
53 overleden, . 

Mijn vader dan, aan het opgemelde Hof sijnde, bekuam in 't jaar 1714 
verlof van mefrouw de prinsesse douariere van prins Jan Willem Priso 
\?an Orange (Maria Louisa) omsijn agterstal van sijn pensioen uit Enge
land te gaan haaien op het comtoir van de admiraliteit van Engeland 
wegens het verlies van sijn vinger bovengemeld, " t geen hij ook bekuam, 
maar namaals niet weder omdat, seijde men, hij in dienst van de Prins 
van Orange was. 

Op dese reijs was mijn vader, doen mijn moeder van haar eerste kint 
beviel, een dogtertie, dat maar weijnige dagen leefde en was reeds 
dood, doen mijn vader te huis kwam, En bleef aan 't Hof tot den jaare 
1721, wanneer hij alhier het burgerregt won, de proef deed en een nieu
we bakkerij stigte in de Begijnestraat over de Westerkerk, 

Na dit eerste kint wierd ik, Samuel Cahais. op den 7 Dbr.1715 gebo
ren; den 10 Jul.1718 wierd gebooren mijn broeder Jacobus Cahais, op 
den 16 Pebr.1721 mijn broeder Isaac Cahais en den 13 Maart 1723 mijn 
suster Susanna Cahais. Van dewelke laaste onse waarde moeder op den 9 
dag van haar kraam, tot seer groote droefheit van de familie en alle 
die haar kenden, is overleden; en hier te Leeuwarden bij Oldehove Zuid
kant No begraven, nalatende mijn vader met vier kleijne kinderen, 
Waarvan blijkt dat ik, de oudste, maar 7 jaren en drie maanden oud was 
ende jongste 9 dagen, Sij overleed in de ouderdom van omtrent 33 jaren. 

Na dien ongelukkigen tijd gingen mijns vaders huisselijke zaken gans 
niet voordelig. Tot, vijftien maanden na mijn moeders dood, mijn vader 
na eene siekte van weijnige dagen dit tijdelijke met het eewige ook 
verwisselde in de maand Jun, des jaars 1724. 

Nu kunt gijlieden begrijpen, in wat allerellendigste toestand sig 
ons huisgezin bevond ì Vier weesen sonder voorraad, vonds of capitaal; 
er was geen tijd geweest om het stigten van so een keurige en kostbare 
bakkerij als dit was te boven te koomen. In plaats van voorlijk was al 
veel agterlijke staat, Dit stelle terondborstiger neder om UL, te doen 
sien, hoe God de Heer sig allesins betoont te sijn een vader der wee
zen, en hoe het HeminSijne aanbiddelijke voorsienigheit behaagde., ons 
sulk een oom als oom Isaac Toussaint bovengemeld over te houden, insulk 
eene gezegende gedagtenis, ij der ogenblik dat wij maar aan hem geden
ken, . Denwelken onser arme weesen terstond aannam terwijl, - sal ik het 
seggen ? - ik het seer wel weet. hoe jong ik ook was, er eene vrij gro™ 
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te deschrippantie was in de familie, verkreeg hij. dien braven oom, 
door desselfs voorsprake, dat ik, UL, vader, en mijn broeder Jacobus, 
de twee oudsten, in het Borger weeshuis wierden aangenomen ; ik in de 
maand 7br,1724 en mijn broeder, wegens sijn jonkheit, sijnde nog geen 7 
jaren, het volgende jaar,. 

Mijn broeder Isaac nam onse oom en weldoender terstond tot zig in 
huis; en mijn suster, eerst eenige jaren op sijn eijgen kosten besteld 
hebbende, eijndelijk ook in huis genomen hebbende, heeft ze beijde ge
heel opgevoed, broeder Isaac laten studeren, Sover, dat hij den 3 7br, 
des jaars 1743 in het classis van Leeuwarden tot candidaat is aangeno
men en in • t eijnde van 't jaar 1744 (later toegevoegd: 6 Octofcr,) de 
benificie of beroeping van Wolzum en Westhem verkreeg (toegevoegd: be
vestigd den25 Octobr.), En het volgende voorjaar (toegevoegd: 21 Maart) 
troude met Lipje Bouma, hebbende vier kinderen, die gijlieden alle 
kent, en waarvan ik niet meer segge, omdat UL, hunner aller uitwendigen 
toestand bekend is. 

Maar van mijn suster moet ik nog seggen, dat ook van onse oom en 
tante Toussaint is opgevoed, mijn tante haar het handwerk heeft ge
leerd, sodat sij den 24 Jan» des jaars 1749 haar proef met veel repu
tatie heeft gedaan en als mesteresse in het kleermakersgilde binnen 
Leeuwarden.is aangenomen, 

Nu moet ik UL..verslag doen van mijselfs, en laten daar tussen in 
vloeien van mijn broeder Jacobus Cahais. . 

Ik was dan in 't weeshuis gebleven tot Maij 1735, dus bijna elff 
jaren, wanneer, met consent der heeren voogden en vrouwen; voogdessenen 
met toestemming van mijn waarde oom en tante Toussaint, uitging en voor 
mijn uitsetting bedankte, hebbende mijn handwerk van keurslijfmaken, 
waar men mij bij gebragt hadde in rt jaar 1727, dus ver geleerd, dat 
mijn eijgen brood konde winnen. Blijvende hier nog twee jaren of daar 
omtrent, wanneer ik in Maart 1737 van hier na Uitrecht ging om aldaar 
te werken, alwaar ook gebleven ben tot Pebr, 1739, vandaar vertrekkende 
na London tot groot genoegen van oom en tante Toussaint en de gansche 
familie, Alwaar ook na een' reijse van veertien dagen gelukkiglijk aan-
lande en aldaar gedurende mijn verblijf mijn handwerk hebbe voortgeset 
en mij getragt tot eene volkomene bequaamheit te brengen, middelerwij Ie 
mijn werk makende, de weg en spraak wat kundig wordende, om mijn vaders 
familie op te speuren, waarin ik ook slaagde en mijn vaders broeder, 
oom Steven bovengemeld, uitvond, waarvan hiervoor verslag genoeg. 

Mijn broeder Jacobus Cahais, op de selve manier als ik, op Maij 1739 
uit het weeshuis uitgegaan sijnde, het silversmeden geleerd hebbende, 
kuam in Dbr,1740 oude stijl in compagnie van Jan Jaspers Aarentsma bij 
mij te London aan. Beijde silversmeden sijnde, tragten wij door goede 
vrienden haar beijde aan ;t werk te helpen, 't geen na veel suckelens 
eijndelijk gelukte, 

Om wat ik nog van dese mijn broeder aan UE. te verhalen hebbe, af 
te doen eer ik tot mij selfs overgaa, so segge maar, dat hij na mijn 
vertrek uit Engeland sig met sijn eerste vrouw (wiens naam ik vergeten 
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hebbe) in den egten staat heeft begeven, Sij was eene Engeische vrouw, 
die ik niet gekend hebbe, heeft daarbij twee soons, de oudste Jacobus 
genaamd, en soo ik meen in den jare 1766 a 67 aan de eijlanden Delos 
aan de kust van Africa overleden,, De jongste, dien gijlieden hier ge-
sien hebt en weet dat Samuel genaamd is, nog in leven (later toegevoegd: 
jam obiit); het is mij ook vergeten, wanneer die moeder gestorven is, 
Maar weet nog wel, dat dese ÜLieder seer braven oom, die gijlieden mijn 
drie oudsten hier in den jare 1764 gesien hebt, seer veel met tegen
spoeden in sijn eerste huwelijk heeft te worstelen gehadt, tot dat hij 
door de heeren van de Hollansche kerk van Augustiner broederen is aan-
gesteld tot hunne voorlezer en schoolmester in hun gast, of oude man 
en vrouwen huis en tot binnenvader aldaar, op een sortabel tractament 
van 50 Pond Starling en ander emolumenten, gevoegd bij 't les geven 
buiten huis in de Hollandsche taal, hem een vrij goede kostwinning is. 

Nu ga ik tot mij selfs over om UL. te vertoonen, hoe dat het God na 
Sijne aanbiddelijke voorsienigheit behaagde om mij uit Engeland na mijn 
vaderland en wel na mijn geboortestad terugge te roepen, alwaar Hij 
Sijne zegeningen voor mij, seer onwaardigen, bereijde. 

Alhier was overleden eenen Hartman, keurslij fmaker, mijn leermester. 
Men schreef mij van wegens mijn tante Toussaint., dat het nu tijd was, 
so ik lust had om mij alhier te stabileren, Doen kreeg ik waarlijk 
lust ! Maar ik was geheel niet gereed, nog geschikt om te huis te ko
men, besonder daar het mij nog nooit in • t verstand was opgekomen, van 
mij immermeer in mijn geboorteplaats ter neer te setten: veeleer had 
ik in " t hooft om mij daar voort te setten en een etablisement te soe-
ken„,Maar als God wil. dan gaat het soo; door dit voorstel was dit 
iaaste terstond uit het hooft en de genegenheit gewendet na mijn oud 
Leeuwarden, Het goede moest alweder uit dat huis van Toussaint koomen, , 
Ik schreef om geld: mijn tante zond mij geld om mij in staat te stel
len om als een fasoenlijk man uit de vreemde te huis te kunnen koomen,. 

Waarop dan ook de reijs van London aannam in Aug, des jaars 1743 in 
geselschap vandejufr, Nieuwenhuis. die juist dat somer van Leeuwarden 
een reijs was komen doen na London om haar vader, de heer Laponge en 
familie te besoeken, En kuamen in 't laast van 7br„.daaraanvolgende te 
Leeuwaarden aan. Ik vond dan. door ' s Heeren goedheit, de ovrige van 
onse familie inseer goeden welstand, namelijk mijn seer geliefde groot
moeder Ragoin, mijn tante Toussaint, nigt Chamois en haar egtgenoot» 
mijn geliefde broeder, doen pas veertien dagen candidaat, en mijn ge
liefde suster Susanna Cahais, benevens oom, tante, neef en nigten Ragoin. 

Van dien tijd af prepareerde men alles, opdat ma tante Toussaint met 
haar dogter en schoonsoon in 'J t aanstaande voorjaar na Praneker soude 
gaan woonen: de winkel wierd uitverkogt en wat er over bleef, wierd in 
• t voorjaar bij boel goed verkogt, 

Ondertussen deed ik op den 16 Dbr. 1743 de proef en wierd inhet 
kleermakersgilde als mester geadmiteerd. Hiertoe schoot mijn tante 
Toussaint mij weder geld, gevoegd bij het voorige en taxatie van meu
belen, die mijn tante mij bij haar vertrek na Praneker overliet, eene 
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somma rendeerden van 800 Gids,, waarvan ik ook 3 pr ent..getrouwelijk 
betaald heb Dit melde ik maar om aan te merken., met hoe weijnig, en 
dat van anderen., ik hebbe begonnen, en hoe een groot voorregt het is, 
sùlke vrienden te hebben» En hoe grotelijks God de Heer mij gezegend 
heeft dat na mijne proef ik terstond met drie knegten begon te werken., 
op recommandati van mijn tante en nigt, en door ' s hemels zegen, gedu
rende 36 jaaren met overvloed van werk, lust, moed en standvastigheit, 
ja met eene bestendige gezondheit van Gods milde hand ben overladen 
geweest, so dat Hij mij in staat heeft gesteld om een aanwassende fa
milie door opgemelde en verdere, aanhoudende zegeningen op te brengen, 
0, mijne kinderen, o, hoe veel schiet ik hier te kort in regte erken
tenis 1 

Dus bleef ik, doen onse tante met haar kinders na Praneker getrokken 
was, met mijn suster alleen,, om te same huis te houden, over. En onse 
lieve grootmoeder bleef, met onderlinge goedvinden, bij ons, waar voor 
wij de huur van het huis tot een hondert en dertig gids. ons staande 
trokken of behielden.. Voorwaar niet genoeg, sult gijlien seggen, maar 
het vervolg sal UL, leren, hoe de Goddelijke voorsienigheit alles ver
effent. 

Wij bleven dan dus tesamen huishouden, mijn suster en ik, in "t 
selfde huis in de Sint Jacobstraat, elk sijn eijgen werk doen en in 
desen onderscheiden, met mijne lieve grootmoeder bij ons, dewelke den 
9 Desember 1745, in den ouderdom van 93 jaren en twee maanden, bij ons 
is overleden, en legt bij haar man, mijn grootvader Jacobus Ragoin,. bij 
de grote kerk begraven. Waarop wij, het huis verkogt wordende, ook op 
Maij 1747 verlieten en gingen samen in ons huis in de Hoogstraat woonen. 
Maar in Maart stierf de voorleser van de Walsche kerk (Boulet genaamt). 
Ik soliciteerde die post en wierd den 2 Apr.1746 aangesteld op tracta-
ment en emolument van 250 Cr. gids, :s jaars. Dit was een grote zegen 
en geluk voor mij, die een jong beginner was, en deede seer veel tot 
mijn voorspoed, .Dus hier door, en de bovenmatige grote zegeningen der 
Goddelijke voorsienigheit over mijn werk enmijne pogingen, wierd ik in 
staat gesteld om mijn credijt op te regten en staande te houden, en in 
een ordentelijke burgerlijke staat te maintineren. Hebbende van den 
begin af aan voor mevrouwe de prinsesse douariere van Orange (Maria 
Louisa), voor haare hofdames, ook voor de hofdames van Haar Koonglijke 
Hoogheit mevrouw de prinsesse van Orange (prinses Anna) en genoegsaam 
voor alle grooten des lands gewerkt, soo dat ik wel mag vragen: Wie is 
er, die meer ogenschijnlijke zegeningen van God ontvangen heeft ? Maar 
ik moet het tot mijn schaamte bekennen: Wie heeft daar minder aan be
antwoord ? Indien ik het alles wel nadenk, moet ik verbaasd staan en 
uitroepen; O, wie ben ik ? 

Maar nog meer; aanmerkt de gangen, welke de voorsienigheit met mij 
heeft gehouden, Mij dagte doen, dat ik eene vrouw konde maintineeren, 
bad ik God, dat het Hem mogte behagen mijne gangen te rigten en mij 
eene vrouwe mogte doen vinden, met wien ik gelukkig konde zijn en aan 
wien, so het Sijne wil was om mij kinderen te geven, ik eene hulpe mog» 
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t e hebben om ze t o t Sijne eere en t o t nut der maatschappie mogte op
voeden. 

Door de besondere weg der voors ien ighe i t en derse lver beschikking 
vond ik UL, moeder, Aaltie Eerligh, jongste dogter van Gerhardus Magnus 
Eer l ig en van Antje Wagenaar, eenigste overgeblevene dogter van Dirk 
Wagenaar, in leven capi te in t e r recherche, commanderende • s lands wad
legger, en Elisabeth Gosses. s i jn huisvrouw, Sij hadden nog twee oudere 
kinderen, die g i j l ieden gekend hebt: eers t een dogter, El isabeth Eer
l igh , en een soon, Abram Eer l ig , de eers t geboren den 16 7br. 1711 en 
de l aas te den 21 0cto»1713; en UL, moeder den 7 Jul , 1717. 

ULien grootvader G,M.Eerlig was een soon van Abram Eerl ig , in leven 
reg te r in Sellem in Gelderland, en s i jn huisvrouw Aaltien B le i j , Sijn 
ouders al vroeg ver loren hebbende , , . Hier had ik haast grootvaders 
geboorte vergeten: hi j was geboren den 15 7br,1678. Sijn ouders dan al 
vroeg verloren hebbende, kuam h i j t e wonen bi j s i jn oude oom, den wel 
eerwaarden en seer geleerde heer Magnus Ommegroeve, te dier t i j d geagt 
l ee raar in de gemeente van Borkeloo, mede in Gelderland, tíese had een 
soon. een seer s legt voorwerp, die d i t kint , mogelijk maar 10 of 12 j a 
ren oud, soo seer quelde en plaagde, dat hoe jong ook, dat k int r e so l -
weerde om weg t e lopen, ge l i jk ook deed, sonder dat ijmant voor een 
reeks van jaren ooit geweten heeft , waar hi j gebleven was. En om n ie t 
ontdekt t e worden, veranderde dat k in t van naam en nam die aan van 
Alexander, bi j welke naam hi j ook veele jaaren bekend bleef» Hij kuam 
dan aan teNimwegen, j u i s t dat het guarnisoen soud uitmarcheren na cam
pagne, GoddeHeer, heminSijne gunstige bescherminge nemende, beschik
t e , dat de hoog wel gebo. heer overste Hessel van Aijlva hem voor jonge 
aannam en hem mede in campagne nam. . Desen heer, naderhand gequets t 
s i jnde, moest na huis en overleed a lh ie r t e Leeuwarden aan si jn bekomen 
wonde; soo kuam hi j in Friesland, Desen heer had al vroeg ontdekt, dat 
d i t een jonge was van goeden huise, behandelde hem ook daar na, en bi j 
de familie daar voor gehouden, wierd h i j geplaatst bij de f reul in E l i 
sabeth van Aijlwa, sus ter van den overledene en kinderen van den seer 
berugten generaal van Aijlwa: so kuam hi j t e Ternaard. Dese f r eu l in 
troude naderhand met de h,w, gbr ,heer Ernst van Aijlva, grietman over 
Westdongradeel, bi j wien en in welker familie hi j gebleven i s . Dit was 
een brave familie, die waardig waren een brave en getrouw domestiec, 
en hem ook ten a l len t i jden daarvoor hebben gehouden met een ver t rou
wen, waarvan men geen weergade vindt , gaande over ontvang en ui tgave 
en over a l l e s : en welk vertrouwen onveranderlijk gebleven i s , t o t het 
ei jnde van der pa r t i j en leeven. 

UL, grootmoeder was eene jonge dogter, die u i t réciproque genegen-
he i t b i j dese jonge mevrouw Van Aijlwa was en bleef, n i e t a l s loon
trekkend domestiek maar a l s voor geselschap en in de huishouding, Eijn-
d e l i j k aan UL, grootvader verbonden, trouden op den 10 Dbr. 1707 en 
procreërden de kinderen h i e r voorn gemeld Omtrent dese t i j d gaf die 
heer grietman Aijlva hem bi j p rov i s i e het executeursplaats van West
dongradeel t o t een kostwinning, en n i e t lang daar na begunstigde hem 
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dien heer met het ontvang van Hantum en Uitburen, doende afstand van 
het executeursplaats ten behoeve van Kasparus Blom. die getroud was met 
sijn suster Geertruida Eerlig, Van welke gijlieden nog drie soonen 
kent' Abram. Johannes en Joost Isaak Blom, den welken ook alle kinderen 
hebben en die gijlieden meerendeels kendt. 

Grootvader had nog een sijner broeders, Joost Isaac genaamd, die 
(benevens sijn suster Geertruida), doen hij sig na verloop van jaren 
bekend gemaakt hadde, door sijn toedoen ook uit Gelderland gekomen 
sijn. en in die selfde familie geplaatst sijn geworden, en opgemelde 
broeder gebenificeerd is met het Eonvoij „meestersplaats-in de Oude of 
Langakker schans. Dese was de vader van onse nigt, in laaste huwelijk 
met de old wedman N.N.Steeman, en mevrouw de Bakker,, in leven huis
vrouw van de captein Arnoldus de Bakker, waarvan veele kinderen sijn. 
die bij UL..bekend zijn. 

UL. .grootvader heeft jaren daar naa. doen UL, oom Abr, Eerlig groot 
was, het ontvang van Hantum en Uitburen getransporteerd op dien soon, 
en is den 11 Juni 1720 tot mederegter van Westdongeradeel aangesteld, 
gelijk blijkt uit nevensgaande commissie. ULieder grootmoeder Anna Wa= 
genaar. die geboren was den 4 Maij 1676, overleed den ... December 1745 
dus in den ouderdom van 69 jaaren en ongeveerd 7 maanden, 

Ik troude dan met ULieder moeder Aaaltie Eerlig op den 8 Maij des 
jaars 1749, Wonderbaarlijk zegende mij deHeere bij aanhoudenheit onder 
het aanwassen van mijn familie, hebbende 7 kinderen gehadt, 

Den 8 Jan.1753 overleed ook UL»;grootvader Gerhardus MagnusEerligh, 
in den ouderdom van 74 jaren. 3 maanden en 23 dagen, een braaf man, van 
de uitterste probiteit, een Godvrezend, best Christen, die van ons en 
van alle die hem kenden seer betreurd wierd, en die lange bij de inge-
seten der gritanie in gezegende gedagtenis is gebleven. 

Bij dit sterfgeval bekuam UL,.moeder haar ouders erf, waardoor wij 
in te meer ruimte kuamen, .Onse zaken gingen al immer den selvden geze-
genden gang, en doen wij omtrent 3 jaren getroud. waaren, sterf mijn 
tante Madelene Ragoin. wed. wijlen onsen waarden oom Isaac Toussaint, 
den 12 April 1752, in den ouderdom van 77 jaar 6 maanden, Sij overleed 
te Franeker; het lijk bij nagt na Leeuwarden getransporteerd sijnde, 
is het uit mijn huis gedragen en in het selfde graf begraven bij mijn 
ouders, bij de Oldehove zuidkant, waar ook haar man begraven is. 

Nu was er niemant meer over van het huis van onse waarde oom Isaac 
Toussaint dan alleen onse waarde nigt M.A,Toussaint, huisvrouw van den 
heer Prancois Chamois, voorngemeld. En dus scheen het. dat wij geheel 
waren afgestorven: er scheen altoos-, geen uitsigt te zijn. dat ooit 
ij ets der goederen van dat huis tot ons souden komen. Want doen haar 
man op den 18 Febr,1757 aan een beroerte overleed, gebleek het, dat sij 
een reciprook testament hadde. waarin sij malkander tot universeele 
erfgenaam gesteld hadden. Onse nigt, wed, Chamois. doen in het besit 
sijnde van haar eijgen goed en in dat van haar man sijnde, wierd het 
seker waar, dat wij mede voor presumtieve erfgenamen van onse nigt 
moesten worden gehouden. 
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Omtrent 7 jaren daar naa overleed, namelijk op den 19 April 1764, 
onse seer geliefde en hoog geagte nigt Maria Anna Toussaint, wed, wijl,, 
Fr.Chamois, in den ouderdom van 56 jaren 11 maanden, aan een borst-
siekte, voor ons seer onverwagt, also wij van haar ongesteldhiet bijna 
niets wisten, Ik wierd door hare goede vrienden schielijk na Praneker 
ontbooden, gelijk ook mijn broeder Isaac, V.D.M, te Wolzum, Aldaar op 
een tijd aankomende, gebleek het ons alhaast-, dat onse overledene een 
testament had nagel aten, bij 't welke zij mij en mijn opgemelde broeder 
tot universele erfgenamen had gesteld, in dier voegen als te sien is 
in dat testament, bij mij. berustende. . 

Voorts hebben wij het lijk, op des overledenens begeerte, noordsijde 
bij Oldehove in 3t selve graf met haar broeder Isaac en suster Madelena 
Toussaint doen begraven. In dier voegen, dat wij te Praneker bij avond 
het lijk hebben doen dragen door 20 heeren studenten, gevolgd van ons, 
als vrienden, en van de gansche senaat, secretaris en verdere bedien
den van de Academi, bij het ligt van 8 toortsen. En dus het lijk in 
een trek-schip geset sijnde, hebben het na Leeuwarden getransporteerd 
en als voorn gemeld doen begraven, 

Hier een weijnig stille staande, vinde mij verpligt om aan te mer
ken, hoe wonderlijk des Heeren wegen zijn, Die door desen weg, niet 
alleen ons in de posessie heeft gesteld van een aanmerkelijk deel van 
de besittinge van de familie van onsen oom Toussaint. maar ook van wat 
de heer Pranpois Chamois beseten heeft. 

Erkent hier dan met ons, UL. ouderen, in desen de magtige hand der 
Goddelijke voorsienigheit, die alle aardsche dingen beschikt tot Zijne, 
voor ons onbekende, dog alwijse eijndens, Niet dat wij dit meer dan 
anderen waardig waarenó Neen= .Maar wij sien van agteren, dat de kinders 
van onse moeder, de geliefde Susanna.van de familie, die kinders, welke 
veertig jaren vroeger weezen wierden, en die doen sig in sulke suínige 
omstandigheden bevonden, doen, seg ik, die selfde oom I, Toussaint sijne 
genereuse hand aan deselve sloeg, gelijk boven gemeld is, Wij sien van 
agteren, dat doen die selfde Goddelijke voorsienigheit reeds aan dit 
werk begon» Eeven daardoor, dat Hij ons so een oom sedert lange hadde 
voorgeschikt, om het middel in Sijne hand te sijn tot behoud van vier 
arme weezen, voor wien de sugten en gebeden van onse oude luij in de 
familie tot den Heere so hartelijk en zielroerende wierden opgezonden. 
Ik kan sonder ontroering daaraan niet gedenken, ofschoon ik maar een 
kint van agt jaren was. Ik was de oudste, soo men tot één sprak, dan 
was het* tot mij,. Wat vermaningen, wat woorden van droefheit niet al 
uitgestort wierden. Egter -sien wij en hebben het selfs so veelvuldig 
ondervonden en is in ons ten vollen bewaarheit, dat God een vader is 
der weezen, Die aan ons heeft getoond, dat bij Hem het vermogen is, en 
de magt om alle dingen te beschikken na Sijn welbehagen en tot Sijne 
wijse eijndens en opdat wij Hem souden verheerlijken, 

Den 16 7br.1772 overleed UL, moeders suster Elisabeth Eerligh, in 
den ouderdom van ruim 61 jaren, Gij lieden hebt ze alle gekend voor een 
braaf, goed en gulhartig mensch, in de vrese Gods opgevoed en levende 
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also; haar goed nalatende aan haar broeder Abram Eerligh en aan haar 
suster, UL, moeder .Daarna overleed ook. voor ons seer onverwagt, UL. 
moeders broeder Abram Eerligh.. in leven oud ontvanger van Hantum en 
Uitbuuren, op den 4 Jun . des jaars 1779, sijne gehele besìttinge aan 
sijn suster UL. moeder overlatende. Geboren sijnde 21 Qcto,1713,stierf 
hij bij gevolge in den ouderdom van 65 jaren en ongeveerd 9 maanden. 

En ofschoon reeds in het voorjaar van 1779 uit mijne afaires ge-
scheijden was na 36 jaren mesterschap, sult gijlieden wel begrijpen., 
dat wij in nog groter ruimte gesteld wierden door dese erfenisse, en de 
hand der voorsienigheit met ons hier ook in erkennen en God danken, dat 
Hij UL, . sulke ouders heeft nagelaten, die het hare door eene goede 
huishoudelijkheit, volgens hare pligt, voor ULieden bewaren, niet ver
minderen, maar veel meer soeken te vermeerderen, 

Wij moeten met leedwesen bekennen en belijden, dat wij dese seer 
uitnemende weldaden des Allerhoogsten geensins na waarde en pligt met 
ons gedrag hebben beantwoord, . Maar tot betere gedagten gekomen sijnde. 
willen wij, onder inwagting en afbidding van 's Heeren hulpe en bij
stand, met meer erkentenis soeken ons van onsen pligt in desen te qui-
ten'en ULieden hier onse ouderlijke vermaningen laten volgen, 

Gijlieden sijt alle tot jaren van onderscheid gekomen» Draag dog 
altijd sorge om den almagtigen en alomtegenwoordigen God en Sijne aan= 
biddelijke voorsienigheit altijd voor oogen te houden, altoos gedagtig 
sijnde om met een vergenoegd herte, met dankbaarheit, vergenoegd te 
zijn in dien toestand, waarin het de Heere heeft behaagd UL,.te stel
len. En met vertrouwen die post, waarin gij U door Sijne schikking be
vindt, getrouwelijk waar te nemen, opregtelijk voor Uselfs, de Uwe en 
omtrent andere tewerk gaande, doende niet anders, dan wat gij wenscht, 
dat aan U selfs gedaan wierd. Wees opregt in al U doen en laten en 
heijlig U doen en laten den Heere toe. Soek Hem in alles te behagen, 
so sal Hij U in alles zegenen,, beijde na lichaam, maar ook na de ziele, 
opdat U eijnde vrede zij 

Maar wie sijn wij, en welk is onses vaders huis, dat de Heere onser 
dus heeft gedagt, als in dit mijn geschrift geblijkt. Wij meugen wel 
uitroepen: wat sullen wij den Heere vergelden voor alle Sijne weldaden 
aan ons bewezen ! Niets bekoomt ons beter, dat de ovrige tijd, die Hij 
ons nogteleven schenkt, toe te heijligen aan Sijnen dienst, opdat wij 
dus onse saligheit voor Sijn Godlijk aangesigt meugen uitwerken met 
vrees en beeven, . 

Hier eijndige ik, dit met mijn naam ondertekenende. 

S. CAHAIS, • 

Kinderen, 

Dit heb ik geschreven, niet netjes, nog sonder mijne gewoone schrijf, 
spel en stijlvouten, maar het is nog redelijk wel in die ordre, waarin 
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ik het destineerde. Het is bijeen gekomen uit aantekeningen, die ik van 
tijd tot tijd, sedert een reeks van jaren gemaakt had, Het loopt bijna 
over een gehele eeuw, So ik dit niet te samen gebragt had, had gijlie= 
den weijnig van veelen geweten en ULieder kinderen in geheel niets. So 
het een of ander van ULieden t: eeniger tijd gelust, die kan het over
schrijven en alle mijne vouten kragtdadig verbeteren, 

N.B, Ik heb, nadat dit geschreven hebbe, nog een aantekening 
gevonden, t welk voor had moeten melden, van mijn grootmoeder Cahais. 
Sij was de jongste dogter van de heer Lebe'e (bij gevolge was dus haar 
geborte of familie naam)..De heer Lebe'e stervende, liet eene weduwe na 
met vier dogters, waarvan de jongste troude met haar buurvrijer Samuel 
Cahais, mijn grootvader. Dese heer Lebe'e was een fabriqueiir" van silver 
en goude kant en galonnen, Na de vaders dood troude de oudste dogter 
met een buurvrijer, die van deselve afaires was en de fabriek met sijn 
schoonmoeder voort sette. Wat van de andere dogters geworden is. weten 
wij niet, maar die familie, schijnt seer gelukkig bij malkande gebleven 
te zijn, totdat die rampsalìge vervolging deselve gescheurd heeft. 

