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MEI OP REIS.

I t docht ús t i g e goed, dat i t f j i r d e Jierboekje fan i t Gen.
Wurkforbân nou al forskine kin. I t ynstjören en r é - m e i t s j e n
fan de kopy joech lis g j i n g r e a t e swierrichheden en dêrfoar
ús tank oan 'Is meiwurkers.
Ek d i z z e kear biede wy a r t i k e l s fan g r e a t f o r s k a e t . Sa
fynt men bydragen oer de femyljes J e l g e r h u i s , Koopmans, Miederaa en Posthuma, mar ek in forfolch fan de "gardes ds honneur", e a t oer in Ljouwerter h â n s k r i f t lít "ve 17e ieu, ensf.
De testaminten, d y ' t R. S. Roorda yn u's foarige Jierboekje
p u b l i s e a r r e en d y ' t nou f o l s l e i n yn de "Paedwizer" s t e a n e ,
wurde nou folge troch oare üt in oare boarne.
Mei de hope, dat wer party minsken mei d i t Jierboekje har
f o r t u t e n dwaen s i l l e , jowe wy i t yn i t l j o c h t .
I t bistjûr

fan i t

K.M. van der Kooi, f o a r s i t t e r ,
I r Ch. C. van der Vlis,

twade

Wurkforban;
Dronryp.
foarsitter,
Ljouwert,

R.S. Roorda, skriuwer, Maria Louisestrj.
19, Ljouwert.
D.J. van der Meer, twade skriuwer,
Roardhuzum.
J. Y. Feenstra, ponghalder, Ljouwert»
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IMJCHTINGRN omtrent enkele openbare instellingen, com
missies verenigingen enz. welke werkzaam zijn op
het gebied van geschiedenis oudheid en heemkunde,
geslacht en wapenkunde in de provincie Friesland.
Rijksarchief
in de Prov incie Friesland.
Rijksarchivaris; Dr MP van Buijtenen.
Chartermeester. J Visser.
Archivist; A Coree.
Adjunct-archivist: 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, op Zaterdagen van
9 - 13 uur.
Provinciale

Inspectie

der Gemeente en ''hterschaj)sarchieven..

Inspecteur Dr M P.van Buijtenen
Adjunct-inspecteur Mr H . T Obreen
Wetensch ambtenaren W.H Keikes.
H.F Faber
De Provinciale Inspectie is qevestigd in de Kanselarij. Turfmarkt 13 te
Leeuwarden .
Archief der Gemeente Leeuwarden en Stedelijke Bibliotheek,
Gemeen te-archivaris. Jhr. M J. van Lennep.
Wetensch, ambtenaar: W DolkAmbtenaar 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 Zaterdagen van 9.30 •• 12,30 uur.
Provinciale Bibliotheek
Bibliothecaris: Dr Sj . Douma.
Wetensch, Hoofdassistent; Mr Y.Offringa.
Assistent: Mej . A.M. Michell.
Ambtenaar: M K Schol ten.
Ambtenaren: E.J. Scheenstra
O Santema
Mej , A. Jensma
E.J. Metz
W. ter Horst
S J . van der Meer
De Provinciale Bibliotheek i s gevestigd in de Kanselarij, Turfmarkt 13
te Leeuwarden, Zij i s geopend. Maandags en Vrijdags van 9-17 en 19-21
Woensdags en Donderdags van 9-17 uur. Zaterdags van 9-16 uur. Dinsdags
gesloten,
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Mr P A.V Baron van Harinxma thoe Slooten, ere-voorzitter.
Mr R.R. Cleveringa Pzn. voorzitter.
Dr C. J. Guibal, secretaris.. Mr P.J, Troelstraweg 85, LeeuwardenH G. van Slooten, penningmeester,

N Ottema
Dr M.P, van Buijtenen
H.Halbertsma

Wumkes.nl

Ds J J Kalma
S. van Tuinen
A.S. Fogteloo
Jhr Ds C. van Eysinga
Fries Museum,
Directeur Dr A. Wassenbergh
Bibliothecaris Ds J . J . Kalma
Conservator der handschriften Dr MP. van Buijtenen
Amanuensis E.J. Penning.
Het Fries Museum is eigendom van het Fries Genootschap en i s gevestigd
Koningstraat 1 te Leeuwarden Het is geopend Apr.-Oct, op werkdagen
van 9-12.30 en 14-17 uur Oct.-Apr. 9-12.30 en 14-16 uur Zondags ge
sloten.
De Bibliotheek van het Genootschap is geopend voor leden en andere
wetensch, onderzoekers alle werkdagen van 10 12.30 en 14 16 uur in
Juli en Augustus van 14- 17 uur.
'luseurn Princessehof.
Conservator, N. Ottema
Assistent K.J.Keikes
Het Museum i s het eigendom der gemeente Leeuwarden en isgevestigd Grote Kerkstraat 11 te Leeuwarden Het is geopend 1 Mei-1 Oct van 9 12
en 13-17 uur, 1 Oct.-l 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. Brandenburgh, penningmeester.
F J. Obbema
J. Zijlstra
P.S. Schel tema
H. Halbertsma, conservator.
Het museum i s eigendom van de Vereeniging Friesch Scheepvaart Museum
en i s gevestigd Kleinzand te Sneek,

Koninklijk

Nederl and sch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Kring
Friesland

Ir Ch.C. von der Vlis. voorzitter.
J .Y- Feenstra, secretaris. Oostergrachtswal 27 Leeuwarden

Frisia

Catholica.

Prof. Dr R. Post, voorzitter.
Drs H.O.P.A. Letschert. secretaris.. Dr Joost Halbertsmastr. 8. Bolsward
E. de Jong, penningmeester
Dr M.P. van Buijtenen
T'i.P.A. Lambooij
J. Post
Pr E. Bruna O.F.M.

De Fryske Akademy.
ilr PA V Baron van Harinxma thoe Slooten
Prof Dr J,H. Brouwer voorzitter
Ds J.J. Kalma, secret;tris.
Drs J Bierma penningmeester.
M .Wiegersma
Dr H.G.W von der Wielen.

ere-voorzit ter
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Directeur. Dr W Kok
Wetensch, ambtenaar G Meerburg
Assistenten: H S Buwalda, Dr Y.Poortinga
Administrateur' Tj de Jager.
Histoarysk Wurkforbân
Dr M.P-van Buijtenen voorzitter.
T Jeelof
secretaris.
Toponymysk Wurkforban
Ds J J Kalma voorzitter
J.B.Singelsma secretaris Goutum 31 A

../
_

Genealogysk Wurkforban
KM van der Kooi voorzitter.
R.S Roorda secretaris Maria Louisastraat 19 Leeuwarden
Geakundich Wurkforbân
M Wiegersma voorzitter.
S J van der Molen secretaris Hondiusstraai i Huizum
De Fryske Akademy is gevestigd in het Coulonhuis

Ynijüchtings oer Fryske
NIJDAMSTRA STICHTING

^

Doelestraat 8 te Leeuwarden

femyljeforienings.

oprj.19 Des.1953 b i j not. akte Mr Y K de Boer

fuortsetting

fan de femyl eforienxng Nijdamstra opr j . 12 Febr. 1948.
Doel: de leden fan de slachten Nijdam Nieuwdam Vleer Wijnia en oare op groun
fan mienskiplJke afstamming byelkoar to bringen de bìlangen fan dizze slachten to bihertígjen de ban tusken de leden to forsterk jen en de studzje fan i t
f oargeslachí' to bifoardei jen.
Bistjûr,. T Nijdam Ljouwert. Coornhertstrj . 12 Foars.
Mefr MH Nijdan.--Nijholt
Ljouwert Robert Kochstr] . 21 skriuwster
C van der Schoot Azn Snits Leeuwavderweg 63 ska1:hâider
Periodyk, Nijdamstra lynge foar 1954 moannebled sunt ijtmn-i'354 om e twa moanne. kwarto. 20 siden ülenc
Mededelingenblad om e twa moanne folio 4 siden.
Stamboom Nijdamstra wurdt j i e r l i k s fuortset mei 16 siden din-formaet.
Lede t a l 1 Jann 1954 : 381
De leden fan e s t i f t i n g binne underbrocht yn ien fan "e gewesten íunder pleatselike iieding} Fryslân-Noard. Fryslân-Súd. Grins-Drinte, Noard-Hollân Súd-Hollân
en Mid-Nederlân
HALBERTSMA-STICHTING, opgericht 10 December 1934 gev. te Grouw,
Doel: Bevordering van de g e e s t e l i j k e en s t o f f e l i j k e belangen van het geslacht
Halbertsma en van de wettige kinderen van hen die tot dit geslacht behoren.
Tot het geslacht Halbertsma worden gerekend te behoren a l l e mannen en vrouwen,
die de naam Halbertsma dragen en door mannelijke lijnen Wettig zijn voortgekomen u i t het huwfdijk van Hidde Halbertsma geb. te Grouw 1756 en Ruérdtje
Tjaìlings Binnerts geb, te Grouw 1767
Bestuur:Mr SN B Halbertsma, Wassenaar. Voorzitter
Dr Tj Halbertsma, Haarlem, Hazepaterslaan 7 Secr-Archiv,
H.B- Halbertsma, Grouw, Penningmeester
HOEKEMÄ-STICHTING, oprjochte 16 Augustus 1951,.fêstige to Snits.
Doel; a, forsterkjen fan 'e femyljebân tusken neiteam fan 'e stamâlden:
b útjefte fan "e femyljeskiednìs;
c. biwarjen fan n ì j s g j i r r ì g e brieyen, stikken ensfh- yn e femylje,
Bistjûr: Mr A. Hoekema, Den Haach, Tapijtweg 19, f o a r s i t t e r ;
Ds C.P. Hoekema, Heemstede, Franz Schubertlaan 57, s i k t a r i s - a r c h i v a r i s .
FHoekema, Snits, Greatsân 31, ponghalder
)

Wumkes.nl

.

Utjeìte

Hoekema Rige I . Johannes Ennes Hoekema (1604-1667) 1952
Hoekema Rige I I . Johannes Ennes Hoekema (1666-1733) 1953

WALING DIJKSTRA STICHTING, oprjochte 31 Maeije 1947, fêstige to Ljouwert.
Doel a. sammeljen fan a l l e bysunderheden oangeande libben, wurk persoan en of••
komst fan Waling Dykstra.;
b . It útjaen fan syn wurk of in karlêzing der út;
c. It útjaen of i t stypjen fan boeken, skriften en oare publikaesjes oan
geande persoan en/of wurk fan Waling Dykstra..
Bistjûr: J.W. Dykstra, Ljouwert, Emmakade 120, foars.
W.G. Dykstra, Ljouwert Goudenregenstr. 47. skriuwer.
W. Peenstra, Ljouwert, Lekkumerdyk 40, skathalderLede t a l : 80.
Utjeftenl.
Waling Dijkstra, syn libben en syn wurk biskreaun fan syn soan J W.
Dijkstra.
2. Karlêzing earste wurk.
3. De sulveren rinkelbel.
4. De Fryske Thìjl Ulespegel of de wûnderlike libbensskiednis fan Han
tsje Pik.
KNOL oprjochte 26Novimber 1949.
Doel It bihertigjen fan 'e bilangen fan it Knolleslachte it forsterkjen fan e
b ctn tusken de leden, organisear jen fan f emyl jegearkomsten en útjefte fan in
femyljeblêd.
Bistjûr- D.Knol, Ut.ert, Croeselaan 132 foarsitter.
J.H.Knol, Schiedam, Lorentzplein 53c. skriuwer.
L.Alberda-Knol. Ysbrechtum. Hemdyk 108 ponghaldster.
Periodyk De Knollentuin sunt 1 Jannewaris 1954 fjouwer kear jiers.

JAN SIJBRENS WIERSMA en AALTJE WIJBES SCHAÄFSMA

sunt 195Q-

Doel de neiteam, foar it fan elkoar forfremdzjen to hoedzjen en jierliks in femyljedei to halden to Wiuwert.
Lieding jowt Jan J. Wiersma to Wiuwert en foar it skriuwen soarget frou A Geertsnia-Wiersma to Snits, Ald Tsjerkhôf.
Gjìn periodyk.
K.D. MIEDEMA en M.S. ZIJSLING.
Doel: Forsterkjen fan de femyljebân tusken de afstammelingen fan dit echtpear en
it halden fan femyljedagen.
Lieding jowt K.D.Miedema,- Ljouwert, Aagje Dekenstrj-9 en foar de sinten soarget
D.S- Scheepsma. Seishjirrum,
Útjefte femyljeblêd. Fjouwer kear jiers.
ELGERSMA, oprjochte 11 April 1953.
Doel :.forsterkjen fan "e femyljebân en kennisse fan eigen sibbe.
Bistjûr: M.S. Kramer Berltsum, foarsitter.
Haring Elgersma, Skraerd, Ie. skriuwer.
IJ.Elgersma, Ljouwert. Spanj.leane 40, 2e skriuwer.
Juffer H.Elgersma, Skraerd, skathaldster,
Periodyk; De Ielstekker.
SIPKE MÄRTENS DE BOER, oprjochte to Wërgea. 3 Oktober 1953.
Doel: Mear kontakt tusken de leden, fan de femylje underlìng en it forsterkjen
fan 'e femyljebân u.o. troch it halden fan femyljegearkomsten.
Bistjûr: Jan Joh. de Boer, Wergea. foarsitter.
A.K.Boonstra,.Wurdum, Jousmastate, pleatsf.foars.
G.T.van Kampen, Ljouwert, Cambuurstrj,38 skriuwer-skathalder.
Mefr. M.v.d.Veen-Kooistra, Ljouwert,, pleatsf, skr.-skath,
jjin periodyk.
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KOART OERSJOGH f a n de w u r k s u m h e d e n van i t GENEALOGYSK WURK
FORBAN f a n de FRYSKE AKADEMY S e p t
1 9 5 2 o a n t Okt 1 9 5 3
De e a r s t e g e a r s i t hat in bütengewoane west en i s halden op Sneon 13 Sept.
1952 de jouns 71/2Ore. 21 East-Friezen fan de Arbei tsgruppe for Fami —
lienforschung" binne dan by ús to gast. Sprekkers foar dy joun dr J.König Mr M.P.v.Buijtenen dr J.Stracke en i r Ch.C. van der Vlis.
4 Okt. 1952 h â l d t dhr P.N- Wagenmakers in lezing oer âlde g e v e l s t i e n nen Hy sammelt foar üs Wurkforbân foto sen ô f s k r i f t e n fan gevelstiennen.
Ús lid H. Sannes wurdt lokwinske tnei de Joos't Halbertsmapriis.
Op 18 Okt. 1952 fortsj intwurdigje de hearen D v d Meer en R. S. Roarda
üs Wurkforbân op de greate Famyljegearsit fan it, skaci Van der Ho :k op
De Jouwer. organisearre fan ús lid dhr H. de Haan.
Yn de gearsit fan 8 Nov 1952 sprekt drs H. Olderhof oer
ke :;,rêfstien en hwat dei- oan fest sit.
6 Des 1952 hat dhr D v d
om 1580 hinne

In âlde Frys-

Meer in lezing halden oer Hoe boaske men

Op Sneon 24 Jan 1953 håldt Roarda in lezing oer it Elgersma skaei. der t
in 119 persoanen by oanwízìch binne. Nei ôfrin komt it ta de stifting
fan de Pamyljeforiening Slgersma
7 Maert 1953 is it dhr A. Glastra van Loon dy: t in tige nijsgjirrige
lezing hâldt oer in âld hânskrift fan Uiltje Foppes Wiersma. Wer is
der fikse bilangstelling De Wiuwerder Wiersma s ha ai in famyljefor •
bân.
14 Maert 1953 ha drs J Visser J.Y, Feenstra en R. S. Roarda mei help
fan MrH W. Kuipers gans weardefolle grêfskriften yn de Wommelser tsjeï*
ke opnimme kinnen
Op 11 April 1953 komt de Skraerder-Elgersmaforiening gears der t Roarda in lezing hâldt oer skaeikunde.
20 Juny 1953 makket üs Wurkforbân ûnder lieding fan üs Poars. drs K.M.
v.d. Kooi in tige slagge ekskursíe nei Hegebeintum. Harsta-state Jannum. Dokkum en Feankleaster
9 July 1953 ha de hearen Glastra van Loon en Roarda ús Wurkforbân fortsjintwurdige op 'e Famyljegearsit fan de Wiersma s to Wiuwert,
Op 29 Aug. 1953 hat dhr J.Y. Feenstra ús fortsjintwurdige yn Appingedam
der t de Ofd, Grins fan de Nederl. Geneal. Ver. in gearsit hâldde yn
forbân mei har Geneal, en Heraldyske Tentoanstelling dêr. Hy hat der
in wiidweidich rapport oer opmakke.
9 Sept, 1953 hat ús Bistjûr mei drs j. Visser en P Winsemius de grSf•
skriften opnommen yn de tsjerke fan Minnertsgea en de meast folsleine
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meiwurking hawn fan architekt Baart fan Ljouwert.
11 Sept. 1953 ha de hearen Winsemius en Roarda nei Appingedam west en
dêr mei i t Bistjûr fan de Grinzer foriening de mûglikheit bisprutsen
om ta mear oparbeidzjen to kommen. Hja binne dêr tige let en set.
Op 3 Okt. 1953 ha de hearen Feenstra, Van der Meer en Roarda ds Wurkforbân fortsjintwurdige op de greate Famyljegearsit fanDe Boers en oanbisibbe famyljes to Wergea, bilein fan ús warber lid dhr H. de Haan,
Der wiene in 230 persoanen oanwêzich.
Op 2 Sept. 1953 is u's leste Bistjtìrsgearsit halden mei de Redaksjekommisje fan ús Genealogysk Jierboekje.
Ús Flaggekommisje hat gans in stik wurk forset en i s klear kommen mei
har rapport. Neist i t Jierboekje 1953 is u'tkommen,, Nammen tít earder t i i d
en De Genealogyske Paedwizer mei fynplakken fan plm. 750 testaminten.
Dhr D. van der Meer is mei i t grêfskrifteboek fan Menamerdiel foar safler klear, dat i t wachtsjen is op i t iepenbrekken fan de tsjerkeflier
fan Dronryp.
Dhr Ir Van Ruyven is mei dat fan Harns in stikhinne klear.
Dhr Oostervelt hat al 20.000 kaerten ré' mei nammen fan berte-. trou •
en stjerren út âlde Ljouwerter Kranten.
Roarda hat foar ' t Wâldplan in 60 kaerten earen fan lanmjitters makke,
neitekene en de prosesstikken dêrop bitrekking hawwend, utwurke.
Foar Smellingerlân hat er mear as 2,000 nammen op mt a-b brocht, helle
lít de Bylagen fan de Civile enKriminele Sentinsjes fan't Hof fan Fryslân 1700-1811.
Idem foar Dokkum en derby noch de nammen tít i t Quotesaesjekohier fan
1749 en i t Famyljeregister fan 1811-1812 ensfh.
Fierders plm. 7.000 nammen op i t a-b út âlde ì y í r i n t e r e g i s t e r s . al meast
mei âlderdom en stjerdatums, fan 1661 Of oant 1809.
Foar ús gearkomsten is der noch altyd in fikse bilangstelling, mar der
kinne noch altyd mear by en e l t s is wolkom om mei to dwaen.

Ljouwert, 21 Okt. 1953

R.S.
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Roarda.

H E T

G E S L A C H T

J E L G E R H U I S

Genealogie.
I

JAN POUWELS Mr Metselaar en Kalkschaver geboortig en afkomstig van Amsterdam
t r Leeuw. 4 Febr 1646 Elske Willems
Uit d i t huwelijk
1. Swantíje ged Lw - 26 Oct. 1645
2 Pouwels ged, Lw 19 Sept 1647.
3 Wijllemke ged. Lw. 21 Jan 1649
4. Pouwels ged Lw 7 Mei 1651.
5, Wijllemke ged, Lw. 28 Jan 1655
6 Rienck. volgt I I .
7, Wijllemke ged. Lw 17 Juni 1657.
8 Pouweles ged, Lw., 30 Juni 1658
Mogelijk Mr Korfmaker. t r Lw 3 Sept 1702 Aukje Jans.
9. Gepke, ged Lw 12 Sept. 1666

II.

RIENCK JANS(EN) ged Lw - 16 Feb 1655 Mr Tinnegieter. doch ook Mr. Coffiman { Koffieschenker). woont in 1703 en 1709 in de huizinge het Cof fihuis genaamd, staande op de breedzijde van de Nieuwestad b i j de Waegh op de hoek van
de Dijck. overl Lw na 13 Dec 1724 en vo'ór 5 Nov. 1725 t r . Ie Lw. •• 25 Nov.
1677 Hijlckien Gerrardus Camper à Croddebos (wed. Minne Jelles)
t r . 2e Lw 18 Mei 1679 Geertruid Arcerius (wed. Meinard Dirks) ged. Franeker
31 Aug 1651, oTerl Lw voor 5 Nov 1725- dr. van Johannes A. en Maìjke Pieters,
Uit d i t huwelijk:
1, Johannes ged. Lw 12 Mrt 1680
2 Lijsbeth ged Lw, 7 Sep 1681
3 Maria, ged Lw 10 Aigs,lG83, t r Lw W K 4 Mei 1704 Frans Keijert van 1720
t o t 1756 Kamerbewaarder ran de H H.Staten van Friesland, geb Bolsward
1671/72, overl Lw 1756 (blijkens mededeling van Dr Avis tussen 16 Feb.
en 15 Apr,)
4. Johannes ged. Lw 8 Nov 1685
5 Paulus ged, Lw 30 Mei 1688. overl vóór 1735 en na 1733 - volgt l i l a .
6 • Bernardus r o l g t IELb
7, Johannes volgt I I I c .
lila,PAULUS RIENCKS JELGERHUIS, ged Lw. 30 Mei 1688: juwelier en kof fieschenker
' op de Grachtswal, overl.. Lw. tussen 1733 en 1735 t r , Lw, W.K. 8 Sept. 1717
Albertine Jans vanKetel, geb Lw.31 Mrt ged.2 April 1693. dr.van de Vroets
man Jan (van) Ketel en Janke van Achelen, Albertine hertr. Lw, 20 Nov, 1735
Frederik Hendrik Holstein, Chirurgijn,
Uit d i t huwelijk:
1. Johanna,, geb.1718, woont in 1763 op de Weaze, daarna te Groningen, vermoed e l i j k begr„ t e Huizum. t r . Lw Gal K, 28 Febr. 1740 Pauius Johannes Ruardi, c l e r c q t e r Griffie van het Hof van Friesland., geb Lw. 13 Augs. ged.
17 Augs, 1 7 1 2 , . o v e r l . Lw. 31 Dec. 1758C z.v. Johannes Ruirds(Ruardi) en
Nieske Paulus Creeft.
IIIb-BERNARDUS RIENCKS JELDERHUIS ged. Lw. 30 Oct 1692, Mr Zilversmid, van 1743 176G Vroedsman, in 1729 in de KI. Kerkstraat. (Zij kopen in 1750 een huis op de
smalle zijde van de Nieuwestad), Hij wordt u i t zijn huis in de KI, Kerkstraat
i n de Westerkerk begraven 30 Sept. 1766, t r , Ie Lw, WK. 17 Jan. 1717 Anna
Huijdekoper» ged, Lw. 16 Augs, 1693.. overl Lw, voor 1721, d r . van de Hopman
Harke Jansen Huijdekoper en Hendrikien Wijbenga, t r , 2e Lw W,K. 16. Mrt, 1721
P e t r o n e l l a Jccobs J i l d e r d a , ged. Lw„ 8 Nor. 1693, orerl. Lw. na 1750. drran
Jacob Jilderda» Stadsbouneester en Wickje Holckes Haersma
Uit Ket e e r s ì é huwelijk•
1. Geertruid, ged Lw 29 Sept 1717- overl Staveren en aldaar begraven in
de kerk 9 Jan. 1794, t r . Lw W.K. 12 Augs. 1742 Ds Johannes Snoek Praeceptor aan de Latijnse school teLw. begraven in de kerk van Oldehove 19 Sept,
1789.
10
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2. Hendrina ged Lw. 23 Oct 1718, overl voor 1768
Uit het 2e huwelijk-,
3- Jacoba, ged Lw, 31 Mei 1722, overl, Dronrijp 24 Mrt 1793, begr. Lw W K
2 Apr 1793 tr.Lw Jac K 29 Febr 1756 Franciscus van der Leij ged Lw 23
Juni 1724, vaandrigh, later luitenant,, overl. Lw 23 Juli 1804 begr W K . 2 7
Juli 1804. z.v Theodorus Thomas van der Leij en Maria van der Velde
4 . Johannes van J . volgt IVa.
5. Wickje. ged. Lw. 25 Mei 1727. o v e r l . Lw. begr. Oldehoof s t e r kerk ISJan.. 1769
t r . Lw. W.K. 15 Apr. 1754 Rienk J o h a n e s J e l g e r h u i s zie IVb
6 Anna Elisabeth ged Lw 18 Juni 1732, overl Lw begr.1732
7 Rienk ged. Lw. 29 Nov 1733.
8, Anna E l i s a b e t h ged, Lw, 12 Aug 1735, o v e r l Lw., begr W.K 4 Aug. 1766
tr.Lw WK 17 Nov- 1765 Gosse Reins van Sippema, k a s t e l e i n in het Oranj e b i e r h u i s Lw. Overl Lw begr W.K. 17 Dec 1782 Hij h e r t r . Lw 1 Nov.
1767 E l i s a b e t h Borgrink
IVa JOHANNES BERNARDUS VAN JELGERHUIS ged Lw. 30 Mei 1723, Mr Zilversmid en j u w e l i e r , e e r s t in het NaauwteLw, l a t e r te Rijperkerk, overl „Rijperkerk 7 Aug
1786, tr, Rijperkerk 18 Sept 1757 G r i e t j e Wijbes van Sippama geb.1738 o v e r l
Rijperkerk, 17 Aug 1805, dr T Q I Wìjbe Rein van Sippama en Angenietje Willems
Span.
Uit d i t huwelijk
1. Angenietje geb Lw 9 Febr. ged. J K. 15 Febr 1758, o v e r l , Lw 2 Mrt. 1758
2 Bernardus
volgt Va
3 , Angenietje geb. Lw 21 Juli ged J K 28 Juli 1762, overl Lw. 12 Jan.1824,
tr, Tietjerk 7 Mei 1768 IJde Lieuwes Sijnja ged Dokkum 22 Mrt. 1758,stadsbode te Lw over! Lw' 16 Mex 1818' z v Lìeuwe Reinders Sijnja en Betske
Botma
4 Wiebe
volgt Vb
5 Pieternella geb Lw 27 Sept. ged J K 23 Oct. 1765. overl. Emden 4
Juli 1833. tr. Rijperkerk 2 Oct,1791 Foppe Anes van der Wal Mr.Zilversmid
in 1787 te Rijperkerk, na 1793 te Emden OFr.
6. Wijpkje geb. Lw. ged. J.K, 17 Aug 1768, overl St, Jacobi Par. 21 Aug.
1812 tr. Ee 22 Juli 1787 Mathijs Casparus Beilanus geb Engel-urn 4 Mei ged
18 Mei 1760- collecteur generaal.overl St. Jacobi Par, 1808, z v Ds, Johannes Beilanus en Petronella Koek.
7. Reijn ged. J.K 24 Oct. 1770. overl, Lw, 28 Febr 1771.
8. Jacobus Jìlderda geb. Lw 13. ged. J.K. 20 Mei 1772- overl. Emden 1785,
9. Anna Elisabeth geb Lw. 28 Dec, 1774.. ged. J,K 25 Jan. 1775, tr. Emden
Raadhuis 16 Mrt. 1796 Johann Gotlieb Simon Rodek, geb, Hannover,
10. Grietje geb" Lw, 27 Mei, ged. W.K. 31 Mei 1776., tr. Rijperkerk 15 Mrt. 1801
Wilhelm Heinrich Philip Winkelman, Koopman te Emden
11. Johannes geb Lw 21. ged. W.K, 27 Juni 1777, overl, Lw, begraven 24 Juli
1777
12. Johmnes geb Lw. 19. ged, W.K. 29 Jan. 1779.
Va
BERNARDUS JOHANNES VAN JELGERHUIS geb. Lw 16 gedsJ.K. 21 Mrt, 1759,- Mr Zilversmid, woonde in 1802 nog te Lw De mogelijkheid bestaat, dat hij naar Emden is verhuisd
Tr. Rijperkerk 18 Apr. 1779 Jaartje Douwes Ruitinga ged, Lw, J.K, 21 Nov. 1759,
overl. Rijperkerk 15 Juni 1806. dr. van Douwe Ruitinga en Eelkje Leverland
Uit dit huwelijk:
1., Anna (Bernardus) van Jelgerhuis geb. Lw. 4 ged, J.K, 19 Apr, 1780, overl.
Emden 28 Febr, 1814, tr Rijperkerk 15 Mrt, 1801 Ulrich Wilhelm Bertram
ged. Aurich 6 Sept 1779, Tabaksfabrikant, koopman en senator te Emden,
overl. Emden 9 Mrt 1843, z,v, Eberhard Frìedrich Bertram en Sophie Friederike Charlotte von Nuijs,
2. Eelkje (Bernardus) van Jelgerhuis geb-, 13, ged. W,K= 28 Dec. 1781, overl,
Emden 1811, tr. Einden 1e procl, 1 Apr. 1801 Gerhard Conrad Gross, koopman
té Emden.
3. Grietje (Bernardus) van Jelgerhuis geb 9 Oct,, ged, W K . 24 Oct. 1783,
4. Douwe Ruitinga (Bernardus) van Jelgerhuis geb.Lw.13, ged.J K, 25 Mei 1786
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Vb

WIEBE JOHANNES VAN JELGERHUIS geb. Lw 14 ged J K- 23 Mei 1764. S e c r e t a r i s
v d Gemeente B a a r d e r a d e e l , o v e r l Lw 12 Jan
1805 begr Rijperkerk
tr
Rijperkerk 30 Mrt 1788 Wijtske Hendriks Meetsma ged. Lw. WK. 24 Nov 1758
o v e r l Bolsward 31 Jan 1806 dr van Hendrik Meetsma en Elisabeth S t e l l i n g werf
Uit d i t huwelijk:
1 Johannes (Wiebes) van J e l g e r h u i s volgt Vla.
2- L i e s b e r t h (Wiebes) van J e l g e r h u i s geb. BOZUM 3 ged. 24 J u l i 1791, t r . Lw.
22 Aug. 1813 Hendrik Rienks de Vries geb.Lw 22 Sept. 1792. z.v, Rienk de
V r i e s en Janneke Amma.
3 Janneke íWiebes) R i j b r n g van J e l g e r h u i s geb. Bozum 8 ged. 27 J a n . 1793
o v e r l G o r r e d i j k 22 Febr
1856 t r Lw 10 Mei 1812 Evert Franses van der
Wal, geb Berlikum 22 Oct 1790 e e r s t timmerman daarna Postmeester in de
Posthoorn b i j de Wìrdumerpoort .te Lw- overl Lw. 24 Jan. 1852. z.v. Frans
Aukes en T r i j n t j e Everts Nauta

