ûnder redaksje fan
H. M. Mensonides, H. G. van Slooten,
Ch. C. van der Vlis.

UTJEFTE FAN DE FRYSKE AKADEMY TO LJOUWERT

MCMLI
Wumkes.nl

TA YNLIEDING.
It is ús o sa nei s t sin, dat binammen yn Fryslân de leste
jierren de bilangstelling foar genealogysk ûndersyk tige oan
wint»
I t hat dan ek in goed idé west fan i t Bistjûr fan de Frysk
ke Akademy om in. Genealogysk Wurkforban op to rjochtsjen,
hwant dêrtroch kinne alle krêften dy' t op dit mêd warber 'binne - en krekt yn Fryslân binne der frijhwat sneupers - iaeiinoar opwurkje.
Hwat nou. is i t doel. fan dit Wurkforbân?
Wy s i l l e bisykje dat ilt 'en rûgen oan to jaens
Foarsts troch ûndersyk nei âlde Fryske slachten,, i t opmeitsjen fan stambeammen^ kertierstaten' ensfh. de. bining fan
i t folk mei syn forline to bistevigjen en dêrmei i t algemiene Fryske folksbisef fuort to sterkjen»
Op forskate manearen mient i t Wurkforbân ta dat doel bydrage to kinnen, nammentlik:
troch i t halden fan gearkomsten mei ynliedingen op i t stik
fan genealogys heraldyk en histoarje;
troch i t stypjen fan 'e útjefte fan genealogyen;
troch i t stypjen fan de oprjochting fan famyljeforieningen?
troch i t helpen bij en i t stypjen fan famylje-úndersiik,;
troch i t opspoaren5 fêstlizzen en útjaen fan al de histoarysk-genealogyske en heraldyske boarnen yn en om tsjerken
en op skriftstellen fan gevel- en tinkstiennenj
troch i t sammeljen fan Fryske wapens en húsmerken!
troch i t útwurkjen fan boarnen, Fryske lienen oanbilangj ende;
troch i t bijinoar bringen fan eigen samlingen en i t útjaen
fan in jierboekje;
I t hat altyd de opset west5 dat i t Wurkforbân in net-bisietten selskip wêze soe. Eltsenien dy't dus bilangstelling
hat, is wolkom yn ús formidden.
Mei forskate fan de hjirboppe neamde plannen is al in bigjin makke, en sa s i l dit dan. de s t a r t wêze fan i t Genealogysk Jierboekje.
Yn i t bitrouwen? dat dit boekje i t foarste wêze s i l fan
in lange rige en dat i t sines bijdrage s i l ta i t libbene
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hjoed, jowe wij i t yn i t ljocht. Wij sprekke dêrtij ús hertlike tank ilt oan de folie meiwurkers, dy't hielendal om ! e
nocht har wurk dêrfoar dien hawwe.
I t Mstjûr fan i t Wurkforbân,
K.M- van der Kooi, foarsitter,
Ir. Ch. C. van der Vlis s

Dronryp.

twade foarsitter,
Ljouwert.

R.S.Roorda, skriuwer, Maria Louisastrj.
19, Ljouwert.
D. van der Meer, twade skriuwer, Roardhuzum.
H. G. van Slooten, ponghalder,
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Ljouwert.

INLICHTINGEN omtrent enkele openbare instellingen
commissies, verenigingen, enz. welke werkzaam
zijn op het gebied van geschiedenis, oudheiden heemkunde, geslacht- en wapenkunde in de
provincie Friesland.
RIJKSARCHIEF IN DE.PROVINCIE FRIESLAND.,
Rijksarchivaris: Drs.M.P.v.Buijtenen.
Chartermeester: Drs.J.Visser.
Adjunct-archivisten: A.Coree.
A.van der Wal.
Ambtenaar: S.Ter Horst.
Het Rijksarchief i s gevestigd in de Kanselarij » Turfmarkt 13 te Leeuwarden. Het i s geopend op werkdagen van 9 - 17.30 uur. op Zaterdag van
9 - 1 3 uur.
PROVINCIALE

INSPECTIE

DER GEMEENTE EN

MTERSCBAPSARCHIEVEN.

Inspecteur: Drs.M.P.van Buijtenen.
Adjunct-inspecteur: Mr.H.T.Obreen.
Wetensch.ambtenaren: W.H.Keikes.
H.F.Faber.
De Provinciale inspectie i s gevestigd in de Kanselarij, Turfmarkt 13
te Leeuwarden.
ARCHIEF DER GEMEENTE LEEUWARDEN EN STEDELIJKE

BIBLIOTHEEK.

Gemeentearchivaris: Drs.H.M.Mensonides.
Wetensch, ambtenaar: W.Doik.
Ambtenaar: R.Ter Horst.
Het Gemeentearchief en de bibliotheek zijn gevestigd in het stadhuis..
Raadhuisplein 36 te Leeuwarden. Zij zijn geopend op werkdagen van
9.30-12.30 en van 14-17 uur, op Zaterdag van 9. 30-12.30.uu r ,
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK.
Bib1io thecarîs: Dr.Sj.Douma.
Administrateur: M.K.Schol ten.
Wetensch,Hoofdassistent: Mr, IJ.Offringa.
Assistent; Dra.A.M.Michiell.
Ambtenaren: E.J.Scheepstra.
O.Santema,
W.Ter Horst.
E.J.Metz.
Mej .A.Jensma.
De Provinciale Bibliotheek i s gevestigd in de Kanselarij, Turfmarkt
13, te Leeuwarden. Zij i s geopend: Maandags en Vrijdags van 10-17 en
19-21 uur. Woensdags en Donderdags van 10-17 uur, Zaterdags van 10-16
uuri Dinsdags gesloten.
FRIESCH GENOOTSCHAP VAN GESCHIED-. , OUDHEID- EN TAALKUNDE. .

Mr. P.Â.V. Baron van Harinxma thoe Slooten, voorzitterDr. C.J.Guibal, secretaris. Mr.P.J.Troelstraweg 85, Leeuwarden.
Mr. R.P.Cleveringa Pzn., penningmeester.
N. Ottema.
Dr. P.Sipma.
Drs.M.P.van Buijtenen.
M.Wiegersma.
Drs. H.Halbertsma.
Ds. J.J.Kalma.
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FRIESCH

MUSEUM.

Directeur: Dr.A.Wassenbergh.
Bibliothecaris: Ds.J.J.Kalma.
Conservator der ceraMiek: N.Ottema.
Conservator der handschriften: Drs.M.P. van Buijtenen.
Amanuensis: E.J.Penning.
Inwonend congierge: B.de Jager.
Het Friesch MuseuM is eigendoM van het Friesch Genootschap, en is
gevestigd Koningstraat 1 te Leeuwarden. Het is geopend: Apr.-Oct,
op werkdagen van 9-12.30 en 14-17 uur, Oct.-Apr, van 9-12 en 14-16
uur, Zaterdagsmiddags en Zondags gesloten.
De Bibliotheek van het Genootschap is geopend voor leden en andere
wetensch, onderzoekers, alle werKdagen van 10-13.^30 en 14-16 uur.
in Juli en Augustus van 14"17 uur.
^
MUSEUM PRINCESSEHOF.
CONservator: N.Ottema.
Assistent: K.J.Keikes.
Het museum is het eigendom der gemeente Leeuwarden en is gevestigd
Grote Kerkstraat 11 te Leeuwarden. Het ïs geopend: 1 Mei - 1 Oct.
van 9-12 en 13-17 uur, 1 Oct. - 1 Mei van 9-12 en 13-16 uur; Zondags van 1 Oct. - 1 Mei van 14 - 16 uur.
FRIESCH SCHEEPVAART MUSEUM TE SNEEK.

A.M.Sustring, voorzitter.
B.Brinksma, secretaris.
L.Brmdenburgh, penningmeester.
F.J.Obbema.
J.Zijlstra.
G.Dijkstra.
Drs.H.Halbertsma, conservator.
Het museum is eigendom van de Vereeniging Friesch Scheepvaart Museum
en is gevestigd Kleinzand te Sneek.
KONINKLIJK

NEDERLANDSCH

GENOOTSCHAP VOOR GESEACHT-

EN WAPENKUNDE,

Ir.Ch.C.vm der Vlis. voorzitter.
J.Y.Feenstra, secretaris, Oostergrachtswal 27. Leeuwarden.
FRISIA CATHOLICA..
Prof.Dr.R.Post, voorzitter.
A.Roling, secretaris, Fonteinstraat 41> Leeuwarden.
E.de Jong, penningmeester.
Drs. M.P. van Buijtenen.
Th.P.A.Lambooij .
J.Post.
Pr. E.Bruna o. f .m.
DE FRYSKE

AKADEMY..

Mr.P.A.V.Baron van Harinxma thoe Slooten,
Prof.Dr.J.H.Brouwer, voorzitter.
Dr.Y.Poortinga, secretaris, Menaldum.
Prof .Dr. J. F.Koksma, penningMeester.
Dr. Ir. J.B. van der Meulen.
Ir.D.Tuinstra.
M.Wiegersma.
Tsj.de Jager, Administrateur.

erevoorzitter.

Histoarysk Wurkforbân:
H^Algra, voorzitter.
Dr.H.Bruch, secretaris, Robert Kochstraat 2.9, Leeuwarden.
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KRING

FRIESLAND. ^

Toponymysk Wurkforbân;
Ds.J.J.Kalma, voorzitter,
J.B.Singelsma, secretaris, Goutum 31a.
Genealogysk Wurkforban;
K.M.von der Kooi, voorzitter.
R.S.Roorda, secretaris, Maria Louisastraat 19, Leeuwarden.
De Fryske Akademy is gevestigd in het Coulonhuis, Doelestraat 8 te
Leeuwarden.
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Foto; P.J.Plantinga, Leeuwarden (1941).

IN MEMORIAM
Dr. A. L. Heerma van Voss.
In dit eerste jaarboekje van het Genealogysk Wurkforbân
van de Fryske Akademy mogen enige eenvoudige woorden3 gewijd
aan de nagedachtenis van de op 24 Juli 1948 plotseling te
Leeuwarden overleden Rijksarchivaris in de provincie Friesland
Dr. Alexander Lodewijk Heerma van Voss niet achterwege blijven.
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Geboren 16 Mei 1894 te Leur (N.Br.), alwaar hij ook op
29 Juli 1948 ter aarde werd besteld, promoveerde hij in 1921
te Utrecht in de rechtswetenschappen. Hij voelde zich tot het
archiefwezen aangetrokken, werd met ingang van 1 Jan. 1923
benoemd tot commies-chartermeester bij het Rijksarchief in
Friesland en volgde in 1938 dr. S. A. Waller Zeper op als
Rijksarchivaris.
Hij was geen archivaris, die zich in een ivoren toren opsloot, doch nam een belangrijk aandeel in het maatschappelijk
leven, getuige de vele functies, welke hij, naast zijn officiele betrekking3 vervulde, als bestuurslid van het Friesch
Genootschap, tevens conservator van de handschriften; redacteur van de Vrije Fries; voogd van het St» Anthony-Gasthuis,
enz. enz.
Zelf een geestdriftig beoefenaar van de genealogie en
de heraldiek, waren hij en de ambtenaren van het Rijksarchief
steeds bereid, de bezoekers van het archief met daadwerkelijke hulp terzijde te staand Genealogische en heraldische puzzle's wist hij veelal in korte tijd te ontwarren en schijnbaar
doodgelopen onderzoekingen konden vaak met behulp van zijn
aanwijzingen in nieuwe banen worden geleid.
Hij was een gewaardeerd lid van het Kon. Ned. Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde en vervulde voor de Groep Friesland van het Genootschap enige spreekbeurten»
De oprichting van het Genealogysk Wurkforbân is voor een
zeer groot deel zijn werk»Zijn werkzaamheden als lid en vicevoorzitter behoeven op deze plaats niet nader in herinnering
te worden gebracht»
Reeds als chartermeester nam dr, Heerma van Voss de beschrijving en inventarisatie van de grafstenen (stenen charters) in Friesland ter hand. Uit deze zijne bemoeiingen is geboren de uitgave van het wetenschappelijk werk "Grafschriften
en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en
om de Kerken tussen Flie en Lauwers". Het verschijnen van het
eerste deel "Achtkarspelen" heeft hij helaas niet mogen beleven.
Andere blijken van zijn wetenschappelijke zin en belangstelling voor geslacht- en wapenkunde zijn o.a. zijn medewerking aan belangrijke tentoonstellingen op dit gebied; de inventarisatie van de op de kerkklokken voorkomende versieringen en inscripties (o. a. door middel van afgietsels), toen de-
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ze klokken door de bezettende macht werden afgevoerd; de
restauratie van de l a a t s t e rustplaats der Friese Nassau's in
de Grote Kerk te Leeuwarden.
Voor meer uitvoerige gegevens over het leven en werk van
dr. Heerma van Voss mogen wij verwijzen naar de in druk verschenen herdenkingsrede, uitgesproken door drs. M. P. van Buijtenen op 26 J u l i 1948 voor de Regionale Omroep Noord, alsmede
naar de levensbeschrijvingen., gegeven door mr. P. C. J. A. Boeles
in "De Vrije Fries" (Negen en dertigste deel, 1948) en van ds,.
J.J. Kalma in het "Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1947=1949" (1950).
Het heengaan van dr. A. L. Heerma van Voss was voor. de wetenschappelijke beoefening van de genealogie en de heraldiek
in Nederland en in Friesland in het bij zonder een zware slag.
Het Genealogysk Wurkforbân zal zijn nagedachtenis eren door
het. werk in zijn geest voort te zetten.
Cho C. van der VLIS.

DE FRIESE AFSTAMMING YAN DR. ALEXANDER.LODEWIJK HEERMA YAN VOSS.
FREDERIK CHRISTIAAN VAN VOSS * na 1687. t M a a s t r i c h t 1758
zn. van Wilhelm en Angenis van Heest.
SOPHIA JETSKE VAN HEERMA * Tjummarum 1692, t
d r . van J a r i c h en C h r i s t i n a van Sytzema 1)

ald.1727.

WILLEM HENDRIK VAN VOSS * M i n n e r t s g a 1719, "f Hoorn 180 0.
AGATHA ZEERIDDER * Hoorn 1731. f 1780.
SYBRAND VAN VOSS * Leeuwarden 1759. t Harlingen 1801.
x
ADRIANA LUMINA GEY * Dordrecht 1755, f Harlingen 1794.
ULBO JETZE HEREMA (HEERMA) VAN VOSS * Leeuw. 1792. t 0.Gastel 1871.

x
JACOBA JOHANNA FERCKEN * Roosendaal 1805. t ald.1891.
SYBRAND CASPARUS JAN HEERMA VAN VOSS * O.Gastel 1841. t Leur 1934.
LOUISE JOHÄNNA LESTURGEON * Vledder 1855. t Gorssel 1930.
Dr.ALEXANDER LODEWIJK HEERMA VAN VOSS * Leur 1894, + Leeuwarden 1948.
ELISABETH CLASINÄ MARIA VAN RIJSBERGEN * Utrecht .1901.
1) Foor de oudere generaties van het geslacht Van Heerma of van Herema zie
De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen adel, 1846.
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Uit dit huwelijk 2 kinderen;
1. MATTHIEU SYBRAND HUIBERT GERARD, * Leeuwarden 1923.
2. SYBRAND FREDERIK CHRISTIAAN.. * Leeuwarden 1933.
BIBLIOGRAFIE van de werken van Dr A. L.HEERMA.van VOSS, samengesteld
M. S.H.,G. HEERMA van VOSS.
ARCHIVISTIEK

door

1

)

1924-1933- 'Staat van aanwinsten* (Rijksarchief in Friesland)' in: Verslagen omtrent
's Rijks oude archieven, XLVI.1923/'s Gravenhage. 2e dl.,p.179-188; XLVII1924,2 dl.- „p 468- 469' XLVIII.-I925.2e dl. ,p . 532-533.-XLIX. 1928. 2e dl-p-475477-L,1927.2e dl,„p,703-705'Tweede serie.I,1928.p.164-167;II,1929,p,159
166:111. 1930,p,198-202; IV, 1931,p ,174-177,-V-1932,p.90-95.
1934-1948- "Het Rijksarchief in Friesland' en 'Staat van aanwinsten" in:Verslagen omtrent 's Rijks Oude archieven.Tweede serie,VI,1933,p-80-90;VII.1934-p. 6878: VIII. 1935,p. 76-87: IX,1936,p 76-85 X,1937.p- 81- 92;XI, 1938,p. 70-81; XII,
1939,p.70-80;XIIL 1940,p 74-85;XIV, 1941.p 64-70.;XV, 1942,p, 66-71;XVI, 1943
p- 53-58; XVII, 1944,-P- 73-81, (Aanvullend verslag- 10 Mei 1940-15 April 1945)p.
82-84.;XVIII.-1945,p. 68-74,XIX.-1946-P- 76-84;XX-1947, p. 78-86.
1925. 'Supplement op; Mr.J.L-Berns,Dê archieven van het hof provinciaal en van de
gerechten der grieten.iîen. steden districten, eilanden„en hoogeschooi van
Friesland' in: a.v.', XLVII; 1924, 2e dl,. ,p. 470-471.
1929- "De archieven van rechterlijke colleges ea alleenrechtsprekende rechters.
gefungeerd hebbende op het grondgebied der tegenwoordige provincie Friesland van de invoering der Fransche wetgeving tot 1 October 1838" in:Inventarissen van Rijks- en andere archieven,1,1928.'S Gravenhage,p, 375-442-

1931

1937-

1941,
1947.

1949.

,'De archieven van notarissen en fungéerend-notarissen,geresideerd hebbende
op het grondgebied der tegenwoordige provincie Friesland van 1 Mei 1809
tot 16 October 1842' (tezamen met A.Coree) in : d,v.,p.443-500,
'De archieven van notarissen en fungeerend-notarissen (...)Supplement'
(tezamen met A.Coree) in: Inventarissen van Rijks- en andere archieven. IlI,
19.30 p 779-78'~
' I n Memoriam Dr S.A.Waller Zeper' i n : Nederlandsen Archieveribiad, 44e jrg,°/
1936-37, Groningen, p.61-64' I n Memoriam Dr SA, Waller Zeper' in:De V r i j e F r i e s , XXXIV, Leeuwarden.p-1-5
Voorwoord i n : M.P-van Buijtenen, I n v e n t a r i s van h e t oud en nieuw a r c h i e f
der gemeente Hindeloopen, Dokkum, p , 5 - 6 .
"Opleiding t o t archiefambtenaar' i n : Nieuw F r i e s l a n d , 2 e j r g . , n r 3,Leeuwarden, 19 J u l i .
'Van 'sneupen* t o t h i s t o r i s c h o n d e r z o e k ' „ I , I I i n : a . v . , n r 5,9 Aug.; nr 12,
27 Sept,
'De F r i e s e boer a l s sneuper". Het boerenleven a l s ' j a c h t t e r r e i n ' ' i n : a „ v ,
nr 11, 20 Sept.
'Verscheur of verbrand n i e t klakkeloos 'ouwe p a p e r a s s e n " ' i n : a . v . , n r 12,
27 Sept.
*H.Brouwer. Atlas voor Nederlandsche Paleographie.Amsterdan.P.N.van Kampen
en Zoon N.V., * (bespreking) in:Nederlandsch Archievenbiad, 51e j r g , , 1946-47.
p . 95-98.
'Rekeningen en andere stukken betreffende Friesland., afkomstig u i t de Hollandsche Rekenkamer (1515-1575)', Ts Gravenhage.

