
Oanskôgje 't byld fan E.B. F. 
In man mei fantasij en lef 
Dyº t Fryslân troch de moster helle 
D6r sille ús bernsbern fan fortelle 
Pascal en Kierkegaard (ja, Seuren) 
Hy teekne se ús yn geur en kleuren 
Karl Barth en Rely, Augustinus 
En elke nuv're geast wie sines. 
Mar Fryslân woe net lykas him 
Dat lest men wykliks yn 'e Stim 
Hy wol it langer nou wol leauwe 
Hy lit de lju yn frede kreauwe 
En hâldt, yn 't skaed fan Toer en Tsjerke 
Syn Eachweid op dy bûnte merke. 

?xer Pratten 
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GENEAL0G7SK WIMFORBÂN 

ùnder redaksje fan 
«Dolk , 6, Dykstra Hznr D, J van der Meer 

H G,van Slooten 

J-.Visser, 

ÜTJEFTE FAN DE FKSKE AKÂDEMY TO LJOUWEBT 
MCHLÎX 





Mei op r e i s , 

It gearstallen fan dit njoggende jierboekje hat de redaksjekommisje 
dizze reis net greate swierrichheden jown, mei trochdat der noch kopije 
wie, dêr- t yn i t foarige jierboekje gjin plak foar wie 

Neist de gewoane rubriken, sa as i t koart oersjoch fan tfs wurksum» 
heden en de opjefte fan de femyìjeforienings ensfh, hawwe wy ek miend 
in genealogyske boarne jaen tomoatten. i t Öfskrift fan i t min to lézen 
tsjerkeboek fan de (net mear bisteande) Menniste gemeente to Kromwâl 
(by Britswert), Pierders artikels oer itHalbertsma-wapen. de foarfaers 
fan de skipsbouwer Polkert van Loon en de nije fynsten oangeande Vin¬ 
cent Lucas en konsorten. 

In nijichheit yn dit boekje is ek in kronyk fan datjinge, hwat op 
t mêd fan de Pryske genealogy en heraldyk lítkommen is yn boek en kran-

te . Ek fynt men dêr in oersjoch fan de boeken, dyft i t Wurkforbân sa 
troch de t i id kocht of krigen hat 

I t bistjtìr f an i t Genealogysk Wurkforbån f an 
de Pryske Akademy, 

A„J. Glastra van Loon, Harns, foarsi t ter , 
D J , van der Meer, Roardahuzum,, 2de foars, 
RSRoorda Ljouwert, Maria Louisastrj, 19, 

skriuwer, 
J Y.Peenstra. Ljouwert, ponghâlder. 
W Dolk Ljouwert, 
KM van der Kooi, Dronryp, 
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K O A R T O E R S J O C H fan de wurksumheden fan i t Geneaº 
logysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy sept imber 1957 oant 
sept îmber 1958 . 

Nei in bistjûrsgearsit op 18 septimber 1957 om i t wurkplan fest to 
stellen, sette wy op 12 oktober lítein mei in familygearkomste fan i t 
Algera-Algra skaei Dhr R,S,Roarda fortelt hoe t hy der ta kommen is om 
< yn i t ramt fan i t Wâldeplan) de stambeam fan dit skaei. 1425 oant 1955, 
mei forskate kertiersteaten yn twa boekdielen Qt to jaen, Fierdershâldt 
i t Earste-Keamerlid HAlgra in rede oer ''Ekspansje fan de Wa'ldlju". 
dêr t mei nocht fan de plm 150 oanwèzigen nei harke is 

Op 16 novimber is dhr D J van der Meer de sprekker en wol oer Walta-
state to Boazum syn eigners en biwenners De lezing waerd taljochte 
mei plaetsjes en ís opnommen yn u's Genealogysk Jierboekje 1950 

Op 21 desimber kinne u's leden har fornuverje oer ditjierboek. dë'r't 
in great tal kertiersteaten yn opnommen binnen Om t de sprekker foar 
dizze middei, dhr W-TsjVleer fanwegen sykte bihindere is hald dhr 
Roarda in lezing oer Klaes Kunst Paulus Liger en de Achlumer tersk-• 
greven. Dizze lezing is (mei stambeammen) opnommen yn de ''stim fan 
Pryslân" fan 15 maert 1957, ensfh. 

Op 18 jannewaris 1958 hawwe wy in heraldike middei hawn, sjoch for-
slach Rie foar Heraldyk Op 25 jannewaris ha de hearen W Dolk en J.Y 
Feenstra us wurkforbân fortsjinwurdige op de gearsit to Weener fan de 
Arbeitsgruppe Familienforschung und Heraldik der Ostfriesischen Land¬ 
schaft-

Op 22 febrewaris hat i t bistjtìr earst in gearspraek mei de Grinzer 
ôffurdigen de hearen Veendorp en Bolhuis, hawn om sa mûglik to kommen 
tainmei elkoar oparbeidzjen. Sprekker in de gearsit fan üs wurkforbân 
is dhr J Y Feenstra oer "Een overzicht van de betekenis van de Friese 
grootschippers en hun schepen in de Nederlandse zeevaart in de 18e eeuw 
naar de Atlantische kust en de Oostzee" Sprekker wit der gans fan to 
forteïlen ien en car taljochte mei platen fan âlde skipstypen 

Op 22 maert krije wy in lezing fan üs lid H de Haan oer de ynfloed 
fan Salomon Levi op de Westereìntsjers, dêr' t sprekker in yngeande 
studzje fan makke hat : hoewol' t hy der noch lang net mei klear is Spr, 
komt rtìchwei ta de folgjende persintaesjes, hwat de keapmansgeast fan 
de Westereintsjers oanbilanget: de earste staech fan Salomon 100 % de 
folgjende generaesje 17 fan de 19 persoanen: de dan volgende 55 % dan 
54 % en sa sakket i t ôf nel 20 % Dhr Wagenmakers hat de siktarissen. 
fan de elf stedden earen fan dhr Sannes by syn libben sammele op 
kaertsysteem brocht. Us boeksamling is ûnderbrocht op i t Ljouwerter 
gemeentearchyf en dêr to rieplachtsjen 

Op 26 april bringt dhr Feenstra forslach út oer de reis, dy' t hy mei 
ds fotograef H.de Vries nei de Verein für Heimatschutz und Heimatge-
schichte toLeer makke hat, To Hinte en Ut tuin ha hj a inkelde foto s fan 
âlde sarken fan Vincent Lucas meitsje kinnen Sprekker foar dizze mid¬ 
dei is Dr Ottokar Israël oer "Kommunale Heraldik in Ostfriesland"' hy 
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biskriuwt i t wurk fan i t Staatsarchiv to Aurich yn forbân mei de for~ 
liening fan gemeentewapens, wat simt 1935 yn i t great pleats fint, 

Op 2 8 april ha de hearen P B,Winsemius en Roarda ûs wurkforttfn for-
tsjinwurdige op de ôfdielingsgearsit to Grins fan de Nederlandse Genea¬ 
logische Vereniging Op 31 maije ha wy mei dizze tìfdieling (Grins-
Drinte) in gearkomste hawn to Midwolde (Gr,). Sprekkers wiene dhr J J 
Uilenberg oer "Kanttekeningen bij de oude geschiedenis van de Leek" en 
dhr DJvan der Meer oer i t grêfskrifte-índersyk yn Fryslân, mei dia 's . 
Onder deskundige lieding binne de tsjerke fan Midwolde, de skulpegrot 
en i t Nationaal Rijtuigmuseum to Nienoord bisjoen' 

Op 4 juny i s der bist j t ìrsgearsit dêr' t i t simmerwurk yn regele 
wurdt, Wdtnseradiel en Hams s i l le onder hannen nommen wurde en foar i t 
Wâldeplan Kollumerl£fn en sa mtìglik ek noch Srællingerlân en Opsterlân, 