4
5
6

Antoon (Wieb.es) van Jelgernuis volgt VI b
Bavius íWiebes) van Jelgerhuis geb Bozum 13 Juni ged. 6 J u l i 1794.
G r i e t j e iWiebes) van J e l ç e r h u i s geb Jorwerd 13 J u l i ged. 20 Aug 1797
overl Lw 30 Apr 1823 tr Lw 12 Aug 1821 Hielke Geerts Tromp R.Kath
ged Blau-.nuis 15 Aug 1792 timmerman (Hij h e r t r Lw 23 Nov 1823 Cathar i n a Hiel. 2 v Geert Hiei'ces Tromp en Aaltje Lazes
Vla JOHANNES Wiebes; VAN JELGERHUIS geb. Lw 25 ged.. WK 31 Oct , 1788 Koopman
op de Gr ach t s wal Lw overl Lw. 13 Mrt 1864 t r . Lw 19 Nov 1820 IJpkje Harmens geb Harlingen 19 Jan
1790
overl. Lw. 7 Nov. 1877 dr van Harmen
Gerbens en Tuijntje Jans :
Uit d i t huwelijk, waarbl 3 kinderen werden erkend
1 T r i j n t j e .J0hannes) van J e l g e r h u i s geb. Franeker 7 Mrt. 1814 overl. Lw.
6 Mei 1857, t r Lw 23 Cct 1333 Willem Schuurhof geb. Lw. 4 Dec 1811
kastmaker, overl Lw. 13 Get 1854 z.v. Betje Schuurhof.
2 Harmke (Johannes) van Jelgerhuis geb. Lw. 2 7 ' J i í l ï 1816.
3 Wì :be ijohannes; van j e i g e r h u i s geb. Lw 13 Mrt 1820 overi Oostermeer
1865, bakkersknecht, t r ' E l i s a b e t h Verlaan geb. Edam 11 Febr. 1819 o v e r l .
Lw 20 Mrt 1894 dr V T . Hendrik Verlaan en Ant j e Greeuw Voor zover bekend
u i t d i t huwelijk
Johannes geb Hocrn 1853 o v e r l . Lw 21 Dec 1876.
'4 Wijtske †johannes; van J e l g e r u . i s geb. Lw 16 Aug. 1822 overl. Lw. 20 Oct.
1893. t r Lw 18 Mei 1S51 Jan Mes geb. Hoorn 25 Aug. 1819 houtzaagmolenaarsknechts overl Lw 2 - e t ..337 z v Jan Mes en Geertruij Smit.
5 L i j k l e ijohannes) van Jeigerhuis
volgt Vila
6. Bernardus ijohannes) van Jeigerhuis
volgt VHb
7 Anne ijohannes) van Jelgerhuis
Volgt VIíc
Vila. LIJKLE JOHANNES VAN JELGERHUIS geb.Lw. 26 Oct. 1824 kleermaker eerst te Arum
in 1874 met vrouw en kinderen vertrekken naar Indiaaapolis en aldaar overl.
17 J u l i 1891., t r Lw 19 Mei 1850 Klaasje Douwes Langhout. geb. Oldeboorn 13
Sept 1824. overl Indìanapolis 23 Apr 1884. drl van Klaas Langhout en Sjoukje Sijbrans Jongsma
Uit d i t huwelijk,
1 Wijbe (Lìjkiesì van J e l g e r n u i s geb. Lw, 18 Oct. 1845 (erkend b i j huw. 19/5
1850, kleermaker Lw t r Witmarsum 7 Mei 1870,Jacoba Oelof geb. Lw. 22 Feb r u a r i 184Û! dr van Nicolaas Oelof en Johanna van der Put.
2 Sjoukje (Lijkles) van J e l g e r h u i s geb Arum 20 Mei 1851. tr. Witmarsum 22
Apr. 1869 Jan Tacoma geb Arum 22 Febr 1842, z.v. Reinder Hessels Tacoma
en Ant j e Siebeles Buwalda.
3 . Johannes ^Lijkles) van J e l g e r h u i s . geb Arum 26 Febr. 1853, overl. Indianapolis 6 Febr. 1876.
4. Douwe (Lijkles) van J e l g e r h u i s , geb, Arum 18 Sept, 185S.
5. Upkje (Lijkies) van J e l g e r h u i s , geb. Arum 8 Nov. 1857.
6. H i l t j e .Lijkles) van J e l g e r h u i s , g e b . Arum 11 Dec. 1859, overl. Arum 19 Sept..
1861 12
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7. Bernardus (Lijkles) van Jelgerhuis geb. Arum 15 Jan 1862 overi Ar urn i9
Dec. 1862
8 Bernardus (Lijkles) van Jelgerhuis geb Arum 4 Oct. 1863. t r Indianapolis
4 Jan. 1885 T r i j n t j e Nijdam.
9. Anne (Lijkles) van Jelgerhuis geb. Arum 26 Augs 1865
10. H i l t j e Catharina Alida (Lijkles) van J e l g e r h u i s geb Arum 22 Mrt 1869
VIIb.BERNARDUS (JOHANNES) VAN JELGERHUIS geb. Lw 24 Nov 1826. Mr Grofsmid t e
Finkum o v e r l . Finkum 17 Mei 1879 t r Ie Huizum 21 Mrt. 1850 Saapke Schelles
Brouwers geb. Finkum 6 Nov. 1830 overl Finkum 7 Sept. 185S dr van Schelte
Willems Brouwers en Sijtske G e r r i t s Deinema. t r . 2e Huizum 12 Sept 1861 Griet
j e Fokkes Hellinga (wed. Jochem Scheltes) geb Kooten 13 Apr 1832 overl
Finkum 1 Febr. 1917. (Zij hertrouwde Jurjen van Houten) dr van Fokke Sijbes
en T r i j n t j e Andries Kloosterman.
Uit het e e r s t e huwelijk
1. Johannes (Bernardus) van J e l g e r h u i s geb Finkum 22 Mei 1850 overl Finkum
27 Juni 1870.
2 S i j t s k e (Bernardus) van Jelgerhuis geb Finkum 16 Nov 1851 overl Hallum
18 Dec. 1879 t r . Huizum 1 Juni 1876 Eelse Tjepkes Sinnema geb .Hijum 23 2-1853.
gardenier, overl. Hallum 26 Mei 1.915, z.v,Tjepke Jelles Sinnema en Grietje Jans Kas.
3 Schelte (Bernardus) van Jelgerhuis volgt VTIIa
4 Tjerk (Bernardus) van J e l g e r h u i s geb Finkum 30 Nov 1855 smidsknecht
o v e r l . Finkum 27 Dec. 1879.
5. Jochem (Bernardus) van Jelgerhuis. volgt VlIIb.
Uit het tweede huwelijk
6- IJpkje (Bernardus) van Jelgerhuis geb, Finkum 26 Febr. 1862. overl. Finkum
12 Mrt. 1877.
7. IJmkje (Bernardus) van J e l g e r h u i s geb. Finkum 7 J u l i 1864 overl Finkum
16 Aug. 1882.
8. Fokko (Bernardus) van Telgerhuis geb Finkum 13 Nov 1869 overl Finkum
12 Febr. 1870.
Villa. SCHELTE BERNARDUS VAN JELGERHUIS geb. Finkum 8 Juli 1853 Mr Grofsmid ie Finkum overl Hijum 12 Mei 1915 tr Ferwerd 24 Mei 1881 Boukje Sijbes Meiiema
geb Marrum 3 Febr 1852, overl Hijum 24 jan 1937. dr van Sijbe Jurjens
Meiiema en Lijsbert Willems van der Zaag
Uit dit huwelijk
1 Saapke (Scheltes) van Jelgerhuis geb Finkum 17 Juni 1882 overl Finkum
13 Jan 1892
2 Bernardus (Scheltes) van Jelgerhuis. volgt IXa
3 Elisabeth (Scheltes) van Jelgerhuis geb Finkum 10 Juni 1885 tr Huizum
21 Juni 1909 Jan Hendriks Hofman geb. St Jacobi Par 18 Nov. 1885 Adviseur voor watervoorziening z,v Hendrik Hofman en Maartje Aartsma Xorns
Trooststr, Leeuwarden)
4. Siebe (Scheltes) van Jelgerhuis volgt IXb
5. Saapke {Scheltes) van Jelgerhuis geb, Finkum 27 Apr 1893 overl Stiens
26 Juni 1893.
IXa. BERNARDUS SCHELTES VAN JELGERHUIS geb. Finkum 15 Maart 1884.. eerst werkzaam
in een diepboor Mij. te Lw. later koopman te Beverwijk, overl. Velsen Noord
24 Nov.1945, tr,le Mantgum..23 Juli 1911 Aaltje Johannes van der Wal geb Engelum 10
Febr 1890 overl. Haarlem 6 Mei 1921' dr. van Johannes van der Wal en Maartje
Bakker.
Uit het eerste huwelijk
1 Baukje Johanna (Bernardusi van Jelgerhuis geb Lw 12 Febr 1913 tr. Am
sterdam 7 Sept 1931 Johan Herman Janssen geb. Almelo 12 Dec 1909 Âutosicbieldeskundige z v Carel Johan Janssen en Sophia Maria Zonnenberg ;P C
Hooftlaan Zeist;
2 Johannes Schelte (Bernardus) yan Jelgerhuis volgt Xa
3 Schelte (Bernardus) van Jelgerhuis volgt Xb
4 Marten . (Bernardus. van Jelgerhuis geb Velsen 15 Juli 1919 overl. H.i;u» 22
Maart 1945
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Xa JOHANNES SCHELTE BERNARDUS VAN JELGERHUIS geb Lw 18 Juni 1914. t r
Veisen
4 Mei 1933 Hendrina Baan, geb. Alkmaar 3Nov. 1912 , d r . v. Cornelis Jan Willem Baan
en HenJerìka Elisabeth Theodora van Gemonden. Uit d i t huwelijk
1 Johannes Schelte (Johannes) van Jelgerhuis geb Harlingen 28 Mrt 1940.*)
Xb SCHELTE BERNARDUS VAN JELGERHUIS geb Veisen 8 Aug 1917 agent van binnen
en buitenlandse huízen ; t r
s Gravenhage 14 J u l i 1945 Renée Ottelina Pauline
Lydia van Roijen geb. Rijswijk Z H 30 Mei 1908 d r . v. Hendrik Jan van Roijen
en Maria Johanna van Gulden { S t a l p e r t s t r 102 s Gravenhage)
IXb SIJBE (SCHELTES) VAN JELGERHUIS geb. Finkum 14 Juni 1888. Mr Smid te Hijum
t r Ferwerd 24 Mei 1919 Geertje Hendriks de Vries geb. Hallum 29 Mrt 1896
dr van Hendrik de Vries en Pleuntje Wiersma (Hijum)
Uit d i t huwelijk"
1 Schelte (Sijbes; van Jelgerhuis volgt Xc
2. Baukje (Sijbes) van J e l g e r h u i s geb Hijum 27 Febr 1926 overl Hijum 22
Mrt 1927
3 Baukje {Sijbes) van Jelgerhuis geb Hijum 1 Aug 1929 overl Hijum 6 Febr
1930
4 Hendrik (Si jbes] van Jelgerhuis geb. Hijum 19 J u l i 1931
Xc SCHELTE SIJBES VAN JELGERHUIS geb Hijum 7 Febr 1923 werkzaam op een deur
waarderskantoor, t r Huizum 27 Apr 1949 Janna Herder aeb. Huizum 9 Aug 1925
dr van Teade Herder en Sijke Hermanides (Zoerstr Amstelveen).
Uit d i t huwelijk
1 Sijke (Scheltes, van Jelgerhuis geb Amstelveen 14 Nov 1950.
2 Geertje íScheltes; van Jelgerhuis geb. Amstelveen 2 Juni 1952
[ l i b JOCHEM iBERNARDUS; VAN JELGERHUIS geb Finkum 27 Sept 1857 Hoefsmid b i j de
Amsterd amse Tram, overl Amsterdam 14 Juni 1907, t r Adam 9 Sept 1882 Anna
G e e r t r u i d a E l i s a b e t h van den Haas geb. Ä'dam 20 J u l i 1851 overl A dam 22
Sept 1932, dr v v d Haas en Ida F u r s t e
Uit d i t huwelijk.
" i Bernardus Johannes (Jochems) van Jelgerhuis ge c. A dam 3 Sept 1884 overl
Aºdam 6 Juni 1905
2 . Ida Hendrika (Jochems; van j e l g e r h u i s geb A dam 29 Nov 1885 overl.A dam
3G Juni 1905
3 Johannes Leonardus (Jochems. -van Jelgerhuis volgt IXc
4 Willem Theodoor (Jochems) van J e l g e r h u i s geb A dam 7 Juni 1890 overl
Aºdam 22 Juni 1891
IXc JOHANNES LEONARDUS (JOCHEMS) VAN JELGERHUIS geb Amsterdam 2 Apr 1887 werkzaam b i j het Gemeentelijk Trambedrij f A dam. overl. A dam 30 Sept 1948 t r
A'dam 2 Juni .1911 Anna Catharina Klaassen geb. A'dam 16 Sept 1886 dr v Jacobus Kiaassen en C h r i s t i n a I h l e r (Valentijnkade 53III, Ä dam O )
Uit d i t huwelijk;
I Johannes Jacobus {Johannes) van J e l g e r h u i s , volgt Xd
2. Bernardus Leonardus íJohannes) van Jelgerhuis volgt Xc
3 Adrianus (Johannes) van Jelgerhuis geb A'dam 18 Febr 1916
overl. A dam
29 Apr 1916
Xd JOHANNES JACOBUS (JOHANNES) VAN JELGERHUIS geb
A dam 28 í p r . 1912 R i j t u i g
schilder b i j de Kon Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens Beijnes N.V Beverwijk,, t r , A'dam 3 J u l i 1935 Antje Bodewitz geb Onstwedde 9 Apr 1911 dr v.
Hendrik Bodewitz en Helena Bruintjes. (Assumburgstr Beverwijk)
Uit d i t huwelijk;
1 Johannes Jacobus (Johannes) van Jelgerhuis geb. A dam 2 Jan. 19362 Anna Catharina {Johannes) van Jelgerhuis geb Haarlem 14 Mei 1938
3, Leo (Johannes) van J e l g e r h u i s geb. Haarlem 15 Jan 1948.
"/Vervolg Xa. 2 .Henderika Elisabeth Theodora (Johannes) van Jelgerhuis geb. Beverwijk 14 Dec.1943. 3 . Marten (Johannes) van Jelgerhuis geb.Beverw.5 Sept.1946.
4- Henderikus (Johannes) VAN Jelgerhuis geb.Beverw.20 Oct.1948. 5. Schelte Johannes (Johannes) van Jelgerhuis geb.Beverw.30 Jan. 1951 (Laanv.Kanaän.Beverwiik)
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Xe

BERNARDUS LEONARDUS (JOHANNES) VAN JELGERHUIS geb A dam 31 Maart
1914 Hoofdcarosseriebouwer bij het Gemeente Vervoerbedrijf A dam.tr A dam
25 Mei 1939 Fina Eva Kanis geb A dam 8 Juni 1918, dr v Albert Kanis en Wil heimina Helena Paulina Maria Fertaas. íManenburgstr 2 b A dam O)
Uit dit huwelijk
1 Wilhelmina Helena Paulina Maria (Bernardus) van Jelgerhuis geb. Haarlem 21
Aug. 19442. Anna Catharina (Bernardus) van Jelgerhuis gec. A'dam 24 Aug. 1949.

VIIc. ANNE (JOHANNES) VAN JELGERHUIS geb. Lw 2 Dec 1830, eerst timmerman Lw.
m
1882 schipper en op 12 Mei 1882 uit Leeuwarden naar Noord Amerika met de kinderen nrs 3 6. 7, 8 9 vertrokken Nadere bestemming onbekend tr Lw 16
Mei 1852 Maria (Marijke) Sinkeler geb Lw 15 Juni 18-30 dr van Jacob SinkeIer en Rinske Geerts Rìemersma
Uit dit huwelijk:
1 IJpkje (Annes) van Jelgerhuis geb Lw 25 Mrt 1854 overl Lw. 9 Juli 1855
2 IJpkje (Annes) van Jelgerhuis geb Lw 2 Febr 1856 tr Lw 7 Mei 1879
Johan Oostelaar geb. Deventer Stafmuzikant ie Reg Infanterie z v Derk
Oostelaar en Geesken Kortellng
3 Rinske (Annes) van Jelgerhuis geb Lw 4 Jan 1858
4 Jacob (Annes) van Jelgerhuis geb. Makkum 1860 overl Lw 4 Nov 1863
5 Johannes (Annes) van Jelgerhuis geb. Terschelli.ng 4 Sept 1862, overl Lw
23 Nov. 1863
6 Johannes (Annes) van Jelgerhuis geb Lw 24 Dec j.864
7 Jacoba íAnnes) van Jelgerhuis geb Lw 6 Dec !866
8. Anna Maria (Annes) van Jelgerhuis gei - Lw. 14 Mr: 1869
9 Catharina (Annes) van Jelgerhuis geb. Lw. 3 Apr. 1872.
VIb

ANTOON WIEBES VAN .JELGERHUIS geb. Bozum 13 Juni ged 6 Juli 1794 bakkersknecht, overl. Lw. 17 Oct. 1822 tr. Lw. 13 Febr 1814 Aalt je Lazes Hamer sma
geb. Grouw 23 Juli 1893 overl, Lw. 28 Oct 1869 dr van Laas Hijlt)es en
IJmkje Hendriks.
Uit dit huwelijk
1. Wijbe (Antoons) van Jelgerhuis volgt Vlld.
2. Laas/Lucas/ (Antoons) van Jelgerhuis , volgt VIie
3. Antoon (Antoons) van Jelgerhuis geb.Lw. 2 Deci820 overl Lw.4 Febr 1822
4. Antoon (Antoons) van Jelaerhuis. volgt VIIf

Vlld, WIJBE ANTOONS VAN JELGERHUIS geb. Lw. 26 Juni 1815, timmerman overl. Lw 23
Apr.1889, tr. Ie Lw. 9 Juni 1839 Rinske Klases Stienstra geb Lw 1 Aug 1812
overl. Lw. 29 Mrt. 1868 dr, van Klaas Lodewijks Stienstra en IJpkje Cornelis
van der Meulen.
tr. 2e Lw. 22 Mei 1873 Hiltje Bachman geb. Huizum 6 Juni 1826. overl, Lw 17
Jan. 1912, dr. van Eeltje Bachman en Rinske de Grouw
Uit het eerste huwelijk:
1. IJpkje (Wijbes) van Jelgerhuis geb. Lw. 18 Apr 1843. overl. Lw 9 Juni
1843,
2. IJpkje (Wijbes) v m Jelgerhuis geb. Lw. 12 Juli 1844, tr Lw 16 Nov. 1867
Hendrik van der Heide geb, Lw. 10 Nov- 1843 Mr. Grofsmid Lw, overl. Arnhem 21 Sept. 1897 z.v, Willem van der Heide en Tietje van der Plaats..
3. Aaltje (Wijbes) van Jelgerhuis geb,-Lw, 6 Mrt 1847. tr Lw. 30 Nov. 1870
Romke Brinkman Vleeshouwer,, z.v Hendrik Brinkman em Aukje Somers.
Vlle. LAAS (LUCAS) ANTOONS VAN JELGERHUIS. geb. . Lw. 15 Nov- 1818, Mr.
Schoenmaker
Lw, overl, Lw. 26 Dec. 1880, tr, Lw. 22 Mei 1844 Cornelia Johanna Lupkes geb
Groningen 16 Febr. 1817. overl Lw. 22 Dec. 1864 (R Kath ). dr, van Bernardus
Lupkes en Martina Mekel
Uit dit huwelijk:
1 Cornelia Johanna (Lucas) van Jelgerhuis geb. Lw 16 Juni 1843.
2 Martina {Lucas) van Jelgerhuis geb Lw-. 2 Juli 1845 overl.Lw, 24 Oct.1845
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VIIf ANTOON (ANTOONS) VAN JELGERHUIS geb Lw 17 Dec 1822, Mr TimmernKm Lw, Overl
Lw, 21 Mrt 1870 t r . Lw. 16 Mei 1863 Saakje Hendriks Porte geb Britsum 12
Mrt 1822, overl Leeuw 13 Oct. 1895 dr. van Hendrik Jochems Porte en Janke
Klazes
Uit dit huwelijk:
1 Antoon (Antoons) van Jelgerhuis geb.Lw .10 Mei 1864 overl. Lw.16 Mei 1864.
2 Aaltje (Antoons) van Jelgerhuis geb Lw. 16 Juni 1866 overl. Lw. 12 Apr.
1867
IIIc. JOHANNES RIENKS JELGERHUIS ged. Lw 12 J u l i 1696, in het l a a t s t van 1735 naar
Amsterdam vertrokken Juwelier aldaar overl. Amsterdam en aldaar op 77 Juni
1745 op het Noorderkerkhof begraven- Tr -Baadje P i e t e r s .
Volgens het begraafboek van Leeuwarden is op 28 Sept 17 64 begraven Baat je
Jelgerhuis u i t de St Jacobstraat Het i s zeer waarschijnlijk dat zij na het
overlijden van haar man in Leeuwarden terugkeerde en bij haar zoon Jouke, die
toen ook in de St Jacobstraat woonde, een tehuis vond Tot op heden zijn de
ouders van Baadje P i e t e r s n i e t gevonden evenmin haar geboorte of doopdatum
Uit d i t huwelijk;
Nasporingen om de doop van de kinderen te vinden zijn te Leeuwarden mislukt.
Het was evenwel zeker, dat de kinderen wél te Leeuwarden waren geboren Waren
de ouders Doopsgezind of Remonstrant? Doch hje rvan zijn geen archivalia Na
lang speuren ontdekt de Hr Dr J H Jelgerhuis Swildens te Amsterdam de ge
zochten in het: Archief der Remonstrantse Gemeente te Amsterdam. Daarin wordt
vermeid, dat. op 9 Februari 1736 Johannes Jelgerhuis en Baadje Pieters hebben
laten dopen:
Elisabeth oud 8. Rienk 6, Johannes 4, Hermanus 2 jaar en Jouke, een kraamkind
1 Elisabeth íjohannes'; J e l g e r h u i s geb.Lw
1727/28, ged. A dam Rem.Gem. 9
Febr. 1736.- tr. A'dam 30 Aug 1767 Pieter Roœtner '(weduwnaar van Geer.truij
Sonderek) geb. A'dam ged. Rem K 30 Nov 1723 Catechiseermeester der Re
monstrantsche Gemeente te A'dam, z v Pieter Roemer en Kornelia Overbeek.
2 Rìenk (Johannes') Jelgerhuis.. volgt IVb
3. Johannes (Johannes) Jeigerhuis. volgt IVc
4. Hermanus (Johannes) Jelgerhuis geb Leeuw 1733/1734 ged A dam Rem.Gem
9 Febr 1736.
5 Jouke (Johannes) Jelgerhuis, volgt IVd
6. Bernardus (Johannes) Jelgerhuis geb. A'dam ged Rem K 17 Febr 1739
7. Grietje {Johannes) Jelgerhuis geb A'dam ged Rem.K 23 Febr. 1744
IVb, RIENK(JOHANNES) JELGERHUIS geb Lw 13 Apr. 1729, ged A'dam Rem Gem- 9 Febr.
1736, kunstschilder, p o r t r e t t e u r en e t s e r , eerst te Leeuw , daarna te Kampen
en Delft, overl, Amsterdam 17 Apr 1806 begr Karthuizer Kerkhof 22 Apr 1806
tr.. Ie Lw. W K. 15 Apr. 1754
Wickje Bernardus Jelgerhuis.. (zie ook I l l b 5) ged.Lw. 25 Mei 1717, overl. Lw.
begraven Lw.Old Kerk, 18 Jan. 1769. dr van Bernardus Rienks Jelgerhuis en
Petronella Jilderda, t r , 2e Lw WK 18 Nov. 1769
Catharina Hesselina van Greven geb.Langweer 8 Jan.1742. overl A dam, begr
Leidsche K H, 19 Mrt, 1807, dr v Johannes v Greeven en Joha Gesina Eppinga
Uit het eerste huwelijk;
1 P i e t e r n e l l a Rienks Jelgerhuis ged.Lw.JK.22 Jan.1755. overl.Adam. begrWester Kerkhof 4 Jan.1788, tr Jean Emìlus Isac Humbert, geb.Gorcum 1760
deurwaarder, overl Ar dam 25 Oct 1825.
2. Bernardus Rienks Jelgerhuis ged, Lw J K. 16 Juni 1756
3. Johanna Rienks Jelgerhuis ged. Lw.J.K, 28 Febr 1759, overl.Amsterdam 29
J u l i 1831, tr,A'dam 4 Mrt.1798 Hendrik Vos
Uit het tweede huwelijk:
4- Johannes (Rienks) Jelgerhuis, volgt Vc
5 Geertruìd Elisabeth Rienks Jelgerhuis geb.Lw 25 Nov.ged.W K.17 Dec 1773
overl.A dam 2 Febr .begr. St .Anth. kerkhof 7 Febr. 1808. tr,A'dam 22 J u l i 1798
Pieter jacob Jmsen geb . Marken b i j Elberfeld 1765, kantoorbediende overl.
A dam 31 Mei 1813, Z,T. Jacob Jansen en Louisa Roukamp,
6, Judith Rienks Jelgerhuis geb.Lw. 9 ged.W K. 30 Dec 1774
7 Hermanus Augustus Rienks Jelgerhuis, volgt Vd
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Vc. JOHANNES RIENKS JELGERHUIS geb.Lw. 24 Sept -ed.J.K.17 Oct 1770 kunstschilder
e e r s t te Rotterdam, daarna te Delft tot omstreeks 1805 Waarschijnlijk heeff
h e t s c h i l d e r e n n i e t genoeg opgeleverd om in het levensonderhoud te kunnen
voorzien. Hij v e r s c h i j n t a l s t o n e e l s p e l e r e e r s t in de Rotterdamsche Schouw
burg en in 1802 of 1803 in de Stadsschouwburg te Amsterdam en o v e r l i j d t t e
Adam 6 Oct. 1836 begraven op het Stadskerkhof te Haarlem Hij huwde Ie Delft
I e p r o c l . O.en Nw.Kerk 3 Dec 1791 P h i l i p p i n a Maria van der Boon geb.Delft 8
Aug. ged.Remonstr.Gem. 15 Aug. 1772 o v e r l . Delft 4 Jan 1801 begr. in de Nw
Kerk 8 Jan. 1801, dr .v .Cornelis Adriaan vd-Boon en Johanna E l z e v i e r t ï 2e
Delft 14 Aug. 1803 Alida Maria Margaretha Dol ged.Delft R.K.Parochie St Jozef
26 Oct.1777 overl.Adam 13 Jan.l832, dr v.Johannes Dol en Catharina Camber
gen.
Uit het e e r s t e huwelijk
1. Catharina Hesselina Johannes J e l g e r h u i s geb.Delft 15 Sept ged- Rem Gem 14
Oct.1792.overl.Adam 18 Aug.1843, t r Amsterdam 25 Juni 1830 C o r n e l i s Johannes Roobol. geb. s-Gravenhage 4 Jan.1806 Toneelspeler, o v e r l . A d a m
12 Mei 1870 z.v. Christoffel Roobol en Frederika Sophia Cuntz C J Roobol
h e r t r . Christina Potdevin
2. Johanna Clara geb.Delft 12 Aug. 1793 ged. Rem K 29 Aug 1793. overl. A dam
28 Nov.1866. t r . Ie A dam 2 Oct.1816 P i e r r e Augustin Morin ged.A dam Fransche R.K.Kerk 9 Mrt 1795 v i o l i s t en componist overl.A dam 16 Febr 1826
zv.Augustin Toussaint Morin en Anna Merlin t r 2e Lambert Simon Lambotte
geb.A dam 1790, toneelspeler, overl. A'dam 10 J u l i 1844, z.v. Simon Lambert
Lambotte en Elizabeth Maria Wenzel.
3 . P h i l i p p i n a Maria geb.Delft 21 J u l i , ged.Rem.K.29 Aug.1794. overl,Ä dam 9
Dec.1847 tr.A'dam 7 Oct.1818 Laurens Gartman geb.Adam 4 Sept, 1792 overl
A dam 3 Febr. 1828, z.v. Jan Gartman en Maria Volmer.
4. Cornelia Adriana Johannes Jelgerhuis geb. Delft 16 Sept ged.Rem.K 9 Oct
1796. overl.A'dam 23 Aug.1826. t r . A dam 7 Aug, 1823 Frans Stemmerik, ged
A dam R.K.Kerk de K r i j t b e r g 23 Jan. l802. a r t i s t overl.Ä dam 8 Aug 1874
(hij h e r t r .Susanna J.H.Kui j p e r . ) z.v.Hendrik Stemmerik en Neeltje Oosterling.
5. Johannes Rienk (Johannes) J e l g e r h u i s geb.Delft 7 Nov ged.Rem.K,2 Dec,1798
overl.A dam, begr.Leidse Kerkhof 16 Oct. 1810.
Uit het tweede huwelijk:
6. Hermanus Augustus (Johannes) J e l g e r h u i s geb.Delft 20 Febr.ged Rem.K.21
Febr. 1804, toneelspeler in de Stadsschouwburg A'dam.. o v e r l . Ä dam 12 Mrt,
1835. ongehuwd.
Vd. HERMANUS AUGUSTUS (RENKS) JELGERHUIS geb.Leeuwarden 3 Jan.ged W K 23 Febr.
1776, winkelier en aanspreker te A'dam. overl.Ä dam 13 Nov.1837, tr.A'dam 18
Febr.1798 Jacoba van der Hagen ged.N.Kerk A'dam 23 Apr.1775 overl A'dam 11
Jan. 1848, d r . v . J a s p e r van der Hagen en Jacoba van Batenburg, overl,A'dam 11
Nov.1848.
Uit d i t huwelijk:
1. Catharina Hesselina (Hermanus) Jelgerhuis, geb. A'dam 22 Febr, ged, Rem.K.
25 Febr. 1798, overl A'dam 6 Nov, 1864, t r , Ie A'dam 17 Mrt. 1824 Jan
Freäerfk Theunis geb. A'dam,, ge3 Evang K. 15 Juni 1800» kelderknecht
o v e r l . A'dam 27 Jan. 1838, z.v. Jan Hendrik Theunis en E l i z e (Elsje) Reìjn e r s , t r . 2e A'dam 5 Aug. 1841 Jan Hendrik Eijgenrauch (Eigenrock) geb
A'dam, ged. Evang.K. 25 Dec. 1784. weduwnaar van Gezina Mouwer, hoedenmaker, overl. A'dam 28 Jan. 1844. z.v. Johan Fredrik Godlieb Eijgenrauch en
Catharina Scheffer.
2. Jacoba (Hermanus) J e l g e r h u i s geb.A dam ged.Rem.K, 17 Juni 1799, overl
A'dam 3 Apr.1863, t r . l e A'dam 5 Apr.1828 Albert Hoeseman (wedn. Jannetje
Bossu) geb.A'dam, ged.Evang. (• 7 Oct 1769, tapper, overl. A'dam 8 Apr
1835
z.v. Jan Hendrik Hoeseman en E l i s a b e t h Gouwenberg, t r . 2 e A'dam 27 Juni
1838 Klaas Blmkenstein wedn,van Maria Helt, geb Blokzij 1, $-9 O c t . 1797
schippersknecht l a t e r aardappelhandelaar A'dam, overlA'dam 5 Mrt
1842
z v Jacob Blankenstein en Jacobje Stikker
3 Geertrui Elisabeth (Hermanus) Jelgerhuis geb.Amersfoort 28 Nov.1800.overl
A'dam 13 Oct 1869, ongehuwd
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4. Johanna (Hermanus) J e l g e r h u i s geb. A dam 31 Aug ged Rem.K 14 Sept 1803
overl Adam, begr 21 Dec 1806
5 Hermanus Rìenk (Hermanus) J e l g e r h u i s geb.A : dam 7 ged.Rem.K. 19 Febr.1805
overl A'dam 7 begr 9 Oct 1810
6- Agatha Cornelia (Hermanus) J e l g e r h u i s geb Ä dam 17 Mei ged.Rem.K.2 Juni
1806. overl. Adam 26 Nov. 1867. ongehuwd.
7 Johannes (Hemanus) J e l g e r h u i s geb. A dam 7 Ged.Rem K. 19 Mrt.1809 aanspreker ongehuwd o v e r l Ä dam 15 Febr 1842.
8 Hermanus Rienk (Hermanus) J e l g e r h u i s geb A dam 24 Oct.ged Rem.K.7 Nov.
1810. overl A dam 7 Jan 1817.
9 Johanna íHermanus) J e l g e r h u i s geb Adam 10 Juni 1812 overl.Adam 10 Aug.
1815
10 Alida (Hermanus) J e l g e r h u i s geb. A dam 13 Dec 1813 overl.Ä dam 30 Mei
1814
11 Maria E l i s a b e t h (Hermanus) J e l g e r h u i s geb Adam 2 J u l i 1815 overl.Adam
1 Oct 1893, t r Adam 19 Mei 1842 P i e t e r de Boer Jr geb.A dam 5 Mrt.ged
Rem K 20 Mrt.1809 scheepstimmerman overl Adam 15 Sept 1867 z v. Pie
t e r de Boer Sr en G i j s b e r t j e Vonk
IVc JOHANNES (JOHANNES RIENKS) JELGERHUIS geb.Leeuw.1731/1732 ged A dam Rem.K.
9 Febr 1736. s c h i l d s r sbaas. o v e r l Adam 28 Dec.1812 tr A dam 18 Dec 1768
Kornelia ten Kate geb Medemblik. overl A dam 18 Aug 1808. dr v Philippus ten
Kate en Aafje Wijdenes
Uit d i t huwelijk
1 Cornelia (Johannes) J e l g e r h u i s geb. A dam ged Rem K. 7 Nov.1769.
2 Johannes (Johannes) Jelgerhuis geb A dam, ged.Rem.K. 7 Nov. 1769
3 Jan Jacob (Johannes) Jelgerhuis geb A'dam ged Rem.K 3 Oct 17704 Philippus (Johannes) Jelgerhuis volgt V
5 Ägatha Cornelia {Johannes) J e l g e r h u i s geb.Adam ged Rem.K 19 Mrt. 1773
overl A"dam 13 J u l i 1834 ongehuwd.
6 Anthony (Johannes) J e l g e r h u i s geb Adam ged Rem.K 14 Febr.1776 overl
Adam., begr 28 Nov 1776
V PHILIPPUS (JOHANNES) JELGERHUIS geb Adam, ged.Rem.K.2 Febr,1772 s c h i l d e r s
b a a s , overl A dam 19 Dec 1812, t r Ie A dam 11 Dec, 1792 Magdalena de Ridder
geb.A'dam, ged Rem K 7 J u l i 1773 overl,Ä dam begr.26 Oct. 1796 dr.v.Harmen
de Ridder en Johanna Rust t r . 2 e A dam 24 Nov.1805 Barendina Jacoba v.d.Poorten geb A'dam 3 Febr 1785 dr v Gijsbert Jacobus v d Poorten en Sara van Besekem
Uit het e e r s t e huwelijk
1 C o r n e l i a P h i l i p p u s J e l g e r h u i s geb 1793 dienstbode, overl-A'dam 28 Mei
1816.
2 Hendrik Harmen (Philippus) J e l g e r h u i s geb.A'dam. ged.Rem.K.12 Apr.1795,
o v e r l A'dam, begr 28 Juni 1796
U i t het 2e huwelijk:
3 Johannes Philippus (Philippus) J e l g e r h u i s geb.A'dam 3 Juni, ged.Rem.K.12
Juni 1808„ over l.A' dam 16 Sept 1810, begr 18 Sept. 1810.
IVd JOUKE (JOHANNES) JELGERHUIS geb.A'dam 1736 ged.Rem.K.9 Febr.1736, Zilversmid
in 1756 vermeld a l s goudsmid., woonde in 1768 in de St. Jacobstraat te Leeuw.,
o v e r i . F r m e k e r 4 Dec. 1805.- begraven Huizum 13 Dec.1805 tr.Lw,W.K.28 Nov. 1756
G e r t i e Lentz geb.Lw,.. ged.Ev.Luth.K.31 Oct.1734, overl,Lw.4 Apr.1807 d r . v .
Fredericus Lentz en Dorothea Haìjinga
Uit d i t huwelijk:
1 Dorothea Joukes J e l g e r h u i s geb.Lw,.- ged.J.K.5 Juni 1757, o v e r l . B l i j a 23
Nov 1824, trlLw. W.K. 28 Mei 1786 Coenraad Dienée, vermoedelijk gsïcneiden
2 Batie Joukes J e l g e r h u i s geb.Lw,, ged.W.K 25 Apr 1760; t r 1e Harlingen, 25
J u l i 1779 Sjoerd Foppes Foppinga, overl,Harlingen 11 Jan.1790,tr. 2e Har lìngen 14 Apr. 1795 Willem de Vries,
3 Froukje Joukes J e l g e r h u i s geb Lw,ged W.K 26 Febr 1762.overl.Lw 6 Jan 1810
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E l i s a b e t h Joukes J e l g e r h u i s geb Lw 28 Nov
ged W K 2i Dec '.'?b4 ••••-. Í " ' .
Harlingen 11 Febr i819 í. r Harlingen i4 Mei 1786 Georg Jacob Ke..'• i.'.tfr
maker overl Harlingen 20 Mei 1816. z v Jacob Kei. i. en ?
5 Johanna Joukes Jelgerhuis geb Lw ged WK 23 Foor í770 overl ï.w 2 Dec ...82Ö
t r Lw W K 6 Dec 1789 Feike Johannes Klemmer ged Warga 20 Oc; .;.765
kaasdrager Lw over 3. Lw 17 Aug 1826 z v Johannes Fei.kes en Te. ,e Va'.k
F J Klemmer h e r t r Lw 6 Mc-i. 1826 Chr,.st. ma Philippina Charlolte S t e i n van
Ruth
6 Jacomina Joukes Jelgerhuis geb. 15 Febr ged Ï K i Mr f: 1773 over). Lw 6 Juli
1832 t r ie Lw W K 4 Janl795 IJsbrand Tjepkes Gatsonides geb Lw . ged JK
3 J u l i 1771, huisonderwij zer overl Lw 25 j'uni 1813 z. v Tjepke Hendriks
Gatsonides en Anna Margrita Kuinders. tr 2e Lw 29 Juli 1815 Willem P l e i e r s
Broekman geb.Lw 5 Febr ged J K 22 Febr 1795 schooìonderwij. zer over.L L.w
1 Mrt 1855 7. v P i e t e r Broekman en Gerdina Jansen W P Broekman h e r t r . Har'
lingen 1 Nov 1832 Vroukje Keil geb Harl 18 Jul.. 1802, overl. Lw 9 Jan :,.879
dr.v Georg Jacob Keil en Elisabeth Joukes Jelgerhuis
7 Johannes Hermanus joukes Jelgerhuis volgt V
JOHANNES HERMANUS JOUKES JELGERHUIS geb.Lw 12 ged W K 30 Oct 1778.overl Lw
7 Dec 1809 tr Lw W K 29 Jan 1797 Elisabeth Helena Broman geb Vìekkeíjord 28
Mrt.1780 overl Lw 7 Apr 1852 dr v Ds Jacobus Broman en Engeìiena Lieme
ÎE1.H Bromm hertr.Lw i i Mrt. 1816 P i e t e r Reínhart ;
Uit d i t huwelijk.
1 Engelina Jacoba Johannes J e l g e r h u i s geb Lw 14 Sept ged W K 29 Sept 1797
overl A dam 9 Mei 1881.tr Lw 15 Febr 1818 Joannes Swildens.geb Lw 30 Sept:
ged.R.K Kerk op de Nieuwstad 30 Sept, 1787 Koffiehuishouder Lw , o v e r l .
Lw 2 Mrt 1867 z v Joannes Swildens en Maria Lucia Roeland
2 Jouke Johannes Jeigerhuis geb.Lw 23 Dec 1799 ged W K 17 Jan.1800 overl
Lw begr 9 Oct 1800
3 Gertje Johannes J e l g e r h u i s geb.27 Sept.ged W K 21 Oct 1801 overl Lw 28
Apr 1882
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Bijzonderheden over de Familie Jelgerhuis
1646 1954
II Rienck Jansen en Geertruid Arcerius koopen van Otto Cramers, Schryver
van een Comp. infanterie e a. de gerechte helfte van de Huizinge,
' t Coffihuis genaamd, staande en gelegen bij de Waegh op de hoek van
de Dyck te Leeuwarden voor 2450 car, g (van 20 st) Gr.Consentboek Lw.
22 Sept 1703 6 jaar later koopen Rienk Jansen en Geertr. Arcerius
van Juffr Haeckienv- Hemmenga. wed. van de Capt. Lambertus v. Beintema e. a. de andere helft van het (bovengenoemde) door de koopers
bewoonde huis voor 1870 car. g.
Gr.Consentboek Lw, 21 Sept 1709
Maria Jelgerhuis. egte huisvr van Frans Keyert Camerbewaerder der
Ed.Mog,Heeren Staaten v.Friesland, gesterkt met deselve. Paulus Jelgerhuis, juwelier, Bernardus Jelgerhuis. Mr, Silversmid en Johannes
Jelgerhuis. juwelier, alle woonagtig binnen ende even buiten Leeuwarden bekenne
••-• verkocht te hebben aan Gysbert Douwes. coopman
in laakenen en Ytie Gysberts. egtel, binnen ged? Stadt Seekere hondert golt gis. jaarlykse eeuwige pagt, gaande uit een wel gelegen
grote huisinge, staande bij de Drol binnen Leeuwarden voors.. welke
huisinge tegenwoordig Dirk Jansen cum uxore in eigendom toebehoort
en wordende bij üilke Libarius, Mr Koekebakker. cum uxore gebruikt
--—-- voor de sº van een duysent agt hondert twe en twintig gout •
guldens en seven strs.
Leeuwarden, den 13 December 1725Gr Cons. boek Lw 25 Jan. 1726
(Uit deze acte blijkt dus dat Rienk Jansen Jelgerhuis en Geertruid Arcerius beide zijn overleden)
Van de tinnegieter Rienck Jansen Jelgerhuis is geen werk bekend
De combinatie Mr Tinnegieter en Koffieschenker is onduidelijk en
zou als volgt te verklaren kunnen zijn Het bepalen van de keuze
van de te koop zijnde, of te maken stukken ko*n wel eens lang duren.
Om de zaken vlot te doen verlopen zou de koffie misschien kunnen
helpen. Het is ook mogelijk dat de verkoop van koffie alléén een bijverdienste is geweest. Het bovenstaande zou ook kunnen gelden voor
de combinatie juwelier-koffieschenker.
II sub 3. Nazaten van Maria Rienks Jelgerhuis en Frans Keyert;
1. Rienk Keyert ged. Lw. W, K. 20 Dec. 1709. overl, Lw. 10 Jan. 1775,
tr. Lw. 15 Mei 1740 Ymkje Meekma. Kunst- en portret-, doch ook
behangselschilder. In 1740 was hij kamerbewaarder der Staten zonder salaris In 1752 werd hij als zodanig met salaris benoemd
Het leven van Rienk Keyert is door Dr J. G, Avis beschreven en opgenomen in de Vrije Fries, deel 37, 1943.
2 Geertruid Elisabeth ged. Lw. 30 Jan.1705, tr. Lw. 26 Juli 1733
Jan Borgrink. ged. Lw. 18 Juli 1708, apotheker, bet overgrootouders van Mevr. L.M.A. Vorenkamp-Borgrink, wier ouders destijds
op de Kelders hebben gewoond.
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lila. Paulus Rienks Jelgerhnis: ©verlijdensdatum niet gevonden. Hij L--Ì
verm begraven te Huizum Een begraafboek uit die tijd is daar nit •;,
aanwezig
Illb, sub 1. Ds Johannes Snoek ontving in 1780 f 125. - voor een half jaar kost
geld voor de zoon van Cornelis van Scheltinga. wonend op Friesma
state te Idaard ••
IVa. Johs Bern. v, Jelgerhuis bezat in 1785 de zathe no, 3 te Rijperkerk
groot 66 pondemaat.. in 1797 staat deze op naam van zíjn weduwe
sub 5. Poppe Anes v d Wal was in 1778 leerjongen bij Bernardus Eerdmans
te Bolsward, Er is geen werk van hem bekend Van zijn overlijden te
Einden, kon door de vernieling van Emden. waarbij veel archivalia,
zijn verbrand, geen bevestiging worden verkregen Het laatste geldt
ook voor de nrs. IV 8, 9„ 10 en 12.
Va. Bernardus Johs. v. Jelgerhuis moet voor 15 Juni 1806 zijn overleden,
op die dag overleed zijn vrouw en wordt dan als weduwe vermeld, nalatende 4 kinderen en 3 kleinkinderen.
Over de kinderen uit dit huwelijk (Va 2. 3. 4) konden van Emden geen
nadere gegevens worden verkregen.
sub 1. Anna (Bernardus) v Jelgerhuis × Ulrich Wilhelm Bertram, Een nazaat
van dit echtpaar is Dr. Johannes Stracke. zenuwarts te Emden
Vb. Vermoedelijk heeft dit echtpaar nog een zoon gehad (no. 7) n, 1 Willem. Op 28 Aug. 1835 overleed te A'dam Willem v Jelgerhuis oud 34
jaar eerst kleermaker, later kassiersbediende Volgens opgav6 bij
zijn huwelijk geboren op 10 Dec 1801 Deze trouwde Ä dam ie 20 Jan,
1830 Johanna Louisa Bakels geb, A' dam. ald ged. in de Wester Kerk
28 Juni 1807 T A'dam 19 Sept.1832: dr. v, Adrianus Bakels en Lammetje Schilder, tr. 2e A'dam 15 Mei 1834 Cornelia Helena Hemmen geb.
A'dam 23 Juni. ged, in de Mozes- & Aäronkerk 23 Juni 1811, overl.
A'dam 9 Febr. 1896. dr v. Johannes Hemmen en Lena Heyt,
Uit het Ie huwelijk:
1. Levenloos geb. A' dam 9 Aug, 1829.
2. Johanna Maria Elisabeth geb A" dam 27 Mei 1832. overl A'dam 5
Sept.1832
3. Willem geb, A'dam 27 Mei 1832. overl. A' dam 1 Sept. 1832,
Uit het 2e huwelijk:
4. Levenloos geb, A' dam 20 Aug. 1835.
Bovenverm, Willem is volgens de trouw-en overlijdensacten en zoon
van Willem, v, Jelgerhuis en Elisabeth Meetsma. Dit echtpaar was te
A'dam niet als overleden te vinden, Het is echter mogelijk, dat deze namen wat 'verhollandst' zijn. en oorspronkelijk ïïiebe en Wytske
zijn geweest. Doch het is ook mogelijk, dat Willem (Senior) en Elisabeth Meetsma nog niet ontdekte personen zijn.
"Vla sub 2 Het overlijden van Harmke is niet gevonden. Doch te .Amsterdam overlijdt in het Binnengasthuis op 27 Juli 1836 Harmina Jelgerhuis.
• 'naaister, 19 jaar oud Mogelijk zijn de namen Harmke en Harmina van
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een en dezelfde persoon. De namen der ouders werden niet in de acte
vermeld.
Vila sub 1. Wybe v. Jelgerhuis vertrok in 1890 naar N. Amerika,
" 2. Sjoukje v. Jelgerhuis en Jan Tacoma vertrokken 23 Apr, 1869 naar
r-j. Amerika, zij woonden in 1870 te Hamilton City Ohio en in 1873/75
te Indianapolis (volgens advertenties in de Leeuwarder Courant).
" 3. 4, 5, 8. 9, 10 Vertrokken met hunne ouders naar N. Amerika (Indianapolis)
• Door het ontbreken van de adressen van bovenverm. personen kon
deze tak niet worden uitgewerkt,
VIIc Gelijk aan de laatste alinea van VIIa.
IIIc Johs. Rienks Jelgerhuis wordt te A' dam ook diamantzetter genoemd.
I'.ij is in 1734/35 naar A; dam verhuisd Van zijne kinderen, t.w I.er •
manus. Dernardus en Grietje zijn geen gegevens omtrent huwelijk en
overlijden gevonden
IVb Over Rienk Johs.Jelgerhuis en zijn zoon Johannes heeft de heer A. E.
d' Ailly te Amsterdam een zeer interessante studie geschreven, die is
opgenomen in het jaarboek 1937 van de Ver. Amstelodarurn Uit dit bij
toeval gevonden artikel citeer ik het volgende
Rienk Jelgerhuis was iemand met meer dan middelmatige begaafdheid
hij kwam voort uit een Friesegoudsmedenfamilie en wellicht heeft
hij daaraan zijn liefhebberij voor de graveerkunst te danken. Kij
heeft zich in hoofdzaak op het portret gespecialiseerd en had hierin een dusdanige routine verworven, dat hij • volgens zijn eigen
opgave • 7763 portretten heeft gemaakt Als handig knutselaar zette
.lij een miniatuur toneel in elkaar met lenzen ervoor, teneinde een
fraai dieptebeeld te verkrijgen; zijn zoontje Johannes zal zeker
belangstelling hiervoor hebben gekoesterd Rienk was zeer bedreven
in de wis- en natuurkunde en hij had een geprononceerde critische
begaafdheid
Behalve portretten schilderde hij in Leeuwarden ook schoorsteenstukken. Kamerbehangsels, bas-reliefs. kamerschermen en dessus,-de-porte
(o. a voor de raadzaal in de Friese hoofdstad) en gaf hij tekenlessen, zoals verscheidene annonces in de Leeuwarder Courant aantonen.
Vc Johs. Rienks Jelgerhuis
Met zijn vader heeft Johannes in de eerste plaats gemeen de artisv
tieke begaafdheid. Van zijn jeugd is weinig bekend. De verschillende
encyclopedieën vermelden, dat zijn vader zijn leermeester werd. zowel voor het grafische als het tekenvak. Daarna heeft Johannes zijn
studie voortgezet bij den Amsterdamsen landschapschilder P. Barbiers
Pzn. Zijn vroegst bekende tekening dateert van 1787, een opvallend
knap werk van een 17 jarig jongeling, Zijn leermeester een neef
van den decoratieschilder van den Amsterdamsen Schouwburg, Pieter
Barbiers, zal hem wellicht den weg tot het toneel hebben gewezen
22
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Johs Rienks
Jelgerhuis
1770-1836