1) Zie ook: Taak en betekenis van het Friesche Rijksarchief.
Een onderhoud met
Dr A.L.Heerma van Voss. Documenten van historische
waarde. " in; Leeuwarder
Niewsblad,28 Juli 1938,2e bl.;Nieuwsblad van Friesland,29 Juli 1938,4e bl.
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HISTORIE.
1925. "Oude Grafsteenen' in: Leeuwarder Courant, 21 Jan.. Ie bl.
1927. 'Politiegerechtsarchieven' in: Nederlandsen Archievenblad,34e jrg.,1926-27.
p.78-81.
1928. 'De Conscriptio Exulum' in: De Vrije Fries, XXVIII, p. 147-166.
1929. 'De maires en hunne opvolgers als politierechters* in: Nederlandsen Archievenblad. 36e jrg.1928-29. p. 99-110.
1930. 'Friesche troepen in Groot-Brittannië' in; De Vrije Fries, XXX,p.71-80.
"Huiselijke" beslommeringen eens vrederechters' in: a. v. ,p. 107-113".
1933- 'Karel Roorda' in: Leeuwarder Nieuwsblad, 14 Jan,, Ie bl.: 17 Jan., 2e bl.
"Karel Roorda voor het allerlaatst ' in: a.v.,19 Jan.,, 3e bl,
"(De opgravingen op) het Oldehoofster Kerkhof. De grafsteen van Adje Lammerts " in; Leeuwarder Courant, 10 Nov. , Ie bl.;Leeuwarder Nieuwsblad, 10 Nov,,
1e bl.; Nieuwsblad van Friesland, 10 Nov.,4e bl. 1)
'Adie Lambertsz" in: Leeuwarder Courant, 23 Dec, , 6e bl.
1934. 'Adie Lambertsz en de zijnen' in: De Vrije Fries, XXXII, p.113-1361935. '1435 - 21 Januari - 1935' in: Leeuwarder Courant, 15 Feb., 5e bl,
'Nog eens 'legendevorming'* in: Franeker Courant, 9 Juli, Ie bl.
"Friesland voor 500 jaar. (De geschiedbronnen en eenige algemeene beschouwingen.) ' in: Leeuwarden 1435-1935. Gedenkboek uitgegeven in opdracht van
de Vereeniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer te Leeuwarden en omstreken, Leeuwarden,p,16-34.
1935-1936- 'De Leeuwarder feesten en de historie' in: Leeuwarder Nieuwsblad,
31
Dec,, Ie bl.; 4 Jan.,3e bl.; Leeuwarder Courant,2 Jan,,4e bl.; 4 Jan.,5ebl.
1936- 'De kerk van Idskenhuizen; I. Twee oude grafzerken; II. Vincentius Gales'
herkomst;III. Slot.' in; Nieuwsblad voor Friesland,12 Feb,,4e bl,; 21 Feb.,
2e bl.: 4 Mrt.2e bl,; Leeuwarder Nieuwsblad,17 Feb.,2e bl.; 29 Feb.,3e bl.;
11 Mrt, 2e bl,
'G.A.Wumkes. Stads- en dorpskroniek van Friesland I en II' (bespreking) in:
Nedsrlandsch Archievenblad, 43 jrg.,1935-36, p,109-lll.
1937. 'De inpoldering van de Waraaster Meer en Paulus Jansz.Kley* in; De Vrije
Fries, XXXIV, p.104-121'De aanslag,in 1587 op hét leven van Graaf Willem Lodewijk beraamdlHet vonnis en nog eenige bijzonderheden' in: Leeuwarder Courant, 8 Dec,4e bl.
1939. 'Prim Berland.- Growesteins (Frederik Comte Sirtema van Grovestins), Le ravageur de Ia Champagne, 1'ogre hollandais.le héros de laPossessiade.Sa course d travers la Thiêrache, la Champagne et la Lorraine Anno 1712.- Auxerre
1939' (bespreking) in: De Vrije. Fries, XXXV, p.176-177.
1941. 'Opvolgende eigenaars en bewoners 1555-1882', historische inleiding bij:
Nanne Ottema, Friesma-State te Idaard, in; a.v.,XXXVI. p.1-6.
1943- 'Publicaties van 'Frisia Catholica* (1937-1942)" (bespreking) in: a.v,.
XXXVII, p. 177-178.
1945. 'De Friesche kerkklokken' in; Friesch Dagblad, 30 Mei; Leeuwarder Koerier,
31 Mei; 1 Juni; Het Vrije Volk, 31 Mei.
1346- 'De Leppa, een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage, door M.P.van
Buijtenen; Dokkum 1944' (bespreking) in; De Vrij e Fries,XXXVIII, p.109.
'De klokken van de Oldehove" in; Nieuw Friesland, Ie jrg.,nr 24 (Kerstnummer) , p.9.
1) Zie ook: 'De grafsteen van Adje Lammerts" in; Leeuwarder Nieuwsblad, 13 Novem,
1933, 2e bl.; Nieuwsblad van Friesland, 15 Nov, 1933, 2e bl.
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1947. 'Controle op fruitverkoop.1746* (In vroeger eeuwen. . . I 1),met i n l e i d i n g , )
in: a . v . , 2e j r g , nr 1, 5 J u l i .
'Een b r i e f van een scheepskapitein u i t 1747' (In vr.eeuw. II) i n : a . v . , n r
2. .12. J u l i .
'Een pedelsvacature in 1661' (Uit vr.eeuw,III) in: a , v . , n r 5. 9 Aug,
'Een Predikant-Fruitkweker 1652-1660' (Uit vr.eeuw.IV) i n : a , v , , n r 6.16
Aug.
'Ongewenste kermisklanten. 1703° (Uit. vr,eeuw.-V) in; a . v , : n r 9,6 Sept.
'18'e eeuwse geboorte-aankondigingen" (Uit vr. eeuw. VI)in; a.v. ,nr 16=25 Oct.
'17-eeuwse recepten' (Uit vr. euiw-VII) in; a . v . , nr 18.- 8 Nov,
'Nog een paar recepten van Dr Zachaeus van Ghemmenich' {Uit vr.eeuw.VIII)
i n : a.v,„ nr 19, 15 Nov.
'Een apothekersinyentaris in 1791' (Kans. IX)- in; a.v. ,nr 23, 13 Dec,
'Nieuwjaarswensen * i n : a . v . , nr 25,. 27 Dec,
1948- "Een schoolmeestersexamen in 1813' (Kans.X) in: a . v . , nr 27, 17 Jan.
'K.J.van den Akker, Van de Mond der'oude Mîddelzee; 3e'druk; uitgave van
de Friesche Maatschappij van Landbouw' (bespreking) i n ; a.v...nr 27.17 Jan.
'Smokkelarij en verzet op Schiermonnikoog in de Franse t i j d ' (Kans,XI) ina.v. , nr 28" 24 Jan,
'Een rumoerige kerkdienst te Rauwerd in 1702' (Kans, XII} in'; a.v... nr 32,
21 Feb.
'
'
'Drinkuitsma-state * in: a . v . , nr 33,- 28 Feb.
'De opschriften onzer nieuwe klokken' in; a . v . , nr. 35. 13 Mrt.
'In de goede oude t i j d ' in a . v - , nr 37= 27 Mrt.
'Een s c h i l d e r - p a t r i o t p l e i t t e voor kunstbescherming' (Kans,XIII) in: a-v. ,
nr 37. 27 Mrt.
' I n hoeverre stond 'Het Offic-ium' a c h t e r het. Leeuwarder vandalisme van
1795?' (Kans,XIV) in: a-v,, nr 38, 3 Apr,
'Wat gebeurde er 16 Aug,1795 in de Grote Kerk te Leeuwarden? a. Hoe s t e l len de bronnen het voor? b. Wat zou er werkelijk gebeurd z i j n ? ' (Kans,XVen
". XVI) in:" a . v , , nr 39.. 10 Apr, ;; 40, 17 Apr,
'Het grafmonument voor Prinses Anna van Oranje in de Grote Kerk te Leeuwarden' (KansJiyiI) ii»; a , v . , nr 41. 24 April,
'Het grafmonument voor Willem Lodewijk i n de Grote Kerk te Leeuwarden'
(Kans.XVIÏI) i n : a.v-, nr 42, 1 Mei,
'Een aloude Residentie i s weer bewoond' in: a . v . , n r 44, 15 Mei p , 1 1 .
'Uit de Scktkamers der Kanselarij* (XIX ^)) i n : a , v - , nr 46.- 12 Juni. p . 2 .
'De vrede van Munster t e Leeuwarden vereeuwigd' i n : a . v . . 3 e j r g . nr I, 10
Juli. p.7.
'De l a a t s t e r u s t p l a a t s e n der F r i e s e Nassaus'„ Leeuwarden *")
Toespraak i.v.m.het Fries Huldeblijk voor H.M.de Koningin uitgesproken voor
de Regionale Omroep Noord op 23 J u l i , i n : Leeuwarder Courant, 27 Aug.
1) Deze serie draagt van nr IX of de titel;
Uit de Schatkamers der
Kanselarij,
kortheidshalve
aangeduid als:
(Kans,IX).
2) Over de wiskundige Hendrik Anjema.
3) Zie ook: 'Verspreide gegevens over de grafkapel der Nassaus' in: De Vrije
Fries, XL, 1950, p.35-38.
'
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"De reizen in het Noorden van Aernout van Buchell' in : De Vrije Fries,
XXXIX, p.6-8.
1)

GENEALOGIE._HERALDIEK,_ ZEGELS_en_yLAGGEN.
1923-1332. Genealogische en heraldische vragen en antwoorden |) in 'DeNederlandsche Leeuw': 'Schultz ' (a) , 41e jrg.k.133; 'Aylva (van)" (á) , a. v. ,k.293-294
'Baerda' (a),a.v. ,k.295; 'Bcuts' (vr.),42e jrg.,k.82,149; 'Idsinga (van)'
(a), a.v.,k.87; 'Jorna1 (a). a.v. ,k.89-91.154; 'Kolk (van der) ' (a),a.v..k.
91-92: 'Leenhoff (van)' (vr.), a. v. ,k. 92; 'Rijsberge(n) (van)' (vr).a.v.,k.
94: 'Baerda' (a) , a.v. ,k. 244; 'Heyden (van der) ' (a) , a.v.,k.249," 'Steehouwer' (vr.), a.v. ,k. 254-255; "Siccama" (a) , a. v. ,k. 350; 'Zeeridder' (vr).a.v.
k.351; 'Onbekend wapen' (a), a.v. ,k. 352; 'Gerlsma' (a) , 45e jrg.,k.381; 'Boutius ' (vr),46e jrg.,k.60; 'Engelen (van)" (vr) , a.v. ,k. 61; 'Henneveld (van)'
(vr) .a.v. ,k.61." 'Schadden' (vr) ,a.v. ,k.62-63; 'Wij denbrug (ge) Jvan) ' (vr).
a. v. ,k. 63-64. (a) ,k. 128; 'Wijntjes' (vr) , a. v. ,k-64; 'Gevraagde wapens'(vr),
a.v.,k.l28; 'Boelken, Caspers, Hidding, Luin' (vr) , 49e jrg., k. 183- 184;
'Brooshoof t' (a) , a.v. ,k. 184; 'Harmens ' (a) , a. v. ,k. 185; 'Luxwolda'(a) , a.v. ,
k.186; 'Witteveen-Drijfhouf (a) ,a.v. ,k. 191; 'Moen (de)- van Velsen - v a n
Voss' (vr) ,a.v. ,k.317.; 'Gendt (van)" (vr), 50 jrg. ,k. 156'; 'Merode(de) ' (vr),
a.v..k.156: 'Palsma' (a),a.v.,k.156-157; 'Quad«r' (a) ,a.v. ,k. 157.
1925. 'Bijdrage tot de genealogie van het Friesche geslacht Halbe(r)tsma' in;
a.v., 43e j rg..k. 258-266. 297-303. 3471927. 'Vandalistische kerkrestauratie. (Hoe het ouden zerken in een kerk verging)"
in: Leeuwarder Courant, 7 Mrt,3e bl.r Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 Mrt,
Ochtendbl. C.
"Letterlap de Sighers ther Borgh' in: De Ned.Leeuw. 45e jrg.,k.367-371.
1930. 'Genealogie van het geslacht Baerdt of Baarda' (tezamen met D.D^Osinga)in:
a.v.,48e jrg..k»33-43. 78-89. 108-113. 147-155. 180-182. 216-219.
1932. 'Het wapen van Bolsward' in; Leeuwarder Courant, 2 Feb., 2e bl.
'Wapens van Geldersche en Qverijselsche studenten te Franeker' ina De Ned.
Leeuw, 50e jrg. ,k. 132-1361933. 'Grafzerken in de kerk te Menaldum. I. Geschiedenis van enkele states; II;
II™. (slot)" in: Leeuwarder Nieuwsblad, 4 Mei, 2e bl.; 5 Mei, 4e bl.; 6
Mei, 2e bl.; Nieuwsblad van Friesland, 19 Mei, 2e bl.; 26 Mei, 4e bl.;29
Mei, 2e bl.
'De stamreeks van het u i t g e s t o r v e n a d e l l i j k O v e r i j s s é l s c h g e s l a c h t van
Laer' in: De Ned.Leeuw, 51e j r g . , k.379-381.
1934.
1936-

'Geslacht (van) Teyens' i n : a . v . , 52e j r g . , k . 1 2 2 - 1 2 3 .
'Geslacht van Boeymer' i n : a . v . , 54e jrg.,k.327-332-

1937.

'De grafzerk van Tierck van Heerma te Berlikum blootgelegd. Een onbekend
kunstwerk van Vincent Lucas' i n : Leeuwarder Nieuwsblad, 4 Aug.,2e b l ;
Nieuwsblad van Friesland, 4 Aug., 3e b l . ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4
Aug. , Avondbl.C.
1937-1941. 'Nederlàndsehe k l o o s t e r z e g e l s vô6r 1600' (bespreking) i n : De V r i j e
F r i e s , XXXIV. p.126-127; XXXV,p.175; (met een A b t e n l i j s t van Klaarkamp)
XXXVI,p.149-151.
1938.

'Van Splinter-van Voss' i n : De Ned.Leeuw. 56e j r g . , k.564.

1) Voordracht voor de Noordelijke
afdeling van de kaatschappij
der Nederlandsehe
Letterkunde,
genotuleerd door mej.Br C. W.Roldanus,
2) (a) en (vr) geeft aan of een antwoord dan wel een vraag i s bedoeld.
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'Van Vierssen ' inr a. v.,k.565.
'Wapen van Sminia-van Baerdt van Sninia

in: a.v.,k.566.

1939.

'Nogmaals het huis Nieuwestad 61. Bijzonderheden omtrent den bouwheer van
dit huis' in: Leeuwarder Nieuwsblad, 21 Juni, 2e bl.
'Nogmaals: de kerk te Joure' in: Leeuwarder Courant, 19 Dec., 2e bl.

1940.

'Bibliotheek voor Geslacht- en wapenkunde, onder redactie van C.Pama.I.Inleiding tot de wapenkunde, door J.C. W.Ä. Steenkamp; II. De huismerken, door Mr
H.Reydon' (bespreking) in; Nederlandsen Archievenblad, 47e jrg., 1939. 40.p.
126-127.
'Hoe bioefenje wy de genealogy,' in: It Beaken, IXe jrg. Ljouwert, s. 26-32-

1947.

'De Bourbon-bank in het Leeuwarder Stadhuis' in: Leeuwarder Courant, 19 Aug.
'Wie helpt er mee aan de grafsteenregistratie,' in: Nieuw Friesland, 2e
jrg., nr 7, 23 Aug.
°De oude Leeuwarder vlag in ere hersteld' in: a.v.,nr 20, 22 Nov.
'Friese stadsvlaggen* in: a.y., nr 22, 6 Dec.
'Ook de Friese eilanden kunnen zich op een eigen vlag beroemen' in: a. v.,
nr 22, 6 Dec.
'Vier Friese Dorpsvlaggen' in: a.v. , nr 23. 13 Dec.
1950.

'De opgezette grafzerken in de Martinikerk te Franeker' in:De Vrije Fries,
XL, p. 19-34.
'Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en
om de kerken tussen Flie en Lauwers.I. Achtkarspelen', Leeuwarden.

1951.

'Gelderse, Overijselse en Drentse studenten te Franeker' in: De Ned.Leeuw,
69e jrg. (nog te verschijnen).

FRIESCH.GENOOTSCHAP VAN_ GESCHIED- OUDHEID- EN TAALKUNDE 1)._
1927.

'Catalogus der tentoonstelling van antieke goud- en zilverwerken gehouden
ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde in het Friesch Museum te Leeuwarden
15 Augustus- 15 September 1927', Leeuwarden, (voor zover het de heraldieke beschrijving betreft. )

1937-1941. 'Verslag van den conservator der handschriften' in: Verslag van het
Friesch Genootschap (...), Leeuwarden; 1933-36: 108ste Verslag,p. 55-59;
1937: 109de Verslag,p. 87-91; 1938: 110de Verslag,p. 44-45; 1939: 1 1 1 d e
Verslag,p. 43-45; 1940: 112de-Verslag,p. 39.
1940. 'Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Afscheid van
Mej.R.Visscher' in: Leeuwarder Courant, 4 Juli, Ie bl.
1942. 'Catalogus der tentoonstelling van Friesche heraldiek in het Friesch Museum te Leeuwarden 1942' (tezamen met Dr Ä. Wassenbergh) Leeuwarden.
1947. 'Het Noorden in! ' in: Nieuw Friesland, 2e jrg. „nr 2, 12 Juli.
1948= 'Het Friesch Genootschap op excursie' in a.v.„ nr 47, 26 Juni,p.8-9.

CULTUREEL.
1947-

'Provinciale Staten en cultuur in Friesland' in: Nieuw Friesland. Ie jrg.,
nr 26, 11 Jan. ,p.5.

1) Publicaties in De Vrije Fries vindt men in de rubrieken Geschiedenis en Genealogie.
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" l a den slag" i n : a . v . , nr 30, 8 Feb. , p . 7 ,
'Het kunstcentrum F r i e s l a n d ' i n ; a . v . , 2e j r g . , nr 1, 5 J u l i .
'Drente, P r o v i n c i a a l Drents Maandblad, 18e jaargang, no 1; Van Gorcum &
Comp.N.V. , Assen' (bespreking) i n : a . v . , nr 6. 16 Aug.
'Een minister bezoekt F r i e s l a n d ' i n : a . v . , nr 12, 27 Sept.
'De landbouwtentoonstelling en de cultuur*, i n : a.v. ,nr 14,11 Oct.
'Na het Nationaal I n s t i t u u t . Het Cultureel Contact Centrum' i n : a . v . , nr
17, 1 Nov.
'"Het Daghet' voor de K u l t u e r r i e l " i n : a . v , , nr 24, 20 Dec.
1948. 'Wetenschappelijke decentralisatie-symptomen' i n ; a , v , ; n r 29, 31 Jan.
'Overheidssubsidie voor de Fryske Kultuerriei * i n : a.v. „nr 29.-31 Jan.
'Tevreden.., maar n i e t voldaan! ' i n ; a. v . , n r 30, 7 Feb,
"We zijn er nog lang n i e t ! * i n : a.v,,, nr 31, 14 Feb.
'Naschrift b i j ; H-S. Doele, Unskiklik démasqué, i n : a, v... nr 33, 28. Feb.
'Het steigerende stokpaard" i n : a.v-» nr 36, 20 Mrt.
'Het Gemeenebest» Maandblad voor het Nederlandsche Volksgeheel e n ' t o t bevordering van de Volkerengemeenschap. Jan. 1948' (bespreking) in* a.v nr
36, 20 Mrt.
'Mei 1948.-.nieuwe s t a r t van de K u l t u e r r i e ! ' i n : a . v . , nr 42, 1 Mei.
TONEEL.
1923. 'Het Kind van S t a a t ' i n : programma van de opvoeringen op 24 en 25 Mei t e
Leeuwarden: u i t g a v e : Algem.Recl. en Adv.Bur. ' F r i s i a ' , Leeuwarden.
1947. 'Leeuwarder Simson-impressies" i n : Nieuw Friesland, 2e j r g . , n r 14, 11 Oct,
'Het decor-p robleeœ ten i p l a t t e l a n d s * in" a.v,., nr 1 7 . - 1 Nov.
'Standaarddecor'-I, I I i n : a . v . , nr 20, 22 Nov.,: n r 21, 29 Nov,
'Asschepoester (25 J a a r St.Nicoiaascommissie-opvoeringen t e Leeuwarden)'
i n : a . v . , nr 22, 6 Dec.
* Jf Rut Hofman* i n ; a . v . , nr 25, 27 Dec.
1948. Onderschrift van de Redactie b i j : A.Lieuwema,; Friese en Nederlandse toneel, uitvoeringen, in* a . v . , n r 26, 10 J a n .
.
'N.O.M. A.-propaganda-avond inde Harmonie t e Leeuwarden op 19 Januari.1948 "
i n : a . v . . nir 29, 31 Jan.
Regisseurscursus 1946' 1) i n : , a. v. , .nr 30, 7 Feb.
'Rut Hofman, geboren 13 April' 1884,overleden 12 December 1947' i n : a.v. ,nr
32. 21 Feb.
'
'Decor-verbetering ten p l a t t e l a n d e ' i n ; a.v. „ nr 43, 8 Mei.
'Om de Koningsmacht' i n : Programma voor de f e e s t e l i j k h e d e n georganiseerd
door de vereniging 'Oranje N a t i o n a a l ' t e r gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M.Koningin WilHelmina en de inhuldigingsfeesten 31 Aug,
- 11 Sept. 1948, p . 2 2 .
1) Door Dr Heerma ván Voss is de publicatie van deze regiecursus-1946 van de heer
Rut Hofman wegens diens overlijden bezorgd. Men vindt deze in 17 gedeelten afgedrukt in: Nieuw Friesland, 2? jrg. ,nr 32 (21 Feb. 1948) tot en met 3e jrg.,nr
1 (10 Juli 1948, p.14). .
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PHILATELIE.
'De V e r g i l l u s - z e g e l s ' i n ; Nederlandsch Maandblad voor P h i l a t e l i e , 9 e jrg„
Breda., p . 231-232.
'Vergilius of V i r g i l i u s . ' In; a,v. , 10e j r g . , p, 59.
'Verslag van den B i b l i o t h e c a r i s ' i n ; p u b l i c a t i e over het j a a r 1931 n . a . v ,
de vergadering op 8 Februari 1932 van de Vereeniging van Postzegelverzamel a a r s ' F r i e s l a n d ' t e Leeuwarden
1)
"Twee herinneringen aan de Dingaansvlucht, Enveloppen met p o s t z e g e l s ' in;
Leeuwarder Nieuwsblad, 13 J a n . , 2e b l .

ST. ANTHONY; GASTHUIS TE LEEUWARDEN.
1934. 'Regiement op de i n r i c h t i n g en het bestuur van het St.Anthony-Gasthuis t e
Leeuwarden'
2)
'Bepalingen voor de bewoning van .het Oud St. An thony-Gas thuis t e Leeuwarden, *
' I n s t r u c t i e , voor den bïnnenvader en de binnenmoeder van het Oud St.AnthonyGasthuis t e Leeuwarden,
1935-1938- 'Verslag van den toestand over het j a a r 1934': Idem 1935.: Idem 1936:
Idem 1937.
1937. ' I n s t r u c t i e voor den bïnnenvader en de binnenmoeder vanhet Nieuw St.Anthony-Gasthuis t e Leeuwarden.
'Bepalingen voor de bewoning van gangkamers en rnahnenkwartier van het Nieuw
St. Anthony-Gasthuls t e Leeuwarden. '
'Bepalingen voor de bewoning der beneden-hoofdgebouwen van het Nieuw St.
Anthony-Gasthuls t e Leeuwarden.'
'Bepalingen voor de bewoning der boven-hoofdgebouwen van het Nieuw St. Anthony-Gasthuis t e Leeuwarden,'
VARIA.
1917. 'Utrechtsen Studenten-Corps' 1 i n : Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1918
96 jrg.:, Utrecht., p.116-128.
1921. ' S t e l l i n g e n t e r v e r k r i j g i n g van den graad van Doctor i n de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit t e Utrecht ( . . . ) ' , Utrecht.
1932. 'In memoriam Ds J.Ph.Meynink i n ; Evangelisch Zondagsblad, 57e j r g , , n r 2721,
Leeuwarden, 15 Mei, p . L
1947. "De doorbraak' i n : Nieuw Friesland, Ie j r g . . nr 37. 29 Mrt,

IJ-Ook de verslagen over de jaren 1932-1947 zijn van de hand wan Dr Heeraa van
Voss,
2) De wijzigingen van de in deze rubriek vermelde reglementen, bepalingen en instructies werden geconcipieerd door Dr Reerma van Voss, toenmaals
Secretaris
van het Bestuur.
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W I J B R A N D I
Tigler W i j b r a n d i