Genealogie, 

I , Samuel Cahais, inwoner van V i l i i e r s - l e - b e l , v lucht te 1686, na de 
opheffing van het Edict van Nantes, naar Engeland, waar h i j - na t u s 
sent i jds ve rb l i j f in Ierland en Zeeland - ook overleed; h i j was gehuwd 
met een dochter van de passementwerker Lebe'e te V i l l i e r s - l e - b e l , die + 
1730 t e Londen s t i e r f . ' 

Uit dit huwelijk; 
1. Samuel, volgt II, 
2. . Isaac Cahais, geb,Villiers--le=bel voor 1686, + Dublin, was gehuwd 

en had twee dochters, 
3. Steven Cahais, geb,in Engeland na 1686, zijdewever te Londen, + 

1745- is twee maal gehuwd en had een zoon Steven, mr pruikmaker (geh,), 
en een dochter, gehuwd met de Londense distillateur Grou, 

II, Samuel Cahais, geb.Villiers-le-bel voor 1686, bakkersknecht te 
S'Gravenhage 1695-1700, sedert te Londen, 1709 geprest als matroos 
(linker hand verminkt bij het beleg van Bareelona), bakker aan het hof 
te Leeuwarden, burger aldaar 16 Mei 1721, proef als mr bakker 20 Mei 
1721, sedert zelfstandig bakker in de Bagijnestraat te Leeuw.arden, + 
aldaar, begraven Oldehoofster kerkhof 24 Juli 1724,, tr. Leeuwarden, 
Waalse kerk 16 Juli 1713 Susanne Ragouin, ged,Leeuwarden, Waalse kerk 
3 Oct.1688. + aldaar, begr, .Oldeh. kerkhof 2 April 1723, dochter van 
Jacques, mr schrijnwerker, en Anne Harnier.. 

10 Dec,1718 kocht Samuel voor 400 Car,gld klinkende munt een kamer 
in de Pijlsteeg (KI.Consent 27 Jan.1719- ff 25, p.17), welke 23 iJan, 
1721 door het echtpaar weer voor 475 Car.gld werd verkocht (KL consent 

51 



19 Febr.1721, ff 25, p.259)..11 Aug, 1724 werd Ysacq Toussain, coopman, 
op verzoek van de crediteuren geautoriseerd tot curator over de geaban
donneerde boedel van Samuel Cahay en Susanna Ragoin (Aut.boek wl3, on-
gepag.): 14 Aug.1724 werd de degelijke burgerinboedel geïnventariseerd 
(Inv.boek y 80, fol. 191-197). 

Uit dit huwelijk: 
1, .dochtertje, geb. en ongedoopt overleden in 1714. 
2, Samuel, volgt lila. . 
3, Jacob Cahais, ged. Leeuwarden, Waalse kerk 10 Juli 1718, zilver

smid, vertrok in 1740 naar Londen, aldaar ook voorlezer, schoolmeester 
en binnenvader in het gasthuis van Austin friars, + Londen 6 Juli 
1802, huwde twee maal en had twee zoons: Jacobus, + Delos 1766/7, en 
Samuel Cahais. , 

4, Isaac, volgt I l lb, 
5».Susanhe Cahais, geb, Leeuwarden 13, ged.Waalse kerk 21 Maart 1723, 

1749 meesteres kleermakersgilde, "pensionnée ä Leuwarde 1779-1791". 

lila..Samuel Cahais. geb,Leeuwarden 7, ged,Waalse kerk 15 Dec.1715, 
opgevoed in het Old Burger Weeshuis aldaar, keurslijfmaker, 1737 naar 
Utrecht, 1739 naar Londen, 1743 terug naar Leeuwarden (21 Dec-.burger, 
16 Dec. proef als mr kleermaker), 2 April 1746 bij provisie aangesteld 
tot voorzanger in de Waalse kerk, 22 Maart 1748 effectief, 1779 uit 
zaken, + Leeuwarden 24 Jan.1805 "aan verval van krachten", tr.Leeuwar-
den, Galileer kerk 8 Mei 1749 Aaltie Eerligh, geb.7, ged.Ternaard 11 
Juli 1717, + Leeuwarden, begr.Oldehoofster kerkhof 10 Mei 1791, (v.m. 
kerk, 5e regel, nº 23), dr van Gerhardus Magnus, executeur, enz,.van 
Westdongeradeel, en Antje Wagenaar, 

Blijkens het Quotisatieregister van 1749 woonde Samuel toen met zijn 
zuster Susanna in de Grote Hoogstraat:"mr keurslij fmaker, bestaat bur
gerlijk wel"..4 Juli 1753 kocht Samuel c,ux.;deze huizinge en stede, 
door hen zelf bewoond, voor 1700 Car.gld (Gr. consent 19 Oct,1753. ee 
41, p,55)..26 Nov. 1774 kochten de echtelieden een "groote en heerlijke 
huisinge" in de Bagijnestraat, voor 2221 g. g, 21 st. (Gr.consent 16 
Dec.1774, ee 48, fol..64v),; 

Uit dit huwelijk: 
1. Anna Cahais, ged,Leeuwarden, Waalse kerk 26 Juli 1750, + ald. 13 

Maart 1838 "na een langzaam verval van krachten", tr. Leeuwarden 20 Oct. 
1784 Sybe Sybesma, ged.ald.16 Oct. 1750, koopman, + Leeuwarden 2 Nov.. 
1825 "eenige sukkeling en bijkomend verval van krachten", zoon van Ti-
bolt Sybes, mr pijpbakker, en Helena Scrinerius, 

2. Samuel Gerardus Cahais, ged.Leeuwarden, Waalse kerk 7 Mei 1752, 
jong gestorven begraven 20 Mei 1761 en 20 Aug.1762. 

3. jong gestorven kind 
4. Gerardus Magnus, volgt IVa. 
5. Susanna Cahais, ged.Leeuwarden, Waalse kerk 15 Febr.1756, + ald.. 

5 Juli 1827, tr.Britswerd 11 Nov.1787 Ds Samuel Cahais (IVb). 
6. Isaac Cahais, ged.Leeuwarden, Waalse kerk - Maart 1758, student 

te Praneker, + Leeuwarden 25 Aug. 1777. 
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A Jeltema dichtte (Gedichten, 3e dr,. Leeuwarden 1825, p.84. Sted, 
Bibl, A 1266) het volgende; Grafschrift voor den heer Izaäk Cahais, in 
leven student aan Vrieslands Hooge School te Franeker 

Zoo iemand vraagt . Wie rust hier onder dezen steen: 
;t Is Izaäk Cahais, wiens deugd den Jongelingen 
Een heldre baak verstrekte in t roemrijk Vriesch Atheen, 
Wiens schrander brein elk steeds den lauwer wist te ontwringen, 
Die. had het Albestier zijn- levensdraad gerekt, 
Eerlang der Maatschappij had tot een baak verstrekt. 

Anders: 
:t Was Izaåºk Cahais. de Zoon van Samuël, 
Die, schoon een jongeling van naauwlijks twintig jaren, 
In vlug verstand, in deugd, in ziels- en lijfsgestel. 
Veel Mannen zijn zijn tijd niet slechts ion evenaren. 
Maar zelfs in wetenschap en taalkunde overtrof. 
Zijn geest voer op tot God. zijn vleesch rust hier in 't stof,. 

7. Elisabeth Maria Cahais. ged,Leeuwarden, Waalse kerk 27 Oct, 1765, 
+ Leeuwarden 2 Maart 1837 "aan een langzaam ver/al van krachten". 

IVa. Gerardus Magnus Cahais, ged,Leeuwarder, Waalse kerk 24 Maart 
1754, boekverkoper en uitgever. 1779 op de hoek ran Vleesmarkt en Nieu -
westeeg 1781-1821 in de Bagijnestraat t/o de Westerkerk, + Leeuwarden 
26 Jan 1835. tr..1° Ternaard 12 Nov.1780 Claaske Bornaeus, ged.Foudgum 
26 Juli 1750. + Leeuwarden, begr. Jacobijner kerkhof 25 Aug,1785 (21e 
regel, nº 156. afkomstig van Monsieur Toussain†), dr van Ds Bartholdus 
Folperus. predikant laatst te Ternaard, en Grietje Hiddenga- 2° Brits
werd 1 Aug,1790 Margrietha Abbringh. ged,Weisrijp 19 Maart 1764, + 
Leeuwarden 27 Juni 1819 "herhaalde!!_öeroerte!ì, dr v an Ds Sicco,predi
kant laatst te Praneker, en Yda Lycklama ä Nijeholt, 

"De ondergeteekende verzoekt aan alle zijne geachte Korrespondenten, 
waar ook woonachtig, hem geene Goederen meer in Kommissie te zenden, 
daar hij zijn BOEK- en PAPIER-WINKEL met 1° Jaauarij heeft overgedaan 
aan den Heer G,T,N,SURINGAR, Hij neemt deze gelegenheid waar, om hun 
opregten dank te betuigen voor hunne veel ge£erie Korrespondentie, ge
durende een reeks van jaren terwijl hij zijnen Opvolger minzaamst aan
beveelt, Leeuwarden, den Januarij 1822,. G,M, CAHAIS," (adv.) 

Uit het eerste huwelijk; 
1. Isaac Cahais, geb,Leeuwarden 31 Aug,, ged,Waalse kerk 30 Sept, 

1781. +Leeuwarden begr,Oldeh,kerkhof 13 Dec. 1732 (v,m, kerk, 5e regel, 
nº 23). . 

2,. Isaac Polperus Cahais, geb, Leeuwarden 12, ged. Waalse kerk 22 Dec, 
1782, + Leeuwarden, begr,Oldeh, kerkhof 19 Nov,l?83,. 

3, Isaac Polperus Cahais, geb,Leeuwarden 13, ged,Waalse kerk22Pebr, 
1784. 9Dec, 1803 lidmaat op belijdenis, 12 Nov«1304 met attestatie naar 
Groningen, 21 Peb:r,1805 lidmaat aldaar; verder spoorloos. 

Uit het tweede huwelijk; 
4, kind, begr,Leeuwarden, Oldeh, kerkhof 20 Âug,1792 (Z,z,, 39e re-
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gel, nº 359, afkomstig van Monsieur Ragoin). 
5, Aaltje Cahais, geb.Leeuwarden 8, ged,Waalse kerk 16 Aug.1795, + 

Leeuwarden 13 Dec,1796 "kinkhoest". 
6, Sicco Godefridus Cahais,, geb, Leeuwarden 3, ged.Waalse kerk 12 

Nov,1797, + Leeuwarden 24 Pebr.1814 "onvoorzien toeval". 
7, Jacobus Samuel Cahais, geb.Leeuwarden 28 Sept,, ged,Waalse kerk 

10 Oct,1802, + Leeuwarden 1 Maart 1814, ~ 
8, George Albertus Cahais, geb.Leeuwarden 8. ged, Waalse kerk 26 Nov. 

1809, kantoorbediende, 1848 rentenier, + Leeuwarden 7 Oct,1859, 

Illb, Ds Isaac Cahais, ged,Leeuwarden, Waalse kerk 16 Pebr,1721. 
Hervormd predikant te Wolsum en Westhem (bevestigd 1 Nov,1744), + Wol-
sum 13 Aug.1785 "door een overval (waarschijnlijk door ;t water in de 
borst) minder dan in een oogenblik, in volle gezondheid anderzins,, weg
gerukt terwijl hij met de zijnen in eene stigtende zamenspraak met veel 
opgewektheid bezig was", tr„Wolsum 21 Maart 1745 Lipkjen Buma, ged, 
Leeuwarden 7 Jan, 1725, + Praneker 20 Maart 1795 "verval van kragten", 
dr van Wijbe Sjoerds, mr hoedemaker, en Hinke Hansen. 

Ds Isaac Cahais gaf als proefschrift een dissertatie van zijn jong 
overleden neef Isaacus Toussaint uit (Praneker, 1742; Sted.Bibl. in A 
104); promotie 6 Juni, Zijn levensbeschrijving is opgenomen in de Boek
zaal van Sept.1785. 

Uit dit huwelijk: 
1, Samuel. volgt IVb, . 
2, Henrica Susanna Cahais, geb,Wolsum 2 Oct,1747, + Praneker 7 Dec, 

1798, tr, Wolsum 15 Oct,1769 Ds Wybrand Verwey, geb.Deventer 20 Sept, 
1742, Herv,predikant te Noordlaren 1767, Idsegahuizen 1769, IJlst 1776, 
Praneker 1785, emeritus 1816, + Praneker 22 Mei 1822, zoon van Berent, 
koopman, en Proukj e Buma; hij hertr,.Mathia Catharina Janscsi, . 

3.'.Maria Magdalene Cahais, geb.Wolsum 7 Maart 1750, + Leeuwarden 21 
Mei 1820 "slijmberoerte", tr. Wolsum 2 Nov,1783 Ds Willem Sannes, geb. 
IJlst 8 Mei 1756, Herv,predikant te Molkwerum 1783, Stiens 1788, Hal-
lum 1789 (dienst nedergelegd 1807), Oudega (W.) 1810 (ontzet wegens 
dronkenschap 1816), + Hemelum 17 Dec.1817, zoon van Hinne, mr bakker, 
en Eeuwkjen Willems, 

4. Isaac, volgt IVc, 

IVb, Ds Samuel Cahais, geb,Wolsum 15 Maart 1746, Herv.predikant te 
Idsegahuizen 1770, Tjerkwerd 1771 en Britswerd 1785, + ald.15 Jan,1794, 
tr, 1° Tjerkwerd 17 Mei 1772 Proukjen van der Meer, ged, Leeuwarden 7 
Oct. 1753, + Britswerd 1786, dr van Sjoerd Lieuwes, schipper, en Friet-
sen Alles; 2° Britswerd 11 Nov,1787 Susanna Cahais, ged.Leeuwarden, 
Waalse kerk 15 Febr, J756, + ald,5 Juli 1827 "na eene langdurige sukke
ling en bijgekomene verzwakking", dr van Samuel (lila', en Aaltie Eer-
1 igh. . 

Uit^het eerste huwelijk; 
1, Ds Isaac Cahais, geb. Tjerkwerd 22 Juni 1773, Herv.predikant te 

Lutkewiérum 1795 en Witmarsum 1809, emeritus 1841, + Arum 28 Sept. 1842, 
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tr, Lutkewierum 25 Oct, 1795 Maria Louisa Romar,. ged.Praneker 20 Oct, 
1773. + Arum 29 Sept.1852, dr van Dionysius Petrus en Hesther Piebenga, 

29 Nov.1805 kocht Ds Isaac een huis in de Korfmakersstraat te Leeu
warden voor 625 Car, gld (Gr. consent 31 Jan, 1806.. ee 60, fol., 85), het
welk hij 8 Nov,1808 weer verkocht voor 700 Car.gld (Gr.consent 2 Dec, 
1808, ee 62, .fol. 119)- Zijn autobiografie, verschenen inde Boekzaal:van 
1843 (dl.II, p.282/5), vermeldt o.m,: "De billijke wensch van jongge
huwden en gelukkige echtgenooten, om kinderen te verwekken, bleef ten 
onzen opzigte wel altijd onvervuld, maar het ontbrak ons daarom niet 
aan bijzondere genoegens", 

2. Fritia Cahais, geb.Tjerkwerd 15 Dec.1774, + Hennaard 12 Oct, 1826 
"'na weinige, doch hevige koortsen", tr,Lutkewierum 6 Sept 1795 Wibran-
dus Odolphi, geb.Herbayum c.1770, ontvanger 's Rijks belastingen, + 
Oosterend 23 Oct.1846, zoon van Ds Pibo, Herv,predikant laatst te Wor-
kurn, en Theodora Johanna Elisabeth Brouwer, 

3. Philippus Cahais, geb.Tjerkwerd 3 April 1776, + Lutkewierum 24 
April 1797 "bloedspuwing", 

4. Marie Magdalena Cahais, geb.Tjerkwerd 3 Juni 17,78, + Perwerd 13 
Dec-1835 "verval van krachten", tr,Schiermonnikoog 20 Aug,1797 Ds Pe
trus van Assen, geb,Franeker 2 Mei 1773, Herv.predikant te Schiermon
nikoog 1797, Gerkesklooster 1806, Veenwouden 1812 en Perwerd 1812, 
emeritus 1838, + Perwerd 9 Febr.1838, zoon van Wouter Pieters (Askman) 
en Baukje Wijbrens,. 

5- Sjoerd Cahais, geb,Tjerkwerd 27 Oct,1780, + ald.8 Dec.1780, 
Uit het tweede huwelijk; 
e.Samuel Cahais, geb,Britswerd 20 Sept., 1788, agent van -'s Rijks 

kassier. +Sneek 1 Maart 1834 "hevige zenuwziekte", tr.Leeuwarden 5 Mei 
1813 Anna Margaretha Bouma. geb.ald.21 Pebr,1795- + Sneek 17 Sept.1859 
"na een lang en smartvol lijden", dr van Dirk Taekes, mr vleeshouwer, 
en Trijntje Gerbens Mollema, 

7..Gerhardus Magnus Cahais, geb,Britswerd 10 Sept.1789, zilversmid, 
later adjunct-ijker in het Arrondissement Leeuwarden, + Deinum 6 Jan, 
1846,, tr. .1° Leeuwarden 22 Juni 1815 Petronella Christina Westink.geb, 
Leeuwarden 30 Juli 1794, +ald.10 April 1835 "hevige zinkingskoortsen", 
dr van Prederik Wilhelm, arrondissements-ijker, en Geeske van Dooren; 
2° Leeuwarden 21 Pebr.1838 Achsa Cammenga, geb,Leeuwarden 19 Nov,1800, 
+ald,14 Maart 1839 "na een smartelijk lijden", dr van Petrus Jacobus . 
horologiemaker, en Catharina Jellema en wede van Willem Iedes van der 
Veen, rijtuigschilder. 

IVc, Ds Isaac Cahais, geb.Wolsum 19 Sept,1751, Herv,predikant te 
Oosterwolde 1774 en Rinsumageest 1775, emeritus 1815, + Rinsumageest 
18 Nov,1818, tr„Dongjum 3 Sept,1775 Maria Gowina Conradi, ged,Franeker 
15 Aug,1753, + Rinsumageest 9 Maart 1818, dr van prof, .Petrus, theolo
gisch hoogleraar en academieprediker, en Christina van der Valk, 

Uit dit huwelijk: 
1, Christina Cahais, geb,Rinsumageest 20 Juni 1776, + Dokkum 11 Juli 
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1836, tr.Akkerwoude 14 Mei 1801 Douwe Jurjens Uitterdijk, geb.Oudkerk 
13 Aug 1769. ontvanger der stedelijke indirecte belastingen te Dokkum, 
+ ald, 5 Jan,1841, zoon van Jurjen Dreves en Akke Oenes, 

2. Isaac, volgt V,; 
3. Lubbertina Cahais, geb.Rinsumageest 6 Jan. 1781, + ald. 14 Dec, 

1814, tr.Rinsumageest 25 Juni 1809 Dirk Sipkes Vriesema (ook: de Vries), 
geb.Makkum c.1777, arbeider, + Rinsumageest 24 Oct.1827, zoon van Sip-
ke Atzes en Grietje Durks. 

4. Cornelia Hillegonda Cahais, geb.Rinsumageest 22 Maart 1782, ba
ker, + Leeuwarden 28 Aug. 1861, tr. Murmerwoude 18 Juli 1802 Cornelis 
Jans Westra, geb. .c, 1775, commies ter recherche, + Rinsumageest 21 Dec, 
1815, zoon van Jan Cornelis en Anke Jans, 

5. Petrus Cahais, geb.Rinsumageest 1 Pebr,1785, op jeugdigen leef
tijd overleden. 

V, Isaac Cahais, geb.Rinsumageest 25 Sept.1778, Frans onderwijzer 
en translateur, nog in 1812 te Hallum, +. Jisp (N.H,) 30 Juli 1822 als 
"arbeider aan het Groot Kanaal door Noord Holland", tr.Akkerwoude 17 
Oct,1802 Poukjen Sakes Hoekstra, geb.Rinsumageest 22 Juni 1781, + Hal
lum 13 Maart 1812, dr van Sake Jillings en Zuster Durks. 

Uit dit huwelijk: 
l.Isaak, volgt Vla, 
2-, .Zuster Cahais. geb.Rinsumageest 9 Juli 1805, wschl. jonggestorven. . 
3. Lubbertina Cahais, geb.Rinsumageest 25 Maart 1807, + Akkerwoude 

22 Dec,1852, tr,.1° Perwerderadeel 1 Juni 1837 Jan Kornelis Bijlsma, 
geb,Marrum 13 Nov. 1805, gardenier, + Marrum 3 Sept-,1837, zoon van Kor
nelis Jans, slachter, enAagje Jacobs Wynia; 2° Dantumadeel 21 Mei 1843 
Anne Ruurds van der Ploeg. geb.Dantumawoude 3 Aug.1814, koopman, + na 
1852, zoon van Ruurd Lieuwes, landbouwer, en Jeltje Johannes van der 
Ploeg en wedr van Johanna Sophia Joha. 

4,.Petrus Albartus, volgt VIb, 
5,.Samuel Cahais. geb,Hallum 23 Jan.1812, élëve-tamboer, +Groningen, 

garnizoens-ziekenzaal 15 Aug.1833» 

Vla. Isaak Cahais, geb.Rinsumageest 25 Sept,1803. inlands kramer, * 
Oosternijkerk 10 Dec.1848, tr.Oostdongeradeel 17 Mei 1828 Hiltje Ger-
rits Westra, geb. Metslawier 18 Dec, 1807, J<- Lioessens 8 Pebr 1894, dr 
van Gerrit Jacobs, koopman, en Doetje Johannes; zij hertr.Oostdongera-
deel 20 Aug.1853 Pieter Haijes Zwart, 

Uit dit huwelijk; 
L.Froukje Cahais, geb,Metslawier 31 Maart 1829, + Betterwird 11 

Juni 1877, tr. Dantumadeel 15 Mei 1862 Kornelis Lieuwes van der Ploeg, 
geb.Sijbrandahuis 26 Juli 1837, olieslagersknecht, later koopman, + 
Betterwird 18 Maart 1876, zoon van Lieuwe Preerks, dagloner, en Baukje 
Poppes van der Ploeg. 

2. Doetje Cahais, geb,Metslawier 27 Dec,1830, + Lioessens 28 Nov,. 
1908, tr.Oostdongeradeel 24 Mei 1862 Haike Wiegers de Boer, geb.Ter-
naard 19 Juli 1833, boerenknecht, + Paesens 18 Mei 1912, zoon van Wie-
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ger Pieters, arbeider, en Saapke Haikes Faber, 
3. Christina Cahaís, geb.Oosternijkerk 21 Mei 1834, + Hantum 27 

Febr.1919, tr.Oostdongeradeel 14Mei 1857 Hendrik Piebes Loonstra, geb.. 
Kollumerzwaag 6 Mei 1831, boerenknecht, + voor 1919, zoon van Piebe 
Hendriks, arbeider, en Doetje Everts Eadema, , 

4. Janke Cahais, geb.Oosternijkerk 23Nov,1836, + Lioessens 13 Maart 
1907, tr.Oostdongeradeel 16 Mei 1863 Jan Annes Buwalda, geb, Lioessens 
21 Febr.1839, boerenknecht, later gardenier, + Lioessens 9 Jan.1906, 
zoon van Anne Paulus, arbeider, en Hielkje Jans Kloostra. 

5= . Gerrit, volgt Vila, 
6..Petrus Cahais, geb; Oosternijkerk 12 April 1842, + ald„24 Mei 1842». 
7..Pietje Cahais, geb.Oosternijkerk 5 Juli 1843, + ald, 14 Mei 1846. 
8. Pieter, volgt Vllb. 

Vila, Gerrit Cahais, geb, Oosternijkerk 11 Maart 1839, arbeider, tr. 
Oostdongeradeel 16 April 1868 Antje Schregardus, geb.Nes W,D. 26 Oct. 
1837, dr van Frederik Hendriks, gardenier, en Tjitske Jans Havenga. 

'Dit echtpaar emigreerde 1 Mei 1889 met alle kinderen (ook de gehuw
de) naar Argentinië: Gerrit en Antje hebben daarna nog twee maal, een 
bezoek aan Friesland gebracht, 

Uit dit huwelijk: 
1. .Hiltje Cahais, geb.Nes W.D.12 Sept.1864, tr.Westdongeradeel 2 

Mei 1885 Dirk Coree, geb.Nes W.D.23 Jan,1857, arbeider, zoon van'Har-
men Louws, arbeider, en Dirkje Dirks Osinga, 

2, Tjitske Cahais, geb.Oosternijkerk 14 Febr,1867, tr.Oostdongera
deel 19 Mei 1888 Alle Visser, geb.Anjum 20 Febr.1865, arbeider, zoon 
van Lolke Alles, arbeider, en Antje Kornelis Sekema en wedr van Jantje 
Mulder, . 

3..Baukje Cahais. geb.Oosternijkerk 26 Dec.1868. 
4.' Izaak Cahais. geb.Oosternijkerk 30 Jan.1873, bootwerker te Bue

nos Aires, + ald..c,1930, gehuwd.. 
5. Froukje Cahias. geb.Oosternijkerk 24 Aug. 1875, gehuwd. 
6.. Frederik Cahais. geb.Oosternijkerk 5 April 1879, jong gestorven,. 

Vllb, Pieter Cahais, geb.Oosternijkerk 24 Nov.1845, boerenknecht, 
+ Wierum 27 Nov.1935, tr.Westdongeradeel 13 Mei 1871 Antje de Vries, 
geb.Wierum 14 Jan.1847, + ald.19 Maart 1928, dr van Sape Pieters, 
schipper, en Ettje Rimmerens de Jong,. 
" Uit dit huwelijk: 

1,.Isaak, volgt Villa,. 
2. Ettje Cahais. geb.Wierum 11 Nov,1873, tr.Westdongeradeel 19 Mei 

1898 Christiaan de Wilde, geb.Wierum 24 April 1873, arbeider, zoon van 
Jelle Jelles en Johanna Abes Visser /Wierum,'135/. . 

3. Sape, volgt VlIIb.. 
4. Hiltje Cahais, geb,Wierum 19 Mei 1882. + Leeuwarden 30 Jan.1953.. 

Villa. Isaak Cahais. geb.Wierum 17 Febr.1872, visser, + Wierum 1 
Febr,1906, tr.Westdongeradeel 13 Jan. 1900 Geeske Visser, geb.Wierum 3 
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Oct.1870, + Leeuwarden 30 Jan»1921, dr van Kornelis Tjeerds, v i s se r , 
en Jantje P ie te r s de Hoop, 

Uit d i t huwelijk: 
1, Pieter, volgt IXa, 
2, Kornelis, volgt IXb, 
3,.Antje Cahais, geb.Wierum 3 Sept.1904, tr.Westdongeradeel 25 Aug 

1928 Jan Hiemstra, geb.Wierum 26 Nov.1903, veldarbeider, zoon van Jan 
Thomas, veldarbeider, en Tjetske Atzes Visser /Wierum 96/. 

IXa. .Pieter Cahais. geb.Wierum 29 Maart 1900, veldarbeider, later 
gemeente-werkman, tr, Westdongeradeel2 April 1927 Jantje Keegstra, geb. 
Wierum 22 Sept.1902, dr van Louw Hessels, gardenier, en Grietje Ulbes 
Buwalda /Wierum, 122/, ;• 

Uit dit huwelijk: 
1. Grietje Cahais, geb.Wierum 20 Febr,1928, tr,Westdongeradeel 13 

Juli 1950 Lieuwe Eilander, geb.Dokkum 9 Febr,1927, timmerman, zoon van 
Bauke, schoenmaker, en Sijke Rosema /Sneek, Tweede Woudstraat 7/. 

2. Geeske Cahais, geb.Wierum 20 Nov.1932, tr.Westdongeradeel 30 
Sept.1954 Bote Kuipers, geb.Morra O.D. 11 Jan. 1930, veeverzorger. zoon 
van Lijkele, arbeider, en Dieuwke Pranger /Betterwird 30/. 

3. Izaak Cahais, geb.Wierum 9 Maart 1937, grondwerker /Wierum 122/. 
4. Mientje Cahais, geb.Wierum 14 Oct. .1939 /Wierum 122/. 

IXb, Kornelis Cahais, geb.Wierum 28 Oct.1901, transportarbeider, 16 
Juli 1952 met zijn gehele aezin geëmigreerd naar Stirling, Ontario, 
Canada, thans bouwvakarbeider, tr.Westdongeradeel 16 Nov.1929 Pokje 
Brouwer, geb.Dokkum 25 Nov, 1906, dr van Willem Sijbrens, straatmaker. 

Uit dit huwelijk: en Renske Hijma/Scarborough, Ontario/, 
1. Izaak, volgt Xa, 
2, Willem, volgt Xb. 
3. Pieter Cahais, geb.Wierum 13 April 1934, bulldozermachinist, tr. 

Toronto, Ontario 15 Aug.1959 Niesje Hendrika Jacoba Mol, geb.Bussum 23 
Dec.1936, dr van Marten en Aleida Brands /Scarborough, Ontario/. 

4, Renske Cahais, geb.Hantumhuizen 3 Sept,1937. tr,Toronto, Ontario 
27 Juni 1959 Jan Legemaate, geb.Zieriksee 19 Aug.1933, zoon van Marti-
nus en Adriana van Dijke /Scarborough, Ontario/, 

Xa, Izaak Cahais, geb.Hantum 21 Juni 1930, timmerman, tr.Toronto, 
Ontario, Pirst Christian Reformed Church 12 Juni 1954 NeeltjeHeeringa. 
geb, Hoogebeintum 19 Febr,1931, dr van Anne. landarbeider, en Tietje 
Polstra /Scarborough, Ontario/, 

Uit dit huwelijk: 
1, Kornelis Cahais, geb.Agincourt, Ontario 25 Aug,1955. 
2, Teresa Cahais, geb.Milliken, Ontario 28 Pebr.1958,: 

Xb, Willem Cahais, geb.Wierum 20 Nov,1931, plaatwerker, tr.Abbots-
ford, British Columbia 13 April 1958 Ruth Wiens, geb, Gem, Alberta 6 
Jan. 1933, dr van Peter en Louisa van Bergen /Oshawa, Ontario/. 

Uit dit huwelijk: 
1, Wayne William Cahais, geb,Oshawa, Ontario 10 Jan.1959. 
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VlIIb, Sape Cahais, geb.Wierum 15 Maart 18.77. gardenier, tr.West-
dongeradeel 11 Mei 1907 Baukje de Jong, geb.Wierum 22 Pebr.1881, + ald, 
18 Dec,1946, dr van Remmeren Douwes, gardenier, en Ytje Dirks Garde
nier /Wierum 7/. 

Uit dit huwelijk: 
1, Ytje Cahais, geb.Wierum 19 Pebr. 1908, + ald.26 Dec.1917. 
2, Pieter Cahais, geb.Wierum7Aug, 1909, bakkersknecht, + Leeuwarden 

7 Juli 1925.. 

VIb, Petrus Albartus Cahais. geb.Rinsumageest 7 Oct.1809, verver en 
glazenmaker, + Rinsumageest 29 Pebr,1896, tr.Dantumadeel 14 Juni 1838 
Suster Hendriks Hoekstra, geb»Rinsumageest 26 Pebr. 1814, + ald, 18 Nov... 
1888,, dr van Hendrik Sakes, veldwachter, en Peikje Theunis de Waard, . 