Op 2»! septimber komt i t bistjtìr wer gear; dhr Peenstra bringt for-
slach tft oer de gearspraek dy t üs foarsitter en hy op 217 augustushawn 
na mei Dr W Kok. De bigreating fpar 1959 wurdt opmakke en ek i t wurk-
plan foar i t kommende j ier , I t grêfskrifteboek fan Menaldumadiel s i l 
meikoarten klearkomme, Dêrmei hat dhr Fan der Meer in enoarm stik wurk 
forset. I t hånskrift foar Harns wachtet noch op i t leste stik f l ie r , 
dat skieik iepenkomt, Foar in part hat i t ûndersiik fan de grêfsarken 
him dizze sitnmer rjoehte op de wurkstikken fan de 16e«ieuske sarkhou-
«ers. Yn dit forbtn bisochten de hearen Dolk, van der Meer en u's foto-
sraef De Vries de tsjerken fan Raerd (by Dokkum)„ Holwert, Blija, Seis= 
bierrum,, Minnertsgea Kimswert, Ginnum, Raerd en Burchwert, Letter hat 
da fotograef dêr de meast ni jsgj ìrr ige dingen fotografearre Poar i t 
Wâldeplan binne de doarpen in Kol 1urnerlsfn dien- Dhr Peenstra hat fier-
ders noch de tsjerkhó'ven bisocht fan Wáldsein en Harich en ek gans 
plakken yn East Frysláìi (op siik nei V.L..-sarken), Yn Harns hawwe wy de 
tsjerkfâden noch oantrune om de moaiste sarken dochs foaral in plak to 
j aen, dat se foar forneatiging biwarre bliuwe. 

Ynr f miene wiene tfs gearkomsten skoan bisocht, marwysoene ûs leden 
wol oantnínje wol Ie goekunde ensfh. der op oan to stean meiwurker en 
1 id fan us wurkforbân en stiper fan de Pryske Akademy to warden».... 

Krijt immen der weet fan, dat earne in tsjerkeflier iepen komt, l i t 
him dat daliks trochjaen oan de Pryske Akademy to Ljouwert, 

Kopij foar i t folgjend jierboekje kin ynstjtìrd wurde oan dhr W,Dolk 
gemeentearchyf, stedshtìs; Ljouwert. 

R:S,Roarda.: skriiaoer*-

JIERFORSLACH 1957 58 fan de FRYSKE RIE FOAR HERÆ.DYK 

Yn i t forroune forslachjier waerden fjouwer gewoane gearkomsten fan 
: e Rie háldent op 21 sept. en 2 nov 1957 15 febr,;en 21 juny 1958. 
Utsein de trêdde kear. doe: t wy yn in Ljouwerter hotel gearkamen. wiene 
wy gasten op Osinga state op : e Ryp by dokter Van der Kooi, dy; t ek de 
beide leste kearen i t foarsitterskip waernaem foar de bihindere foar 
sitter., de hear D.J.^an der Meer. I t meast. oan. i t wurd wie fansels de 
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keld dy fan Snits andere en frege hokker dagen dêrfoar yn oanmerking 
kamen, Hjirop hawwe wy andere: 26 septimber, 15 april en al le dagen, 
dat der yn Snits flagge wurdt, iftsein foar nasionale bitinkingen. 

In tige toloarstellend birin hiedesaek fan de kostiímtekeningen foar 
amtners Boargerlike Stâh en gemeenteboaden, Toloarstellend net sa s.ear 
coar lis, hwant i t le i winliken hwat bitten lis mêd3 mar foar de ontwerp 
oters» Neidat de gemeente Wínseradiel foar de kosten omlizzen gien wie, 
hawwe wy j i t bisocht i t haedbistjtìr fan • e Akademy, de Prov, griffy en 
de ôfdieling Fryslân fan 'e Vereniging van Ned, Gemeenten der waerm foar 
to krijen, I t iennichst r isse l taet wie, dat de tekeningen nei in for-
bliuw faninj ier yn Fryslân (hwerfan de hel te op Skylge) nei i t Westen 
werom giene 

Twa forienigingen, dy" t lis om ûntwerpen foar flaggen frege hiene, 
krigen kreaze tekeningen fan ien fan uzes mei taljochting en biskriu-
wing.,'Nei lang wachtsjen en inkelde oanmoanningen krigen we se werom 
mei i t biskie dat se net oan e forwachtingen foldiene. Wie ek hjir 
mi ski en wer de pri is i t biswier ? Moat sok wurk dan altyd forgees dien 
wurde ? Wy hawwe nou wer in forsiik fan in skoalle ánder hannen en 
hoopje dat dit ta bettere lítkomsten liede mei. Inkelde forienigingen 
hawwe wy advisearre oer bisteande flaggen, 

Ek oan inkelde partikulieren waerden heraldyske ynljochtings jown, 
in fraech fan de hear JA, van Zelm van Eldik nei de standerts fan e 
algemiene erfsteedMlders wierskyf.lik yn forbán mei i t oerbringen fan 
it.lyk fan Willem V nei Delft, koene wy spitigernöch net bianderje, 

It Genealogysk Wurkforbán stelde lis syn gearkomste fan 18 jannewaris 
ta,biskikking as heraldyske middei Hjirop bihannele Visser oarsprong 
en ûntjowing fan e heraldyk, Van der Meer wapens op grêfsarkens Vleer 
heraldyk yn e noutiid, misbigryp en misbrûken en Van der Kooi dokumin-
taesje, Dêrnei waerd in foarum halden dêr t üs i t fjûr soms nei oan 
e skinen lein waerd, frâl mei bitrekking ta debitsjutting fan de hea= 

Ie earn en oare wapenfigueren, 
Op 4jannewaris krigen wy yn ' e Ljouwerter Krante in Sneon-en=Snein-

side ta us foldwaen. Hjirop waerden ûnder de t i t e l "Met vreedzame wa¬ 
pens" bihannele i t karakterist ike fan ' e Pryske heraldyk heraldyk 
hjoeddedei. heraldyske terminology, Pryske wapenboeken en -kolleksjes 
mísbrük fan wapens en i t wurk fan re Rie, Kreaze foto's wiene deropbi-
rekkene de oandacht en bilangstelling foar goed wapengebrffk to lûken 

Yn e op litkommen steande Eïicyclopaedie van Friesland binne stikjes 
fan ien fan uzes opnomd oer heraldyk en inkelde spesiale ûnderwerpen 
Û o Adelaar (Fr.) Eigenerfdenwapens. Friesland (zegel), Gemeentewa« 
pens Gowapens, Stadsvlaggen. Waterschapswapens en in tal öfbyldingen 
fai» wapens Fin flagge=6fbyldingen waerd ôfsjoen, onf t dy dochs net yn 
kleuren jown wurde koenen-

in haedstik apart binne de tsjokke brieven, dy?t nou en dan by Aka-
ckmyenRie ynkomme fan in tige kundich heraldikus op ien fan u's eilan» 
nen, dy t graech mei ds oparbeidzje wol en dy3t wy ek wol graech yn rfs 
íDrmidden opnimme woene as syn persoanlike opfettings endynamysk aerd 



tfs net hwat bang makken foar wapengekletter yntìs rountsje, dat it les¬ 
te jier sa harmoanysk wie. Lykwols, wy misse syn weardefolle kunde 
dorre en binne dus fan doel itdochs mar ris mei him to weagjen. ; Eltsen-
ien sil nou wol mei spanning tìtsjen nei it Jierboekje 1960 foar it for-
folch fan dit fdljeton, 

J. Visser, skrivwer» 

Verantwoording 

Het cliché van de afbeelding van den heer Polkertsma werd ten ge™ 
bruike afgestaan door de directie van het Fries Dagblad; de bijgevoegde 
tekst werd met toestemming overgenomen uit het Juli-nummer 1958 van het 
maandblad "De Strikel"v De scheepstekening van P,N.van Loon (indecol = 
lecties van de Ottema-Kingma Stichting) kon door de vriendelijke mede¬ 
werking van den directeur van het Princessehof worden gereproduceerd. 
De portretfoto's bij de artikelen Langeraap en Vossenberg werden door 
de betreffende families ter beschikking gesteld. De tekeningen tussen 
den tekst zijn van de hand van den heer JsJ.Gramsma, de foto's van de 
v,œ. vermaning te Kromwal en de grafzerk te Kimswerd zijn vervaardigd 
door den heer H,de Vries, fotograaf van de Pryske Akademy, 



INLICHTINGEN 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 Prieel and. 