-

Blok

Wijbrandi

Doopsgezind - Bolsward,
Inleiding?
Wijlen de heer K. Tigler Wijbrandi3 arts te St.Jacobi Parochie, is destijds begonnen met de opstelling van de genealogie Wijbrandi, mede in verband met het feit, dat nazaten van
enkele leden dezer familie konden mededingen in de begeving
van een studiebeurs in het bekende Klaas Tigler leen. De Wijbrandi's komen in dat leen voor in staak 6.
Als oudste voorouders vond deze onderzoeker Ds. Gentius
Wijbrandi, Doopsgezind predikant, en Wijtske Pieters. Door het
Doopsgezinde geloof en het ontbreken van kerkelijke archivalia
konden voorlopig de namen van hun ouders niet worden gevonden.
De heer K« Tigler Wijbrandi overleed in 1917, nadat hij een
zeer groot deel van de familie had te boek gesteldo Zijn werk
werd voortgezet door zijn broeders de heer Adr. Tigler Wijbrandi, en door zijn neef5 de heer G. D. Bosman, voor wie de
verdere afstamming eveneens duister bleef. Inde oorlogsjaren
1940-'45, toen bewijzen van ariërschap noodzakelijk werden
geacht, werd het onderzoek weer opgevat, waaraan de heer Bosman zeer veel tijd en moeite ten koste heeft gelegd. Oorspronkelijk zochten genoemde heren voor hun voorouders verband met de bekende Leeuwarder klokkenmakers Wijbe Wijbrandi,
die in de eerste helft van de 17e eeuw leefde5 te meer daar
deze ook Doopsgezind was en als vermaner bij de Doopsgezinde
gemeente op het Zwitserswaltje optrad. Verder werd gedacht
aan relatie met de Kollumer familie .Wijbrandi. Evenwel konden
met deze families geen aanknopingspunten worden gevonden»
Door eigen familie ook in de Wijbrandi's terecht gekomen; kwam ik met den heer Bosman in contact, waarbij wij onze gegevens uitwisselden. Toevallig kwam ik in het bezit van
de genealogie Van der Ploeg (Nederland's Patriciaat XVII,
1927), samengesteld door thans wijlen Dr A° L. Heerma van Voss,
Bij bestudering van dat werk? bleken de voorouders van Ds.
Gentius Wijbrandi er in voor te komen. Hierdoor kon de stamreeks der Wijbrandi's belangrijk worden opgevoerd.
Bij een beschieting van de IJsselbrug te Zutphen op 14
October 1944 werd de heer Bosman dodelijk getroffen» In ver-
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band met mijn vriendschappelijke relatie met hems heb ik op
mij genomen, voor het bijhouden van het familie-register Wijbrandi zorg te dragen. Nu het Bestuur van de Fryske Akademy
prijs stelt op de publicatie van de genealogie Wijbrandi, heb
ik deze ter beschikking gesteld, overtuigd van het belang van
het door den druk vastleggen van het bijeengebrachte materiaal o
Tenslotte wil ik gaarne mijn dank betuigen aan allen, die
mij desgevraagd inlichtingen hebben verschaft. Baar alle data
niet met officiële gegevens gecontroleerd konden wordens zal
er misschien hier en daar wel eens een onjuistheid voorkomen.
Ik hoop, dat zij, die de naam Wijbrandi voeren of aan die familie verwant zijn3 mij op deze onjuistheden zullen wijzen
en mij tevens op de hoogte willen houden van de wisselingen
in de familie,,
J.Y. FEENSTRA.
Leeuwarden,
0. Grachtswal 27.
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GENEALOGIE.
De oudste generaties zijn gedeeltelijk ontleend aan de
genealogie Van der Ploeg in NederlanD''s Patriciaat 1927.
I.Feicke N. trouwde N.N. Uit dit huwelijk:
1. Sierck Feickes, geboortig van Bolsward, mr.gortmaker te Franeker, wordt old.
burger op 28 Dec. 1644.
2. Gatse Feickes woont in 1664 te Leeuwarden.
3. (Vermoedelijk) Claes, volgt I I .
4. Wijbe Feickes, geboortig van Bolsward, wordt op 22 Juni 1654 burger te Franeker, mr.potteNbakker aldaar in 1664 en 1677, † tussen 1702 en 27 April 1707.
t r . Franeker Herv.Kerk/ 26 Febr.1651 Baukje Douwes, † tussen 1702 en 1707.
II.Claes Feickes t r . N.M. Uit d i t huwelijk:
1. Feicke, volgt I l I .
2. Hans Claeses, mr.pottenbakker te Franeker, t r . a l d . Herv.Kerk 2 Apr. 1691 Betj e Abbes, weduwe Wijbe Dirksen.
IlI.Feicke Claeses. mr.pottenbakker te Franeker in 1707 en 1711.was in 1711 eigenaar
van het huis 'de Roode Roompot' op het Coudal, † Franeker vóór 1718. t r . Hancke
Hiddes, † tussen 1727 en 1733. Uit d i t huwelijk (volgorde niet bekend):
a. G r i j t i e Feickes, geb. 1695, begraven Frmeker 24 Oct. 1732. tr.Franeker (3e
proclamatie in het Doopsg.ez. en R.K- trouwboek 23Apr.) 1728 Ruird Ruirds
Brouwer, vermeld als mr. brouwer te Franeker in 1730 en 1733. † old. 24 Oct.
1749.
b. Claas Feickes.. † Franeker vóór 1737, t r . a l d . Herv.Kerk 10 Oct. 1706 Antie Fases.
c. Antie Feickes. † Franeker, t r . old. Herv.Kerk 2 Aug. 1721 Marten Wepkes Feens t r a , mr. gortmaker te Franeker, geb. ald. 1698, † Franeker 9 Juni 1771. zn,
van Wepke Piers en Foekje Martens.
d. Wijbe, volgt IV.
e. Hidde Feickes, gedoopt op belijdenis Herv.Kerk Franeker 14 Mrt. 1736, koopman
op ' t Coudal. † ald. vóór 1746, t r . Franeker 13 Maart 1735 G r i j t t i e Beerts
Wassenaar, ged. ald. Herv.Kerk 1710, dr. van Beert Arjens en .Neeltie Hoites;
zij h e r t r . (ondertr. Franeker 20 J u l i ) 1749 Ds. Wijbius Bosma.
f. Kuinske Feickes, ged.Franeker op belijdenis 10 Dec. 1729. † ald. 24 Febr, 1754.
t r . Franeker 2 Juni 1715 Beert Arjens Wassenaar, geb. Franeker. † ald, 7 Apr.
1747. weduwnaar von Neeltie Hoites (schoonvader van haar broeder Hidde; zie
I l I e) , .
IV. Wijbe Feickes, geb. Franeker, koopman en glasmaker te. Leeuwarden, burger old. 20
Juni 1725, † in den nacht van 12 op 13 Sept. 17,38, t r . Leeuwarden 4 Maart 1725
G r i j t t i e Jentjes (Timmerman), geb. Leeuwarden,. †. ald, vôôr 6 Febr. 1782. dr. von
Jentje Cornelis (mr, timmerman) en Uilkj en Jans; zij h e r t r . Leeuwarden 16 Febr.
1741 Claes Meins, mr.gortmaker ald., † Leeuwarden 6 Febr, Iy82,
Uit haar huwelijk met Wijbe Feickes:
1. Feicke Wijbes. geb. Leeuwarden 1726/1727. leeft nog in 1751.
2. N.N., begraven Leeuwarden 9 Juni 1729.
3. N.N. , begraven Leeuwarden 22 Apr. 1731.
4. Jentje.- volgt V.
V.Jentje Wijbes, na 1760 Gentius Wijbrandi, geb, Leeuwarden 1732, Doopsgezind predikant te Berlikum 1760-1782 en Heerenveen 1782-1785,daarna emeritus te
Leeuwarden, † ald. 29 Dec.1820, tr.Leeuwarden 21 Mrt.1762 Wijtske Pieters
geb. ald, 1737, † Leeuwarden 14 Mei 1816. dr. van Pij ter Thomas en Pijtje
Jilles.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Wijbrandi, geb. Berlikum 24 Apr. 17(53, † Leeuwarden 23 Juni
1850, tr. ald. 28 Febr: 1790 Uilco Barends. geb.- 1757. scheepskapitein
Ver. Oostindische Comp., lid Aziatische Raad, † Leeuwarden 7 Juli 1810.
2. Klaas, volgt Vla.
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3. P i e t e r , volgt VIb (blz. 24).
4. Grietje Wijbrandi.. geb. Berlikum 1769, † Leeuwarden 12 Sept. 1835.
5. T Er i j n t j e Wijbrandi., geb. Berlikum 1773.. † Leeuwarden 16 Maart 1817. tr1 . Leeuwarden 18 Sept, 1792 Hetto Bakker,, geb. Harlingen 1767. apotheker te Leeuwarden.. † ald.24 Juni 1801.. zn. van Tewis; t r . 2E Leeuwarden
20 Nov, 1804 Lodewijk Abraham Noé. geb.Middelburg 16 Apr. 1778, apotheker te Leeuwarden.. † ald. 28 Juni 1843. zn. van Abraham en E l i s a b e t h
Louwerens; hij h e r t r . Groningen 17 Mrt. 1823 Sieka P i e t e r s Blaupot
6. Cornelis,, volgt VIc (blz, 26).
7. Reinouw Wijbrandi. geb, Berlikum 17 Oct,1778, † Amerongen 19 Dec 1853.
t r , Leeuwarden (voor het gerecht) 16 Mei 1809 Johannes Cock: geb. CoevoRden 21 Sept,. 1784. apotheker te Dokkum.. † old. 29 Dec, 1856= zn, van
Hendrik en Wiliemina Luiken,
Vla. Klaas (Gentiusz,) Wijbrandi., geb.Berlikum 25 Dec. 1764,- landbouwer aan het Schapedijkje b i j Leeuwarden. † old, 30 J u l i 1821, tr,. Roordahuizum 23 Sept.
1787 Fokje Foppes Siderius Rinia ged. ald. 9 Febr. 1766. † Leeuwarden 27
Oct. 1832., dr. van Foppe Dirks Rinia en P i e t j e Gerbens Siderius,
Uit d i t huwelijk:
1. Jent j e . volgt Vila.
2. Foppe, volgt Vllb (blz. 20).
3. Dirk, volgt VIIe (blz. 20).
4. Wijtske (Klases) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 23 Febr. 1802, † old. 28 Dec.
1873. t r , 1-, Leeuwarden 15 Mei 1825 Servaas van den Berg., geb, ald.
15 Sept; 1792. hoeden f abrikeur. † Leeuwarden 3 April 1833. zn.van Abraham en Janke Oedzes Gorter; t r . 2- Leeuwarden 1 J u l i 1835 Theodorus
Oenes Gorter, geb. ald, 12 Juni 1799.koopman en o l i e s l a g e r te Leeuwarden., † ald. 8 Mei 1877. zn. van Oene G e r r i t s en Aukje Dooises Riemersma en weduwnaar van Rinske Everts Schel tema.
VlIa. Jentje (Klases) Wijbrandi.. geb. Leeuwarden 28 J u l i 1793. koopman, meelfabrikant,
en g r u t t e r over de Brol o l d . . † Leeuwarden 3 Aug.1880, t r . old. 15 Oct.
1817 Elisabeth Egberts Schepel, geb.Leeuwarden 18 Oct. 1797, † old, 8 Jun i 1859, dr. van Egbert en Akke Klases Boonstra-,
Uit d i t huwelijk:
.1. Klaas, volgt V i l l a .
2. N N. geb. en † Leeuwarden 17 Apr; 1822.
3. Egbert, volgt VlIIb.
Villa. Klaas (Jent jes) Wijbrandi, geb. Leeuwarden 29 Juni 1819. graanhandel aar en meelfabrikant over de Brol/ l a t e r d i r e c t e u r van de Friesche Bank ald. † Utrecht
7 J u l i 1897. t r . Leeu-warden 9 J u l i 1842 Atj e Folkerdina Gorter, geb. ald,
23 Jan. 1819, † Lochem 3 Nov. 1898, dr. van Folkert Oenes en Catharina Elisabeth Braaksma.
Uit d i t huwelijk:
1. Elisabeth (Klases) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 9 Nov. 1843, † Lochum 5 Jun i 1924.
2. Catharina Elisabeth (Klases) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 17 Aug. 1847, †
Löchem 2 Sept. 1919.
3. Aukje (Klases) Wijbrandi. geb,Leeuwarden 19 Sept. 1850, † a l d , 9 Apr. 1856,
4. Jentje, volgt IXa.
5. Folkert Oene Wijbrandi. geb.Leeuwarden 23 Sept. 1856, meelfabrikant. †
ald. 29 Juni 1890,
IXa, Jentje (Klases) Wijbrandi,, geb. Leeuwarden 5 Febr. 1855, graanhandel aar ald. , l a t e r
directeur r i j s t s t i . j f selfabr. te. Utrecht.-† Groningen 8 Dec-1937. t r . U t r e c h t
9 Nov, 1880 Marie Duyvis. geb. Koog aíd Zaan 15 Jan. 1857. † Groningen
16
Dec. 1919, dr. van Jacob en Petxonella Leonarda" Verkade.
Uit d i t huwelijk:
1. Alida Folkerdina (Jentjes) Wijbrandi, geb. Leeuwarden 10 Mrt. 1882, t r .
Utrecht 24 Mei 1909 Pieten Johannes l a Gro, geb. Groningen 20 Nov 1883,
electro-technicus ald, , zn,Van. Willem en Fenna Mulder (Groningen).
2. P e t r o n e l l a Leonarda (Jentjes) Wijbrandi, geb. Leeuwarden ] 7 Juni 1884,
† old. 16 Sept- 1888.
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VIIIb.Egbert (Jentjes) Wijbrondi, geb. Leeuwarden 13 Apr, 1823. van 1856 tot 1870 Pelmolenaar op Camstraburen, † ald. 1 Feur. 1870. t r . Drachten 30 Mei 1853
G r i e t j e Lieuwes Durksz, geb. Drachten 7 Febr. 1829, † Leeuwarden 15 Jan.
1856, dr. van Lieuwe Sipkes en Klaaske Oenes Sietzema.
Uit d i t huwelijk:
1. Klaaske (Egberts) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 10 Jan. 1856, † old. 12 Jan.
1856.
VIIb.Foppe (Klazes) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 16 Mei 1795. landbouwgr aan het Schapedijkje b i j Leeuwarden, † Leeuwarden 28 Sept. 1861. t r . 1- old, (gem. Leeuwarderadeel) 30 Mei 1822 Antje Douwes Hoekstra, geb. Hallum 1 Mei 1803, †
Leeuwarden 29 Juni 1825. dr. van Douwe J e l l e s en Grietj e Hendriks Hoekstra;
t r . 2e Leeuwarden (gem. Leeuwarderadeel) 5 Mei 1832 Aâltje Johannes Hoekstra„ geb. Deinum 23 Dec. 1789, † Leeuwarden 8 Mrt. 1859, dr. van Johannes
Klases en Janke Klasen en weduwe van Gerrit Nannes de Boer.
Uit het e e r s t e huwelijk:
1. Fokje (Foppes) Wijbrandi, geb. Leeuwarden 10 Mrt. 1823, † Huizum 6 Juni
1892, . t r . Menaldum 28 Mei 1845 Sjoerd Sijbes Cuperus, geb. Deinum 12
Jan, 1822. landbouwer t e Ritsumazijl, l a t e r t e Wirdum. † Huizum 1 Febr.
1896, zn.van Sijbe Minnes en T r i j n t j e Michiels Nicolai.
VIIc.Dirk (Klases) Wijbrandi, geb. Leeuwarden 22 Mrt. 1797, landbouwer t e Engelum. †
Leeuwarden 9 Febr.I862i tr.Menaldum 9 Mei 1821 T i e t j e Nannes Cuperas.geb.
Marssum 19 Mei 1797, † Leeuwarden 12 Dec. 1841. dr. van Nanne Sjoerds en
Rinnertje Sijbes Veeman. Uit d i t huwelijk:
1. Klaas, volgt V I l i c .
2. Nanne (Dirks) Wijbrandi, geb.Engelum 30 Oct. 1823, † ald. 1843.
. 3 . Jent j e , volgt VlIId. (blz. 23) 4. Rindertje (Dirks)Wijbrandi, geb.Engelum 19 Dec.1827, † St.Jacobi Paroc h i e . 7 Mrt.1855, t r . ,1851 Ruurd G e r r i t s Postma, geb. Hallum 16 Juni
1823, landbouwer te S t . J a c o b i Parochie, †, ald. 19 J u l i . 1865. zn.van
Gerrit G e r r i t s en Lijsbet Jans Brolsma.
VIIIc.Klaas (Dirks) Wijbrandi, geb. .Eagelum 10 Febr. 1822, landbouwer'te Lieve Vrouwen
Parochie t o t 1866, daarna te Oosterend, † ald. 29 Oct.1876. t r . 1-. Leeuwarden 9 Mei 1844 Sij tske Jans Cuperus, geb.Beetgum 21 J u l i 1825. † Lieve
Vrouwen Parochie 21 Juni 1849. dr. van Jan Minnes en Maartje Johannes Koopmans; t r . 2 - Weidum 2 Oct.ìöSö Geertje Baukes Seffinga, g e b . O o s t e r l i t t e n s
2 Jan. 1832,, † Oosterend 22 Febr. 1895, dr.van Bauke Klases en Aukje Ruurds
Winia; zij b e r t r . Wommels 21 Nov. 1877 Ikenius Immo Harders, schoonvader
van haar dochter Rindertje.
Uit het Ie huwelijk;
1. Dirk, volgt IXb.
2. Jan (Klases) Wijbrandi, geb. Lieve Vrouwen Parochie 25 Mrt. 1849.koopman, te Waaxens (Hennaarderadeel), † Oosterend 1 Juni 1938. t r . Wommels
16 Mei 1896 Ruurdje Weerstra;geb. Wons 4 Oct. 18B7/† Oosterend 30 Nov.
1944, dr.van J.F.Weerstra en L. W.Tilstr'à.
Uit 2e huwelijk:
3. Bauke, volgt IXc.
4. Nanne (Klases) Wijbrandi,geb.Lieve ; Vrouwen Parochie 17 Sept,1853, † old.
25 Mei 1854.
5. T i e t j e (Klases) Wijbrandi.. geb. Lieve Vrouwen Parochie 21 Apr.. 1855., †
Utrecht 10 Mei 1946, tr.Wommels 8 Mei 1878 T j i t z e Lourens O l i v i e r . g e b .
Jelsum 12 Apr. 1852, landbouwer t e Oosterend en te Deinum, † Apeldoorn
30 Jan. 1918, z.van Lourens Sipkes en Eeke T j i t z e s Steenstra.
6. Aukj e (Klases) Wijbrandi, geb. Lieve Vrouwen Parochie 1 Sept. 1857, †
Sneek 12 Mei 1925, t r . Wommels 17 Mei 1876 P i e t e r Jacobs Leijenaar,geb.
Oosterend 29 Sept. 1846, † Sneek 30 Jan. 1933. zn. van Jacob en Geiske
Sjoules Wijnia.
7. Rindertje (Klases) Wijbrandi,geb.Lieve Vrouwen Parochie 29 Aug.1859, †
Buitenpost 8 Febr.1893, t r . Wommels 8 Mei 1878 S i j t s e Jeenius Harders,
geb.Kollum 1 Mei 1855, veehandelaar te Buitenpost, † ald. 16 Apr. 1921,
zn.van Ikenius Immo en Feikje S.de Boer.
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8- Ruurd (Klases) Wijbrandi, geb.Lieve Vrouwen Parochie Apr. 1865, † Oosterènd 20 Febr.1870.
9. Nanneke (Klases)Wijbrandi, geb.Oosterend 8 Nov. 1869, tr.Wommels 16 Mei
. 1891 Sijbren A l l e r t s Zandstra, geb. Wommels 6 Oct.1870. kaashandelaar,
† Wommels 12 Apr. 1944, zn.van A l l e r t Sijbrens en Oepkje Leenderts van
Diggelen (Wommels).
.
IXb.Dirk (Klases) Wijbrandi, geb. Lieve Vrouwen Parochie 12 Apr.1845, e e r s t landbouwer te Winsum, l a t e r koopman te Cubaard en † ald. 4 Nov.1925, t r . Wommels
18 Mei 1872 Akke Sijbrens ÏJkema, geb.Cubaard 25 Oct.1850, † ald.30 Sept.
1922, dr.van Sijbren Theodorus en Geertje Lieuwes Abbema.
Uit d i t huwelijk:
1. S i j t s k e (Dirks) Wijbrandi, geb.Winsum 11 Aug.1874, † Leeuwarden 4 Mrt.
1926.
2. Klaas, volgt Xa.
3- Geertje (Dirks) Wijbrandi. geb. Winsum 30 Dec. 1878, t r . Weidum 25 Mei
1901 Geert Sikkes Venema, geb.Spannum.godsdienstondérwijzer te Slochtëreh, "† Wommels 7 Dec. 1941. zn. van Sikke en Sibbeltje van der Molen
(Wommels)
4. Sijbren (Dirks) Wijbrandi, geb.Winsum 16 Jan.1881. † a l d . 6 Febr.1881.
5. Sijbren (Dirks) Wijbrandi, geb.Winsum 8 Jan.1885, timmerman,tr.Wommels
9 J u l i 1913 Geertje J e l l e s Haagsma, geb. Wommels 15 Sept. 1888, dr. van
J e l l e Hielkes en Geeske de Waaij (Rotterdam).
6- Minke (Dirks) Wijbrandi, geb.Winsum 1 Jan. 1892,. tr.Wommels 24 Mei 1916
Age Feddes Bos, geb.Cubaard 27 Febr. 1890, winkelier a l d . , zn.van Fedde en Bot j e Winia (Cubaard) .
Xa. Klaas (Dirks) Wijbrandi, geb.Winsum 9 Mei 1876, kaasmaker te Hêeg, thans te Rot. terdam, t r . Weidum 30 Oct. .1901 T r i j n t j e Willems Z i j l s t r a , geb. Winsum 3
Nov. 1875, dr. van Willem en J a n t j e van der Ploeg (Rotterdam).
Uit d i t huwelijk:
1. Dirk, volgt Xla.
2. Willem (Klases) Wijbrandi, geb. Heeg 11 Mrt. 1906, † ald. 10 Apr.1909.
3. Akke (Klases) Wijbrandi, geb.Heeg 24 Aug. 1910, .winkelinspectrice (Rotterdam) .
Xla.Dirk (Klases) Wijbrandi ,geb'.Heeg 24 Febr. 1903. rijwielhandelaar te Rotterdam.tr.
Overschie 22 Nov. 1933 Nelia Terleth, geb.VIaardingen 23 Jan.1908, dr.van
Cornelis en Adriana Carolina Mannikhoofd (Rotterdam.)
Uit d i t huwelijk:
1. T r i j n t j e (Dirks) Wijbrandi, geb.Rotterdam 29 Aug. 1934.
2. Ädriana Carolina (Dirks) Wijbrandi, geb.Rotterdam 2 Aug.1936IXc.Bauke (Klases) Wijbrandi.geb.Lieve Vrouwen Parochie 8 Febr.1852,veehouder t e Oosterend en Lolliim, † Hijdaard 25 Juiii 1890, tr.Wommels 20 Mei 1874 Fokeltje
Sijbrens Flgersma, geb.Lollum 6 Aug.1851, "f Oosterend 28 Nov.1936, dr.van
Sijbren en Aagje Jans Wijnia, zij h e r t r . Wommels 24 Oct. 1891 Sake Jacobs
Tiemersma, veehouder te Arum.
Uit d i t huwelijk:
1. Aagje (Baukes) Wijbrandi, geb.Oosterend 30 Apr. 1875, 1" ald. 19 Apr. 1938,
tr.Witmarsum 9 Mei 1896 Harmen Idses Boersma, geb.Hartwerd 6 Dec.1874-veehouder a i d s . † Oosterend 20 Oct. 1944. zn.van Ids Harmens en Janke
Gaastra.
2. Geertje (Baukes) Wijbrandi. geb.Lollum 1 Nov.1876. † a l d . 1 Sept.1880,
3.. Gerbrig (Baukes) Wijbrandi, geb.Lollum 8 Sept.l878. † ald. 18 Sept-18794. Gerbrig (Baukes) Wijbrandi, geb.Lollum 12 Febr. 1880., tr.Wommels 20 Mei
1899 Harmen P i e t e r s Boersma, geb.Hichtum 5 Apr.1872. veehouder te Hijdaard.† Oosterend 14 Mei 1946*zn.van P i e t e r Harmens en Houckje Lieuwes
Mensonides.
5. Klaas, voìgt Xb.
6- Sijbren, volgt Xc.
7 Ruurd, volgt Xd (blz.23) 8. Geertje (Bäukes) Wijbrandi,geb.Lollum 14 Mrt.1888.tr.Wommels9 Aug. 1916
Klaas Doedes Jaarsma. geb.Tjérkgaast 1 Apr. 18.85,-kassier Boerenleenbank
te Sloten Fr.,zn.van Doede Wiebrens en Klaaske Douwes Douma(Tjerkgaast) .
9. Jan, volgt Xe (blz,;23) .
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Xb.Klaas (Baukes) Wijbrandi.geb.Lollum 20 Nov. 188,1. landbouwer te Nijland, l a t e r te
IJijdaard, tr.Wommeís 18 Mei 1910 Trijntje Oepkes Offringa, geb.Spannum 14
Jan. 1884. † Hijdaard 22 Dec. 1925, dr,van Oepke J e l t e s en Hetske Westra.
Uit d i t huwelijk:
1. Hetske (Klases) Wijbrandi, geb.Nijland 5 Aug.1912, t r . Wommels 26 Apr.
1943 Gerrit Arend Terpstra, geb.Weisrijp 24 Mrt.1910.commandant jeugdkamp Sellingen, zn.van Jan Gerrits en Mintje Reitsmq.
2. Fokeltje (Klases) Wijbrandi, geb.Nijland 2 Mei 1914, tr.Wommeís 21 J u l i
1938 Keimpe Roeiofs Toe ring, geb. Wirdum 23 Oct. 1914.bakker te Oudebildtz i j l , zn.van Roelof en Janke Nauta.
3. Bauke (Klases) Wijbrandi, geb.Nijland 13 Oct.1915, veehouder, tr.Sneek
(gem.Wijmbritseradeel) 23 Mei 1940 Simontje Annes Bergsma, geb.Spannum
8 Febr.1917. dr.van Anne en Sijke Tamminga (Hijdaard).
4. Tjitske (Klases) Wijbrandi. geb.Hijdaard 17 Sept. 1917.
5. Mannigje (Klases) Wijbrandi, geb.Hijdaard 14 Febr. 1920.
6- Joukje (Klases) Wijbrandi, geb.Hijdaard 23 Mei 19227. Oepke (Klases) Wijbrandi, geb.Hijdaard 18 J u l i 1925.
Xc.Sijbren (Baukes) Wijbrandi, geb.Lolldm 16 Mrt. 1884. onderwij zer te St.Nicolaasgaen
Oudehorne/† Oudehorne 3 Mei 1934,tr.1?. Wommels 5 Juni 1907 Geertje Luitzens Schaafsma,geb,Oosterend 12 Febr.l881,† Idskenhuizen 3 Jan. 1914,dr. van
Luitzen en Trijntje Jorritsma; t r . 2 - . Joure 25 J u l i 1917 Gesina Jikka van
der Veen,geb.Wildervank 30 Juni 1877,dr.van Harm en Catharina Knoop(Sneek).
Uit het eerste huwelijk:
1. Bauke, volgt Xlb.
2. Luitzen, volgt. XIc.
3. Fokeltje (Sijbrens) Wijbrandi, geb. Idskenhuizen 6 Dec. 1909, winkel juffrouw (Veenendaal).
4. Gerrit Johan, volgt Xld.
5. Aagje (Sijbrens) Wijbrandi, gei). Idskenhuizen 9 Febr. 1913, † Hartwerd 5
Febr. 1914Uit het tweede huwelijk:
6. Catharina (Sijbrens) Wijbrandi,geb.St.Nicolagsga 8 Sept. 1918,onderwij -.
zeres (Sneek).
7. Aagje (Sijbrens) Wijbrandi, geb. Idskenhuizen 6,Apr, 1920, † ald.29 Juni
1921'
8. Herman (Sijbrens) Wijbrandi,geb.Sneek 26 Apr.1922. † ald.21 Nov.1945.
Xlb.Bauke (Sijbrens) Wijbrandi, geb.Idskenhuizen 17 Sept.1907,brood-en banketbakker,
tr.Balk 9 Mei 1935 P i e r t j e Bosma/geb.Wijckel 12 Aug, 1911»dr.van Foeke en
Jantje Boersma (Hilversum).
Uit d i t huwelijk:
1. Jantje (Baukes) Wijbrandi, geb ..Idskenhuizen 22 Apr.19362. Sijbren (Baukes). Wijbrandi,geb.Idskenhuizen 23 Apr.1936, † ald.23 Mei
1936.
,
3- Geertje (Baukes) Wijbrandi,geb.Idskenhuizen 1 Juni 1940/T Sneek 13 Mei
19474 . I J b e l t j e (Baukes) Wijbrmdi ,geb,Idskenhuizen 7 Aug. 1944,† 21 J u l i 1948.
XIc.Luitzen (Sijbrens) Wijbrandi,geb.Idskenhuizen 29 Sept. 1,908,.slager, tr,Amsterdam 6
Juni 1935 Mathilde van Kleef. geb.,Utrecht 25 Aug! 1908. dr.von Dirk Marius
en Hendrika Johánna van Wijngaarden (Haarlem),
Uit d i t huwelijk:
1. Geziria Jikke (Luitzens) Wijbrandi, geb.Wieringen 17 Oct. 1936.
2. Hendrika Johanna (Luitzens) Wijbrandi, geb.Haarlem 4 Maart 1939,
3. Siebren (Luitzens) Wijbrandi; geb.Haarlem 3 Febr.1947.
Xld.Gerrit Johan (Sijbrens) Wijbrandi,geb. Idskenhuizen C Dec.1909, brood- en banket-.,
bakker, eerst te Hantum, daarna te Leeuwarden, tr.Metslawier 31 Oct. 1945
Dieuwke de Boer,geb.Lollum 23 Sept.1916.dr.van Kornelis en Jacoba Poel
(Leeuwarden).
• Uit d i t huwelijk:
1. Jacoba Kornelia (Gerrits) Wijbrandi, geb.Hantum 1 J u l i 1947.
2. Siebren (Gerrits) Wijbrandi. geb.Hantum 19 Aug.1949.
3. Geertje (Gerrits) Wijbrandi, geb.Hantum 25 Sept.1950.
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Xd.Ruurd (Battkes) Wijbrandi.,geb,Lolltim 9 Mr1.1886.-veehouder t e Longerhouw,daarna t e
Bolsward, tr.Witmarsum 21 Mei 1910 Saapke Wijbes T i l s t r a , geb. Exmorra 28
Oct. 1888.. dr. van Wijbe en Fokeltje Elgersma.
Uit d i t huwelijk
1- Fokeitje (Ruurds) Wijbrandi. geb. Longerhouw 11 Mrt.1911, tr,Bolsward 19
Mei 1933 Herman Reinsma.gsb.Schettens 16 Aug. 1917- fouragehandelaar.. zn ,
van Klaas en Antje Kooistra {Longerhouw) ,
2 Aagje (Ruurds) Wijbrandi.geb. Longerhouw 9 Aug.1912.tr,Bolsward 20 Oct
1848 Roufce de Boer-geb.Nijhuizum 29 J u l i 1916,werkzaam bij zijn schoonvader, zn,van Jan en Hinke Hannema (Bolsward).
3- Mart ha {Ruurds) Wijbrandi.. geb ..Longerhouw 14 Aug.-19144. Gerbrig (Ruurds) Wijbrandi. géb.Longerhouw 24 Dec,1916, ir,Bolsward 24
Mei 1938 Obe Westra, geb Franeker 4 Juni 1914, veehouder,zn,van Meindert Obes en Klaasje van der Schaaf (Franeker).
5- Wijbe, volgt Xle,
6. Bctuke (Ruurds) Wijbrandi, geb,Longerhouw 2 Febr. 1921.
7. Klaas (Ruurds) Wiibrandi- geb.Longerhouw 5 Oct, 1330
Xle, Wijbe (Ruurds) Wijbrandi. geb.Longerhouw 20 Apr.1919.- vertegenwoordiger van een
meelfabriek, tr,Sneek (Wijmbritseradeel) 4 Oct,1945 Froukje Elzinga, geb
Scharne gou tuin 27 Sept, 1917- dr. van Wijbe-Mattheus en Akke Klaze's Lèenstra
(Leeuwarden),
Uit d i t huwelijk;
1, Ruurd (Wijbes) Wijbrandi- geb.Scharnegoutum 20 Sept.19462, Wijbe (Wijbes) Wijbrandi. geb.Schamegoutum 11 Juni 1948, .
Xe.Jan (Baukes) Wijbrandi, geb.Lollum 23 Jan,1890, winkelier, t r . Wommels 8 Mei 1918
Riemke Berends P r i n s , geb, Lúfjelollum 23 Febr 1894. dr. van Berend en Baukje
Helder (Oosterend),
Uit d i t huwelijk;
1, Baukje (Jans) Wijbrandi. geb,Wommels 12 Dec,1918, t r . ald, 23 Febr. 1949
Doeke Hamstra,geb,Leeuwarden 24 J u l i 1924,kaasmaker, zn. van Jan en J e l t j e Pander (Lemmer).
2, Bauke, volgt Xlf3, Fokeltje .(Jans)- Wijbrandi.-geb,Oosterend 10 Dec, 1922,† ald. 17 Dec. 1922,
4, Berend (Jans) Wijbrandi, geb.Oosterend 6 Jan, 1926Xlí.Bauke (Jans) Wijbrandi.. geb, Womels 13 Juni 1920.= chef ener b a k k e r i j , t r . Leeuwarden
23 Aug. 1949 Maaike Klases Miedema. geb, Tzuni 23 J u l i 1925= dr, van Klaas
Siebrens en J e l tj e Hannema (Rotterdam),
Uit d i t huwelijk;
1. J e i t j e (Baukes) Wìjbsrandi, geb, Amsterdam 13 J u l i 1950.
VlIId.Jentje (Dirks) Wijbrandi.- geb,Engeìum 23 Sept. 1825, landbouwer op het Nieuwland
(-1863) en aan de Sneeker trekyaart b i j Leeuwarden (verloor door de veep e s t b i j n a zijn gehele beslag vee).. † Drachten 14 Jan. 1895, tr.Menaldum 3
Mei 1860 Reintje T j i t s e s Terpstra. geb.Marssum 13 J u l i 1835, † Leeuwarden