Uit dit huwelijk: 
1, Proukje Cahais, geb,Rinsumageest 1 Sept.1839, + ald. 5 Oct.1847. 
2. Hendrik Cahais, geb,Rinsumageest 3 Maart 1850, + ald.5 Oct.1885. 
3..Durk Cahais, geb.Rinsumageest 23 Aug,1852. + ald.5 Mei 1864. 
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Wapen (Burchwert): yn blau in reade stins mei blau dak op griene groun (op de 
Punt fan de toer in sulveren fngel, op de punten fan de bytuorkes sulveren bol
len), forselskipt 1. en rj. fan in gouden (8 p.) stjer. 

Wapen Ds Henricus van Thoon.. predikant: fjouwerendield: 1, blau, mei in griene 
së, hweryn in sulveren fisk mei in gouden kroan, 2; yn goud in sulveren htnmerk 
yn e foarm fan in X, hwer oerhinne in steande bile mei brune stal en blau bléd: 
3.. yn goud twa reade herten neist inoar; 4 yn sulver twa griene klavers neist 
inoar, 

's joch f ierder.ûnder oan op side 62/ 

60 



Waeijer Wûns Waeijer Wjelsryp 

TSJ iERKE EN H E R A L O Y K , 

Yn earder tiden. doe: t lang net eltsenien it lezen en skriuwen mach-
tich wie, spriek symboalyk en heraldyk de minsken mear oan as hjoedde-
dei, se hiene in libbene funksje yn de maetskippij, Eltsenien en alles 
fan in bytsje bitsjutting hie syn teken3 mei de dê'roan fâstforboune 
symboalyk. Tekens foar sinne en moanne, foar wetter en wyn, foar it 
lítbyldzjen fan goud en sulver, foar geloof en ûngeloof, mar ek tekens 
foar de kening, de jonker, de keapman, de eigenerfde boer. it goa. de 
gritenij, en gean sa mar troch, 

Yn dit tiidrek dan; kin men ek forwachtsje, dat in mienskip., in 
rjochtsgebiet. sa as elts doarp of stêd dat títmakket, ek syn eigen 
symboal hawn hawwe sil» .It sintrum fan sa' n mienskip wie de tsjerke: 
net allinne foar ít geastlik libben, mar ek yn feite fan de wrâldske 
macht..Hjir is dus in káns eat werom to finen fan us âlde doarpssym-
boalyk: it doarpswapen 

Mar yngeande ynspeksje fan alles hwat drr op. om en yn de tsjerken 
htísmannet. sil nedich wêze, wol men oan it skrale rychje doarpswapens, 
dat troch Mr A.S.Miedena: sill, en de hear Kl.Sierksma byinoar swile is 
en publisearre yn de Pryske Encyclopedy, in pear tafoegje, 

Oan de hân fan niisneamde Pryske Encyclopedy kin, neffens fynplak 
fan it wapen in yndieling opset wurde as folget: 



1, op it tsjerke-sulver : û:o, Terbant, Gersleat, Ldnjebert, Tsjal-
lebert. Berìtsjum. Gietsjerk, Boazum, Al-
deboarn ?, Dronryp ?, Raerd. 

2,.op de preekstoel ; û,o. Earnewâld, Warkum, 
3„ boppe de doar ; û.o. Hynljippen, de Jouwer. Aldeboarn ? 
4. op de klok . û.o, .Grou. 
5, op de wynwizer - û.o, Drachten, Langwar, Parregea ? 

Mar d'r binne mear plakken, dyº t men achtslaen moat, Sa hat Hepkema 
d: r yn syn Eenvoudige Memories al op wiisd, dat de efterkant 'fan it 
buord mei de 10 Geboaden yn de tsjerke fan Burchwert, it wapen fan dat 
doarp sjen lit., 

In selde gefal die him foar yn Spannum, In opknapbeurt oan de tsjerke 
dêrre, learde u's koartlyn, dat wy rounom tís omtinken jaen moatte oan 
de efterkant fan soksoarte buorden. Opmerklik wie. dat it doarpswapen 
net, mar dy fan in pear tsjerkfâdden wö'1 oerstrutsen wiene, 

De tredde, soartengelikense fynst levere ús Skettens. Boppeoan hjir 
net it doarpswapen,, mar dat fan de grytman Schwartzenberg, dat net 
oerferve wie, mar dy fan de dômny en twa tsjerkfâdden wol,, 

It is dtìdlik' de buorden hawwe oan de Prânske tiid ta mei de wapens 
nei foaren yn de tsjerken hongen, Doe hat men blykber fan de need in 
deugd makke; de buorden foar in part oerstrutsen, omkeard en tsjintber 
makke oan it Evengeelje, 

As oanfolling fan de groep ünder Nû\ 5 fan tís yndieling soe faeks 
noch yn oanmerking komme kinne: de wynwizers fan Wûns en Wjelsryp, 

KJí.van der KOOI,, • 

(forfolch fan side 6oJ 

Wapen Adrianus Grons, kerckvoogd; dield: 1, yn blau in steande heale moanne 
fan sulver mei trije gouden (8 p.) stjerren ûnder inoar; 2. yn blau in gouden 
klapperbeam mei griene blêdden en brune f nichten, op griene groun. 

Wapen Poulus Gerrijts Bijlsma, kerckvoogd: dield: 1, Fryske earn: 2, troch-
snien: a. yn sulver trije griene klavers (1-2) b. ,,yn blau in sulveren swaa mei 
reade bek op grien wetter. 

Wapen Jan Reiners Buwalda, kerckvoogd: yn blau in baernend read hert mei 
gouden flammen. fan Anderen op-trochstutsen fan twa gouden pylken 

Wapen Jan Classen Andela, kerckvoogd: dield. 1. Fryske earn: 2 trochsnien; 
a. yn sulver in brune bile (mei blau blêd), passer en heak; b. yn read in brun 
achtspeakich tsjil, ' 
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BEEKHUIS, 

Wapen: In zilver een groene boom op dito grond,ver™ 
gezeld van (heraldisch) rechts een vos en links een 
hert, beide van rood en tegen de stam klimmende., Naar 
het zegel vanDs Hermanus (randschrift: SIG: HERM: BEER; 
HUIS) werden knipsels vervaardigd, die 1850 door zijn 
kleinzoon C.H.Beekhuis (Vj) onder de familieleden zijn 
verspreid 1), Het oorspronkelijke zegelstempel schij:nt 
1932 in het bezit gewee=t te zijn van, nu wijlen IrH,H„ 
Schotanus! Sterringa" Idzerda te ' s=Gravenhage, Een af
beelding van het wapen in kleuren, ingezonden door A.R. 
Kleyn te Zeist, werd opgenomen in Gens Nostra 1953 2 ) , 
Op de grafzerk van Magdeltje Beekhuis (IVe5) te Achlum 
(1878) is de boom "kaal" afgebeeld, 

Tn de reeks genealogieèºn van families, die in het culturele en sociale leven 
van Friesland (inzonderheid Leeuwarden) in de 19e en 20e eeuw een rol van bete
kenis hebben vervuld, moge den lezers van het Jierboekje ditmaal die van het ge
slacht Beekhuis worden aangeboden. Hoewel de herkomst van de familie buiten 
Friesland gezocht moet worden, is het getal der leden, dat aan ons gewest zijn 
krachten ter beschikking heeft gesteld, zo groot, dat opname van althans een 
fragment genealogie zeker niet misplaatst schijnt, 

De herkomst van het geslacht staat niet vast. Volgens oude h.s.. genealogieën 
zou de stamvader uit Lingen zijn gekomen. Nu had Lingen destijds een Staats gar
nizoen, zodat zijn vader of h.ij zelf daar wel als militair uit westelijker re
gionen heen kan zijn gezonden, 

De naam komt zowel in de Ommelanden als op de Veluwe zeer veel voor, Van een 
Gelders takje, dat tot enig aanzien is gekomen, laat ik hier een, niet verder 
uitgewerkt stamreeksje volgen: 

I. Abraham Janssen Beekhuis tr, Mechteld Robbers. 
II,. Hendrik Beekhuis, geb, Apeldoorn eind 1796, kapitein mil-, administratie, 

+ Velp (Gld) 11 sept,1884, tr, mei 1820 Christina Vossenbelt, geb. Kampen, + 
(ruim 82 j. ) Velp (Gld) 28 juni 1881. dr. van Johannes enBerendina van den 
Belt. 

III, Henri Karel Alexander Beekhuis, geb.Grave 17 nov,1836, kapitein inf„ 
M.I.L., + ?, tr, Haarlem 27 juni 1878 Maria Alida van Dobben, geb.Zaandam 20 
aug.1850, + (wede) Nijmegen 14 juli 1923, dr,van Dirk Cornelis, onderwijzer 
Haarlem, en Maria Alida Huijgens. 

Uit dit huwelijk; 
1, Maria Alida Beekhuis, geb.Malang 12 nov.1880, + kamp Banjoebiroe (Amba-

rawa) 7 juni 1945, tr, •' s- Gravenhage 23 Sept.1909 Jhr Willem Karel Philip Loch-
mann van Köºnigsfeldt 

2- Henriette Christina Beekhuis. geb.Renkum 17 aug,1883, + (wede) ' s-Gra-
venhage 14 jan, 1933, tr. Herman G.Schreuder, + na 1923 (toen te Nijmegen), 

3, Johanna Catharina Beekhuis, geb.Renkum 21 dec,1885, + Zeist 17 mei 1955 
(cremata). tr, 1,-s- Gravenhage (volmacht) 21 dec. 1912 Oswald Charles Henri 
Sayers, + (66 j.) Voorburg 23 maart 1942 (crematus); 2. Zeist 8 juli 1947 Jhr 
Willem Karel Philip Lochmann van Kôºnigsfeldt, weduwnaar van haar zuster. 

Van de Lingense familie heb ik gepoogd, het nageslacht van Ds Hermanus (Illb) 
zo volledig mogelijk te bewerken, De stamreeks tot op zijn grootvader en het 
takje van zijn broeder Meint geef ik, zoals ik die na enkele, vluchtige onder-
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zoekingen kon vaststellen, Beide zijn voor verbetering en uitbreiding vatbaar,, 
doch voor Friesland van minder belang. 

Van verschillende zijden gewerden mij portretten, waarvan een aantal als il
lustratie bij het artikel is opgenomen. Niet achterhaald konden worden de ge
schilderde portretten van Ds Hermanus (Illb) en diens schoondochter J,D,Beekhuis-
Cloeck (IVe), Naar beide werd 1866 een fotografische reproductie door Willem 
Beekhuis, arts te Nijland (Vlf), onder de leden der familie verdeeld 3), Ook be
staat van de genoemde schoondochter een litho uit 1856 door W.Troost 4). in het 
grote biografieën werk "Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in 
woord en beeld" (Amsterdam, 1938) vindt men de portretten van Mr C,H.Beekhuis Sr 

(VI 1) en van diens nicht Hanna Beekhuis (VIJ2), Naar laatstgenoemde is door 
Bieling een geschilderd portret vervaardigd, dat 1925 bij den Haagsen Kunstkring 
werd geëxposeerd, 

Het voor- en achterstaande ware niet bijeengebracht zonder de vaak moeitevolle 
arbeid van collegae en familieleden. Zij mogen zich van onzen, dank verzekerd 
houden. 

MJ.van LfflNEP, • 

Genealogie. 

I, HARM BEEKHUIS, naar het heet afkomstig uit Lingen (waar hij of zijn vader 
mogelijk in Staatsen dienst was), later te Blijham woonachtig. 

Hij was de vader van; 
1. Jan Harms Beekhuis, schoenmaker te Blijham en tolontvanger aldaar, wat hem 

den bijnaam Jan bij t Schut bezorgde Van zijn twee zoons is de oudste, geves
tigd te Bovenburen (tussen Winschoten en Pekela), de stamvader der uitgebreide 
tak in Oldambt en Westerwolde, 

2. Albert, volgt I I , 
3. Antje Harms Beekhuis t r . Derk Eefsting. 

II , ALBERT BEEKHUIS, geb,Blijham, volgens fami l ie over lever ing vroeg a l s 
schoenmaker naar de stad Groningen vertrokken, woonde l a t e r ook a l s l ee r loo ie r , 
aan he t Zuitìerdiep aldaar en overleed 1788, 

Hij t r . Aait ien Meints Schi l t , begr. Groningen 4 sept. 1777 (: s middags), 
Uit d i t huwelijk 
1. Mein(der)t, volgt I I I a, 
2. Hermanus, volgt III b, 
3, Martjen Beekhuis, ged,Groningen 4 oct 1741, + ongehuwd, 
4, Annigje Beekhuis, ged. Groningen 28 juli 1745 + ongehuwd, 
III a. MEIN(DER)T BEEKHUIS, geb,Groningen, werd 6 maart 1761 als lid opgenomen 

in het schoenmakersgild aldaar. Ofschoon hij er ook zijn kinderen liet dopen, 
woonde hij in feite in de Wildervanck, Pas 24 mei 1781 kwam hij met attestatie 
naar Stad, waar hij hetzelfde jaar nog stierf, 

Hij tr, Groningen 19 dec. 1769 Jantje Jans Dorgeloo, geb,Scheemda.. + 1779, 
Uit dit huwelijk; 
1, Aaitje Beekhuis- ged,Groningen 12 juni 1773 deed (van de Peperstraat uit) 

20 febr 1794 belijdenis, 
2. Albert, volgt IV a, 
3. Jan Beekhuis, ged, Groningen 21 jan 1774, + 1776. 
4, Harm Beekhuis, ged. Groningen 4 sept,1776 

IV a, ALBERT BEEKHUIS, geb. in de Wildervanck 18, ged.Groningen 25 nov 1772, 
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deed 26 mei 1796 ("uit het Ri^serweeshuis) be l i jden is . In d i t weeshuis i s h i j l a 
t e r (1 jan. 1800 - 16 mei 1836) onderwijzer. 

Hij overleed Groningen 15 apr i l 1849 en t r . aldaar 24 oct, 1802 Geesjen Ru(i)-
neman, ged. Groningen 12 nov. 1773, + ald, 15 jun i 1828, dr van Johannes en Johanna 
Berends. 

lB.t d i t huwelijke 
1. Meint, volgt V a. 
2. Johannes, volgt V b. 
3. Jantjen Beekhuis, geb, Groningen 30 juni, ged, 17 juli 1808, + ald. 25 nov, 

1877, tr. Groningen 3 maart 1833 Pieter Hartman, ged, ald, 6 jan, 1809, verver en 
verlakker te Groningen, + ald, 26 juni 1863, zn, van Gerrit en Jantien Bos. 

4. Derk Albertus, volgt V c, 

V a. MEINT BEEKHUIS, geb,Groningen 21, ged,31 juli 1803, nederduits en frans 
onderwijzer (instituteur), + Groningen 21 aug, 1876, tr. ald. 14 aug, 1834 Zwaantje 
Catharina Margaretha Hoekzema, geb, Groningen 8, ged, 28 juli 1811, +ald, 19 april 
1897, dr,van Evert en Jannetje Klazina Haze. 

1. Gezina Johanna Meinardina Beekhuis, geb, Groningen 3 nov, 1835, + ald. 3 oct, 
1878, tr, Groningen 25 april 1857 Gerhardus Pieter van de Slepkamp, geb. Enschede 
6 maart 1827, instituteur Zuidbroek, later onderwijzer Groningen, + ald, 22 febr, 
j.899, zn, van Albertus Petrus en. Henriette Cftristina Reitz. 

2 Johanna Antonia Alberdina Beekhuis, geb,Groningen 27 nov 1837, + Breda 4 
sept. 1920, tr, Groningen 29 jan. 1859 Johan Harmen Rudolf Kohier, geb, ald. 3 juli 
1818, gen,-majoor (afkomstig van de inf.) N, I.L,, bevelhebber. le expeditie tegen 
Atjeh, ridder MWO 4, + voor Atjeh 14 april 1873, begr, Tanahabang, Weltevreden 5), 
zn,van Johan Hendrik en Johanna Christina Bitjer. 

3, Alberdina Johanna" Beekhuis, geb, Groningen 27 aug. 1839, + Kampen 24 juni 
1918. tr, 1, Padang 21 juli 1868 Ds Jan Theodoor Anton van Dorp, geb.Veghel 14 
mei 1827, 1852 VDM Hoornaar, 1864 Fort de Koek, 1866 Padang, + Batavia 11 febr, 
1869. zn, van Ds Hermanus Potholt en Gerarda Catherina Endtz en vedr van Constan-
tia Maria Woldringh; tr- 2, Zwolle 18 oct, 1875 Hermanus Marius van Dorp, geb. 
Berlicum (NB) 28 mei 1818, koopman Batavia, aug 1872 Zwolle, 1875 Haarlem; via 
Leiden kwam hij tenslotte (april 1895) te Kampen, waar hij 5 d.ec. 1895 overleed; 
broeder van den voorgaande 6), 

4, Evert Henrikus Jacobus Beekhuis, geb, Groningen 18 febr. 1842, is 1861 in 
militairen dienst te Kampen, + voor 1897, 

5, Albert Beekhuis, geb,Groningen 29 juni 1844, vertrok 25 sept. 1869 naar 
Harderwijk, waar ik hem niet terug kon vinden, Vermoedelijk is hij via het Kolo
niaal Werfdepôt Ínaar Indië". gegaan en overleden voor 1897. 

6, Gerhard Johan Wilhelm, volgt VI a, 
7, Frederika Henderika Beekhuis, geb, Groningen 21 sept,. 1848, + ald, 19 oct, 

1879, tr, Groningen 17 april 1875 Herman Scheltens, geb. Hoogezand 12 juli 1837, 
fabrikant Groningen, + ald, 16 febr 1937, zn,van Teunis en Tjabbina van der Baan, 

8, Zwaantje Catharina Margaretha Beekhuis, geb. Groningen 29 oct, 1850. + ald, 
12 febr. 1914 

9, Meint Beekhuis, geb.Groningen 18 april 1853, vertrok 21 nov,1878 naar Lon
den en woonde 1897 in lowa; + voor 1914, 

10, Maria Elizabeth Beekhuis., geb, Groningen 17 jan 1856, + ald. 19 juni 1929, 
tr,Groningen 9 april 1884 Henricus Lieftinck, geb.Odoorn 15 april 1841, tabaks
fabrikant Groningen, + ald.17 oct,1918, zn van Ds Jan Wolter en Hemmina Uilkens 
àri wedr van Anna Margaretha Woltherâ Swaagman 7) , 

VI a GERHARD JOHAN WILHELM BEEKHUIS, geb, Groningen 29 juni 1846, 1870 stuur
man op de grote vaart, + voor 1897 
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Vermoedelijk is hij degene (doch broeders 4 en 5 komen ook in aanmerking), 
die huwde met Anna Cornelia Miolée. geb. Woerden 3 nov.1854, die 1914 nog als 
zijne weduwe te Batavia woonde; dochter van Johannes Franciscus, "militair, "en 
Johanna Elisabeth Hofman. 

Uit dit huwelijk: 
1. Gustaaf Beekhuis, geb. Batavia 14 juli 1876, + ald. 26 maart 1904. 
2. Johanna Gerhardina Margaretha Beekhuis, geb. Batavia 27 nov. 1878, + ald. 17 

nov. 1900, Evenals haar broeder werd zij begraven op Tanahabang te Weltevreden 8), 

V b. JOHANNES BEEKHUIS, geb. Groningen 7, ged, 12 jan. 1806, goud- en zilversmid 
aldaar, 1849 te Amersfoort, + Hilversum 25 mei 1868, tr. Groningen 4 april 
1833 Zibrigjen Hei.idenri.jk, geb, Hoorn 19, ged. Ev, Luth, 26 juni 1803. + Hilver-
sum25 april 1874, dr, van Jacob Hendriks en Kaatje Johannes, 

Uit dit huwelijk: 
1, Geesje Maria Johanna Beekhuis, geb, Groningen 30 sept,, + ald, 5 oct. 1833, 
2, levenloos aangegeven zoon, Groningen 7 oct,1834. 
3, Geesje Maria Johanna Beekhuis, geb. Groningen 15maart 1836, + ald. 12 jan. 1837, 
4, Maria Catharina Beekhuis,' geb. Groningen 6 jan. 1837 + Delft 15 nov. 1875. 
5, Albert Beekhuis, geb,Groningen 7 febr, 1838 24) 
6, Geesje Maria Johanna Beekhuis, geb. Groningen 15, + 16 maart 1839, 
7 zoon, geb, en + Groningen 15 maart 1839. 
8. levenloos aangegeven zoon, Groningen 8 jan, 1840-
9. Geesje Beekhuis, geb. Groningen 30 juni 1841 + Hilversum 29 nov, 1905, 

tr, ald. 3 april 1869 Lammert Veerman, geb,Huizen 27 mei 1844, wever, + Hilversum 
4juni 1911, zn, van Gijsbert, visventer, en Jannetje Bronkhorst, 

V c. DERK ALBERTUS BEEKHUIS, geb. Groningen 26 dec, 1810, ged. 13 jan, 1811, tim
merman aldaar (nog in 1840), doch voor 1849 met onbekende bestemming verdwenen. 

Hij tr. Groningen 19 nov. 1835 Aaltien Stevens Tak, geb. ald. 2 aug, 1816, + Gro
ningen 23ssept. 1839, dr.van Jacobus en Tietje Heikens Ippen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Gesina Zwaantje Beekhuis, geb. Groningen 29 maart 1836, + ald. 7 aug. 1837. 
2. Tietje Beekhuis, geb.Groningen 26 Dec, 1837, dienstbode, vertrok 21 mei 1861 

naar Amsterdam en overleed aldaar 7 dec, 1909, 

III b, Ds HERMANUS BEEKHUIS, geb, Groningen 20, ged. 22 febr, 1735- Als Al, stu
dent aldaar 22 dec. 1752 ingeschreven en. na 12 juni 1759 proponentsexamen te heb
ben gedaan, 11 mei 1761 bevestigd als predikant te Noordlaren, 12 juni 1769 te 
Onstwedde, 16 oct. 1774 te Embden en 12 dec, 1777 in het eveneens in Oostfriesland 
gelegen Bunde, 

Van zijn hand verscheen; Overeenstemming van het geschiedverhaal der Evange
listen, betrekkelijk het lijden en de opstanding van Jezus Christus. Groningen. 
1795. 

Hij overleed te Bunde 29 jan, 1808 en werd 5 febr, in het koor begraven 9 ) , 
Hij tr, 1, Noordlaren (afk, Groningen 30 jan.) 2 maart 1762 Aleida Heres, ged, 

Vlachtwedde 1 april 1742, + Bunde 25 aug, 1782, dr. van Willem, koopman, en Éliza» 
beth Rennewerf: tr, 2, (afk. Groningen 29 sept,) 1787 Jacomijntje Ter Nooy, ged, 
Amsterdam, Westerkerk 2 nov,1738, + Bunde 13 maart 1808, dr. van Adolf en Anna 
Hermens, 

Uit het eerste huwelijk: 
1, Albert, volgt IV b. 
2. Willem,, volgt IV e,. 
3, Jan, volgt IV c, 
4. Elisabeth Beekhuis, geb. Onstwedde 30 dec, 1770 ged, 6jan, 1771, + s. pr-

Groningen 19 sept, 1805, tr, ald, 28 aug, 1794 Claas Wolbers Scholtens, geb. 
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Groningen 29, ged. 31 aug. 1766, ontvanger, + ald, 3 oct, 1826, zn, van Wibbo 
en Trijntje Wolbers; hij hertr, Groningen 2 maart 1808 Hindrikje van Riesen, 

5, Aaltyn Beekhuis, geb. Onstwedde 26, ged. 30 mei 1773, + Oude Wetering 17 
j an. 1824, tr, Groningen (o. 7) 29 nov, 1801 ds Jan Zanting, ged. ald, 18 aug. 
1775, Remonstr, predikant Nieuwkoop, later Oude Wetering, + ald. (emeritus) 
13 nov 1846, zn, van Dirk en Johanna Maria Lustig; hij hertr. Alkemade 15 aug, 
1824 Maria Sophia Verweijde (+ Gouda 27 maart 1863). 

6 Hero Gerard, volgt IV d. 
7. Anna Beekhuis, geb. Bunde 13 april 1778, + ongehuwd 3 febr, 1816. 
8. Martha Beekhuis, geb. Bunde 14 sent. 1780. + Groningen 3 febr, 1808. tr, 

ald, 7 sept, 1800 Pi eter Damsté, geb. Oudeschans _£, ged, Groningen 12 jan, 1775, 
koopman, president Raad v, Koophandel aldaar, + Groningen 29 nov» 1837, zn.van 
Jan Sinninghe, u wijnkoper herbergier, enjaeomijna Ludolphi: hij hertr, Groningen 
25 juni 1809 Maria Smit, 

Uit dit huwelijk takken Beekhuis Damsté en Sinninghe Damsté 10)„ 

ÏV b. Ds ALBERT BEEKHUIS, geb. Noordlaren 9, ged, Loppersum 12 febr. 1764,, Deed 
24 mei 1781 belijdenis en woonde toen aan het Zuiderdiep te Groningen, waar hij 
13 sept, 1780 als theol, student was ingeschreven. 

Als candidaat bevestigd te Schellingwoude 22 oct. 1786. overleed hij aldaar 
reeds 11 juni 1797. Qp zijn verzoek werd hij begraven in nee pad langs de kerk. 
De geheel afgesleten, 1952 verwijderde zerk moet het volgende opschrift hebben 
gehad H ) : 

Op het vroegtijdig afsterven van Albert Beekhuis, zijnde de eerste in Water
land, die gewild heeft, dat zijn dood lichaam de levenden niet zou benadeelen. 
Geb, den 9 febr. 1761, sedert 1786 gelief leeraar bij deze gemeente. 

Hier rust deez jeugdig bijbel tolk, 
Van God geliefd, geacht bij ;t volk, 

Een nuttig lid voor • t Algemeen. 
Zijn sterflijk deel bedekt deez- steen, 

Na zijn dood (1798) verscheen in de Nutsverhandelingen een deel met antwoor
den op de vraag: Welke zijn de beste middelen, om dan minvermogenden burger met 
den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken?, waarin pp, 93-166 het met 
een zilveren eerepenning bekroonde antwoord van wijlen ds Albert Beekhuys, Hij 
bestrijdt hierin Doederlein in diens Institutlones Theologiae Christi, die een 
uittreksel van stichtelijkheden had voorgesteld, waarvan hij willekeur vreest: 
"Voor alle dingen moeten wij de Joodsche Geschiedenissen en Volksliederen behou
den, die, behalven het reeds gezegde, ook. althans naar mijn oordeel, stukken 
behelzen van de allereerste noodzaakelijkheid in het godsdienstige; en wel in 
dat boven alles belangrijke stuk der Godsdienstleer, Gods voorzienigheid over 
alle dingen, eene waarheid, van welken God door Zijne geheel bijzondere handel
wijze met de Jooden, eens vooral de menschen heeft willen overtuigen" ..12). 

In plaats daarvan stelt hij een nieuwe, begrijpelijke vertaling, mét aante
keningen, voor 

Hij was gehuwd te Schel lingwoude 14 april 17.90 met Trijntje Vredenhuis, geb, 
Nieuwendam 3, ged 8 jan. 1769, + Groningen 1 mei 1848. dr van Pieter en 
Lijsje Zoone. Zij hertr Nieuwendam (o,Winkel 11 aug,) 4 sept 1798 ds Cornelis 
Mos, predikant, "1792 te Westwoud, 1796 Marken, 17 juni 1798 Winkel, 14 nov, 1802 
Nieuwendam, 9 juni 1811 Warder. 14 dec. 1817 Delfzijl, + 21 sept. 1832. 

Uit dit huwelijk: 
1, Pieter Beekhuis, geb Schellingwoude 24, ged, 27 febr, 1791. + maart d,a.v. 
2 Aleida Beekhuis, geb Schellingwoude 28 febr , ged 4 maart 1792, + Gro

ningen 21 mei 1843 
3. Elisabeth Beekhuis, geb. Schellingwoude 25 ged, 31 mei 1795- + Gronin

gen 22 maart 1865 
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IV c. Ds JAN BEEKHUIS, geb. Noordlaren 7, ged, Loppersum 18 dec. 1768= Als stu
dent te Groningen ingeschreven 17 september 1790 en 16 maart 1794 bevestigd als 
predikant te Borger, Op 1 mei 1806 deed hij zijn intrede te Hardenberg, waar hij 
20 maart 1816 overleed. 

Hij tr, (door zijn vader bevestigd) te Borger 18 maart 1794 met Harmanna 
Agatha Entrup, geb, Groningen 28 febr,, ged. 1 maart 1771, + ald. 2 mei 1834, 
dr. van Theodorus Godefriedus, koopman en commies, en Johanna Engelenburg. 

Uit dit huwelijk: 
ls Aleida Beekhuis, geb. Borger 7, ged. 15 febr, 1795, + ald. 13 maart d,a,v, 
2 Theodorus Godofridus Beekhuis, geb. Borger 17, ged, 24 april 1796, + 1836. 
3, Aleida Beekhuis, geb. Borger 30 mei, ged, 3 juni 1798, + na 1848, tri ls 

Groningen 11 juni 1819 Hendrik Jan van den Bosch, geb. en ged. Kampen 24 febr. 
1793, 1 maart 1812 sergeant majoor geworden;:, na Waterloo (18 juli 1815) KB 17 
aug. 1815 no 77 ridder MWO4 en 1 oct, 1815 onderadjudant Nat, Militie, bat. inf. 
no 3, daarna commies te Hardenberg, + Eelde 11 nov. 1829, zn, van Hendricus 
(+ mei 1795) en Gerharda van Werven': tr, 2, Groningen 11 aug, 1831 Jan Meiners, 
geb, Emden 5 mei 1803, koopman en commissionair te Groningen, 1848 failliet en 
vertrokken naar ?, zn. van Meinhard Johann Eberhard, i,l. raadsheer en justitie-
commissaris Emden. en Anna Dorothea Punk en wedr, van Imke Harders, 

IV d. Ds HERO GERARD BEEKHUIS, geb, Emden 1 juli 1775, Door zijn vader opgeleid 
en daarna, 15 sept. 1795, student te Groningen, waar hij 24 nov, 1796 (uit de 
Turf straat) belijdenis deed. 

Als candidaat 29 sept, 1799 bevestigd te Eppenhuizen, waarna hij 21 nov, 1801 
te Noordlaren en 18 (.of 28?) april 1808 intrede deed te Stapelmoer (Oostfrl,), 
Hier overleed hij 13 febr, 1816, den 20sten febr, op het koor der kerk begraven. 