Rijksarchief in de Provincie Friesland» • 
Rijksarchivaris-, Dr MP.van Buijtenen, 
Chartermeester; J„Visser, h i s t . d r s , 
Wetensch ambtenaren". Mr A^van der Minne,, 

A, van der Wal , 
Ambtenaar: J.Schaafsma. 

Het Rijksarchief i s gevestigd in de Kanse lar i j , Turfmarkt 13 te Leeu¬ 
warden. Het i s geopend op werkdagen van 9-17,30, op zaterdagen van 9-
13 uur , 

Provinciale Inspectie der Gemeente • en Ibterschapsarçhieven» • 
Inspecteur' Dr MP.van Buijtenen, 
Adjunct-inspecteur: Dr H.T. Obreen. 
Wetensch, ambtenaar: H.F, Faber 

De Provinciale Inspect ie i s gevestigd in de Kanselar i j , Turfmarkt 13 
te Leeuwarden. 

Archief der Gemeente Leeuwarden en Stedelijke Bibliotheek,, 
Gemeente-archivaris: Jhr M.J.van Lennep3 h i s t . d r s . 
Wetensch, ambtenaar: W„ Dolk., 
Ambtenaar: O, Feitsma, 

Het Gemeentearchief en de bibl iotheek zi jn gevestigd in het stadhuis.. 
Raadhuisplein 36 te Leeuwarden, Zij. z i jn geopend op werkdagen van 9=-
12,30 en van 14-17 uur£ op zaterdagen van 9^12,30 uur,. 

Provinciale Bibliotheek* • 
Bibl io thecar i s ; Dr Sj , Douma. 
Wetensch. Hoofdassistent; Mr Y, Offringa, 
Wetensch. ass is tenten: Mej, A.M= Michell, l i i t , d r a , 

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

0= Santema, 
E.J. Metz. 
W, ter Horst, 
S,J, van der Meer, 
KI. Osinga, 
S.W. Koopmans, 
Mej= B. Terpsmas 
De Provinciale Bibliotheek i s gevestigd in de Kanselarij„ Turfmarkt 
13 te Leeuwarden-. Zij i s geopend; maandags,, woensdags en vri jdags van 
9.30-17 en 19-21 uur. Dinsdags endonderdags van9.30=17 uur, Zaterdags 
van 9.30=16 uur. Uitlening e in ig t een kwartier voor s l u i t i n g . 

De Fryske Akademyt 

Prof Dr J . F . Koksma3 voo rz i t t e r . 
Dr H.G.W.van der Wielen» 2e voorz i t t e r . 
Mi H.W. Kuipers, s e c r e t a r i s . 
ïfei/r Mr A.A. Vondeling^van ' t Hof, penningm 
M Wiegersma, 



Directeuren: Prof, Dr J.H. Brouwer en Dr W Kok. 
Hoofdassistent: G.A.Gezelle Meerturg 
Assistenten: H.S. Buwalda, Dr Y. Poortingaj HT J , Miedema, 
Secr, Waldenkommisje: J J . Spahr van der Hoek, 
Administrateur: Tsj . de Jager. 

Historysk WurkforbSn: 
T, Jeelof , voorz i t t e r , 

Nammekundieh Wurkforban (toponymy en anthroponymy) : 
J=J. Spahr van der Hoeka voorz i t t e r . 
G.A.Gezelle Meerburg, s ec re t a r i s . 

Genealogysk Wurkforban: 
A J . Glastra van Loon, voo rz i t t e r . 
R.S. Roorda, secretar is . . Maria Louisastraat 19., Leeuwarden., 

Geakundich Wurkforban: 
M„ Wiegersma» voorz i t t e r . 
S J , van der Molen, s ec r e t a r i s . Burg,Wuiteweg 39., Drachten, 
De Fryske Akademy i s gevestigd in het Coulonhuis, Doelestraat 8, te 
Leeuwarden. 

Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde,: • 
Mr BoPh. Baron van Harinxma thoe Slooten, voorz i t t e r . 
Mr, HoSchootstra, s e c r e t a r i s . 
H.G van Slooten, penningmeester, 
Dr M.,P„ van Buij tenen, conservator der handschriften, 
Ds J ,J„ Kalma, b ib l i o theca r i s , 
Jhr . Co van Eysinga, 
A,S= FogteloO; 
H, Halbertsma, 
Mevr T. Straat-Osinga. 
S, van Tuinen 
Fries Museum<, • 
Directeur: Dr A Wassenbergh. 
Amanuensis; E.J. Penning, 

Het Fr ies Museum i s eigendom van het Fries Genootschap en i s geves« 
tigd Koningsstraat 1 te Leeuwarden, Het i s geopend apr.-octop werk» 
dagen van 9» 12,30 en 14-17 uur; oct ,»apr. 9=12, 30 en 14-16 uur. zon» 
dags in 2e helft j u l i en augustus van 14" 17 uur. 
De bibl iotheek van het Genootschap i s geopend voor leden en andere 
wetensch,, onderzoekers- a l l e werkdagen van 10 = 12.30 en 14»16 uur 

Museum Princessehof* • 
Conservator; H Miedema, kunsthist, drs 

Het Museum is het eigendom der gemeente Leeuwarden en is gevestigd 
Grote Kerkstraat 11 te Leeuwarden. Het is geopend 1 mei » 1 oct. van 
9=12 en 14-17 uur, 1 oct, = l mei van 9« 12 en 14-16 uur, Zondags van 
1 oct,-l mei van 14-16 uur. 

Fries Scheepvaart ífuseum en Oudheidkamer te SneeL • 
A.M- Sustring, voorzitter, 
B. Brinksma, Schoolstraat 35, Sneek, secretaris. 
L.Brandenburgh, Boeierstraat 6, Sneek, penningmeester, 
H.Halbertsma, Amersfoort, conservator, 
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Het Museum is eigendom van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum en 
is gevestigd Rleinzand 12 te Sneek en is geopend dagelijks van 9=12 en 
van 13,30-18 uur» donderdags van 19-22 uur. ' s Zondags gesloten Ver¬ 
der op aanvraag, 

Frisia QxthoLiccu • 
Dr M.P. van Buijtenen, voorzitter. 
Drs F.A.H.van den Hombergh, secr, Sam.v.Haringhouckstr.28, Bolsward. 
E.D. de Jong, penningmeester. 
Th, P.A. Lambooij. 
J.P. Postma. 
Kan. H.J. Meekes. 
Drs. H.B.P.A. Letschert. 
A,E. Rohling. 

De Ottwm-Kingma stichting, • 
Mr A.N, Duintjer, Leeuwarden, voorzitter. 
H.G. van Slooten, secretaris. 
M.J. Baronesse van Heemstra. 
Mr A.AoM, van der Meulen. 
Mr G. van der Meij. 