10 Mrt.1862, dr..van T j i t s e Gerrits en J a n t j e Reins Leen.
Uit d i t huwelijk;
1. Tietje (Jentjes) Wijbrandi. geb.Leeuwarden 22 Febr. 1861. t r . a i d , (gem.
Leeuwardefadeel) 10 Mei 1890 Folkert Lammerts de Jong, geb. Drachten 7
Oct.1856. huurkoetsier t e Leeuwarden, .† old.18 Apr.1925,zn,van Lammert
Barelds en Suardina Wiëbes'Posthuma (Leeuv/arden) .
2. T j i t s e , volgt IXd.
IXd.Tjitse (Jentjes} Wijbrandi,geb.Leeuwarden 3 Mrt. 1862. schipper † Groningen I Nov.
1933.ir.Sappemeer 3 Mei 1887 Elisabeth Vriezemá, geb. Wiinis 2 Juni 1866,
dr. vaii Adriaan en J a n t j e Springelkamp (Groningen) .
Uit d i t huwelijk:
1. Adrianus, volgt Xf.
2. Reintje (Tjitses) Wijbrandi, geb.Harlingen 13 Nov.1891. † Sappemeer 16
Mrt. 1914.:
3. J e n t j e (Tjitses) Wijbrandi.geb,Harlingen 3 Mei,1894.-† old. 6 Febr. 1895.
4. J a n t j e (Tjitses) Wijbrandi,geb.Leeuwarden 19 Nov.1900, tr.Groningen 28
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Apr.1923 Harmen Tuil,geb.Schoonhoven & Apr. 1898,schipper bij het Loodswezeu, za.von Jan en Jantje Voordewind (Delfzijl).
Xf.Adriatius (Tjitses) Wijbrandi,geb.Leeuwarden 30 Apr. 1888,schipper, t r . 1?. Amsterdam 18 Aug.1915 Cornelia Fidijt..geb.St.Maartensdijk 1| Nov.1883, † Zwoll e 25 Mrt.1945, dr.van Pieter en Wilhelmina Kloet; t r . 2- Groningen 25 Nov.
1946 Aafke SchSnbergen, geb.Bolsward 21 Febr.1885,dr,van Casper en S t i e l tje Ypeij (aan boord).
Uit het huwelijk:
1. Tjitse Pieter., volgt Xlg.
2. Pieter Jentje. volgt Xlh.
Xlg-Tjitse Pieter (Adrianus) Wijbrandi, geb.Amsterdam 1 Sept-1917,- schipper, tr. Amsterdam 17 Mei 1939 jopina Hendrika Zwets, geb,Rotterdam 12 Sept.1919,dr.
van Aart Jan en ådriana Suzanna Korsten (aan boord;.
Uit dit huwelijk:
1, Adriaan (Tjitses} Wijbrandi, geb.Rotterdam 7 Nov. 1939.
2. Adriana Susanna Tjitses) Wijbrandi. geb.Weert 19 Mit. 1947.
Xlh,Pieter Jentje (Adrianus) Wijbrandi, geb.Rotterdam 10 Apr. 1920,machinebankwerker,
tr, Maastricht 29 Aug. 1945 Pietertje Wams..geb.Rotterdam 28 Sept, 1921, dr.
van Jan en Janna de Kwaads teniet (Amsterdam).
Uit dít huwelijk:
1, Cornelia (Pieters) Wijbrandi,geb.Groningen 17 Juli 1946;
2. Janna (Pieters) Wijbrandi, geb.Amsterdam 25 Aug.1948.
VIb.Pieter (Gentiusz.j Wijbrandi, geb, Berlikum 12 Dec.1766.koopman en iijmzieder op
het Zuidvliet, † Leeuwarden 15 Aug. 1844, tr.Nijehaske 23 Sept. 1792 Uiltje
Heeres Wals tra,geb.Heérenveen 15 Juli 1765, † Leeuwarden 27 Oct.1835. dr,
von Heere Klases en Fokje Ruurds.
Uit dit huwelijk:
1, Jeiitje (Pieters) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 6 Apr.1794,† ald. 19 Mrt 18252, Wijtske (Pieters) Wijbrandi, geb,Leeuwarden 6 Sept. 1797. † ald. 5 Mei
1887,tr.Leeuwarden 30 Jan.18S2 Thetmis Jeiles £elkema, geb.ald.28 Mrt.
1792, koopman. † Leeuwarden 2 Nov.1864.
3, Heero, volgt Vlïd,
VlId.Heero {Pieters) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 30 Jan,1802,koopman en lijmfabrikant op
het Zuidvìiet old-, ,† Leeuwarden 20 Mei 1875,-tr .aid, 15 Oct, 1823 Aaitje Jelìes Faber Schooiìlingen, geb.Leeuwarden 25 Aug. 1801, † ald. 27 Mrt, 1875, dr,
van Jeile Jans 1) en Geertje Cornelis Blok.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt V U I e ,
2. Jelle (Heerosz.) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 30 Juli 1826, *†. 1904.
3. Jentje {Heerosz.)Wijbrandi,geb„Leeuwarden 14 Oct.1827,kruidenier eerst
opde Wirdumerdijk.later bij de Hoeksterpoort ald,/† Leeuwarden 24 Dec.
1906.tr.Heerenveen 12 Juni .1853 Tjitske Keestra, geb.old, 17 Juli 1829,
"† Leeuwarden 5 Mrt. 1907.dr.van Romke Jans en Fokj.e Durks Sjoliema.
Uit dit huwelijk: a. Heere.{Jentjes) Wíjbrandi, geb. Leeuwarden 26 Mei
1855, † ald. 27 Juni 1855.
4. Cornelis (Heerosz.) Wijbrandi, geb ..Leeuwarden 17 Juni 1829, koekbakker
op de Wirdumerdijk ald., † Leeuwarden 9 Febr.1906, tr. ald.23 Mei 1863
Hiltje Theunis Eelkema. geb.Leesiwarden 27 Aug. 1823, † ald. 17 Dec. 1906,
dr. van Theunis Jeiles en Wij tske Pieters Wijbrandi (IIb2) .
5- Hein Blok. volgt VlIIf.
6 Geertje (Heerosdr.) Wijbrandi.. geb. Leeuwarden 26 Febr; 1832, † ald. 16
Dec. 1834.
7. Jan, volgt VlIIg.
8. Klaas (Heerosz,) Wijbrandi,geb,Leeuwarden 1 Mrt-1836-† Franeker 4 Sept
1852.
9. Hille (Heerosz.) Wijbrandi,geb.Leeuwarden 13 Juni 1839, graanhandelaar
l)Na het overlijden van de vader van Jelle Jans Faber,hertrouwde zijn moeder met.
Jacob Schoonlinqen (Franeker 6 Juli 1783)- .Na die datum worden Jelle en zijn
zusters Faber Schoonlingen genoemd.
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te Groningen,geëmigreerd naar Z.Afrika, † Rotterdam,tr.Groningen 14 Mei
186,4 (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Wieka Hinderika Engelkes,
geb.ald. 3 Febr, 1839 dr, van Willem Hendrik en Doetje Smith.
10. Geertje (Heerosdr.) Wijbrandi. geb.Leeuwarden. 26 Apr. 1842. † ald. 26 Apr,
1843.
VIIIe , P i e t e r (Heerosz,) Wijbrandi., geb.Leeuwarden 25 Juni 1825. koopman en factor van
bootdiensten en spoorwegen op de Eewal ald,,† Leeuwarden 7 Octíl874= t r . ald.
14 Oct.1850 Fokeltje G e r r i t s Feenstra,geb.Leeuwarden 14 Mrt, 1824. † Utrecht
15 Febr. 1894.- dr.van Gerrit Jans en J a n t j e Jans IJbes.
Uit d i t huwelijk:
1. Aaltje (Pieters) Wijbrandi,geb.Leeuwarden 9 Jan,,1852.*t Haarlem 23 Nov.
1933.
2. J a n t j e (Pieters) Wijbrandi.. geb.Leeuwarden 18 Apr. 1864. t r . a l d . 2 6 Dec_
1891 Martinus ten Bouwhuijs,- geb Amsterdam 13 Dec.1884. l e r a a r M.O te
Leeuwarden en Utrecht.† Velp (G,) 14 Jan.1950, zn. van Willem Hendrik en
Maria Catharina Harder (Velp).
VIIIf. Hein (Heerosz.) Blok Wijbrandi.geb Leeuwarden 30 Nov.1830- meelfabrikant en grutter op het Noox-dvliet. l a t e r graanhandelaar en factor aan de Willemskade aldaar , † Leeuwarden 14 D e c . 1 9 0 6 . t r . l e , a l d . 3 Oct,1856 Johanne C h r i s t i n a Martens,geb,Wardenburg(Oldenburg) 14 Oct. 1837, "f Leeuwarden 26 Juni 1877,dr.
von Johan en Sophie Labohm; t r . 2- Leeuwarden 3 J u l i 1879 Aaìtje J e l l e s
Koopmans,geb.Oldeboorn 10 J u l i 1831.1" 1920, dr.van J e l l e Johannes en Afke
Martens de. Boer en weduwe van Klaas Klases Post
Uit het e e r s t e huwelijk:
1. Sophie Catharina (Heins) Blok Wijbrandi, geb, Leeuwarden 7 Nov,1857, †
Doorwerth 23 Aug,1950
2 Alìda (Heins) Blok Wijbrandi. geb.Leeuwarden 1 Juni 1862 (Doorwerth)3 Catharina Sophie (Heins) Blok Wijbrandi, geb. Leeuwarden 13 Apr„1884.†
Haarlem 14 Dec. 1938-tr.Leeuwarden 3 Nov 1885 Evert de Veer, geb.Alkmaar
19 Juni 1844 commissaris van p o l i t i e t e Harlingen,.† ald. 10 Mrt,1904,zn.
van Johannes en C h r i s t i n a Johanna Olie,
4. Heero (Heinsz.) Blok Wijbrandi,geb.Leeuwarden 21 Sept,1869; dir.Dordtsche Petroleum Mij. en Perlak Pets: Mij., † Amsterdam 17 Dec, 1939. t r .
*s~Gravenhage 9 Aug,1930 Hedwig Pauline Draeger,geb.Ceradz Koscieiing
(Polen) 8 Dec,1885. † " s-Gravenhage 22 Aug. 1939 dr. van Wilhelm en Agnes
Werner.
5- Hillegonda Cornelia (Heins) Blok WijBrandi,geb,Leeuwarden 15 Dec,1876=
ridder O,-N ereburgeres van Leeuwarden, t r ald, 21 Nov,.1888 Roelof Derks
Buisman,geb„Leeuwarden 19 Juni 1874íboterexporteur ; officier O. -N. oudv o o r z i t t e r Kamer van Koophandel en Fabrieken van Friesland.zn van Derk
en B a r t e l t j e van der Wal (Leeuwarden).
VHIg.Jan (Heerosz. ) Wijbrandi geb Leeuwarden 5 Febr-1834, handelaar in v e r i i c h t i n g s a r t i kelen op de Voorstreek O-Z, † Leeuwarden 4 J u l i 1891,-tr.Groningen 30 Apr.
1860 Zwaantie van Kregten geb. Groningen 8 Nov.l836,† Utrecht 21 Sept. 1910..
cir van Reinder en Pepj e Beukema,
Uit d i t huwelijk:
1- Heero, volgt IXe,
2- Johan Wilhelm (Jansz,) Wijbrandi., geb,Leeuwarden 18 April 1863, Rijksambtenaar, † Amsterdam 13 Jan. 1933, t r Rotterdam 26 Febr. 1902 Anna van
Lieshout.
3. Maria (Jans) Wijbrandi, geb „Leeuwarden 5 Febr 1866.- apothekersassistente
te Nijmegen, † Utrecht 21 Mei 1921
4„ Tjitske (Jans) Wijbrandi,geb,Leeuwarden 17 Jan,1870= hoofd ener school
te Utrecht. † Doetìchem 21 Mrt,1931,
IXe Heero (Jans) , Wìjbrajidi,geb.Leeuwarden 16.Febr. 1861,boekhouder te Joure,† old. 5
Dec, 1921, tr, Joure 5 Juni 1890 Fokje Oosterhout,geb, ald,. 12 Nov,1865,† Doetinchem 13 Jan,1943,dr,van S i e t s e Wouters en Grietje Kampen.
Uit d i t huwelijk1-Margaretha (Heerosdr.) Wijbrandi-geb. Joure 20. Mrt, 1891,† Leiden 15 Juni 1945. t r . Joure 2 J u l i 1914 Dr. T ì e t s e P i e t e r Sevensma- geb.Sneek 22
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J u l i 1879*bibliothecaris van de Volkenbond te Genêve,daarna von de Universiteitsbibliotheek te Leiden, zn. van Pieter en Anna Osinga (Oegstgeest) .
2. Maria Jantina (Heerosdr.) Wijbrandi, geb. Joure 30 Oct.l895.† ald.3 Jan.
1897.
3. Maria Jantina (Heerosdr.) Wijbrandi, geb. Joure 7 Febr. 1901, t r . ald. 9 Dec.
1924 Uilke Tieleman, geb.Lemmer 13 Aug.1897, koopman,zn.van Aldert en
Geertje Romkema (Doetihchem).
VIc.Cornelis (Gentiusz.) Wijbrandi,geb.Berlikum 17 Mei 1775, koopman en olieslager op
het Zuidvliet te Leeuwarden, † ald.27 Oct.1839, tr.Leeuwarden 28 Dec.1802
IJbeltje Jans Wijngaarden 1). geb.ald.29 Oct. 1782, † Zaandam 8 Sept. 1847,
dr.van Jan J e l l e s en Aaltje Mientes de Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltj e (Cornelis) Wijbrandi, geb. Leeuwarden 17 Dec.l807,† ald.28 Mrt. 1808.
2. Klaas Tigler, volgt Vlle.
3. Wij tske (Cornelis) Wijbrandi, geb,Leeuwarden 5 Aug. 1811, † Menaldum 21
Nov.1876.tr.Leeuwarden 24 Juli 1833 Mattheus Sijbouts, geb,ald.18 Nov.
1808,lakenkoper,~)" Menaldum 22 Aug.18?9,zn.van Sijbout en Jannetje Hesseling.
4. Jan (Cornelis) Wijbrandi, geb .Leeuwarden 7 Sept. 1813,† ald. 14 Oct. 1813.
5. N.N., levenloos geb.Leeuwarden 15 Dec.1815.
6. Jentje, volgt Vllf.
7. Jan, volgt Vllg.
Vlle.Klaas (Cornelis) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 25 Mrt.1809,koopman en olieslager in de bocht van de Grdchtswal, † ald. 27 Jan.'l888, tr. 1e. Bolsward 18
Sept. 1831 Sjoukje Dirks Brouwer, geb.ald. 23 Apr. 1811. † Leeuwarden 6 Dec.
.1855, dr. van Dirk Wopkes en Riemke Mesdag; tr. 2e. Leeuwarden 27 Oct. 1858
Petronella Oosterbaan,geb.Woudsend 25 Nov.1822. † Leeuwarden 6 Sept.1897,
dr. van Ds. Jacob en Cornelia Henderika Nei je.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIIIh.
2. IJbeltje (Klases) Tigler Wijbrandi, geb. Leeuwarden 20 Mei 1834,† ald.28
Mei 1835.
3. IJbeltje (Klases) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 27 Febr. 1836,† ald.
7 Sept.1859. tr.Leeuwarden 18 Nov.1857 Jacob van Mesdag, geb.Akkrum 26
Dec.1832, cichoreifabrikant,later agent van de Nederl.Bank te Leeuwarden, 1" ald. 20 Jan. 1902, zn. van Epke Roos en Sij tske van der Goot; hij
hertr. Dokkum 2 Juni 1863 Martje Anna Aleida van der Weide.
4- Dirk (Klases) Brouwer Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 27 Febr. 1838, "f
ald.13 Febr.1842.
5- Riemke (Klases) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 29 Mei 1840, † ald.15
Aug.1841.
6- Dirk, volgt V l I I i .
7- Wopke, volgt VIIIj.
8. Gentius, volgt VlIIk.
9- Henderikus (Klases) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 7 Jan.1849, eerst
boekhandelaar te Rotterdam, daarna olieslager bij zijn vader, "f Nijmegen 20 Apr. 1935.
10. Jan (Klases) Tigler Wijbrandi,geh.Leeuwarden 9 Mrt.1852,kassier te Amsterdam, "† ald. 12 Dec. 1911.. tr.Amsterdam 9 Juni 1898 Annetje Adelaïde
den Dekker, geb„ Amsterdam 23 Aug,1850, † ald. 17 Sept.1936, dr, van Willem Cºmelis en Lambertina Jacqueline Breyman.
Uit het tweede Huwelijk:
11. Cornelia Henderika (Klases) Tigler Wijbrandi, geb. Leeuwarden 20 Aug.,
1859. 1" 's-Gravenhage 21 Oct.1942, tr Leeuwarden 10 Mei 1886 Pieter de
I j Op 5 April 1796 werden Ds,Klaas Djurres en zijn broeder Gerben Djurres Tigler
geauthoriseerd als curatoren over IJbelt je Jans wijngaarden. In verband daar >
mede kreeg de oudste zoon van Cornelis Wijbrandi n.l. Klaas met zijn nakomelingen het recht om de naam Tigler vóór de zijne te voeren. Dit is bevestigd bij
Koninklijk Besluit van 8 Aug. 1863.
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Lange, geb. Alkmaar 24 Nov.ia§O, zeepfabrikant, † old, L3 Dec. 1936= zn, van Heter Bruinvis en Debora Sijbouts.
12. I J b e l t j e (Klases) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 22 Dec.1860 1 Alkmaar 15 Sept.1940.
13. Wijtske (Klases) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 22 Dec. 1860 † old.13
Jan.136.f14. Jacob (Klases) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 13 Sept.1862= apotheker
te Utrecht» † ald.17 Dec. 1912. t r Leeuwarden 19 Aug. 1890 Johanna Maria
Schil.thuis, geb.Soerakarta 19 Apr. 1862, † Haarlem 20 Febr-1944, dr van
Gerrit en Johanna Francina Ketting Olivier.
VlIIh. Cornelis (Klases) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 21 Aug. 1832,- koopman in * de
Roode Koe' bijde Amelandspijp.lìd van de raad van 1871 tot 1879,† "s-Crahage 31 Oct. 1903- tr.Ferwerd 27 Nov. 1858 Gaatske Cannegieter.,geb.Halluoi 18
Oct. 1837, † ald.7 Aug. 1904.dr. van Dr.Hendrik Gerrit en Sij tske BekiusUit dit huwelijk;
1. Sij tske (Cornelis) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 6 Nov, 1859...† ald 15
Mei 1916.. tr.Leeuwarden 25 J u l i 1887 (ontbonden door echtscheiding 8 Juni 1895) Willem Gorter,geb.Groningen 23 Sept. 1857. juwelier te Amsterdam.,
geëmigreerd naar Zuidvjiírilra,- "† in Noord-Amerika Maart 1946. zn van Jonen Alida Hesselink,
2. Klaas (Cornelis) Tigler Wijbrandi., geb.Leeuwarden 31 Dec. 1860
eerst
scheepsarts, na 1889 a r t s te St.Jacobi Parochie, "f old. 26 Dec 1917
3. Hendrik Gerrit (Cornelis; Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 23 Juni 1862 =
† old, 20 Mei 1863.
4- Sjoukje (Cornelis) Tigler Wijbrandi.geb.Leeuwarden 2 Aug,1864 † 's-Gravenhage 13 Nov.1946,tr. Leeuwarden 26 Dec,1891 Jacob Poutsma, geb Gor
redijk 4 Dec 1861.- eigenaar Instituut 'Poutsma' te Leeuwarden, † Nunspeet 4 Aug.1908. zn, van IsaSc Hendrik en Elisabeth Koeze
5. Hendrik Gerrit (Cornelis) Tigler Wijbrandi,geb Leeuwarden 16 Mrt-1866
kleermaker te Amsterdam, "† Nijmegen 25 Febr. 1913.
6. Baukje (Cornelis) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 13 J u l i 1867.-† Hallum 9 Sept.18677. Dirk (Cornelis) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 2 Apr.1870 † Heemstede
6 J u l i 1899.
'
8.-Adrianus, volgt IXf.
IXf.Adrianus (Cornelis) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 11 Maart 1874, agent l a t e r
hoofdagent van de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging
'Rotterdam ' .hoofdagent van de Rotterdamsche Lioyd te Batavia.. † Zutphen 4 April
1944, tr- Batavia 23 Mei 1903 Evrardine Ernestine Wennekendonk, geb.-Semarang
23 Febr 1878."dr.van Dr.Lodewijk Karel ea Hermine Jeannette Fjnilie Klerks.
Uit dit huwelijk:
1. Herrain.p feanette ù i l i e (Adrianus) Tigler Wijbrandi.geb.Batavia 12 Mei
1904, t r , 1^. s-Gravenhage 26 Oct.1926 (ontbonden door echtscheiding)
Marcus Lips: t r , 2" San Francìsco (Calif,) 23 Mei 1933 Willem Wijtze
Griffin (Grypma) geb-Renswoude 24 Maart 1897, zn-van Jan em Dina Teljer (U.S.A.),
2- Cornelis volgt Xlg
3 Evrardine'Ernestine (Adrianus) Tigler Wijbrandi, geb. Batavia 27 Apr
1911, tr 1e. 's-Gravenhage 11 Nov,1930 (ontbonden door echtscheiding
Soerabaja April 1932) Johanries Pieter Gerardus Snippe geb,Rotterdam 18
Juni 1907, l u i t . -, ter z e e † N,O, -I-1942: t r 2- Singapore 12 Aug. 1932Jan
Lieshout,qeb,Semarang 18 Mrt.1910 : inspecteur Bataafsche Petr Mij . 'Bras
sel)
4. Adrianus, volgt Xh
5- Sjoukje (Adrianus) Tigler Wijbrandi, geb,Batavia 11 Nov.1918,tr.Londen
10 Sept-. 1939 Arthur H-Seymour Lucas, geb,ald,31 Mei 1908, kolonel R.Ä
F, (Singapore) ,
Xg.Cornelis (Adrianus) Tigler Wijbrandi,geb.'s-Gravenhage 23 Aug.1908,eerst inspecteur Bataafsche Petr-Mij ,, thans koopman en makelaar in im- en exportgoederen, tr, San José (Calif 23 Nov 1934 Melatii Isolde Wassraanngeb-Batavia 30 Nov. 1910. dr, van Bernhard Wilhelm en Maria Henriëtte Schaíer
{ sGravenhage) .
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Uit d i t huwelijk:
1. Kiek Mattheus (Cornelis) Tigler Wijbrandi, geb.Bremen 23 Aug.1935.
2. Germaine José (Cornelis) Tigler Wijbrandi, geb. 's-Gravenhage 18 April
1938,
3. Adriaan (Cornelis) Tigler Wijbrandi, geb. 's-Gravenhage 14 Dec.1947.
Xh.Adrianus (Adrianus) Tigler Wijbrandi, geb.'s-Gravenhage 31 Aug.1914,vertegenwoordiger K.L.M. , tr.Huizen (N.H.) 8.Aug.l947 Soérianneke Goedhart, geb.Pakan
Baroe (Sumatra) 25 Mei 1922, dr. van G.L.en Anthoinette Marie van Roozendaal
(Hamburg) .
Uit d i t huwelijk:
1. Sjoukje Marion (Ädrianus) Tigler Wijbrandi, geb.' s-Gravenhage 29 Sept.
1948.
2. Saskia Anthoinette • (Adrianus) Tigler V/ijbrandi,geb.Hamburg 20 Dec. 1950.
VIIIi.Dirk (Klases) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 21 April 1842,koopman en graanhandel aar op het Noordvliet a l d . , T 's-Gravenhage 8 Febr.1911, tr.Leeuwarden
12 J u l i 1870 Trijntje Hajonides van der Meulen,geb.Leeuwarden 31 Jan.1846.
† ald. 2 Dec. 1914, dr. van Nollius en Bontje Johanna Bavius.
Uit d i t huwelijk:
1. Bontje Johanna (Dirks) Tigler Wijbrandi, geb. Leeuwarden 22 Juni 1871,
t r . a l d . 1 7 Apr.1894 (ontbonden door echtscheiding)Dr.Louis Samuel Meijer, geb.Mensingeweer 16 Mei '1870, geneesheer-directeur krankzinnigenges t i c h t te Deventer, l a t e r h a r t s p e c i a l i s t te Amsterdam.† ald. 3 Mrtl941,
zn.van Ds.Louis Samuel en Alida Limborgh (Amsterdam).
2. Sjoukje (Dirks) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 21 Aug.1872,zanglerares te Leeuwarden s-Gravenhage) .
3.Klaas (Dirks) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 14 Jan.1874,† ald.6 Febr.
1874.
4. Wij tske. (Dirks) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 8 Jan. 1875, † Zutphen
11 Sept.1946, tr.Leeuwarden 12 Aug.1897 Willem Johannes Schillenans ,
geb.Zutphen 5. Febr.1871,uitgever (fa.W.J.Thieme & Co),zn.van Cornelis
en Maria Margarethe Derksen (Zutphen).
5. IJbeltje (Dirks) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 23 J u l i 1876, t r . a l d .
14 Juni 1899 Ir.Dirk Japob Bosman,directeur bijkantoor Zutphen von 'De
Nederlanden van 1854'.† Zutphen 25 Sept. 1948. zn. van Gerrit en Geertje
Koorn (Zutphen).
VlIIj.Wopke (Klases) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 10 Jan.1845, candidaat-notaris,
daarna bankier te Leeuwarden/"!" Paterswolde 2 Sept. 188.7, tr.Menaldum 17 Juni
1873 Sophie Annet Molenaar, geb. Dronrijp 12 Dec.1844, T Leeuwarden 8 Mei
1918, dr.van Leendert Nicolaas en Catharina Lieuwens.
Uit d i t huwelijk:
1. Maria Catharina (Wopkes) Tigler Wijbrandi, geb.Leeuwarden 19 Mei 1874,
† Haarlem 29 Oct. 1946, tr.Groningen 29 Nov. 1893 Jacob Jannes van Dam,
geb.Leeuwarden 1 Febr.1869,arts te Rauwerd.† Arnhem 8 Sept.1940.zn.van
Jannes en Anna Clasina Nauta Andreae.
2. Klaas (Wopkes) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 3 Nov.1875,stuurman Kon.
West Ind.Maildienst, † Paramaribo 15 Juni 1900.
3. Leendert (Wopkes) Tigler Wijbrandi, geb. Leeuwarden 27 Aug.1877, † bij
aankomst in N.O.-I. te Oenarang 8 Juni 18984. Sjoukje (Wopkes) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 11 J u l i 1881, † Lunteren 3 Mei 1949.
VIIIk.Gentius (Klases) Tigler Wijbrandi,geb.Leeuwarden 18 Oct. 1846, eerst landbouwer te
Zwaagwesteinde,daarna eigenaar van een zuivelfabriek te Veenwouden.† tíld,
5 Nov, 1905 tr.Rurmerwoudë 10 Juni 1873 Trijntje Feikes tran 'Kìeffens. geb,
Murmerwoude 13 Apr. 1849, † Veenwouden 15 maart 1929. dr. van £elko Aukes en
Jantje Paulus van Kleffens.
Uit d i t huwelijk:
1. Jantje (Gentiusz.) Tigler Wijbrandi. geb. Zwaagwesteinde 29 Juni 1874, †
old.17 Dec.18822. Sjoukje (Gentiusdr.) Tigler Wijbrandi. geb.Zwaagwesteinde 20 Febr.1877
(Veenwouden).
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3. Iefke (Gentiusdr.) Tigler Wijbrandi, geb.Zwaagwesteinde 1 Oct. 1879,lerares Frans a.h.Gymnasium t e Al km aar,"f Veenwouden 10 Dec. 1946.
V I I f . J e n t j e (Cornelis) Wijbrandi, geb. Leeuwarden 7 Sept. 1817, steenfabrikant en wijnhandelaar op de Weaze.† Leeuwarden 19 Oct. 1887. t r . ald. 8 Dec. 1841 S i j n t j e van
der P l a a t s , geb.Leeuwarden 26 Mei 1817,† ald. 1 Febr. 1888,dr. van Mr. Jan Dan i ë l en Anna Elisabeth Koopmans.
Uit d i t huwelijk:
1. I J b e l t j e (Jentjes) Wijbrandi,geb.Leeuwarden 9 Oct.l842.† ' s-Gravenhage
10 Jan.1943 1 ) , t r . B a t a v i a 18 Dec.1873 Willem Dominicus van Berckel,geb.
a l d . 2 Mrt.1835,employé b i j de Javasche Bank.† Amsterdam 16 J u l i 1893.
2. Cornelis, volgt V I l l l .
3- Jan Daniel (Jentjes) Wijbrandi,geb.Leeuwarden 5 Juni 1845. m i i i t a i r in
N . O . - I . , † Havelte 7 Dec.1919.
4. Klaas (Jentjes) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 28 Febr. 1847= † Bandoeng 23
Dec. 1876.
5. Ansko (Jentjes) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 28 Oct.1848. kapitein in het
O . - I . l e g e r , † ' s-Gravenhage 21 Aug. 19026. Jan (Jentjes) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 28 Oct. 1849,drogist op de Kelders a l d . , † Leeuwarden 2 Sept.1915. t r . a l d . 2 4 Aug.1881 Sjoerdje Meindersma,geb.Leeuwarden 10 Jan.1844. † ald.6 Dec.1926,dr.van Meindert en
Johanna van Eken.
7. Anna Elisabeth (Jentjes) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 3 Nov.l850,† 's-Gravenhage .21 Sept. 1923, t r . Batavia 23 Oct. 1877 Mr. Jan van Assen, geb.
Leeuwarden 14 Aug.1847, l i d Raad van J u s t i t i e t e Soerabaj a, † Nijmegen
20 Mrt.1910, zn.van Anthony en Maria Elisabeth Schreuder.
8. Wijtske (Jentjes) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 16 Dec.1851. † ald.13 Dec,
1852.
9. Heable (Jentjes) Wijbrandi. geb.Leeuwarden 30 Nov, 1853, "† ald. 25 Maart
1855.
10. Heable, volgt VIIlm.
11. Mattheus (Jentjes) Wijbrandi..geb.Leeuwarden 23 Febr. 1857.wijnhandelaar
te Vlissingen, † a l d . 1 Nov.1907.
12. Volkert (Jentjes) Wijbrandi.. geb.Leeuwarden 24 Febr. 1858. landmeter in
N . O , - I . , † Voorburg Z.H. 30 Nov.191613. Wilhelm Albert Robert Louis (Jentjes) Wijbrandi.geb.Leeuwarden 31 Oct.
186L uurwérkmaker te Hat tem, † ald, 3 Mei 1932.
VIIII.Mr.Cornelis (Jentjes) Wijbrandi, geb. Leeuwarden 28 April 1844, president van de
Rechtbank te Batavia, † 's-Gravenhage 23 Oct.1912, t r . J o a n a ( r e s . Japara,
Java) 15 Mrt.1876 Amelia Theodora Philippa Meijer.geb.Baroe 13 Febr.1857,
T 's-Gravenhage 14 Mei 1932,dr.van Willem George en Cornelia Sophie B l a i r .
Uit d i t huwelijk:
1. Willem George. (Cornelis) Wijbrandi, geb.Malang 11 Apr. 1878, bouwkundig
tekenaar, †Samarang 31 Aug.1945.
2. Amelia Sophie (Cornelis) Wijbrandi,geb.Grissèe 11 Juni 1879 (Haarlem).
3. Georgine Cornelia (Cornelis) Wijbrandi,geb.Delft 25 Aug.1880,† S a l a t i ga 2 Apr.1902.
4- Cornelia Sophia Suzanna (Cornelis) Wijbrandi, geb. Delft 11 April 1882
(Haarlem) .
5- Sophia Philippa (Cornelis) Wijbrandi.geb.Rembang 2 Mei 1883 (Haarlem).
6. Cornelis Emile (Cornelis) Wijbrandi,geb.'s-Gravenhage 10 Juni 1895,assuradeur.
7. Ansko (Cornelis) Wijbrandi, geb.Semarang 23 Juni 1896.pensionhouder, †
Eindhoven 30 Dec.1945. tr.Johanna Heuftmann.
VlIIm. Heable (Jentjes) Wijbrandi,geb.Leeuwarden 28Mrt. 1855.drogist t e Apeldoorn, † ald.
31 Dec.1909. tr.Apeldoorn 3 Mei 1900 Hermine J . J . v a n der Horst.
Uit d i t huwelijk:
1. Heable Folkert WiJlem Ansko (Heables) Wijbrandi. geb.Apeldoorn 17 Juni
1903.
1) Zij vierde op 9 Oct. 1942 te 's-Gravenhage onder grote belangstelling
derdste verjaardag.
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VlIg.Jan (Cornelis) Wijbrandi, geb.Leeuwarden 19 Mrt, 1822.-houthandelaar te Zaandam †
ald.9 Febr.1883 triWormerveer 2 J u l i 1845 Maria Margaretha van Gelder,geb,
old 13 Nov.1821,† Amsterdam 25 Dec.1905,dr.van Martinus en Maartje Mats.
Uit d i t huwelijk:
1. Cornelis (Jans) Wijbrandi,geb.Zaandam 16 Ap'r. 1851 † ald.29 Dec. 1858.
2. Martinus (Jans) Wijbrandi,geb.Zaandam 23 Juni 1854.musicus ,† Amsterdam
7 J u l i 1918.
3. Maria I J b e l l i n a (Jans) Wijbrandi, geb.Zaandam 29 Jan. 1860, p i a n i s t e en
muziekpaedagoge. † Amsterdam 20 Oct. 1949.
4. Cornelis (Jans) Wijbrandi, geb.Zaandam 16 Aug.l864,† Amsterdam 18 Mei
1870.