In 1791 had hij, toen wonend in Delft, gesolliciteerd naar een plaats
in het toneelgezelschap van Van Dinsen te Rotterdam welke betrekking
hij ook verkreeg en gedurende één speelseizoen heeft vervuld, hij.
vestigde zich dat jaar metterwoon te Rotterdam, Op 3 Dec, 1791 werd
zijn ondertrouw aangetekend met de Delftse Schone Philippina Maria
van der Boon. Zijn schoonvader nam hem in zijn zaak op. Het i s niet
bekend wat voor onderneming dit is geweest. Ook in Delft schilderde
Johs. fraaie stukken» vooral kerkinterieurs. Toen zijn schoonvader
in 1804 was gestorven, bleek aan zijn zaak niet veel rendabels meer
te zitten en daar het tekenvak vermoedelijk niet voldoende opleverde om een gezin met zes kinderen te onderhouden werd het voor J e l gerhuis zaak om naar een vaste bron van inkomsten om te zien. Hij
wendde zich naar het toneel, Op 8 Jan. 1802 vervulde hij te A' dam
een gastrol, in 1804 vertolkte hij King Lear in de A'.damse Schouwburg in 1805 kreeg hij daar zijn vaste aanstelling.
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In de daarop volgende jaren 1806 1310 verloor hij zijn ouders, zijn
zoon Rienk en zijn jongste zuster In 1826 stierf zijn jongste dochter, in 1832 zijn 2e vrouw en in 1835 zijn zoon uit het 2e huwelijk.
Wijziging in de toneelleiding heeft hem veel verdriet bezorgd Na
een ziekbed van een halfjaar overleed Johannes op 6 Oct. 1836 en
werd hij op zijn verzoek op het Stadskerkhof te Haarlem begraven.
In het artikel wordt een gedocumenteerde opsomming gegeven van de
door Johannes gemaakte schilderijen, etsen etc. etc.
Johannes dochters (een viertal) en zijn zoon uit het 2e huwelijk
zijn alle op de planken verschenen, de dochters trouwden met mannen
uit de toneel-of muziekwereld. De 3e dochter Philippina Maria trouwde den toneelspeler Gartman, hun dochter Maria Johanna huwde den musicus Kleine, zij was de beroemde actrice, die later waardig werd
gekeurd naamgeefster van een plantsoen te worden. Ook haar zusters
Alida Margaretha en Jans vonden haar loopbaan op de planken,
Wanneer ik (Mr A E. d' Ailly) mijn eindoordeel over Jelgerhuis'
kunstloopbaan in enkele woorden wil neerleggen, zou ik zeggen, dat
hij een groot toneelspeler en een verdienstelijk schilder is geweest
In de eerste richting heeft hij zeer zeker meer gepresteerd, ook in
theoretischen zin. door zijn standaardwerk en als docent. Het was
mij. als kleinzoon van zijn vriend, een aangename taak voor dezen
belangwekkenden en sympathieken kunstenaar de aandacht te vragen,
die hem billijkerwijze toekomt,
Tot zover het citaat uit het artikel van den Heer A,E. d'Ailly.
IVb Rienk Johs. Jelgerhuis, In 1788 brengen zijn kinderen Johannes.
Geertruid. Elisabeth en Kermanus hunne attestaties van Leeuwarden
naar de Rem, Gem. te Amsterdam.
Het begraafboek van Leeuw, vermeldt, dat op 20 Jan. 1775 een kind
van Rienk Jelgerhuis is begraven. Dit zal Judith geb, 9 ged. 30 Dec.
1774 zijn.
Vd Hermanus Augustus Rienks Jelgerhuis, Over zijn kinderen zijn geen
vermeidenswaarde bijzonderheden bekend,
IVc Johannes (Johannes) Jelgerhuis. Geen bijzonderheden bekend. (Hetzelfde geldt voor zijn kinderen.)
IVd Jouke Johannes Jelgerhuis. Van hem is alleen zijn meesterstuk bekend.,
n. 1, een zilveren filigrainbeker. Deze is via mijn overgrootmoeder
Froukje Keil, dochter van Elisabeth Joukes Jelgerhuis en Georg Jacob Keil, aan mijn grootmoeder Elisabeth Jelgerhuis Broekman vermaakt.
De beker is aan het Friesch Genootschap in bruikleen afgestaan.
V Johs. Hermanus Swildens,
sub 1„Engelina Jacoba Jelgerhuis, getrouwd met Joannes Swildens, zijn de
voorouders van de familie Jelgerhuis Swildens,
sub2.Gertje Johannes Jelgerhuis. Deze was in het bezit van de schilderijen van Viïybe van Jelgerhuis en zijn kleindochter Mayke Gerrits Jel24
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gerhuis, zij heeft ze vermaakt aan den Heer F. A. Posthuma, destijds
Minister van Landb. en Visserij, die ze aan het Friesch Genootschap
heeft geschonken. De schilderijen zijn door het Fr. Genootschap in
bruikleen afgestaan aan de Gemeente Leeuwarden.
Hoe kwam Rienk Jansen, de tinnegieter
aan de Familienaam Jelgerhuis ?
In de eerste jaren van de 18e eeuw komt Rienk Jansen met de familienaam Jelgerhuis voor. voorheen vindt men hem en zijn vader zonder die naam. Er moet toch een reden zijn geweest om Jelgerhuis te
kiezen. Het heeft lang geduurd voordat de oplossing in zicht kwam.
Rienks nazaten Bernardus Rienks 1692-1766 Johannes Bernardus 17231786 en Jouke Johannes 1736-1805, allen goud en zilbersmeden voerden als meesterteken hun initialen, n. 1, B.I.s I.I. en J. J. doch
Bernardus Johannes nam als meesterteken een wapen, n,1. gedeeld;
rechts de friese halve adelaar, links doorsneden, (onduidelijk)
a. een zes puntige ster, b. een franse lelie,
Rietstap vermeldt een wapen Jelgerhuis a. v. gedeeld rechts de
friese halve adelaar, links doorsneden a. een zespuntige ster op
blauw, b. een franse lelie op rood. helmteken een franse lelie Op
de schilderijen in het stadhuis zijn de wapens a. v.: gedeeld rechts
friese halve adelaar, links doorsneden a, een zespuntige ster, b,
franse lelie. Kelmteken een zittende kat.
Op wapenborden komt het wapen Jelgerhuis enkele malen voor in de
uitvoering als door Rietstap vermeld, doch soms met een roos inplaats van de franse lelie.
liet kon haast niet anders of er moest een verband tussen de oude
familie Jelgerhuis en de tinnegieter zijn.
In het jaarboek 1951 v/h Geneal, Wurkforbân is o,m, opgenomen een
artikel van den Heer R. S. Roorda, getiteld: Hwer kin men testaminten fine. Hierin stond een zéér belangrijke naam, n. 1, Bauck Gerrits
Jelgerhuis, die op 9 Febr, 1606 testeert. Dit fidei commissair gestelde testament,dat ook aanduiding geeft over haar naaste familieleden, gaf aanleiding tot narigheden. zij het dan een kleine honderd
jaar later. Toen bleek, dat de nazaten de bepalingen van het testament hadden ontdoken, waarna een der weinige erfgenamen, n, 1. Geertruid Arcerius. de vrouw van Rienk Jansen, het geschil voor het Hof
van Friesland bracht. Het in het Rijksarchief aanwezige dossier over
deze rechtzaak bracht zeer veel licht. Ten eerste gaf een overzicht
van de nazaten der erfgenamen van Bauck Gerrits veel klaarheid,- ten
tweede bleek dat Geertruid Arcerius de enige erfgename was. Het is
ai et gelukt om het geldelijke bedrag van de erfenis dat Geertruid
Arcerius toekwam, te ontdekken. Wel waren in en om de stad panden
en landen waarop jaarlijkse eeuwige grondpachten rusten tot een bedrag van ongeveer 200 g., deze kwamen ook aan Geertruid Arcerius
Uit een en ander kan «orden opgemaakt, dat zij een tamelijk vermogende vrouw was, Bovendien had het echtpaar het grote huis op de
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hoek van de Nieuwestad en Wirdumerdijk gekocht. Het kan dus voor de
hand liggen, dat Rienk Jansen de naam Jelgerhuis tot de zijne nam
om op die wijze de naam van de erflaatster te eren.
Het verband tussen Rienk Jansen Jelgerhuis en de
Jelgerhuizen uit de 15e en 16e eeuw.
De ontdekking van het testament van Bauck Gerrits Jelgerhuis heeft
de oude legende van de verwantschap tot waarheid gemaakt. Het heeft
vele jaren geduurd voordat de oplossing werd gevonden.
Niet lang geleden kreeg Dr. v. d.Kooy, de Voorzitter v/h Geneal,
Wurkforbân de gelegenheid tot aankoop van een bundel genealogiSn,
samengesteld door den Heer Murray Bakker. Bij onderzoek bleek mij.
dat zich hierbij de genealogie Jelgerhuis bevond, welke, in 1150 beginnende, en met de kinderen van Wybe Gerrits van Jelgerhuis, meermalen burgemeester van Leeuwarden en overleden in 1534.eindigende.
De stamreeks begint met Jelger van Jelgerhuis (Ethel Ethelgera van
Ethelgeraburen thoe Ethelgerahuys, wiens nazaten zeer fragmentarisch
worden aangegeven en door het ontbreken van archivalia te Leeuwarden
niet kunnen worden gecontroleerd. Met een Gerrit, die geboren moet
zijn omstreeks 1425/30 krijgen wij wat vastere grond., Kij moet overleden zijn voor 1511 en was getrouwd met Jets
die hertrouwde
met een Jan Ripperts. Volgens M.B. had dit echtpaar zeker een zoon
Wybe geboren ca. 1466. overl, Leeuwarden na 13 Apr. en voor 21 Mei
1534. Deze Wybe is afgebeeld op het Schilderij, waarvan nevenstaande
foto. In verband met zijn stiefvader werd hij ook wel Wybe Jan Ripperts genoemd Wybe trouwde Ie voor 1500 met Sjouck Eelckes. Zij
testeerden 28 Sept. 1527 en zijn vrouw is kort daarop overleden.
Daarna hertrouwde Wybe met Bauck. .... en testeerden zij 13 Apr 1534,
ïíybe was een belangrijk man, burgemeester, medestichter van het witte nonnenklooster en van het St Anthoniegasthuis, eigenaar van Jelgerahuis a/h, Schoenmakersperk. Jelgerahof en Jelgerhuisstate aan
het Z, Vliet en Achter de Koven enz. Kij was een gunsteling van Keizer Karel de Vijfde, werd in 1517 in den Adelstand verheven en verkreeg tal van privilege' s. Zijn weduwe wordt in het archief van het
St, Anthoniegasthuis in 1543 als gasthuismoer vermeld.
Uit dit huwelijk kwamen, voor zover bekend een zoon Gerrit en een
dochter Sjouck, Eerstgenoemde geb. circa 1530. meermalen Burgemeester van Leeuwarden, overleden omstreeks 1600. trouwde Phy Jayema,
Hij was eveneens een der leidende figuren van het St. Anthonygasthuis. Ten tijde van de reformatie is hij niet naar Duitsland uitgeweken, In de ºconscriptio exulum' komt zijn naam niet voor. Nadat
de rust was teruggekeerd, woont hij weer met zijn kinderen over de
Kelders te Leeuwarden.
Volgens Murray Bakker had Gerrit Wybes de volgende kinderen:
1. Wybe ten tijde van de Reformatie (volgens de conscriptio Exulum)
uitgeweken, officier en in 1581 te Delfzijl overleden. Kij
werd te Farmsum begraven,
26
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3
4.
5

Bauck, getrouwd met de Hopman Wybe Hettes.
Trijntje, overl 29 Apr. 1623 getrouwd met Pieter Styp, *)
Maycke
"
" Regnerus Bras
Douwe Jayema, innocent

Gerrits kinderen 2- 3, 4 en 5 komen in het testament van Bauck
Gerrits. en in de Gr.Consentboeken van Leeuw voor. alsmede 2 nazaten van Sjouck, hieronder vermeld
Het artikel 'Waar woonde Jan Jansen Starter' van de hand van Drs.
K.M. Mensonides, opgenomen in I t Beaken 1953 no, 1 bevat ook gegevens
over de nazaten van Wybe Gerrits en van Rienk Jansen Uit dit a r t i kel blijkt de familieverhouding voldoende.
Sjouck Wybes v Jelgerhuis. geb. tussen 1527 en 1530, overl, 4 Juni 1573 en begraven t e Wier t r 3e Andries van Beslinga. t r 2e
Goslyck van Hiddema. overl 16 Apr 1593 (72 j a a r oud) en begraven
t e Wier. Uit het Ie huwelijk een dochter Jetske v Beslinga. die t r
met Douwe van Sytzama. u i t welfe huwelijk een dochter Sjouck (zie
het testament)
Uit het 2e huwelijk een zoon Andries v Hiddema., getr. met Aelcke
Otto' s van Galama, waaruit 3 kinderen 1 Goslyck getr Jel v. De-kama. 2. Eets getr, met Tjalling Tjallings van Eysinga, 3 Sjouck
getr. met Epe Bartholts v Douma,
Alhoewel Burgemeester Wybe G e r r i t s tot den adel heeft behoord,
komt zijn naam niet voor in het stamboek v d Friesche Adel (v. Hal-mael en de Kaan Hettema). Slechts Sjouck Wijbes wordt even vermeld
De oorkonden betreffende Wybe Gerrits en zijn voorouders berusten
thans in het klooster der Predikheeren te Gent
Nog niet geídentificeerd zijn Claes Piers Jelgerhuis. te Leeuwarden Burger geworden in 1585, alsmede
Pier tot Jelgerhuys voorkomend in het Recesboek van Renn aarderadeei 3 Febr. 1585, en een P i e r Gerbrands Jelgerhuis Ongetwijfeld
zíjn deze personen verwant aan Burgemeester Wybe
§yds Taekes (Jelgerhuis) koopman te Leeuwarden, getr in 1739 met
Maria Schaaf, komt pas in de 2e helft van de 18e eeuw met de naam
Jelgerhuis voor.
Jan Klazes (Jelgerhuis) Landbouwer te St. Jacobi Par. daarna t e
Minnertsga, en zijn nazaten kon evenmin worden geïdentificeerd
Met het voorafgaande i s het verloop van de familie Jelgerhuis
geschetst. In de genealogie zijn er hiaten, die onoplosbaar bleken
In de loop der jaren zijn veel archivalia zoek geraakt b.v. begraaf
boeken die bij de kerken waren ondergebracht. Van de hegraafboeken
van Leeuwarden ontbreekt het deel van 1693 tot 1724.
Mogelijk zal in de toekomst nog wel eens i e t s worden gevonden
Het grafsteenonderzoek uitgevoerd door het Geneal. Wurkforbân gaat
regelmatig door. Hopelijk k r i j g t het G, W. de kans om de tot nu toe
de door de vloeren bedekte grafstenen van de Jacobijner en Westerkerk te Leeuwarden t e noteren en t e fotograferen.
28
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Alvorens deze genealogie te besluiten, betuig ik mijn hartelijke
dank aan allen, die mij in de loop der jaren aan gegevens over de familie hebben geholpen
Ik ben zeer erkentelijk voor de hulp van H.H. Rijksarchivarissen
van Friesland en Noord-Holland en ILH.Gemeente Archivarissen van Leeuwarden en Amsterdam en hunne ambtenaren.
Bij het besluit om deze genealogie in druk te doen verschijnen, zou
de Heer W.Dolk, wetenschappelijk ambtenaar van het Gemeente-archief te
Leeuwarden het gedeelte vö'dr 1650 voor zijn rekening nemen. Spoedig
daarna (in April 1953) is de heer Dolk ziek geworden en is tot op heden nog niet hersteld. Het heeft mij zeer gespeten deze zeer te waarderen hulp te moeten missen, die ongetwijfeld veel meer over de burgemeestersfamilie zou hebben ontdekt
Voor aanvullingen of verbeteringen houd ik mij gaarne aanbevolen
J. Y.. Feenstra,
0. Grachtswal 27,
Leeuwarden
Nagekomen aanvulling:
IIIc Sub 4 pag.16 Hermanus (Johannes) Jelgerhuis in 1761/64 bootmansmaat op het Schip Rijnland (Archief v/d Admiraliteit Alg.Rijksarchief ' s Hage.

Afkortingen bij doopdata
J.K. = Jacobijnerkerk.
W K . - Westerkerk,
G.K. - Galileeërkerk.