De stichting is gevestigd te Leeuwarden, Prins Hendrikstraat 4, 

YMJOCHTINGS OM FRYSKE FEMYUEFORIEMNGS. • 
HALBERTSMA-STICHTING opgericht 10 December 1934. gevestigd te Grouw, 
Doel: Bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van het geslacht 

Halbertsma en van de wettige kinderen van hen die tot dit geslecht be¬ 
horen. Tot het geslacht Halbertsma worden gerekend te behoren alle man= 
nen en vrouwen, die de naam Halbertsma dragen en door mannelijke lijnen 
wettig zijn voort gekomen uit het huwelijk van Hidde Halbertsma3 geb. 
te Grouw 1756 en Ruerdtje Tjallings Binnerts, gels.te Grouw 1767. 

Bestuur: Mr S.N.B. Halbertsma, Wassenaar, voorzitter, 
Hijlke Halbertsma£ Amsterdam.. Anth.v.Dijkstr. 12. Secr. = archivaris = 
H.Bo Halbertsma, Grouw,, Penningmeester. 

Publicaties: 1 t/m 25 (1935-1957) , 
WALING DIJKSTRA STICHTING, oprjochte 31 Maeije 1947, fêstige to Ljouwert, 
Doel:a. sammeljen fan alle bysûnderheden oangeande libben, wurlçpersoan enôfº 

komst fan Waling Dijkstra. 
b. It utjaen fan syn wurk of in karlezing der ut, 
c It átjaen of i t stypjen fan boeken5 skriften enoare publikaesjes oan= 

geande persoanen en/of wurk fan Waling Dijkstra. 
Bistjûr; J.W. Dykstra, Ljouwert, Transvaalstrj. 31, foarsitter. 

I.G, Dykstra, Ljouwert, Goudenregenstrj, 47a skriuwer. 
W, Peenstra, Ljouwert, Lekkumerdyk 40c read. skathalder, 

Utjeften: 1, Waling Dijkstra, syn libben en syn wurk biskreaun fan syn soan 
J.W.. Dykstra. 

2= Karlezing earste wurk. 
3. De sulveren rinkelbel. 
4. De Fryske Thijl Ulespegel of de wûnderlike libbensskiednis fan 

Hantsje Pik. 
NIJDAMSTRA-STICHTING, oprj. 19 Dec.1953bij not. acte Mr Y.K.de Boer;fuortset= 
ting fan de femyljeforiening Nijdamstra, oprj. 12 Febr„ 1948. 
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Doel: De leden fan de slachten Ni.jdam, Nieuwdam, VIeer... Wijnìa enoare, opgroun 
fan nuenskiplike ofstamming bvelkoar to bringen,, de bilangen jfnn dizxo 
slachten to b iher t ig jen de ban tusken de leden to forsterkjen en studzjs 
fan i t foargeslacht to bifoarderjen 

Bist jûr T Nijdam, Ljouwert, Coornhertstrj , 12,- f o a r s i t t e r ' 
Me.fr M.H Nijdam-Nij hol t , Ljouwert, Robert Kochstrj 21„ skriuwster, 
C van der Schoot Azn, , Sn i t s , skathalder. 
A Vleer, Sn i t s : 
P Agema~Wynìa„ Dokkum; 
H.Nijdran=Smìt, Grins; 
MP.Wienia, Follega. 

Orgaen; De Nijdamstra Tynge, £orskynt 6 kear j i e r s 
Utjefte:Nijdamstra-boek, 2 afl„ 

KNOL, oprjochte 26 Novimber 1949, 
Doel: I t b ihe r t ig jen fan ' e bilangen fan i t Knolleslachte, i t forsterkjen fan e 

ban tusken de leden,, organisearjen fan femyljegearkomsten en u t je f te fan 
in femyljebled, 

Bis t jûr ; D Knol, Tuk b i j Steenwijk, f oa r s i t t e r 
J H Knol, Schiedam, Lorentzlaan 53c, skriuwer, 
L Alberda-Knol, Ysbrechtum, Hemdyk 108. ponghaldster 

PeriodykíDe Knollentuin, sunt 1 Jannewaris 1954 fjouwer kear j i e r s , 

K D.MIEDEMA en MS, ZIJSLING3 sûnt^l949 
Doel: Forsterkjen fan de femyljebCT.1 tusken de Sfstommelingen fan d i t echtpear 

en i t híílden fan f emylj edagen, 
Bist jûr ; K.S.Miedema,, Ljouwert,, Aagje Dekenstrj ,9. foars i t ter , 

DS.Scheepsma, Seisbjirrumj ponghâlder 
R.W.Abma, Easthim, skriuwer, 

Utjefte", femyljeblêd, fjouwer kear j i e r s . 

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

myljedei to halden to Wiuwert. 
Bis t jür : Jan J.Wiersma, Wiuwert. foa r s i t t e r 

A.Geertsma=Wiersma., Snits„ Aid Tsjerkhof 35, skriuwster 
Gj in periodyk, 

HOEKEMA= STIFTING, oprjochte 15 Augustus 1951. fest ige to Sni ts . 
Doel; a forsterkjen fan *e femyljeban tusken neiteam fan ' e stamalien Johannes 

Ennes Hoeckema en Jancke Florencij Culenborgh. 
b u t j e f te fan *e f emyl je skiednis 
c biwarjen fan n i j s g j i r r i g e brieven, stikken, ensfh yn "e femylje 

Bis t jûr ; Mr A Hoekema, Den Haag, 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 ch iva r i s . 
Ac Hoekema, Zandvoort, Zr= Dina Bronderstr. 15, ponghâlder, 
F. Hoekema, Sni t s , Wassenberghstrj , 6 
J A , Hoekema, De Lemmer, Suderséstrj 17 
A- Meijer, Ljouwert, Johan Wagenaarstrj 15b. 

Utjeften:Nijs fan ' e Hoekema=-Stifting.. 
Hoekema Rige I=IV {1952-1955) yn ' t Frysk en yn ' t Hollansk, 
Stambeam 
Adresl is t fan a l l e femyljeleden 

ELGERSMA, oprjochte 11 April 1953 
Doel; Forsterkjen fan 'e femyljeban en kennisse fan eigen sibbe. 
Bistjûr; M.S Kramer., Berltsum, foarsitter. 

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

Periodyk; De lelstekker. 
Einredactricei Juffer H Elgersma. Skraerd Smidstrj 31 
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SIPKE MAPTENS DE BOER. oprjochte to Werqea 3 Oktober 1953. 
Doel; Mear kontakt tusken de leden fan de femylje ûnderling en i t forsterkjen fan 

'e femyljebân u.o, troch i t halden fan femyljegearkomsten, 
Bistjûr: Jan Joh. de Boer» Wergea, foarsitter, 

A.K,Boonstra» Wirdum, Jousmastate, pleatsf, foarsitter, 
G,T=van Kampen, Ljouwert, Transvaalstrj ; 49» skriuwer-skathâlder 
M,v.d,Veen-Kooistra, Ljouwert» pleatsf ,skr ,-skath„ 

Gjin periodyk, 
FAMILIEVERENIGING NAWIJN» opgericht te Zwolle„28 April 1954, 
Doel: De band tussen de leden van het geslacht te versterken en de kennis van het 

geslacht te vermeerderen. 
Bestuur; Ds E. Nawìjn» Delfzijl, Menno v, Coehoornsingel 23, voorzitter, 

P A.Nawijn, burgemeester van Blokzijl Kampen, Zuiderkade 345c, penn. 
Ir, F.Nawijn, 's-Gravenhage, Mimosastraat 31, secretaris, 

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

Periodiek: familieblad op ongeregelde tijden. 
SCHOTANUS"STICHTING opgericht 12 April 1955 te Franeker; statuten vastgesteld bij 
not,acte door Mr Y.K.de Boer te Leeuwarden op 21 Mei 1956, 
Doel; Versteviging van het onderlinge contact - instellen van een familie»archief 

- het samenstellen van de familiegeschiedenis = het doen uitgeven van een 
standaardwerk over de Schotanussen. 

