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JOOST KINGMA: 
IGNATIUS VAN KINGMA 

De Friese cavaleriekolonel Ignatius van Kingma 
(1621-1700) is in het rampjaar 1672 volop bij de 
bijna-doodsstrijd van de Republiek betrokken. 
Aan de Rijn staat hij tegenover een militaire 
overmacht van de strijdlustige Franse Zonne-
koning, maar trekt zich op tijd uit deze kansloze 
veldslag terug. Bij Muiden verdedigt hij de 
Hollandse waterlinie en Amsterdam. In zijn eigen 
provincie manoeuvreert hij handig tegenover de 
Duitse oorlogsbisschop Bommen Berend. Zoals 
zo vaak in zijn loopbaan weet hij steeds risico’s 
op de juiste wijze in te schatten en hij wordt 79 
jaar oud. Schertsend zeggen wij als familieleden 
honderden jaren later wel eens: Veni, vidi... 
arrivederci. Hij kwam, zag en... vertrok. 
Zijn persoonlijk leven was evenwel doortrokken 
van tegenslag. In deze levensschets recon-
strueert Joost Kingma het bij vlagen tragische 
leven en de oorlogshandelingen van deze trotse 
Friese kolonel. Zijn boek voert langs het leven 
van de Friese elite, via de universiteiten van 
Franeker en Utrecht tot aan de slagvelden van 
de zeventiende eeuw. In deze lezing zal hij ook 
ingaan op de wijze waarop het familieonderzoek 
leidde naar Ignatius van Kingma en zijn grote 
buitengoed Kingma State.  

Joost Kingma (1950) schreef onder meer de succesvolle boeken “De magie van het jaren ’30 
huis” en “Tussen ideaal en kapitaal, de historie van Bouwfonds tussen 1946 en 2006”. Hij is 
planoloog en publicist en promoveerde in 2012 op een proefschrift over de blijvende 
aantrekkelijkheid van wijken en woningen uit het interbellum (1920-1940). Het levensverhaal van 
Ignatius van Kingma is gebaseerd op langjarig onderzoek naar zijn familiewortels. 

Leden van de NGV en belangstellenden zijn hartelijk welkom bij onze bijeenkomsten, die tenzij anders 
aangegeven worden gehouden in Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden. Aanvang 13.30 uur. De zaal is 
vanaf 13.00 uur open voor onderling contact, het raadplegen van de contactdienst en de dienst PR. 
Introducés zijn van harte welkom. Parkeren kunt u in de parkeergarage Oldehove. Bent u van plan te 
komen dan svp aanmelden bij onze secretaris Jeroen Hofstra via e-mailadres secretaris-FRL@ngv.nl  
Geef daarbij aan of u met twee personen uit één huishouden komt of alleen. Partners hoeven geen 
anderhalve meter aan te houden. Er is een beperkt aantal plaatsen.
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