*) Pieter Styp en Trijntje Gerrits van Jelgerhuijs zijn de overgrootouders van
Geertruid Arcerius, de vrouw van Rienk Jansen Jelgerhuis.
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I Jan Pouwels
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II Rienk Jansen
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l i l a Paulus
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Bernardus

IVct Jo^^annes
Va Bernardus

Vb Wiebe

Vla Johannes

VIb Antoon
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VIIc Anne

I I I c Johannes
IVb Rienk

IVc Johannes

Vc Johannes Vd Hermanus Vc Philippus
Augus tus

IVd Jouke
Vf Johannes Hermanus

Vl-Id Wybe VIIe Laas Vllf Antoon

nardus
Villa Schelte
IXaBer- IXbSiebe
nardus

VIlib Jochem
IXc Johs. Leonardus

Xajo- XbSchelte Xc Schelte Xd Johs. Xe Bern.Leonardus
hannes
Jacs.
Schel te

W

Wumkes.nl

,

IN HERALDYSKE FLATER YN DE
NOARD FRYSKE KRUSFLAGGE
Elk dy ' t de nei de o ar de wraldkriich fan Gunnar Wangel makke kleurefilm oer Koard-Fryslân sjoen hat s i l noch wol heuge, dat oan de ein
dêrfan mank de bikende Skandinavyske krúsflaggen ek i t gölj, rüdj en
ween fan ús stanl-ruorren wappere. ek mei i ' krúsflaggemotyf, d,w, s. in
'ween' krüs op in rüdj greater krús en dat wer op in gölj' fjild.
Dy flagge is net-offysjeel en noch nij,
De l e s t e eigenskip hat hja raienskiplik mei de krúsflaggen fan Noarmanje. Noard-Ingermanlân, Skâne, de oarlochsflagge fan Letlân, East •
Kareelje, de Älandseilannen (dy't licht fan ' t j i e r de offysjele goedkarring k r i j e ) , en dy fan de Föroyar (dy ' L by de home rule-wet fan
1947 offysjeel waerd), Dizze nije flaggen leveren foar de makkers de
harren blykber net biwust wurden swierrichheit op. dat âlde nasjonale
kleuren forwurke wurde moasten yn in fan Denemark. Sweden Finlân, Noarwei en Iislân liend motyf- i t krtís. Sa' t bikend wêze mei fortoane de
flaggen fan de neamde lânnen resp
in wyt krüs
op in reade ûndergroun
in giel krús
op in blauwe ûndergroun
in blau krús
op in wite tìndergroun
in blau krüs op in wyt krtís op in reade ûndergroun,
in read krtís op in wyt krüs op in blauwe ûndergroun
I t fait jin op dat by al dizze f l a ^ i í 1 íoldien is oan de heraldyske
wet metael op kleur en kieur op raetael. Dat j i l d t net foar de F^royar
dy't read op (ljocht-) blau op wyt hat foar East-Kareelje mei syn swart
op read op grien, foar Noard-Ingermanlân blau op read op giel. enlikemin foar Noard-Fryslân s a ' t wy boppe seagen Heraldysk sjoen binne al
dy flaggen in miskream. In wapenkundich forantwurde oplossing hie west;
ween' op ' g o l j ' op rüdj' of oarsotn. byneed ween' op 'gölj'
op
'rüdj1 (dus 3 krusen) op in gölj" fjild. De flagge fan de Föroyingers,de oaren l i t t e wy h j i r as minder wichtich mar bûten bìskôging elk kin
der foar himsels in analoge oplossing foar sykje • dy't wierskynlik graech
de selde kleuren hâlde wolleashar neiste sibben. ftoaren en lislanders,
soe mei in lytse foroaring yn oarder wêze. nml. troch i t reade krtís earst
op in witen en dat wer op in blauwen to lizzen mei bihâld fan de wite
ûndergroun.
Tórshavn, Krysttyd 1953.
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DE 64 KWARTIEREN VAN JAN KOOPMANS EN
ALIDA CHRISTIANA HANEKAMP V HARINXMA
In het Jierboekje 1954 moest zoals gewoonlijk naast een verscheiden'
heid van artikelen op genealogisch gebied ook weer een kwartierstaat
worden opgenomen. Daarvoor is dit jaar de keuze gevallen op die van de
grondleggers van Koopmans' Meelfabrieken
Een kort overzicht van de vlucht die het bedrijf inde loop der jaren
heeft genomen, is hier misschien niet misplaatst
De grutterij, die in 1846 door Uilke Klazes Koopmans te Holwerd werd
gesticht, werd in 1876 naar het N Vliet no 17 te Leeuwarden verplaatst
Het pand werd in de loop der jaren uitgebreid eerst door U K:Koopmans
daarna door zijn zoon Jan In 1920 werd besloten tot radicale uitbreiding naar het N Kanaal, waar onder leiding van de zoons U D.J. en
J..W Koopmans een geheel nieuwe fabriek werd gebouwd De omvang van
het tegenwoordige fabriekscomplex is wel bekend Het grutterijtje, waarmede U.K. K. in Holwerd met een paar man personeel begon., is thans uitgegroeid tot een bedrijf waarin ruim 400 mensen werkzaam zijn
Het is zeer zeker interessant de kwartieren te publiceren van een familie, wier bedrijf in één eeuw tijds een zo grote vlucht heeft genomen
De hiaten die in de kwartierstaat voorkomen, zijn grotendeels ontstaan doordat van de Doopsgez gemeente waartoe de families Koopmans
Dykstra en Bierma behoren géén doopboeken bestaan, bovendien zijn van
enkele kerkelijke gemeenten de archivalia zoekgeraakt
I

l Jan Koopmans geb Holwerd 5 April 1856, meelfabrikant te Leeuwarden, functies in het openbare leven: voorzitter v d Onderl
Brandwaarborg Mij, De Nijverheid, lid v d gemeenteraad 1909
1917. boekhouder van de Doopsgezinde gemeente, bestuurslid v d
Friesche Doopsgez Societeit, e a ;. overl ! s Gravenhage 30 Juli
1931, tr te Leeuwarden 4 Juni 1881 met
2 Alida Christiana Hanekamp van Harinxma, geb Hallum 14 Dec 1859,
overl Leeuwarden 29 Dec 1916

II

1 Uilke Klazes Koopmans, geb Holwerd 16 Februari 1820 van 1846
tot 1876 grutter te Holwerd, daarna grutter en meelfabrikant te
Leeuwarden, overl Leeuwarden 9 Juni 1898.. t r . 11 Mei 1347
2 Trijntje Jans Bierma: geb, Perwerd.. 26 Aug 1824. overl. Leeuwarden 20 Juni 1912
3 Daniel van Ruth Hanekamp van Harinxma, geb, Leeuwarden 14 Jan
1823. genees-, heel- en vroedmeester te Hallum, overl. Hallum
20 Mrt 1884; t r Leeuwarden 20 Mei 1854
4 Grietje Huisinga, gebt St.Jacobi Par 27 Apr. 1826; overl, Hallum 3 Mei 1881.
Grootouders1 Klaas Gerbens Koopmans geb Holwerd 2 Apr 1797. mr bakker te

Ouders:

III
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IV

Holwerd, overl. Holwerd 15 Sept.1834, tr. gemeentehuis Dantumadeel 26 April 1818
Foekje Uilkes Dijkstra, geb. Dantumawoude Nov.1793, overl. Holwerd 10 April 1870.
Jan Hessels Bierma, geb, Holwerd 18 Apr. 1802, landbouwer te
Farwerd; daarna (1829) landb. te Waaxens (W. D.), overl- Waaxens
18 Juni 1859, tr. Ternaard 9 Mei 1822
Anna Margaretha Douwes Bosch, geb, Poudgum 18 Juni 1803, overl.
Holwerd 16 Dec, 1886
Jan Cornelis Hanekamp van Harinxma, geb. Sloten Pr. 2 Aug. 1793,
apotheker r,e Leeuwarden overl. Leeuwarden 15 Oct. 1858. tr.
Leeuwarden 16 Aug. 1815
Alida Christiana van Ruth. geb. Leeuwarden 7 Mrt, 1782. overl.
Leeuwarden 12 Aug. 1856Tiete Foppes Huisinga. geb. Hallum Sept. 1800. instrumentmaker
én brillenslijper. eerst te St. Jacobi Par., daarna te Leeuwarden in de Gouden Bril, overl. Leeuwarden 24 Mei 1834. tr, Leeuwarden 14 Mei 1820
Jantje Johannes Swarts. geb. Leeuwarden 6 Jan. 1799, overl. Leeuwarden 5 Sppt 1840.

Overgrootouders
1 Gerben Hijltjes Koopmans, geb. Holwerd 26 Nov. 1756. koopman,
overl Holwerd 21 Nov 1836. tr, Holwerd 18 Mei 1794
2 Dieuwke Klases, geb. Holwerd 7 Oct, 1770, overl. Holwerd 17 Jan,
1811.
3 Uilke ReiLzes Dijkstra, geb Murmerwoude 7 Mei 1755, mr. bakker
te Dantumawoudí; overl, Dantumawoude 26 Febr. 1823, tr. Drìesum
21 Apr. 1783
4 Peikje Douwes. overl Dantumawoude 27 Jan. 1801.
5 Hessel Idzes Bierma. geb. Pìetersbierum, landbouwer in de Hornen
te Holwerd, assessor in de grietenij Westdongeradeel, in 1812
maire en officier v. d. burgerlijke staat van de gem. Holwerd,
overl Holwerd 20 Jan, 1831 tr. Holwerd 12 Dec, 1790
6 Antje Watzes Douma. geb. Holwerd 16 Aug. 1769: overl. Holwerd
25 Mei 1849
7 Douwe Pieters Bosch, geb. Waaxens (W.D.) 4 Oct,1767, landbouwer
op Jaarla zathe te Poudgum, overl Foudgum 1 Juli 1810, tr, Nes
(W.D.) 2 Mei 1790
8 Catharina Elisabeth Aukes, geb- Nes (W.D,) 9 Sept. 1764, overl.
Poudgum 1 Nov. 1823.
9 Jovius Duco Hanekamp van Harinxma thoe Heeg, geb Heeg 24 Jan.
1762, notaris te Leeuwarden, overl. Leeuwarden 9 Nov. 1830, tr
Groningen 28 Nov. 1790
10 Geertruid Tieboel, geb. Groningen 16 Juni 1765, overl. Leeuwar-
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den 4 Juli 1856.
11 Daniel van Ruth, geb. Appingedam 21 Oct,1742. apotheker te Leeuwarden, overl, Leeuwarden 26 Juni 1823
12 Neeltje van Beemen, ged Harlingen 1 Apr 1745. overl. Leeuwarden
17 Jan, 1810.
13 Poppe Epkes, geb, Holwerd 1753. koopman, overl. Hallum 6 Mei
1812, tr. Hallum 28 Juli 1799
14 Grietje Tjallings Akkerhof, geb Hallum 9 Aug.1755, overl. Leeuwarden 4 Sept. 1834.
15 Johannes Jans Swarts. ged. Leeuwarden 27 Nov. 1763, koopman,
overl. Leeuwarden 27 Juli 1845, tr. Leeuwarden 5 Oct. 1788
16 Doetje Andries Sandstra, ged. Leeuwarden 16 Dec, 1764, overl.
Leeuwarden 12 Oct. 1831.
Betovergrootouders:
1 Hijltje Gerbens, geb. Holwerd, koopman te Holwerd, overl. Holwerd
voor 1771, tr, Holwerd 1 Aug. 1751
2 Janke Gerrits, bij huw.afkomstig van Perwerd. Zij hertr, Holwerd
12 Mei 1771 met Claas Tjeerds.
3 Klaas Igles, geb. Holwerd Apr, 1736,- landbouwer, overl, Holwerd
22 Sept. 1810. De nazaten van Klaas Igles nemen in 1811 de familienaam Klaasesz aan, tr. Holwerd 7 Oct. 1764
4 Rixtje Jans, geb. Blija 1742, overl. Holwerd 19 Dec. 1777.
5 Reitze Sakes. bekend Doopsgezind vermaner en bedienaar van de
doop, overl, 28 Febr 1791, tr. Akkerwoude 7 Juli 1754
6 Sjoukje Geerts, overl, 7 Jan 1804.
7 Douwe ., ,.
8 ....
9 Ids Hessels Bierma. geb, Holwerd 1743., landbouwer te Pietersbierum in 1768, Sexbierum in 1770. Ternaard 1790 tot 1811, daarna
te Perwerd, overl, Perwerd 9 Nov, 1817, begraven Holwerd, tr.
íolwerd 20 Oct,1765
10 Trijntje (Nynke) Jans, bij huwelijk afkomstig van Blija. begraven Holwerd 12 Sept. 177611 Watze Pieters, landbouwer te Holwerd, tr, Holwerd 24 Aug. 1749
12 Sjoukje Jacobs.
13 Pieter Klaases Bosch, landbouwer t e Waaxens, t r . O. Nijkerk 10
Juni 1764
14 Saakje Douwes, geb. O. Nijkerk, overl. Brantgum 10 Mrt 1819.
15 Auke Jacobs, ged. Nes (W.D.) 15 Juni 1727, landbouwer te Nes,
t r , Nes (W.D.) (1e proclamatie 15 Febr. 1749)
16 Johanna Maria Everts Willemans, geb. Birdaard 30 Mei 1726.
17 Jan Cornelis Hanekamp, geb. 1735, koopman t e Heeg, overl, Heeg
27 Juni 1806. t r . Gaastmeer 25 Oct. 1761
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18 Magdalena Catharina van Harinxma thoe Heeg. geb. Heeg 4 Mrt 1736,
overl. Heeg 31 Dec 1807
19 Boudewijn Tieboel. ged. Franeker 19 Aug. 1732, apotheker bij de
Lange Pijp te Leeuwarden, overl. Leeuwarden 28 Mrt 1814, tr.
Groningen 8 Apr. 1759
20 Juliana Kroll. ged. Groningen 9 Febr. 1734, overl. Groningen 1
Juni 1799.
21 Isaac van Ruth. geb. 1717, IJk- en taxatie -meester der schepen
der Marine te Appingedam, daarna te Harlingen, overl. Harlingen
2 Dec. 1797. tr. Harlingen 18 Oct. 1740
22 Christina Philippina Charlotte Stein (van Steijns), overl. Harlingen voor 1 Oct. 1780.
23 Johannes Servases van Beemen, kassier van de Bank van Leening
te Harlingen, tr. tussen 1736 en 1740
24 Aaltje Tiddes Roorda.
25 Epke Oenes, koopman te Holwerd, tr, L. Vrouwen Par. 4 Mei 1749
26 Trijntje Jans.
27 Tjalling Feikes, t r . Hallum 3 Nov.1754
28 Tietje Polkerts..
29 Jan Johannes (Swarts) t r . Leeuwarden Jae. kerk 18 J u l i 1762
30 Sietske Ruurds. ged, Leeuwarden 3 Apr, 1739, overl Leeuwarden
15 Apr. 1783.
31 Andries Jacobs, ged Leeuwarden 2 Maart 1735, t r . Leeuwarden 4
Aug 1763
32 Ybeltje Je31 es

Aanvullingen op de kwartieren van het 4e geslacht :
1 Hyltje Gerbens. zoon van Gerben Hyltjes, tr. Ternaard nà 28 Apr.
1725 Trijntje Jans.
3 Klaas Igles, z,v. Igle Jans, tr, Holwerd. Ie procl. 1 Jan. 1722,
Dieuwke Jans. geb. 14 Juli 1696, overl Holwerd 15 Mei 1776.
4 Rixtje Jans. dochter van Jan Jansen Unema, landbouwer op Unemazathe
te Blija, en Ytske Lieuwes.
5 Reitse Sakes, z v Sake Uilkes. koopman, tr Lìppenhuizen omstreeks
21 Jan. 1714 Foekje Reitses, geb, Murmerwoude 1684, aldaar overl.
25 Jan. 1777.
6 Sjoukje Geerts. dr.v. Geert Tjeerds. landbouwer, overl, Murmerwoude
8 Mrt 1779, tr, Akkerwoude 7 Febr. 1721 Ymkje Martens. overl. Murmerwoude 30 Apr. 1770 (5 en 6 medegedeeld door de heer Van der
Veer).
9 Ids Hessels, z. v. Hessel Idzes,, landbouwer Holwerd op Dykstra-zathe,
tr. Ternaard 29 Apr, 1742 Tryntje Jans, overl, Holwerd 1754,
14 Saakje Douwes, dr.v Douwe Wiggers en Aaltje Jeltes, landbouwers te
0. Nijkerk.
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15 Auke Jacobs, z.v Jacob Keimpes, tr Nes (W.D,) Ie procl. 27 Juni
1705, Lamke Mattheus Haringhoek.
16 Johanna Maria Everts Willemans dr v. Ds Everardus Wil(Ie)mans geb
Birdaard overl, Paesens 1742, en Catharina Elisabeth van Essen.
18 Magdalena Catharina van Harinxma thoe Heeg. dr,v Edzard Jacob v
Harinxma, overl. Heeg 28 Febr 1785. tr Harìch 1734 Gerarda Maria
Betting., overl. Heeg 10 Oct. 1780
19 Boudewijn Tieboel. z.v, Jacobus TiboeL ged. Leeuwarden 21 Febr
1696. economus aan de Bors van het Athaeneum te Franeker., tr. Geer •
truid Pothoff,
20 Juliana Kroll. dr v. Jan Croll capitein-geweldige te Groningen
tr Groningen. 1e procl. 3 Dec. 1729 Maria ten Post,
30 Sietske Ruurds, dr.v. Ruurd Martens en Antje Fokkes
31 Andries Jacobs, z v. Jacob AEdes en Doetje Andries.
J,Y, Feenstra.
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INLEIDING

De redactie beschouwt het als een voorrecht, dat onderstaand nagelaten artikel van Mr Age Solke Miedema thans een plaats kan krijgen in
het Jierboekje. De warme belangstelling, welke Mr Miedema steeds voor
de Friese genealogie en heraldiek koesterde, maakt dat dit artikel in
ons Jierboekje volkomen op haar plaats is, al werd het oorspronkelijk
geschreven voor een andere publicatie. Jarenlang heeft Mr Miedema zich
beijverd de bouwstoffen voor de genealogie van het bekende Woudsender
geslacht Tromp bijeen te brengen en aan zijn navorsingen is het te
danken, dat de afstamming uit de van Hettinga' s kon worden bewezen.
Ook op heraldisch terrein zijn meerdere publicaties van hem versche
nen. Te betreuren is het. dat zijn gehele handschriftelijke nalaten
schap door ongezonde opruimwoede is verloren gegaan. Hierin zouden zeker vele belangrijke gegevpns te vinden zijn Hoewel Mr Miedema reeds
jaren niet meer in Friesland woonde, hij was eerst gemeente-secretaris
van Harlingen en later directeur van een Hypotheekbank in Haarlem, was
Friesland en de Friesche cultuur hem buitengewoon dierbaar. In talloze
brieven, welke ik met hem mocht wisselen heeft hij hiervan getuigenis
afgelegd.
v. SEEN APOTHEKER EN ZIJN FAMILIE
SUARDUS JACOBUS POSTHUMA
1694 1770
(Mr, A. S Miedema †)