Bestuur; A. J, Schot anus, Rotterdam, voorzitter, 
D. Schotanus, Amersfoort, Dollardstraat 226, secretaris, 
Mejo A, Schotanus, Franeker, penningmeesteresse, 
Chr. Schotanus, Bergum, Kon.Julianastraat 16» archivaris. 
B. Schotanus, Echtenerbrug. 
E.. Spijksma-Schotanus, Bergunu 

Orgaan; Aldfaers Erf" verschijnt vier maal per jaar, 
FAMILIEVERENIGING HAZENBERG, opgericht te Leek, prov, Groningen, op 8 Sept, 195G, 
Doel: De onderlinge band tussen de leden van het geslacht te versterken en de ken= 

nis van het geslacht te vermeerderen. 
Bestuur; Mr Dr J,Hazenberg, Wassenaar, Santhorstlaan 71, voorzitter, 

Mr A,J Hazenberg, voorz. R,v,Arbeid» Leeuwarden, Leeuwerikstr,180» secr, 
Jac, Hazenberg, gemeentesecr, van Oldekerk, penningmeester. 

Uitgave: A.J,Hazenberg en W,Tsj,Vleer, Familieboek Hazenberg; 1958, 
Periodiek: de Hazenberg Post» verschijnt ieder kwartaal en in verkorte vorm wan¬ 

neer dat wenselijk is 
Familiedag wordt jaarlijks gehouden, 
FAMILIEVERENIGING ALGERA - ALGRA opgericht te Leeuwarden 12 October 1957, 
Voorlopig bestuur: 

A=Algra» Leeuwarden, P.C.Hooftstraat 15. 
S.G.Alberda, IJsbrechtum, 
A.J.Algera, Dronrijp. 
H,Algra„ Leeuwarden, O.Grachtswal 127, 
M,K,Scholten, Hardegarijp, 
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Het Halbe(r)tsma wapen 

Toen in Juli 1958 op zulk een luisterr i jke 
wijze de honderdste sterfdag van Dr Eeltje Hal-
bertsma (1797 1858) werd herdacht, verscheen 
ar een programma van de feestelijkheden, dat 
op het t i t e lb lad was versierd met het wapen 
der familie Halbertsma, zoals dit o,a te vin' 
den is in Rietstap s Armorial General (1884) 
in Ten Cate's Geslachtlij st van de familie Hal 
bertsma (1897) en in Nederland' s Patriciaat 40 
(1954): Gedeeld I in goud een zwarte halve 
adelaar, uitgaande van de deellijn II door 
sneden a in rood een zilveren ruit, de zijden 
van het kwartier rakende,, en een rechter bene-
denarm uitgaande van de linker schildrand ; 
houdende een ganzepen al lea in natuurlijke 
kleur; b in groen drie zilveren klaverblade • 
ren Helmteken een zilveren klaverblad Dek¬ 
kleden, zilver en groen (afb.1). 

Hoe voortreffelijk overigens de festivitei-
ten ook waren georganiseerd, het Herdenkings • 
comité heeft zich niet gerealiseerd, dat di t 
"moderne" wapen nimmer door Dr Eeltje en zijn 
broers is gevoerd' 

In verband hiermede leek het ons interes¬ 
sant de ontwikkeling en de verschijningsvormen 
*an het Halbe(r)tsma-wapen, al of niet gecombi¬ 
neerd met een alliantie-wapen, in de loop der 
eeuwen na te gian. 

Wij konden hierbij een dankbaar gebruik ma¬ 
ken van twee of eigenlijk gezegd drie eerdere publicaties al zijn deze dan 
ook alleen in gestencilde vorm verschenen voor de leden van de Halbertsma-Stich 
ting In 1948 heeft wijlen Dr Tjalling Halbertsma een geschrift het l icht doen 
zien geti teld "Het Hi Ibertsma-wapen van 1677 tot heden", terwijl in 1956 zijn 
broer en opvolger-secretaris van de familie-stichting; Hylke Halbertsma, een 
"unvollendete" ïan Dr Tjalling completeerde onder de t i t e l SIOver het familiewapen 
en zijn oorsprong", waarin hij tevens opnam een. intussen ontdekt manuscript 
van Dr Joost over het zelfde onderwerp 

Teneinde beter georiënteerd te zijn over de samenhang van de verschillende le¬ 
den van het geslacht Halbe(ij tsma. drukken wij hieronder het volgende staatje af; 

ÁFB. 1 
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Hidde Buwes, 1610-' 66 
lakenkoper te Kollum 
tr. Wytske Sipckes 

Halbetsma 

Dr Scipio Haibetsma, 1645-1700 
adv., te Dokkum,, later te Ternaard 
subst. secr. van Westdongeradeel 
tr„ Catharina Rinia Stinstra 

Theodorus Halbetsma, 1697-1752 
subst„secr„ ran Westdongeradeel 
t r , Auckjen Hania 
4, * — 

Ds Sipke Haibetsma Jacobus Halbe(r)tsma 
1709-' 80 1722-' 94/8 
N.H, pred.te Holwerd zilversmid te Gorredijk 
tr. Grietje Monsma tr, Minke Bruins 
Dr Theodorus 
Hal betsma 
1741--'79 
burgemr, van Dokkum 
tr. Dieuke Visscher 

Hidde Halbetsma. 1685-1762 
zilversmid te Gorredijk 
tr , Romckjen Sinnema, 

Hidde Jacobus Halbertsma 
1774-1836 
zilversmid te Gorredijk 
tr , 1, Sj ouwkj en Minn es 

2.Hiltje D.Rouwerda 

Tetje Joostes 
Halbertsma 
1750=' 98 
tr„ Jurj en 
Hayes Visser 

Joost Halbe(r)tsma 
1723-' 88, bakker en 
koopman te Grouw 
tr , Berber Dirks, 

i 

Hidde Halbertsma 
1756-1809, bakker 
en koopman, Grouw 
troRuurdtje Tjal» 
lings Binnerts 

Mr Cornelis 
Halbetsma 
1768-1833 
adv, te Leiden 
tr.Johanna 
Jacoba de 
Joncheere 

4-
Dr Joost 
Halbertsma 
1789-1869 
ds g. predikant 
te Deventer 
tr.Johanna Is-
kje Hoekema 

Tjalling 
Halbertsma 
1792-1852 
koopman te Grouw 
tr , 1. Tetje sjollema 

2 Reinskje 
van der Goot 

•ir 
Binnert 
Haìbertsma 
1795=1847 
koopman 
te Grouw 
tr„Hinke 
Kuipers. 

Dr Eeltje 
Halbertsma 
1797-1858 
med. dr te 
Grouw 
tr, Bi uk je 
PockenSo 

AFB. 2 

Voor het eerst vinden wij het wapen in zijn oud¬ 
s te vorm op een brief in het archief van Kingma 
state (Rijksarch. in Prl=) d„d„29,6,1677 vanDr Scipio 
Haibetsma (1645-1700), terwijl ook in de proces¬ 
stukken van Westdongeradeel (1669=*96) enige tien¬ 
tal len malen d i t wapen voorkomt van hem in zijn 
kwaliteit van procureur en subst i tuut-secretar is 
van genoemde grietenij . Hier (afb, 2) zien wij een 
gedeeld wapen met rechts de t radi t ionele Friese 
halve adelaar en links een boek met een wijzende 
hand, terwijl het helmteken een ganzepen i s , ge¬ 
flankeerd door de le t te r s s(ipcke) H(iddes) H(al 
betsma). 