Hij huwde te Leeuwarden Gr. k, (o,29 aug,) 17 sept, 1800 met Alberdina 
Buysing, geb, aldaar 7, ged. Gr. k„ 22 aug. 1779, + Tjerkgaast 14 juni 1845 "na 
haar veelal sukkelend leven", dr, van Reinder, koopman, later president burge
meester Leeuwarden, en Rinske Reiger. 

N.B. Zij was als weduwe direct naar Huizum gekomen, dec, 1826 naar Leeuwarden 
verhuisd, sept. 1843 gaan inwonen bij zoon Reinder te Cornjum en later bij schoon
zoon Albert te Tj erkgaast. 

Uit dit huwelijk; 
1, Harmanus Beekhuis, geb,Eppenhuizen 6, ged, 9 aug, 1801, bakker te Leeuwarden 

en aldaar 10 maart 1829 overleden. Bijzijn keuring 1.75m, lang, met lang gezicht, 
hoog voorhoofd, blauwe ogen, brede neus, grote mond, ronde kin en lichtbruine 
wenkbrauwen. 

Hij tr, Leeuwarden 11 april 1827 Jeltje Pieters van der Meer, geb,ald, 24 sept,, 
ged, 18 oct, 1795, + Leeuwarden 14 april 1876, dr- van Fieter Gerrits, koopman, 
en Dirkje Jans van der Tuin; zij hertr, Leeuwarden 14 juli 1830 Johannes Egberts 
Kuipers, broodbakker aldaar, 

2, Renske Beekhuis, geb. Noordlaren. 28 jan,. ged, 6 febr 1803, + Leeuwarden 
11 april 1854. tr. ald. 5 jan, 1828 Jan van der Meer, geb Leeuwarden 20 oct,, 
ged. Gr. k 5 nov. 1800, koopman en oproeper, + Leeuwarden 17 mei 1850, zn, van 
Pieter Gerrits, koopman, en Dirkje Jans yan der Tuin 

3, Reinder Beekhuis, geb. Noordlaren 28 maart, ged, 2 april 1804. + juli d a v. 
4, Reinder Beekhuis, geb. Noordlaren 17, ged, 23 mei 1805 + maart 1806 
5 Aleida Beekhuis, geb, Noordlaren 26 mei, ged. 1 juni 1806, + Langweer 7 dec. 

1871. tr Leeuwarden 12 nov, 1828 ds Albert Beekhuis Wzn. (V c ), geb Garijp 
17 febr, 1806, predikant Tjerkgaast ca,, + Groningen 20 aug, 1876. zn van ds 
Willem en Janke Diderika Cloeck, 

6, Boukje Beekhuis, geb, Stapelmoer 6, ged, 13 aug, 1809. + Groningen 21 aug, 
1879, tr Leeuwarden 25 maart 1833 Jan Willem Hommes, geb, Groningen 2, ged. 13 
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sept. 1796, koopman, + ald. 1 dec, 1862, zn„ van Geert (1833 z,b, te Dunderen) 
en Annigje Willinga. 

7, Rijnder, volgt V d. 
8. Herodina Gerarda Elisabet Beekhuis, geb, Stapelmoer 4 febr, 1816, + Huizum 

3 sept. d. a.. v, 

V d„ Ds RIJNDER BEEKHUIS, geb. Stapelmoer 9, ged. 15 nov, 1812; werd 7 sept 1829 
als student te Groningen ingeschreven, diende 1830/31 als vrijwillig flankeur ia-
de studenteneenheden en werd c. sept, 1843 predikant te Cornjum, welke gemeente 
hij tot zijn emeritaat in 1883 diende, waarop hij (1 oct. 1883) naar º s-Graven-
hage vertrok en aldaar 11 febr, 1891 overleed. 

Hij tr. Leeuwarden 6 maart 1844 Carolina Hendrietta Seelig, geb. Wassenaar 
10 nov. 1811, + "s-Gravenhage 26 mei 1893, dr. van Johan Hendrik, chirurgijn, en 
Anna Catharina Briel, 

Uit dit huwelijk: 
1- Hero Gerard, volgt VI b, 
2, Anna Catharina Beekhuis, geb. Cornjum 14 nov, 1847, ongehuwd overleden 

Oudeschoot. Wouterstichting 30 oct, 1923, 
3 Albertina Beekhuis, geb. Cornjum 11 maart 1849, +3s-Gravenhage 3 aug, 1888. 
4, Johan Hendrik Beekhuis, geb. Cornjum 23 april 1851, + ald. 11 nov, 1859, 

VI b, HERO GERARD BEEKHUIS, geb. Cornjum 9 april 1846, trad in dienst bij den 
waarborg der gouden en zilveren werken, eerst als aide-essayeur te Leeuwarden, 
KB 8 nov, 1874 no 13 commies stemp'elaar te Schoonhoven, KB 24 maart 1880 no 3 
item -s-Gravenhage, 2 sept. 1882 Alkmaar, 20 april 1883 weder naar Den Haag, KB 4 
sept. 1884 no 21 essayeur Arnhem, KB 13 aug 1886 no 17 controleur Alkmaar, mar 
hij 24 aug. 1891 overleed, 

Van zijn hand was verschenen; Handboekje voor juweliers, kooplieden, goud
en zilversmeden, horlogemakers enz, bevattende de wet op den waarborg, met belang
rijke aanteekeningen omtrent de uitvoering van de wet, etc. Adam 1877, 8°. 

Hij huwde Leeuwarderadeel 23 aug, 1882 met zijn germainnicht Frederìka Louisa 
Seelig, geb. Harderwijk 13 nov 1844, + Apeldoorn 27 juli 1930, dr,- van Michael 
Wilhelm, i l , kolonel, cdt koloniaal werfdepot Harderwijk, en Catharina Wilhel-
mina van Uuê'ricke 

Uit dit huwelijk: 
1. Caroline Hendrièºtte Beekhuis, geb, " s-Gravenhage 24 oct. 1883. Zij verliet 

1903 de HBS te Alkmaar en wijdde zich daarna aan de studie voor de acte MO tekenen 
te Haarlem en s-Gravenhage Na het behalen hiervan, kwam zij eerst febr, 1908 
als lerares aan de Industrie- en Huishoudschool te Zwolle en april 1919 als 
directrice aan de Vakschool voor Vrouwen- en; Kxnderkleeding te Amsterdam, als hoe
danig zij tot haar dood, 8 mei ji940,;aldaar, in functie bleef. Bij KB 15 aug, 1936 
no 223 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau,. 

2, Ir, Michael Wilhelm Beekhuis, geb Arnhem 26 jan 1885. behaalde 1908 de 
graad van werktuigkundig ingenieur te Delft en later die van arts, fungeerde 
aug, 1929 - sept. 1938 als zodanig te Rotterdam en woont thans, sedert jan, 1952 
te Apeldoorn. (FF, 47, Parkpension, van Hasseltlaan 6). 

IV e. Ds WILLEM BEEKHUIS, geb, Noordlaren 18, ged, Loppersum 22 juni 1766. Hij 
ving 16 sept, 1783 de theologische studie te Groningen aan en werd 5 oct. 1789 
door zijn vader als predikant te Wynjeterp bevestigd, waar hij den I2en d.a, v, 
zijn intrede hield en 21 mei 1791 afscheid nam om 5 juni d.a.v, te Gari.jp, Eerne-
woude en Suameer het pastoraat op zich te nemen, 

In 1796 werd hij lid en na enige tijd bestuurder van het 1799 opgeheven de
partement Friesland van de Maatschappij tot Nut van : t Algemeen. In 1798 was hij 
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afgevaardigde op de hoofdvergadering te Amsterdam. 
Sedert 16 juli 1806 was hij bovendien schoolopziener. 
Hij publiceerde de volgende geschriften: 

1. Betoog van het ongegronde, onzedelijke en schadelijke der vooroordeelen om
trent de waarzeggerijen, tooverijen, spookerijen, en van andere daarmede verbon
dene vooroordeelen, benevens eene oplossing der twijffelingen, die tot staaving 
van deeze vooroordeelen uit de Heilige Schrift gewoonlijk worden bijgebragt. Uit
gegeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsteldam, 1800. 

In: Verhandelingen deel VII. pp. 151-242 (+5). 
•N.B. Bekroond met de zilveren eerepenning. 

2. Jezus Christus, als een voorbeeld vaji voorzigtigheid en oprechtheid, 1804. 
Ingezonden onder de zinspreuk: T(veoBe o'dv.cppóvi(Apv- ux; oi- bcpeuj xaì, tíbtéptxioi, oóç, 

N.B. Bekroond met een zilveren eeremedaille van het Haagsch Genootschap. 
3. Het leven van Jezus, voorkinderen: Met eene voorrede van J.Heringa, Elizaº^sz, 

Hoogleeraar te Utrecht. Amsterdam J. ten Brink Gerritsz. 1817. kl, 8° (10 x 16^ cm) 
gegr. titel + X + 324 blz. + uitsl. kaart. 
Item 2e druk 1821 (Bij ten Brink & de Vries), en derde druk 1839 ;;gegr. titel 

+ X + 316 blz. "+ uitsl, kaart). 
4. Levensbij zonderheden der apostelen voor kinderen, A'dam, Ten Brink & de Vries, 

1820. kl. 80 gegr. titel + XII + 258 + (2) blz. + uitsl. kaart. 
Item 2e druk 1836, 

In deze geschriften laat hij zich kennen als een orthodox,maar rationalistisch 
Calvinist. De bijbelse overlevering tast hij niet aan, maar in het eerste geschrift 
wordt de waarzegster te Endor (p. 234 v.v. ) tot een buikspreekster, waar hij 
met enige aarzeling ook de slavin te Pilippi uit Handelingen XVI:16 voor houdt 
(p, 241 vv). De beide kinderbijbeltjes zijn (het laatste op verzoek vandeuit-
gever door een vriend uit de anders ingerichte aantekeningen van de auteur aldus 
bewerkt) op het voorbeeld van De Perponcher c, s. in vragen en antwoorden tussen 
een predikant en acht kinderen ingericht, 

In het "Album" der zo dadelijk te bespreken Familievereeniging zijn bij p. 31 
enige, door hem vervaardigde knipsels gevoegd, een pentekeningetje ené'ën van ge
wassen sepia. 

Hij overleed te Garijp 28 febr. 1815. Op zijn graf in de kerk aldaar werd een 
halve eeuw later door zoon Albert namens de kinderen een zerk gelegd, met als 
vergankelijkheidssymbolen een vlinder en de, zichzelf in de staart bijtende slang! 
Ook al klaagt de zoon in het Album (p. 19), dat Garijp sedert zo was overgeleverd 
aan "het zaad van bijgeloof en dweeperlj. later welig ontkiemd en opgeschoten , 
:t was er niet door hem gestrooid", te oordelen naar zijn eigen geschriften, had 
een meer Christelijk teken hier niet misstaan, 

Hij was gehuwd te Garijp (o.10, afk, Beetsterzwaag 11-18) 25 aug, 1793 met 
Janke Diderika Cloeck, geb Beetsterzwaag 23 dec, 1773, ged. ald 16 jan. 1774, 
+ Wirdum (aan pleuritis) 7 mei 1856, dr, van Zeger van Arnhem Cloeck (uit het 
Harderwijkse regentengeslacht), 1764 - 1806 predikant Beetsterzwaag, Beets en 
Olterterp-'-S), enMagdeltje Dijkstra, zijn eerste echtgenote, en weduwe van ds.Menco 
Numidius Menkema, 

(Aan Jankes stiefmoeder,, Christina Houdina Bouman danken zovele Beekhuizen hun 
namen Houdina en Houdij IL) 

De weduwe Beekhuis had zich na haar mans dood in een "nederige woning" te 
Wirdum gevestigd, waar zij, trouw door de dorpsonderwijzer bijgestaan, haar 
kinderen tot eerzame posten wist op te leiden, Haar ter ere kwamen sedert 1843 
hare kinderen en schoonkinderen jaarlijks bijeen, hetzij te haren huize of bij 
één hunner, In 1850 begon de "Familievereeniging", zoals het gezelschap zich 
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ging noemen, te notuleren. Het daaruit voortgekomen "Album", voortgezet tot de 
begrafenis van zoon Albert in 1876s is thans in het bezit van Mr, C.H. Beekhuis 
te Amsterdam, 

Uit dit huwelijk: 
1, Aleida Hermanna Beekhuis, geb. Garijp 16, ged. 20 juli 1794, + ald. 23 

dec, 1801. 
2, Jan Steven Cloeck, volgt V h. A (pag,,75), 
3, Hermannus, volgt V ij. B (pag, 32), 
4, Aleida ("Daatje") Beekhuis, geb. Garijp 14 febr. , ged, 21 maart 1802, 

+ Achlum 18 jan 1867, tr, 1, Leeuwarderadeel 7 dec. 1822 Gerrit Arends Vlaskamp, 
geb, Franeker 2 juni, ged, 13 juli 1791, chirurgijn en vroedmeester Wirdum, +, 
ald, 11 dec. 1832, zn, van Arend en Metje Michiels: tr. 2, Leeuwarderadeel 13 
mei 1841 Foppe (KB 17 jan, 1827 no 158: Draisma) de Vries, geb. Achlum 21, ged, 
31 maart 1805, panbakker aldaar, + Achlum 5 mei 1887, zn, van Arjen Joukes en 
Akke Foppes Dongjema en wedr van Antje Ages Boersma. 

5, Magdeltje ("Makke") Beekhuis, geb. Garijp 24 maart, ged, 29 april 1804, + 
Achlum 6 april 1878, begr, onder een zerk met haar wapen, tr, Franekeradeeí 2 
sept, 1827 ds Hendrik Hellema, geb, Wirdum 6, ged. 25 sept. 1803, sedert 3 sept, 
1826 predikant Achlum en Hitzum, 1878 met emeritaat en vertrokken naar Dantuma-
woude, waar hij 28 oct, 1884 overleed, zn, van Doeke Wygers, ontvr dìr, bel, en 
accijnzen, en Lysbeth Hendriks Palsma, 

6, Albert, volgt V e, 
7, Theodorus, volgt V f, 
8, Helmerus, volgt V g, 
9, Christiaan Houdijn, volgt V j, C (pag. 87 ).-

V e, Ds ALBERT BEEKHUIS, W zn. , geb, Garijp 17 febr, , ged, 16 maart 1806, Hij 
kreeg te Wirdum les van Van der Zwaag, en te Delfzijl 4 jaar van zijn oom ds Mos, 
om vervolgens, 1823 naar de Groninger Academie te gaan(waar hij 20 sept, 1819 
al was ingeschreven), die hij mei 1828 als proponent in Friesland verliet. Op 
het examen was hem de pastorie van Beetgum al aangeboden, waarvoor hij bedankte 
om niet tweemaal op verscheiden plaatsen te moeten preken, en omdat de keus toen 
ruim was. Hij nam het volgende beroep aan, en deed 23 nov, 1828 zijn intrede als 
predikant te Tjerkgaast c„a,; waar hij het door de scherpe richtingsstrijd (hij 
was zelf uitgesproken modern) niet gemakkelijk had. Hij zat overigens meer dan 
25 jaar in het classikaal bestuur van Heerenveen en was tot zijn dood voorzitter 
van de plaatselijke schoolcommissie van Doniawerstal, 

De erfenis van zijn vriend Bruinsma te Langweer maakte het hem mogelijk Idee, 
187.1 met emeritaat te gaan en derwaarts te vertrekken, 

Hij was sinds 1872 nog raadslid van Doniawerstal en overleed te Groningen 20 
aug, 1876; begr te Tjerkgaast. 

Als secretaris der bij zijne moeder genoemde Familievereeniging redigeerde hij 
1850-1875 de notulen, waarin, buiten het proza, op dep.p, 11 (1849),. 29(1851). 
40 (1853), 54 (1856), 121 (1867) en 158 (1871) ook gedichten van zijn hand 
voorkomen, Als proeve van zijn kunnen neem ik hier enkele strophen op van het 
15 juli 1851 voorgedragen tafelvers "dat, humoristisch voorstellende den geest 
des tij ds.- eenige oogenblikken het gezelschap aangenaam bezig houdt" (p,26). 

Veréé'niging-

Verëeniging is ">t modewoord, 
De hefboom onzer dagen. 

En wil men met den tijdgeest voort, 
Men moet zijn kleur ook dragen 

Genootschap, Maatschappij, Congres 

Wie ging er in een stuk vijf, zes 
Niet nolens volens deelen ? 

1 t Kost wel wat veel en rooft den tijd. 
Maar - t geldt vooruitgang, liberteít ! 

Jan Salie moog wat smelen ! 
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't Zij orthodox of liberaal. Notaris, Dokter, Predikant, 
Of kunst- en lettervrinden, d' Opvoeders onzer kleenen. 

Conservatief of radicaal, De Philantroop en Communist. 
Elk kan zijn makker vinden. Republikein, Legitimist.,,.. 

De Fabrijkeur en Speculant, ! t Gaat alles zich veráênen, 
etc etc. 

Gepubliceerd heeft h i j nooit i e t s , met uitzondering van het , s lecht verkochte,, 
Ie s tukje van de Ze l fb iographie , door hem en z i jn vr iend Van Giffen u i t het 
Hoogduits ver taa ld . Ik heb d i t n i e t kunnen achterhalen, 

Hij was 12 nov. 1828 t e Leeuwarden gehuwd met z i jn hiervoren vermelde n icht 
Aleida Beekhuis, geb. Noordlaren 26 mei, ged. 1 j un i 1806, + Langweer 7 dec. 
1871, dr, van ds Hero Gerard (IVd)en Albertina Buysing. 

Uit d i t huwelijk: 
1, Janke Diderica Beekhuis, geb, Tjerkgaast 1 ap r i l 1830, + ald, 6 febr, 1844, 
2, Herodina Gerarda Albertina Beekhuis, geb, Tjerkgaast 21 aug, 1831, + Fre-

deriksoord (gem t e Vledder) 17 mei 1893, t r , Schoterland 11 mei 1862 Klaas Huis
man, geb Echten 22 jan, 1822, bakker ald,,, + Echten (Lemsterland)" 24 maart 1874, 
Zn, van Albert Alberts , veenman, enWillempjen Luites J e t t en en wedr van Rinske 
Freerks Hoekstra. 

3, Hero Gerard Beekhuis, geb. Tjerkgaast 10 jan 1833, Hij ging naar zee en 
kwam jun i 1855 na v i j f j a a r u i t Indië. t e rug met het schip Australië,; Later, l o e t 
1858 vestigde h i j zich a ls g ru t te r te Delfstrahuizen in de gemeente Schoterland, 
in welker raad hi j 4 sept. 1877 - 30 maart 1899 z i t t i n g had, Hij vertrok hierop 
(13 mei d„ a. v,) naar Groningen, waar h i j 20 dec, 1910 overleed;, begraven te Knype, 

Hij t r , Schoterland 11 mei 1862 Akke Willems Schaaff, geb, Delfstrahuizen 22 
nov 1832, + ald 18 jan, 1899, dr, van Willem, onderwijzer, en Ike Freerks de 
-Jong, 

Hun enig kind Aleida Beekhuis, geb, Echterbrug 14 aug. 1863, overleed reeds 
den 31sten d. a, v, t e Delfstrahuizen, 

4, Willemìna Beekhuis, geb, Tjerkgaast6 maart 1834, + Groningen 15 dec, 1922, 
" 5 Rinske Beekhuis, geb. Tjerkgaast 24 jan 1836, + Groningen 20 j u l i 1917, 
t r , Doniawerstal 2 dec. 1875 ds Johannes Kannegieter, geb, jarrelsweer (gem, 

Loppersum) 17 sept ,1820, s inds 1852 pred ikan t F rede r ik s - en Willemsoord, 
vanwaar hi j 6 oct . 1892 naar Groningen ver t rok, + ald, 2 jan , 1901, zn, van ds 
Hendrik Gerr i t , N.H, predikant í. arrelsweer en l a t e r Zeer i jp , en Tjeerdina.Kan
negie ter , 

N.B, Gelijk meer leden z i j n e r famil ie noemde h i j zich s teeds Cannegieter, 
6. Willem Beekhuis, geb, Tjerkgaast 16 febr, 1838, + ald. ("na een kwijnend 

leven, r i j k aan ontbering") 17 dec, 1865, 
7, Hermann'is Beekhuis, geb, Tjerkgaast 27 ap r i l 1841, + ald, (" na smarte

l i j k l i jden") 1 maart 1846. 

V f. THEODORUS BEEKHUIS, geb, 6 maart, ged, 17 apr i l 1808, slaagde 9 sept, 1830 
t e Leeuwarden voor het examen van p l a t t e l a n d s heelmeester en 29 nov, 1833 voor 
dat van vroedmeester, Inmiddels had hi j zich jan,1831 a l s genees-, heel-envroed-
meester te Marssum gevestigd, vanwaar hi j dec. 1832 naar Wirdum verhuisde; 1863-
1893 l i d gemeenteraad Leeuwarderadeel- 1874 - 1887 wethouder, voor 1879 -. 1889 
bes tuurs l id afd, Leeuwarden Mij voor Landbouw en Veeteelt in Friesland, 1865./66 
- 1892 l i d geneeskundige raad voor Friesland en Groningen, 1870 medebestuurslid 
Ver van Friesche geneeskundigen, voor 1877 l i d p l a a t s e l i j k e schoolcommissie in 
Leeuwarderadeel, en s inds 1880 l i d permanente commissie van het Nederlandsch 
Zendingsgenootschap voor Fr ies land. Hij overleed, nog s teeds prac t i serend, te 
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Theodorus Beekhuis - Geneesheer te 
Wirdum Helmerus Beekhuis 1811 - 1878 

Wirdum 6 juli 1893. 
'Hij tr: lo Leeuwarderadeel 25 april 1833 Grietje Sevenster, geb. Stiens 30 sept, 

1810 (niet gedoopt). + Wirdum 19 aug, 1835. dr. van Sybe Jans, boer te Stiens. 
en Ymkje Jans Osinga; tr, 2. Groningen 14 juni 1841 Elizabeth Keizer, gei, ald, 
1 jan. 1816, + Wirdum 27 april 1891. dr. van Willem, koopman, en Trientje Vis-
ker. 

Uit het eerste huwelijk: 
1, Willem, volgt VI c, 
2, Siebe Beekhuis, geb, Wirdum 12 aug., + 10 sept. 1835, 

VI c WILLEM BEEKHUIS, Th, zn,, geb. Wirdum 14 jan, 1834, deed 13 april 1858 te 
Leeuwarden examen als plattelands heelmeester en 13 dec. 1859 als vroedmeester, 
Ook hij vestigde zich vervolgens (met apotheek) te Wirdum. Hij bezat (1864) een 
zeiljacht ! (album p. 99). 1877 - 1894 officier yan gezondheid 2e klas Ie bat 
rustende schutterij in Friesland Vestigde zich 20 april 1894 ambteloos te Lochem 
en overleed aldaar 7 juli 1924 (openb. begraafpl ., graf B 19), 

Hij tr Rauwerderhem 31 mei 1860 Foekje Albertina Idzerda. geb, Rauwerd 16 sept, 
1836., + Lochem 1 dec 1920 (graf B 19), dr. van Henricus Reenernan. genees-, heel-
en vroedmeester en Machteltje Lemke (die een dochter was van ds H.H, Schotanus ä 
Sterringa Lemke, predikant laatst te Roordahuizum. en Cornelia Antonia Cloeck, de 
zuster van Janke Diderica Beekhuis-Cloeck) 

Uit dit huwelijk 
1 Elisabeth Theodora Beekhuis, geb. Wirdum 13 febr. 1864. + Lochem 2 april 

1935 (graf B 19). tr ald 3 maart 1908 Hermannus Albert Beekhuis (zoon van ds. 
Helmerus Beekhuis, hieronder V g), 

2, Theodorus Hendricus Beekhuis geb. Wirdum 4 mei 1867 + ald, 28 aug, d a v. 
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3. Machteltje Beekhuis, geb. wirdum 21 aug. 1868, + Lochem 20 april 1943 
(graf C 273), tr. Lochem 3 mei 1898 (echtsch. uitgespr., arr. rechtb. Arnhem 3 
sept. 1903) Petrus Scheffelaar Klots, geb. Andijk 17 juni 1869, arts, + ' s-Gra-
venhage 17 juni 1941, zoon van Joannes, arts te Westwoud (NH), en Johanna Maria 
van Hoolwerff; hij hertr. Southampton 12 dec. 1903 Anna Catharina Petronella Ma
ria de Wit, 

4. Theodorus Hendricus Beekhuis, geb. Wirdum 8 sept. 1870, werd 18 sept. 1890 
als medisch student te Groningen ingeschreven; het laatst: komt hij als zodanig 
voor in de Almanak voor 1893. 7 nov. 1902 - 1 oct. 1924 gemeentesecretaris Vor-
den, + ald. 1 sept. 1944, begr. Lochem, graf C 273. 

5. Hendricus Theodorus Beekhuis, geb. Wirdum 4 mei 1872, + Bentheim 22 dec. 
1921, begr. Lochem B 19. 
V g. Ds HELMERUS BEEKHUIS, geb. Gari.ip 5 mei, ged 23 juni 1811. Ingeschreven 
als student te Groningen 7 sept. 1829, 1830/31 vrijwillig flankeur, 5 juli 1840 
predikant Oosterhaule en Oldouwer, 1858 Hempens en Teerns Overleden Kempens 10 
mei 1878, In het album (waarvan hij de laatste vergadering notuleerde en broeder 
Albertus herdacht) ook verzen van hem op pp. 37,41 (1853) en 192 (1876). 

Hij tr. Groningen 18 juni 1840 Dina Keizer, geb, ald, 13 april 1814, + Gro
ningen 8 febr, 1883, waarheen zij 20 juni 1879 als weduwe vertrokken was, dr, van 
Willem, koopman, en Trientje Visker, 

Uit dit huwelijk; 
1, Janke Diderika Beekhuis, geb, Oosterhaule 1 sept. 1841, + Velp (Gi!,d, ) 28 

sept, 1919, 
2» Catharina Beekhuis, geb, Oosterhaule 1 sept, 1843, + Rijswijk (ZH) 28 

febr.. 1929, tr Leeuwarderadeel 20 april 1868 Roelof Jacob Schierbeek, geb, 
Groningen 13 mei 1845, theehandelaar, + ald, 26 mei 1889, zn, van Willem Chris-
tiaan, banketbakker, en Anna Mees. 

3, Willem, volgt VI d, 
4 Jan Willem Beekhuis, geb, Oosterhaule 9 febr, 1848, + ald, 6 oct, 1853. 
5 Hermannus Albert Beekhuis, geb. Oosterhaule 14 sept, 1850. Studeerde (in

geschreven 16 maart) 1870-1876 medicijnen te Groningen, waarna hij als officier 
van gezondheid (laatstelijk Ie klas) in dienst trad bij de Kon, Med. Marine, 
Sedert 5 nov: 1886 arts te Rotterdam, 24 febr. 1910 te Lochem, + ald. 6 dec 1922, 
begr, B 19, 

Hij tr, 1, Groningen 18 april 1883 Lucia Helena Bulthuis geb Hoogkerk 11 
maart 1851, dr, van Cornelis Lambertus, kalkbrander, en Lieuwkje Klaassens de 
Waard; tr 2, Kollumerland 7 sept, 1904 Elisabeth Beintema, geb. Westergeest 18 
febr, 1863, + Rotterdam 24 juni 1907, dr. van Minne Douwes en Aaltje Jacobs 
Dijkstra en gesch, echtgen. van Reinicus Douwe Nauta: tr, 3, Lochem 3 maart 1908 
Elisabeth Theodora Beekhuis, geb,. Wirdum 13 febr. 1864, + Lochem 2 april 1935. 
dr, van Willem Th, zn, hierboven VI c, en Foekje Albertina Idzerda 

6. Elisabeth Theodora Beekhuis, geb, Oosterhaule 2 maart 1854, + s.pr, Velp 
(Gld,) 23 oct 1917, tr. Groningen 21 maart 1893 Ferdinand Gustaaf Adolf Huber. 
geb, Norg 28 dec, 1851, officier van gezondheid Ie klasse later arts, + Velp (Gld,) 
17 oct, 1917, zn„ van Dr. Ulrich Jan, medicus te Leeuwarden, en Maria Jacqueline 
Henriette van Ellinckhuysen en wedr van Carolina Louise Brugsma, 

7. Christiaan Houdi.jn Beekhuis, geb Oosterhaule 8 juni 1856, + ald. 22 aug, 
1857, 

8. Dr. Hendrik Willem Beekhuis, geb, Hempens 19 dec, 1858, sedert 28 sept, 
1878 medisch student Groningen, laatst in Almanak 1887, daarna (4 nov, 1887) 
te Leiden, 29 nov, 1886 nog doctoraal- 5 april 1889 off. van gezondheid Ned. Ind 
Leger, Promoveert Leiden 17 dec, 1889, op Dissertatie " Anti™ en Aseptische wond-
behandeling "Groningen, J B, Huber, 8°. (VIII) + 86 + (2) blz, Overl, Fort de 
Koek 22 juni 1895., 
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' VI d. Ds WILLEM BEEKHUIS, geb, Oosterhaule 26 juli 1845, te Groningen ingeschre-
als theol, student 1 aug. 1864, 1871 candidaat in Friesland, 7 april 1872 predi
kant Leersum, 4 april 1875 Loenen op de Veluwe, 19 jan. 1879 Oterleek. 11 dec. 
1881 Oude Pekela, 7 dec. 1884 Bergum, 30 oct. 1887 Uitgeest, 18 sept. 1892., den 
Helder, 12 maart 1899 Engelen, 14 oct. 1900 Olst, 9 april 1905 Valkenswaard, 
+ ald, 21 juli 1908. Zijn bibliotheek werd geveild bij Van Stockum te' s-Gravenhage. 