Wumkes.nl

31
INKELDE GENEALOGYSK^ OANTEKENS BY IN GEDICHT»
Ter Verjaaring van mijn Waarde, en Eenigste Broeder
LIVIUS SAAGMANS
vervullende zijn negentiende jaar op den 9 8ber 1760.
"Tempora mutantur, et nos mutamur ín illis"»
Ik staan schier als verbaasd, wanneer ik mijn gepeisen
l)Eens rijklijk veertien jaar, o Broer terug laat reisenS
Beschouwende zeer nu, de snelheit van de tijdt
Waar in een Sterveling zijn brosche dagen slijdt.
Hoe wordt mijn teder hart. van droefheijdt als bevangen!
Hoe biggelen mij nog de traa.nen langs mijn wangen!
2)Wanneer ik overdenk, dat• t nu al veertien jaar
Geleden*is, dat wij (voor ons Q droev'ge Maar!)
Ons Vader in de lent1 zijns levens zagen sterven
En dat wij (beide klein) zoo vroeg Hem moesten derven»
3) Gij waard maar vier jaar oud, met nog een maand of agt
4)En ik had nauwlijks zes, met nog een half volbragt.
Dit was voor Moeder, en voor ons een zwaar verliesen,
Wij moesten toen de rouw,in plaats van vreugde, kiesen;
Dewijl wij t ! eenemaal door Vaders vroege doodt
Ons zagen van een muur, een sterke Schans ontbloodt»
Al wenschten wij Hem toe in s t leven, c t kond niet baten
Zijn draad wierd afgeknipt, Wij moesten hem verlaten;
't Was God zijn zuivre Wil, die had het dus gesteldt.
Dat Vader door de dopt, zoo vroeg wierd neergeveld;
Derhalven moesten Wij aan Hem ons overgeven
En smeken om zijn hulp, dat die ons hield in 't leven.
En ons verschaffen troost, zoo 't immers moog'lijk was.
Op dat Jehovaas hand ons harten weer genas.
In stilheijdt gingen Wij na Vaders sterfuur woonen,
En dienden beide. Broer, als.regtgeaarde zoonen,
Ons Moeder, die ons toen verstrekte tot een muur.
Dog die was tot ons leed, maar voor een korte duur.
Wij zagen dat er was voor Moeder nog gebooren.
Een twede Bedgenoodt, een ander uitverkooreh;
5) Nadat wij rijkelijk tezaâm een jaar of vier.
Dus hadden doorgebragt, in Vreed en geen getier.
Hoe mij dit aanstond Broer, dat jzal Ik niet ontvouwen,
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Maar 'kweet, dat wij voor ' t eerst door Moeders twede trouwen.
Gescheiden wierden van malkaar, U zag ik treên
Na Moeders ouders en ik trok met Moeder heen;
6) Dog dit geluk,, dat moest gij "binnen 't jaar al derven=
Dewijl dat Moeders lieve Moeder quam te sterven.
En toen scheen 8 1 of het ook met U daar was gedaan
Want gij quaamt met 'er haast weer bij ons Moeder gaan
Maar stil, mijn zangnimph zou te veel hier kunnen zeggen
't Is best, om deze zaak niet verder uit te leggen.
Zij kond ? ook anders ligt geraken van het pad,
En dat was niet hetgeen ik voorgenomen had,.
Ik wend dan mijne Nìmph weer tot het ondernomen
Ik zei mijn waarde Broer, Gij waart M j ons gekomen
7) Maar ach! Gij waart er nauw 5 een maand of drie geweest
Of onsen Moeder lief, die gaf, 0 mij! den geest»
Dit deed voor ons een weg van nieuwe droefheydt baanen!
Dit wekt' ons beide op, tot eene vloed van traanenS
Ook had ons Moeder nog een Dogtertje gebaard,
8} Een weinig voor Haar dood, maar vdó'r haar onder d'1 aard.
Zoo dat wij in de tijd van twaiif' weken zagen
Ons Moeders Moeder, en ons. Moeder weggedragen.,
Met nog een zustertje, daar kond' geen traan voor vliên
Want ik had zelf het kind niet levendig gezien;
9) Maar dat ik deese twee ten grave zag gevaren.
Dat trof zoo sterk mijn hart, dat 'k nauw f lijks kon bedaren.
Toen zagen wij, O Broer! door Moeders bittre doodt.
Ons t' eenemaal van beid' ons Ouderen ontbloodtToen wierden wij (hoe traag) weer van elkaar gescheiden,
10) U zag ik na ons Oom de Predicant geleiden
Die onse goederen zou hebben in zijn magt,
11) En ik wierd zelfs na onse Moeyen toegebragt.
Wij zagen nauwelijks, na dese tijd vervlogen
12) Drie jaaren, of men wierd tot droefheijdt weer bewogen.
Ons Moeders vader stierf. En dat is nu op heên3
13) (Na mijne rekening) bijkans zes jaar geleên.
Nu zal ik mijne Nimph een weinigje bepalen
Om niet meer van hetgeen geschied is te verhalen.
In dese veertien jaar alsnog alleenlijk dit,
14) Dat Gij na Moeders doot U vierde woon bezit
En ik dezelve, die aan mij is eerst gegeven
Maar waar is nu dees' tijd, dees' veertien jaar gebleven?
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Die is voorbij gegaan, gelijk de snelste stroom.
En als men 't overdenkt, is 't eren als een droom
Zoo vliegt de tijd mijn Broer, die niet is na te jagen
Dus vliegen ook gezwind des menschen brosche dagen
Het is nu twintig jaar, min een op dese dag
Geleden, waarde Broer dat m' u geboren zag
Des vind ik mij verpligt, met blijdschap U t' ontmoeten
En met een' zegenwensch in versen te begroeten.
Ik wensch dat d' Opperheer (die e t Al regeert) U geeft
Dat Gij een lange tijd na dese tijd nog leeft.
En ons op dat wij weer te zaâm met vreugd vergàaren
Wanneer het is de tijd, te vieren U verjaaren
Hij schenkt U al hetgeen U dienen kan tot nut
In 't leeren zij Hij U tot eenen rassen stut
Wildt toch U dagen niet in ijdelheijdt verloopen;
Want als ze zijn voorbij, ze zijn niet weer te koopen;
Maar brengt dezelve door, in leerzaamheijdt en vlijdt
Op dat Gij wort een man, een cieraad van de tijdt.
Wanneer ons Ooms U iets, tot best van U gebieden,
Volgt Haare orders op 5 en wilt ze niet ontvlieden.
Want als bezorgers zijn zij over U gesteldt,
Zoo lang, tot dat Gij vijfentwintig jaaren teldt.
Ik wensch nog dát ons God met zijn gunst wil kroonen
En doe ons lang tezaâm, in vreed 9 als Broeders woonen.
De tijd is mij te- kort en dwingt mij dat ik sluit.
Derhalven eind ik hier mijn wensch en scheid er uit,
Den 8 October
1760

1)
2)
3)
4)
5)

Ae. Saagmans
J. ü. Stud.