Teneinde volledig te zijn, willen wij nog ver¬ 
melden, dat een tiental jaren geleden in Dokkum op 
de werkplaats van de steenhouwer K=Jager door Drs 
H.Halbertsma een marmeren gevelsteen werd gevonden 
met als wapen (afb, 3): Gedeeld: I„ de Friese halve 
adelaar; H, een schrijvende nìínd met een ganze¬ 
pen, Deze steen is thans opgenomen in de Terzame» 
lingen van de Oudheidkamer aldaar. Men veronder¬ 
s t e l t , dat deze steen eens de woning van Dr Scipio 
sierde, doch bewijzen hiervoor ontbreken, 
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AFB. 5 

Of wij in het wapen van Dr Scipio een "sprekend wa¬ 
pen" moeten zien. ontleend aan zijn beroep van advocaat 
en later subst,secretaris ener grietenij , of dat dit 
terug te voeren is op de mede rechter van Kollumerland 
in het begin der 16e eeuw Hedt Halbetsma, van wien hij 
in vrouwelijke lijn afstamt, zal wel altijd een suppo-
sìtie blijven. Uitgesloten lijkt ons althans de eerste 
veronderstelling niet. 

Ook zijn zoon Theodorus (1697 1742); eveneens subst. 
secretaris van Westdongeradeel, voerde hetzelfde wapen 
nu met de initialen T(heodorus) H(albetsma) zoals 
blijkt uit een stuk in de processtukken van Westdonge-
radeel uit 1706, 

Zíjn andere zoon Hidde (1685-1762) zilversmid o.a, 
in Gorredijk,. de stamvader van de tegenwoordig levende 
Halbertsma" s, trouwde in 1713 met Romkjen Sinnema <16i?9 
1760) dochter van de notaris- Jacobus Sinnema en van 

Hiltje van Boelens En hiermede zitten we meteen in "de 
wapenproblemen der Halbertsma' s"> 

Immers., er zijn twee voorwerpen, waarop wapens voorkomen, welke betrekking 
hebben op dit echtpaar in de eerste plaats willen we noemen een glazen roemer 
of bokaal, welke thans in het bezit is van mevr Halbertsma Waller in Haarlem en 
afkomstig is van Dr Joost Halbertsma die deze ontving van zijn broeder Tjalling 
uit Grouw, waarbij het volgende briefje was gevoegd-

Grouw 30 Maart 1840 

Waarde Broeder., 
Deze is ter expeditie van 

nilìggende Nevenstaande wa 
petis vond ik op de 2 grote 
romers dezer dagen van de 
kinders van Hidde op de Gor 
dijk ontvangen, die volgens 
hun zeggen reeds van de oude 
Hidde en Romckjen Sinnema 
dateren. Ik heb verder geen 
nieuws dan dat gij ook weet. 

Uw broeder 
T, Halbertsma, 

AFB. + 

Deze roemer vertoont de 
volgende wapens (afb.4); 

A Gedeeld I. doorsneden a. de Friese halve adela ar b, drie klavers (2--1); II. 
een schrijvende hand met ganzepen in een opengeslagen boek. B Gedeeld. I, de 
Friese halve adelaar: II doorsneden- a. twee gekruiste ganzepennen b. drie kla¬ 
gers (2 1), Het geheel is gedekt met een kroon. 

Van deze twee wapens is kennelijk het eerste een Halbe(r)tsma-wapen, al is er 
dan ook verschil met de wapens van broer Theodorus en vader Scipio, H,ier ver¬ 
schijnen voor het eerst drie klavers, waarvan men zou kunnen veronderstellen, 
dat ze ontleend zijn aan de wapens van 
de grootouders van moederszijde vanHid 
de. n 1 Joost Rinìa en Antje Hendriks 
Stinstra (wapenboek Hesman Dokkum Sted 
Bibl, Leeuwarden: afb 5 en 6) 

Of dit inderdaad het geval is. gelie 
ven wij vooralsnog te betwijfelen Waar 
schijnlijker lijkt het ons. dat de wapens 
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op de bokaal zijn gegraveerd door een rondreizende Duits-e glaskunstenaar, die 
er per abuis drie klavers op plaatste, daar deze symbolen in vele Friese wapens 
voorkomen. Ook komt hier de ganzepen van het helmteken voor het eerst als wapen 
figuur voor, Het is ook niet uitgesloten, dat de kunstenaar naar een onduidelijke 
omschrijving heeft moeten werken en dat daardoor deze combinatie is ontstaan. 
Tenslotte kan ook de symmetrie nog een rol hebben gespeeld. 

Het tweede wapen van deze bokaal moet dan het wapen zijn van Hidde's vrouw en 
komt aJs Sinnema-wapen voor op een rouwbrief in het archief van de Halbertsma 
Stichting Deze bokaal zou een huwelijksglas geweest kunnen zijn en dateren, al 
thans wa t de gravure der wapens betreft, uitl713 

Maar laten we dadelijk zeggen, dat ons ook een ander Sinnema-wapen in combina 
tie met Halbe(r)tsma bekend is Wij doelen hier op een tweede voorwerp, n.1 een 
zilveren geboortelepel uit het bezit van Dr Joost, die deze lepel ook beschrijft 
in de Rimen en Teltsjes. geschonken aan de provincie Friesland en thans in het 
Fries Museum (mv no.1015) en oorspronkelijk van Tetje. 
Joostes Halbe(r) tsma. de kleindochter van Hìdde en Romk-
jen voornoemd Op deze lepel staat "oen 18 Septemb, is 
geboren Tetje Joostes Hilbetsma, 1750" en verder behal¬ 
ve een Halbe(r)tsma-wapen, nog een gecombineerd wapen 
^afb. 7), Doorsneden; I. een wereldbol waaromheen een 
passer, II een goudsbloem, vergezeld met twee eikels, 
een boven, een onder die bloem In dit laatste wapen her¬ 
kennen we direct de familie Van Boelens, een oud Fries 
geslacht, waaruit Hiltje van Boelens, de vrouw van Ja-; 
cobus Sinnema was gesproten, Redenerende,, zou dus het 
eerste wapen dat van Jacobus Sinnema moeten zijn en nu 
doet zich dus het. merkwaardige fei t voor, dat Romkj en 
op beide voorwerpen met een geheel verschillend wapen 
wordt gerepresenteerd Ja ; er is zelfs nog een derde 
voorwerp, een zilveren brandewijnskom, eveneens in het 
Fries Museum, waarop het Halbertsma -Sinnema wapen voor¬ 
komt, maar daarover later 

Wij veronderstellen, dat het wapen met de twee gekruiste ganzepennen het wapen 
van de notaris Sinnema is, terwijl het andere z-g, Sìnnema-Boelens wapen alleen 
een "vermeerderd" Boelenswapen is (waarbij men gelieve te bedenken., dat een Boe¬ 
lens "geometer" m.s) en deze toevoeging per vergissing door latere generaties als 
een apart Sinnemawapen is beschouwd 

Alvorens nu verder af te dalen, richten we eerst onze aandacht op de afstam¬ 
melingen van de oudste zoon yan' Dr Scipio, de reeds genoemde Theodorus. wiens 
wapen we al leerden kennen Van zijn gelijknamige kleinzoon (zie tabel) Dr Theo¬ 
dorus (1741": 79), burgemeester van Dokkum kennen we ook een bokaal ui t het jaar 

1764, welke thans eveneens in het Fries 
Museum is (inv.no, 1010 b) Deze bokaal 
gegraveerd ter gelegenheid van zijn huwe¬ 
l i jk met Dieuke Visscher; vertoont als 
opschrift "in den T(rouw ?)a(an ?)G(od ?) 
Verenigt den 29 April 1764 Doctor Hal¬ 
bertsma en Diulke Visser",, terwijl ver-
Ier de volgende wapens voorkomen (afb; 8): 
A Gedeeld; I doorsneden; a.r, de Friese 
halve adelaar; b drie klavers (2-1); II 
een schrijvende hand met een ganzepen in 
een opengeslagen boek dit wapen gedekt 
met een fleuronkroon B Een bladerlozt; 
boom met een duif, gedekt door twee ge 
kruis te spanen (?) het schild gedekt 
met een helm met als helmteken een duif 

1? 
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Het Halbe(r)tsma wapen (merkwaardig is, dat op de bokaal Halbertsma staat, 
terwijl zowel Dr Theodorus" zoon alsook zijn voorouders en hijzelf zich altijd 
Halbetsma noemden) is gelijk aan dat op de bokaal van het echtpaar Halbetsma-
Sinnema en aan dat, voorkomend op de geboortelepel van Tetje Joostes, 

Met de zoon van Dr Theodorus, Mr Cornelis (17681833) stierf deze tak uit en 
kreeg Dr Joost van de weduwe de zojuist beschreven bokaal in bezit, welke hij 
later met de lepel aan de provincie schonk. 