Het hier volgende artikel was oorspronkelijk bedoeld als bijdrage
voor 'Smellingera-Land'. proeve van een geakuade' van de gemeente Smallingerland. doch kon daarin wegens gebrek aan plaatsruimte niet worden
opgenomen,
Toen Suardus Jacobus Posthurna in 1722 te Drachten een huis kocht en
zich daarin vestigde als apothecarius' , mag men wel aannemen, dat hij
de eerste te dier plaatse is geweest, die daar deze van ouds belangrijke functie vervulde. Immers de Dragten' Noord en Zuid waren toen
nog een jong woon- en handelscentrum. Smalle Ee met zijn klooster., dat
reeds in 1453 een jaarmarkt had. was veel ouder. Volgens een aantekening van ds Bosscha in het oudste lidmatenregister van Boornbergum had
Noorderdragten in 1641 nog slechts 5 huizen. Eerst door de veenderij
kwam de plaats tot ontwikkeling en welvaart. In 1613 kwam er een contract tot stand tussen Drachtster veengrondbezitters en de Leeuwarders
Jeile en Goslyck Pieters over het graven van de Kletstervaart. doch pas
het graven der Compagnonsvaart in 1641, ingevolge contract met Hendrik
Paschier Bolleman en diens Haagse medestanders, bracht de gewenste opening der onuitputtelijke veenderijen, bracht de afvoer van de turf met
de grote Ureterper tjalken en het scheppen van nieuw cultuurland op het
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afgegraven veen Toen stoof Drachten vooruit. Vijftig .jaar later had
het zijn weekmarkt en zijn jaarmarkt en had men vaste beurtschepen op
Leeuwarden, op Harlingen en Sneek, zodat het verkeer, dat van ouds oostwaarts naar Groningerland ging. nu ook zijn uitwegen Kreeg westwaarts
Friesland in
De ontwikkeling van de veenderij en van de bouwgrond vroeg nieuwe arbeidskrachten In de behoefte daaraan konden de dunbewoonde venen en
heidevelden van Smallingerland en Opsterland niet voorzien. De nieuwe
aanwas kwam van de andere zijde der Friese palen, voor een belangrijk
deel uit de Friese ommelanden, het Groningse Westerkwartier, Aldus was
het jonge Drachten met zijn Drachtster-compagnie-veenderijen opgebouwd,
toen Suardus Jacobus Posthuma er zich als apotheker vestigde.
Hiervoor werd zijn apothekersvak een belangrijke functie genoemd.
Aldus werd het van ouds. ondanks zijn tweeslachtig karakter, half wetenschap half koopmanschap, toch steeds beschouwd De oudste apotheken,
die men ook hier te lande kende zijn de klooster-apotheken geweest
organen van de dienende mensenliefde. Eerst omstreeks 1300 kent men
leken-apotheken In West-Europa behoorden de apothecarii' tot de intellectuele en materiele bovenlaag der maatschappij ;Iet de heelmeesters
en vroedmeesters werden ook de apothekers door het volk met meester'
aangesproken. Zij behoorden tor. de heren' en in tal van Duitse steden
werden zij tot het regeerders patriciaat gerekend In Reurenberg mochten
zij als gestudeerden de degen dragen, wat men de koopmansstand aldaar
niet toestond. Zij kregen ook binnenskamers grote invloed en. waar het
aantal toegelaten apotheken beperkt werd gehouden (totdat niet lang geleden met de eis van academische vorming de vestiging als apotheker
vrij werd gelaten), werden de apothekers van voorafgaande eeuwen veelal
belangrijke en welgestelde personen. De medische en de apothekersweeenschap vloeien zo menigvuldig ineen, dat het als van zelf spreekt, dat
er bijna geen apotheker is of is geweest die bij gelegenheid niet dokterde. Dikwijls een geluk in tijden toen de geneeskundige hulp buiten
de steden nog zeer schaars was
Terecht mocht dus gezegd worden, dat toen Suardus Jacobus Posthuma
in 1770 te Drachten stierf, hij daar van 1722 af als apotheker een belangrijke functie had vervuld
hij was bij zijn overlijden 7 e jaar en had blijkbaar een groene ou •
derdom gehad, want hij l i e t in zijn apotheek zes kinderen achter, waarvan de oudste. Tjitske toen zestien en de jongste, Antje, pas acht
jaar oud was Daar tussenin vier jongens: Jacobus, geboren in 1755, Sybrandus in 1757, Job in 1759 en Engbert in 1761 geboren. Bovendien was
er uog een dochter Suardina, die naar Gorredijk was getrouwd met een
bloedverwant Jacobus GerardusPosthuma. die Kort na haar vader is gestorven.
Over de minderjarige kinderen werden voogden benoemd: Lowys Cornelis
mederechter van Smallingerland. wonende in de Zuiderdrachten. Lieuive
Franses. koopman en mennist lekepreker in Drachten en de zwager der
kinderen, Jacobus Gerardus Posthuma koopman te Gorredijk, Ten overstaan van notaris A, van der Vecht werd in November 1770 inventaris op™
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gesmakt en besloten,, dat de apotheek ten bate van de erfgenamen onder
toezicht van de voogden zou worden voortgezet. Dit duurde voort tot
1786, toen de jongste der minderjarigen. Antje. was overleden en de
voogdij rekening kon worden afgesloten. Deze is in een der weesboeken
van Smallingerland. thans in het Rijksarchief te Leeuwarden, bewaard
gebleven en daaruit is allerlei wetenswaardigs omtrent het gezin van de
apotheker (wiens vrouw, de in 1733 geboren Hendrika Sybrens Vliersma.
reeds voor hem overleden was) en omtrent zijn apotheek terug te vinden.
Ook omtrent de apotheek. Want het bedrijf van Suardus Jacobus Posthuma
ging ver uit buiten dat van de apothecarius of pharmacopola-geneesmiddelenverkoper, zoals het vak ook een enkele maal werd aangeduid Eerstens dokterde ook hij wel eens, want in een andere Drachtster boedelrekening, die van Reid Gerbens Reiding, koopman aldaar, door allerlei
moeilijkheden vertraagd, komt een post voor, dat men aan de boedel van
de chirurgijn Posthuma in 1774 nog schuldig is 20 gulden en 15 stuivers
wegens geleverde medicijnen en gedane visites' ,
Geneeskrachtige kruiden medicijnen en zalven werden voor de apotheek
betrokken bij de wed- Polak de. Jong, bij Octavio van der Poorten en
ook bij Dirk Coolhaas Barents te Amsterdam Te dezer zake wordt aan de
Harlinger it Ruitinga betaald voor Johannes Mecima. Ook de Dokkumer
W Schonegevel levert goederen voor de apotheek. In de laatste jaren,
waarover de voogdij rekening loopt treedt de derde zoon Job Posthuma
op als- leverancier voor de ouderlijke apotheek en een enkele maal wordt
afgerekend met zijn jor.ge vrouw Mijtje (Harmina) Bruins.
Evenals vele andere apothekers was ook Suardus Jacobus Posthuma wijnhandelaar Wijn werd betrokken van P Nauta Beukens van Rodenburg
soms1/2okshoofd, dan een aam of een tiersje. rode of wel witte wijn.
De plaatselijke belasting of impost was niet gering, Nauta Beukens
krijgt voor een half okshoofd witte wijn 27 gulden (vat terug voor 2
gld,),. maar voor een half okshoofd wijn wordt als impost betaald 15
guldens, Ynse Gjalts is de leverancier voor de jenever. Minne Lammerts
de plaatselijke bierbrouwer.
De apotheek van Posthuma was tevens een drogisterij, want men verkocht
er potas. blauwsel, spaanse zeep. terpentijn, lijnolie, lakmoes, loodwit, gele oker, galnoten, kurken en rattekruid, Als leveranciers vindt
men o, a. Freerk Fontein (Harlingen), Johannes Mecima, Jan Oldendorp en
Pieter Huidecoper (Harlingen). Coapmans (Franeker).
Maar de apotheker had tevens een winkel van kruidenierswaren, waarin
koffiebonen een zeer gezocht artikel waren, evenals thee (fijne congothee van Hendrik Van Wees).. suiker en kandij.
Verder waren er te koop: rijst, pruimen, rozijnen, vijgen, saffraan,
foelie. -nijs, peper, notemuskaat, Gosse Oenes Gorter (Leeuwarden) was
vooral de koffiebonen-leverancier en de Drachtster smid (en leek-astronoom) Gosse Engberts levert een nieuwe koffiebrander. Suiker, kandij
en siroop van Pieter Huydecoper, Hendrik von Mees levert de rijst, Ruitinga (Harlingen) ook thee. De gemeentelijke belastingheffer beurde
heel wat aan impost. Op 90 gld.voor koffiebonen krijgt secretaris Bos-40
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scha 30 gld. en 2 stuivers aan impost, op een vaatje pruimen 4 gld 6
stuivers.
Bij sommige weeldeartikelen als wijn. saffraan, foelie, notemuskaat
en dergelijke vraagt men zich af, waar die bleven, in Drachten. Doch
in die tijden had men in het naburige Olterterp de buitenplaatsen van
meerdere deftige Groningse families
Uit een en ander blijkt, dat de apotheek van Suardus Jacobus Posthuma
een veelzijdig en zonder twijfel lonend bedrijf was, dat men terecht
bij zijn dood in stand hield Het was aan het water gelegen, want er
komt in de weesrekening een post voor
3 eiken palen voor het s t a l t
van het huis der erven Posthuma 3 gld 10 st. . Het huis was bij drie
proclamaties. 20 27 Jan, en 3 Febr. 1722 voor 600 goudguldens door
Suardus Jacobus P gekocht van Ebeltje Feddricks.
De gelden werden in den beginne ontvangen en aan Lowijs Cornelis als
voogd afgedragen door Tjitske Posthuma Is dit de ruim 16jarige dochter?
Of geschiedde dit door de ook in het gezin voor huishoudelijke diensten
aanwezige Tjitske Fransen Posthuma. vrij zeker de dochter van Frans Posthuma uit Tolbert? Deze kreeg als loon boven kost en inwoning 20 gld
per jaar. Dit was blijkbaar royaal, want haar opvolgster, de dochter
van Wouter Pieters Schaap krijgt maar 13 gulden. De beide Tjitskes
verdwijnen vrijwel gelijktijdig uit het gezin als des apothekers dochter Maart 1775 trouwt met Roelof Willem Meints van de Leek. terwijl
Tjitske Fransen Posthuma haar loon afgerekend krijgt tot November 1774
Het beheer der apotheek wordt kort daarna overgenomen door de dan
twintigjarige oudste zoon Jacobus Posthuma die in een in 1730 reeds
bestaande oude Groningse apotheek van Deknatel zijn opleiding had gekregen Er werd voor hem betaald aan Willem Deknatel ter sake drie
iaren onderwijs aan Jacobus Posthuma in de apotheecq 125 gldns."
Jacobus Posthuma (1775) pakte de zaken flink aan. De oude Suardus had
behalve boekschuld ook nog wat andere schuldvorderingen nagelaten, Of
het toezicht der voogden wat slap is geweest, in elk geval waren er
verscheidene debiteuren die vele jaren rente achterstallig waren. Dit
verandert als Jacobus er achter aan gaat zitten. Op 22 Mei 1777 komt
de rente binnen over 1769, 1770 en 1771 van een vordering op Evert Lykt.es
van 100 caroliguldens naar 4 per cento en 12 Febr. 1779 van dezelfde
nog 7 jaar rente en 25 gld. aflossing. Op 17 Oct. 1779 betaalt Aaltje
Geerts interesse over 1776 en 1777 en een maand l a t e r Jurjen Jacobus
Pool zes jaar interest 1769-1774 over 400 gids. en in 1781 de£ dan verschuldigde 7 jaar rente. Bij een enkele afrekening staat ten deele
verrekend door leverantie van baggelaar' .
Jacobus Posthuma trouwde in 1786 met Femmigje Jans Wierda, In 1797.
42 jaar oud. werd hij lidmaat der Hervormde Kerk Hij had twee dochters
Aaltje (1786) en Hendrika (1787), zomede een zoon Jan Posthuma (1789),
in 1816 getrouwd met Cornelia Andringa Met diens in 1818 geboren en
in 1820 overleden zoontje Jacobus s t i e r f de tak van den oudsten zoon
van Suardus Jacobus Posthuma in de mannelijke lijn uit.
Sybrandus Jacobus Posthuma (1757), de tweede zoon van de Drachtster
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apotheker, kwam eveneens in vaders vak. Doch langs omwegen Hij wordt
in de weesrekening veelal Sybe genoemd en zal. daar zijn moeder Hendrika
Sybrens wordt genoemd, de naam van haar vader hebben gekregen. Hij komt
eerst te Drachten in de leer bij een bloedverwant, de bakker Gerben
Posthwna. Deze krijgt in Juni 1773 wegens 2 jaar leer- en costgeld bij
' t bakken van Sybe Posthuma 57 gld. en 10 stuivers. Later komt hij in
Sneek in de leer bij een andere bloedverwant, dienaar zijn vader Suardus
Jacobus Posthuma heet, zoon van Jacobus Posthuma. die in 1720 te Drachten trouwde en aldaar bakker was- Deze Suardus Jacobus Posthuma Jr.was
van Drachten over Dantumawoude te Sneek terechtgekomen en daar van 17691779 bankhouder hij is daar in 1781 gestorven. Op 12 April 1779 wordt
hem betaald 18 gld. 8 st. voor nieuwe kleren van Sybe en nog 6 gld.
19 st. voor linnen, knopen en kleinigheden. Sybe trouwt en woont dan
eerst in Surhuisterveen. In 1812. bij het huwelijk van zijn zoon. de
geneesheer Suardus Sybrandus Posthwna. is de vader apotheker te Gorre•
dijk Deze zoon vestigde zich te Tjummarum en is daar 1824 jong overleden. Hij was getrouwd met zijn volle nicht Antje Roelofs Meints, dochter van Roelof Willem Meints en van Tjitske Posthuma, zijn vaders zuster. Deze tak is met Sybrandus Suardus Posthuma (1817-1900) in Tjummarum in de graanhandel gegaan en leeft nog voort.
Job Posthuma (1759- ? ) was de derde van Suardus' zoons, die evenals
de vader apotheker werd. Kij kwam in de leer bij een bloedverwant Mebe
Posthuma, die blijkbaar apotheker of chirurg in Makkum is geweest- Deze
krijgt in 1772 wegens 2 jaar kostgeld voor Job Posthuma, verschenen
October 1772: per jaar 30 gids en wegens kleedagie nog 12 gids. 14 stuivers en 18 penningen In verband met een in de boedel van Suardus JacsPosthuma aanwezige schuldvordering op Mebe Posthuma kan vermoed worden,
dat deze aan Wiebe door een voorschot de studie mogelijk heeft gemaakt
Een zoon van de in 1779 reeds overleden Wiebe. de in 1774 geboren Gerhardus ì'he'oes Posthuma, was van 1809-1847 notaris te Dokkum en diens
zoon Gerben van 1848-1878 eveneens,
Job Posthuma zette zijn studie voort te Groningen, In 1776 wordt aan
Isaäk Busch te Groningen 24 gld. 17 st, en 12 penn, betaald voor een
rok voor Job Posthuma. voor pompadoer en voering, In 1782 wordt door
de voogd Lowijs Cornelis met approbatie van de medevoogd Lieuwe
Franses, tegen recepis aan Job Posthuma opgeschoten een somma van 100
gids.
Dit geschiet ten einde dat Job sig by een goed chirurgijn soude
bestellen, dat ten synen nutte soude kunnen strekken in den apotheecq'.
staat er in de weesrekening. Job is dan reeds getrouwd met Harmina
Bruins, want 16 October 1782 wordt Gesma Johanna geboren, de eerste
van een groot gezin,
Job reorganiseert blijkbaar de oude apotheek, want nota's van 25 Nov,
1783, 14 Maart 1784, 22 Maart 1784, 22 April 1784, 16 en 31 Mei 1784 en
9 Juni 1784 worden dan aan Job Posthuma blijkens de weesrekening voldaan,
wegens diverse soorten drogisterijen, met 301 gld. 13 st. en 8 penn.
Op 8 Aug, 1785 wordt betaald aan Mytje Bruins de vrouw van Job Posthuma, 14 gld. en 16 stuivers wegens geleverde medicijnen.
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Job werd pas op 31 jarigen leeftijd in 1790 lidmaat, is dan 1799 diaken. Uit zijn huwelijk werden 10 kinderen geboren, waarvan er enkele
zeer jong stierven. Zijn geslacht werd voortgezet door zijn zoon Suardus
Posthuma (1785-1855). geneesheer te Drachten en gehuwd met Tjitske Engberts van der Meulen. Hij was een bekwaam en ijverig medicus en kreeg
1824 een koninklijke gouden medaille voor toewijding, betoond bij de
koepokinenting. Van zijn drie zoons werd Job geneesheer te Dronrijp
(daaruit o. a. Suardus, geneesheer te Harlingen en Haarlem) Engbert
werd houthandelaar te Gorredijk (daaruit Suardus, houthandelaar te Oosterwolde. vader van Engbert. oud-notaris in Vries; Jan en Job, houthan
delaren in Gorredijk en Alle, gasfabrikant te Drachten) De derde zoon
van dr Suardus P.. Johannes, werd apotheker in de oude familie-apotheek,
waarin hij werd opgevolgd door zijn in 1933 overleden zoon Gerhard
Het is vooral de zeer talrijke nakomelingschap van Job. Posthuma geweest, die de naam der familie in en buiten gewest en land heeft ver
spreid en in ere gehouden. Het heeft - al geldt ook hier het: non cuivis
contingit adire Corinthum (niet ieder haalt de streep) • niettemin op
wetenschappelijk en technisch gebied een brede rij van verdienstelijke
mannen opgeleverd.
Engbert Posthma (1761) was de jongste zoon van apotheker Suardus en
de enige, die niet in vaders vak opvolgde. Hij gaat in 1774 voor een
jaar in de leer in de grutterij van Claes Hansen, die met Mintje. een
zuster van Tjitske Fransen Posthuma. was getrouwd en te Tolbert woonde
hij begint met 10 gld. en 10 st. kostgeld te betalen. Als het jaar om
is. krijgt zijn kostheer 11 gld. 13 st. en 4 penningen toehaak
Híj
schijnt nog al aan zijn uiterlijk te hebben gehecht er is een uitgaaf
van 3 gld, en 5 st. voor zilveren broekgespen en ook een vooreen sijden doek'. Zijn beroepskeuze is toch blijkbaar een andere kant opgegaan,
want in November 1784 verantwoordt zijn voogd: 'Aan Engbert Posthuma
een summa van driehondert caroli guldens, tot het aanvaarden van syn
fabricq.'. Kij heeft later te Ureterp gewoond, want de kinderen uit zijn
huwelijk met Jetske Douwes lest zijn aldaar geboren. Zijn enige zoon
Johannes is 25 jaar ongetrouwd te Drachten gestorven, zodat de tak van
Engbert. evenals die van zijn oudsten broer Jacobus, in de mannelijke
lijn is uitgestorven,
Suardina Posthuma was een oudere zuster van de reeds genoemde meisjes
Tjitske en Antje Er is in de weesrekening een post; aan Berent Fabrycius voor een reis naar Gorredijk om Jac. Posthuma en vrouw te halen
terwijl de apothecarius in syn uiterste leide' Deze dochter heeft de
vador niet lang overleefd, want 27 Nov. 1773 is in het rechthuis te
Smalle Ee bij Tjibbe Hanses een comparitie tussen Jacobus Gerardus Posthuma. coopman op Gorredijk, en de voogden voor de andere erfgenamen,
ter afrekening van het 1/7 gedeelte der erfenis, dat Suardina en haar
kinderen toekwam. Jacobus tekent de scheiding 'pro se et nomine liberorun (voor zich en namens zijn kinderen). De finantiele toestand te
Gorredijk schijnt niet zeer gunstig te zijn geweest want de curatoren
(voogden) betalen aan Pieter Huidecoper als eerst geregistreerde ere-
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diteur van Jacobus Posthuma 590 gld. en 10 st tot volle voldoeninge
van de scheidinge van genoemden Jacobus Posthuma".
De weduwnaar hertrouwde 26 Dec. 1773 te Kortezwaag met Wytske Folkerts.
Uit dit huwelijk o a.een in 1787 geboren zoon Abe Posthuma gehuwd met
Jacoba Radersma. Tot diens nazaten behoort de oud minister Posthuma.
die aan Wytske Polkerts zijn voornaam Folkert ontleent.
Blijkens een aantekening zijn Jacobus Gerardus Posthuma en Suardìna
Posthuma 15 Maart 1761 te Drachten getrouwd, zodat Suardina omstreeks
1740 geboren zal zijn. Het grote verschil in jaren met het eerstvolgende
kind Tjitske van de apotheker doet vermoeden, dat Suardina een kind uit
een eerder huwelijk zal zijn geweestTjitske Posthuma (1754) huwde in 1775 te Lettelbert met Roelof Willem
Meints van de Leek. Deze stamde uit een goed geslacht uit die streek.
Op het kerkhof te Tolbert ligt een grafsteen met een inschrift van 1622
voor denEersamen en discreten Roelof Meints. Het wapen is voor de ene
helft de halve adelaar, voor de andere helft een springend hert. De
banden tussen de Posthuma s en de familie Meints waren reeds van oude
datum. Als in 1730 te Oldenhovc Willem Meints Tjitske's schoonvader,
in zijn jeugdjaren bij een vechtpartij betrokken, gearresteerd wordt
maar ontvlucht, stelt zich Gerrit Jacobs Posthuma van Nijehove als borg
voor Willem Meints van de Leek. die hij dan zijn aangetrouwde neef noemt
Deze Gerrit Jacobs Posthuma woont later in Drachten en is o.a.de vader
van Jacobus Gerardus Posthuma. de man van Suardina. Tjitske' s zwager
Als later TJitske's dochter Antje trouwt met haar neef. de Tjummarumer geneesheer Suardus Sybrandus Posthuma woont Tjitske als weduwe
ze Harlingen.
kitje Posthuma was het hekkesluitertje in het gezin van de apotheker
geveest. In 1762 geboren was zij bij het overlijden van de 76-jarige
vader acht jaar oud. Zij groeide, toen Tjitske in 1775 trouwde, tussen
de broers in het ouderlijke huis op, waar de voogden zorgden, dat op
zijn tijd brandstof in de vorm van baggelaar. geleverd door de voogd
Lowijs Cornelis, in huis kwam en tegen de winter een varndel koevleesch
voor de weesen 9 gld. 10 st-*, zeker om pekelvlees van te maken. Op 6
Maart 1782 krijgt Gerben von Manen een strengje gitten in 't goud en
enig oud silver, gewaardeert op 25 caroli guldens, toegegeven op een
gouden oorijzer voor Antje Posthuma, de som van 55 gld. 6 st, en 12
penn. Zij is dan 20 jaar en volwassen. Op 21 Juni 1783 wordt haar linnenkast nog aangevuld met 12 nieuwe hemden. Nog geen drie maanden later
is zij dood. In- September wordt aan Hans Markus 6 gld. 17 st. betaald
voor bier bij 't beluiden en de begravenisse van Antje Posthuma. Willem
Wijbes en Gerben Posthuma leveren de leed-bollen, Sytse en Pieter Goitses
en Lieuwe Franses, de medevoogd, leverden de boter voor het leedmaal.
Kiermede was het laatste levenslot van de kinderen van de apotheker
bezegeld. Zijn oudste dochter Suardina en de jongste Antje overleden;
Tjitske en de vier broers hadden eigen huis, eigen gezin., eigen levensbestemming gevonden. Derhalve kon op 19 Juli 1786 door Lowijs Cornelis
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als administrerend curator de weesrekening worden afgesloten en rekening en verantwoording gedaan. Dit geschiedde aan de vier zoons en de
schoonzoon Meints, ten overstaan van de b i j s i t t e r Engbert Michiels Raåinga en de beëdigde clercq Michiel Gerbens Aardson. De rekening werd
goedgekeurd "nadat deze was opgenomen van post tot post en geexamineert'.
Er was 12226 gld. 10 st. 4penn, ontvangen en 12594 gld. 3 st. 12 penn
uitgegeven, Het verschil van 367 gld. 13 st. en 8penn. werd verrekend.
Toen Suardus Jacobus Posthuma zich in 1722 als apotheker in Drachten
vestigde, was hij niet de eerste van zijn naam daar ter plaatse Want
na zijn trouwen met een Drachtster vrouw, Trijntje-Gerben Liebes-dochter, was daar als bakker gevestigd Jacobus Posthuma. Dit huwelijk vond
plaats 28 April 1720 In dat zelfde jaar 1720 werd te Drachten op het
formulier der bejaarden als lidmaat aangenomen Jacobus Jacobi Posthuma,
van wie men derhalve kan aannemen, dat deze omstreeks 1670 zal geboren
zijn. Jacobus Posthuma. de bakker, werd in 1746 te Drachten op b e l i j denis lidmaat, liep toen zeker ook reeds naar de vijftig. Men moet op
het bedrijf van de bakker in die tijden niet neerzien, Zij werden steeds
tot de notabelen van het dorp gerekend en men vindt ze dikwijls als administrerend diaken en kerkvoogd, Jacobus had een zoon, die ook Suardus
Jacobus heette. Niet onwaarschijnlijk was Jacobus een broer van de apotheker en noemde hij zijn zoon naar die broer. Zoals hiervoor reeds werd
medegedeeld, maakte Sybrandus. de tweede zoon van de apotheker., een
deel van zijn leerjaren door bij deze Suardus Jacobus junior, die in
1767 nog te Drachten, in 1769 bankhouder te Sneek is en daar overleed,
Een zoon van hem, Jacobus, trouwde naar Heerenveen met een Sjoerdje
Reitses Bijlsma.
Eenandere zoon van de bakker Jacobus Posthuma heette naar moeders
kant Liebe Posthuma en na o. a. in Hoorn te hebben verblijf gehad, werd
deze eveneens bakker in Drachten.
Was Suardus Jacobus senior dus niet de eerste Posthuma, die zich in
Drachten vestigde, hij was evenmin de laatste,. Hiervoor werd reeds melding gemaakt van Gerrit Jacobs Posthuma te Nijehove, die zich als borg
stelde voor de vechtersbaas Willem Meints, van de Leek. Op 13 December
1733 wordt te Nijehove het huwelijk afgekondigd van Gerrit Posthuma tot
Niehove en Antje Gerbens Reidtng van de Noorderdragten. Ook Gerrit i s
bakker en gaat met zijn jonge vrouw naar Doezum. dicht bij Stroobos. en
1741 naar Drachten.
Op 16 en 23 April 1725 was te Nijehove het huwelijk afgekondigd tussen Eelke Posthuma en Lieuukje Wisman van Rien onder Lutkewierum. Deze
zal daar landbouwer zijn geweest, want een sententie van het gerecht
vai Oldehove van 19 Jan, 1739 bepaalt, dat Eelke Jakobs Posthuma met
Gregory 1739 3/7 van 7 grasen land op de Nijehoofster uiterdijk, die
hij van dr. Ludolphi en vrouw in huur heeft, onbetreden en ongebruikt
meet laten liggen, Blijkens een belastingkohier van 1730 is Eelke Posthuma dan belastingplichtig in Doezum. waar Gerrit Posthuma enige jaren
later zich als bakker vestigt Het Nijehoofster Hervormde Kerkelijk
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register vermeldt, dat den 31 Meert op een Vrydagh Eelke Posthuma,
uit de vergaderinghe der Mennonieten, nae voorgaende onderwijs en geloofsbelijdenis is gedoopt' en op diezelfde dag Jacobus, zoon van Eelke
Posthuma en Lieuwkje.
Nog vermelden wij hier. dat de Drachtster volksdichter Berend Fabrycius in Jan. 1762 Johannes Eelkes Posthuma bezingt.
Op een boeldag in Juli 1733 bij Jacob Jans ìnldevelt en vrouw onder
Nijehove vindt men bij de kopers Frans Posthuma. die een tafel en een
paar banken koopt,, terwijl Gerrit Posthuma in diezelfde boedel koopt
'4 grasen hoylant'
Het reeds genoemde belastingkohier van Groningerland vermeldt in 1730
als enige te Nijehove van die naam aangeslagene Jacob Tymen Posthuma.
Een Tymen Posthuma is in 1713 aangeslagen te Visvliet en in het volgende
jaar 1732 te Lutkegast Een Tymen Jacobs Posthuma te Nijehove trouwt
15 October 1713 met 'Tjitske Mutskes te Oldehove
De Posthuma' s van Nijehove waren, blijkens de overgang van Eelke,
van huis uit doopsgezind. Nijehove en Oldehove met het omgevend Hum•
sterland waren vanouds een doopsgezind centrum, trouwens de gehele zeestrook van Friesland en Groningen- Men bedenke, dat na de afval van
het Katholicisme in de noordelijke gewesten de volgelingen van Menno
een geloof hadden van de eigen bodem terwijl het lutheranisme en calvinisme later van uit het buitenland langs de wetenschappelijke en
stadhouderlijke kringen te Franeker en Leeuwarden hun weg hebben gevonden. Een der naaste medewerkers van Menno Simons, de oudste' Leendert Souwens later te Emden heeft blijkens een nog bestaande lijst
niet minder dan 6506 volwassenen gedoopt en was de grondvester van tal
van doopsgezinde gemeenschappen in Friesland en Groningen waarvan er
vele, omdat zij lekepredikers hadden en voor dat ambt niet altijd geschikte personen aanwezig bleven, te niet zijn gegaan. Nijehove heeft
tot bijna 1800 zijn
vermaning' gehad.
Gerrit Jacobs Posthuma, die zich later in Drachten vestigde bleef
doopsgezind en zijn Drachtster vrouw Antje Reiding was ook van doopsgezinden huize. Reid Reids, die haar stamvader zal zijn geweest, behoorde in 1682 te Drachten tot de doopsgezinde oudsten en als in 1717
Jan Wiebes Reiding als chirurg van Drachten naar Leeuwarden gaat. doet
zijn broer, de bijzitter Arp Reiding, namens hem een schenking van 300
gulden aan de doopsgezinde gemeente te Drachten. Deze Gerrit Jacobs
Posthuma had als oudste zoon Jacobus Gerardus Posthuma, de Gorredijkster
koopman, die met Suardina. de dochter van de apotheker., was getrouwd.
Een andere zoon van hem was de naar moeders vader genoemde Gerben
Posthuma (1742), die trouwde met Baukje Arnoldsdochter Eisma van Dokkum,
Hij was achtereenvolgens bakker te Dokkum en te Drachten, maar werd 1810
ontvanger der onbeschreven middelen te Drachten. Bij hem was in zijn
eerste huwelijksjaren des apothekers zoon Sybrandus of Sybe in de leer.
Een derde zoon van Gerrit was Arp Posthuma (1748), die, evenals zijn
oudste broer Jacobus, zich in Gorredijk vestigde. Hij was getrouwd met
Baukje Johannesdr. Snits en was gardenier.
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Een vierde zoon was Wiebe Posthuma vrij zeker apotheker of chirurgijn
te Makkum, getrouwd met Griet Gerrits van Makkum. Bi.) hem was Job. de
derde zoon van de apotheker, in de leer Hem was door de apotheker een
voorschot verstrekt In de weesrekening vinden wij rente verrekend,
verschenen 23 Nov 176') Het voorschot was 200 gld. : de rente 3%. De
rente wordt later via nroer Gerben betaald en op 13 Jan 1775 voldoet
deze namens Wiebe een jaar rente en lost de laatste 100 gld. af. Door
deze zoon Wiebe is Gerrit Jacobs Posthuma van Nijehove de stamvader van
de Dokkumer notarissen en apothekers.
Het voorschot aan Wiebe en het toevertrouwen der zoons van de apotheker
voor hun opvoeding aan Gerben en Wiebe wijst op een nauwe band tussen
Suardus Jacobus en Gerrit Jacobs Posthuma evenals die ook blijkt met
Jacobus Posthuma uit het feit, dat Sybrandus, de tweede zoon, in de
leer komt te Sneek bij diens zoon, de bankhouder Suardus Jacobus
Posthuma junior
Reeds werd vermeld, dat bij de wezen Posthuma de huishouding werd gedaan door ïjitske Fransen Posthuma en dat Engbert de jongste zoon van
de apotheker, in de leer kwam bij Claes Hansen grutter te Tolbert.
die met Mintje Fransen Posthuma was getrouwd. Dit wij st op verwantschap
met Frans Posthuma, die in 1733 met Gerrit koper i s in het boelgoed
bij Wildevelt te Nijehove. Uit diens gezin verschijnt nog een derde
persoon in de boedelrekening van de apotheker. Op 21 Oct.1771. 16 Mrt
1772 en 12 Juni 1773 wordt aan Johannes Posthuma betaald het belastingaandeel in de 400ste penning van ses pagtsteden op de Egbertsburen'
in Groningerland. Nu hoort Egbertsburen onder Lutkegast. waar 1731 Tynen Posthuma daar gekomen van Visvliet., belastingplichtig was, Het
ligt bij de trekvaart, die Stroobos met Groningen verbindt,
Nog een andere post in des apothekers weesrekening wijst op Egbertsburen terug. Op 27 Juni 1772 werd voor de boedel vandaar ontvangen
iy2
jaar grondpacht (verschenen St.Petri 1767 naar 2caroliguldens : sjaars)
van herent Eermans ìiever. Bier zijn dus aanduidingen, dat Suardus Jacobus Posthuma inkomsten en verplichtingen had uit bezit in ' tGroningse
Westerkwartier, waar Eelke, Gerrit en Frans thuis hoorden.
Johannes Fransen Posthuma, die de 400ste penning kwam verrekenen.,
trouwde naar Achlum en werd een bekend boerenplaatsenbouwer in Friesland Zijn beide zoons Sikke en Jacob vestigden zich in Harlingen, waar
zij een peltrok-molen 'de Twee Gebroeders* exploiteerden. Van Sikke
stamt het geslacht der Karlinger Posthuma' s : houthandelaren en commistionairs in effecten.
Maar Frans Posthuma te Tolbert had bij zijn vrouw Riemke nog een andere zoon. Sywert Fransen Posthuma, die in 1774 met Maike Hendriks
trouwde Hier vinden wij de verlatiniseerde naam van de apotheker in
de oude vorm terug. In het Westerkwartiers op z' n Nijehovens, heette
de apotheker Sywert Jacobs Posthuma, dat in het Gronings a f s l i j t tot
de vorm Sierd,. in het Fries tot Sjoerd,.
Sywert (of Siewert) en Jacob is een naamscombinatie, die blijkens een
artikel van wijlen ds. K. Vos in de Groninger Volksalmanak van 1921 en
ook blijkens het in 1883 door de emeritus-predikant J. Huizinga uitge
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geven Stamboek der nakomelingen van Derk Pieters (Huizinga) en Katrina
Thomas, een zeer bekenden en speciaal doopsgezinden klank had in het
westelijk deel van Groningerland.
Van 1580 1642 leefde Siewert Liebes als erfgesetene of eigenerfde op
Melkemaheerd onder Huizinge Als in 1628 te Middelstum een conferentie
wordt gehouden of de Groninger Oude Vlaamse doopsgezinden zich zullen
verenigen met de Friese en Hollandse, is Siewert Liebes afgevaardigde
Hij heeft een zoon Jacob Siewerts (1627 1654), ongehuwd overleden, een
andere Jacob Siewerts (1688 1758) komt voor als doopsgezind diaken. Op
de doopsgezinde societeitsvergadering te Groningen, in 1767 gehouden,
verschijnt een diaken Jacob Siewerts. In de toren van Middelstum is. ingemetseld een oude grafzerk met het opschrift
Anno 1758 den 17 Mayes
i s de Eersame Jacob Sywertz in' t 7 1 s t e jaar syns ouderdoms overleden',
dus werd hij in 1688 geboren. Op de conferentie van Middelstum was ook
een Siewert Thomas van Pottum onder Kantens. die blijkens een acte van
1667 een zoon Jacob Siewerts had. die volgens ds Vos weer een zoon Siewert Jacobs had De Jacob Sywerts. op de grafsteen vermeld, was de zoon
van een Siewert 'Siewerts en Wiske Freriks
die in 1681 van Stitswerd.
ook onder Kantens. naar Middelstum waren gekomen. Ds Vos schrijft 'Feitelijk vormen de doopsgezinde gemeenten in de Ommelanden in de 18e eeuw
éen grote familie, waarin telkens in de familie wordt getrouwd'. Natuurlijk gold dit evenzeer of nog sterker vdor 1700 Dit in de familie'
trouwen werd nog bevorderd door het voor de doopsgezinden geldend en
streng toegepast beginsel om slechts geloofsgenoten te trouwen.
Aangenomen mag worden, dat al wat Jacob Siewerts, Siewert Jacobs of
Siewert Liebes heette, aan elkander verwant was en uit eenzelfde doopsgezinde stam is gesproten Vandaar, dat er ook een sterk vermoeden mag
bestaan, dat Suardns Jacobus Posthuma of Siewert Jacobs Posthuma u i t
die oude erfgeseten families u i t ' t Groningse Westerkwartier stamt, Dat
zijn zoons op latere leeftijd pas zich in de kerkelijke gemeenschap te
Drachten lieten opnemen, wijst erop, dat ook zij u i t doopsgezinde kring
stamden en bij hen het oude bezwaar tegen de kinderdoop nog gold.
Nu doet zich in Drachten dit opmerkelijk geval voor. Tot hen. die in
1613 met de Leeuwarders JelIe en Goslick Pieters een contract aangaan
om te Drachten de Kletstervaart te graven, behoort een Minnert Liebes,
die dus een tijdgenoot was van Sywert Liebes van Melkemaheert. die van
1580-1642 leefde. Als nu in 1641 het contract tot stand komt te Drachten met Bolleman over het graven van de Compagnonsvaart, dan behoort
niet alleen opnieuw Minnert Liebes t o t de contractanten, maar t o t de
laatstgenoemden, blijkbaar de jongsten, behoren Siewert Minderts en een
Lieuwe F Liebe) Minderts, Het i s mogelijk, dat reeds hier het verband
l i g t tussen de Drachtsters en Ommelanders, doordat Minnert Liebes en
Siewert Liebes broers waren en Minnert een zoon naar de broer Siewert
vernoemd heeft. Drachten en (ïorredijk enerzijds en Visvliet, Doezum,
Lutkegast, Nijehove, Kantens en Middelstum anderzijds liggen niet zo
ver uiteen, dat een familieband uitgesloten of onwaarschijnlijk i s . Te
minder tussen doopsgezinde geloofsgenoten De doopsgezinde gemeenschap,
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dia eerst te Ureterp was gevestigd, later naar Drachten werd overge
bracht, ontving haar eerste landelijk bezit 'voor de rechte armen van
de mennoniet gezinde toehoorders en discipelen van Lammert Gauckes te
Uredorp' . zijnde 5 mad hooiland in ' t Craanland in de grietenij van
Smalland, van zekere Michiel Wijmmers wonende in Groninger Ommelanden
Omstreeks 1700 is Albert Sybolts doopsgezind lekepreker in Drachten.
Zijn koopmansboek toont aan, dat hij een voorschot om boekweit op te
kopen kreeg van Groninger.kooplieden met de doopsgezinde welbekende
namen Hulshof en Van Cal car.

Maar het zijn uit Nijehove en Oldehove niet alleen Posthuma s, die
banden hebben met Drachten Als de boedel van Gerrit Posthuma' s zwager
Reid Gerbens Reiding aldaar wordt behandeld blijkt dat deze in eerste
huwelijk was getrouwd met Antje Jans Pama, en dat haar vader en broer
en andere verwanten i n ' t naburige Surhuisterveen slecht geboerd hadden.
Welnu. 1 uur van Oldehove vindt met Ooster- en Wester-Pama, te Nijehove
Pamaheerd.
Op Roetsum onder Oldehove vindt men 1761 als opbeurder der boedelpenningen van den gerichte te Oldehove' Rarm Dirks Pel drager van een
later in Drachten weibekenden naam
Al deze banden tussen het Groninger Westerkwartier en Drachten met
zijn ontginningen zijn de consequenties van wat hiervoor reeds i s gezegd dat de dunbevolkte heiden en venen van Smallingerland en Opsterland niet konden leveren de nodige en de ervaren arbeidskrachten, waaraan
bij de vervening en nieuwe landbouw in dat oostelijk deel van Friesland
behoefte ontstond. Waar de oude verbindingswegen uit die streken oostwaarts liepen naar Groningerland, werden de nodige arbeidskrachten gevonden in de weinige uren verder gelegen Groningse Ommelanden, waar de
bevolking een sterke doopsgezinde inslag had. welke zich ook in Ureterp. Drachten en Gorredijk handhaafde.
Er is nog een opmerkelijk verschijnsel, Zover de heugenis gaat wordt
in de Drachtster familie Posthuma als familiewapen gevoerd een lelie,
waaronder drie klaverbladen naast elkander. Nu heeft men er bij familiewapens vaak mee te rekenen dat een deel ervan een meer algemene betekenis heeft, een ander deel een meer begrensde. Wanneer men in verreweg
de meeste Friese familiewapens in de ene helft een van de delingslijn
uitgaande halve zwarte adelaar in goud vindt, dan is dit niet een zelfstandige persoonsaanduiding maar een aanduiding- dat men van 't Friese
ras is, In de wapenkunde spreekt men dan ook van 'de Friese halve adelaar in het wapen' en men grijpt terug op de sage. dat Keizer Karel,
omdat Friezen hem hadden geholpen Rome te veroveren, dezen had toegestaan, de helft van het keizerlijk rijkswapen - een (dubbele) zwarte
adelaar in goud - in hun familiewapen op te nemen. Latere geslachten
hebben daarin een vrijbrief genomen, dit voorbeeld
te volgen om aldus
aan te duiden dat ook zij tot 'de vrije Friezenr behoren.
Een andere aanduiding met een algemene strekking vindt men in de drie
klaverbladen. 'Het boerewapen zei de volksmond. Inderdaad wanneer men
nagaat de talrijke grafzerken beschreven in het in 1910 door de Groninger rijksarchivaris Jhr Feith e.a. uitgegeven boekwerk Grafschriften
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in stad en lande', dan is het wel zeer opvallend, hoe vele 'erfgesetenen' in het wapen, dat op de grafsteen werd aangebracht, de drie klaverbladen voeren, hetzij naast elkaar, hetzij boven elkaar, hetzij twee
en een geplaatst.
Als onderscheiding van persoonlijke aard vindt men dan daarnevens opgenomen een heraldische figuur een lelie, een boom enz. enz. en ook
heel vaak het in oneindige variatie voorkomende huismerk, dat volgens
oude Germaanse wetten in de deurpost moest ingesneden worden. De bovengenoemde verzameling van Groningse grafschriften geeft van die huismerken een groot aantal voorbeelden in de tekst. Zo komt daarin ook voor
het huismerk, dat gevonden wordt op de zerk in de toren van Middelstum
van de in 1758 op 70-jarige 1 ee ftijd overleden Jacob Sywerts. met diens voorlettersJ.S.Het is een op een punt staanderuit. in vier gelijke delen gedeeld
door twee aan de zijden evenwijdig lopende lijnen, die buiten de ruit
uitsteken en bovenaan rechthoekig omgebogen zijn. derhalve aldus •ç£f .
Deze Jacob Sijwerts was van Stitswerd onder Kantens naar Middelstum
gekomen. Nu woonde eveneens onder Kantens op Rottum Siewert Thomas, die
een zoon had, ook Jacob Siewerts. genoemd in een acte van 1687, wiens
huismerk, opgenomen in het artikel van ds Vos in de Groninger Volksalmanak, slechts een kleine afwijking vertoont van dat van de Middelstummer, het mist de haakse ombuiging, $£ . Ds Vos voegt daaraan toe. dat
dit huismerk later ook door andere Siewerts wordt gevoerd. Zo werd het
ook gebruikt door Grietje Siewerts (1701 1737) van Middelstum. getrouwd
met Klaas Jans, lekepreker der lenisten te Zijldijk, Het was dus van
huismerk een familiemerk geworden, dat ook overging op anderen uit het
geslacht, met een andere vadersnaam dan Siewert. Men kan dit constateren op de grafsteen van de Eerbare Eitje Jacobs, weduwe van wijlen de
Eersame Berent Luilofs,- in leven woonagtig op het Oosternielant. in de
kleine Arcke' , Misschien was zij een dochter van een Jacob Siewerts..
Zij stierf in 1776 in haar 55ste jaar. Dit wapen vertoont precies hetzelfde huismerk als op de grafsteen in de Middelstumer toren, maar
daaronder drie klaverbladen naast elkander. Het Ooster nielant ligt
dicht bij Doezum en Visvliet.
Wanneer men nu naast elkander zet de huismerken dier Groningers en
het Drachtster Posthuma-wapen, dan is evenals bij de namen Siewert Jacob en Suardus Jacobus een zekere overeenkomst en overgang opvallend.
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Drachten.

Nu rijst de vraag, of, evenals Siewert vermooid werd tot Suardus
ook niet het oude huismerk der Siewerts, hetzij onduidelijk geworden
op het signet, waarnaar het werd overgenomen, hetzij onbegrepen door
de stempelsnijder (die meer gewend was aan de bekende heraldische leliefiguren) vermooid is geworden tot de lelie in het wapen der Posthuma's.
Ket is wel interessant, dat er afwijkende familiewapens Posthuma bestaan, die toch ook weer verwantschap daarmede tonen.
In de eerste helft van de vorige eeuw zegelden de notarissen niet
zoals thans met het koninklijk wapen, maar met hun familiewapen en anders gebruikten zij er een, dat zij bedacht hadden of dat in verband
met hun ambt hun geschikt voorkwam. Zo is in het Rijksarchief te Leeuwarden nog een stuk aanwezig, dat het wapen met omschrift draagt van
Gerhardus Wiebes Posthuma, 12 Juni 1774 te Makkum gedoopt en van 18091847 notaris te Dokkum. Dit wapen stelt voor een uit een wolk komende
beklede (van hoger hand bestierde) arm,, waarvan de hand een aderlaatmes
vasthoudt. Daar dit aan beide kanten scherp
is, heeft het aan elke zijde een beschermend heft. Het heeft verder drie in de vrije
hoeken geplaatste klaverbladen en het heeft
deze dus gemeen met het Drachtster wapen.
De uit een wolk komende arm kwam als symbool voor hogere leiding meer voor, men
vindt o. a. de arm met een troffel als symbool van het metselaarsgilde, de arm met
een hamer, al dan niet gekroond, voor de
smeden. De arm met het aderlaatlancet was
een der bekende symbolen van de chirurgijns.
In een boekje met Zunftwappen' komt het
o. a, voor bij het chirurgijnsgilde.
Posthuma Dokkum
Koe kwam nu de notaris aan een chirurgijnswapen? Het is een versterking van het uitgesproken vermoeden, dat zijn
vader Wiebe P. te Makkum, die debiteur was van de oude Suardus Jacobus
P, en bij wie Job Posthuma twee jaar in de leer is geweest, chirurgijn
is geweest. Als zodanig heeft hij dan het wapen gevoerd en het is door
de zoon als notaris overgenomen. Vermoedelijk heeft Wiebe een zoon gehad. Suardus. naar zijn beschermer genoemd. Wanneer Job Posthuma gebruik maakt van het hem door de voogden verstrekte voorschot, om bij
een goed chirurgijn in de leer te gaan, doet hij dit te Amsterdam en
neemt zijn jonge vrouw Harmina Bruyns mee. En daar laat Job op 15 Mei
1785 in de Nieuwe Kerk zijn zoon Suardus, de latere Drachtster dokter
dopen met als doopgetuigen Suardus Posthuma en Jannetje Bruyns, Nu heeft
de andere zoon van Wiebe, de notaris Gerhardus, een zoontje Suardus
gehad. 2 Oct. 1827 geboren en 22 Febr. 1828 overleden. Er is wel aanleiding voor de notaris geweest, dat knaapje naar een broer Suardus te
noemen, niet naar een zo verre verwant als de oude apotheker Suardus
Jacobus Posthuma. Hier ontstaat het vermoeden, dat de doopgetuige Suardus
Posthuma een zoon is geweest van Job Posthuma's Makkumer leermeester en
bloedverwant Wiebe Posthuma.
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Naar uit een uitmuntende lakafdruk geconstateerd kon worden, kwam op
deze variant van het wapen Posthuma nog weer een verderevariatie. De
ene zoon van de Dokkumer notaris was van 1848 1878 zijns vaders opvolger. Gerben Posthuma. De andere zoon Arme Posthum.a. werd apotheker en
burgemeester in Dokkum, had een zoon Frans Posthuma. eveneens apotheker
in Dokkum, en deze laatste uit zijn huwelijk met 'Sjoukje lest een zoon
Frans Posthuma, die apotheker in Lochem is. Deze apothekers vervingen
het aderlaatlancet door een bosje kruiden in de hand Zo was het te
vinden op de Lochumer poeder- en pilledoosjes.
Hiervoor is medegedeeld, dat Sybrandus Posthuma. de tweede zoon van
Suardus Jacobus, een zoon had, Suardus Jacobus Posthuma, die trouwde
met zijn nicht Antje Roelofs Meintz, dochter van Tjitske Posthuma en
dat deze 1824 als jong dokter te Tjummarum stierf. Deze blijkt een ontwikkeld man te zijn geweest, wat is te concluderen uit het feit., dat
30 Nov 1824 bij T. J. Tuinstra te Franeker wordt verkocht de bibliotheek van wijlen S. Posthuma. heel- en vroedmeester te Tzummarum Uit
diens nakomelingschap verscheen een derde wapen. In de ene helft de
Friese halve adelaar. In de andere helft vindt men terug de lelie die
ook door de Drachtster Posthuma s wordt gevoerd, maar bij hen met drie
klavers Verder is het een chirurgijnswapen, naar bleek uit een werk
'Die Wundartzte Zurichs' . waarin allerlei
chirurgijnssymbolen worden omschreven Behalve het reeds genoemde symbool van de uit
een wolk komende hand met het aderlaatmes
worden daar afbeeldingen gegeven van twee
gekruiste ijzers als gilde-symbool Deze
ijzers dienden om wild vlees uit te schroeien en tanden los te breken Ook de zespuntige ster kwam meermalen voor en bleek in
zijn oudste gedaante te zijn gevormd uit
twee op elkaar gelegde gelijkzijdige driehoeken. Van ouds heette dit het 'Sigillum
Salomonis' en wees terug op de wijsheid.
Posthuma Tjummarum
Hiervoor is melding gemaakt van Johannes
Fransen Posthuma, die in de boedel van de
oude apotheker belasting verrekende wegens belangen te Eybertsburen onder Lutkegast. Deze. een broer van Tjitske Fransen Posthuma. die bij
de wezen de huishouding waarnam, trouwde naar Achlum en moet een specialiteit geweest zijn in het bouwen van boerderijen
Zijn beide zoons Sikke en Jacob zagen meer toekomst in de stad dan
op het dorp en kochten samen een houtmolen - een peltrokmolen - die in
verband met hun samenwerking door hen de Twee Gebroeders' werd genoemd. De molen ligt west van de stad, niet ver van de zee.
Sikke trouwde met Hinke de dochter van de Harlinger burgemeester Ype
Rodenhuis, Toen hij officier der burgerwacht of schutterij te Harlingen
werd, in 1814, moest naar oud gebruik zijn wapen worden aangebracht op
de ten stadhuize hangende wapenborden. Sikke had toen blijkbaar het
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Posthuma

Harlingen

contact met de verwanten in Groningen en
de Oostkant van Friesland verloren Hij
deed niet de l e l i e en de drie klaverbladen opnemen, maar schiep zich een nieuw
wapen met de Friese halve adelaar in de
ene helft, terwijl de andere helft boven een
goed gelijkende afbeelding geeft van de
Twee Gebroeders en daaronder gekruist een
lange lat. waarmede de gezaagde planken
werden gemeten met een stok met haak,
waarmede de balken u i t het water werden
gepikt.