By it rymstik makke de dichter dizze noaten;
rijHijk veertien jaar, dat is 14 jaar, 4 maanden, 16 dagen (24-5-1746 D. ) .
Al veertien j aar, daar verstaan ik ook door 14 jaar, 4 maanden en 16 dagen.
vier jaar met een maand of agt s dat is 4 j aar, 7 maanden,
15 dagen (Livius werd geboren 9 October 1741 D<,).
nauwelijks zes met een half, dat is 6 jaar, 4 maanden, 28
dagen (Aeschinus werd geboren 26 Dec. 1739 D . ) •
rijkelijk een jaar of Vier, dat is 4 j aar, 5 maanden 7 dagen (15-11-1750 D. ) .
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6) binnen 't jaar, dat is 11 maanden en eenige dagen (Octe
1751 D O »
7) naauw een maand of drie, dat is 2 maanden en 25 dagen of
zoo omtrent (Dec. 1751 D. ) •
8) een weinig voor haar dood, dat is één maand of zoo omtrent
voor haar dood.
9) Dese twee, dat is grootmoeder (Mincke Lammerts D. )en moeder.
10) Oom de Predicant verstaat hier door de Heer M. Saagmans»
11) Moeijen, verstaat hier door de Juff. A(nna) en J (etske)
Saagmans.
12) Drie jaaren nauwelijks, dat is 2 Jaar, 10 maanden, 7 dagen
(7-11-1754 D.).
13) bijkans zes jaar, dat is 5 jaar, 11 maanden, 2 dagen.
14) vierde woon bezit, hier verstaan ik door, de Vierde woonplaats, daar Hij t' huis of in de kost leit.
De dichter hat forskate fan syn rymstikken (ek boppesteand) yn in skrift skreaun, jit oanwézich yn 'e bibleteek
fan it Friesch Genootschap»De foarste blödsiden fan it skrift
binne yn »e rin fan »e tiden wei wurden,
Hwat Ae»S=iïs neiliet oan poëzij is net fan heech gehalte.» De measten der fan binne gelegenheitsged.ichten.» wol flot
skreaunsma.r íaker ris heechd.ra.vend;, yn 'e trant fan dy tilde
Om't de dichter tìs yn dit gedicht inkelde genealogyske gegevens meidielt en teffens in tippe fansiden lukt fan it kleed
dat foar 't forline hinget, ús in blik gunt yn it leaf en
leed fan in Frentsjerter femylje út ! e 18e leu, liket 't my
gaedlik, it yn extenso op to nimmen»
Aeschinus Saagmans wie de âldste soan fan Theotardus
Benedictus Saagmans en Aaltje Midverda. Hja boasken to Fren™
tsjer 21-2-1739 en krigen twa bern - Aeschinus, boppeneamd
berne 26-12-1739 en Livius (Lieuwe), berne 9 October 1741.
Theotardus wie apteker to .Frentsjer; hy koft in hits "Over de
Voorstraat omtrent de Bursa piep" op 2-1-1742 (Fran. N. N. 10
S. 199) • Hy stoar to Frentsjer, nei bliken die 24-5-1746. Syn
wiif Aaltje Midverda boaske wer 15-11-1750 oan Hendrik Jansen Jongma, keapman to Harnso Dyselde deis troude ek har âldere sus ter Mayke mei Salomon Jansen Jongma, ek keapman to
Harns en in broer fan Hendrik- Salomon wie Mayke har tredde
mans de 18e Oktober 1733 boaske hj a to Frentsjer oan Harmanus Lolckama SºSºM»Càndidatus to Ljouwert en fan 9-1-1733
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oant syn dea yn 1738 dûmny to Britsum De 7de Maeije 1741
troude hj a mei Dr» Jacobus Reinalda, s i k t a r i s fan Frentsjerterdielo
I t houlik fan Aaltje Midverda mei Hendrik Jongma hat net
fan langen dûr wests nei ' t wy seagenj hja forstoar Des,, 1751»
De pake oan h e i t e kant fan 'e d i c h t e r wie Aeschinus
(Aesge) Saagmans A. L. M. en Philos. Dr, foarst dumny to Akkrom
1695 - 1704 en l e t t e r to Frentsjer 1705 - 1739°-Neffens DR. G.
Ac Wumkes wie hy ien fan ! e kundigste dúmny's fan syn t ü d Fan ' e Steaten krige hy stìnt 10-4-1731 100 Car. gids. j i e r s
foar i t l e s jaen oan ' e studìnten "in de grondstukken van de
Religie"» Ds. Aeschinus Saagmans wie berne to Ljouwert 29-8™
1672 en i s r e s t to Frentsjer 24-8-1739» Hy boaske foar 1698
oan Sophia van Heloma3 dochter fan Michiel Tiaerds van Heioma
en Anna Benedictusdr, van Velsen 3 in afstammelinge fan Johannes
Wllhelmussus van Velsen3 Med„ Dr«én schepen to Ljouwert 1566.
Sophia Michiels waerd doopt to Grou 12-11-1671»
Ds = Aesge en Sophia krigen sawn bern f.b&r safier ik wit
nmtl.poee.ko, berne to Akkrom foar 1700? boaske 20-7-1732 to
Frentsjer oan Magdalena P o l l i u s . Hy wie keapman,
Anna, berne to Akkrom foar 1700=
Jetske, berne to Akkrom 1-12-1700«
Sophia, berne to Akkrom 28-5-1704.
Miçhaël., berne to Frentsjer 13-11-1706, l e t t e r dûmny=
Theotardus_Benediçtus3 is dpt»Frentsjer 18-11-1708 S heit
fan Aesge Jr»
Alagonda_glisabeth3 dpt, Frentsj er 14-9-171Os dy; t boaske
oan Dr> Adrianus B.rakel en l e t t e r Dr» Johannes Potter,,
Anna en Jetske s ftld f r i j s t e r s s binne de moeíjen tít i t
rymstiko De beide froulju
koften 12-11-1767 I t fan harren
hierde htìs to F r e n t s j e r "gelegen b i j de d r i e bruggen" fan
Jacobus Salverda J. U. Dr„ (Fran„ N. N. 13) .
Michiel wie dûmny to Aldeberkeap c, a. 1733-1749 en dêr-nei Hjelbeam 1749-1765' († 26 Maert),, Hy wie mei Salomon Jongma, syn sweager, foud oer de beide j onges Aesge en Lieuwe...
De feraylje Saagmans kaem fan Ljouwert; Ds, Aeschinus Srsyn h e i t wie Doeke Aesges dy s t 28-3-1669 to Ljouwert boaske
oan Jetskè Joannisdr,, (Brouwer) entwad oan Aaltje Jacobs Bosman 28-3-1675- Hy waerd : f í s Lands Mr, Timmerman" neamde Doeke
Aesges waerd doopt to Ljouwert 21 9- I645, soan fan Eesge Doekesy tinimermans en Pietje Claeses. Faeks wie Eesge Doekes deselde as "Eissinge" dpt- to Ljouwert 11 Maert 1621* soan fan
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Ducke Willems?
De mem f an ! e dichter (Aesge Jr.), Aaltje Midverda wie
in dochter fan Lieuwe Taekes Midverda, boargemaster fan Frentsjer3en Mincke Lammerts. Lieuwe Taekes waerd doopt to Frentsjer 30-1-1678 en is rest 7-11-1754 sa»t wy seagen. Lieuwe
en Mineke boasken to Frentsjer 17-7-1707. Mincke Lammerts, de
"beppe is rest 2-10-1751.
Aesge Sáagmans Jr. kaem, nei ' t wy seagen,títin intellektuële femylje. Sels studearre hy oan "e Hegeskoalle to Frentsjer; hy komt foar óp 'e list fan studinten yn 1757 en 1762
en wie letter J. U. Dr. to Frentsjer, Hy boaske Maeij e 1764 to ?
oan Trijntje Leixma, faeks in dochter fan 'e sealmakker Fedde
Leicksma en Hylkje Ypes fan Frentsjer. Aesge en Tryntsje binne my twa bern fan bikinds Aal t j e, dp t, to Frentsjer 14-9-1768
en Hyke Sophia, dpt. id. 19-12-1770.
Aeltsje boaske 6 July 1788 to Welsryp oan ds, Bouwe Bo~
tes Ringnalda, soan fan Ds. Boetius Bouwes Ringnalda, út it
skoalmasterslaech Ringnalda fan Friens»
Hyke Sophia boaske oan Prof. Joh. Mulderjhj a is rest 1-11806 "nalatende 4 kinderen",
Boppesteande is, sa't de lezer faeks wol bigrepen hat3
mar in taest ü"t it materiael oer dizze femylje. De frage5
hwer't de leden fan it slachte Sáagmans biierdige binne, kin
ik net bianderjei it is wol opmérkelikjdat tít 'e Martini fan
Frentsjer net ien grôfstien fan dizze femylje bikind is,
It is tige nijsgjirrich de kertieren fan Aeschinus Sáagmans Jr. nei to gean - der binne der by dy't tobek geane oânt
de 14e ieu. Wy wolle it lykwols hjir mar by litte.
Isbr.

D.
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DE 32 KWARTIEREN VAN BODINÂ KRAMER - MAAS.
Een van de meest interessante onderdelen van de genealogie is zeker de samenstelling van een kwartierstaat. Immers,
is er iets meer persoonlijks denkbaar dan de uitwerking van
de staat van voorouders waarvan men afstamt?
Bij de stamboom krijgen we de samenhang van een bepaald
geslacht, van de menschen, welke allen dezelfde achternaam
dragen, maar bij de kwartierstaat is dit geheel anders, daar
komt men in allerlei geslachten en daardoor krijgt men een
veel beter inzicht in het eigen ik. Genetisch gesproken immers
zijn de voorouders van moederszijde van evenveel belang als
die van vaderszijde, al heeft men soms inhet geheel geen idee
meer van dé namen'van de verschillende families waaruit men
stamt.
De eenvoudigste vorm van een kwartierstaat is die,waarbij men zichzelf aan de voet plaatst, daarboven zijn ouders
(2 kwartieren). Deze staat nu is naar believen uit te breidenj
bij overgrootouders heeft men al 8 kwartieren en bij betovergrootouders reeds 16. Zo kan men doorbouwen en men zal daarbij
de meest verrassende ontdekkingen doen. Vermoedelijk zult U
op een gegeven moment stuiten op een belangrijke voorvader!
Beroem U er niet ops want de kans is groot, dat vele anderen
deze persoon eveneens onder hun voorouders tellen. Gaat men
een 1000 jaar terug en men zou berekenen hoeveel voorouders
men dan heeft, dan zal dit aantal zo groot zijn, dat het groter is dan alle inwoners van ons land, zodat iedereen wel kan
zeggen, dat hij van Karel de Groote afstamt, al zal het bewijs
moeilijk zijn te leveren!
Dit brengt onvermijdelijk met zich mede, dat men op een
zeker moment komt tot z.g. kwartierverlies d. w. z. dat men dezelfde personen twee of meerdere malen onder zijn voorouders
tegenkomt en men dus op verschillende manieren van het zelfde ouderpaar afstamt.
Nog veel te weinig is men zich bewust van het belang
van de kwartierstaat; moge ook ons Wurkforbân er toe bijdragen dat deze belangstelling wordt gewekt.
Als voorbeeld van een kwartierstaat volgen hieronder de
32 kwartieren van Bodina Maas. Hieruit blijkt, dat een niet
Friesche familie (de familie Maas komt uit Noord Holland) door
twee huwelij ken met Friesche vrouwen, zooveel Friesche kwartie-
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ren krijgt, dat zij bijna wel als Friesch betiteld mag wordén3
al wonen de afstammelingen thans ook bijna allen weer buiten
Friesland.
Behalve voor de afstammelingen van Bodina Maas zijn deze kwartieren dezelfde voor de afstammelingen van haar broers
en zuster en wel met names
WillemJáaaSj t r . l s t e Lol_Tiebbess tr„2de Tedde_Tíebbes.
Catharina_Maas, t r . Cornelis__Catharinus_Ledeboer s n o t a r i s
t e Makkum»
Marten_Hjlke_Maas, koopm. en f a b r „ , t r , Gezina Willemina
de__Looze«
Mr. Tjebbe Maas, Dir. Geldersche Crediet Ver., t r . H e n r i e t t e
Elisabeth Verwey_M§lan.
Nicolaas Walle Maas, a r t s s t r , Molly Verwej; Mej. an.
. 'Bodiná_Maas9geb. Makkum 13 Febr. 18553Regentes Diaconiehuis te
Leeuwarden, overl. ald.'31 Juli 1942, t r . Wonseradeel 24 Nov, 1882
"Hendrik_Hendriks_Kramer 1), geboWoudsend 10 Nov. 1850, arch. B.
N.Ä., ridder O.N., drager zilveren Eerepenning stad Leeuwarden
e t c . , overl. Leeuwarden 13 Febr, 1934, zn. van Hendrik_Hendriks
en J§nke_Gerbens_Aukes.
Ouders;
II 1. Jan_Willem_Maas9 geb. Makkum 31 J u l i 1818, koopm.', kalkbrander 5
touwslager, overl. ald. 24 Nov. 1894 s 'tr. Hindelopen 30 Mei 1847
2. Dieuwke_Tiebbes3 geb.Hindeloopen 14 Mei 18233 overl. Makkum
19 Mei 1904.
Grootouders*
171 1. Dsï_Willem_Maas 2), geb. Haarlem 8, ged. 11 Mei 17853 Ned.
Herv.pred. Makkum en Cornwerd 1814-1827, Opr. Mij. t o t Bei/.van
Toonkunst, overl. Makkum 3 Maart 18273 tr. Wonseradeel 28 Mei
1817
2. Bettje Martens Kingma,geb.Makkum 30 Maart, ged. 22 Apr.1798 S
overl. ald. 19 Juni 1829.
i

3» Tiebbe_Klazes_Tj_ebbes, geb. Hindeloopen 1 Meis ged, 3 Juni 1792S
koopm. 5 reeder. Dijkgr.. Hem» Oldeph. en Noordw»,Lid Prov. Staten
van Friesland,, overl» ald, 23 Apr. 1896, tr, Sloten 16 Febr.. 1817
4. ,Catharina_Gerlsma3 geb. Sloten 26 Oct,,5.ged» 8 Nov.1795, overl,
Hindeloopen 23 Dec. 18&5*
Overgroo toudersÔ
IV 1. Jan Maas, geb. Hoorn 19, ged, 21 Maart 1756, koopm. en korenmo-
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lenaar, overl. Haarlem 21 Febr. 1830, t r . Haarlem 7 Maart 1784
2-Cornelia_Vereeken 5 geb. Haarlem 25, ged. 26 Maart 1758, overl.
ald. 17 Nov. 1836.
3« Marten Hylkes Kingma 3), geb. Makkum 21, ged. 29 Sept. 1746j
koopm., reeder. Mederechter van Wonseradeel e t c . , overl. ald.
24 Oct. 1825, t r . Makkum 15 Jan. 1786
4. Baukje Paulusdrj.Hoekema é) s geb. Goutum 20, ged. 26 Aug.1764,
overl. Makkum 20 Maart 1825.
5»Klaas_Tiebbbes 5), geb. Hindeloopen . . . 1764, koopm., reeder 3
Burgemr. , Lid van Prov.Staten van Friesland, overl. ald. 23
Apr. 1829, t r . Hindeloopen 25 Febr. 1787
6»Idsk_Luikes5 geb. Hindeloopen . , . , overl. ald. 16 Nov.1810.
7. Dr. Cornelis_Gerlsma., geb. Sloten 6, ged. 13Oct. 1764, Med. Doct.,
overl. ald. 24 Jan. 1811, t r . Midlum 14 Dec. 1794
8«Cornelia Albarda, geb. Ferwerd 13, ged. 22 J u l i 1770, overl.
Sloten 6 Febr. 1851.
Betovergrootouders:
V 1. Willem Maas, ged. Hoorn 31 Juli 1727, koopm.in granen, tr. Hoorn
5 Sept. 1751
2. Grietje_Schrijver, ged, Hoorn 25 Apr. 1728.
3. Cornelis_Vereeken, ged. Haarlem 18 Mei 1727, tr.Haarlem 2 Mei
1751
4. Jacoba_van Eyk ged. Heemstede 31 Mei 1722, begr. Haarlem Grote
Kerk 15 Aug, 1791.

;

5. Hylke_Jans_Kingma 6 ) , geb. Makkum 16 Oct., ged. 4 Nov. 1708,
koopman, reeder, industrieel, overl. ald. 24 Sept. 1782,, tr. ald. 7
Febr. 1734
6« Ytje Hayes, geb. Frederikstadt a. d. Eider 8 Aug. 1712, overl,
Makkum 17 Dec.1798.
7.DS.Paulus_Hoekema 7 ) , geb. Leeuwarden 23, ged. 27 Sept, 1709,
Ned..Herv. Pred. te Goutum en Zwichum 1734-1799, overl. Goutum
16 Mei 1799, tr. Goutum 23 Febr. 1744
8. Johanna jvan_Hy_lçkama, geb. Grouw 1 Jan., ged. 14 Jan. 172O3
overl.Goutum 23 Febr, 1794.
9-Tiebbe Sybrens. mr. zeilmaker te Hindeloopen, tr. ald. voor het
Gerecht 20 Febr, 1759
10. Fok Annes.
11. Luike Broers, t r . Hindeloopen 1 Febr. 1756
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12. Beitj_Tiemea3.
13. Jentie_Gerlsma 8 ) , ged. TJerkwerd 16 Oct.1729, Secr. en Convooimeester te Sloten, overl. ald. 28 Aug. 1773, tr.Workum 28
Mei 1753
14« Trijntie Cramer ged. Workum 5 Oct. 1729.
15. Mr. Jan Alberda, geb. St. Anna Par. 30 Dec. 1712, ged. 1 Jan. 1713,
Adv. voor den Hove van Friesland, secr. van Ferwerderadeel, overl.Ferwerd 9 Jan. 1789, tr. Ferwerd 16 Maart 1760
1-6-Dieuwke_de_Schiffart, geb. Ferwerd 6 Jan., ged. 14 Jan. 1725, overl. Harlingen 2 Maart 1812.
Be betovergrootouders:
1» Pieter_Maas, ged. Hoorn 5 Juni 1696, tr. Hoorn 5 Sept. 1723
2« Aafje_Baars, ged. Hoorn 27 Aug. 1702.
3'Jan_Ysaks_Sçhrijver, ged. Hoorn 3 Febr. 1699, tr. Hoorn 23 Maart
1721
4. Lysbet_Jans Berk, ged. Hoorn 20 Aug. 1699.
•5. Jan_Vereeken, tr.
6° Fytje_de_.Floo.
7. Abraham_van_Eyk, tr.
8>Catharina_Clokkenburg.
9« Jan_Martens.ged. Makkum 2 Apr. 1671, grootschipper, overl. ald. ..
6 Oct. 1737, tr. ald. 18 Maart 1703
10. Bauckje_Gooris 9 ) , overl. Makkum ... 1753.
11«Haye_Leenerts, ged. Makkum 9 Mei 1675, grootschipper ald. en
te Frederikstadt, overl. Makkum 1 Nov. 1747, tr. Frederikst adt
a. d. Eider
t2.Botje_Martens, ged. Fredérikstadt Rem. Gem. 21 Oct. 1683,
overl. Makkum ... 1751.
13. Joannes_Ennes_Hoeckema, ged. Sneek 16 Sept. 1666, bakker. Schepen en Vroedsm. te Leeuwarden, overl. ald. 1733, tr. Leeuwarden
16 Oct. 1692
14. Maria^Landsenbergh ?
(Vogelsangh?)
15. Jan_van_Hylckama, ged. Leeuwarden 20 Dec. 1689, Bij zitter Gerechte Idaarderadeel, Dorpsontvanger van Grouw,Volmacht ten
Landsdage, overl. Grouw ongev. 1740, tr. Wirdum 23 Aug. 1716
16. Saakje_van_Asperen, ged. Grouw 5 Juni 1689, overl. lid. voor 11
Juli 1723.
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1 7 » S y b r e n J e l t i e s , koopman, overl. Hindeloopen kort vóór 13 Dec.
1731, tr.Hindeloopen v, h. Gerecht 31 Aug. 1728
IS- Eelk Tjebbes.
19' Anna Clases 10) 3 geb. Hindcloopen 1692, koopm., reeder,Vroedsm,
en Burgemr., overl. ald.29 Nov. 1774, t r . Hindeloopen 29 Dec, 1715
20' Itsk Dries.
21. Broer Symens, Vroedsm. te Hindeloopen s t r , ald, 27 Febr. 1735
22. Leuk Jans,

23. Tiemen Toomes, ged. Hindeloopen 30 Aug. 1711, Vroedsm. en Burgemr. ald, , tr, ald. 29 Apr. 1736
24. Beitj Aallert, ged, als bejaarde Hindeloopen 16 Dec. 1735.
25» Sicke Gerlsma, ged, Tjerkwerd 29 Aug. 16825 Dorpsontvanger ald,,
overl. ald, 3 Sept. 1747, tr. ondertr. griet. Wonseradeel 2 April
1706
26. Trijntie Jentjes,
27.Cornelis Cramer, controleur der convooien en licenten,overl.
Workum tusschen 16 en 22 Juli 1728« tr. vóör 20 Mei 1723 te
Staveren (?)
28. Gertie_Hitsma, ged. Idsegahuizen 55 ged. 8 Nov, 1696, wed. van
Jacob Binkes, conv.mr. te Staveren,
29« Mr. Cornelis Albarda, geb. St. Anna Par. 28 Febr, ged. 4 Maart
1683, secr. van het Bildt 1703, overl. Leeuwarden 6 April 1742,
tr, St. Anna Parochie 15 Juli 1.708
30.Titia van Beucker, geb. Leeuwarden 28 Nov., ged. 3 Dec,1684,overl. ald, 12 Maart 1751.
31» Ds._Johannes de Schiffart 11), geb, Emden3 ged. 27 Mei 1694, Ned.
Her.v. Pred. Ferwerd 1733-74, overl, ald. 27 Apr. 1774, tr, Koudum
16 Dec. 1722
32. Catharina_Vitringa, ged. Leeuwarden 17 Sept. 1697, overl. Ferwerd 26 Febr. 1781.