Wij keren nu terug naar de tak van Hidde de zilversmid en zien dan, dat zijn 
zoon Joost (1723-88), die het geslacht overbracht naar Grouw, ook hetzelfde wa 
pen voerde. Dit komt voor op de boven besproken geboortelepel van zijn dochter, 
en daar de vader deze lepel zal hebben laten maken, mogen we aannemen, dat hij 
ditzelfde wapen voerde Zijn zoon Hidde (1756 1809) plaatste op zijn huwelijks» 
aankondiging met Ruurdtje Tjallings Binnerts (1767 1809) in 1788 zijn cachet in 
helderrode lak wederom met het wapen, gevoerd door ia der en grootvader. 

Alvorens nu het wapen van de "bruorren", zoons van Hidde en Ruurdtje, te be¬ 
spreken merken we eerst op dat ook het oudste takje van deze branche, n.1, de 
zilversmeden Jacobus (1722 94'8) en diens zoon Hidde Jacobus (1774-1836) te Gor-
redijk, hetzelfde wapen voerdeals Joost in Grouw, Als oudste doch verarmde 
tak bezaten zij allerlei familiecuriosa. welke omstreeks 1820, toen men zich voor 
familiezaken begon te interesseren langzamerhand door koopman Tjalling naar 
Grouw werden overgebracht en dan doorgezonden naar Dr Joost in Deventer, de aarts--
verzamelaar (Merkwaardig is, dat zelfs een man als Dr Joost nooit precies gewe¬ 
ten heeft, hoe zijn afstamming liep ! zie Rimen en Teltsjes) Hierdoor zijn de 
huwelijksbokaal Halbetsma Sinnema en een grote collectie trouw- en rouwbrieven 
in de Grouwster tak gekomen. 

Ten tweede vestigen wij nog de aandacht op een zilveren theebus, welke in het 
bezit was van de oudste broer van Hidde Joostes, n 1 Jentje Halbertsma (1753-
1824) , die eveneens bakker in Grouw was, en 
waarover Dr Joost spreekt in zijn manuscript 
over het familiewapen. De bus is thans in het 
bezit van mevr, Kingma Boltjes-Kingma Boltjes 

' te Amsterdam; helaas is de oorspronkelijke 
schuifbodem vervangen, zodat thans het wapen 
ontbreekt. Het randschrift luidt "Den 27 Fe¬ 
bruari is geboren Jentje Joostes Halbetsma", 
terwijl rechts boven de letters T.S, met het 
jaartal 1749 voorkomen onder twee gekruiste 
bakkersschóppen en links de letters D,J, met 
hetzelfde jaartal onder een gekroonde boter-
boor Het eigenlijke schild (afb 9) was ver¬ 
deeld in vier kwartieren, waarvan het eerste 
duidelijk het Halbe(r)tsma-wapen liet zien 
het derde het gecombineerde Sinnema-Boelens 
wapen vertoonde en het tweede en vierde dan de 
wapens moesten voorstellen van Jentje's groot¬ 
ouders van moederszijde, n 1. Dirk Jelmers en 
Tetje Symons, waarvan de initialen reeds wer¬ 
den gememoreerd. Is deze theebus soms een ge¬ 
schenk geweest van de ouders van moeder Berber 
Dirks op de eerste verjaardag van Jentje? Het 
jaartal 1754 zou in die richting wijzen. 

Keren wij thans tot de "bruorren" Dr Joost, 
koopman Tjalling, koopman Binnert en Dr Eel-
tje terug, dan blijkt, dat zij allen omstreeks 1820 het volgende wapen voerdei 
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(afb 10): Gedeeld: I„ de Friese halve adelaar; I I , 
doorsneden: a, een schrijvende hand met ganzepen 
in opengeslagen boek; b, drie klavers (2-1); het 
schild gedekt met een kroon. Wij zien hier een ver¬ 
plaatsing van het kwartier met de klavers van rechts 
naar links, waardoor een aesthetisch beter verant¬ 
woorde schildverdeling werd verkregen. 

Dit wapen en geen ander had dus het titelblad 
van het feestprograma van deze zomer in Grouw moe¬ 
ten sieren ! Als curieuze bijzonderheid vermelden 
wij nog, dat Dr Eeltje zijn eerste cachet verloor 
en daarna een nieuw l i e t maken, dat slechts weinig 
afwijkt van het eerste, 
• Alleen Dr Joost, die zich met Tjalling het meest 

voor de afstamming van de familie interesseerde en 
zelf een beschouwing aan het iàmiliewapen heeft ge¬ 
wijd, begint in zijn la tere leven heraldisch te 
experimenteren Teneinde zijn escapades te kunnen 
volgen., is het van belang te weten, dat hij in 1816 
huwde met Johanna Iskje Hoekema (1794-1847), wier 
grootmoeder van vaderszijde Johanna (van) Hylckama 

was Omstreeks 1845 verschijnen twee wapens, als stem¬ 
pels gesneden, waarmede hij zijn boeken s ier t (afb, 11 
en 12), n.1, A„ Gevierendeeld; I, een schrijvende hand 
met inzepen in een open boek: II , een wereldbol (of is 
het een verminkte Rijksappel?) met passer, dien bol om¬ 
vattend; i n . een goudsbloem, vergezelfl van twee eikels, 
een boven en een onder de bloem; IV. drie klavers (2-1); 
helmteken; zwanenhals met drie eikels in de bek: wapen-
spreuk: cum Deo semper, B Gevierendeeld; I, twee ge¬ 
kruiste ganzepennen; II gelijk aan A I I ; I I I gelijk 
aan A IV; IV, gelijk aan A III , 

Over het eerste wapen zegt hij zelf "De schrijvende 
hand staat in het kruis tegenover de drie klavers der 
Halbertsma' s en de wereldkloot der Sinnema* s tegenover 
de lel ie en de eikels van Boelens, De cimier (helmteken) 
behoort mij niet, maar mijne kinderen a ls zonen van een 
kleindochter van Juffer Johanna Hylckama, de vrouw van 
Paulus Hoekema", over het tweede wapen zegt hij "Nevens 
de wereldkloot vond ik ook twee gekruiste pennen en de 
wapens gecombineerd als onder" (hij tekent dan dit wa¬ 
pen) en "indertijd, toen ik dat wapen voor stempels bij 
den graveur J,de Vries (Amsterdam) l i e t graveren, zeide 
hij mij (naderhand) dat een heer Esousier, op kantoor -
zo hij meende - bij Nolthenius, bij hem zijn wapen (had 
laten graveeren) bestaande aan de ene zijde ui t de we¬ 
reldkloot door den passer gemeten en daaronder de l e l i e 
tusschen 2 eikels, terwijl aan de andere zijde de 2 
quartieren elk een leeuw hadden, met de cr i de guerre 
onder het wapen Cum Deo s.emper", 

Bij het eerste wapen (afb, 11) combineert hij in na-
vciging ván de in zijn bezit zijnde geboortelepel van 
Tetje joostes zijn eigen wapen met die van de families 
Sinnema en Boelens, of in onze theorie met het "vermeer¬ 
derde" wapen Boelens, terwijl hij voor het helmteken 
teruggrijpt op het geslacht Hylckama. voorouders van 
zijn vrouw, zodat het geheel tot een heraldische anomalie wordt. 
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Bij het tweede wapen (afb. 12) verdwijnt het Halbertsma-deel geheel, tenzij 
men de drie klavers als zodanig wil aanmerken, en treden alleen de wapenfiguren 
van de families Sinnema en Boelens naar voren. Dit wapen is dan ook eigenlijk 
moeilijk als een Halbertsma-wapen te beschouwen, tenzij men stelt, dat het enige 
jaren door een lid van dit geslacht, in casu Dr Joost, is gebruikt, zoals hij in 
zijn jeugd reeds zegelde met een oude munt ! 