Hij t:?„ 1. Groningen 2 april-1872 Lamina Hindrika Schierbeek, geb. ald. 23 febr, 
1847, + den Helder 20 jan, 1896, dr, van Willem Christiaan, banketbakker, en 
Anna Mees; tr. 2, ' s-Gravenhage 21 maart 1899 Janke Diderika Willemina Beekhuis, 
geb. Buitenpost 4 nov, 1860, + 's-Gravenhage 22 juni 1940, dr. van Christiaan 
Houdijn (V j) en Geesje Feddes; zij hertr, - s»Gravenhage 12 april 1911 Johannes 
Josephus Reeringh, 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Helmerus Beekhuis, geb. Leersum 5 aug., + 20 oct, 1873. 
2. Willem Christiaan Beekhuis, geb. Leersum 29 aug., + 9 sept. 1874. 
3. Dina Beekhuis, geb. Loenen 27 sept. 1875, + Oterleek 12 nov, 1881. 
4. Willem Christiaan Beekhuis, geb. Loenen 27 sept. 1875, trad in dienst bij 

den Waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken, Als aide- essayeur te 
Amsterdam werd hij KB 24 mei 1902 nº 23 benoemd tot commies stempelaar aldaar, 
KB 16 maart 1910 nº 53, m.i.v. 1 mei essayeur te Leeuwarden, KB 23 aug, 1913 nº 
56, m.i.v. 1 sept, controleur te Groningen, KB 11 jan. 1924 m.i.v, 1 april essa
yeur te Rotterdam. Wegens verandering in de inrichting van het dienstvak, waar
bij hij werkzaam was en waardoor zijn werkzaamheden overbodig waren geworden, werd 
hem KB 24 mei 1930 nº 61 m.i.v. 1 juli eervol ontslag uit rs Rijks dienst verleend. 
Hij vestigde zich 21 oct, 1933 te •' s-Gravenhage, 9 dec. 1942 te Apeldoorn en 
overleed aldaar 10 maart 1952. 

Hij tr. Amsterdam 10 dec, 1908 Jaapje Boom, geb. Groningen 19 juni 1870, 
+ Apeldoorn 2 juni 1945, dr, van Geert Harm, tinnegieter, en Abeltje Groeneweg, 

5. Anna Helmera Dina Beekhuis, geb. Oude Pekela 19 maart 1884, tr, Valkens
waard 11 febr, 1908 Mr, Bernard Pieter Johannes Plantenga, geb. Leiden 18 juli 
1877, kantonrechter Zutfen, + Amsterdam 20 dec. 1937, begr. Zutfen, zn, van Dr. 
Lucas Lourens, off. v. gezondheid, en diens eerste echtgen, Catharina Johanna 
Luyten, 

Mevrouw Plantenga was 1922 - 1928 bestuurslid der afd. Leeuwarden van de 
Liberale Staatspartij... In 1923 en 1927 stond zij als nº 8 resp, 
9 op de lijst dier partij candidate voor den gemeenteraad, Zij vertrok aug. 1953 
naar Huis ter Heide, gem, Zeist (Park Rodichem 66), 

Â 

V h, JAN STEVEN CLOECK BEEKHUIS, geb, Garijp 12 febr, , ged, 5 maart 1797, vestig
de zich als schrijnwerker te Leeuwarden, sedert 1841 te Harlingen. Op initiatief 
van zijn jongsten broeder en met hulp van de overigen werd hij nov, 1856 inge
kocht in het St. Anthonygasthuis te Leeuwarden, waar hij 12 nov, 1890 overleed. 

Hij tr, Opsterland 15 nov, 1823 Klaaske Posthumus, geb. Beetsterzwaag 5 nov. 
1804, + Leeuwarden 8 oct. 1886, dr, van Fedde Tjeerds, notaris, enAntje Pìeters, 

Uit dit huwelijk; 
1. Willem, volgt VI f, 
2. Antje Beekhuis, geb. Leeuwarden 2 jan, 1827, naaister, + Drachten 20 april 

1884, tr, Harlingen 30 sept, 1852 (echtsch, uitgespr. arr, rechtbank Leeuwarden 
11 mei 1875) Wopke Zwaai, geb. Harlingen 25 febr, 1830, timmerman aldaar, 1854/57 
Beetster2waag. juni 1859 Leeuwarden nov, 1863 Harlingen, 1 sept, 1876 Amster
dam, + ald, (als werkman) 13 sept, 1905, zn van Schelte, timmerman en stads
bouwmeester Harlingen, en Trijntje van der Stel; hij hertr. Harlingen 30 maart 
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1876 Janna van Dijk. 
3. Fedde, volgt VI e. 
4. Zeger Cloeck, volgt VI g. 
5. Johannes Zanting Beekhuis, geb. Leeuwarden 21 maart 1833, banketbakker 

te Groningen, + Leeuwarden 31 oct, 1859. 
6. Pieter Beekhuis, geb. Leeuwarden 26 juni 1837, zeevarende, + op thuisreis 

van West Indië a/b. schip "Gezusters" aan landziekte 25 april 1858. 
7. Janke Diederica Beekhuis, geb. Leeuwarden 26 jan. 1840, + 13 mei d.a.v. 
8. Rinske Beekhuis, tweeling met de voorgaande, + 2 maart d.a.v. 
9. Hermanus Beekhuis, geb. Harlingen 6 jan,, 1842, lichtmatrbos + Schiedam 

20 juni 1861 aan een ongeval na behouden thuiskomst, nadat hij het vorige jaar 
nog amper bij een schipbreuk was gered. 

VI e, FEDDE BEEKHUIS, geb, Leeuwarden 20 nov. 1828, kapitein ter koopvaardij, 
+ Liverpool 4 jan. 1862, tr. Sneek 17 juni 1858 Jakoba Vel ds r geb, ald. 29 juli 
1828, +J s-Gravenhage 12 jan. 1929, dr. van Steven Wijnand, organist, en Hendrika 
Hendriks Brander, 

Uit dit huwelijk: 
1, Hendrika Beekhuis, geb, Harlingen 25 aug. 1859, + Leeuwarden 5 febr, 1921, 

tr, Sneek 24 mei 1883 Christiaan van Abs, geb, Haarlem 25 aug. 1854, boekhande
laars bediende, daarna zelf boekverkoper hoek Eewal 46 (kantoor-, boek- en luxe
handel tevens advertentiebureau), bij Raadsbesluit dd 27 nov, 1894 no 3 m. i.v. 1 
dec, benoemd tot directeur der stedelijke begraafplaats (alles te Leeuwarden), 
+ Leeuwarden 29 april 1901, zn. van Cornelis, winkelier Kleine Houtstraat Haar
lem, en Sara Catharina Gesina Kaakebeen, 

2, Klaaske Beekhuis, geb. Harlingen* 11 nov. 1861, + Sneek 10 maart 1862, 

VI f. WILLEM BEEKHUIS J> zn, , geb. Leeuwarden 5 oct. 1824, slaagde 16 dec. 1844 
voor het apothekersexamen aldaar, 27 maart 1850 voor dat van plattelandsheelmees-
ter en 19 nov, d.a.v, voor het vroedmeestersexamen, waarop hij zich tot 1892 als 
zodanig te Nij land (Wii.nbritseradeel) vestigde, 

KB 20 juli 1854 nº 96 van sergeant bevorderd tot officier van gezondheid 3e 
klasse 3e afd, 2e bat, staf bij de rustende schutterij in Friesland, KB 25 sept. 
1868 nº 5 eervol ontslag als zodanig, 

Hij overleed te Groningen 16 febr, 1902 en. was gehuwd te Sneek 6 juli 1854 met 
Akke Gaastra, geb. ald. 3 sept. 1824, + Schiermonnikoog 28 mei 1911, dr, van 
Roelof, kantoorbediende, en Grietje Tibma, 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Steven Beekhuis, geb. Nijland 18 mei 1855, + ald. 15 febr, 1856. 
2. Grietje Beekhuis, geb. Nijland 20 aug, 1857, + Amsterdam 2 april 1929, tr. 

Sneek 17 nov 1882 Rudolphus Feenstra Joh.z,, geb. ald, 11 juli 1852, boekhande 
1 aar-uitgever te Sneek, 1 mei 1923 Amsterdam, + ald. 27 febr, 1929, zn, van 
Johannes en Anna Maria Risselada, 

3. Jan Steven, volgt VII a, 
4- Klaaske Beekhuis, geb. Nijland 20 febr, 1861, woonde bij haar moeder en 

broeder op Schiermonnikoog, waar zij 1913 • 1916 secretaresse was van het Nuts-
departement ter plaatse. Zij vertrok mei 1935 naar Groningen en overleed ald 31 

jan. 1937, 

VII a JAN STEVEN BEEKHUIS, geb. Nijland 7 febr. 1859. liet zich 23 sept, 1878 
als medisch student te Groningen inschrijven, ,Hij was hier resp. 1881/82 secreta
ris van de sociëteit Mutua Fides en foarsitter fen t selscip Frisia, 1882/83 
penningmr van de schaakclub en 1883/84"1884/85 secretaris van de studenten ijs
club "Doe wel en zie niet om". Ondertussen had hij 8 oct. 1883 candidaats, 26 
juni 1885 doctoraal en 26 nov. 1886 artsexamen gedaan, waarop hij zich als arts 
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te Hoogezand en sedert 15 juni 1899 op Schiermonnikoog vestigde, als opvolger 
van zijn 24 febr. 1899 overleden tweeden schoonvader. Hij werd hier spoedig 
secretaris en 1907 - 1922 voorzitter der vereniging tot verfraaiing en tot be
vordering van het vreemdelingenverkeer, 1910 - 1925 leraar aan de Zeevaartkundige 
school en (nadat hij in 1929 de praktijk had neergelegd) 1931 - 1939 ouderling 
der NH gemeente Hij overleed Schiermonnikoog 3 febr, 1939. 

Hij huwde 1_ Groningen 4 april 1887 (echtsch, uitgesproken arr. rb. Winscho
ten 24 mei 1899) Alida Maathuis, geb Groningen 21 nov. 1860, + Hilversum 7 
maart 1947, dr van Gerardus, houtkoper, en Siena Barends; tr. 2, Schiermonnikoog 
18 oct, 1900 Antonia Antoinetta van Boven, geb, Heinkenszand 17 oct. 1865, + Schier
monnikoog 4 juni 1942, dr, van Hendrik Willem, genees-, heel- enverlosmr Heinkens
zand, 1876 Marken, vervolgens Cocksdorp (Texel) en 1881 - + 1899 Schiermonnik
oog, en Elizabeth Johanna Ritmeester, Uit het eerste huwelijk: 

1, Willem volgt VIII a 
2 Gerardus, volgt VIII b, 
3 Cornelius. volgt VIII c 
Uit het tweede huwelijk; 
4, Akke Beekhuis, geb, Schiermonnikoog 8 aug. 1901, tr, ald, 7 juni 1927 Nico-

laas Lofvers, geb, Markelo 30 aug, 1899 arts te Sneek, zn, van ds Nicolaas en 
Eva Emma Emilie Koch. (Sneek, Stationsstraat 24), 

5 Henriette Elizabeth Beekhuis, geb, Schiermonnikoog 22 juli 1904, tr, ald, 
30 april 1928 ds Johannes Dikboom, geb, Beerta 12 oct. 1899, sedert 23 nov, 1924 
NH, predikant Schiermonnikoog, 6 mei 1928 Witmarsum; 1 febr, 1930 voorganger Ver, 
v. Vrijzinnig Hervormden te Amersfoort, 21 juni 1936 N.H. predikant Drachten,, 20 
jan 1945 Alkmaar en sedert 4 maart 1956 te Stiens, zn, van Freerk, manufacturier, 
en Anna Rozeveld. (Stiens Pieter Jellessingel 6 ) 

6, Greta Johanna Beekhuis geb Schiermonnikoog 3 april 1907, oud onderwijzeres, 
tr, Smallingerland 19 sept, 1942 Ir. Petrus Simon Klunne, geb Rotterdam 25 maart 
1903, bedrij fschemicus Aseptafabrieken N.V, te Delft, zn, van Petrus Bernardus 
Christiaan en Catharina Johanna Cecilia Corsten, (Delft, de Vriesstraat 33) 

VIII a, WILLEM BEEKHUIS, geb Hoogezand 18 sept, 1888, Scheepsbouwer te Hilversum, 
sedert 24 sept. 1913 te Oud Loosdrecht, waar hij 1923/24 het (thans aan derden 
verpachte) café-restaurant, annex badhuis J t Plashuis bouwde In 1938 vertrok 
hij naar de Kaapprovincie, om daar een filiaal van zijn werf te vestigen, doch 
door den oorlog en de daarna gevolgde deviezenkrapte moest hij deze plannen in 
1946 laten varen, 

Hij tr, 1, Hilversum 30 mei 1917 Nyza Beckering Vinckers, geb, Helmond 4 aug, 
1897, + Utrecht 9 juni 1952, dr, van Johannes Meinardus, machinefabrikant, en 
Jinke Catharina Eletta de Jongh; tr, 2, Hilversum 5 maart 1954 (scheiding v. t.e.b. 
uitgesproken arr, rb, Utrecht 19 juni 1959) Titia Sandhaus, geb, Sloemendaal 15 
oct. 1910, dr van Johan Arnold, koopman, en Margje ter Brugge, (hij Oud Loos-
drechtse dijk 195, Loosdrecht, zij Hilversum) 

Uit het eerste huwelijk: 
1 Johan, volgt IX a, 
2. Alida Beekhuis, geb Loosdrecht 24 jan 1926, bouwkundig tekenares aldaar 

mei 1956 Hilversum, oct 1957 Delft (Binnenwatersloot 16). 

IX a, JOHAN BEEKHUIS geb, Loosdrecht 4 nov. 1918. studeerde 1938 - 1942 bosbouw. 
te Stellenbosch (Z, Afrika) werkte tot 1943.als zodanig te Jonkersbroek, in de 
nabijheid daarvan en leidde (na zich de kennis daarvan buiten zijn bosbouwstudie 
om zelfstandig uit Amerikaanse boeken te hebben eigen gemaakt) 1944 - 1950 een 
jachtwerf te Knijsna in de Kaapprovincie Sedertdien is hij bosbouwer te Botorua 
op Nieuw Zeeland, 
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Hij tr, Somerset West (Kaapprov. ) 23 aug. 1943 Francine Martine Molenaar, 
geb. Leeuwarden 21 mei 1919, toen studente te Stellenbosch, dr, van Gosse Bote, 
graankoper, en Francine Martine Taselaar. 

Uit dit huwelijk'. 
1. Johan Beekhuis, geb. Kaapstad, 24 nov. 1944. 
2. Stanley Beekhuis, geb. Knijsna 21 aug. 1949, 
3. May Beekhuis, tweeling met den voorgaande 

VIII b. GERARD BEEKHUIS, geb. Hoogezand 16 dec. 1890, vertrok 22 juli 1920 van 
Hilversum naar Zuid Afrika, waar hij zich als kweeker vestigde te Ceres (Kaapprov.) 
en later te Silverton bij Pretoria. 

Hij tr, Ceres 24 dec. 1925 Mijnsje Pleijsier. geb. Vleuten 3 dec. 1894, dr. 
van Willem, fouragehandelaar, en Belina Johanna Dogterom. 

Uit dit huwelijk: 
1. Willem Beekhuis, geb. Zeerust (Transvaal) 1926. 
2. Jan Beekhuis, geb. Benoni (Transvaal) april 1931. 

VIII c. CORNELIUS BEEKHUIS, geb. Hoogezand 11 juni 1895, studeerde 1915 - (doc
toraal 15 nov.) 1922 biologie te Amsterdam. Bezocht 1925/26 voor studie Zuid 
Af rika en opnieuw voor biologische en geologische onderzoekingen 1930/31. Na zijn 
terugkomst vestigde hij zich als hotelier in het reeds 1926 door hem gebouwde 
hotel "de Holterberg" te Holten COv,). Dit werd, nadat hij het 1943 reeds verla
ten had, april 1945 verwoest sn 1952/53 kleiner herbouwd. 

Van zijn hand verschenen behalve enige reisartikelen in "De Aarde en haar 
volken"; 

1. Het plantenrijk, Metill, en fotos. A dam, Wereldbibliotheek 1931. 8° (Ned. 
Bibl. nº 576), 

2. Plantenleven in Zuid Afrika. Baarn, Bosch & Keuning 1937. 8° (Libellense-
rie 231). 

Binnenkort zal waarschijnlijk een samenvatting van zijn hand verschijnen in 
het orgaan der Geol, Society of South Africa van een omvangrijke, nog te publiceren 
studie Earthcataclysms (ove_r continentverschuiving). Bijna gereed is ook een 
Proeve ener causale nochtans etische levens- en natuurbeschouwing (Het principe 
der herhaalde polaire differentiatie). 

Hij tr. ' S' Gravenhage 6 maart 1935 Wilhelmina Margaretha Catharina de Koning, 
geb, Scheveningen 3 dec. 1900, dr. van Pieter, brigadier gem, politie, afd, recher
che, en Geertruide van Peype. (Holten, Holterberg 31). 

Uit dit huwelijk:' 
1. Alida Beekhuis, geb, Holten 7 maart 1937, tr, ald. 17 sept, 1957 Ronald 

Rustam van Doren, geb. Moskou 27 mei 1935, journalist, zn, van .,,-., Makariansck 
en Mary Nazrak (werkzaam bij de juvenile police te Phoenix, Arizona) en geadop
teerd door zijn stiefvader George Louis van Doren. (Minneapolis) 

2. Jau Pieter Beekhuis, geb. Holten 20 febr. 1944, 

VI g. ZEGER CLOECK BEEKHUIS, geb, Leeuwarden 14 febr, 1831, kastmaker te Har-
lingen, na zijn huwelijk te Leeuwarden, 1868 - 1871 kerkdiaken N.H. gemeente, 
+ Leeuwarden 24 maart 1879, tr. Harlingen 11 dec, 1856 Johanna Oswald, geb. ald, 
28 juni 1831, + Leeuwarden 15 juni 1896 dr. van Johan Coenraad, koperslager, en 
Grietje Rinses de Vries, 

Zij zette als weduwe haar mans schrijnwerkersbedrij f voort, 
Uit dit huwelijk: 
1, Klaaske Beekhuis, geb, Leeuwarden 14 juni 1857, + ald, 17 nov, 1879. 
2, Johann Coenraad, volgt VII b, 
3, Gristje Beekhuis, geb, Leeuwarden 16 febr, 1860, + ald, 10 juli 1878, 
4- Jan Steven Beekhuis, geb, Leeuwarden 8 juli 1863, meubelmaker + Leeuwarden 

80 



23 juni 1890. 
5. Akke Beekhuis, geb, Leeuwarden 18 dec. 1864, + Maassluis 3 juli 1949, tr, 

Hoogkarspel 19 april 1898 Folkert Dijkstra, geb. ald. 28 aug. 1872, administrateur, 
i- Maassluis 15 mei 1953, zn, van Johannes en Hester Klos, 

6, Johanna Henderika Beekhuis, geb, Leeuwarden 24 juni 1868, + Zeist 17 dec. 
1941, tr, Utrecht (?) 18 dec, 1902 Johannes Anthonie van Embden, geb, Zeist 2 
juni 1850, rentenier, + ald. 31 mei 1916, zn, van Johanneä Anthonie en Jac.oba 
Maria Cornelia van Wijk. 

•7, Antj e Willemina Beekhuis, geb, Leeuwarden 6 nov.. 1871, + Zeist 30 juli 1947, 

VII b„ JOHANN COENRAAD BEEKHUIS, geb. Leeuwarden 25 dec, 1858, meubelmaker in het 
pand Wirdumerdijk E25 ald,, 1904 - 1907 vicesecretaris schaakgezelschap Philidor, 
+ Leeuwarden 17 febr. 1912, tr. Franeker 26 juli 1894 CatharinaHendrika Geertruida 
van der Meulen, geb, ald, 6 dec, 1868, + Akkrum, stichting Welgelegen 30 juli 1942, 
dr, van Berend, kantoorbediende, en Helena Cunira Allegonda Noordhof f. 

Zij zette als weduwe de zaak van haar man voort, eerst alleen, 27 juli 1914 
(nots Allert Ottema) met Broer Bearda uit Kuizum als fa. Beekhuis en Bearda 
Ondertussen hield zij pension, eerst aan de Voorstreek 346 , later (1 sept, 1923) 
Emmaplein 1. Tenslotte vertrok zij, eerst, 17 juli 1931 naar Den Haag, en 22 oct, 
1934 naar het rusthuis te Akkrum, waar zij is overleden. 

Uit dit huwelijk: 
1, Berend, volgt VIII d, 
2. Johanna Beekhuis, geb. Leeuwarden 26 oct. 1896, studeerde 1914 - 1920 

pharmacie te Groningen, waar zij Magna Petelid was en 1917/18 assessor II der 
Philos. faculteit. Zij deed 10 april 1919 doctoraal examen. 

Via den Helder kwam zij juni 1921 als laborante bij de LIJEMPF te Leeuwarden. 
In de jaren 1916 - 1930 beheerde zij als provlsor de apotheek van Plantenga en 
Albarda op de Nieuwestad (thans mevrouw Cath), waarna zij naar Soerabaya vertrok. 

Zij repatrieerde febr, 1946 en vestigde zich 23 oct, d.a.v, te Nijmegen. 
Sedert 1 april 1950 resideert zij in de Moerwijkapotheek te : s-Gravenhage (Melis 
Stokelaan 20). 

3, Zeger Cloeck. volgt VIII e, 
4. Piet, volgt VIII f, 

VIII d, BEREND BEEKKUIS, geb, Leeuwarden 26 mei 1895, vertrok, na een kort ver
blijf te Ulrum (april - sept. 1915), 15 april 1916 naar Deli, doch keerde na 
den oorlog terug (12 mei 1919) en trad in de meubelzaak zijner ouders (Wirdumer
dijk 25), Ma enige jaren (15 febr, 1926) vertrok zij echter naar 's-Gravenhage, 
waar hij zich als sigarenwinkelier vestigde en 18 febr. 1956 overleed. 

Hij tr.. Leeuwarderadeel 30 mei 1921 Anna Tiemstra, geb, Huizum 4 nov, 1897, 
dr. vanDouwe, vleeshouwer, en Jetske Nijhoff, (• s-Gravenhage, Medemblikstraat 22), 

IX b, DOUWE BEEKHUIS, geb, Leeuwarden 20 aug, 1924, correspondent, tr. Sliedrecht 
16 nov. 1955 Elizabeth Kraaljeveld, geb, ald, 24 oct, 1924, dr, van Cornelis, 
zuigerbaas, en Metje Visser, (r s-Gravenhage, Wormerveerstr, 170), 

Uit dit huwelijk; 
1, Anna Elizabeth Beekhuis, geb. ; s-Gravenhage 17 oct, 1956, 
2, Mia Beekhuis, geb, ; s-Gravenhage 6 juni 1958, 

VIII e. ZEGER CLOECK BEEKHUIS, geb, Leeuwarden 30 april 1901 Na eindexamen H.H, 
school te Harlingen bankbediende te Amsterdam (27 dec, 1919 - 15 mei 1920), op 
kantoor bij familie te Leeuwarden en sedert mei 1920 bij de fa, C.B, van Woerden 
& Zonen, kaasexporteurs te Akkrum , waar hij 1924 tot procuratiehouder werd benoemd. 

Hij werd 1941 lid van de Doopsgezinde kerkeraad (sedert 1945 boekhouder), 

81 



Na den oorlog was hij zes jaar penningm1" van het Akkrumse Nutsdepartement en als 
zodanig (1948 - 1950) secretaris van het toen opgezette Nutsjeugdwerk. Sinds 
1947 is hij voorts penningmr van de afd. Utingeradeel van het Ned. Rode Kruis. 

Hij huwde te Leeuwarden 13 aug. 1924-met Elisabeth Lambertina Heida, geb. ald. 
18 april 1900 als dochter van Hendrik, broodbakker, later caféhouder, en Elisa
beth Anna Johanna van der Woude. (Akkrum, Boarnsterdyk 25). 

Uit dit huwelijk: 
1, Johan Coenraad, volgt IX c. 
2. Elisabeth Anna Beekhuis, geb. Akkrum 6 febr. 1929, behaalde de getuigschrif

ten van ULO en (te Leeuwarden) huishoudkundige en werkte eerst enige jaren in 
het Katwijkse Zeehospitium en daarna bij de dieetafd. van het Stads- en Acad. 
Ziekenhuis te Utrecht. Zij tr. Utingeradeel 19 aug, 1953 Klaas Lanting, geb. 
Leeuwarden 19 maart 1925, belastingambtenaar Akkrum, aug. 1953 Woerden, sedert 
1957 werkzaam bij den accountantsdienst van het dept. van financiën, zn. van 
Jelte, spoorwegbeambte, en Jacoba Theodora Knorr. (alsnog Woerden.) 

f IX c. Ds JOHAN COENRAAD BEEKHUIS, geb. Akkrum 27 sept. 1925, studeerde, na 
R.H.B.S. Leeuwarden en staatsexamen, 1948 - 1955 theologie te Amsterdam, waar hij 
1950/51 ab actis was van het theol,dispuutgezelschap Ruse en 1952/53 praeses van 
ETEBON, Sedert 1 mei 1955 doopsgezind predikant van Edam, Monnikendam en Middel ie. 

Hij tr. Utingeradeel 13 april 1955 Jeltje Jaarsma, geb, Nes (Ut.) 3 maart 1927, 
dr. van Hendrik, veehouder, en Flske van Dam. (Edam.) 

Uit dit huwelijk: 
1. Elske Beekhuis, geb. Edam 23 jan. 1956. 
2. Zeger Cloeck Beekhuis, geb. Edam 27 maart 1958. 

VIII f. PIET BEEKHUIS, geb. Leeuwarden 26 juli 1907, behaalde sept. 1927 het 
diploma werktuigbouwkunde aan de MTS aldaar, vertrok april 1C28 naar Amsterdam en 
oct. d. a. v» naar Hengelo (Ov.), waar hij tekenaar is bij de H(oll. )S(ignalen &) 
A(pparaten) F(abriek). 

Hij tr. Hengelo 16 febr. 1939 Aalt jen Hendrika Karmerood, gçb. ald. 7 aug. 1910, 
dr. van Johannes Albertus, zaalknecht HSAF, en Johanna Mina te Riet. (Hengelo, Ru-
dolfstr. 75). 

Uit dit huwelijk: 
1, Johan Coenraad Beekhuis, geb. Hengelo 3 dec. 1940. 
2. Johanna Beekhuis, geb. Hengelo 31 maart 1948= 

B 
V i. HERMANNUS BEEKHUIS, geb. Garijp 8, ged. 11 nov. 1798, werd 28 sept. 1819 als 
student te Groningen ingeschreven en vestigde zich na het behalen zijner diplomas 
18 aug. 1821 als genees-, heel- en vroedmeester te Leens, waar hij tot nov. 1872 
practiseerde. Het jaar te voren was hij bij zijn jubileum gehuldigd, waarbij her
dacht werd, hoe hij zich in 1826 zeer geweerd had bij de toen heersende epidemie. 
Uit Leens kreeg hij bij deze gelegenheid een zilveren blad met inscriptie en twee 
kristallen schenkkannen, en uit Hornhuizen de reproductie van zekere Amsterdamse 
schuttersmaaltijd. Ook was hij ouderling, lid classicaal bestuur etc,14), 
Hij overleed te Groningen 12, begr. 15 niei 1875, en tr, Loppersum 27 mei 1830 
Wildyna Christyna Uilkens ("Dientje"), geb. ald, 16 juli, ged, 10 aug. 1800, 
+ Eext28oct, 1875, dr. van ds Theodorus Frederik en Katharina Arnoldina Koning. 
, Uit dit huwelijk: 

1. Catharina Arnoldina Beekhuis, geb. Leens 10 febr, 1832, + Deventer 7 aug. 
1890, tr, Leens 18 oct, 1871 ds Willem Gerard Stuivinga, geb, Hoogezand4 mei 1828, 
predikant Eenum (Gron.), na emeritaat 8 nov. 1895 naar Groningen vertrokken, waar 
hij 28 april 1906 overleed, zn, van ds Geert Willem, predikant, en AleidaGesina 
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Uilkens en wedr van Johanna Cornelia Damman. 
2. Willem, volgt VI h. 
3. Theodorus Frederikus Beekhuis, geb. Leens 1 april 1836, sedert 9 jan 1855 

student te Groningen, scheepsarts op schip "Aldebaran", aan de cholera overleden 
te Soerabaya 11 sept. 1867. 

4. Harmannus Diderikus Kloeck Beekhuis, geb. Leens 8 mei 1839, + ald. 12nov„ 
1842. 

5. Jacobus Johannes, volgt VI i. 
6. Janke Diederica Beekhuis, geb. Leens 12 mei 1846, 1914 - 1920 lid Damesco

mité handwerken bij commissie v. toezicht op het L. 0. Sneek, + Sneek, rusthuis 
Nieuw Frittemahof 15 aug» 1935, tr. Leens 29 juli 1872 ds Jacobus Johannes Kei' 
zer, geb. Wetsinge 26 mei 1846, predikant, 1872 Eext ca., 1875 Surhuisterveen, 
1878 Terwispel, 1883 Lippenhuizen, 1886 Tjalleberd ca., 1888 - 1897 Mantgum en 
Schillaard, + Mantgum 9 nov. 1897, zn. van ds Jan, predikant Wetsinge en Sauwerd, 
en Fenna Sara de Muinck. 

VI h. Dr WILLEM BEEKHUIS Herm' z' n., geb. Leens 15 jan. 1834, sedert 20 sept. 
1853 student te Groningen, waar hij 27 juni 1861 tot medicinae doctor promoveerde 
op dissertatie: "Verhandeling over emphysema pulmonum" en 3 juni 1865 op stelling
en in de verloskunde. 

Hij vestigde zichc. dec 1861 als arts te Sybrandaburen KB 24 febr. 1863 nº 83 
2e luit. 5ecie. 3e afd. rust. schutterij in Friesland (Rauwerderhem en Idaardera-
deel).na de reorganisatie KB 6 febr. 1869 nº 4 4e compagnie 8e bat. (Hennaardera-
deel en Rauwerderhem). Na c1872 bevorderd te zijn tot kapitein, werd hem KB 
21 juni 1888 nº 19 eervol ontslag uit den dienst verleend. 

Hij vertrok 6 juli 1901 naar Sneek en overleed aldaar 25 juli 1911. 
Hij tr. Rauwerderhem 4 april 1867 Titia Christina Houdina Idzerda, geb. 

Rauwerd 4 jan. 1840, + Sneek 15 maart 1902, dr. van Henrikus Reneman, genees-, . 
heel- en vroedmeester, en Machteltje Lemke. 

Uit dit huwelijk: 
lo Wildina Christina Beekhuis, geb, Sybrandaburen 3 mei 1868, + Groningen 

29 mei 1952, tr. Rauwerderhem 26 juli 1888 dr. Gerben Bouma, geb. Sneek 9 juni 
1858, arts aldaar, ridder Oranje Nassau, + Sneek 29 jan. 1935, zn. van Nammen 
Gerbens, koopman, en Akke Droge. 

2 Henricus, volgt VII c. 
3. Herman Theodorus Frederik, volgt VII d. 

VII c HENRICUS BEEKHUIS, geb. Sybrandaburen 5 jan.. 1872, sedert 18 sept, 1890 
medisch student te Groningen, waar hij 1893/94 foarsitter was fan •' t selskip 
Frisia en assessor I, tevens signifer van de gymnastiek- en schermvereeniging 
"Donar" en 1894/95 praeses der sociëteit Mutua Fides en fiscus der leeszaalcom
missie., alsmede ab actis der Medische Faculteit en fiscus der stud. roeivereeniging 
"Aegir", en tenslotte 1895/96 assessor II der studenten IJsclub "Doe wel en zie 
niet om". 