1) Zie over hem o. a. Leeuw. Cour. 10 Nov, 1930 en 14 Febr. 1934.
2) 1824, 5 N o v . V e r s c h e n e n b i j J. B r o u w e r te L e e u w a r d e n ; D e
Christen volgens den Heidelbergschen Catechismus naar aanleiding van Rom. 10:14. door Ds. W. Maas.
1829,6 April. Verkoop der bibliotheek v a n wijlen Ds.W. Maas,
3) Op hem en zijn vrouw zijn huwelijksgezangen verschenen
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(Prov. Bibl. van Friesland te Leeuwarden).
4) Over haar vrijages bevindt zich een alleraardigste, in het
Latijn geschreven, brief van haar vader in de Hoekemapapieren, aanwezig in het archief der Halbertsma Stichting te
Haarlem.
5) Komt als no. 527 voor op de lijst van Hoogstaangeslagenen
in Friesland Mei 1812.
6) Portretten van hem en zijn vrouw in het bezit van E-P. H.
Kingma te Sneek. Hij was een merkwaardig man, die vele aantekeningen heeft nagelaten betr. de scheepsbouw (Kingma-archief).
7) Behalve predikant ook boer. Een ijzersterke kerel waarover
vele verhalen in omloop zijn.
8) 1766, 23'Aug. verschenen bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden*
Stukken over het recht van Vergraving van de lage veenlanden. Consideratie op de veengraverij in Vriesland en in
zonderheid op het vertoog van Jhr.Vegelin, door J.Gerlsma.
9) Zij was een dochter van Goris Fopckes en Trijntie van
Kingma afstammend uit het bekende geslacht van die naam
uit Zweins.
10) Gecommitteerde ten Landsdage, een zeer vermogend man.
11) Zie over hem en zijn vrouw o.a. de Jager: "Friesland en de
Friezen".

Wapens der families in deze kwartierstaat voorkomend voor zover bekend ;
wapen Maass in een driehoek een vierarmig kruis (kleuren niet bekend). Lâkafdruk van cachet van J.
W. Maas.
wapen Kingma: gedeeld" I Fr. halve adelaar van zwart in
goud; II doorsn." a. in zilver twee zwarte
kinkhoorns, b. in blauw een pijl van zilver;
helmt.: een uitkomende zwanenhals.
wapen Hoekema: gedeeld : I in goud twee gekruiste bakkersschoppen bijeengehouden door een lint van
rood; II doorsn. : a. in zilver 3 klavers van
groen (1-2),b. in ? een zwemmende zwaan naar
rechts(Wapenbord Voogden Stadsweeshuis Leeuwarden) .
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Bauk.je Kingma-Hoekema voerde in plaats van de
bakkersschoppen een zwarte adelaar in goud
(cachet in "bezit van E.P.H. Kingma te Sneek).
wapen Van Hylckamaº in een veld van ? een loopende zwaan
met halsband houdende een takje met 3 eikels
in de snavel; helmt.; een zwanenhals (0. A« op
zerk in kerk te Langezwaag),
wapen Van Asperen; gedeeld: I Friesche halve adelaar; II
doorsn.; a, 8-puntige ster, b.eikel (grafzerk
ingemetseld in kerkmuur te Grouw).
wapen Tjebbes; gedeeld; I Friesche halve adelaar van
zwart op goud; II doorsn.: a. zwaan zwemmend,
naar links in zilver, b. 3 klavers (1-2)van
zilver in groen; helmt,i een vlucht (cachet
Mr.J* Tjebbes),
wapen Gerlsma; gedeeld; I Friesche halve adelaar v a n
zwart op goud; II doorsn. ; a. huismerk in de
vorm van een 4 van zwart op zilver, b» drie
klavers (2-1) van groen op zilver,
wapen Hitsina ; liggende wassenaar van boven vergezeld
van 3 sterren (geboortelepel Gertie Hitsma in
bezit van Mevr, de Boer-Sanders te Amersfoort).,
wapen Albarda; gekw» ;I en IV in goud een rode hertenkop,
achteroverhellend, het voorhoofd horizontaal;
II en IlI in blauw een zilveren wassenaar vergezeld van een zilveren klaver;helmt,;de hertenkop; dekkl»;rechts rood en goudslinks zilver en blauw.
wapen Van Beucker: gekw. ; I Friesche halve adelaar van
zwart op goud; II en IlI in groen een zilveren lelie; IV in goud een klimmende leeuw van
rood; helmt. ; zilveren lelie.
wapen De Schiffart; een zeilend fregatschap (grafzerk
toren te Ferwerd),
wapen Vitringa; doorsn, ; a. in blauw een zesp* ster van
goud; b. in rood een ruit op de punt staande
van goud (Fragment wapenbord voogden Nieuwe
Stadsweeshuis te Leeuwarden).
Leeuwarden, Febr. 1951.

H. G, van Slooten
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IETS OVER FRIESE LENEN.
In de eerste tijden na de verbreiding van het Christendom hier te lande was het gebruik, dat de Kerk aan de geestelijken onroerende goederen in vruchtgebruik afstond. Dit werd
langzamerhand een gewoonte en in de 9e eeuw waren aan elk
geestelijk ambt vaste inkomsten uit die goederen verbonden.
Die goederen noemde men "beneficia". Zij hadden geheel ket karakter van lenen. Zo ontstonden naast wereldlijke lenen geestelijke lenen, De geestelijken werden met die goederen beleend.
In de meeste landen stichtten de edelen en aanzienlijken in
navolging der vorsten bij hun landhoeven kapellen, waar een
priester voor hen en hun onderhorigen de dienst waarnam. Aan
de stichting van zo3 n kapel Verbond de Kerk het voorrecht,
dat de stichter aan de bisschop een priester kon voorstellen3
die de dienst in de Kapel zou waarnemen.
In Friesland is eerst na de onderwerping door Karel de
Grote de Christelijke godsdienst algemeen aangenomen. Karel
de Grote vaardigde een wet uit,waarbij hij de Friezen beval,
kerken en priesterwoningen te bouwen en voor het onderhoud
der kerken en priesters stukken land af te staan. In Friesland
kende men geen adellijke grondbezitters met onderhorigen,
daarom werden daar de kerken en kapellen gesticht door de
voornaamste ingezetenen uit een dorp of enige dorpen tezamen.
Deze groep stelde dan weer een bouwplaats Voor de kerk beschikbaar, alsmede enige landerijen,, uit de inkomsten waarvan
de kerk moest worden onderhouden en de priester mede zijn levensonderhoud moest vinden. De groep kreeg daardoor het recht
een priester te kiezen, die zij aan de bisschop voorstelde ,
Deze was verplicht, de voorgestelde persoon in het beneficie
te stellen, of zoals het ook genoemd werd, het altaar te lenen of toe te wijzen. Dit betekende, dat de priester bij zijn
aanstelling het vruchtgebruik dier goederen ontving. Men noemde die goederen ook in Friesland een leen of beneficie, hoewel algemeen wordt aangenomen, dat in Friesland het leenstelsel niet heeft gegolden.
Behalve de lenen of beneficiën die door de gezamenlijke
ingezetenen werden gesticht, waren er ook nog vele, die door
particulieren uit vrome zin werden gesticht. Ook aan deze lenen was het recht verbonden om één priester aan de bisschop
voor te stellen,het zogenaamde collatierecht. Gewoonlijk werden deze priesters niet belast met de priesterlijke werk-
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zaamhedén'in de volle omvang;, maar enkel met het geregeld lezen van enige missen. Een dergelijke beneficie, waaraan geen
zielszorg in de volle omvang was verbonden, werd vrij leen of
prebende en ook wel prove genoemd. Een voorbeeld van zodanig
beneficie is het Sint Christophorileen tot Oldehove. Het is
ingesteld bij testament van Gerrit van Belcum, te Leeuwarden^
gemaakt 12 Februari 1480 en verbonden aan een nieuw te stichten altaar in de kerk van Sint Vitus te Leeuwarden, Het gedeelte van het testament, dat hierop betrekking heeft, luidt
als volgt:
"In ! t eerst soo heeft Gerrijt voors. syn Lieve ziel bevolen Godes almagtige Grondelose Barmhartigheit, begerende syn legersteed 'bij syn heilige patroon Sint Vytus
in dat nieuwe coor op die zuidzijde, op het west van de
deur, ende heeft toegeleit, ende gegeven dien heilige patroon tot behulp van syn Timmeragie een nieuw Glasfinster, exempt het steenwerk ende ìjserwerk dat aldaer toe
behoort. Ende begeert tot de ere Godes, ende wil dat men
aldaer sal make een nieuw altaar, daer Sinte Christoffel
"sal op staan, ende buiten aen de kerke wil hy hebbe een
figure van ons Lieve He.re Godt, dragende syn heilige
Cruys; dit voorschreven altaar met syn toebehoren, mette
figure ende Glasvenster als voors hadde Wijttie syn
huisvrouw hem onthieten, ende al aengenomen te bekostigen
tot der Eere Godts ende om haar lieve zielen zaligheit.
Item daer toe soo heeft Gerryt voorschreven geven tot
Godts Eere ses hondert Luicker gulden gereden gelde,welke ses hondert luiker gulden sal Pytter syn soon, ende
Symen syn swager3met den opperpriester toe Oldehove,nemen van syn part geldts, ende kopen daer mede vyftigh
wisse renten, welcke vyftigh klinkarden renthe schicken
ende leggen tot dat altaar voorschreven tot een_p_ry_sÏ§ï§Lgroue, welke proue heeft Gërryt voorgenoemt, beswaart
met drie of vier missen, ende gelyke veel vigilien daertöe,des weeks ten alderminsten; ende begeert vrindelijk
van Kempo Unia ende Waltie Abbes, dat sy hier mede toe
raden ende helpen willen dat men dat voors. geld, „ profytlyken, ende nutlyken bestede als voors.' "Item op des e
voors, proue, daer Gerryt syn Lieve ziel,en alle syne lieve vrienden zielen heeft mede bedagt of hy, of ymant
van haar, Godt mede vertoornt hebben in enige tydelyke
saken, sal Pytter ende Symen, met syn andere kinderen of
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swagereft kiese moge een goed man ten allen tijden, by
des opperpriesters Raad, opperpriester na opperpriester,
wanneer dat ledigh is, dietrouwelyk voor syn lieve ziele en al syn lieve vrienden zielen mede zal bidde, en
isser ymant van syn geslaghte of bloede, die dat voor een
vreemden te gunnen als dat behoort. Item daer na soo begeert hij ende wil, dat Pytter ende Symen met de opperpriester willen schicken ende ordineren 15 klinkarden,
of soo veel als de vyftigh klinkarden syn beter als 30
post., tot den armen behoef ofte tot reparatie der heilige kercke, daer ! t haerluiden aldernutst dunckt, ende
wil, dat men den proue priester een huis eoopt, daer hij
magh in wone van dat voors. geld. Item. .... enz. "
Uit deze bewoordingen blijkt, dat de stichter van het leen uit
godsdienstige overwegingen handelde, Zoging het met alle lenen, die voor de Hervorming zijn gesticht. Alleen het zogenaamde Douwe Tietemaleen, gesticht in 1528 door Doctor Douwe (lietema), raadsheer in het Hof van Friesland, is van den beginne
een studieleen gev/eest. Daarbij heeft hij eén fonds gesticht,
om daaruit jaarlijks 125 goudguldens uit te keren voor de
studiën van twee jongelingen, de een uit zijn broederlijke en
de andere uit zijn zusterlijke stam, gedurende 16 jaar.
De Friezen bleven voortdurend tegenover de uitheemse
landheren hun collatierechten handhaven. Zo behoorde onder de
voorwaarden, waarop de Friezen in 1399 hertog Albrecht van
Beijeren als landsheer erkenden, er ook een omtrent het begeven van altaren. Het recht om priesters te kiezen, die te
voren door de ingezetenen waren verkozens werd aan de hertog
afgestaan, maar zij behielden zich dat recht voor, waar het
toekwam aan particulieren, krachtens het stichten van altaren
uit eigen goederen. Er werd echter weinig gebruik van dat
recht gemaakt. Jan van Beijeren moest dan ook in 1420 weer
alle voorrechten erkennen, evenzo Karel de Stoute in 1470« In
1498 werden de Friezen echter gedwongen de collatie van zes
beneficìën aan Albrecht van Saksen af te staan» Dit bleef zo
tot 1539, toen de Staten Karel V3 die in geldverlegenheid
zat, door een geschenk van 40.000 gulden wisten te bewegen
het getal tot drie te verminderen.
Langzamerhand slopen er misbruiken ín het stelsel, zodat
in 1470 werd bepaald, dat niemand meer dan één beneficie
mocht hebben en dat men er persoonlijk op moest resideren. In
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1524 werd door Karel V het verbod herhaald. Het hielp niet.
Dikwijls gebeurde het, dat een priester twee, zelfs drie heneficiën bezat, of dat beneficiën werden bezeten door kinderen,
die niet in staat waren, deze te bedienen. In 1539 werd daarom op verzoek van Gedeputeerde Staten het verbod verzacht en
werd bepaald, dat het alleen zou gelden voor die benefieiön,
waaraan zielzorg of het bedienen van sacramenten was verbonden. Andere gegeven of nog te geven beneficiën, die anders niet
bezwaard waren dan met het lezen van missen, mochten worden
bezeten en gehouden "door personen, mindere van jaren en die
geen priester zijn, om daarop ter schole te gaan", met dien
verstande, dat zulke personen en hun gevolmachtigden moesten
zorgen, dat de godsdienstplichten, waartoe het beneficie was
gesticht, gedurende hun afwezigheid werden volbracht en dat
zij, wanneer zij vijf en twintig jaar oud zouden zijn, de
priesterlijke staat moesten aanvaarden en ter plaatse gaan
wonen, of afstand van het beneficie doen.
De misbruiken bleven bestaan en daarom waren reeds in
1506 de grietmannen en kerkvoogden door de hertog van Saksen
aangeschreven, om "alle lutke en grote proven op te skriven"
met haar renten, verder de naam der priesters op te tekenen,
alsmede onder welke titel zij het beneficie bezaten. Dit alles in een register op te schrijven en naar de "Cantzelei"
over te brengen. Dit gebod is in 1507 herhaald, doch het heeft
tot 1542 geduurd, voor de registers zijn gereed gekomen. Deze registers zijn thans bekend onder de naam van Beneficiaalboeken. Daaruit kan blijken, dat het getal beneficiën zeer
groot was. Zij worden, in die boeken verdeeld in p_atroonsgoed§ren, die tot het kerkgebouw behoorden, en onder het beheer
stonden van kerkvoogden,p_astoorsgoederen, die door de priesters werden beheerd, die de inkomsten ervan genoot, viçariegoederen,
beheerd door de vicarissen, mindere priesters,
die ook het beheer er van hadden, kostersgoederen, beheerd
door de kosters en prebenden of andere beneficiën, die tot
bijzondere doeleinden waren bestemd.
Toen kwam het jaar 1580, waarin de Friezen zich van de
Spaanse heerschappij wisten te bevrijden.Teneinde te voorkomen, dat in de algemene verwarring de geestelijke goederen
verloren gingen, vaardigden de Gedeputeerde Staten van Friesland op 31 Maart 1580 een resolutie uit.tot regeling van de
bestemming der priester- of leensgoederen.
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Daarbij werd o„m. "bepaald, dat alle priesters en andere
geestelijke personen, zowel mannen als vrouwen, de pauselijke
ceremoniën, diensten en predicatiën moesten staken. De institutiën en placetten van de pastoors,vicarissen, prebendarissen en alle andere beneficiën en lenen werden ingetrokken. De
door hen aangegane verhuringen der goederen werden geacht, te
zijn verbroken, behalve die van het lopende jaar. Voorts werden regelen getroffen voor het toekomstig beheer en de bestemming van de inkomsten der goederen. Deze opkomsten zouden
moeten worden gebruikt tot onderhoud van eerlijke en degelijke predikanten, schoolmeesters en het onderhoud van de
nooddruftigen en ad alias pias causas, zonder dat ze voor
privaat gebruik of wereldse doeleinden mochten worden bestemd. De nieuwe beheerders moesten jaarlijks in het bijzijn
van de grietman en secretaris rekening doen en de rekeningen
moesten worden opgezonden aan Gedeputeerde Staten en het Hof
van Friesland.
Voor de beneficiën, waarvan private personen het collatierecht bezaten, maakte men ten aanzien van de daarop gekozen priesters een uitzondering. Zij mochten met goedvinden
der collatoren in het bezit hunner lenen blijven, mits zij
zich onthielden van alle pauselijke diensten en het land
dienden als gereformeerd predikant of schoolmeester, hetzij
zelf of door een plaatsvervanger.
Zo ver gaat men niet ten opzichte van die vrije lenen
of prebenden, die door de gemeente worden begeven. Zijn deze
in het bezit van Clercken - studenten zou men tegenwoordig
zeggen - dan mag de gemeente deze clerken daarin laten? als
zij het waardig zijn en nodig hebben, mits niet langer dan
tot hun vijf en twintigste jaar.
Bij ordonnantie van 10 December 1590 hebben de Staten,
op grond dat de collatoren van enige lenen misbruik van hun
rechten maakten, bepaald dat ieder, die enig collatierecht bezat, binnen twee maanden op het leen een bekwaam scholier,ten
minste zeven jaar oud, moest kiezen, om daarop te leren en ter
schole te gaan, naar oudergewoonte, totdat deze vijf en twintig
jaar zou wezen, en jaarlijks een bewijs moest inleveren, waar
de beneficiant ter school gaat. Bleven zij in deze in gebreke dan zouden Gedeputeerde Staten zelf een bekwaam scholier
op het leen mogen stellen. Ook werd bepaald, dat de brieven
van placet door de Staten of Gedeputeerden moesten worden
verleend of gegeven.
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Over het vak van wetenschap, waarin de studie moest worden volbracht, hebben de Staten zich nimmer uitgelaten. Hoewel
het in de lijn der vroegere studie voor priester had gelegen
dat voortaan de theologie als studievak en de opleiding tot
Hervormd predikant zou worden gekozen, hebben niettemin vele
beneficianten in de rechtswetenschap gestudeerd.
Al deze bepalingen hebben niet kunnen verhinderen, dat
in de 17e en 18e eeuw vele lenen zijn verloren gegaan en aan
de bestemming onttrokken» De Gedeputeerden strekten hun toezicht niet verder uit dan tot de uitreiking van brieven van
placet en er werd niet voldoende acht op geslagen of de bezitters der lenen wel aan hun verplichtingen, om jaarlijks
een bewijs over te leggen dat zij studeerden, voldeden. Zo
kon het ook gebeuren, dat de beneficianten de inkomsten als
een bron van levensonderhoud beschouwden in plaats van cle
gelden voor studie te gebruiken en het beneficie levenslang
bezaten, wat te gemakkelijker ging omdat de beneficianten zelf
het vruchtgebruik en dus het beheer bezaten» Ook lieten de collatoren soms een nieuwe begeving achterwege en beschouwden
zij de goederen als waren zij hun eigendom.
Een leerrijk voorbeeld van het verloren gaan van een
leen vormt de geschiedenis van het Sint Annaleen te Leeuwarden, beschreven door W. Eekhoff, archivaris der stad Leeuwarden.
Na de Franse tijd gaat de Regering zich met de goederen,
toebehorende aan de stichtingen der beurzen of van collegiSn
bemoeien.
Bij Koninklijk Besluit van 26 December 1818, Stbl. no. 48,
wordt bepaald, dat de Administratie der Domeinen, deBureauxvan
Weldadigheid en de Comroissiën der Gasthuizen van de goederen,
bossen en renten,toebehorende aan de stichtingen der beurzen
of van collegiën, opgaaf moeten doen aan de Minister voor het
Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën,
Het bestuur der goederen, enz., zal worden teruggegeven aan degenen, die bij akten der stichting zijn benoemd. Alle beschikkingen der akten zullen nauwkeurig zo mogelijk in acht moeten worden genomen.
Bij Koninklijk Besluit van 2 December 1823, Stbl.no. 49,
zijn nadere regelen vastgesteld ter aanvulling van bovenaangehaald Koninklijk Besluit. De voornaamste bepalingen zijn de
Volgende*
Iedere sticftting zal beheerd worden door een of meerde-
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re bestuurders. Wanneer deze bestuurders; niet door de akte
van stichting zijn aangewezen, zal de benoeming door den Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid
en de Koloniën geschieden.
Bij iedere stichting zal een ontvanger zijn door bestuurders te benoemen, desgewenst uit hun midden,al thans voor zover
de stichtingsakte geen bij zondere voorschriften hieromtrent
bevat.
Bij iedere stichting zullen provisoren zijn; wanneer dezelve niet door de akte van stichting zijn aangewezen, zal
voornoemde Minister, na advies van Gedeputeerde Staten, een
publieke autoriteit, in de nabijheid van de zetel der stichting tehuis behorende, aanduiden. Aanvankelijk zijn de colleges van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten aangewezen; in enkele gevallen zijn deze later vervangen
door de Commissaris der Koningin in de provincie.
De provisortJíi oefenen een onmiddellijk toezicht over het
beheer der stichting, zulks onder het bestuur van Gedeputeerde Staten en het oppertoezicht van gemelden Minister,
Geen beraadslagingen van bestuurders, welke de grenzen
van eenvoudig beheer overschrijden, mogen worden uitgevoerd
dan na vooraf door provisoren en vervolgens door de Gedeputeerde Staten te zijn goedgekeurd.
Bestuurders moeten jaarlijks aan de provisoren verantwoording doen over hun beheer. Deze verantwoording moet door
provisoren worden goedgekeurd en wordt daarna door Gedeputeerde Staten gesloten.
De verhuring der onroerende goederen is aan het toezicht van provisoren en Gedeputeerde Staten onderworpen. Verkoop of verwisseling van onroerende goederen behoeft de autorisatie van Gedeputeerde Staten, evenzo de belegging van
gelden der stichting. De stichtingen zullen geen onroerende
goederen kunnen verkrijgen zonder Koninklijke speciale autorisatie.
Buitengewone herstellingen aan de gebouwen of nieuwe
bouwingen mogen niet geschieden zonder machtiging van Gedeputeerde Staten.
Betaling van beurzen aan de begiftigden mag niet in de
verantwoording van de ontvanger worden geleden, zonder dat
bewijzen zijn overgelegd van het hoofd der onderwijsinrichting, dat de beneficiant zich werkelijk oefent in het vak van
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studie, waarvoor hij met de beurs werd begiftigd.
Verder zijn bepalingen gemaakt omtrent het bewaren van
akten van stichting,reglementen van uitvoering, bewijzen van
instelling van renten, schuldbrieven en andere papieren van
waarde.
Ook is aan bestuurders opgedragen bij het openvallen
van een beurs tijdig maatregelen te treffen voor het geven
van bekendheid daaraan en het oproepen Van gegadigden.
Geschillen of bezwaren omtrent de begeving zullen, indien begevers,provisoren of Gedeputeerde Staten partijen niet
kunnen bevredigen voorlopig door de Minister worden beslist,
behoudens het recht van toevlucht tot de gewone rechter.
De bevoegdheden, volgens de bovenomschreven bepalingen
aan de Minister toekomende, worden thans uitgeoefend door de
Minister van Onderwijs, Kunsfeen en Wetenschappen.
De aangehaalde Koninklijke Besluiten zijn bij Koninklijk
Besluit van 12 Februari 1829, Stbl. no. 3, in art. 2 uitdrukkelijk
van toepassing verklaard op de "oude stichtingen, welke in de
provincie Vriesland ten behoeve der studiën bestaaa en bekend
zijn onder de naam van Leenen. "
Ten slotte zijn bij Koninklijk Besluit van 21 December
1837, Stbl.no. 70, nog bepalingen getroffen omtrent het intrekken en buiten werking stellen van begevene beurzen, indien de
houder die gunst niet langer"" waardig mocht worden geacht. Het
besluit tot intrekking is in ieder bijzonder geval aan de Koninklijke uitspraak en beslissing onderworpen.
Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat het beheer
der lenen en het toezicht daarop thans zo minutieus en zorgvuldig is geregeld, dat verduistering der bezittingen en een
gebruik der inkomsten buiten de oorspronkelijke bestemming is
uitgesloten.
Belaas bleken er bij het onderzoek, dat er ter uitvoering
van de Koninklijke Besluiten van 1818 en 1823 in deze provincie werd ingesteld, van de vele lenen, in het laatst der 18e
eeuw door de heer E. M. van Burmania, raadsheer in het Hof van
Friesland uit allerlei oorkonden, enz. verzameld en op een
lijst vermeld, welke lijst in de provinciale bibliotheek van
Friesland in handschrift aanwezig is, nog slechts weinige te
kunnen worden gered.
De aangehaalde bepalingen gelden nog, al zijn ze door veranderde omstandigheden in de loop van meer dan 1OO jaar op en-
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kele punten verouderd en bezwaarlijk meer precies öa te leven. Dé Regering heeft reeds een paar malen pogingen gedaan,
om deze materie opnieuw te regelen, doch het is tot dusver bij
pogingen gebleven.
Zoals uit de hiervoren omschreven bepalingen blijkt,
wordt daarin gesproken over het recht van begeving zelf, of
over de vraag wie tot de beurzen gerechtigd zijn. Dit moet
nog steeds uit de akten van stichting, voor zover die nog aanwezig zijn, blijken of anders uit de praktijk en gewoonte van
ouds worden afgeleid.
Om in deze begevingen enige orde en regelmaat te scheppen en te bevorderen, dat de rechte man op de rechte plaats
kwam, zodat de gelden het best aan de bedoeling der stichters
voldeden, zijn bij vele lenen in de loop der jaren reglementen vastgesteld. Bestuurders namen daartoe wel het initiatief, omdat in de vergaderingen van collatoren, waarin de
begevingen plaats vonden,dikwijls hevige strijd tussen de gegadigden werd gevoerd, die soms op een betwisting van de begeving voor de rechter uitliep. De beslissing, of een reglement zal worden uitgevoerd en hoe dit zal geschieden, berust
bij de me.erderheid der vergadering van collatoren en evenzo
eventuele wijzigingen der reglementen. Hun besluit behoeft de
göedkeHtlng van Gedeputeerde Staten.
Tenslotte volgt hieronder een lijst van de thans bestaande studielenen in Friesland.
1.Lieve Vrouwe of Albadaleen te Poppingawier. Geen stichtingsbrief bekend. Familieleen.
2-St.Annaléen te Hydaard, gesticht bij testament van 26 Juli
1479 door Trijn Fedderiksdr.Meinsma te Hidaard.Familieleen.
3.Dr.L.A.Bumastichting voor gymnasiale studiebeurzen.te Makkum, gesticht bij testament yan 30 Juni 18G8 door Dr.Lieuwe Annes Buma té Makkum^ Alleen be"stemd voor jongelieden
uit de provincie Friesland, uit ouders aldaar gevestigd of
overleden.
4.Dr.L.A.Bumastichting voor Academische studiebeurzen te Makkum, gesticht bij testament van 30 Juni 1868 door Dr.Lieuwe
Annes Buma te Makkum. Alleen bestemd voor jongelieden uit
de provincie Friesland, uit ouders aldaar gevestigd of óverleden.
5.Mr.Wiardus Willem Bumaleen te Leeuwarden,gesticht bij testament 1 December 1861 door Mr.Wiardus Willem Buma te
Leeuwarden. Familieleen.
6.Sint Christpphorileen tot Oldehove te Leeuwarden, gesticht
bij testament van 13 Februari 1480 door Gerrit van Belcum
te Leeuwarden. Familieleen.
7.Douwe Pijbesleen te Dronrijp,gesticht 14 Februari 1511 door
Heer Douwe Pijbezoon.
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S.Eritia de Blocq,weduwe van Franckenaleen te Leeuwarden,gesticht bij testament van 16 September 1664 door vrouwe Eritia de Blocq,weduwe eerst van Bocke Jochums Hoppers,later
van Dr.Matthijs van Franckena te Leeuwarden.Familieleen.
9.Sint Geertruiàsleen te Abbega,gesticht bij testament van 9
Juli 1508 door Heer Goffe.personna te Aestereind. Familieleen.
lO.Heere Godfrieds- of Sint Jansleen te Ried,gesticht in 1204
door de echtelieden Focco Hummama en Tet van Indijk en Pieter Aesongaen Iemck Hummama, en het daarmede verbonden Heere Gerrits- of Kleinleen te Burgwerd. Familieleen.
11.Eelco Susanna Maria Faber van Haersmaleaen te Leeuwarden,
gesticht bij testament van 16 Juli 1788 door Mr.Eelco van
Haersma.Alleen voor studie inde theologie van jongelieden,
die in het Burgerweeshuis te Leeuwarden worden opgevoed.
12.Hendrik Nannes en Catrijn Epesleen te Bolsward,gesticht bij
testament van 16.October 1511 door Hendrik Nannes en Catrijn Epes, echtelieden. Familieleen.
13.Hettema en Heeremaleen.ook wel genoemd Sint Pieter en Paultìs prebënde te Bolsward,geen stichtingsbrief bekend, doch
reeds vóór 1543 gesticht,misschien door de' echtelieden Tabe Inthes Hettema en Rienck Lieuwesdochter Heererna te Bolsward. Familieleen.
14,Houckemaleen te Bolsward,gesticht bij testament Van 13 Aue
gustus 1478 door Altger. Douwesz.Houckanra.Familieleen.
15.Sint Jacobs- of Sint Jobsleén te Oldehove te Leeuwarden,
gesticht in 1497 bij testament van Heer Jelle Juwsma, pastoor te Oldehove, later vermeerderd bij testament van 29
October 1534 door Pieter Johanz.(Auckema) te Leeuwarden.
Aanvankelijk familieleen,later is die eis niet gehandhaafd16-Simke Kloosterman leen te Twijzël, gesticht bij testament
van 30 November 1938 door Simke Kloosterman te Leeuwarden.
Bestemd voor meisjes en jongens, geboren in Friesland uit
Friese ouders en van de protestantse godsdienst. Kinderen
van de familie Kloosterman hebben voorkeur. Beneficianten
moeten de Friese taal in woord eri geschrift machtig zijn.
Studie in de theologie niét toegelaten.
lïLKruis- of Doumaleen te Oldeboorn. Geen stichtingsbrief bekend.
18.Lieve Vrouwe te Noodleen te Franeker. Geen stichtingsbrief
bekend. Fümilieleen.
19.Poptalenen te Marssüm, gesticht bij testament van 29 October 1712 door Dr.Henricus Popta te Leeuwarden.
20.GeesjePoutsmaleen te Leeuwarden, gesticht bij testament
van 14 Augustus 1916 door Geesje Poutsma te Amsterdam,vroeger te Leeuwarden.Uitsluitend voor meisjes. Eén beurs voor
toonkunstenares en één voor een vak van wetenschap of techniek.
21.Johannes,Henricus Regenbcgenleen te Bozum, gesticht bij
testament van 3 April 19/37 door Trijrrtj e Regenbogen te
Leeuwarden. Voor onbemiddelde jongelieden wier grootouders
of ouders,of anders één van hen,in Friesland zijn geboren.
Uitsluitend voor opleiding tot dokter of apotheker.
22.Vrouwe Constantia Johanna Rengersleen te Rijs, gesticht
bij notariële akte van 28 Februari 1863 door Jhr.Gerard
Regnier Gerlacus van Swinderen te Rijs. Voor jongelingen,
wier ouders zijn gevestigd, . of tijdens hun leven gevestigd
zijn geweest, in het arrondissement Sneek, te weten Sneek,
IJlst.Wymbritseradeel, Bolsward', Wonseradeel.Hennaarderadeel,
Sloten.Lemsterland.Doniawerstal.Gaasterland,Hindeloopen,
Workum,Staveren en Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
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23- Studiebeurzen stichting van Abraham Frederik van Schürman
te Franeker, gesticht bij testament van 31 December 1780
door A.F.van Schürman te Heerenveen.Voor onvermogende jongelingen, te Franeker thuis behorende.
24.Aurelius Sieperdaleen te Bolsward, gesticht bij testament
van 19 Juni 1939 door Marie Sieperda te Bolsward.Familieleen.
25.Sjaardemaleen te Franeker. Geen stichtingsbrief bekend.
26.Dr.Douwe Tietemaleen te Leeuwarden, gesticht bij testament
van 11 October 1528 door Dr.Douwe Tietema of Tetema te
Leeuwarden. Familieleen.
27.Klaas Tiglerleen te Leeuwarden, gesticht bij overeenkomst
van 25 Juni 1829.door de erven van Klaas Tigler te Leeuwarden. Familieleen.
28.Studiefonds Van der Wal-Tromp te Sloten (Friesland),gesticht bij testament van Maart 1921 door Trijntje Michiels
Tromp, echtgenote van Gerben Gerrits van der Wal te Leeuwarden, en daarna vermeerderd bij testament van 24 Augustus 1942. door Gerben Gerrits van der Wal te Wyckel. De
beurzen zijn bestemd voor de studie in de tuin-, 1 andbouwof zuivelbereidingswetenschappen. Beneficianten moeten geboren of. woonachtig zijn in de gemeenten Sloten, Gaasterland, Doniawerstal, Wymbritseradeel, Hemeler Oldephaert en
Noordwolde.Lemsterland of Haskerland, bij voorkeur gekozen
uit de bloedverwanten van de erflaatster en diens echtgenoot .
29.Weijenbergh-Gorter-Si.niastichting te Leeuwarden, gesticht
bij testament van 9 Mei 1911 door Vrouwe Sjoukje Gorter,
weduwe Hendrik Weijenbergh, te Arnhem. Familieleen.
30-Moeder Wiersmaleen te Anjum, gesticht bij testament van 3
Februari 1939 door Ytje Meinsma, weduwe van Douwe álberts
Ueiritema te Leeuwarden. Beneficianten.moeten van het mannelijk geslacht zijn en inwoner, zijn en gedurende de laatste 2 jaren inwoner geweest' zijn van Oostdongeradeel, bij
voorkeur van Anjum.
31.Wijbengaleen te Bolsward, gesticht bij testament van 4 October-1452 door Bauk Hesseís wijf te Bolsward.Familieleen.