Aldus komt het wapen in Harlingen herhaaldelijk voor ook op de daar
bijgehouden wapenborden van diakenen der Hervormde Kerk.

(Sch. )
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DE MIEDEMA s
It

UT ALDEKLEASTER

wiene oarspronkelik

boeren op

De Mieden;

De âldst bikende foarfaers fan de Miedema' s komrae net fan i t Kleaster : mar yn de 17e en 18e ieu hawwe inkele fan har mear as hûndertjier
boer west op in pear buorkerijen op 'de Mieden' Onder Kartwert en dêr
hawwe se yn de Pranske t i i d har nei forneamd troch der liedema' fan
to meitsjen.
Op de kaert fan Halma 1718 fine wy noardlik fan i t í p l a k j e Hartwert
oantsjut i t s t ë fan i t Aldekleaster en der wer noardlik fan forboun
oan de Kleasterfeart.. t r i j e buorkerijen dy't h j i t t e fan de Mieden'
Op de Eekhofkaert 1854 sjogge wy deselde sitewaesje, al i s i t dan hwat
oars tekene. Ek hjoed de dei b i s t i e t dit gehuchtsje noch inkele pleatsen hearre der ta
* **
Yn 1677 waerd oan Hendrick Hendricx en syn frou to Wytmarsum forkocht
een seeckere huysinge en hovinge c a, , staende en gelegen in voorsch
Dorpe'. troch de erven fan 'wijlen Douwe Beerns cum uxore. in tijden
echtel,. versturven t o t Wittmarssum' foar 125 goudgounen.
Dy Douwe Beerns i s myn âldst bikende foarfaer Mogelik hat in broer
fan him west Gerben Beerns dy' t nêstleger wie to*n westen en suden.
De namraen Douwe en Gerben komme sunt hieltyd yn tís faraylje foar.
Yn 1678 kochten in soan fan Douwe Beern Douwes, weinraakker en syn
frou Meinou Jacobs to Wytmarsum. innij htìs mei skuorre en weinmakkerij.
groun en fakmansark mei twa s'kar görslân yn de Buyrefenne tot Achlum'
far.i de weinmakker Simon Schelt es en syn frou to Achlum. foar 600 goudgounen.
Yn Maeije 1678 binne de nije keapers fan Wytmarsum nei Achlum gien
to wenjen.
Tsien j i e r hawwe se i t dêr títholden. Yn 1688 forkochten se i t spul to
Achlum foar 650 goudgounen en waerden boer en boerinne op Aldekleaster
I t bigjin fan de stamrìge i s dus sa;
( Douwe Beerns
(
Qo
(
-. -

beide foar 1677 forstoarn to Witmarsum

( Beern Douwes. stoarn tusken 1708 en 1718
(
<» foar 1678
( Meinou Jacobs,
Op 5 Juny 1681 is to Achlum doopt Douwe,, 'eensoontje van Beern Douwes.
mr. wagenmaker., de vader, en Meynuw Jacobs, de moeder' .
Dizze Douwe skynt foar 1692 stoarn to wezen. Hwant op 7 Oktober fan
1692 binne doopt de gemini (twaling) Douwe en Jacob.
It moat sa wêze. dat Beern Douwes, dy' t út in hoerelaech kaem, doe
yn 1688 boer wurden is op de Kleastermieden. Syn namme komt foar yn de
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stamkohieren en floreenregisters fan Wûnseradiel as hierder fan pleats
Aldekleaster nr. 3. Yn 1698 fine wy as meijer fan de pleats 3, eigener
de ritmaster Lannoy, 'nomine uxoris' to Ljouwert, Beern Douwes. Yn 1700
(eigners Grafier erven) s t i e t hy ek noch as hierder. lyk as yn 1708
(eigner Lammert de Gavre to Boalsert).
De soan fan Beern, Douwe Beerns (berne 7 Okt 1692 op de Miedden ûnder Burgwert), troude 7 Maeije 1713 mei Claaske Jans fan Burgwert. Hy
is doe blykber hierder wurden fan de pleats nest dy fan syn heit (stoarn
nei 1708) Hy kaem op pleats nûmer 4 De namme Douwe Beerns fine wy
foar i t earst yn i t Floreenkohier 1718- Doe' t syn earste bern berne
waerd, yn 1715, is yn i t doopboek skreaun:. dat hy wie boer op de Mie-den'
Dit pear krige seis bern (1715. 1717, 1719 1722, 1724, 1726), fan
hwa twa jonkjes hiel jong stoarn binne. De frou is tusken 1726 en 1729
stoarn. 4 Sept 1729 troude Douwe Beerns mei Antsje Sjûkes fan i t Nijlan. hwer't er 29 Nov. 1730 in dochter Meinou by krige, I t bern stoar
en ek de mem, skynber yn de kream of net lang dêrnei. Hwant 4 Nov, 1731
boaske de Mieddumer boer foar de tredde kear nl. mei Tryntsje Jans
(jongedochter). fan Hilaerd. Wie i t syn htísfroufaem? Yn bigjin Juiy 1732
al waerd harren dochter Antsje berne Dizze tredde boerinne op de pleats
moat tinkt my in hiel stik jonger west ha as de man Se oerlibbe him
mear as tritich jier. Hy stoar yn 1748. hast 56 j i e r âld, sy wierskynlik yn 1780 Yn de Re"êelkohieren fan 1779 stiet se noch as hierster to
boeks yn dat fan 1781 is hierder Gerben Douwes.
Douwe Beerns wie in geseten boer blykber hwant syn widdou waerd in
jier nei syn forstjerren yn i t Quotisaesjekohier 1749 neamd een redelijk gestelde boerin' , dy' t op in ynkommen fan f. 1000,— steld wie
Ut Douwe Beerns en Tryntsje Jans ha ik mar twa bern fine kind. beide
to wrâld kaem op "e Kleasterpleats: Antsje (berne July 1732, doopt 3
Aug. 1732. troud 22-5-1752 oan Piter Jelles) en Gerben (berne Juny 1734,
doopt 27 Juny 1734). (Hoewol: yn i t Quotisaesjekohier fan 1744 wurdt
praet fan Douwe Beerns, syn frou en t r i j e bern, mar in tredde hat my
nea yn 'e wei west).
Nei i t forstjerren fan de heit Douwe Beerns, hat syn widdou de buorkerij fuortset, mei help fan har bern, dy't doe 15 en 13 j i e r âld wiene
en dy't wol op de pleats bleaun wêze s i l l e . De sitewaesje foroare net,
doe't Gerben yn 1757 troude, hwant de mem bleau hierster.
De âld boerinne hat yn i t jonge hushâlden wille en leed meimakke. Twa
jonges en twa famkes kamen der to wrâld, fan harren stoaren in famke
er. in jonkje jong.
Trije stagen hawwe forskate jierren nest elkoar op 'e pleats wurke
en stribbe, hwant de beide oerbleaune bern rekken pas l e t oan de man en
it wiif: Douwe op 41-jierrige en Pytsje op 35-Jierrige leeftiid.
Wy sette dus de rige fierder:
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( Douwe Beerns, berne 7-10-1692, stoarn 6 April 1748
( GD 4-11-1731 to Hartwert
( Tryntsje Jans, berne Kilaerd, stoarn nei 1778
(Antsje Douwes oo Piter Jelles)
( Gerben Douwes, berne -6-1734, stoarn 1799 op de Miedden
( ao 5-6-1757 to Hartwert
( Aitsje Hessels, berne Jorwert, stoarn 1789 Miedden.
(Pytsje Douwes QD 1800 mei Lammert P. Hilarides
fan Peinjum).
(Foar' t wy fierder geane noch dit' de dochter fan Douwe Beerns en
Tryntsje Jans.. Antsje, troude yn 1752 op 19-jierrige leeftyd mei Piter
Jelles, Ik achtsje de mogelikheit great (ik ha gjin t i i d fine kind dat
neijer to ûndersykjen) dat Piter Jelles en Antsje Douwes buorjonge en
-famke west hawwe. Se moasten trouwe, har aldste (Douwe) is op Aldekleaster berne, l e t t e r wennense to Kartwerd, Yn 1779 foun ik as hierder
fan pleats5 Aldekleaster Piter Jelles (enwy witte, dat i t Douwe Beernsfolk op4wenne) In soan fan Piter en Antsje, J e l l e P i t e r s (berne 1762),
naem dêrfandinne as âld-Miedster ek de famyljenamme Miedema oan. Hjirut
komt de staech fuort, dy't foriene is yn de famyljebân Miedema-Zijsling.
Beide komme se dus vit de stamme fan Douwe Beerns. de lêstneamde tít de
froulike liny).
Gerben Douwes en Antsje Kessels folgen de widdou Douwe Beerns op as
hierders fan pleats nûmer 4, yn 1781. Yn 1798 wiene se noch hierder,
Antsje wie yn 1789 al stoarn. Gerben folge har yn de dea yn 1799, 65
j i e r aid. Derwiene twa bern. lyk as sein Douwe, berne 1758.. en Pytsje,
berne 1764 (Pytsje, berne 1762, enKessel berne 1770. binne jong weirekke) ;
Gerben Douwes is blykber yn i t bigjin fan 1799 stoarn, hwant yn i t
Reºêelkohier fan dat j i e r s steane Douwe en Pytsje Gerbens as hierders
to boek. Doe gong i t as ' t slydjage. De beide bern. dy't sa lang noch
by heit op ' e pleats buorken as âld-feint en -faem. trouden fuort dêrnei:
Douwe 22 Des.1799 mei de widdou Antsje Piters fan Easterein, en Pytsje
13 April 1800 mei Lammert Piters Hilarides fan Peinjum.
Lammert en Pytsje kamen op de pleats nû, 4 as hierder. Ry wie blykber
ek in boeresoan mei hwat sinten. Ik ha gjin bern fan har fine kind.
Pytsje stoar yn 1826, Lammert yn 1839, beide to Aldekleatser 2 (blykber nije nûmering).
De pleats nûmer 4 i s dus 125 j i e r bibuorke troch ten famyljestaech
en as men pleats nûmer 3 der by nimt, hawwe op 'e Miedden 150 j i e r Iju
fan i t Beern Douwes-siachte wenne.
Delgong.
De leste manlike Miedema fan it Aldekleaster gyng nei Easterein. Dit
wie Douwe Gerbens, dy't yn 1812 de namme Miedema oannaem.
Douwe en Akke wennen yn Easterein. As boer? Se stoaren yn 1814 en
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1813 5G en 47 j i e r . Akke i s yn 1803 yn Easterein yn de Herf. Tsjerke
doopt op b i l i d e n i s .
Nei i t f o r s t j e r r e n fan beide âlden wiene de bern Antsje 13, Durkje
10 en Gerben 6 j i e r âld Hwer't de bern greatbrocht binne, i s my n e t
bikend, I t skynt dat der noch wol hwat j i l d s i e t . Hwant Antsje boaske
oan in boeresoan en Gerben oan in boeredochter. Yn dy t i i d kaem j ü u
meastal by j i l d .
Gerben i s yn 1828 yn t s j i n s t komd. ingelijfd b i j de 8e afd. Inf. en
den t i j d van 3 j a a r hebbende gediend
Hy raoast trouwe yn 1831, hy en syn faem wiene doe noch gjin 23 j i e r
Hy boaske mei Knilleske Hessels Walsweer fan Hidaerd.
By har trouwen wie Gerben blykber noch net lang u t de s o l d a t e t s j i n s t .
Yn de houliksakte s t i e t : zonder beroep, geb. en wonende t e Oosterend.
It jonge pear i s ynkommen t o wenjen by de mem fan Knilleske, dy t boerinne wie t o Hidaerd. Dér i s ek de e a r s t e l i n g berne: Douwe. 9 Jann
1832.
I t oare j i e r s binne se boer wurdon t o Wommels. Dêr binne noch acht
bern to wrâld kaem.
I t i s harren dêr blykber net goed gien. Yn i t l e s t fan Desimber 1840
i s de buorkerij by de buorren t o Wommels, dy' t Gerben Douwes Miedema
bibuorke (13 bunder) to h i e r oanb'.mn en yn Jannewaris waerden a l l e i e
i t reau en sa by boelguod forkocht. Yn 1842 wie hy. arbeider en dat i<;
hy oan syn dea yn 1856 bleaun. Syn wìddou bleau mei acht bern s i t t . ï n
de âldste 24 en de jongste oardel j i e r âld.
Knilleske. in boeredochter fan goede komôf.. i s l e t t e r htìshâlds;;er
wurden by in ald man to Wommels en yn har libbensjoun wie se yn de kost
by in arbeider oan de Boalserter trekwei to Wommels. Dêr i s se yn Ï899
stoarn. 91 j i e r âld. Har bern wiene doe al t a de a r b e i d e r s s t e a t forf al Ien
Koarte rjochtlinige genealogy
I

Douwe Beerns, t r . N.N., beide foar 1677 forstoarn to Wytmarsum.
Ut d i t houlik:
Beern Douwes, folget I I .
11 Beern Douwes. t r . foar 1678 iïeinou Jacobs.
Ut d i t houlik:
Douwe. d. Achlum 5-6-1681.
Douwe, folget I l I .
Jacob (D, en J. gemini) berne to Aldekleaster, d. Burgwert 7-10-1692.
Meinou, b. Oldekleaster. d, Burgwert 25-2-1714 (mogelik d t twad.de
houlik)
IlI Douwe Beerns, t r . 7-5-1713 mei Claaske Jans ( s t . sahw. 1727) fan
Burgwert, Ut d i t houlik: (allegearre berne t o Aldekleaster)
Beern, d. 17-11-1715;
Jan... d, 21» 11-1717:
Jan, d, 12-1-1719;
Bauke, d. 7-12-1722;
Jan, d. 14-4 1724
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Meinte. d. 15-12-1726.
Twadde houlik Douwe Beerns op 4-9 1729 mei Antsje Sjukes f a n ' t N i j lan Ut d i t houlik:
Meinou, b. Aldekleaster 29 11 1730.
Tredde houlik Douwe Beerns mei Tryntsje Jans fan Hilaerd (hy forstoarn 6-4-1748. sy yn 1780) Ut d i t houlik
Antsje. b. Aldekleaster July 1732. d. 3-8-1732 Burgwert, t r . 22-51752 to Burgwert mei P i t e r J e l l e s ,
Gerben. folget IV
IV
Gerben Douwes, b. Aldekleaster Juny 1734. d. 27-6-1734, st. bigjin
1799 to Aldekleaster. t r 5-6-1757 to Iíartwert mei Antsje Hessels
fan Jorwert (st. 1789 to Aldekleaster) Ut d i t houlik
Douwe folget V
Pytsje. d. 28-11-1762 (st. 1763).
Pytsje. b 7-8-1764 d 19-8-1764 ( t r . 13-4-1800 Lammert P i t e r s Hil a r i d e s fan Peinjum, Sy stoar 1826. hy yn 1839)
Hessel. d 25-2-1770 ( f r i j jong stoarn).
V
Douwe Gerbens (Miedema), b. 22-4-1758 to Aldekleaster. d. to Burgwert 21-5 1758. s t . to Easterein 18-10-1814, t r . 22 Des 1799 mei
Akke P i t e r s (widdou) b 30-9-1765 to E a s t e r l i t t e n s . st. 6-2-1813
t o Easterein; Ut d i t houlik
Antsje b. 3-11-1800. d 16 11-1800. tr. 20-4-1822 Wibe Minnes Koopmans, b. Wûns. boeresoan fan Burgwert.
Dirkje b, 16-11-1803. d. 27-11-1803.
Gerben folget VI,
VI

Gerben Douuies Miedema, b 2-7-1808 Easterein. st. 29 Des 1856 to
ïïommels. t r . 23-6-1831 to Wommels mei Korneliske Kessels Walsweer,
b, 9-7-1808 to Hidaerd. d 7-8. s t . 13 Des 1899 to Wommels. Ut d i t
houlik
Douwe, folget VII.
Hessel b, 21-11 1833 to Wommels, s t . 26-10-1869 to Wommels.
Tryntsje b. 17-11-1835 Wm. , st. 5-12-1835 to Wm.
Sibren b. 8-11-1836 to Wm . st. Tsjom.
Akke, b. 20-7-1840 to Wm s t . 23-5-1845 to Wm.
Tryntsje, b. 16-11-1842 to Wm. , s t . to De Ryp.
P i t e r b. 25-8-1346 to Wm. . s t . 19-4-1881 to Arum of Wm,
Akke oí' Antsje, b. 1-12-1850 t o Wm. . st, Arum
Mintsje. b. 25-6-1855 t o Wm. , s t . 20-7-1856 to Wm.

VII

Douwe Gerbens Miedema, b. 9-1-1832 to Kidaerd, s t . 9-3-1902 to
Lytsewierrum, t r . 11-5-1861 to Wommels mei Ytsje Bokkes Dantuma. b.
11-8-1832 to Easterein, s t . 10-6-1910 to Lytsewierrum. I t d i t houlik:
Gerben b, 25-4-1862 to Hennaerd» s t . 8-9-1942 to Amsterdam.
Antsje. b, 16-11-1863 t o Hennaerd. s t . 11-8-1933 to Wurdum.
Korneliske. b. 9-11-1865 t o Hennaerd. st. 21-4-1925 to Hollum (Am.)
Bokke. folget VIII.

58

Wumkes.nl

Pitertsje. b. 7-8-1871 toLytsewlerrum, st. 16-6-1890 to Lytsewier.cum
Hessel, b, 15-9-1874 to Lytsewierrum.
VIII Bokke Douwes Miedema. b. 21-8 1868 to Hennaerd. wennet to Easterbeek. tr. 16 111899 to Aldeboarn mei Tryntsje Sjoerds Langeraap. b
19-4-1873 to Akkruip. st. 21 5 1950 to Boalsert. Ut dit houlik
Douwe, b 17-8-1900 to Akkrum.
Sjoukje. b 17-6-1903 to Boalsert
Sjoerd, b. 21 11 1906 to Boalsert.
Gerben b. 13-1-1911 to üarich yn Gaesterlân.
D. M. van der Woude
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VAN

SNITSEVORG

De drukst beklante notaris te Amsterdam in de eerste helft der XlXe
eeuw te Amsterdam was ongetwijfeld Mr, Johannes Commelin. Wie de moeite neemt diens tot 2000 acten 'sjaars tellende repertoire door te lezen zal nu en dan stuiten op stukken betreffende den Surinaamschen
tak van het geslacht Sirtema van Grovestins, in het 1951 verschenen
deel van Nederland' s Adelsboek op pag. 300-302 vermeld, zoo o. a. betreffende den boedel van den 1834 als Utrechtsen student gestorven zoon
Frederik Theodore Auguste
Bij denzelfden notaris noteerde ik echter ook enkele stukken, waarin twee met het anagram van Snltsevorg aangeduide personen worden vermeld, i.c. zekere Anglenetta alias Peggy van Snitsevorg. wier helaas
en brevet gecopieerde doopacte d.d. Demerary 21 Aug 1815 op 23 Maart
1843 wordt genoemd en wier gemachtigde Rodolphe Ie Chevalier 13 April
1843. no 255 optreedt, en een Idsert Carolus van Snitsevorg. ongehuwd
timmerman Bloemgracht no. 1 wiens testament (ten behoeven van wat later zijn vrouw en kinderen zouden worden) 23 Juni 1841 (no 442. in
pak 19818) wordt verleden.
Had ik aanvankelijk beiden als broeder en zuster en dus althans
Peggy als spuria ex articulo 338 v h Burgerlijk Wetboek beschouwd van
Carolus August Baron Sivtema van Grovestins (1780 1841) wiens echt
genoote Adriana Martina vanlieeckeren van Bransenburg immers pas 24 Nov.
1815 overleed, de weikelìjkheid bleek nog iets ingewikkelder, blijkens
navolgende acte van bekendheid díe de i.,r Groesbeek de goedheid had
mij uit ïdserts huwelijksbíj Lagen op te geven.
In het jaar achttienhonderd een en veertig, den zeventienden September., is voor ons meester Willem Serrurier. regterinhet vierde kanton van het arrondissement Amsterdam, bijgestaan met den waarnemende
griffier Pieter Leendertz. Hendrikszoon verschenen
1 Alida Strik, weduwe Pieter van der Kiel. vijf en vijftig jaren oud.
bj'nnen Amsterdam, wonende op de Nieuwe Achterburgwal,
2. Pieter van der Kiel, kassiersbediende alhier, wonende in de Heerenstraat boven no. 8 oud zeven en twintig jaren.
3 Gerrit Bunjes. timmerman binnen deze stad wonende op de Kieuwe Zij ds
Achterburgwal no, 258. een en dertig jaren oud, en
4. Jan Gerrit Pruijsen. broodbakker, op de binnen Amstel no, 9 alhier
wonende, vier en dertig jaren oud. gezamelijk verklarende wel te kennen den mede alhier tegenwoordigen jongeling, genaamd Idsert Carolus
van Snitsevorg, van beroep timmerman en wonende alhier ter stede op de
Blomgracht nr, 1, en te weten dat hij omstreeks de maand Juny achttienhonderd zeventien te Maastricht is geboren van eene negerin, genaamd Peggy of Anglínetta van Snitsevorg, toenmaals in dienst zijnde by
eene familie wonende te Demerary, en met welke familie zij kort daarna
naar dezelve kolonie terug gekeerd is, nadat haar kind door derden besteed was ten huize der eerste getuige, doch zonder dat hetzelve kind.
voorzooveel men weet. immer door vader of moeder is erkend geworden,
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en ook zonder dat te Maastricht of elders van deszelfs geboorte is
aangifte gedaan aan den Burgerlijke Stand. Van welke verklaring door den
medecomparant is verzocht acte van bekendheid om te dienen voor geboorteacte krachtens artikel 127 van het Burgerlijk Wetboek,
Gevende de eerste getuigen voor reden van wetenschap op. dat de r e kwirant kort na zijne geboorte in de maand Juni achttienhonderd zeventien bij haar i s besteed geworden en haar de namen van hem en zijne
moeder alzoo zijn opgegeven, de tweede en derde getuigen dat zij zijn.
de eerste de zoon. de tweede de schoonzoon der eerste getuige en de
vierde getuige, dat hij van jongst af met de eerste getuige bekend i s
geweest, en ten hare huize ook den rekwirant gekend heeft. En hebben
den rekwirant en getuigen deze akte ondertekend met ons Kantonregter
en waarnemendengriffier te Amsterdam ten jare en dage als boven' w g
enz. enz.
Vermoedelijk heeft Anglinetta dus zelve geen Grovestinzenbloed en
kreeg zij haar naam bij de kerstening in 1815 die tevens hare vrijlating zal hebben gebracht. (Zoo zij die nog niet had. heeft zij die
door haar komst h t 1. automatisch en definitief verkregen)
De acte van bekendheid en de huwelijksacte, waarin de laatste woonplaats der moeder onbekend wordt genoemd, geven den indruk, dat de natuurlijke zoon uit de aandacht van zijn maagschap is geraakt. Toch
lijkt dit mij onjuist Zoowel het frequenteeren van denzelfden notaris
als de namen van Idserts latere kinderen wijzen op een zeker contactZijn zoon Theodorus August Carolus zal naar den vader en den gestorven
broeder zijn genoemd: de jongste dochter heet (o. a. ) naar zijn beide
ouders tegelijk. Zijn vader, die in 1841 te Renkum overleed, kan hij
nog gekend hebben, evenals zijn twaalf jaar jongere (volle?) zuster,
die bij haar huwelijk in 1851 eveneens in de hoofdstad woonde
Erg nauw met de huwelijksmoraal hebben deze Creoolsche Friezen het
niet genomen. Moesten bij Idserts huwelijk al twee kinderen worden gewettigd, (de voortgang van zijn huwelijk kan vertraagd zijn geweest,
door het niet voldoen aan den militairen dienstplicht. Onderzijn huwelijksbijlagen is een extract K.B. , waarbij op het rapport van den Minister van Binnenlandsche Zaken wordt verklaard, 'dat Idzert Carolus van
Snitsevorg te Amsterdam, als hebbende op hem geene verplichtinge ten aanzien van de Nationale Militie berust, bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk niet zal behoeven te bewijzen, daaraan te hebben voldaan.),
het oudste hunner schonk in haar, vrij korte bestaan nog het leven aan
twee zoons, wier vaders evenmin werden geboekstaafd. Zoodoende bestaat
de naam. tegenwoordig zonder 'van' nog te Amsterdam en elders.
Ten besluite moge ik hier een korte genealogie dezer lieden laten
velgen :
I Anglinetta van Snitsevorg, gedoopt Demerary 21 Aug. 1815. Woont aldaar
nog in 1851. Verkreeg, vermoedelijk bij Carolus August Baron Sirtema
van Grovestins:
a, Idsert Carolus, volgt II.
b. Caroline Angelique Georgine Snitsevorg, geb. Demerary 18 Febr.
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1.829, *) tr. Amsterdam 3 Juli 1851 Gerrit Mos. geb. Arnhem 16 Aug. 1826,
koopman aldaar.*) zn van Gerrit, koopman Land van de Markt Arnhem en
Hendrica Gijsberta van Davelaar.
I I Idsert Carolus van Snitsevorg. geb. Maastricht c Juni (volgens het Amsterdamsche Bevolkingsregister: 12 Maart) 1817 timmerman, later reiziger. Overl. Amsterdam 9 Jan. 1858. tr. 1. aldaar 7 Oct. 1841.AnnaPloeger. geb. Zaandam 27 Nov., ged. Ev.Luthersch 2 Dec. 1810. overl. Amsterdam 16 Aug 1843. dr. van Gerrit Garrebrands, molenmaker en Wormpje Pieters Doot. 2. Amsterdam 27 Juli 1854 Johanna Ohristina WilhelminaRuëlIe, geb. Utrecht 27 Juli 1827, overl. Amsterdam 10 Dec 1888. dr. van Maximilien, geboortig. van Paturages in Henegouwen, koetsier, later winkel i e r Ridderschapstraat H 741 Utrecht en Derkje Tiets. Zij hertr, 1. Klaas
Visser en 2. Amsterdam 9 Dec. 1875 (zij is dan tapster) Maurist Loep.
kantoorbediende (overl.24 Sept.1885).
Uit het eerste huwelijk:
1. Alida. volgt IlI.
2. Gerrit van Snitsevorg. geb, Amsterdam 24 Jan,1838. Overl aldaar
5 Jan. 1868
3. Theodorus August Carolus van Snitsevorg. geb. Amsterdam 10 Jan
1843. overl. aldaar 12 Maart d. a. v.
Uit het tweede huwelijk
4- Henrietta Hendriks van Snitsevorg. geb. Amsterdam 30 Oct 1854
Overl. Brussel 3 Mei 1870.
5. Sophìa Carolina Anglinetta van Snitsevorg. geb. Amsterdam 28 Oct.
1857. Overl. aldaar 14 Oct 1858.
IlI Alida van Snitsevorg. geb, Zaandam 29 April 1836. Krijgt 13 Mei 1854
t, o. v. het 4e kantongerecht Amsterdam handlichting tot het uitoefenen van
eene affaire in parfumerieºén. Overl. Amsterdam 20 April 1863
Hare zoons1, Johannes van Snitsevoig. geb. Amsterdam 14 Mei 1858, Overl. aldaar 30 Dec. 1859.
2. Henri, volgt IV.

IV Henri Snitsevorg, geb. Amsterdam 10 April 1863. Overl. aldaar 7 Oct.
1947. tr. aldaar 11 Nov.1885 Wilhelmina Elisabeth Rueter, geb. Amsterdam 12 Maart 1861, Overl. aldaar 20 Maart 1931.
Uit dit huwelijk;
1, Henri Snitsevorg. geb. Amsterdam 14 Aug.1886, agent van politie
aldaar, tr, .6 Mei 1908 S, G.D.M, van Galen, Hieruit kinderen.
2. Wilhelmina Snitsevorg,. geb, Amsterdam 2 Febr. 1888, Was 1941 nog
ongehuwd. (Amsterdam)
3. Joan Christiaan Snitsevorg, geb, Amsterdam 22 April 1890.
4, Hendrika Wilhelmina Elisabeth Snitsevorg, geb, Amsterdam 18 April
1892» Nog ongehuwd in 1941.
5.1, Alida Snitsevorg, geb. Ansterdam 20 Febr. 1894 tr. G.Kroes (Amsterdam),
6. Willem Frederik Snitsevorg, geb. Amsterdam 22 Juni 1901. boekbinder aldaar, t r . H. Dekker
*) Niet te Arnhem overleden.
M.J. van Lennep,
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DE

GARDES

D !H O N N E U R

V A N FRIESLAND

In het vorig jaarboekje hebben wij een en ander medegedeeld over de
gardes d'honneur van Friesland, aan de hand van gegevens, aanwezig in
het Algemeen Rijksarchief te ' s Gravenhage en enkele berichten in het
Dagblad van het Departement van Vriesland. De voornaamste bron. het
archief van de Prefect van Friesland, kon helaas niet geraadpleegd worden. Wel is dit archief, bij de omwenteling van 1813. in Friesland gebleven, doch het dossier over de gardes d" honneur, hoewel in de inventaris voorkomende; is reeds zeer lang niet meer aanwezig Dit hiaat
kon gedeeltelijk gevuld worden door de bescheiden, berustende in het
oud-archief der gemeente Leeuwarden en afschriften van officiele stukken en brieven van de garde d'honneur G.Buma, in afschrift aanwezig
in de bibliotheken van de gemeente Leeuwarden en het Friesch Genootschap.
De archief-bescheiden stellen duidelijk in het licht., dat alle pogingen in het werk werden gesteld om, hoe dan ook. het detachement voltallig te krijgen. In een tot de maires gerichte brief van 16 April
1813. Divisies van Militaire Zaken, no,101, schrijft de prefect o. a. :
Gij zult daar te boven alle uwe invloed bij de voornaamste Ingezetenen uwer gemeente en in het bijzonder bij de leden van den Municipalen
Raad gebruiken, om deze gewichtige zaak: overeenkomstig.Zijner Majesteits weldadige oogmerken, kan doen aflopen' ,
Behalve de in het Keizerlijk Decreet genoemde personen mochten,, blijkens genoemde brief, de maires ook toelaten aanzienlijke Eigenerfden
of Grondeigenaren, of derzelver Zoonen en Neven, wanneer zij zich ter
intéekening aanmelden' Ook van de minimum-leeftijd van 19 jaar mocht
worden afgeweken om de zoodanigen die den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben en zich u i t een loffelijken ijver en uit eigen beweging
aanmelden ook te doen deelen in het voorregt om in de Gardes d: Honneur toe gelaten te worden.'
'Verders' , gaat de prefect voort, 'heb ik de eer aantemerken, dat
de Zoonen, Kleinzoonenen Neven van Magistraats personen, behorende
tot de Burgerlijke en Regterlijke autoriteiten, als van leden van den
Raad van Prefecture, Onder Prefecten en leden van Tribunalen, Directeuren, Inspecteuren en Controleuren der administratien van het enregistrement, der Posterijen, der directe Contributien, der verenigde Regten-,
der Douanen etc, en de Receveurs, een grooten ontvang hebbende, voorts
de Ontvangers Generaal en particulier, de Payeurs der Schatkist etc. ,
over het algemeen mede geregtigd zijn, om zich als leden van de Gardes
d' Honneur te doen inteekenen' ,
Wij hebben reeds gezien, dat de animo, om zich v r i j w i l l i g aan te
meiden, minimaal was. Reeds op 18 April 1813 (a.v. nr. 116) geeft de
prefect aan maires te kennen, dat hij.- indien, tegen zijn verwachting,
geen voldoende
aantal vrijwilligers beschikbaar zou komen, hij verplicht
zcu zijn sde personen, welke het Contingent zullen uitmaken, te designeren' , waartoe het dan ook gekomen is„ Hiervoor waren de meest naauwksurige renseignementen benodigd',
Op 22 April 1813 (a.v, nr. 169) wordt de categorie, waaruit de gar63
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des d" honneur konden of moesten worden gerecruteerd. weder uitgebreid
en wordt de reeds eerder aan de maires gezonden Lijst van vijf honderd
meest belaste Ingezetenen' nog uitgebreid met de Militairen van de
fransche of hollandsche legers of de officieren in vreemde legers gediend hebbende, —
onverschillig welken ouderdom deselve ook hebben
bereikt' .
Op 18 April werd door de prefect samengesteld een 'Lijst van de Heeren in de Gemeente Leeuwarden woonachtig:, welke tot de formatie van
een der Regimenten Gardes d! Honneur concurreren' , luidende aldus:
Hamen
Sninia (Hector van)
Wageningen-(Gerardus van)
Rengers (Justus Sjuck Gerrold Juckema van Burmania)
Cats (Pieter)

Kwaliteiten
President van de Cantonnale Kiesvergadering
id.