Na zijn artsexamen (31 maart 1898) vestigde hij zich als huisarts te Bois-
ward, waar hij oprichter of medebestuurder van o,a. Groene Kruis en Zwembad was. 
Hij bevorderde de lichamelijke opvoeding en seizoensporten als schaatsen- en 
wielrijden. Daarnaast was hij 1901 - 1935 voorzitter van de commissie van toezicht 
op het Lager Onderwijs te Bolsward en voorzitter der gemeentelijke commissie voor 
de lichamelijke opvoeding aldaar. Laatstgenoemde functie bezorgde hem KB 25 aug. 
1925 nº 63 het ridderkruis in de Orde van Oranje Nassau, 

Om rust te nemen vertrok hij 9 sept, 1935 naar Den Haag. doch al spoedig 
bouwde hij daar weder een praktijk op, die hij eerst in zijn tachtigste jaar op
gaf. Tot kort voor zijn dood bleef hij echter artsencursussen en -congressen be
zoeken. Hij overleed te ' s-Gravenhage 22 febr, 1959 (crematus), 
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Hij tr, Groningen 12 juni 1899 Anna Maria Kranenburg, geb. ald, 31 oct. 1877, 
dr, van Roelof, koopman, enErnestinaFrederika Rost. Zij was 1908 - 1928 correspon
dente te Bolsward van het Instituut voor doofstommen te Groningen, 1920 • 1940 
bestuurslid van het Friesch Volkssanatorium te Appelscha en 1921 - 1927 departe
mentssecretaresse van het Bolswarder Nut. (! s-Gravenhage, Duinweg 21c.) 

Uit dit huwelijk: 
1, Ernestina Frederika Beekhuis, geb. Bolsward 10 april 1900, studeerde 1917-

1920 in de nat. phil. faculteit te Groningen, was 1927 - 1932 bestuurderes van het 
Bolswarder Nutsdepartement en 1940 - 1949 van het Friesche Volkssanatorium, tr. 
Bolsward 9 mei 1921 Marius ten Cate, geb. ald. 20 juli 1892, arts en tijdelijk 
leraar Rijkszuivelschool te Bolsward, juli 1949 naar Amsterdam vertrokken, zn. 
van Laurens, brandstoffenhandelaar, later bankier te Groningen, en Cornelia Ger-
hardina Sanders. 

2, Willem Herman, volgt VIII g, 
3, Titia Christina Houdina Beekhuis, geb. Bolsward 12 maart 1906, tr. ald, 

13 juli 1925 Daniel Tierie, geb. Amsterdam 2 oct. 1894, werktuigk.Dipl, Ing,, 
resp. te Haarlem, Eindhoven, jan, 1935 ' s-Gravenhage, aug, d.a.y, Hillegersberg 
en sedert maart 1956 weder in Den Haag, zn. van Anthonie Hildebrand, toonkunste™ 
naar, en Aafje de Lange. (: s-Gravenhage, Duinweg 21c) 

VIII g. WILLEM HERMAN BEEKHUIS, geb. Bolsward 3 nov. 1902, studeerde, samen met 
zijn neef uit Sybrandaburen 1921 • 1930 medicijnen te Groningen, waar hij nov. 
1924 - nov. 1925 assessor I was van Mutua Fides en van de schermver. "Donar", 
welker praeses hij den volgenden cursus was. Na zijn artsexamen (6 maart 1930) 
vestigde hij zich te Eefde, Hij vertrok 10 jan. 1948 als leider van het 2e Frie
sche Roode Kruisteam naar Indië en werd bij raadsbesluit der gemeente Zeist dd. 
7 juli 1958 benoemd tot directeur der G.G.D. aldaar. 

Hij tr, Groningen 22 april 1929 Margaretha Elisabeth Leverland, geb. ald. 
13 juni 1906, dr, van Gerrit Jacob, dir. Groninger Waterleiding, en Johanna 
Catharina Elisabeth van Broekhuizen. 

Uit dit huwelijk: 
1 Johanna Beekhuis, geb Groningen 27 maart 1930, 
2. Henricus Beekhuis, geb. Eefde 13 jan, 1932. studeerde 1951-(doctoraal 

febr.) 1958 natuurkunde te Groningen. 
3. Gerrit Ernst Beekhuis, geb. Eefde 28 febr. 1938. 
4. Willem Houdijn Beekhuis, geb, Zutfen 11 febr, 1944, 

VII d, HERMAN THEODORÜS FREDERIK BEEKHUIS, geb, Sybrandaburen 9 oct, 1873, kwam 
26 oct, 1891 als medisch student te Groningen aan, was 1894/95 ponghâlder fan 't 
selskip Frisia, 1895/96 assessor I van Aegir, 1896/97 en ' 97/98 penningm1" resp, 
fiscus van de stud. IJsclub " Doe wel en zie niet om ", Nazijn artsexamen (7 juli 
1898) ging hij terug naar zijn geboortedorp, waar hij 1908 kerkvoogd werd (1909 
tot zijn vertrek administrerend) en,1912 - 1922 A.N.W.B, consul was. 

De Prov, Ver. Het Groene Kruis diende hij 1906 - 1910 in het bestuur en 
1915 •- 1937 was hij lid hoofdbestuur (sedert 1920 penningm1", later erelid) van 
het Friesch Volkssanatorium Heremastate, Joure (1922 naar Appelscha). Hij vertrok 
11 dec, 1935 naar Blaricum en overleed aldaar 27 mei 1958. 

Hij tr. Almelo 4 aug. 1902 Tri ent je Bruining, geb. Ruinen 4 sept. 1882, dr, 
van ds Petrus, N.H.predikant, en Tettje Bolt. (Huizen, Rembrandtlaan 26). 

Uit dit huwelijk: 
1 Willem Henri, volgt VIII h. 
2, Petrus Beekhuis, geb, Sybrandaburen 19 juni 1906, was 1924 - 1928 medisch 

student te Groningen, en is thans analist. (Huizen), 
3, Herman Johan, volgt VIII i„ 
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VIII h Dr WILLEM HENRI BEEKHUIS, geb. Sybrandaburen 18 sept, 1903, studeerde 
1921 - 192 9 medicijnen te Groningen, Werd 20 oct, 1924 assessor II van Mutua Fi-
des en 29 jan. 1925 (-2 nov. d. a, v,) praeses dezer sociëteit, Later (1926/27) 
was hij nog voorzitter der Medische faculteit, Na zijn artsexamen (23 mei 1929) 
assisteerde hij eerst 3Y2 maand chirugie bij Prof, Koch, oct. d, a. v, - oct. 1933 
interne geneeskunde bij Prof, Polak Daniels en daarna in dezelfde kliniek als 
hoofdassistent tot oct, 1935. Na reeds als internist te Zaandam (tevens voor 
Purmerend) gevestigd te zijn, besloot hij zijn opleiding 12 april 1938 met de 
verdediging van zijn dissertatie "Complementbindingsreactie volgens Witebsky, 
Klingenstein en Kuhn bij tuberculose". Zijn oudleermeester Polak Daniels trad op 
als promotor, 

Hij tr. Hamburg 19 nov, 1932 Gerda Karoline Kaufmann, geb. ald, 15 sept. 1910, 
dr. van Dr, Michael, Oberstudienrat, leraar Frans en Engels a/h Heinrich Hertz 
Eealgymnasium, en Alwina Caroline Alvilda Lange, (Zaandam, Ooievaarstraat 65). 

Uit dit huwelijk: 
1, Herman Michael Beekhuis, geb. Groningen 27 aug. 1933, ving, na het volbren-

en van zijn militairen dienst, 1956 de studie aan in de tandheelkunde te Groningen, 
2, Cornelis Pieter Beekhuis, geb. Zaandam 18 april 1937, voltooide juli 1959 

de opleiding werktuigbouw aan de HTS te Amsterdam, 
3, Johan Willem Beekhuis, tweeling met den voorafgaande, begon, 1955, als 

technol. student te Delft, doch zwaaide febr. 1957 om naar de medische faculteit 
te Groningen. 

4, Michael Hans Beekhuis, geb, Zaandam 25 nov. 1942, 

VIII i. HERMAN JOHAN BEEKHUIS, geb. Sybrandaburen 31 oct, 1914, begon 1933 de 
medische studie te Groningen, was 1935/36 praeses der billardvereniging "De 
Groene Pommerans", en nov, 1936/37 assessor I van den 111. Sen. Stud, Groningen, 

Als assistent, later (tot 1949) hoofdassistent bij Prof, Engelhardt be
reidde hij zich voorop zijn huidige werkkring als gynaecoloog te Tiel, na eerst, 
aanvankelijk bij de landmacht, daarna, 1949/50 een jaar bij de marine als off, 
van gezondheid Ie klasse (eerv, ontslag KB 28 sept, 1959 no 80) te hebben gediend, 

Hij tr. Haren 21 juni 1943 Mr, Helene Margaretha Dorothea Rost Onnes, geb, 
ald. 4 aug. 1918. dr, van Willem, graanhandelaar, en Meta Dorathea Ludmilla König, 
(Tiel), 

Uit dit huwelijk; 
1, Herman Willem Beekhuis, geb. Hilversum 31 maart 1944, 
2, Willem Johan Beekhuis, geb. Groningen 31 aug. 1945. 
3, Albert Pieter Beekhuis, geb. Groningen 20 maart 1947, 
4, Johan Roelof Beekhuis, geb, Tiel 26 mei 1952, 
5, Joris Jan Beekhuis, geb, Tiel 5 juli 1955, 

VI i, JACOBUS JOHANNES ("KOOS") BEEKHUIS, geb. Leens 28 oct, 1841, ging naar zee 
en zeilde juli 1868 als kapitein uit op zijn eerste 'eigen" bodem; later voer hij 
op de driemastschoener "Spes Nostra", 

Hij was na zijn huwelijk te Ulrum gaan wonen, maar mei 1878 vestigde hij 
zich te Sneek, als zeemlederfabrikant, en handelaar in pharmaceutische artikelen 
en verbandstoffen, In 1881 werd hij voor de Ver,Burgerrecht (waarvan hij 1894 
bestuurslid was) lid van de gemeenteraad, waar hij vooral in de meer technische 
commissies zitting had Sedert KB 25 nov, 1898 nº 35 was hij lid, KB 24 sept. 
1900 nº 19 voorzitter van het college van regenten over de strafgevangenis, tevens 
huis van bewaring te Sneek, 
Hij had een scheepvaartkundige bibliotheek, die na zijn dood door Van Stockum in 
Den Haag werd geveild (20 nov, 1909). Hij overleed te Sneek 22 april 1908. 

Hij tr, Ulrum 16 juni 1869 Grietje Alingh Swaluë; geb, ald. 1 aug, 1843, 
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+ Sneek 31 dec, 1921. dr, van Christiaan Swaluºë, geneesheer, en Hester Louwes, 
Uit dit huwelijk: 
1, Hermannus Beekhuis, geb. Ulrum 25 april 1870, + Leens 5 aug. d, a. v, 
2c Hermanna Beekhuis., geb. Leens 30 maart 1872, 1907 - 1919 bestuurslid Ver, 

"Dorcas", Sneek, tr, ald, 14 oct, 1896 Ritske Velstra, geb, Mantgum 15 dec. 1870, 
particulier, + Ems (Nassau) 27 juli 1899, zn. van Kornelis, burgemeester Baarde-
radeel, en Antje Bosma, (Sneek, Wijde Noorderhorne 1.) 

3. Hester Christina Beekhuis, geb. Ulrum 22 aug. 1874, tr, Sneek 30 maart 
1898 Wijtse Hajonides van der Meulen, geb. Leeuwarden 25 dec. 1868, commies poste
rijen 3e, 16 juli 1903 2e, 1 dec, 1909 Ie klasse, alles te Zwolle, 16 mei 1914 
directeur postkantoor Vught, +Sneek 30 maart 1916, zn. van Pieter, vlashandelaar, 
en Anna Gorter, (Bergen, N.H.. Hoflaan 7.) 

4. Willem, volgt VII e. 
5. Christine Louise Gesine Beekhuis, geb. Sneek 3 nov, 1878, + Groningen 

19 dec, 1957, tr. Sneek 14 juni 1899 Auke Brugmans, geb. Groningen 26 mei 1870, 
koopman (lid fa Brugmans & Co), later assuradeur, liberaal lid Gemeenteraad, 
Prov,Staten en Kamer van Koophandel, officier Oranje Nassau 15), + Groningen 1 
dec. 1956, zn. van Izaak Johannes, lid fa Brugmans & Co, en Catharina Hayona 
Napjus en broeder van de Amsterdamse historicus Hayo Brugmans, 

VII e. WILLEM BEEKHUIS, geb. Niekerk (Ulrum) 13 juli 1877, volgde zijn vader op 
in de fa, J,J.Beekhuis, in pharmac,artikelen, Daarnaast was hij 1916 - 1950 be
stuurslid van Hulp in Nood, 1917 - 1924 diaken en 1921 - 1933 notabele der N.H. 
gemeente en ook bestuurslid der Ver. voor T.B.C.-bestrijding, alles te Sneek. 

Hij tr. Sneek 30 mei 1906 Anna Hesselink, geb, ald, 15 febr, 1882, 1919 -
1923 lid gemeenteraad voor de S.D.A.P., dr. van Jacob, wijnkoper, en Welmoedina 
Dorama, (Sneek, Waterpoortsgracht 24), 

Uit dit huwelijk: 
1. Welmoedina Beekhuis, geb, Sneek 28 juni 1908, apothekersassistente Amster

dam, + Sneek 2 juli 1959, tr, Amsterdam 1 juni 1949 Mr.Geldolph Adriaan de Lange, 
geb, Alkmaar 11 nov, 1904, advocaat en procureur, rechter en kantonr.plvv. aldaar 
en oudlldderfa, De Lange en de Moraaz, zn, van Mr. Antonius Matthias, adv^ etc, 
en Amalia Anna Jacoba Kann 16), (Schoorl. Biekerslaan 1), 

2. Jacobus Johannes, volgt VIII j, 

VIII j, JACOBUS JOHANNES BEEKHUIS, geb, Sneek 12 juni 1912, behaalde febr./maart 
1937 het einddiploma werktuigbouwkunde aan de M.T.S. te Leeuwarden. Maart 1938 
kwam hij bij de machinefabriek van Stork te Hengelo (0v), april 1946 bij de 
machinefabriek de Hoop te Rotterdam, daarna als technisch inkoper bij deBilliton 
Mij, in den Haag en sedert 1 oct, 1958 in gelijke functie bij het technisch bu
reau Schuytvlot te Heemstede., 

Hij tr, Hengelo 25 sept, 1943 Trientje Kamphuis, geb, Hoogezand 12 dec. 1918, 
dr. van Adrianus, commies P. T. T., en Zwaantje Kunst. (ä s-Gravenhage. Huisduinstr, 
39), 

Uit dit huwelijk; 
1. Willem Helmerus Beekhuis, geb, Hengelo 27 febr, 1945. 
2, Adrianus Beekhuis, geb, Sneek 27 juni 1947, 

c 
V .],' CHRISTIAAN HOUDIJN BEEKHUIS, geb, Oenkerk 29 maart 1814, werd KB 12 oct, 
1842 nº 36 benoemd tot notaris te Buitenpost, In dezelfde jaren was hij 2e luit. 
Ie bat,Ie afd, rustende schutterij in Friesland, KB 10 dec. 1847 no 147 item 5e 
cìe 3e bat, Ie afd, en 1852 • 1867 Ie luitenant bij dezelfde eenheid. 
Sinds de oprichting in 1848 tot 29 mei 1858 was hij secretaris der zeilvereniging 
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Oostergoo. Zijn eerste schip was (1848) de "Sperwer", Drie jaar later zeilde 
hij met de "Arend" in de klasse beneden 5 el. Later (1857. 1861 en 1864) kwam 
hij driemaal uit in de boeierklasse met de "Castor", die in 1881 weer aan de 
start verscheen, vermoedelijk met zoon Cornelis als stuurman. Deze bezat de 
"Castor' later samen met mr. J.D. v. d. Plaats en mr. L. D.W Losecaat Vermeer. 

Bij KB dd. 10 mei 1880 nº 15 werd hem Leeuwarden als standplaats aangewezen. 
Hij woonde hier eerst Tweebaksmarkt B41, daarna Ossekop C 13 (thans nog door o.a. 
mr, C.H.Beekhuis als kantoor gebezigd) en overleed aldaar 12 oct. 1885. 

Hij tr. Leeuwarden 15 febr. 1885 Geesje Feddes, geb. ald. 22 dec. 1831, + 
Leeuwarden 24 sept. 1882, dr. van Cornelis Jansz, , koopman, en Claaske van der 
Meulen Heymans. Zij was een begaafde en in haar gezin zeer geliefde moeder, die 
wordt gehouden voor de schrijfster yan het anonyme geschrift', "Gelijk recht voor 
allen ! Door eene vrouw" l'O . waarin de achterstand in. civielrechtelijk opzicht 
der vrouwen bestreden wordt. 

Uit dit huwelijk: 
1, Willem Jan Diderik Beekhuis, geb. Buitenpost 25 aug, 1S56, begon 4 nov, 

1873 de studie in de nat, phil. faculteit te Groningen, doch overleed reeds 29 
noy. 1878 in zijn geboorteplaats. In het straks te noemen "Nagelaten werk" van 
zijn zuster Steinmetz wordt hij vermeld als maker van lange verzen, 

2 Cornelis, volgt VI j, 
3, Janke (door arr, rechtb. ss-Hage 6 aug, 1909 gewijzigd in Jennie) 

Diderika Willemina Beekhuis, geb, Buitenpost 4 nov. 1860, + : s Gravenhage 22 juni 
1940, tr, 1 ald, 21 maart 1899 met haar neef ds Willem Beekhuis, (VI d ), geb, 
Oosterhaule 26 juli 1845, predikant, toente Engelen, 1900 Olst, 1905 Valkensm ard: 
+ ald, 21 juli 1908, zn„ van ds Helmerus en Dina Keizer; tr, 2 ' s-Gravenhage 
12 april 1911 Johannes Josephus Reeringh, geb, Rotterdam 22 sept,. 1848, kapitein 
der mariniers, + : s-Gravehhage 5 maart 1918, zn- van Pieter Bernard, controleur, 
en Johanna Elizabeth Tomson, 

4, Jan Claas Beekhuis, geb. Buitenpost 24 dec, 1861, + Leeuwarden 28 dec, 1882. 
5, Klaaske Aleida Beekhuis, geb. Buitenpost 28 febr, 1865, op eigen verzoek 

bij vonnis der arr, rechtb, te Leeuwarden 30 juni 1898 onder curatele geplaatst, 
+ Apeldoorn 15 april 1925» 

6, Aleida Magdeltje Beekhuis, geb, Buitenpost 20 april 1866, + 's-Graven
hage 26 juli 1945, tr, ald, 2 oct, 1895 Hendricus Petrus Bremmer, geb. Leiden 17 
mei 1871, kunstschilder en -kenner, oct, 1951 dr, h, c, (Groningen), + 's-Gra
venhage 19 jan. 1956, zn, van Willem, logementhouder, en Cornelia Wilhelmina Du-
mortier 18)a 

7, Geertruida Wilhelmina Beekhuis, geb. Buitenpost 1 oct. 1867, + Weltevreden 
(Batavia) 20 sept. 1913, tr, Amsterdam 13 juli 1905 Prof.dr. ir, Jan Versluys, 
geb. Groningen 4 sept, 1880, 1905 mijnbouwk. ing, (Delft, T.H. en Ecole superieure 
des mines, Parijs), 1916 doctor techn, wetensch, op proefschrift; "De capillaire 
werkingen in den bodem", 1907 - 1912 ingenieur bij het mijnwezen in Neder 1, Indie\ 
1912 - 1914 werkzaam voor verschillende maatschappijen, 1915 1919 hydroloog van 
het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening te s-Gravenhage, 1918 1919 tevens 
privaatdocent T.H, in hydrologie, 1919 - 1924 dir. gem, waterleidingSoerabaya en 
lid gewestel.. raad aldaar, 1926 - 1927 plvv, hoogleraar T.H. in de practische 
geologie, jan, - juni 1927 ingevolge opdracht van den minister van Koloniën reis 
naar Suriname en Curaçao voor advies inzake aanleg der waterleiding aldaar. Na 
terugkomst werd hij 1927 adviseur Bat, Petr, Mij en 1932 buitengewoon hoogleraar 
in de geologie en de economische mineralogie aan de Stedelijke Universiteit te 
Amsterdam. Bovendien werd hij 1926 lid van de Kon. Academie van Wetenschappen 
aldaar en 1930 van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam, 

Hij was een zoon van den Amsterdamsen uitgever Willem Versluys en van Annette 
Wiea Luka Poelman, die 1894 de eerste voorzitster werd der Ver, voor Vrouwenkies-
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recht, en overleed te Amsterdam 1 maart 1935, Hij hertr, eerst (door echtsch. ont
bonden) Johanna Leonie van der Eerden en daarna ' s-Gravenhage 9 jan 1926 Maria 
Johanna Jacoba van der Kaaden. 

8. Wilhelmina Beekhuis, geb. Buitenpost 18 maart 1869. + Utrecht 5 nov, 1921, 
tr.. : s-Gravenhage 3 oct. 1894 Mr, Sebald Rudolph Steinmetz, geb-. Breda6dec, 1862, 
+ Amsterdam 5 dec, 1940, zn. van Johannes Rudolph, luit,kol,, en Chrístina Wil
helmina van den Boogaard en gesch. echtgen. van Martha Johanna Fiesel, 

Professor Steinmetz publiceerde na haar dood haar volledige, in handschrift 
nagelaten geschriften *9) a j n ^e inleiding hiervan vertelt hij hoe zijn zeer 
emotionele vrouw maar ëên jaar op de meisjesschool is geweest. Voor het classi-
cale onderwijs was zij niet recht toegankelijk, almede, doordat zij toen verzen 
schreef en toneelstukjes vervaardigde, die met;succes opgevoerd werden. Ook droeg 
zij in haar jonge jaren zelve wel voor. Na dat jaar kreeg zij les van haar ou
dere zuster Leida, met beter gevolg. Later studeerde zij zelve veel, b, v, Franseen 
Engelse poëzie, Shelley las zij meer dan eens, Rostand' s Chantecler tot zij het 
geheel begreep, In al haar werk was zij zeer nauwkeurig, 

In 1899 vertrokken beide zusters voor een half jaar naar Genève, waar Willy 
enige cursussen aan de hoge meisjesschool volgde en tenslotte liep zij te Leiden 
drie jaar litteraire colleges, 

Zij was sterk neurasthenischj. Lief en zacht was zij van haar jeugd af. Terecht 
zei broer Willem van haar; "Onze achtste is de zachtste", maar ook gold zij als 
de vrolijkste van allen. Vrolijk en geestig, guitig en schalks was zij als kind 
en jong meisje. 

Het gepubliceerde werk bestaat uit enige, gedateerde gedichten, het verhaal 
Maja, dat zij eerst veel groter gedacht had en waaraan zij heel 1'ang heeft ge
schreven (het plan hiertoe ontstond reeds in haar Velper jaren (1894 - 1897)), 
en een onvoltooide, 1904 begonnen roman van oorspronkelijk 5 hoofdstukken, waar 
er later nog twee aan zijn toegevoegd. Jarenlang heeft zij haar werk aangevuld, 
erin geschrapt en gevijld, telkens opnieuw. 

Haar man. Professor Steinmetz begon zijn loopbaan als jurist, maar reeds als 
student toonde hij een belangstelling voor menselijke verschijnselen, die verre 
uitging buiten wat een jurist in die dagen als zijn arbeidsveld beschouwde. Voor
al de psychologie interesseerde hem sterk en te Leipzig kon hij zich enige tijd 
aan de studie daarvan wijden, alsmede aan die in de ethnologie en sociologie. 
Hij promoveerde 1892 op "Ethnologische Studiën zur ersten Entwicklung der Strafe", 
die door zijn promotor die zich onbevoegd achtte ter (gunstige) beoordeling: 
werd gezonden aan Edw. B, Tjïlor in Engeland, 

Hij was persoonlijk bevriend met den psycholoog Heymans en hield zich een 
tijdlang onledig met de vrouwenquaestie. De theorien, die hij op zijn lezingen, 
cursussen en in zijn geschriften verspreidde ontmoetten nogil wat tegenstand, 
waarbij de wijze, waarop hij zijn bestrijders soms onderhanden nam, hen niet 
zachtmoediger placht te stemmen. 

Nadat hij in 1895 privaatdocent in de ethnologie was geworden aan de Utrechtse 
Academie en 1900 in de sociologie te Leiden, werd hij H sept 1907 Amsterdamse hoog
leraarinde politische aardrijkskunde volkenkunde en de land- en volkenkunde 
van den Oostindischen archipel (1922 - 1927 tevens verbonden aan de economische 
faculteit) De benoeming wekte enig opzien. De opvatting dat de geographie, voor
zover ze zich met menselijke verschijnselen ophield, zich moest beperken tot de 
studie van de invloed van het physische milieu en de volkeren op elkaar, maakte 
het arbeidsveld nauw Met physische verschijnselen had Steinmetz zich niet bezig
gehouden en politiek werd hij nauwelijks competent geacht. Maar juist een outsider 
bleek nodig om de geographie van den mens uit het slop te halen; waarin, ze .geraakt 
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was, Als ethnoloog gewend, allerlei menselijke verschijnselen in zijn onderzoek 
te betrekken, verkondigde hij al spoedig, dat dit ook voor de hoger ontwikkelde 
volkeren moest geschieden, Hij stichtte hiermede de huidige sociographie in nauw 
verband met sociologie. Bij zijn leerlingen wekte dit veel geestdrift, Hên wees 
hij nieuwe wegen, maar zijn eigen geschriften behandelden meest ethnologie en so
ciologie. Hij was de eerste Nederlandse beoefenaar van de algemene volkenkunde 20) 

Hét gezin Steinmetz woonde tot 1897 te Velp (Gld), daarna in den Haag 1908 -
1916 te Amsterdam en tenslotte te Hilversum, ' 

9. Hermannus Albert, volgt VI k. 
10. Magdeltje Anna Beekhuis, geb, Buitenpost 13 juli 1871, tr. Leeuwarden 25 

aug, 1892 Jacqus Jean Bernard Joseph Jerôme Bouvy, geb. Dordrecht 9 maart 1866 
glasfabrikant aldaar, + Wassenaar 17 aug. 1934, zn. van Jacobus Johannes Bernar-
dus Josephus, glasfabrikant en lid gem, raad. en Johanna Maria Christina Gudden 
(Wassenaar, Karel Doormanlaan 26), 

11. Theoderus Helmerus Beekhuis, geb. Buitenpost 26 dec, 1872, + ald. 24 juni 
1873, 

12. Christiaan Houdijn, volgt VI 1. 

Mr; Cornelis 

Beekhuis, 
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VI j. Mr CORNELIS BEEKHUIS, geb. Buitenpost 10 juni 1858, werd 8 oct, 1877 jur, 
student te Leiden, was daar 1881/82iquaestor collegii en promoveerde 17 dec, 1884 
op diss.: "Het beding in zeker perceel een bepaald bedrijf niet uit te oefenen". 

Hij vestigde zich hierop als advocaat te Leeuwarden (jan. 1885), waar hij 
woonde en kantoor hield in het pand Ossekop 13. In 1894 werd hij lid van den raad 
van toezicht endiscipline, waarvan hij 1897 - 1923 secretaris, sedert 1898 tevens 
penningmeester en 1926 - 1936 deken was. 
Daarnaast werd hij KB. 30 sept, 1892 nº 34 kantonrechter plvv, en KB 27 oct, 1897 
no 49 rechter plvv, Als zodanig kreeg hij KB 19 juni 1933 nº 22 m, i. v, 1 juli 
eervol ontslag. Bij zijn veertig jarig doctoraat werd hij (KB 17 dec, 1924, 
nº 2) ridder in de orde van den Nederlanschen Leeuw. 

Tot zijn rechterlijke functies behoorde nog zijn plvv, lidmaatschap van den 
Raad van Beroep voor de personele belasting te Leeuwarden (1897 - 1915) en van 
dien voor de directe belastingen (1915 - 1928), 

De liberale kiesvereniging koos hem 1891 - 1895 in haar bestuur, waar hij 
1893 - 1894 de functie van vice-voorzitter waarnam. Te zelfder tijd, 18 juli 1893 
werd hij in den gemeenteraad gekozen, waar hij 22 aug. zitting nam en 9 juli 1898 
- sept, 1906 wethouder van openbare werken was, Sept, 1919 verloor hij zijn raads-
zetel, maar herkreeg dien 1 (m.'.i.v. 27) nov., 1923 en 13 jan, 1925 werd hij wederom 
tot wethouder gekozen, ditmaal van financiën, Sept. 1927 bedankte hij voor het 
raadslidmaatschap, 
De raad benoemde hem 18 nov. 1887 voor vier jaar tot voogd der Stadsarmenkamer, 
1888- 1898 was hij bestuurslid van de Hulpbank, 27 febr, 1888 werd hij directeur 
van de Spaarbank en 10 juli 1918 president dezer instelling. Hij was oprichter en 
jarenlang bestuurslid van de Nederl, Spaarbankbond, De Kamer van Navraag naar 
behoeftigen telde hem 1889 - 1892 onder haar bestuurders en 1892 •• 1898 de Leeu
warder Volksgaarkeuken, In 1902 werd hij regent van het St,Anthonygasthuis. waar
van hij in later jaren lid was van de beheerscommissie voor de boerderijen, wat 
een nauw contact met de pachters veroorzaakte. 
Tenslotte was hij 1907 - 1919 lid der Commissie van Toezicht op de Ambachtsschool, 

De cultuur diende hij in O.G., waarvan hij 1886 - 1889, en de Harmonie, waar 
hij 1888 - 1902 bestuurslid was De financiële commissie van laatstgenoemde in
stelling zat hij sedert 1909, tot zijn dood, voor. Als amateur-cellist trad hij 
1896 toe tot het toen opgerichte dilettantenorkest. Hij werd er mei 1896 eerst 
enige tijd penningmeester van, werd 1902 wederom bestuurslid en 1904 tot de op
heffing in 1906 voorzitter. Als raadslid deed hij veel voor het Stedelijk Muziek
corps en ook het Symphonie Orchest Leeuwarden en de Friesche Orkestvereeniging, 
waarvan hij 1928 - 1935 vice-voorzitter was,dankten veel aan hem, Dat hij nog 
juist de opheffing van de F.O.V, moest beleven, was een slag voor hem. 