In de Provinciale Almanak van Friesland wordt j a a r l i j k s
een l i j s t der lenen opgenomen, waarin verdere bijzonderheden
omtrent beheerders, enz. , worden vermeld.
Een gelijke l i j s t is te vinden in het boekwerkje "Studiebeurzen, welke van overheidswege en door p a r t i c u l i e r e
stichtingen en fondsen bbeschikbaar werden gesteld. 1949. Samengesteld door het Gemeentebureau voor beroepskeuze te 's-Gravenhage, in opdracht van het Centraal Comité van Samenwerking
inzake voorlichting bij Beroepskeuze. "
Uit de data der stichtingsakten moge blijken dat ook
thans nog geregeld personen worden gevonden, die blijk geven
van hun gemeenschapszin, door hun vermogen oí' een gedeelte
daarvan te bestemmen voor beurzen voor wetenschappelijke studie voor anderen, die zelf die studiën niet kunnen bekostigen,
dikwijls zoals van ouds beperkt tot hun afstammelingen of
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verwanten, maar ook wordt de kring der gerechtigden wel veel
ruimer genomen. Een dergelijk besluit verdient alle toejuiching en ruimschoots navolging. Indien het schrijver dezes
geoorloofd moge zijn, toekomstige stichters, of hen, die hen in
dezen terzijde staan, een raad te geven, dan zou het deze zijn
om bij het formuleren der akte niet te zeer in bijzonderheden
af te dalen en alles tevoren tot in kleinigheden te willen
regelen, doch ook iets over te laten aan het gezond verstand
en het beleid der toekomstige bestuurders. De ervaring heeft
geleerd, dat door veranderde omstandigheden, die de stichter
niet kon voorzien, het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt
zijn wensen uit te voeren, vooral indien hierbij testamentaire bepalingen zijn betrokken. Op die wijze wordt het doel
voorbijgeschoten.
Leeuwarden.

T. van Wijland.
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HWER KIN MEN TESTAMINTEN FINE ?
Ut ynventarissen kin men wol gauris opmeitsje, dat der
in testamint west hat, mar it is der net mear. Dat is dan tige spitich, hwant yn testaminten steane faken hiel hwat nammen fan bern, bernsbern, neven en nichten, ensfh,
Yn de bylagen fan de Civile Sentinsjes fan it HOf fan
Fryslân fynt men wol gauris in testamint. Om dêr al dy tüzen
dossiers op nei to gean om in bipaeld testamint to sykj en,
der kin fansels neat fan komme.
De earste 184 portefeuilles geane oer de jierren 17001709, dus 10 jier. Earst jowe wy it nûmer fan 'e portefeuille oan, it leste is it nûmer fan it dossier.

19-1/2/1701-14
56-20/12/1702-33
90-15/7/1704-30
131-20/2/1706-20
151-20/12/1707-22

s

4-19/3/1700-12
id.
52-20/12/1702-7
108-27/10/1705-16
id.

-18

182-20/12/1708-13

Antie Claesen.wid.Pytter Pytters to Ropta; testamintet 1641.
Aaltie Augustina,frou f.Riemer Theunis;test.29/11/1672Adema, Rinnert Ades, en Maijke Thomas, test. 3/1/1692.
Andrae.Haijo; test. 6/7/1699.
Arents.Theodorus, en Arjaantie Wopckes Tallum to Frentsjer;
testamintsje 22/4/1701.
Buwalda, Marijke Hilles; test.1697.
Buwalda, Hille Gatses; test.1696 to BoalsertBurmania, Berber, to Ljouwert; test. 23/3/1684Brinckman,Hendrik,en Geëske Hendriks, Ljouwert; test. 29/9/
1704.r
Burmania,J- Duco Gerolt Juckema Martena van Cammingaboárch;
test.18/11/1700.
Burdt, Elias. to Balk; test. 30/11/1676'

49-27/10/1702-18
75-20/11/1703-Int.
103-15/7/1705-6
108-27/10/1705-18
166-20/12F1708-13

Crack,Hypolitus Roeliffs; test. 17/10/1626.
Cussendrager.Harcke Sjërcks.en Dieuwke Pybes to Harns;test.
12/12/1681Cornelis Folckerts en Maijcke Pytters,Ljouwert;test.5/8/1678Camminga, Wyttije,en Remts.Ljouwert; test. 27/10/1533Camstra.Berbera,frou f.J- Jarich v.Ockinga;test.14/8/1696-

s
138-12/4/1707-7
166-20/2/1708-16
168-5/2/1709-8
E
52-20/12/1702-7
53-20/12/1702-13
65-22/3/1703-7
69-22/5/1703-9

Douwe Arjens en Janke Wybes to Harns; test. 3/1/1698Doaitse Andries, Woarkum; test.23/3/1706Deijmans. Emerentiane, frou f -Gerrebrand Ornia; test. 16/9/1666Eijsinga.Pyter, en Foockel v.Heeringa,Rauwert; test. 11/7/1635,
sjoch ek 141 nu.12Eysinga, Helena, wid.J- Menno Houwerda van Meckama to Ljouwert; test. 10/8/1666. '
Euwe ClaeSsen to Ljouwert; test.1/3/1691Eckringa,Herman Jansen,en Trijntje Hanses;test.22/3/1686-
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75-20/11/1703-Int.
119-18/5/1706-7
141-7/6/1707-12
180-26/10/1709-23

Egginga, Dieuke Pybes.earst widd.fan Harke Sierks Kussendrager to Harns.lest fan ds.Petrus Theodori to Warns;test.
26/12/1692Elisabeth Stevens, Ljouwert; test. 8/8/1666Eissinga, J. Tialling; test.7/9/1656Elbervelt,Johanna Wilhelmina, frou fan dr.Johannes Wibrandus
Feicama; test.9/2/1707-

1
44-15/7/1702-2
G
85-6/5/1704-12
112-19/12/1705-26
112-19/12/1705-27
143-15/7/1707-6
H
25-15/7/1701-11
42-30/5/1702-17
61-13/2/1703-33
81-11/3/1704-3
95-20/12/1704-11
109-27/10/1705-18
145-27/10/1707-5
153-14/2/1708-12
159-14/7/1708-22

Freerck Leeuwes;syn widdou testamintet 30/12/1689 yn deValom.
Gercke Jacobs to Hallum; test.25/7/1689.
Gelder, Olphert Arjens; syn widdou Trijntie Claesen to Froubuorren test.13/6/1704.
Gerben Rinties, boer ûnder Akkrum; test. 22/2/1695.
Geroltsma, Ruird Ulbes; test.28/12/1691Hoogacker, Hendrik Sybes, to Ljouwert; test. 1691.
Eysb'eth Jans, ffou Ton'Ipcke Hylckes; test. 26/12/1700.
Harcke Reiners to Ljouwert; test. 1676Hans Tiercks en Antie Michiels to Ljouwert; test. 19/3/1690 en
22/91696.
Hessel Selis en Maij cke Suckes to Ljouwert; test. 28/12/1668.
Heioma, ds.Nicolaes op ' t Hearrenfean; test.3/1/1689.
Hahia.Tierckjen,widd.ds.C.Nicolai to Ljouwert;test.5/5/1703.
Sj och ek nu. 155-3.
Hendrik Jappes en Judtie Jaer'gha to Hynljippen; test. 2 4 / 2 /
1685.
Hauwert.Adriaen Alberts;test.14/9/1664 en syn frou Trijn 01l e r t s ; test. 1/8/1636-

J
6-23/4/1700-4
26-15/7/1701-19
52-20/12/1702-1
6.4- 22/5/1703- ì
Ö1-Ï7/1C/Î704- 1 ì
98-17/2/1705-14
105-.15/7/Î705-14a
10P-57/10/1705-18
125-27/10/1706-3
130-20/12/1706-9
id.
131-20/2/1706-18
156-22/5/1708-3
177-15/7/1709-19
179-26/10/1709-20
K
87-1/7/1704-Int.
id.
172-19/3/1709-19
L
77-20/12/1703-15
124-15/7/1706-25

Jelgersma, Fedde Sytsës, en Atke Tiaeras; test. 1654.
Jelgerhuys, Bauck en Gerrits; test.1606Jaen Martens en Rempk Douwes to Wommels; test.1691.
Jori-ij t Jacobs to Hynljippen; test 1/6/1588
.loannes Egberts en Aeitie Wickers to Holwert; test. 27/10/1666Johannes Sipkes to Sint Anna; test.12/7/1673.
Jannichje Dirx to Sint Anna; test. 16/4/1685.
Tuckema. J- Gerrolt, to Ljouwert; test. 3/3/1651.
Johannes Sipres to Sint Anne; test.21/7/1679.
Jan Sieuwerts to Woarkum; test. 18/4/1701.
Jan Louwen van Eneloort; test. 1/2/1696Jeltingá» Rientien, to Wurdum; test. 16/12/1668'en Tjerck van
Wyckel; test.26/8/1655.
Jan Wapckes en Hitie Draiels; test.22/3/1661.
Jm Frans en Eetwer Jurriaens to Harns; test, 5/8/1682.
Jetske Dirxs., frou tan Wybe Tiaerds Wigman; test.29/8/1676Kuinder, Isbrant.skuonmakker to Ljouwert; test. 16/2/1686.
Kuynder, Jacob, to Ljouwert; test.4/10/1700.
Kennemer, Willem, en Maria Kieft; test. 16/4/1668.
Leij.Albert v . d . , s y n widdou S t i j n t i e Femmes to Dronryp; test..
30/4/1694.
Leij , Antonius v . d . ; t e s t . 4/6/1681.
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60
144-15/7/1707-25

Lammert Clasen syn frou Grietie Wybrandts to Harns; test.26/
8/1669.
151-20/12/1707-17
Loo, Jr. Arent v.; t e s t . 18/81657.
152-20/12/1707-Int. Ludinga, ds.Abbes, to Foudgum; t e s t . 9/5/1699.

M
19-15/3/1701-1
21-10/5/1701-9
64-27/3/1703-25
90-15/7/1704-29
147-27/10/1707-17
175-15/7/1709-3

Meijnsma, Jr Gabbe van, op Meinsma State to Bears; test. 1697.
Monsma, Krijn Jarighs, boer to Brantgum; test.1694.
Minnema.Dieucke Jans.widd.Hendrick Ipes to Snits; test.15/6/
1683.
Maijke Sipkes, widc'.Hessel Selis; t e s t . 28/12/1668Molles, Andreas van. Ljouwert; test; 25/11/1689Marten Alberts to Furdgum; t e s t . 10/4/1651.

0_
168-5/2/1709-8

Ornia, Garrebrand; test. 21/11/1668.

P
42-30/5/1701-15
81-29/3/1704-9
121-15/7/1706-2

Pier Clasen, to Ljouwert; test.1698,
Popma.Frouck van.widd.fan J- Aaltse v. Jaarsma to Ljouwert;
test.4/7/1661.
Peijma,, Worp, Ljouwert; t e s t . 29/8/1624-

R
9-15/7/1700-6
79'20/12/1703-28
94-20/12/1704-E
102-26/5/1705-10
141-7/6/1707-12
143-15/7/1707-8
144-15/7/1707-15

Roorda, Douwe Feije, Skout by nacht; t e s t .
Roorda,Machteld van,widd.J r Rioerd van Feitsma.Deinum;test.
4/5/1660.
Rispens, Idtie Jaens; test. 3/10/1664.
Reynsma, Schel to Gabbes, to Makkum; test. 12/4/1697.
Roorda van Eijsinga, J? Hessel; t e s t . 9/9/1653.
Roelof Andries, hospes to Wolvega; test.22/11/1670.
Rutger Eelckes syn widd.Wij pek Jacob; t e s t . 18/11/1670.

s
31-27/10/1701-33
73-27/10/1703-12
128-27/10/1706-22
136-1/3/1707-27
153-14/2/1708-3
155-27/3/1708-7

Schuringa.ds.Bartholdus, to Lollum; test.
Sara Claessen, frou fm Elcke Claessen.Ljouwert; test. 1/3/1691Spannenbrugh, Jm Pieters.en Neeltie Wijngaarden to Sint Japik;
test.3/6/1679.
Sierckien Heres,lest widd.fan Jel te Lolckës to Lytsewierrum;
t e s t . 21/11/1699Salvarda, Gerlof Sipkes, to Frentsjer; t e s t . 8/9/1703Stijn Geerts, widd.Wytze Jans to Boarnburgum; t e s t .

T
62-27/3/1703-4
102-26/5/1705-16
137-11/3/1707-34
148-27/10/1707-21
151-20/12/1707-22

Thijs Lenerts to Froubuorren; test.30/6/1668Trijntie Clases, widd. Jacob Pytters to Harns; t e s t . 21/4/1667Tinga. a n t i e Tjercks; test. 7/8/1690.
Tryntie Clasen,widd.Olphert Aeriens to Froubuorren;test.10/6/
1704.
Theodorus Arents.ald.boargem.Frentsj er test. 22/4/1701-

I
83-11/3/1704-11
90-1S/7/1704-41
109-27/10/1705-28
137-1/3/1707-30
154-14/2/1708-26
Y

Wartena,Douwe Jansen,en Trijntie Rinnerts,Ljouwert; test.17/
3/1680.
Willem Theunis to Ljouwert; t e s t . 25/2/1704Wigersma.ds. Annius Theodori, Ljouwert; test -13/7/1701Wypckien Popkes,widd.fan Jan to Semar; test.6/5/1692Wijngaerdt,Anneíie Ottes v.d. írou fan Willem Hvlkes Hogeveen to Ljouwert; test. 29/3/1679-

Ï39-1?/4/1707-17

Yme Yntes to Ljouwert;

test. 10/8/1706-

Ljouwert.

R. s Roarda=
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