Liet van den algemeenen Raad van het Departement.
Lid van den Raad van het Arrondissement
Leeuwarden.
Coulon (Julius Vitringa)
id.
Feenstra (Thijs)
ìd.
Zeper (Pier)
id.
Gervais (Nicolas)
Lid
van het Legioen van Eer.
Asbeck ~ (Ferdinand Gerrit van) Commandeur van de Keizerlijke orde van de
Reunie.
Burmania (Julius van)
Ridder van de Keizerlijke orde van de Reunie
Roorda (Evert)
id.
Wierdsma (P,)
Keizerlijk Procureur crimineel.
Vierssen (Martinus van)
Praesident van het Tribunaal ter instantie zitting houdende te Leeuwarden.
Gosliga (Petrus)
Vice Praesident.
Driessen (Antonius)
Regter.
Wielaudt (Thomas)
id.
Wartna (Laurentius Dominicus) Regter van Instructie.
Jongsma (Ernestus)
Regter.
de Wal (Gabinus)
id.
Vierssen (Willem Livius van)
ìd.
Thiberghíen (P. J.)
Keizerlijk Procureur.
Eekma (Idzert)
Substituut van den Keizerlijken Procureur.
Noodt (Walratten Willem)
id.
Buysing (Gerard)
Ttegter van het Tribunaal van Koophandel.
Haan (P. P. de)
id.
Katwinkel (C. W.)
id.
Klomp (A,)
id.
Andrae (Daniel Hermannus
Beucker) Griffier.
Peitsma (J.K,)
Ontvanger Generaal van het Department Payeur van het Departement.
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Posterijen
Van Schwartzenberg en Hohen1andsberg (M.O.)
Directeur der Posten.
Consul
Controleur.
Directe Belastingen
Breugel (0. van)
Directeur.
Privezac (Brunet de)
Inspecteur.
Gelinski
Inspecteur-Verificateur van het Cadaster.
Breugel (R, van)
Controleur.
Enregì strement en Domeinen
Canquoin
Directeur.
Mottin
Inspecteur de 1 div,
Merlln
Vérificateur.
Andreae
Receveur des Doraanies et Conservateur des
Hypotheques.
Richoud
Receveur de 1' Enregistrement,
Beekkerk
id.
Directie van de vereenigde Regten
Duteil
Directeur
Mazaucourt (Alexandre)
Inspecteur
Du Tour de Bellinchaue (Mare
Corneille Guillaume)
Entrepôseur principal.
Ruitinga (Watze Douwes)
Receveur principal, particulier et Buraliste,
laulert de Priveau (Louis
Marie Adelaide)
Entrepôseur particulier.
Claude (Charles Henri)
Controleur de Ville.
Directie van de Douane
Rogier (Louis)
Receveur principal.
Salnion Carmaud (Auguste)
id. aux Declarations.
Leeuwarden den 18 April 1813
De Prefekt van Vriesland
w. g..
Overeenkomstige gegevens moeten zich uit de aard der zaak bevinden
in de archieven der overige Friese gemeenten.
Uit de papieren van Buma blijkt, hoe de inlijving e.d. in haar werk
is gegaan. Op 30 April 1813 brengt de prefect te zijner kennis, dat hij
tot garde d' honneur is aangewezen; Buma wordt op 7 Mei, des middags
om 12 uur op het Hotel van Prefekture verwacht, om met de prefect over
de te maken schikkingen te confereren. Voor geval Buma lichaamsgebreken mocht hebben aan te voeren, welke hem ongeschikt zouden maken voor
de dienst., zou tegelijk gelegenheid bestaan, deze te onderzoeken.
Ten einde aan de gevreesde en gehate inlijving te ontkomen produ-
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ceerde Buma de volgende medische verklaring
Ondergetekende: A. A. Jorritsma. Mêd. Doctor te Sneek, verklaart
eenige tijd geleden geroepen te zijn aan het huis van den Keer A.Dries•
sen op de Merkstraat te Sneek, en aldaar gevonden te hebben Gerlacus
Buma. hebbende een aanval op de zenuwen, waardoor Zijn Edele geheel bewusteloosnedergezegen was. en in dien toestand eenigen tijd gebleven
is, en in welke ik Zijn Ed. persoonlijk bevonden nebbe.
'Hetwelke waarheid zijnde, nebbe ik desen afgegeven om te strekken
na behoren'
Deze medische verklaring werd nog versterkt door die van de Leeu
warder arts M. Simon (dd 26 April) .
De ondergeteekende Mêd. Doctor verklaart dat hij den Heer Gerlacus
Buma bij zijn retour van Sneek, alwaar voornoemde Heer het zenuwtoeval
gehad had, volgens Attest van de Mêd. Doctor A.A. Jorritsma. woonagtig
en practiseerende te Sneek nogeenige tijd daarna gesoigneert en de no
dige Medicamenten daarvoor heeft laten gebruiken' ,
Ook hier treft weder de analogie met de afgelopen bezettingjaren
artsen, die voor het afgeven van attesten voor de belangen hunner landgenoten in de bres springen. Ik meen tenminste te mogen aannemen, dat
dit geval zich ook met Buma voordeed. Gebaat hebben bovenstaande verklaringen Buma echter niet
Op 31 Mei verzocht de prefect. hem om die dag on half zes n m binnen de grote zaal van het F.otei van Prefecture te komen, i.v.m liet in
gereedheid brengen van het equipement. Op Zaterdag 5 Juni. om 12 uur
s middags moest Buma verschijnen in het Tournoyveld bij de Schutters
doele' i.v.m de verdeling van de paarden, het harnachement moest hij
Donderdag 24 Juni tussen 3 en 1 uur n.m.in ontvangst nemen, terwijl hij
Donderdag 8 Juli wederom op het Tournoyveld moest verschijnen, ' om
alsdan door mij (de prefect) en den Heere Generaal. Commanderende het
Departement, geïnspecteerd te worden1 , Zijn indeling bij het eerste
detachement werd op 5 Juli ter kennis van Buma gebracht, Op 8 Juli
werd hem opgedragen zich op Zaterdag 10 Juli in grote uniform' op het
Tournoyveld te vervoegen, voor een revue, met het oog op het vertrek
van het detachement op 12 Juli d a. v.
De samenstelling van de detachementen was. blijkens de gegevens.door
Gerlacus Buma nagelaten, als volgt:
Eerste detachement: Van Hylckama (commandant), Fontein (commandant
en second). Albarda, Bleeker. Buma. Driessen, Engelberts van Bevervoorden.. Everts. Van Knijff. Manger, Nauta, Van Schwartsenberg thoe Hohenlandsberg. Van Straten, De Swart, Vegelin van Claerbergen Wentholt.
(Deze samenstelling stemt overeen met die, aanwezig in het gemeentearchief) ,
Tweede detachement: Ypey (commandant), B,H.Boelens, G.H. Boelens,
Brouwer, Deketh, Gaster, Idema, Hadenius, Poppes, Rienks. de Rook,
Ruitinga, Van Slootens- Van der Veen, Visser. Welke van de gardes Boelens 'commandant en second' was, is niet goed vast te stellen; waarschijnlijk Boelardus Augustinus, aangezien deze immers belangstelling
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voor een militaire loopbaan' scheen te hebben.
Derde detachement: Bergsma,(commandant), Eizinga, Palsma, Stinstra,
Witteveen. In het Dagblad van 1 Augustus werd als commandant genoemd
de garde Witteveen. Waarschijnlijk is het Dagblad wel juist
De ontbrekende 37e garde, die zich in Denemarken ophield, kan dan
geen ander zijn geweest dan Harmens, de zoon van een aanzienlijkkoop •
man te Leeuwarden' wellicht hadden de zakelijke belangen van zijn vader zijn weg naar Denemarken geleid; of was hij de enige, die tijdig
was ondergedoken?
De marschroute van het eerste detachement was als volgt :
12 Juli: Heerenveen: 13 Juli; Steenwijk, 14 Juli. Zwartsluis: 15
Juli: Zwolle; 16 Juli rust,: 17 Juli: Apeldoorn, 18 Juli: Arnhem; 19
Juli: Nijmegen; 20 Juli; Grave; 21 Juli: rust; 22 Juli: ' s-Hertogenbosch; 23 Juli: Tilburg, 24 Juli Hoogstraten: 25 Juli:. Antwerpen; 26
Juli rust, 27 Juli; Mechelen: 28 Juli: Brussel; 29 Juli: Braines, 30
Juli. Bergen (Mons), 31 Juli rust. 1 Aug.: Valenciennes, 2 Aug.; Cambray; 3 Aug.: Peronne; 4 Aug.- Roye: 5 Aug, rust, 6 Aug.; Gournay.
7 Aug.: Senlis; 8 Aug.; Louvres, 9 Aug.' St. Denis, 10 Aug.., rust; 11
Aug
Versailles, 12 Aug.' Rambouillet: 13 Aug. Chartres; 14 en 15
Aug. rust; 16 Aug
Bonneval 17 Aug: Chateaudun 18 Aug.: Vendôme.
19 Aug.; Chateau-Regnault 20 Aug,: Tours
Hoe verleidelijk op zich zelf ook, laat de plaatsruimte helaas niet toe
verder in te gaan op de wederwaardigheden, welke de detachementen Friese gardes tijdens de tocht naar Tours en ook later hebben ondervonden
en waarover Buma en Palsma ons, door nagelaten papieren, hebben ingelicht. Wij willen derhalve volstaan met te vermelden, dat de gardes te
Tours verder werden afgericht en geoefend, om vervolgens naar het oorlogstoneel (Duitsland) te vertrekken. Buma, die deel uitmaakte van het
6e eskadron van het 3e Regiment Gardes d'honneur vertrok met dit eskadron op 15 September 1813 uit Tours, om over Qrleans. Toul, Metz,
Saarbrücken op 20 October d. a.v. Mainz te bereiken. De, overigens over
het algemeen niet.zeer belangrijke krijgsbedrijven van de gardes vallen veel meer onder de krijgsgeschiedenis, dan onder de genealogie en
blijven daarom onvermeld.
Wij willen besluiten met het volgende gedicht van een onbekende
dichter, in handschrift berustende in het Fries Museum, omdat dit de
geestesgesteldheid van de gardes d'honneur n.o.m. zo treffend weergeeft.
Afscheid
van een Lid der Garde d' Honneur
aan zijn
Vaderland. Familie en Boeren vrienden.
1.
Vaart wel mijn vaderland, vaart wel, 6 vrugtbre dreeven,
Waar ' k eertijds in ' s vaders arm, ten Hemel werd geheven,
fear de eerste Moederkus, op mijne wangen klonk,
Ein ' k eerst het levensvogt uit hare boezem dronk,
Waar 'k de Eerste tedere jeugd, al spelend voor mogt stoeijen,
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En aan der ouderen hand als jongling op mogt groeijen,
Waar reeds mijn kloppend hart zich een vriendinne koos
Vaart wel mijn vaderland 'k verlaat u voor altoos.
2.
Den schellen krìjgstrompet, waarvoor de volkeren beeven,
De Standaar die voor mij reeds eens werd opgeheven,
Waar ik voor peru' s goud, mij eens van heb ontslaan.
Toen ' k een gekogte slaaf, voor mij in dienst deed gaan.
Die Standaar eischt mij op, en schoon ik d' oorlog hate
Moet 'k al wat dierbaar is om zynen wil verlaten.
Schoon ' k nooit in myne vuist een Slagswaard heb gekneld
Moet ik op Dwinglands wil, naar ' t bloedig oorlogsveld.
Mogt men het waarlijk niet, reeds diep rampzalig heeten.
Dat men staag band op band zag wreed van een gereeten.
Den jongeling uit den arm, des Moeders had gesleurd,
Den Ga van ! t minnend hart. zijns gade had gescheurd.
Moet het gering getal, dat Neerland nog aanschouwde,
Moet de eenige vaste steun, waarop zij nog vertrouwde.
Van uit haar rustend oog, na vreemde landen heen,
Zich kommerend' onder ' t juk. gebukt in ' t harnas treen.

Kunt gij 0 groote God die alles blijft regeeren
Van t bloedend oudren hart. dit offer noch begeeren.
Was deze schrikbre daad, algoede God uw wil,
Ja niets ontglipt uw oog, zwijg morrend harte stil.
Houd moed. het is Gods wil. zoudt gij dien wil bestrijden.
Neen sterfling. schoon gij ook nog driemaal meer moest lijden,
Houd steeds uw oog op Hem. die werelden gebiedt,,
En denk dat zonder Hem. uw niets op aard geschiedt.

Het is dus ook zijn wil. dat ik uw moet begeven.
0 dierbaar vaderland, o wellust van mijn leven.
Mijn oudren vriendenschaar, geliefde het is zijn wil,
Mor niet om mijn gemis, maar zwijg eerbiedig stil.
Nog eens, vaart wel! ik moet mijn oudren nu begeven,
k Omhels u thans misschien, voor 't laatste van mijn leven,
Geef mij u zegen mee. zie mij mog eenmaal aan
Een zoon dus uitgerust, is " t altijd wel gegaan.
6.
En gij ö Zielsvriendin, blijf aan mijn hals niet hangen.
Wil mij met zo veel vuur, niet meer aan ' t harte prangen.
Ach wist gij hoe gij dus, mij ' t scheiden moeilijk maakt.
Elk sluimrend hart gevoel, weer in mijn borst ontwaakt,
68
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Ik moet, ik moet van hier, ik raag niet langer toeven..
0 God hoe kunt gij toch, dus 't menschlijk hart beproeven,
Geliefde deze kus, zij u voor ' t laatst gewijd
Vaartwei, vaartwe]. tot in de Eeuwigheid.
Zelfs voor die tijd komt de stemming van het toedicht ons sentimen
teel en overdreven voor. Wij treffen haar echter ook aan in tal van andere gedichten,, dagboeken e. d.erg. . zodat zij geschiedkundig wel juist
moet zijn Men bedenke echter, dat de gardes d'honneur gedwongen werden om huis en haard familie en werk in de steek te laten om deel uit.
te maken van het leger van " s lands overweldiger en te strijden tegen
de bevrijders van het vaderland. Dat in die omstandigheden de geestdrift
ver onder het nulpunt stond is te begrijpen Dat hier geen strake isvan vrees, moge blijken uit het feit, dat na de :H:'r ì.1 ïíing van Neder •
land in 1813 tal van v, m gardes d'honneur, waaien-> ook Friese l;:,;
de krijgsverrichtingen van 1815. in de koloniën -:.n in 1831 blijk hebben gegeven van grote persoonlijke moed
1 r r.'j. C. von der Vlas.
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IT

H A N S K R I F T

S I D E R I U S '

Ut 'e neilittenskip fan de hear H,J. Murray Bakker waerd yn 1952
oankocht in âld Ljouwerter hànskrift.
It bigjint sa:
Memoriel foer mij Meynte Mathys buierger hopman in Leeuwarden in Oost
Mynnama Espel soo van myn gheslaechte geboorte dagen, troudaegen en
sterffdaegen. als hierna folcht van mijn naeste vrijenden.
Ao. 1653
den 1 Maij
Men moat it sjen as in femylje genealogy en chronology, dy 't opset
is troch Meynte Mathys Iserman to Ljouwert doe' t hy 50 jier âld wie.
Nei syn dea yn 1668 setten syn soarinen en letter syn pakesizzers en
fierder neiteam de chronology fuort, oan' t 9 April 1814 ta, Dumny Cornelis Jongsma is dan de hikkesiuter.
As men der optanimt hwat Meynte Mathys ut oerlevering optekenet.
omfiemet dit h. s, in tiidrek fan rom 350 jier.
It is opset yn seis haedstikken. to witten
I. De kertíersteat fan Meynte Mathys Iserman, mei wiidweidige biskriuwings fan persoanen en foarfallen en circa 36 wapens
II. Chronology fan Berten.
III. Chronology fan Boasken.
IV. Chronology fan forstjerren.
V. Lyst fan maetskippelïíke funksjes fan Meynte Mathys en syn t r i j e
soannen
VI. Oantekeningen oer ' e Ljouwerter Skutterij.

Neffens Meynte Mathys soe syn slachte ut Dutsklân stamme.
Syn oerpake Mathys Noldus wie Boarger fan Remagen oan e Ryn. Syn
pake Noldus Mathys wie sawn j i e r âld doe't hy nei Ljouwert kaera. by in
âld omke Hendrik Isercrammer.
Dy wenne yn 'de Vergulden Fluitte' . op ' e Koarnmerk,
Koldus waerd opfolger en erfgenamt fan syn omke en neamt himsels
l e t t e r Iserman, Hy boasket t r i j e kear. i t lest op 24 Jan. 1567 to Ljouwert oan Elske Jacobs, wennet dan yn i t hûs de Caen, op ' e Koarnmerk
der ü hy yn Des. 1581 forstjert, yn 'de Caem . wurdeek de 3 bern út dit
houlik berne.. Mathys - 24 Okt. 1569. Jacob- 1 Apr. 1574- Maeycke - 30 Aug.
1580,
Mathijs boasket 23 Febr.1592 oan Tette Pibbes fan 'e Nijstêd, út dit
houlik bliuwt ien soan oer, Nolles Mathys, de lettere dûmny fan Stiens.
It twadde houlik slut Mathys op 29 Aug.1602 mei Ebel Syeckes Fogelsang, Hj a wie berne to Menaem op Brantsum Saté". en widdou fan Meynte
Claessen boer op 'Rommema State' oppe Ryp.
Mathys Noldus nearat himsels. lyk as syn heit Ise'inan, en wennet yn
in hús op ' e Koarnmerk dat de Iserman' . neamd wurdt
Dit histoaryske hus b i s t i e t hjoeddedei noch. i t is de eardere Aptheek fan Tromp Visser op ' e Foarstreek,
De gevel i s gans foroare, mar in pracht fan in gevelstien út de dagen
70

Wumkes.nl

fan Mathys Noldus fynt men yn in sydmuorre. i t l i t de ofbylding fan
in Iserman sjen.. d. w. s in man biklaeid mei harnas helm, en alles hwat
der taheart
Mathijs en EbeL hawwe twa bern'
Meynte Mathys, de skriuwer fan ds kronyk en Elske
Elske Mathys de jongste, is berne 28 Sept 1610 to Ljouwert yn' e I •
serman.. Sy boasket letter. 1634, oan in skilder fan Minnertsgea Jacob
Sybrandus Manckedam (Mancadan).

Hy makke namme as skilder en boar
gemaster fan Prjentsjer
Pan Elske s t i e t biskreaun dat sy
yn ' e winter fan 1669 to Sigerswald
siik wurden wie en doe mei in reau nei.
har dochter to Beetstersweach oer
brocht waerd.
Trije wike letter is se hjir stoarn
en provisoarysk bigroeven om l e t t e r
yn ' e tsjerke fan Easterwierrum har
leste rêstplak to finen,
Meynte. Mathys kaem to wrald yn e
Iserman op 5 Okt. 1603,
en syn hiele
libben spílet hira hjir óf
íij i r hellet hy syn jonge f rou. Luiske
Annes. fan Burgum yn,
"Mancadan.'
tj i r krije sy har bern en hjir leit
er ek de holle del,
Chronologysk de wichtichste data ut dit libben wiene ,
12 juny 1641 Boargerfendrich fan Eastminnema Espel
18 Juny 1643 op in Sneintomiddei boasket hy oan Luiske Annes,
14 Mrt. 1644 i t foarste bern. Mathys.
9 Juny 1644 Hopman fan Eastminnema-Espel,
14 Jan 1646 Boumaster fan ' e Stêds Doelen.
23 Okt. 1649 i t twadde bern Syecke (Sicco),
29 Maeije 1653 bitanke e r a s Kopman en Boumaster., ( i t h i e him in slompe
j i l d koste s e i t er sels!)
19 Febr, 1657 i t tredde bern Aenius (Annius)
Men sjucht al oan i t foroarjen fan ' e foarnammen fan ' e bern dat i t
Meynte goed gong, Syecke wurdt Sicco, Arme wurdt Annius.
Luiske wurdt
aenst Lutcia ensfh., en de t r i j e soannen d y ' t u t h e i t e izeryrinkel stappe. goud en sulversmid wurde en mei dochters fan dûmny's boaskje, foroarje ek noch Iserman yn i t folie deftiger Siderius !
24 Des 1662 wurdt Meynte Mathys Froedsman fan East Minnema Espel,
3 Des. 1668» nei in siikbed fan 9 dagen giet hy yn bywèzen fan syn 3
soannen hinne en wurdt 9 Des. yn "e Aldehoustertsjerke bigroeven. t s j í n
de súdmuorre "beneden de groote suderduir by sijn za; vader en moeder
en broeder Sicke Mathyssen' ,
11
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"Iserman " =
"Siderius"
De t r i j e soannen klirnme wer heger op ' e raaetskippelijke ljedder sa
as wy nou sjen s i l l e
1 Mathys Siderius, berne 14 Mrt. 1644 yn ' e Isernian wurdt 20 Okt 1668
Mr. goudsmid, 18 Maeije 1069 lithy troch syn cosijn' Sibbrandus Mancadan
de hân freegje fan Maycke, de dochter fan Dumny Annius Theodory IHe
gersma,
28 Febr 1672 folget de oanstelling ta Assajeur fan ' e gouden en sulveren munten fan ' e Provinsje.
26 Mrt. 2674 bineaming ta izer en stimpelsnijer fan ! e Munte fan
Fryslân.
2 Des. 3675 is Mathys yn syn bertehüs de Iserman forstoarn, hy wie
doe 31 j i e r j i e r âld en waerd bigroeven yn ' e Aldehoustertsjerke by
syn heit en mem Hy l i e t 2 soannen nei, Meinardus en Johannes.
2 Sicco Siderius berne 23 Okt. 1649 yn ' e Iserman.
op 20 (Jan. 1676
boaske oan Grietie Joh?. Hylarius, dochter fan dûmny Johs. Ypeus
Hylanus to Winsum Op 6 Apr. 1679 forstjert Griettie Hylarius. Yn
1692 wurdt Sicco Rentmaster f.e. Floreenrente en hoofdschattinge yn
e stêd Ljouwert en Jurisdiktie.
Fierders witte wy dat hy ek Froedsman en Boumaster west hat.
Op 12 April 1693 boasket hy foar ' e twadde kear oan Auckien Hania
dochter fan Ype Hania de bysitter fan W. D,
29 Nov 1712 komt de ein Hy stjert yn in hüs by de Put nei 2 j i e r
sukkeljen en wurdtyn ie Westertsjerke bigroeven l i t twa soannen
nei. Meynardus en Mathys
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3 Ainius Siderius.
Berne yn ' e Iserman 19 Febr.1657, wurdt 13 Okt.1684 Master Goudsmid.
Boasket 17 Maeije 1685 oan Geertje Tiercks Bilarius. dochter fan
Tíerck Hilarius mr goutsmid to Prjentsjer..
1690 wurdt hy karmaster foar goud en sulver. 1690 Olderman en op 22
Nov.1693 forstjert hy, 36 jier âld. wierskynlik lit hy ien soan nei,
M einar dus.
Ut de oantèkeningen oer Annius kriget men de oertsjûging dat ek hy
wenne hat yn de Iserman'.
De measte famyljeleden binne bigroeven yn en om de Aldehoustertsjerke,
de famylje hie yn 'e tsjerke ien famyljegrêf en büten op it hôf in
stikmannich. De gong^fan saken wie meastentiids sa, dat earst bigroeven
waerd bûten op it hof en dan nei forrin fan jierren't gebiente út forskate grêven sammele om yn 'e tsjerke nei it famyljegrêf oerbrocht to
wurden. As biwiis hjirfoar de folgjende oantekening •
e
Ao. 1581 den 2 desember op een Saterdagh savens tot ellef uyren doen
is in den Heere gerust Noldus Mathys Iserman myn beste vader, myn vader(s) vader, gestorven in de Caem' , op de Coernmaerck bynnen Leeuwarden en op suiedt van Oldehoof begraven en daarna syn gebe(e)nte in Oldehoofkerck gebrocht by myn vader en moeder r
Wy stappe nou ôf fan de Sideriussen en gean tobek yn? e kertiersteat
fan Meynte Mathys nei syn beppe fan heite kant. Etske Jacobs. Kar heit
wie Jacob Wyllems en har mem Maertie Symmens,
Jacob Wyllums wie skuonmakker yn de Grammer' , ek al op 'e Koarnmerk
to Ljouwert, fan komôf in Wurdummer der' t hy Ty-erdt fíybbes hìete.
mar doe't hy as jongfeint nei Dordrecht forhuze, der't de Hollanners
de Fryske nammen net utsprekke koene en woene hie hy him omdope litten
yn Jacob Wyllums En dizze namme hat hy houden oan syn dea ta, 21 Okt
1558 to Ljouwert. Ek syn bern hawwe dizze namme oermommen

Jacob Wylluns
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Yn Dordt wie Jacob Wyllums oan Maertie
Symmens rekke, hwaens h e i t fan Keulen, en
hwaens mem fan Barrahûs wie.
(Sjoch wapen op side 73)

In broer fan Elske Jacobs wie Wylhelm
o ars sein
Wilhelmus Jacobi
notaris to Ljouwert.

Mots. Wilhelmus Jacobi

I t folgjende kertier dat binammen
yn ' e omskriuwing nij.sgjirrige saken
foar i t fuotljocht bringt is dat fan
'e

Fogelsangs.

Sa-1 men wit, wie de mem f an Meynt e Mathys in Fogel sang.
Pan d i t slachte wurdt skreaun •

Ir Folcker(t) Bentes Hannia tot Oosterwyerum syn dochter, heeft buiten
syn co(n)sendt getroudt Gerrit Jansen Fogelsang een Hollander, medde
huusman tot Oosterwyerrum op Fogelsangh plaedts' (die) heeft moeten uit
Rollandt f luichten om een doedtslach!'
Fogelsangh
Dyerck Gerrits Fogelsangh, de soan
fan boppeneamde Gerrit hat i t hj irre
goed makke.
Hy boaske earst oan Jouer Bobbinga
fan Stiens en l e t t e r oan Rynck Sylkes
Broersrna.

Beide lieten him 6 bern nei.
Yn ! e slimste jierren fan ' e kriich
tsjin Spanje wie hy 14 j i e r deputearre steat.
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Bobbynga

De soan fan Dyerck Gerrits Fogelsangh en Jouer Bobbinga. Gerriit
Dyercks wurdt ek berne to Easterwierum, Hy boaske Tyaemck Syeckes Atsma- fan i t Heechhiem'. to Easterwierum. de dochter fan Syecke Jarichs,
Atsma. Berne Ao.1477 en forstoarn 11 Mrt 1527 en Hyelck van Jaersma,
in widdou fan Menaem (Atsma, Attiema. Autsma en Authiema soe neffens
i t h. s, allegearre itselde wêze)

Atsma

Van Jaarsma

De soan fan Gerrit Dyercks Pogelsang en Tyaemck Syeckes Atsma wie
Syecze Gerrits Fogelsangh. Berne 1538, forstoarn 14 Maeije 1585 t o Menaem. Hy boaske Syedts Claeses Brantsum fan Menaem, (Sj.wapen s. 76)
De mem fan Meynte Mathys

Ebel Syecker

Fogelsang

wie in bern fan

dit pear.
En hjirmei mien ik wol it wichtichste fan i t äldste diel fan it
'hanskrift Siderius' opneamd to hawwen.
Mocht de winsk by de famylje Siderius en oaren libje, mear ut d i t
nijsgjirrige hanskrift oan de weet to kommen, dan soe men better dwaen
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Brantzitsum

-Brantsma

i t materiael opnij to biwurkjen en i t folsleìn ut to jaen,
Dronryp,

76

K M. van der Kooi.

Wumkes.nl

Wyhbe

NOBBS

Dyerck Jouuer Syecke Hyelck Syecke
Gerrits Bob- Jarichs
van
Gal is
"'ogel- binga Atsraa
Jaer- B r a n •
sangh
sma
sum
Bar ra
widd.f.
Keulen hûs
StifitK?
Menaera
1477
ioan'e †can'e +B 1.1591
T11-6-.1527
pes t
pos t: tot-Oost er-op Hoochhiem tot
wyerrum
Oosterwyerrum
'•'< Rynck Hylckes
Broersma I

Mathys NoHus
joarger fan
Reaagen

Tac obWyllums Maertie Sym •
(TyerdtW*bœ)
skuonm akker
, Wurdum
.
† í l Okt. 15 58 +23 Maeye 1583
Ljrt.
(29)
Ljrt

Nolles Mathys'
Iserman

Elske Jacobs'

* 1537
Ljrt.
† 23 Dec.1591 L j r t .
i . d. Cam
3e × Ao.1567 - 24 Jen.
Mathys Nolles' (Noldus)
Iserman
Rintmr.én Skepper f.Ljrt.
,* 24 Okt. 1569 to Ljrt.i.d.Caem
† 2 Sept.1630 to Ljrt.
2e × Ao.1602 - 29 Aug.
,le ×Tet LePyhbes f.Ljrt -: 28- 11-1592
Ljrt. + 25 Apr.1600 Ljrt.

Syouck
Menaem

!

'2July 1575 +(Î3 July 15(46)t7S)
Easterwierrum Easterwierrum
Syecke G e r r i t s
Fogelsangh
* 1538
+ 14 Kaeije 1585 Menaera

†2(8)Dec.l581

-3

ì e r r i t Dyercks Tyaemcke Syeckss llaes Syeckes
Fogelsangh
Brand tsuni
Atsma
Easterwier.
(Hoochhiem)

Syedts Claes
Brantsum
* 1542
+15 Jan. 1585 Menaem

Eb(b)el Syeckes
Fogelsangh
*30Mrt.l574 Menaem "Bransura Saté'
+ 2.1 Jan. 1634 to L j r t .
har Ie man wie Meynte Classen + 21Aug.l60l
op Hommema State Dronryp x 1594

Meynte Mathys Iserm-m
×
L u i s k e Annes
f e n d r i c h 3 jr:' Ho]-,mciii 9 i r f. E a s t Minnema-Espel
froedtfíman 1662
* 5 Okt--IG03 TO L j r t yn' e Isarman op " e Coornraerck
"I 3 Dec I GG8 t a L i r t . yn ' Ï !cenn;ïn
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SLIMME GEFALLEN DY DE

BURGERLIJKE STAND'

1. In akte dy to tinken jowt.

In het jaar Een duizend acht honderd en twintig. Elfden der maand
September des voormiddags tien uren, is voor ons Burgemeester officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Harlingen Provincie
Vriesland, gecompareerd:
Gosse Sietses Nijdam, oud drie en vijftig jaar. Timmerman, wonende
tot Harlingen welke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft
voorgesteld en verklaard dat Aaltje Freerks van der Bout, huisvrouw
van Sipke Blok oud negen en dertig jaaren wonende tot Harlingen in
Wijk C Nr, 193 is verlost van een Zoon op den Elfden September ag~
tien honderd en twintig ' s morgens om Een uur, Erkende Vader van
het voorschreven kind te zijn en aan het zelve de voornamen van
Sietse te willen geven.
Gemelde verklaringen voorstelling is geschied in tegenwoordigheid
van Albertus Rasscher oud agt en veertig jaar Eerste Commies ter
Secretarij en Jacob van Slooten, oud vier en vijftig jaar Stadsbode wonende te Harlingen En hebben Vader en getuigen nadat hun
deze acte was voorgelezen benevens ons onderteekend Exempt de Vader welke verklaarde niet te kunnen schrijven,
Yn de 10 j . tafel stiet: Sietse (soan fan) Gosse Sietses Nijdam.
Ek by i t forstjerren is de namme Gosses Sietses Nijdam!
II

'Echte Huisvrouw5 ,

Doe ik deberte foun hie fan Sjoerd Annes Tolsma op 10, 2. 1823 yn Bar radiel als soan fan Anne Jurjens Tolsma en syn "Echte Huisvrouw"
Antje Sjoerds Dijkstra, sochtiknei i t houlik fan dit pear. Dit wie
yn Barradiel. ' t Bildt en Menameradiel (1812-1832) net to finen.
Lykwols foun ik i t yn Frjentsjeradiel, mar net foar 1823, dochs op
23.5 1830! It die bliken dat Anne en Antsje doe al 4 bern hienen,
allegearre ynskreaun as bern fan de echte huisvrouw' . dy' t ek alle fjouwer de namme fan Tolsma krigen. Hjirut blykt wol dat by de
Boarg. Stan tusken 1820 en 1830 noch folie muglik wie. dat hjoed
de dei net mear kin,- Mei sokke feiten as hjir neamd moat wol rekken halden wurde by i t ûndersyk, wol men net in skoft om ' e nocht
sykje.
W. Tsj. Vleer.
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LIJST van TESTAMENTEN voorkomende in band E E E nr 1
van het Hof Provinciaal (Rijksarchief Leeuwarden)
In het archief van het Hof van Friesland bevinden zich o m. een 19tal banden met copieën van fideïcommissaìre testamenten, aangelegd ingevolge een staatsresolutie van 2 Maart 1654Bij deze banden behoort een generale index (FFF). De namen ervan
zijn gerangschikt naar de voornamen van de erflaters, schenkers^ enz
Ook de namen van personen met een geslachtsnaam vindt men slechts op
de voornamen, terwijl men de weduwen slechts op hun voornamen
vindt,
soms zelfs gevolgd door de voornaam van de man.
Daarbij wordt nimmer een plaats of datum van ondertekening genoemd.
De waarde van genoemde index is dan ook niet bizonder groot. Dit beseffende, had ondergetekende voor eigen gebruik een register op de testamenten gemaakt. Daartoe werden de namen zoveel mogelijk genormaliseerd.
De volgende richtlijnen werden daarbij gevolgd
1. De testamenten van de adellijke personen vindt men alleen op de geslachtsnaam,
2. De testamenten van de overige personen met geslachtsnaam op vooren geslachtsnaam.
3 De testamenten van gehuwde vrouwspersonen op de namen van hun echtgenoten Ongehuwde vrouwspersonen vindt men wel in de lijst Vrouwelijke personen met een geslachtsnaam zijn altijd op die naam te
vinden
Verder zijn zoveel mogelijk de plaats en het jaar van ondertekening
opgenomen.
Met het opmaken van de lijst zijn dus geen wetenschappelijk oogmerken nagestreefd. Nu ze thans wordt gepubliceerd, rest ons nog te ver •
melden, dat de lijst niet op zijn juistheid is gecorrigeerd.