Tot in zijn laatste levensjaar was hij een groot liefhebber van de jacht, de 
water en de ijssport. Als student roeide hij in Njord, na zijn komst te Leeuwar
den werd hij meteen (tot 1895) bestuurslid van de IJsclub, het laatste jaar 
vice-voorzitter. Reeds in 1886 kwam; hij in het bestuur van den Frieschen IJsbond, 
die hij 1895 - 1898 als vice-voorzitter en 1916 - 1928 als voorzitter diende. Het 
erevoorzitterschap was een welverdiende hulde, Ietwat buiten de reeks valt het 
keurmeesterschap der gemeentelijke harddraverijen, dat hij 1889 - 1896 bekleedde, 
maar het penningmeesterschap van de zeilvereniging Oostergoo (1893 - 1898) wäs 
een te verwachten post. Bij de latere watersportliefhebbers was de eenzame stuur
man van het motorbootje de Zwaan een bekende figuur. Vooral de Oudega5 ster Brekken 
met de naar hem genoemde Beekhuispolle genoten zijn belangstelling. 

Hij was (voor 1911) vice-voorzitter, 1916 tot zijn dood voorzitter van de 
afd. Friesland der Nederl, Jagersvereeniging, 1894 - 1899 bestuurslid (tot 1898 
penningmeester) van de Ver. ter bevordering der Zoetwatervìsscherij in Friesland 
en (vermeld 1916 - 1918) voorzitter der Leeuwarder afdeling van den Nederl, 

91 



Bond voor Lichamelijke Opvoeding, tevens lid der sporttereincommissie en voor
zitter van het comité voor de spelleiding Ook de Leeuwarder gezondheidscommissie 
telde hem 1917 - 1925 onder haar leden, 

Tot zijn dood was hij voorts (reeds voor 1908) voorzitter der onder Tietjerk 
gelegen waterschappen de Kleine Geestmervaart en de Oude Wartena: ster Trekvaart. 
Ook zat hij in het bestuur van het 1929 opgeheven Noorder Ruigland. eerst als 
vice-voorzitter, sedert 1917 als voorzitter. 

Tenslotte was hij nog directeur van het bijkantoor Leeuwarden van de Nationale 
Levensverzékeringsbank te Rotterdam, 1917 - 1925 commissaris van advies der Ver. 
voor Vaderland en Oranje en met anderen ijveraar voor de niet tot stand gekomen 
trambaan Leeuwarden-Drachten via Zwartewegsend. 

Na een mateloos lijden overleed hij te Leeuwarden 1 nov. 1936: 
Hij was te Groningen 2 juni 1886 gehuwd met Johanna Catharina van Giffen., geb. 

aldaar 13 nov, 1859, + Leeuwarden 26 febr, 1903, dr, van den boekhandelaar Lamber-
tus (bij wien LS84 zijn dissertatie verschenen was), en Johanna Hendrica Elisa-
beth van de Velde, 

Uit dit huwelijk; 
1, Geesje Houdijn Beekhuis, geb, Leeuwarden 5 juni 1887 Zij speelde 1903-1906 

mede als 2e violiste in het Leeuwarder Dilettantenorkest en werd ondertussen (1904 
1905) o l . v. den heer Bubberman, tekenleraar aan de R.H.B.S,, opgeleid voor de 
Rijksnormaalschool voor tekenen te Amsterdam, die zij na drie jaar met de acte M.0, 
voor tekenen verliet (1908). Nadien werkte zij als schilderes aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten in Den Haag" en op enige particuliere ateliers o.a, van 
Monnikendam en freule de Jonge, Te Leeuwarden schilderde zij voor zich zelve (de 
stedelijke kunstverzameling bezit nog een pastel van haar uit 1917, voorstellende 
de Opgang naar de Nieuweburen). gaf privaatlessen in tekenen aan kinderclubjes 
en ook enige tijd als waarneemster. aan de Meisjes H.B.S Zij zat 1917 1920 in 
het bestuur der Vereeniging Sneeuwwedstrijd-

Mei 1928 kwam zij op het bureau van de Pullmanclub te s Gravenhage, waar zij 
16 maart 1933 overleed, 

2, Johanna Hendrika Elisabeth ("Hanna") Beekhuis, geb, Leeuwarden 24 sept. 
1889. ontving aldaar pianoonderricht van hare moeder en mej. Draper, Vervolgens 
onderwees Peter van Anrooy haar te Groningen in de eerste beginselen der composi-
tieleer. Aan het Keulse conservatorium studeerde zij 1908 - 1911 piano en compo
sitie waarna zij tot 1912 bij Dirk Schäfer te Amsterdam priyaatles nam in piano 
en tenslotte nog een jaar de Keulse vakken volgde te Genève. 

Zij trad aanvankelijk op als pianiste en accompagnatrice bij concerten (o,a, 
herhaaldelijk te Leeuwarden), doch later legde zij zich speciaal toe op het com
poneren Na haar pianostudie te Weenen bij verschillende vooraanstaande figuren 
op dit gebied te hebben voltooid, bekwaamde zij zich verder in de compositieleer 
bij de Haarlemse, later Haagse dirigent Frits Schuurman, 

Met de Javaansen danser Raden Mas Jodjana maakte zij als begeleidster enige 
kunstreizen door Duits- en Zwitserland, terwijl zij tot bestudering der voor hare 
composities onmisbare folklore Bretagne, Catalonië, Marocco èn Corsica bezocht. 

Van haar hand verschenen enige koor- en orkestwerken (o.ä., Catalonia), lie
deren met begeleiding voor orkest en kamermuziekensembles die merendeels (ook 
ín het buitenland) werden uitgevoerd.22), (Ellecom. ,p/a Dr Steinmetz.h Dalsteyn), 

3, Lambertus Houdijn Beekhuis, geb, Leeuwarden 27 mei 1891, + Heiíoo 30 oct, 
1909, 
VI k, HERMANNUS ALBERT BEEKHUIS, geb. Buitenpost 9 juni 1870, werd 1887 vice-
voorzitter der Leeuwarder gymnastiek- en schermver, Brinio en ging sept, 1890 
rechten studeren te Leiden. Hier zat hij 1893/94 in het bestuur van Leovardia en 
Exercendo. Ook was hij eenverwoed sportsman, actief roeier, wielrenner, gewichts
heffer en schaatsenrijder, Hij was é*ên der genen, die in de strenge winter van 
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1890/91 de elfstedentocht reed, 
In 1894 onderbrak hij zijn studie voor een reis om de wereld, maar, in Cali-

forniºé". zijn latere vrouw ontmoet hebbende, keerde hij niet weer, doch kocht (1895) 
een farm bij Campbell (Calif,), Vijf of zes jaar later kocht hij een pruimenboom-
gaard aan de Pine Avenue te San José (Cal,); waar hij tevens bedrijfsleider 
was der coöperatieve pruimendrogerij, In 1904 werd hij benoemd tot superintendent 
van de fabriek te Hanford van de Californian Fruit Canners' Association (de latere 
Calif Packing Corp,), 

Door zich actief in de politiek te begeven met een anti-gok campagne, werd 
hij spoedig nayor van dit stadje van c. 6000 inwoners. Hij bewerkte Zondagsslui
ting van de tapperijen (het bordje vermeldde: Closed on Sundays by order of the 
Dutch Burgomaster !) en organiseerde de eerste hulp van buiten (wagenvrachten 
voedsel en kleding), die San Francisco na de aardbeving (18 april 1906) bereik
te. Nadien zat hij nog vele jaren in het bestuur der Openbare Leeszaal en de 
plaatselijke schoolcommissie. Hij steunde enthousiast de gymnastische prestaties 
der verschillende schoolploegen. 

In 1910 werd hij directeur van de North Ontaria Packing Cy, Als zodanig be
dacht hij een methode om gedroogde pruimen te pellen en een sorteermachine voor 
fruit, beide nog in gebruik. De eerste werd gekocht door de Calif Peach en Fig-
growers Ass,, waarvan hij 1916 - jan 1924 productieleider was. 

Ondertussen had hij (1918) een huis in Fresno (Cal,) gekocht, en een, voor
lopig verpachte- farm te Chowchilla (Cal), waar hij 1924 - 1928 zelf op woonde. 
Daarna bezocht hij eerst zijn geboorteland om de Olympische spelen bij te wonen 
en werkte hij 1929 1932 nog bij de Calif. Dried Fruit Ass. bij het kwaliteits
onderzoek van verschillende soorten gedroogde vruchten. Hij overleed te Los 
Angeles 28 juli 1940. 

Hij tr Aptos (Cal,) l5mei 1895 Caroline Sophie Marie Lotman, geb Amsterdam 
5 mei 1869, + 26 juli 1952, dr van Gerbrend, chemicus te Amsterdam, daarna far» 

. mer te Aptos en Sophia Frederika Leonhardi 
Uit dit huwelijk: 
1, Sophie Frederìque Beekhuis, geb San José 26 maart 1896, behaalde c, 1917 

een graad aan de Univ of California en tr, c. 1919 Henricus Dijkmans, geb. 
Dordrecht 23 jan. 1889, oud ingenieur bij de Pacific Telephone and Telegraph 
Company.zn y.̂ Henri, dist-ìllateur Dordrecht 1890 naar Amerika, alwaar musicus, en 
Henrièºtte Nijgh 

2, Geesje Houdinia Beekhuis, geb, San José 21 aug, 1897, BA. aan de Univ, 
of Calif. 1919 1924 doctor of osteopaí^y aan het College of Osteopathie Physi-
cians & Surgeons en 1948 Master of Science aan de Univ. of Calif, Zij was 1925-
1955 professor of Biochemistry en chef van dat departement aan het College of 
Osteopathie Physicians and Surgeons te Los Angeles, 1955 •- 1957 acting dean en 
sedert appointed dean. Zij is lid van de Amer. Chemical Soc. , de Amer. Ass, for the 
advancement of Science de New York Academy of Science, l K l ; Ü X;. de soroptomist 
club of Los Angeles, de American Ass. of Medical Colleges, en de Am, Ass, of Osteo
pathie Colleges. 

Artikelen vanhaar verschenen in verschillende medische bladen. Zelve wordt zij 
beschreven in "Who; s Who in Am. Education", "Who1 s Who in American Women" en in 
"Leaders in American Science", 

, Zij tr 17 aug, 1926 John Cleaver Bell. geb, Manitoba (Canada) 28 nov. 1902, 
zn. van John N. en Dorcas Margaret Henry. Dit huwelijk bleef kinderloos. 

3, Herman Al bert, volgt VII f. 
4 Karel Houdijn Beekhuis, geb, San José 21 febr 1903, studeerde aan de Uni-

versity of California en behaalde 1924 den graad van Bachelor of Science Sinds 
1931 werkte hij bij verschillende olieproducenten. Januari 1955 vestigde hij 
zich te Wassenaar als president- directeur van Aramco Overseas Company te s-
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Gravenhage, een dochtermaatschappij van de Arabian American Oil Cy Bij KB dd. 
18 april 1958 nº 71 werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranj e; Nassau, 
Hij tr. Carmel 26 sept. 1936 Avice Naomi Eichholtz, geb. San Francisco 24 sept. 
1910, dr. van Lenard, spoorwegambtenaar, en Anna Florence Bridge. (Wassenaar, 
Teylingerhorstlaan 10). 

5. William Houdyn, volgt VII g. 
6. Theodore Houdyn Beekhuis, geb. Hanford 9 nov. 1907= kwam, na het behalen 

van zijn B, Sc. graad aan de Univ. of Calif. (1934). 6 aug, d. a.v. bij de Standard 
Oil Cy of California. 
Hij tr. 9 juli 1942 Beatrice Marilyn Luft, dr. v, Olaf M,, schrijnwerker en aan
nemer. 

VII f, HERMAN ALBERT BEEKHUIS Jr., -geb. San José 16 juli 1901, studeerde eerst 
aan de University of California., waar hij 1923 B. Sc werd en daarna aan Yale, 
waar hij 1926 het Philosophisch doctoraat verwierf. Reeds het jaar tevoren was 
hij als research chemicus bij een grote industrie (nadien door verschillende 
andere gevolgd) in dienst getreden. In 1946 stichtte hij de Halby Chemical Com-
pany en in 1951 de Halby Products Company, van welke twee chemische fabrieken 
te Wilmington (Delaware) hij president-directeur is. In 1955 stichtte hij de 
Albert Beekhuis Foundation voor wetenschappelijke en liefdadige doeleinden. 
Hij tr. 1. 1928 Anna Russo, + 1948, dr. van N. , handelaar in woninginrichting; 
tr, 2. 1950 Lucille Bond, dr. van N„ , businessman en accountant, (Media, Pa.) 

Uit het eerste huwelijk: 
Jeanne Verne Beekhuis, geb. Syracuse, N.Y. 1929, 

VII g. WILLIAM HOUDYN BEEKHUIS, geb. Hanford 15 nov. 1905, verliet, met graad, 
in 1930 de Univ. of California en kwam 15 mei d, a. v, in dienst bij de Standard 
Oil of California, waar hij nog, sedert 29 sept. 1949 als vice-president, werk
zaam is. Hij tr. 24 oct. 1932 Ruth Daly, dr, van N,, koopman in New Mexico, 

Uit dit huwelijk: 

VIII k. WILLIAM HOUDYN BEEKHUIS Jr. , geb. Berkeley (Cal.) 27 febr, 1934, student 

(Minerva) te Zurich (Zwitserland), tr. 11 juni 1955 Beverly Ruth Wilck, geb. 
Edison (N. J.) 8 mei 1935. (Zurich 9/47, Letzigraben 235.) 

Uit dit huwelijk: Greta Lyn Beekhuis, geb, San Mateo 20 aug, 1957. 

VI 1. Mr CHRISTIAAN HOUDIJN BEEKHUIS-, Sr, , geb. Buitenpost 21 mei 1874, liet 
zich 20 sept. 1893 als jur, stud te Leiden inschrijven en vestigde zich na zijn 
doctoraal examen (1897) als repetìtor in het Romeinse recht. Hij promoveerde 
8 juli 1904 op dissertatie. "De bezitswil bij de Romeinen" en werd toen tevens 
advocaat. Bij KB dd, 16 febr. 1917 nº 1't werd hij benoemd tot rechter in de 
arrondissementsrechtbank te Alkmaar, KB 3 juni 1919 nº 13 te Rotterdam. Nog geen 
vijf jaar later, KB 13 maart 1924 nº 104 werd hij raadsheer in het gerechtshof 
te Leeuwarden, waarvan hij KB 9 oct, 1935 no 38 nr.Lv, 1 nov. vice-president werd, 
In .1942 werd hij ontslagen. 

Van het college van regenten over de bijzondere strafgevangenis en het Huis van 
Bewaring werd hij KB 4 sept. 1925 nº 22 lid en KB 7 juli 1932 nº 93 voorzitter, 
hetgeen hij bleef tot 1946. Daarnaast was hij nog 1926 - 1944/45 lid van de 
reclasseringsraad te Leeuwarden 1927 - 1933 plvv. voorzitter van het gemeente-
scheidsgerecht voor de werklieden en daarna febr, 1935 - 1941 van dat voor de 
ambtenaren en 1928 - 1944/45 lid van den Raad van Beroep voor de directe belastingen 
te Leeuwarden, Hij was lid van de hoofdstembureaux, zowel voor de Tweede Kamer 
(KB 8 dec, 1928 nº 21) als voor de Provinciale Staten (Res. GS 19 dito). De afd. 
Leeuwarden der Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond" stelde hem 1927 candidaat 
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voor de gemeenteraad (als nº 10 op de lijst), 
Hij zat 1925 - 1946 in het bestuur van Kunst aan Allen, 1935 - 1939 als voorzitter., 
daarna als vice-voorzitter, 

Sedert sept,1944 woonde hij te Beetsterzwaag, waar hij 23 febr, 1925 overleed 
(crematus) 2 3 ) , 

Hij was te Leeuwarden 28 juli 1898 gehuwd met Johanna Martina Dutry van 
Haeften, geb, Dordrecht 19 febr. 1875, + Leeuwarden 28 juli 1942, dr. van Mr 
•Jacob, raadsheer Leeuwarden, en Jacoba Petronella Andrea Beijerman, 

Uit dit huwelijk: 
1. Christiaan Houdijn, volgt Vil h. 
2. Lina Beekhuis, geb. Leiden 8 juli 1901, tr„ s s-Gravenhage 28 juli 1922 

Adrianus van der Minne, geb. Sneek 6 dec, 1898, kapitein, districtscdt. Kon. 
Marechaussee, + Arnhem 13 mei 1938, zn. van Jacobus Magdalenus, directeur dir, 
belastingen, en Johanna Petronella Vliegenthart, (Groningen, Mesdagstraat 4a). 

3. Jacob Houdijn, volgt Vil i. 
VII h, Mr CHRISTIAAN HOUDIJN BEEKHUIS Jr„ , geb. Leiden 14 juni 1899, studeerde 
1917 - 1921 te Leiden en slaagde 22 april 1921 voor het doctoraal examen. Hij 
promoveerde op stellingen 24 juni 1921. Het volgende jaar kwam hij op het advocaten
kantoor van zijn oom Mr C. Beekhuis, Tevens, 1923 ••• 1934 was hij wnd. griffier 
bij het kantongerecht, sedert KB 2 juli 1934 nº 82 rechter plvv,, en 1947 - 1952 
iid van den Raad van toezicht en discipline. Ook was hij (1942 - 1947) hoofdbe
stuurslid van de Nederl, Advocatenvereniging, 

Hij kwam 1925 in het bestuur van Pro Juventute in het arrond. Leeuwarden, 
en diende het 1926 - 1953 als voorzitter. Van het Nederl, Genootschap tot zede
lijke verbetering -van gevangenen (of tot reclassering, zoals het in 1948 werd 
omgedoopt) was hij 1930 - 1952 bestuurslid en tot 1938 secretaris-penningmeester. 
Van de reclasseringsraad was hij 1932 - 1948 lid. 

Ook buiten zijn engere werkkring was hij actief; hij was 1923 - 1950 secre
taris van de vereniging voor Volkshuisvesting en 1926 - 1950 secretaris-penning
meester der afd, Leeuwarden e. o. van de Ver, voor facultatieve lijkverbranding, 
waarvan hij tot 1952 vice-voorzitter was, alsmede lid van het hoofdbestuur, 

Door zijn activiteit kreeg de Maatschappij tot Bevordering van Toonkunst in 
1927 een afdeling Leeuwarden e, o,, waarvan hij tot 1952 voorzitter was. Ook bij 
deze organisatie was hij lid van het hoofd™, sinds 1953 van het dagelijks bestuur. 
Het gelukte hem en zijn medestanders de afdeling te brengen tot een jaarlijkse 
uitvoering van J.S. Bach's Matthaeus Passion in onverkorte vorm. 

Hij werd 1936 bestuurslid van de afd, Leeuwarden van het Algemeen Nederlandsch 
Verbond, welke afdeling na den oorlog is verdwenen. Van het St. Anthonygasthuis 
werd hij 10 febr, 1938 voogd en in het najaar van dat jaar (tot 1940) secretaris 
en tenslotte was hij 1941 - 1949 hoofdbestuurslid van de Vereniging tot Steun. 

Door zijn benoeming tot res, Ie luitenant voor algemenen dienst (KB 30 sept, 
i938 nº 65) was hij 1939/40 en 1946 - 1948 gemobiliseerd (na den oorlog in den 
tljdelijken rang van majoor als auditeur-militair). 

Te grote drukte noopte hem januari 1950 te bedanken voor al zijn nog resterende 
secretariaten. Drie jaar later verbrak hij de band met Friesland geheel door zijn 
vertrek naar Amsterdam, waar hij KB 11 dec, 1952 nº 30 was benoemd tot raadsheer 
in het gerechtshof. Bij KB 28 febr, 1958 nº 36 werd hij tevens benoemd tot plvv, 
lid van het Hof van discipline, bedoeld in de advocatenwet. Hij is er thans onder 
meerook lid van den Kerkeraad der Rem. Geref, gemeente, bestuurslid van het Amster
damse Conservatorium en voorzitter van de stichting Toonkunstbibliotheek, 

Hij huwde te Leeuwarden 4 april 1925 met Hendrika Hermanna Menalda geb al
daar 10 nov, 1898 als dochter van Mr Cornelis Benjamin, griffier der Staten van 
Friesland, en van Alida Adriana Holleman: zij was voor den oorlog vice-voorzitster 
van de afd. Leeuwarden der Kon,Ned. Toonkunstenaarsvereniging, (Amsterdam, Hobbe-
makade 27^) 
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Kit dit huwelijk: 
1. Christiaan Houdijn, volgt VIII 1. 
2. Cornelis Benjamin Houdijn, volgt VIII m= 
3. Alida Adriana Houdina Beekhuis., geb, Leeuwarden 10 juli 1933, studeerde 

1951 - 1959 sociografie te Amsterdam; was lid van het dispuut Vishnu, waarvan zij 
1954/55 en 1955/56 praeses was, fungeerde 1953/54 als virgo ab actis van de AVS 
bridge- en tafeltennisvereniging VAR en deed 22 mei 1959 haar doctoraal examen,. 

VIII 1. Mr CHRISTIAAN HOUDIJN BEEKHUIS, geb. Leeuwarden 6 jan. 1926, doorliep 
aldaar het Geref, Gymnasium en - tijdens de oorlog • de MTS, afd. electroteehniëk, 
en studeerde tenslotte, 1947 - 1952 in de juridische faculteit te Leiden. Van 
Sempre Crescendo en het Leids kamerorkest Collegium Musicum was hij 1949/50 bi
bliothecaris. 

Hij liet zich 1952 als advocaat in zijn geboortestad inschrijven, na bij 
zijn vader en zijn neef Mr H.K.Menalda op kantoor te zijn gekomen. Na beider 
vertrek (laatstgenoemde werd nov 1954 kantonrechter te Sneek), associeerde hij 
zich met het kantoor van Mrs A. E, S toop en H, Schootstra, 

Sinds 7 dec, 1953 is hij secretaris der plaatselijke afd, van het NederL Ge
nootschap tot reclassering en april 1953 werd hij bestuurslid van "Kunst aan Allen", 

Hij tr, ' s-Gravenhage 10 oct, 1952 Pieternella van der Graaf, geb. aldaar 
22 oct, 1926, dr, van Cornelis Jacobus en Brigitte Anna Klok; zij is sedert 4 febr, 
1957 secretaresse der stichting School voor neutraal bijzonder kleuteronderwijs 
te Leeuwarden. (Leeuwarden, Mr P, J.Troelstraweg 104II,) 

Uit dit huwelijk; 
1. Hermanne Brigitte Beekhuis, geb, Leeuwarden 18 mei 1956, 
2, Houdine Cornelie Beekhuis, geb, Leeuwarden 1 nov, 1959, 

VIII m, CORNELIS BENJAMIN HOUDIJN BEEKHUIS, geb, Leeuwarden 13 juni 1928, kwam 
1947 te Amsterdam aan als adspirant slavonist, maar zwaaide spoedig om naar de 
sociografie, waarin hij de studie oct. 1954 met het doctoraalexamen beëindigde. 
Hij was lid geworden van het dispuutgezelschap NISITA, welks quaestor (1949/50), 
vice-praeses (50/51) en praeses (' 52/53) hij achtereenvolgens was, 

Na zijn studie kwam hij eerst (mei 1955) als adjuct-planoloog bij deProv 
Planologische Dienst te Leeuwarden, daarna bij die te Haarlem, 

Hij tr Zaandam 11 aug. 1956 Mr Marja Helene Noorman geb, Borculo 28 juli 
1932, dr, van ds Albert, N.H,predikant, lid Generale Synode en Elisabeth Al-
bertha Prederika Janssen; zij werkte na haar huwelijk als wnd,griffier bij de 
arr, rechtbank te Amsterdam, (Haarlem, Croesestraat 13), 

Uit dit huwelijk: 
Helena Elisabeth Albertina Beekhuis, geb, Haarlem 28 juni 1958. 

VII 1, Mr JACOB HOUDIJN BEEKHUIS, geb. Leiden 13 aug, 1903, liet zich 21 sept. 
1921 inschrijven als juridisch student in zijn geboortestad behaalde 6 nov, 1922 
den zeldzamen graad van candidaat in het Romeins-Hollands recht en slaagde 13 nov, 
1925 voor het doctoraalexamen Nederl, recht.. Ook hij vestigde zich hierop als 
repetitor (in het burgerlijke recht) en werkte ondertussen aan zijn, 18 juni 1934 
cum laude verdedigde dissertatie: "Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare 
organen voor onrechtmatige daden" (s-Gravenhage, MNljhoff), Nadien was hij 
tevens advocaat in Den Haag, 

Bij KB van 19 nov, 1938 nº 60 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen in het burgerlijk recht, de burgerlijke rechtsvorde
ring, de inleiding tot de rechtswetenschap en het agrarisch recht, In het academie
jaar 1952/53 was hij rector magnificus. 
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In 1939 werd hij lid van het ambtenarengerecht, na den oorlog lid van den raad 
voor het rechtsherstel, KB 28 oct. 1946 nº 60 rechter plvv, en bovendien is hij 
voorzitter van het medisch tuchtcollege te Groningen, lid van de staatscommissie 
voor de Nederl,Burgerl. Wetgeving, lid van het legal comittee van de Intern.Civil 
Aviation Organisation, bestuurslid van de Nutsspaarbank, curator van het Praedi-
niusgymnasium, voorzitter der Commissie van Toezicht op :s Rijks Hogere Landbouw
school, voorzitter der Ver, voor agrarisch recht, lid der staatscommissie inzake 
.het kadaster en voorzitter der commissie tot wettelijke regeling van het beklem-
recht.. 

Bij KB dd, 25 april 1955 nº 47 werd hem het ridderkruis in de Orde van den 
Nederlandsen Leeuw toegekend en mei 1959 werd hem het lidmaatschap aangeboden in 
de afdeling Letterkunde van de Kon. Nederl, Academie van Wetenschappen, 

Behalve bovengenoemd proefschrift, de inaugurele (21 jan. 1939 : "Rechter
lijke matiging bij de actie tot schadevergoeding: uit onrechtmatige daad", 
Groningen-Batavia, Wolters) en de overdrachtsrede (21 sept, 1953^ "Contract en 
contractsvrijheid", ibidem) verschenen van zijn hand tal van artikelen in het 
Weekblad voor Privaatrecht etc. (WPNR), het Rechtsgeleerd Magazijn Themis, enz... 
praeadvlezen voor de Broederschap der Notarissen in Nederland en de Nederl. Juristen 
vereniging, een heruitgave van Van Kan: s Inleiding en enige andere monografieën. 

Hij tr Heemstede 23 dec. 1929 Mr Soetje Alta, geb, Bussum 11 juni 1905, dr» 
van Pier Dirk J'zn, koopman te Amsterdam, en diens tweede echtgenote Egberdina 
Anna Keppel Hesselink, (Groningen, Kamplaan 14), 

Uit dit huwelijk: 
1 Jacob Christiaan Houdijn Beekhuis, geb. Leiden 24 sept, 1930. 
2. Johan Maarten Beekhuis, geb. Leiden 12 aug. 1933, begon 1953 de studie 

voor het candidaatsexamen f (Scheikunde met natuur- en wiskunde en mineralogie). 
Na terugkeer uit den militairen dienst zat hij 1956/57 in het bestuur van het 
phil. medisch dispuut Petrus Camper, (Groningen), 

3. Egberdina Anna Beekhuis, geb,' s~Gravenhage 6 juni 1935, ging 1954 psycho
logie studeren te Amsterdam, waar zij, evenals hare nicht Alida, in het dispuut 
VISHNU werd opgenomen, tr Groningen 8 nov, 1958 Cornelis Alet Boukema, geb,; Voor-' 
burg (ZH) 26 sept, 1933, jurid, student aan de V. U. te Amsterdam, zn, van Johannes 
en Jannetje Marie van den Heuvel, 

4. Hans Beekhuis, geb, º s-Gravenhage 2 oct. 1936= Hij is thans, ter onderbre
king zijner 1955 aangevangen en voorlopig met het candidaatsexamen (1957) ge
ëindigde rechtenstudie te Groningen in militairen dienst, 

N O T E N , 

1, Het later te noemen Album der familievereniging, p. 36. 
2 Wapenplaat tegenover p. 126, De kleuren had hij van wijlen kolonel Steen

kamp gekregen, 
3. Album, p,46, 
4, Een exemplaar hiervan is thans (n.ux ) in bezit van Ds J, Dikboom te Stiens, 
5 P,C, Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardig-

heden betreffende Europeanen op Java, III (1938), p.104. 
6. Vgl. Ned,.Patriciaat XIV (1924), p,83. 
7. Vgl, Ned,Patriciaat XXVII (1941), p 210. 
8. P.C, Bloys van Treslong Prins, o,c,„ II (1935), P,164. 
9. Maandelijksche uittreksels of Boekzaal der geleerde ?/ereld:. CLXXXVI (1808) 

Ie deel, pp, 427 429, en Visscher- van Langeraad i.v 
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10. Vgl, Ned. Patriciaat XXXVII (1951), p.55. 

11. Werk in uitvoering, Orgaan van den Dienst der Publieke Werken Amsterdam. 
II (1952), p. 108. 

12. t. a.p. , pp. 112,113. 
13. T,A.Romein, Naamlijst der predikanten in Friesland (1888), p.592. 
14. Album, pp. 151,178. 
15. Zijn levensbericht en portret in Groningse Volksalmanak 1958, pp. 10-13. 
16. Vgl. Ned.Patriciaat XL (1955), p. 253. 
17. Leeuwarden, H.Kuipers, 1870. 8° (II) + 36 blz. 
18. Vgl. Herdenking Dr H.P.Bremmer. Leiden, Spruyt, v. Mant gum en de Does, 1956. 
19. Het nagelaten werk van Willy Steinmetz, 1869-1921, Amsterdam, z.j„l6x 

21,7 cm. (II) + XVII + (I) + 199 + (I) blz. + portret en foto van "Haar huisje 
in Hilversum", voorafgegaan door een levensschets van "Haar man". 

20. Vrij naar J. J.Fahrenfort in Amsterdamse Studentenalmanak 1941. p.35. 
21. Zij tr. * s-Gravenhage 24 dec. 1926 (door echtsclt ontb. arr, rb, ald, 1 maart 

1927) Johannes Cornelis Diks, geb. Amsterdam 5 dec.1889, makelaar meubilair, zn. 
van Paul Cornelis, koperslager, en Catharina Elisabeth Smit en gesch. echtgenoot 
van Barendina Jansen; hij hertr. 3," s-Gravenhage 4 jan. 1928 (ontb. 17 juli 1929) 
Hendrika Johanna Petronella Donnars; 4,' s-Gravenhage 7 nov, 1930 (ontb. 2 dec. 
1931) Rebecca Hendrika Paulina Petronella Hermanie;. 5. Amsterdam 10 febr. 1932 
(ontb. 16 april 1935) Erna Elisabeth Bismark, (Amsterdam, Stadhouderskade 114d). 