'D-J- v.d. Meer.

Roordahuizum.
Aaltje Wigles dr.
Abraham Cesarius
Adelen. Klaas van
Klaas van
Ädema, Jan Frans, kapitein
Sikke Siebrens en Jeltje Foppes Sjollema
Aebele Wiegers z.
Aebinga, Schelte en Gerlant Lìaukema
,
Agge Frieskes z.
Ailva, Epo van en Insk v. Scheltema •
Oelk V O T
Johan van
Taco van
Ais.ma, Johan van (x Bauk van Wij kei)
Obbe Asses z.
Ai ca, Barbera van (x Johan v. Akkema)
Barbera van (x Lolle Buigers)
Reinsk von (x Jacob Buigers)
Viglius
ab
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Abbega
Harlingen

1631 fol.:253
1639 "
39
1566 " 22
Sexbierum
1622 " 250
Sneek
.1647 " 147
Leeuwarden 1636 " 120
Murmerwoude 1649 "
36
1641 " 501
Harìch
1628 '' 143
Witmarsum
1619 . " 202
Bolsward
1653 " 150
Elahuizen
1609 " 437
1637 " 352
1649 "
36
Leeuwarden? 1603 [299.300
Warga
?
" 580
Zwichum
1644 "" 394
"
.1652 ' 396
Brussel
1577 " 326
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Aita, Viglius ab
Viglius Swichemius
Wibrandus ab
Akkema, Johan (x Barbera van Aita)
Albada. Andries
Albertus Gregorii
Algra, lege Meijes z.
Alle Rinnerts z.
Allert Jetses z.
Tjeerds z.
Amerens Gerrits dr.
Anna Jarichs dr. van der Lei
Anne Hqites z., burgemeester
" Oelkes z.
Anske Tietes z.
Arendsma, Albert Kristofer
Arjen Simons z., gardenier
Sipkes z.
Atte Hantkes z.
" Pieters z.
Atsma, Renicus

1619 fol. 579
1638 "
96
1623 " 57G
Warga
1640 " 580
Mechelen
1618 " 409
Wolvega
1653 "
77
Bolsward
1650 " 303
Hardegarijp 1649 " 302
Staveren
1637 " 140
Workum
1648 "220/219
1643 " 242
1655
370
Ylst
1641 " 152
Joure
1620 " 363
Warns
1619 " 126
1624 " 446
Oude Galeien 1613 " 315
Leeuwarden 1656 " 315
Harich
1620 "530/532
Oldeboorn
1649 " 538
1635 " .157

Baard, Ietje Siebrens dr.
J653 "
21
Ietske Rìenks dr., vr. v. Douwe Hommes Beima
1612 " 481
Baarda, Frans Oelkes z,. m.v.Tet Oenes Bangma
1646 " 275
Banga, Sjouk (Jacobs dr.)
1636 "
76
Bangma Tet Oenes dr., vr.v. Frans Oelkes Baarda
1646 "" 275
Bartele Dirks z.
1647 - 573
Sieerds z.
Harlingen
1653 "218''219
Beima. Douwe Hommes z. (x Idtke Rienksdr. Baard)
1612 " 481
Bloemendaal, Hiltie Willems dr., vr.v. Willem Ketel
1623 "
83
Blok. Anna de (x ' . . . . Scheltingaj1656 " 373
Boelens. Pieter
Buitenpost 1642 " 291
Bokkatius Pontanus, opperkoopman bij de O.I.-Comp,
1647 " 204
Bokkema. Baukje Douwes dr. vr.v.Tiemen Fransz.Eisma
1624 " 341
Siebrand oud-burgemeester
Ylst
.1636 "
13]
Sìpke
Leeuwarden 1636 "
8
Boner Evert
1639 "4.13/415
Bonnema, Aukje, wed. v. Lieuwe Jensma
1653
'263/264
Jurjen Jurjens z.
Koudum
1651 "
17
Booien Martens z.
Warns
1636 " 165
Bootsma, Hessel (x Syd Feitsma;
1608 " 520
Botnia, Florentia
1608 " 419
Bis von (x Seerp v. Gaiema)
1637 " 102
Julius (x Fokel v. Walta)
1617 " 348
Bourdijn, Eiisaberth Willemsdr., vr.v. W.v.d.Malen
1637 " 307
Bouritius, Johanna, vr.v. Hector Meinsma
1638 " 375
Bouwe Inties z. en Hielk Ofkesdr. Haitsma
1644 " 412
Bozum Pier Epes z., (vgl. Walta. Pier Epes z.)
1538 " 502
Botterman, Hendrìkje (x Hendrik Joosts z. Kluiter)
1622 " 459
Brahe, Erich (k Lucia v. Eisinga)
1623 " 184
Broer Pekes z.
Idskenhuizen 1634 "
89
Broersma, Douwe
1653 " 173
Gatse Hessels z.
1638 " 479
Sietse Hotses z.
Tjerkwerd
1599 "
57
Brunia, Siebren Agges z,
Franeker
1625 " 365
Biiigers, Lolle (Jarich; 1652/396)
Zwìchum
1644 " 394
Buma, Siebold Birdus z.
Abbega
1651 " 238
Wieger van
Oudwoude
1625 " 397
Bunau, Helena, (x Wilco Holdinga)
1613 " 350
Burmania, Frouk (x Johan Clant)
1650 " 417
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Burmania, Gemme
Georg (x Lucia v. Dekema)
Sj uk (x Cuniera v. Douma)
Taco (x Fed Kamminga)
Buscha, Klaas Aukes z.

Tjerkgaast

Buwalda, Gatse Hilles z.

Wonseradeel 1642

'"

Dekema, Jarich
Jel
Julius
Lucia
Sïetse
Dirk Annes z.
" Klaas z.

1557
1587
1585
1625
Weidum
1633
Leeuwarden
?
"
1620
Hindeloopen 1649
Kollum
1634
Staveren
1648
'"
1644
Spannum
1630
1646
Fran.uitb. 1580
Blija
1637
Langweer
1647
Britsum
1650
Leeuwarden 1651
Westergeest 1640
Idaard
1635
Amsterdam
1642
Bolsward
1653
Sneek
1624
Kortehemmen 1653
Dokkum
1654

" 185/487
'
517
"
488
'
493
" 495/497
"
556
537
"
94
"
93
'
178
"
236
"
131
'
586
"
112
"
352
62
'
454
550
"
235
'!
222
"
583
'
484
'
229
"
298
":_
95

(x
(x
(x
(x

Katharina Kamstra)
Tjeerd Jongema)
Jel Haarsma).
Georg v. Burmania)

" Pieters z.
Dirkje Olferts
Djurre Ripperts z.
Doede Sakeles z.
Doma, Jacob Piebes (x Sjouk Dirks Vogelzang)
Dooium, Poppe van
Douma, Barbera v. (x Taco v. Ailva)
Erasmus v.
Kuniera v. (x Sjuk v.Burmania)
Douwe Agges z.
Douwes (x Beitske Peima)
Hopperus
Egberts z.
"
Ids z., koopman
Obbes z.
Sjoerds z.
Douwt je Wisses dr.

Echten, Pieter van
Leeuwarden
Ede Feddes z.
Sneek
" Ids z.
Sloten
Eek Aukes dr.
Molkwerum
Eelkema, Gerbrand
Oostrum
Johannes
Dokkum
Saap Bernardus dr., vr.v. Epo Bokkes Wallema
Eelsma, Foek, wed. v. Aedo Eisinga
Eesge Bodus dr., vr. v. Jan Harkes
Ternagrd
Eisinga, Aede
Leeuwarden
Aedo van (x Foek van Eelsma)
Julius van
Minnertsga
"
Lucia van (x Erich van Brahe)
Pieter van (x Fokel'van Heringa)
Rauwerd
Eisma, Tiemen Frans z. (x Baud Douwes Bokkema)
Bolsward
Ellert Lieuwes z., burgemeester
'
Workum
Eininga, Agatha van, wed.v. Sietse Dekema
Weidum
Albert Siebrmdus (x Maria van Schwartsenberg)
Doco v m
Sabino Petri (x Ida Hommesdr.j
Bolsward
Enoma, Keimpe Sipkes z. (x Janke Oenes(fc. Hansma)
ds. Vitus Pibonis (x Grietje Obertus)
Makkum
Enoch Ripperts z.
ffomburg
Epema, Douwe, van
Eppe Waltys Hittinga
Fedde Lolles z.

Franeker
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1592 fol.354/357
1625
"
493
1650
"
454
1644
"
508
1633
"
407

1641
1649
1636
1649
1643
1645
1599
1626
1649
1619
1626
1621
1645
1623
1635
1624
1655
1633
1646
1625
1646
1653
1652
?
1624
?
1585

11

"
404
"
135
"
171
"
180
"
232
"
233
"
536
"
425
"
79
"'
186
"
425
"378/379
".
471
"
184
"380/384
"
341
"
392
" 495/497
" 419/421
"
289
"
37
"
80
"
200
"
214
"
78
"
280
"

286
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Feitse Taekes z.
Feitama, Pieter Siebrens z.
Feitsma, Anna
x
Ebel
Gerrolt
"
Jelger rentmeester v. Friesland
Ofke
Sijd van (x Hessel v. Bootsma)
Ferwou, Frederik van
Sophie van
(x Wietse v. Kamminga)
Floris Lenerts z.
Foeke Broers z.
Fokke Gosses z.
Fonger Gerrits z.
Foppe Gerardi
" Gerrits z. Stelling
" Lamberts z.
Frankena, Franco Regneri
Frans Everts z.
Freerk Holkes z.
Ffits Hessels z.

Kortehemmen 1637 fol.
1641
"
1619
"
Wirdum
1636
"
"
1636
"
1613
"
1612
"
1608
"
1620
"
1640
"
Leeuwarden 1590
"
" •
1615
"
Kortehemmen 1625
"
1654
"
Harlingen
1652
"
Oldeholtw. 1653
"
Oldehorne
1653
"
1652
"
Ferwerd
1652
"
Wolsum
1650
"
Harlingen
1645
"

Galema, Seerp von (x His van Bootsma)
Gatse Hessels z. Broersma
Hilles z. Buwalda
Gauma, Antie Oeds dr. (x Rienk Lieuwesz.)
Gerlof Boeles z.
Glins, Wilsk van (x Hanso Mol)
Gerrit Simons z. Potter

Burum
Wonsdeel
Leeuwarden
"
Sneek
Sloten

1637
1638
1642
1653
1632
1653
1625

"
102
"
479
"
11
"
61
'367/372
"
212
"
499

Haarda, Beits van (x Rìenk Kamminga)
Leeuwarden
Haarsma. Arend van
Eelkje
Jel van (x Julius van Dekema)
Haaìa, Jorrit (x Jidsen Scheltesdr.)
Leeuwarden
Viglius
Hans Douwes z. Stapert
" Sielbolts z. (x Intz Hielkesdr. Hielkema)
Koudum
Hansma, Gerlske Johannesdr., vr.v. Isaak Offerman
Janke Oegesdr., vr.v. Keimpe Sipkesz. Enema
Hantje Jekeles z.
Wij kei
Haring Atesz.
Dokkum
Harinxma, Homme
Waaksens
Pieter
Heemstra, Pier Foekes z.
Harlingen
Heerma, Johan grietman v. Wonseradeel
Hees, Anthonius van
Leeuwarden
Heintje Sjoerds z.
Heerenveen
Heixan, Egbertus (x Femma v. Velzen)
Hellinga. lepe Sippes z.
Leeuwarden
Hendrik Gerrits z.
Oldelamer
Hendrik Joosts z. Kluiter (x Hendrikje Botterman)
Hennema, Sabbel Ottesdr. vr.v. Klaas Baukes
Koudum
Herbranda. Feik« (x Wiepk v. Hettinga)
Here Jelles z.
Ferwoude
Heringa. Fokel vr.v. Pieter v. Eisinga
Rikst vr.v. s e r i e s Waltinga
Herbaaium
Hette Harkesz. te Wijíèard onder
Leeuwarden
Hettinga, Dieuwer Benedix, wed.v. Mintie Sietsesz.
Klaas
Wiepk (x Feike Herbranda)

1589
1643
1642
1585
1602
1626
1656
1652
1646
1653
1654
1649
1656
1656
1645
1552
1649
1655
1650
1625
1649
1622
1642
1640
1645
.1635
1652
1636
1624
1641
1610

"
3
"
292
"
291
"
388
"
193
"
513
"
498
"
418
"
572
"
80
"
341
"
19
"
348
'550/357
"
545
"
560
"
405
"
258
"
346
"
429
"
IlI
"
459
"
166
"
314
"
243
"380/384
"
251
"
152
"
325
"
403
"
314
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137
347
541
525
525
467
464
520
360
247
483
431
338
95
471
116
15
333
104
137
588

Hettinga, Rienk
Sneek
1622 fol.
Hielke Douwes z.
Warns
1620
"
Hielkema, Ints Hielkesdr. , vr.v. Hans Siebolts z.
1652
"
Kilbrand Piebes z.
Sneek
1641
"
Hillema. Gellius
1625
"
Kampegius
1653
*
Hittinga, Eppe Wathijs z.
?
Hoitìnga, Sjoerd Tjerks z.
Bolsward
1651
'"
Holdinga. Wilko (x Helena Bunau)
1613
"
Hollander, Pieter Dirks z.
Herbaaium
1655
"
Homme Sietses z.
Terwispel ? 1656
"
Hoppers, Joachim (x Fetke Wiarda)
R'huizum
1649
"
Hopperus, Douwe Douwes z.
Idaard
1635
"
Hotsma, Tj al (x Wigle Roukema)
Teems
1638
"
Huising. Roelof
Franeker
1646
"
Humalda, Geel (x Frans Kanter)
Ee
1565
"

434
67
418
196
59
59
280
507
350
428
358
324
222
9
362
162

Ids Romkes z.
Idserd Hoites z.
Iege Broers z.
" Meies z. Algra
Tjepkes z. Sikkema
lepe Sippes Hellinga
Iepkema, Idske, vr. v. Theodorus Scheltinga
Inthiema, Frederik van

Teroele
Ylst
St.-Nic'ga
Bolsward
Leeuwarden
"

188
152
43
303
1
429
160
224

Jaarsma, Ciprianus Feio
"
"
"
Jacob Diemers z., ijzersmid
Jacobs z., burgemeester
Meintes z.
Sents z.
Jakkele Obbes z.
Jan Alberts z.
" Dirks z.

Leeuwarden
"
"
Dokkum
Dronrijp
Leeuwarden
Sneek
Oldeholtp.
Harlingen
Leeuwarden
"
Sneek
Bolsward
Rauwerd
Harlingen
Ternaard
Bolsward
Franeker
Leeuwarden
Engwierum

sergeant
" Fransz. Adema, kapitein
Rollema
" Freerks z.
" Haantjes z.
" Harkes z.
" Heerkes z.
" Jans z., koekebakker
" Sikkes z. Ravens
" Willems z.
Jelgerhuis, Bauk Gerritsdr.
Jelgerhuis, Fedde Sietses z.
Jelle Jochems z.
"
Kornelis z,
'
"
Pekes z.
Jeltje Gerritsdr.
Jelkema, Sierd Sierds z.
Jensma, Láeuwe
Jstse Feikes z.
.
Johannes Lieuwes z.
Romkes z., burgemeester
Jongema, Frans (x Katharina v. Okkinga)
Siets, wed.v. Johan v. Heerma
Tjeerd (x Jel v. Dekema)

I
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Workum

1607
?
1631
1650
1643
1625
1650
1652

1623
1632
1637
1636
1641
1631
1627
1654
1650
1641
1653
1647
1627
1609
1621
1649
1643
1631
1645
1655
1606
Leeuwarden 1622
op't Nieuwl.1603
Tjerkwerd
1654
1641
Staveren
1644
Beets
1654
Bolsward
1653
Leeuwarden 1640
Warns
1645
Dokkum
1645
1648
1571
1586

"
"
"
"
"
"
"
"

"
576
'309/313
"
528
'
371
"
128
'
440
"
56
"
10
"
198
"
197
"
253
"
147
'317/514
]' 133
"
63
"
79
"
?
"
542
""
554
"
478
"
58
" 29/32
"
55
"569/570
"
149
"
216
'
62
''263/284
"
301
"
72
."
73
"
47
"
561
"
517
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Jongestal, Joost
Joris Gerrits z. Kamp
Jurjen Jurjens z.
Bonnema

Dokkum
1645 fol. 259
Leeuwardenl634/L654 '175/176
"
1653
"
453
Koudum
1651
"
17

Kamminga, Fetje wed. v. Taco v. Burmania
Leeuwarden 1644
Katharina wed.v. Sixto v. Kamm.
1630
Pieter wedn.v. Franske Minnema
1570
Rienk
1589
Sixto (x Katharina v. Kamminga)
1630
Wietse van
1606
Wietse vnn (x Sophie v. Ferwou)
'
1640
Kamp, Jorris Gerrits z.
Leeuwardenl634/54
Kamstra, Katharina v. wed.v. Jarich Dekema
1557
Tjalling v<m
1577
Kann, Klaas
Leeuwarden 1653
Kanter, Frans (x Geel v. Humalda)
Ee (O-D)
1565
Kathius, Gerrit Huibertsz.
1643
Ketel. Willem
(x Hiltje Willems Bloemendaal)
1623
Klaas Aukes z. Buscha
Tjerkgaast 1633
Baukes z. en Sibbel Ottes Hemmema
Koudum
1642
Baukes z.
Staveren
1625
Everts z. Riemersma
1640
•' Folkerts z.
Harlingen
1594
" Klaas z.
Warns
1650
" Kornelis z.
St-Anna Par.1637
" Piers z.
Birdaard
1607
Klant, Johan (x Frouk v. Burmania)
1650
Klingbijl, Hermannus
Veenwouden 1652
Kluiter. Hendrik Joosts z, (x Hendrikje Botterman)
1622
Kluiters. Jacobje Pietersdr.
Leeuwarden 1625
Koenis, Katharina wed.v. Tjalling Wijkel
1613
Kornelis Kornelisz. de Lange en Lucia Jans Schellingwou
1607
Ruurds z.
Heerenveen 1653
Scheltes z. ,
Fnmeker
1604
Krak. Hypolitus Roelofs z.
.
1626

"
508
" 46/50
"
540
"
3
" 46/50
"
49
"
247
"175/176
"485/487
"
207
"
86
"
162
"
374
"
83
"
407
"
166
"
138
"
398
"
523
"
167
"
110
"388/385
"
417
"
476
"
459
"
439
"
125
"
276
"
88
"
34
"
462

Lammert Lammerts z.
Leeuwarden
Warners z., zoutzieder
Harlingen
Lange, Kornelis Kornelisz. de (x Schellingwou)
Laquart, Hiltje vr.v. Thomas Gerritsz.
Staveren
Laurentius Taconis, predikant
Akkrum
Lei, Anna Jarichsdr. van der
Lezaan, Ida vr.v. Johan van Roorda
Hardegarijp
Liaukema. Beatrix wed.v. Haaie Rinia
Epo
Sexbierum
Gerlant. wed. v. Schelte Aebinga
Leeuwarden
Maria,
wed. v. Haaio v. Rinia
Lieklema, Lubbert
â Nijeholt. Suffridus grietman van O-Stelling.
Liesbeth Jansdr.
Staveren
Lieuwe Gerritsz.
Haarlem
Linde, mr.Arian v.d- en Janneke Vei ees
Bolsward
Lolke Sakes z.
Arum
Lucia Jansdr. Schellingwou» vr.v. Kornelis de Lange
.

1654
1639
1607
1650
1647
1655
1639
1655
1535
1641
1647
1652
1643
1636
1648
1622
1653
1607

"
574
"
284
"
276
"
435
"
41
"
370
"
226
"
563
"
457
"
501
'119/563
"
27
"
92
"
549
"
415
"•• 3 0 6
"
246
"
276

Maarshorne, Hielk (x Watse v. Scheltema)
Malen, Michiel v.d. (x Elisabeth Willemsdr.
Marsum, Elisabeth v. (x Matthias Everardi)
Jan van
(x Hielk Pietersdr.

1637
1637
1638
1646

"
"
"
"
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Bourdijn
Leeuwarden
Bolsward

408
307
510
334

Marten Ottes zMatthias Everardi
Meinema, Hector (x Joanna Bouritius)
Mekkema. Julius, Philippus en Siouk
Melle Reiners z.
Mellema. Sjouk (x Ede Reinalda)
Mellinga. dr. Eco. advocaat Hof v. Fr.
Meulen, Katharina van der
Michiel Egberts z.
Mintje Sietses z. (x Dieuwer Benedix Hettinga)
Mol, Hanso
(x Wilsk van Glins)
Monsma, Ekkius

1638 fol.
217
1636
"108/510
1638
"
375
1590
"
321
Follega
1611
"
244
blz.530/532 1628
"
399
1648
"
7
Dokkum
1656
"
393
Boornbergum 1645
"
340
Balk
1624
"
325
1653
"
212
1654
"
95

Nanning Feddes z.
Nauta,..Gajus
Nicolai. Nicolaus
advocaat
Nicolaus Nicolai
"
Noot. mr. Gerrit chirurgijn bij Ernst Casimir

Leeuwarden
"
"
"
•
"

Obbe Asses z. Aisema
Oeds Iepkes z.
Oene Elings z.
Oenes z.
Oenema. Amelius
Jouke
Oepke Gerkes z.
"
Laas z.
"
Tjerks z.
Offermam. Isaac (x Gerlske Joh. Hansma)
Okke Sjoerds z.
Okkinga, Katharina (x Frans Jongema)
Olivier, Magdalena (x Tiberius Templar)
Pais Feddes z.
Peima, Aebo
Beitske (x Douwe Douwes, fol.235)
Hiltje
Lolktie (x Douwe Douwes z. Hopperus)
Siebe
Sixtus
Worp Siebes z.
Piebe Jacobs z.
"
Siebrens z.
Pier Foppes z. Tania
"
Joukes z.
Wiebrens z.
Foekes z. Heemstra
Pieter Dirks z. Hollander
"
Jacobs z., kuiper
•
Pieters z.
Ritskes z.
Siebrens z. Feitama
Sjoerds z., secretaris van
Wiebesdr. (!)
Popma, Aesge van
Tiete van (x Anna Feitsœa)
Post, Jan Janszo, ten
Potter. Gerrit Simons z.
Ludolph
Pijl, Hans
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Staveren
Leeuwarden

Leeuwarden
Oosthem
Leeuwarden
Sloten
Leeuwarden
O'littens
Bolsward
Makkum
Burgwerd
Harlingen
Joure
Ternaard

1624
1636
1630
1630
1630

"
"
'".
"
"

1602
1634
1605
1616
1636
1636
1613
1551
1627
1646
1633
1648
1653

"299/300
"
28
"
12
'115/442
'
373
"
237
"
376
"
132
"317/318
"
572
"
201
"
47
"
113

1621
1628
1628
Leeuwarden 1653
1635
1628
Leeuwarden 1631
"
1624
Workum
1653
"
1654
1607
Koudum
1605
Joure
1641
Harlingen
1645
Herbaaium
1655
Dokkum
1631
Ropta
1641
Kollum
1633
Harlingen
1641
Hen», deel 1601
Staveren
1632
Ylst
1652/1621
1619
Leeuwarden 1640
Sloten
1625
Embden
1636
Sneek
1603

60
169
534
534
473

"
450
"400/402
"402/422
"
262
"
222
"
402
"
240
"
423
"
195
"
544
"
122
"'
211
"
322
"
545
"
428
"
551
"
474
"
74
"
347
'"'
117
"
582
'293/294
"
541
"
42
"
499
"
54
"
182

55

Ravens. Jan Sikkes z.
Reen, Watse Sibbels z.
Reinalda, EHe
Epe (x Sjouk Mellema)
Reiger Karstes z.
Rein(der) Everts z.
Haaies z, in 't Vogelland
Jans z., pottenbakker
Jans z.
Joukes z.
Klaas z.
Simons z.
Reinsk Epes weduwe
Riek Arjens z.
Riemersma. Klaas Everts z.
Rienk Lieuwes ï. (x Antje Oedsdr. Gauma)
Riepema. Ritske
Rinìa, Haaie (x Maria v, Liaukema)
Rinke Ruurds z.
Rinkje Lolles dr.
Rinse Lolkes z.
Rippert Eenkes z,
Rodenhuis„ Suffridus
Roelof Ales z.
Rollema, Jan Fransz.
Rommatha. Bauke
Roorda. Abraham
Johan (x Ida Lezaan)
Roukema, Wigle (x Tjal Hotsma)
Russelaard, Jacob
Ruurd Broers z.
Hoites z.
Sakeles z.

Leeuwarden
Bolsward

1645 fol.
554
1651
"
84
1611
"
399
1628
'530/532
Nijeholtp. 1646
"
391
Ylst
1640
"
279
Oostrum
1653
"
462
Leeuwarden 1652
"
173
Sneek (?)
1622
"
40
Scharl
1583
"
445
Oudkerk
1650
"556/558
Joure '(?) 1655
"
552
Bolsward
1648
"
441
Leeuwarden 1652
'
84
Bolsward
1640
"
398
Leeuwarden 1653
"
61
Oostrum
1654
"
477
1655
*
563
Hindeloopen 16S2
"
98
Bolsward
1615
"'
107
Wons
1644
"
222
Workum
?
"
214
onvindbaar
B'bergum
1639
"
82
Bolsward
1630
'317/514
Pingjum
1594
" 106a
1645
"
225
Hardegarijp 1639
"
226
Teems
1638
"
9
Driesum
1652
"
210
1634
"
90
Ylst
1641
""
152
Hardegarijp 1654
"
219

Sappema. Ritske
Oosterlittens 1648
"
389
Scheif, Filips Arjens z.
1637
"
110
Schellingwou, Lucia Jansdr. (x K.K.de Lange)
Amsterdam
1607
"
276
Scheltema. Insch van (x Epo v. Ailva)
Witmarsum
1619
"
202
Schelte
Sneek
1582
"
64
Watse (x Hielk Maarshorne)
1638
"
408
Scheìtinga, Johannes
1651
"
161
Johannes (x Fokel Mattheusdr.)
Leeuwarden 1651
"
285
Theodorus. (x Idske lepkema)
1650
"
160
Schwartsenberg, Maria (x Albert S.v.Eminga)
Roordaburg 1646
"419/421
Sent: Jacobs z.
Ameland
1590
"
206
Siebolt Birdus Buma
Abbega
1651
"
238
Siebren Agges z. Brunia
Franeker
1625
"
365
Jans z.
Joure
1649
"
257
Klaas z.
Sneek
1636
"
4
Sìeds Thomas z.
Deinum
1638
"
146
Siene Jelles z.
Balk
1641
"
14
Sierd Sierds z. Jelkema
Beets
1654
"
62
Sïerk Hilles z. Buwalda
Tjerkwerd
1654
"
13
Sìetse Hotses z. Broersma
"
1599
"
57
Sietsema, Rienk
onvindbaar
Sikke Edes z.
1645
"
451
'" Hankes z.
Workum .
1656
" . 571
Siebrensz. Adema (x Jelke Foppes Sjollema)
Leeuwarden 1636
"
120
Sìkkema, Gerke (x Johannes Sikkama)
1644
"
506
Iege Tjepkes z.
Leeuw- ?
1643
"
1

86
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Sikkema, Johanna wed. v. Gerco Sikkema
Leeuw. ?
Tieerd
Bolsward
Sikkìnga. Johan Baptiste
Leeuwarden
Siksma, Lambertus grietman v. Gaasterland
Sinnema, Pietrik
Leeuwarden
Sjoerd Barteles z., ijzerkramer
Harlingen
Feddes z.
Makkum
Keimpes z. Wiarda
Akkrum
Kornelis, lakenkoper
Balk
Pieters z.
Bolsward
Tjerks z. Hoitinga
Sjollema, Jelke Foppesdr.. vr.v Sikke Siebrens Adema
Sjouk Gerrits
Hìdaard
Solkema, Ede wed.v. Klaas Aukes Buscha
Tjerkgaast
Remert
Sprong, Griet vr.v. Klaas van Hettinga
Franeker
Stapert. Hans Douwes z.
Stelling, Foppe Gerrits z.
'
Sternsee» Karolus (x Anna Lucia Gramaije)
Steven Hotses z., burgemeester
Swalue, Otto

1644 fol,
1638
"
1656
1636
1647
"
1654
1646
1640
1628
1605
"
1651
1636
1641
1633
1596
'
1640
1656
1653
1641
?
1613

Takonis, ds. Laurentius
Akkrum
Tania, Pier Foppes z.
Teetlum, Kunira van (x Viglius Swichemus ab Aita)
Templar, Tiberius (x Magdalena Olivier)
Harlingen
Termaat. Antje Hansdr.
Tiara, Aene wed.v. Wilhelm van Velsen
Andries
Johmnes
Klaas. Pieter en Tjeerd
Tiemen Frans Eisma (x Bauk Douwesz.)
Bolsward
Pieters z.
Leeuwarden?
Tiete Douwes z.
Koudum
Tietema, Eelk wed.v. Johan Ailva
Tjeerd Everts z., burgemeester
Bolsward
Feddes z.,
Ferwerd
Tjepma, Kornelia. eerst wed.v. Wibrandus ab Aita en
daarna v. Cyprianus F, v. Jaarsma
Tjerk Joukes z.
Hindeioopen
" Rinses z.
Ferwerd
Tomas Gerrits z. en Hiltje Laguart
Staveren
Twijnberger, Augustus

1647
1607
1638
1653
1652
1649
1589
1591
1596
1624
1652
1617
1609
1624
1640

4.1
122
96
113
333
344/444
265
266/271
272
'
341
260
254
437
155
548

1623
1642
1647
1650
1654

"

Uilk Jouws dr.

Oudemirdum

1646

'

Vaasma, Tjeerd
Velsen. Femma v. vr.v. Egbertus Heixan
Wilhelm v m
Vernees, Janneke vr.v. Adr.v-dLinde
Viersen, Matthias
Willem
Vogelzang, Sjouk Dirksdr. wed.v.Jacob Piebes Doma

Leeuwarden
Bolsward

1637
1650
1649
1622
1656
1641
1646

159/159
346
;
344
*"
305
''"
558
;';
234
'
586

1599
1625
1617
1538
1652

''' 536
•"
365
''' 348
502
'
251

Wallema Epo Bokkes z.
Walpert. Tietke Jorritsdr.
Walta. Fokel (x Julius v, Botnia)
"
Pier Iepes z
Waltinga, Andries (x Rikst v. Heerma)
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Bolsward
Sneek

Bozum
Herbaaium

'

506
206
527
280
369
219
81
90
?
448
507
120
553
407
52
403
498
116
108
76
164

576
339
127
435
283
256

87

Waltinga. Hobbe van
Watse Eelkes z.
Hendriks z.
"
Sibbeles z. Reen
Watses z., predikant
Westra, Antie Tjerks dr.
Wiarda, Fetke, vr.v. Joachim Hoppers
Ede Joost dr.
Sjoerd Keimpes z.
Wiebe Allerts z., grootschipper
Hettes z. (x Bauk Gerrits Jelgerhuis)
Jans z.
Jans z.
Wiebren Annes z.
Wiebrens z.
Wietske Fokés dr
Willebrord Gilles z.
Winia, Jel (x
Heslinga)
Wouter Buwes z.
Wouwer, Willemientje van
Wijkei., Anne van grietman van Engwirden
Tjalling (x Katharina Koenis)
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Herbaaìum
Leeuwarden
Bolsward
Winsum
Harlingen
Akkrum
Staveren
Bolsward
Leeuwarden
Hiaure
Franeker
Leeuwarden
Leeuwarden
Hamburg

1614 fol.
144
1600
"
23
1651
"
245
1651
" 84/85
1655
"
282
1621
"
63
1649
"
324
1640
"
279
1640
"
90
1650
"
199
1606
"
58
1639
"
16
1626
"
255
1617
"
323
1646
"
567
1648
"
228
1642
"
2
1586
"
430
1616
"
278
?
"
214
1640
"
147
1613
"
125
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