22. Vgl. Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, 
Amsterdam, 1938. p.91. 

23. Vgl. Persoonlijkheden, p. 91. 
24. VI, Albert Beekhuis (V b 5), geb.Groningen 7 febr.1838, vertrok sept.1904 

van Hilversum naar Nieuwer Amstel. Hij tr. 1. Magdalena Huberta de Geus, geb. 
Hoorn 20 dec.1837, + Hilversum 9 maart 1899, dr.van Dirk, broodbakker, en Gerarda 
Martha van Sandbrink; tr. 2. Louisa Geertruida Brüning, geb.Amsterdam 7 juni 
1843, + na 1904 . 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Gerarda Martha Beekhuis, geb.Hilversum 14 aug.1870, tr.ald.31 aug.3893 

Adrianus van de Weg, geb. Dordrecht 21 dec. 1866. 
2. Alberta Magdalena Beekhuis, geb.Hilversum 7 juni 1872, vertrok 1892 naar 

Arnhem, begin dezer eeuw naar Chicago, waar zij in 1950 nog woonde. 
3. Dirk Beekhuis, geb,Hilversum 8 aug, 1874, vertrok 1899 naar 0,~lndiê"s +ald. 
4. Wilhelm, volgt VII, 
5. Albert Beekhuis, geb,Hilversum 10, + ald.24 maart 1879. 
6. Magdalena Beekhuis, geb.Hilversum 24 jan., + ald.12 juni 1880., 
7. Elisabeth MariaDorothea Beekhuis, geb.Hilversum 2 april, + ald,14 aug,1882, 

VII, Wilhelm Beekhuis, geb,Hilversum 8 juli 1877, goudsmid, + Hilversum 20 
maart 1945, tr. 1. rs-Graveland 5 mei 1904 Hendrika Geertruida Schriek, geb.Kor-
tenhoef 23 sept.1875, + Hilversum 24 juli 1926; tr, 2. Hilversum 14 maart 1928 
Tonia Jacoba van de Kamp, geb.Putten (Gld) 7 oct.1886, dr.van Gerrit, koetsier, 
en Aartje Haverkamp; zij hertr, W.van de Kamp. (Hilversum, Rozenstraat 22.) 

Uit het eerste huwelijk: 
1, Magdalena Huberta Beekhuis, geb.' s-Gravenland 21 juni 1904, tr.Hilversum 22 

mei 1929 Jan van Bokhorst, geb.Rheden 26 oct.1904, kleermaker, zn.van Jannes en 
Gerrit je Gerritsen,, (Hilversum, Begoniastraat 35.) 

2. Nicolaas Dirk Beekhuis, geb,Hilversum 25 aug. 1908, goudsmid. + fischbeck 
(Dld) 10 april 1945, 
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L i j s t van testamenten voorkomende in band E E E nr„ 6 

van het*Hof P rov inc iaa l ( R i j k s a r c h i e f Leeuwarden)., 

Abbema. Schelte Nannesz., vrijgezel 
Adius, Adigerus, burgemeester 
Age Meinerts 
" Wijbes. huisman (x Rink Piersdr,) 

Alma, Pijtter Cornelisz,, huisman 
Andree, Cl ara van (x Poppe van Burmania) 
Andries Jochums (x Saeckien Pranses) 
" Martens 

Anne Auckisz. .Haitsma 
Antcke Fransdr, . 
Auck Fransdr» . 
Aucke Romckes (x Rintcke Rintckesdr,) 
" Tiercx Cx Rieme Botesdr,) 

Bolsward 
Sloten 
Hallum 
Fe r woud e 
Minnertsga 
Leeuwarden 
Buitenpost 
Hindeloopen 
Ferwerd 
Hindeloopen 
Hindeloopen 
Balk 
Woudsend 

1630 
1688 
1712 
1703 
1711 
1692 
1700 
1708 
1703 
1682 
1682 
1704 
1691 

fol 
!t 

!1 

tl 

ft 

It 

tt 

It 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

.226 
36 
572 
429 
550 
75 
304 
462 
258 
12 
12 
449 
256 

Backer. Jan Freerx, koopman (x Antie Claesdr,) Harlingen 
Banga. Rintie Jacobs, koster (x Reynu 

Thyssen Faber) Leeuwarden 
Bangma, Tryntie Epesdr, (x Pytter Goosen) Oosthem 
Bauke Annes- (x Aelck Reynersdr,) Molkwerum 
Beintema. Johannes. vaandrig Leeuwarden 

" , Lambertus, kapitein der inf.. Leeuwarden 
" , Pier Taeckes (x Vrouckjen Sipkes)Leeuwarden 

B§rgh, Maria v.d.(x ds Carolus Carolinus) Heerenveen 
Boersma. Auckien Ariensdr. . (x Luyl Geerts)Kollumerzijl 
Bontjema. Gerloff Jacobs (x Jeltje Meinerts) Bolsward 
Bosman, Cornelis (x Aurelia v. Wyckel) Metslawier 
Botnia, Helena van (x Watzo v, Burmania) 

op Mamminga-state Jellum 
Broeck, Jancke Thomasdr,.(x Johannes Foppes) Leeuwarden 
Broer Annes (x Wypck Jouwsdr,) Hallum 
Bruinsma, Pijttie (x dr Gregorius Oosterbaan) Leeuwarden 

" , Cornelia (x Gerlacus Pathuis) Leeuwarden 
Jacobus (x Aeffke Pieters Oenema) Oosterwolde 
Jan Alberts {x Trijntie Steffensdr. 
Duivenstein) Leeuwarden 

" . Cornelis Jelles, apotheker (x Antie 
Jansdr.) 'Leeuwarden 

Burmania, Duco Martena van (x Eduarda van 
Juickema) , IJsbrechtum 

" Frans van (x Eduarda v, .Camstra) Leeuwarden 
» , Poppe van (Clara van Andree) Leeuwarden 
" , Rins van Dronrijp 
" , Watzo van (x Helena van Botnia) 

op Mamminga-state Jellum 

Buma 
tt 

1700 

1702 
1687 
1693 
1685 
1692 
1710 
1706 
1705 
1706 
1693 

1708 
1690 
1697 
1709 
1699 
1687 
1693 
1696 

1708 

1681 
1698 
1692 
1705 

1708 

181 

414 
187 
406 
471 
284 
605 
513 
325 
536 
359 

625 
20 

406 
523 
211 
127 
51 
225 

538 

1.4 
134 
75 
434 

625 
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Daversma, Joannes Wigeri (x Catharina ter Gouw) Sneek 1700 fol.214 
Dirck Douwes (x Gaetske Clasesdr.) 

" Jans (x Lysbet Jansdr,) Vrc 
" '• Rooda, , zilversmid 

Djurre Jans. smid 
Doeckle Vlbes "(x Tryntie Pyters) 
Doijem, Orck van (x Anna van Hottinga) 
Dompsma, N..(x Ootie Wijbesdr. Lel ia) 
Douwe Ates, schuitmaker (x Ytie Annes) 
" Botes (x Tryntie Pokes) 
" Eijdses Hoffman (x Doedtie Jelles 

Gerroltsma) in de Tuinen bij 
" Symons (x Rinske Lieuwes) 

Drijffholt, Dirck, dorprechter 
Duivenstein, Tryntie Steffensdr,.(x Jan 

Alberts Buma) 

Echten, Vituss van. distelateur (x Cornelia 
Sibille) 

Ede Hommes (x Pytter Pyttersen) 
Eelkoma, Epo, vroedsman 
Eysinga. Frans op Jousma te 
Eitsma, Trijntie Eises (x Christiaen van 

der Merck) 
Eminga, Sijds van, oldt majoor, op Donia te 
Eppinga, Jan Hendricks, kleermaker 
Etma, Jaan Annes, koopman (x Meinske 

Harmens Visscher) 
Euwe Jans, koopman (x Antie Jelles) 

Bozum 
luwenparochie 
Amsterdam 
Sneek 
Arum 
Tjum 
Staveren 
Sloten 

1693 
1694 
1700 
1707 
1705 
1704 
z, d. . 
1699 

Hant. uitburen 1704 

Franeker 
Warga 
Steggerda 

Leeuwarden 

Praneker 
Hindeloopen 
Leeuwarden 
Wirdum 

Wirdum 
Oosterend 
Z,-Drachten 

Leeuwarden 
Leeuwarden 

1686 
1708 
1700 

1696 

1695 -
1707 
1707 
1669 

1703 
1700 
1710 

1704 
1693 

1! 

11 

11 

11 

II 

tl 

II 

11 

II 

11 

II 

II 

II 

tl 

II 

11 

II 

II 

11 

11 

11 

II 

70 
24 
146 
463 
545 
365 
616 
243 
300 

144 
496 
223 

224 

84 
541 
467 
91 

341 
399 
571 

622 
42 

Paber, Reynu Thyssen (x Rintie Jacobs Banga)Leeuwarden 
Poecke Anskes, hoogbootsman (x Neeltie 

Clases) Harlingen 
" Teedes, binnenvader van het Weeshuis Harlingen 

Poij, Antie Clases (x Jacobus Marinus) Leeuwarden 
Pocke Tiepkes Reijtsma, ontvanger (x Aeffcke 

Sibrens) Hemelum 
Pokle Claessen Dokkum 
Preerck Jacobs, oud-secretaris der Vijf 

Delen (x Grytie Allards) Harlingen 
Priesche Ages (x Heye Hommesdr») Molkwerum 

1702 

1699 
1708 
1701 

1697 
1707 

1709 
1707 

414 

420 
503 
542 

106 
482 

567 
416 

Gatse Aates (x Jantien Ypisdr.) 
Gellius Dominici, notaris publicus (x Gryt= 

tie Riencksdr») 
Gerlof Ymes, mr, .scheepstimmerman 
" Jacobs Bontjema (x Jeltje Meinerts) 

Workum 1705 343 

Leeuwarden 
Harlingen 
Bolsward 

1705 
1704 
1706 

ii 

n 
it 

581 
308 
536 
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144 
613 
173 

Gerrijt Oedtsesz,, oud-cipier Leeuwarden 1694 fol,.47 
Gerroltsma, Doedtie Jelles (x Douwe 

Eijdses Hoffman) Praneker 1686 
Gertsen Auckesz. .(x Wytske Jobsdr») Harlingen 1713 
Gijselaar, Hans, landschapsacademiedrukker Praneker 1699 
Gouw. Catharína ter (x Joannes Wigeri 

Daversma) Sneek 1700 " 214 
Griet ie Andriesdr,. Wolvega 1707 " 412 
Groen, Geertie Heerenveen 1709 " 534 
Groenewolt. Hendrickien Isaaksdr, .(x 

Schelte Pyters) Harlingen 1699 " 306 
Grovestins, Assuerus van - 1699 " 171 

Harlingen 

Perwerd 
Jacobiparochie 
Minnertsga 
Leeuwarden 
Leeuwarden 

Harlingen 
Dronrijp 
Jacobiparochie 
Sneek 

Haentie Willems (x Idtie Jentiesdr.) 
Haes, Hendrik de, luitenant 
Haitsma, Anne Auckisz,. 

" , Doedtie (x Cornelis Gerbens) 
" . Rinscke Hoytes (x Wigger Sybes) 

Hajo Andrae, luitenant 
Hanenburg; Gerrit 
Hatsma, Jacob Claessen (x Prouckjen 

Sloterdijck) 
Heert Piers (x Eelkjen Douwes) 
Heijn Jan Daams (x Aaltie Jans) 
" Jansz. Minnema (x Antie Pytters) 

Heixan. Egbertus van (x Anna v, Heslinga) Sneek 
Hellen. Elida van der Dokkum/Leeuward 
Hendriek Hendricks van der Meij, schipper Batavia 
Hesenaar, Antie (x Schelte Pytters) Praneker 
Heslinga, Anna van (x Egbertus v, Heixan) Sneek 
Hoevenaer. Dominus, pastor op de Haule 
Hoffman, Douwe Eijdses (x Doedtie Jelles 

Gerroltsma) • Franeker 
Hotse Hotses. tichelaar (x Jancke Sioerds) Herbaaijum 
Hottinga, Anna van (x Orck van Doyem) Tjum 
Huijgens. Theodorus. mr..goudsmid, 

(x Tyttie Dircx Rooda) Harlingen 

1711 
1698 
1703 
1654 
1698 
1699 
1710 

1693 
1700 
1691 
1699 
1702 

en 1708 
1699 
1704 
1702 
170.1 

1686 
1695 
1704 

1702 

553 
465 
258 
258 
278 
294 
632 

156 
281 
153 
153 
230 
486 
129 
291 
230 
260 

" 144 
" 60 
" 385 

íi 265 

Yske Piersz.. huisman 
Inthiema, Prederick van 

Goutum 
Workum 

Jaan Annes Etma, koopman (x Meinske 
Harmens Visscher) Leeuwarden 

Jaarsma. Sijbolt Wopkes (x Sijtje Wopkes) Nijega (HON) 
Jacob Aarts (x Trijntie Arjensdr. ) Harlingen 
" Pransz, Hindeloqpen 
" Jansz, . (x Tjietske Goslicksdr,) "onder" Sneek 

1691 
1686 

1704 
1689 
1693 
1682 
1697 

!l 

II 

!! 
II 

?! 

SI 

« = 

46 
78 

622 
30 
57 
12 
176 
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Jacob Claessen Hatsma. koopman (x 
Prouckjen Sloterdijck) 

" Meyles, koopman 
" Pieters, brouwer (x Jeltie Florisdn) Staveren 
" Wijbrens (x Bauck Piekes) Dongjum 

Jacobus Marinus, burger-vaandrig (x Antie 
Claeses Poij) 

Jan Alberts Buma, schepen (x Tryntie 
Steffens Duivenstein) 
Benninghs (x Antie Leenerts) 
Dircx 
Preerx Backer, koopman (x Antie Claases) Harlingen 
Gerlofs, grootschipper (x Hebbeltie Sijbes) Harlingen 

Harlingen 
Harlingen 

Leeuwarden 

Leeuwarden 
Warfstermolen 
Deinum 

Haijtsis (x Sijtske Hendrix) 
Hendricks Eppinga, mr kleermaker 
Hessels, lijnslager 
Cl asen 
Claesen (x Marijke Jans) 
Ruìrds (x Grijtie Theunisdr,) 
Wabes (x Yttie Doitses) 

" Wouters (x Tryntie Jilles) 
Jancke Pytersdr,.(meid bij H, y. Idsinga) 
Jelle Reitjes, koopman 
Jellema, Antje Pytters (x Heyn Jans Minnema) Sneek 

" . Pietje Pietersdr,, ongehuwd Sneek 
Jentje Bouues, gortmaker (x Antie Gerryts)Dokkum 
" Dircx. brouwer3 (x Trijntie Rijpkes) Leeuwarden 

Harkema-Opeinde 
Zuiderdrachten 
Makkum 
Kollum 
Woudsend 
Harlingen 
Idaard 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Hindeloopen 

" Romkes (x Grietje Polperts) 
Jeppe Clasen, smid (x Dieucke Wytses) 
Jets Dircx 
Jetso Wopkes Magema. mr,.chirurgijn 
Jeursma, Theodorus 
Jochum Jansen Croon. kap.adm. y, Pr, . 

(x Claeske Jans) 
Johannes Abrahams 

" Poppes. mr, goldtsmidt (x Jancke 
Thomasdr. van den Broeck) 

" Martens (x Ynt Douwesdn) 
" Scheltes (x Siouken üpts) 
" Wigeri Daversma (x Catharina 

ter Gouw) 
Jouke Liommes, veenbaas 
" Sijbrandts 

Joiiwert Gerrolts (x Siouck Jeltes) 
Juckema, Alegonda van (x Tiallingh Goffe 

van Camstra) 
" . Eduarda van (x Duco Martena van 

Burmania) 
102 

Sijbrandaburen 
Dokkum 
Deinum 
Oudega (Sm.) 
Leeuwarden 

Harlingen 
Dokkum 

Leeuwarden 
Oldemirdum 
Oosternij kerk 

Sneek 
in de Knijpe 
Leeuwarden 
Langezwaag 

Leeuwarden 

1693 
1711 
1700 
1694 

1701 

1696 
1695 
1696 
1700 
1697 
1688 
1710 
1708 
1698 
1708 
1697 
1699 
1691 
1697 
1705 
1699 
1700 
1680 
1709 
1699 
1711 
1696 
1705 
1704 

1694 
1694 

1609 
1697 
1706 

1700 
1710 
1704 
1709 

1697 

1681 



l e m o a r j e b o e r d t o S p a n n u m 

SPANOM, An. 1729 is deese kerck vernieudt, als kerckvoogden waaren Jan Leenerts 
en Claas Japicks, door Rinse Wobbes betimmert. 

Wapen Spannum: yn blau in baernend read hert mei gouden flammen, fan .ánderen 
op trochstutsen fan twa swarte pylken mei gouden punten en fearren, 

Wapen Jan Leenerts: dield: 1.. Fryske earir 2„ trochsnien: a, yn sulver trije 
griene klavers (1-2); b. yn sulver in swart hffnmerk, 

Wapen Claas Japicks: dield: 1. Fryske earn: 2.. trochsnien: a. yn blau in nei 
rj.'-silend mei sulveren seil op griene se: b, yn read in swarte klaver. 
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wì • P»C« Ir»~ v 

M e m o a r j e b o e r d t o S k e t t e n s 

ANNO MDCCLXII, Anno 1757 is dese kerk vernieuwt en dit bord opgeschildert 1762 
als kerkvoogden waren S.S.Swerms en T.Jarigs. 

Wapen (Schwartzenberg); paeld fan acht stikken blau en sulver, 
Wapen Dominus Gerbrandus Lanting; dield: 1... Fryske earn: 2. yn blau in gouden 

aanmerk. 
Wapen Seerp Stevens Swerms: dield: 1. Fryske earn; 2. trochsnien; a. yn read 

trije gouden balken tfnder inoar; b. yn sulver trije swarte klavers (2-1) 
tri!pP!lTfal.1

1
lng J a r í g s : dield: 1- y» sulver in heale swarte earn: 2. yn read 

; u l e swarte klavers rïnder inoar 
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Camstra Eduarda van(x Frans v, Burmania) 
" . Tiallingh Goffe van (x Alegunda 

van Juckema) 
Canter, Jacobus, convoimeester (x Doutie 

Douwes Swingma) 
Carolus Carolinus, predikant (x Maria 

van der Bergh) 
Kingma, Ignatius, kolonel, op Kingma-stat 
Claas Annes (x Auck Sijttiesdr.) 

" Fransz. 
" Idzersz,, huisman (x Antie Wybes) 
" Pijttersz, .Scheltma (x Griet Jans) 
" Wissesz» .(x Claeske Dircx) 

Clingbijl. Auckien (x Theodorus Stantius) 
Coene Lollesz, . 
Cornelis Gerbens (x Doedtie Haitsma) 

" Jellesz.. Buma, apotheker (x 
Antie Jans) 

Cramer. Zacharias, wolhandelaar (x Ger-
lantie Cruijsbeeck) 

Croon,, Jochum Jans. kapitein (x Claeske 
Jansdr.) 

Cruijsbeeck. Gerlantie (x Zacharias 
Cramer) 

Leeuwarden 

-

Harlingen 

Heerenveen 
e Zweins 
Ferwoude 
Hindeloopen 
Hartwerd 
Ferwerd 
War ga 
Harlingen 
Makkum 
Jacobiparochie 

Leeuwarden 

Sneek 

Harlingen 

1698 

1697 

1701 

1706 
1696 
1699 
1682 
1710 
1691 
1696 
1689 
1711 
1654 

1708 

1698 

1694 

fol 

o 

ii 

il 

it 

il 

it 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

it 

ii 

ii 

1! 

• 134 

346 

270 

513 
200 
319 
12 
565 
44 
115 
401.404 
608 
258 

538 

125 

101,102 

Sneek 

Laek.. Reinier van, wijnkoper (x Cornelia 
Ranquet) Leeuwarden 1695 

Laeske Bouwesdr, Leeuwarden 1701 
Lammert Jansen (x Tryntie Jacobs) Harlingen 1703 
Lammichien Jochumsdr. Wolvega 1702 
Lelia. Ootie Wijbesdr, . (x N,.Dompsma) Staveren z, d, 
Lieuwe Everts. vleeshouwer (x Jancke 

Harmens) Leeuwarden 1701 
" Fongers (x Tryntie Feykes) Rauwerd 1706 
" Jelgers (x Aefke Tonis) Leeuwarden 1695 
" Lourenses (x Frouck Gerbens) Nijega (Sm.) 1710 

Lijcklama. Laelius van Koudum 1701 
Lolke Sijtses (x Beatrix Ypes) Goïngamieden 1699 
Lol Ie Ag.es Nauta Workum 1711 
Luijl Geerts(xAuckien Arjens Boersma) Kollumerzijl 1705 
Luijrtsma. Willem Thomas - 1685 
Luytien Geerts (x Atje Hendricks) Nijeholtwolde 1694 

123 
263 
375 
268 
616 

238 
426 
121 
578 
286 
370 
548 
325 
82 
169 

Magema, Jetso Wopkes, chirurgijn Oudega (Sm.) 1704 
Marten Lubberts (x Stijntie Hessels) Dokkum 1699 
Meij. Hendrick Hendricks van der, schipper 

(afkomstig uit Friesland) Batavia 1699 
Meyers, Geertruyt (x Tiberias Taecama) Leeuwarden 1701 

432 
137 

129 
273 
105 

Ag.es


Meinke Sybolts Poelstra 
Meynsma, Gabbe van (op Nieuhuys Meynsma) 
Mercks Christiaen van der, chirurgijn 

(x Tryntie Eises Eitsma) 
Minnema, Heyn Jansz. .(x Antie Pytters) 
Minse Gerrijts, huisman (x Wytske Sijbes) 
Monsma, Oene (x Antie Poppes) 

Nauta, LolIe Ages 
Nauta, Petrus, predikant 
Nauta, Thomas Gabbes, mr. chirurgijn 

Oenema, Aeffke Pieters (x Jacobus Buma) 
Oosterbaan, dr. Gregorius (x Pyttie 

Bruinsma) 
Oosterhout, IJsbrand 
Otie Wijbes Lelia (x N. .Dompsma) 

Pathuis, Gerlacus (x Cornelis Bruinsma) 
Pauw. Sibrandus Hansen (x Neeltie Dirx 

Rooda) 
Pessers. Catharina (x N. de Vries) 
Piecke Rinses Tania (x Yttie Clases) 
Pier Taeckes Beintema (x Vrouckjen Sipkes) 
Pij ter Aeges, huisman (x Jetske Sijtses) 

t!:' Doeckes (x Antie Arjensdr.) 
" ; • Goosen (x Trijntie Epes Bangma) 
" Gosses Sipma (x Grietie Oenes) 
" Jans, mr,.timmerman 
" Jans, schuitvoerder (x lts Inses) 
". Jeltis, koopman 
" Cornelisz. .Alma, huisman 
" Pijters (x Jentie Roeloffs) 
" Pietersen (x Ede Hommesdr.) 
"• Sioerts, pasteibacker (x Christina 

Zoorens) 
" Tiepkes (x Ytie Jakobs) 

Poelstra, Meinke Sijbolts 
Popta, dr, Henricus, oudste advocaat 

.Ranquet, Cornelia (x Reinier van Laek) 
Reyn Riencks (x Siouck Lolckes) 
Reinier Abbes, koopman (x Anscke Abbes) 
Reijtsma, focke Tiepkes (x Aeffcke Sibrens) 
Rinse Lieuwes 
Rinske Pyttersdr,, ongehuwd 
Rintie Jacobs Banga, koster (x Reynu 

Thyssen Paber) 
106 

Stiens 
Beers 

Wirdum 
Sneek 
Kollumerdiep 
Leeuwarden 

Workum 
Hantum 
Hallum 

Oosterwolde 

Leeuwarden 
Sneek 
Staveren 

Leeuwarden 

Harlingen 
-

Achlum 
Leeuwarden 
Deersum 
Dokkum 
Oosthem 
Roodkerk 
Hindeloopen 
Langweer 
Leeuwarden 
Minnertsga 
Buitenpost 
Hindeloopen 

Leeuwarden _ 
Achlum 
Stiens 
Leeuwarden 

Leeuwarden 
Woudsend 
Hindeloopen 
Hemelum 
Leeuwarden 
Sneek 

Leeuwarden 

1707 
1674 

1703 
1699 
1701 
1696 

1711 
1691 
1709 

1687 

1709 
1710 
z.d. 

1699 

1702 
1706 
1697 
1710 
1683 
1711 
1687 
1694 
1701 
1698 
1698 
1711 
1700 
1711 

1710 
1693 
1707 
1712 

1695 
1694 
1695 
1697 
1692 
1699 

1702 

fol 
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,446 
110 

341 
153 
198 
151 

548 
88 
510 

127 

523 
525 
616 

211 

476 
524 
372 
605 
353,356 
557 
187 
68 
247 
133 
97 
550 
184 
541 

442 
67 
446 
588 

123 
39 
409.392 
106 
87 
368 

414 



Robijn Eijberts (x Jetske Clases) Harlingen 1692 fol.;29 
Rooda, Dirck Jans, zilversmid Amsterdam 1700 
" . Neeltie Dircx (x Sibrandus Pauw) Harlingen 1702 
" . Tyttie Dircx (x Theodorus Huijgens)Harlingen 1702 

Rodenhuis. Pettie (x Arnoldus Siderius) Sneek 1695 
Romcke Annes (x Sijtske Jans) Beetsterzwaag 1697 
Ruyrd Olpherts (x Claare Sybes) Seksbierum 1692 

146 
476 
265 
74 
375 
142 

Sasker Heeres, oud-burgemeester (x Griet 
Reins) 

Schelte Nannes Abbema. vrijgezel 
" Pytters, backer (x Antie Hesenaar) 
" Pyters, mr. .timmerman (x Hen-

drickien Isaaks Groenewolt) 
Scheltma. Claes Pijtters (x Grietie Jans) 
Seerp Oenties 
Seger Dircks, mr, .gortmaker 
Siderius. Arnoldus, schepen (x Pettie 

Rodenhuis) 
Sijbolt Wopkes Jaarsma (x Sijtje Wopkes) 
Sibrandus Hansen Pauw (x Neeltie Dircx 

Rooda) 
Sijbren Hansen, huisman 

" Teunis, huisman (x Luitske Gerks) 
Sierck Jelles (x Tryn Piters) 
Sijtie Clases. huisman op Doniaburen 
Siccama, dr» .Wilhelmus, oudste advocaat 
Sicke Sickes (x Gees Rinties) 
Sixma, Agge van, grietman v,.Barradeel 
Sipke Hotjes, wijdschipper (x Jeltie 

Douwes) 
Sipma. Pijtter Gosses (x Grietie Oenes) 
Sioerdt Thomasz, (x Neeltie Heeres) 
Sloterdijck, Prouckjen (x Jacob Claessen 

Hatsma) 
Stantius. Theodorus (x Auckien Clingbijl) 
Stellingwerff, Allardus, oud-rentmeester 

" Pierius, predikant (x 
Rinske Piers) 

Susanna Rentinghs 
Swart, Hiske Sioerdsdr,. 
Swingma. Doutie Douwesdr,.(x Jacobus 

Canter) 

Taijcke Reijties (x Claasien Ottesdr,) 
Taecama. Tiberius, burgemeester (x Geer-

truyt Meyers) 

Sloten 
Bolsward 
Praneker 

Harlingen 
Perwerd 
Makkum 
Hindelcopen 

Sneek 
Nijega (HON) 

Harlingen 
Peins 
Morra 
Staveren 
Perwoude 
Leeuwarden 
Noorderdrachten 

Workum 
Roodkerk 
Harlingen 

Harlingen 
Harlingen 
Leeuwarden 

Oosterlittens 
Oldeholtpade 
Sneek 

Harlingen 

Hindeloopen 

Leeuwarden 

1698 " 330,562 
1630 " 226 
1704 '* 291 

1699 " 306 
1691 " 44 
1693 " 16 
1702 " 285 

1695 " 
1689 " 

1702 " 
1698 " 
1705 " 
1702 " 
1710 " 
1708 " 
1700 " 
1698 " 

1704 " 
1694 " 
1696 " 

1693 " 
1689 " 
1689 " 

1677 " 
1695 " 
1708 " 

1701 " 

1695 " 

1701 " 

74 
30 

476 
194 
363 
240 
610 
452 
218 
162 

489,491 
68 
576 

156 
401,404 
55 

14 
253 
508 

270 

61 

273 



Tania, Piecke Rinses (x Yttie Clases) 
Theunis Foppes, koopman (x Jancke Gerryts) 
Tiall Johannesdr.. bedaagde vrijster 
Tialling Tabes. mr„.schuitmaker op 

Camstrabuyren 
Tiebbe Geolts (x Tryntie Hessels) 
Tieerd Lieuwes Wiegersma (x Barberke 

Douwes) 
Tierck Jans. huisman (x Tryntie Jetses) 
Thomas Gabbes Nauta, mr„ chirurgijn 
Trijn Jansdr.» vrijster 
Tziesger Alles (x Regina Hendrix) 

Uilke Hendrix 

Viersen, Catharina van 
Visscher. Meinske Harmens (x Jaan Annes 

Et ma) 
Vitringa, Horatius, oud~subst.griffier 
Vries, Ns' de (x Catharina Pessers) 

Wate Bootes op het Witveen 
Wijbrandus Heerckes,. oud-staetebode 
Wiegersma. Tieerd Lieuwes (x Barberke 

Douwes) 
Wijger Jans (x Fockien Hendriks) 
Wijckel, Aurelia van (x Cornelis Bosman) 
Wigger Sybes(x Rinske Hoytes Haytsma) 
Willem Jansen, schipper (x Tiamcke Douwes)Harlingen 
" Thomasz, Luijrtsma 

Hindeloopen 
Harlingen 
Arum 

Leeuwarden 
War ga 

Franeker 
Huizum 
Hallum 
Hindeloopen 
Beets 

Oostermeer 

Leeuwarden 

Leeuwarden 
Leeuwarden 
Leeuwarden 

Oostermeer 
Leeuwarden 

Franeker 
Sneek 
Metslawier 
Minnertsga 
Harlingen 

-

1697 
1703 
1692 

1703 
1708 

1706 
1705 
1709 
1702 
1704 

1710 

1705 

1704 
1695 
1706 

1694 
1703 

1706 
1700 
1693 
1698 
1708 
1685 
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,372 
560 
396 

394 
496 

380 
516 
510 
245 
444 

564 

389 

622 
190 
524 

26 
493 

380 
338 
359 
278 
501 
82 
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