De opmerkingen van Dr Joost over het wapen en de wapenspreuk van de heer 
Eschauzier zijn interessant,, doch voor ons betoog verder van geen belang, 

E&t .jT Joost grote heraldische moeilijkheden had, blijkt ook nog uit het vol¬ 
gende; Toen hij in 1852 in Newcastle vertoefde, gaf hij aan een daar wonende 
graveur opdracht zijn wapen te snijden in een zegelring, welke thans nog in het 
bezit is van Mr S,J,Halbertsma in Den Haag, Daar hij de kleuren niet kon opgeven, 
makte de graveur, die een goed heraldicus wass bezwaren en moest Dr Joost eerst 
naar Friesland schrijven aan Jhr Mr M. de Haan Hettema om nadere inlichtingen 
Toen verscheen als helmteken een klaver en werd het opengeslagen boek zodanig 
gestyleerd, dat het een ruitvorm kreeg. 

Toen dan Rietstap in 1884 het wapen opnam in zijn Armorial Génëral en mis¬ 
schien de beschikking kreeg over een niet duidelijke afdruk van deze zegelring, 
of om heraldische redenen verder styleerde, werd het oude symbool, het boek, ver¬ 
vangen door een zilveren ruit en zo is dan het tegenwoordige familiewapen ont¬ 
staan, in de aanvang van dit artikel beschreven en afgebeeld, 

Wij zouden hiermede onze beschouwingen kunnen beëindigen, ware het niet, dat 
er nog een voorwerp is. waarop het wapen voorkomt en dat zeker waard is, aan een 
nadere beschouwing te worden onderworpen, Wij noemden het reeds even; een zilve¬ 
ren achtkante brandewijnskom, eveneens als geschenk van Dr Joost provinciaal ei¬ 
gendom en geëxposeerd in het Fries Museum (inv, no, 1011). 

Deze kom heeft reeds aanleiding gegeven tot vele supposities en wordt als een 
belangrijk familiestuk beschouwd (Nader geïntersseerden mogen wij verwijzen naar 
de reeds genoemde publicaties van Dr Tjalling en Hylke Halbertsma)„ Het is een 
17e eeuws stuk en heeft behalve fraai graveerwerk onder de beide oren een wapen¬ 
schild, terwijl onder de voet met moderne letter staat gegraveerd "Halbertsma-
Sinnema, Houckama-Hylckama" Een duidelijk meesterteken is niet te vinden, wel 
staan op de voetrand ingekrast de initialen P„I. Het wapenschild onder het ene 
oor (mannelijke schildvorm) vertoont als wapen de onder no, 11 hiervoor afgebeel¬ 
de combinatie, het wapen onder het andere oor (vrouwelijke schildvorm) is: Door¬ 
sneden; a. een zwemmende zwaan: b, een zwanehals met drie eikels in de bek, Deze 
combinatie van wapens laat zich aadélijk determineren als zijnde van de geslach¬ 
ten Hoekema (zwemmende zwaan) en Hylckama, zoals wij zagen de grootouders van de 
vrouw van Dr Joost 

Wijlen Dr Tjalling en later zijn broer Hylke Halbertsma hebben hele beschou¬ 
wingen aan de herkomst van deze kom gewijd en kwamen, mede door de ontdekking 
van de initialen P I . door drs T,Hoekema, tot de conclusie, dat deze brandewijns • 
kom moest zijn vervaardigd door de Dokkumer meester Pyter Jilderda, neef van de 
Halbetsma: s en enige tijd leermeester van Hidde, de latere zilversmid te Gorre-
dijk. die huwde met Romkj en sinnema, Jilderda zou dan deze kom als huwelijksge-
schenk hebben gegeven aan dit echtpaar en toen zou dan ook het wapen Halbe(r)tsma 
•Sinnema-Boe lens er op zijn aangebracht en pas veel later., toen Dr Joost de kom 
in zijn bezit kreeg, het andere wapen en de moderne letters op de voet, 

Hoe aardig gevonden deze constructie ook moge zijn men kan zich voorstellen, 
hoe graag deze kom tot een belangrijk familiestuk werd verklaard is er toch 
naar onze mening plaats voor een geheel andere opvatting, Wij willen stellens 
dat deze kom, hoewel onmiskenbaar 17e eeuws, nooit oud familiebezit is geweest, 
maar op een andere wijze in het bezit van Dr Joost is gekomen, die toen (wij ken¬ 
nen zijn heraldische escapades reeds) de wapens van zijn voorouders en die van 
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îijn vrouw heeft aangebracht en de nimen onder de voet heeft laten graveren 
daardoor deze kom makende tot een persoonlijk stuk van hem en zijn vrouw 

Tot verdere adstructie van dit standpunt zouden wij nog willen wijzen op het 
volgende: 

1. Uit niets blijkt, dat deze kom oud familiebezit is. geweest. Wel wordt ge¬ 
sproken over de glazen bokaal, die Tjalling terughaalt van de verre neef u i t 
Gorredijk, waar alle familiestukken zaten en waar logischerwijze ook deze bran-
dewijnskom moest zijn geweest temeer daar deze tak het oude ambacht van zilver¬ 
smid bleef beoefenen. 

2. De initialen P. I, zijn geen me es ter teken van de Dokkumer zilversmid Pyter 
Jilderda (helaas kennen we zijn juiste teken nog niet) Geen zilversmid in Fries 
land tekende op een dergelijke wijze zijn stukken. Het is niets anders dan een 
eigendomsaanduiding van een vorige bezitter van de kom, 

3 Nergens wordt door Dr Joost in zijn manuscript over het familiewapen deze 
Kom genoemd, wel de glazen bokaal en wel de geboortelepel. Het l i g t toch voor de 
hand dat hij een dergelijk belangrijk familiestuk zeker zou hebben vermeld! 

Wij ontveinzen ons niet enige "heilige huisjes" te hebben omgegooid, maar me¬ 
nen toch ook een positieve bijdrage te hebben geleverd en zouden in al le beschei¬ 
denheid willen eindigen met een ci taat u i t het geschrift van Hylke Halbertsma 
over het familiewapen; "Als ganzepennen zich kruisen ontstaat er pennestrijd, 
zegt het spreekwoord Laten wij dus wel voorzichtig zijn" 

H.G. van SLooteru 

Na het schrijven van dit ar t ikel zagen wij nog de zegelring van Mr,Tj.Hal¬ 
bertsma te Leeuwarden, die - in afwijking van het tegenwoordige wapen - wederom 
voert het wapen dat o a, voorkomt op de glazen bokaal met de alliantie-wapens 
Halbe(r)tsna-Sinnema, n. 1, ; Gedeeld-, I. doorsneden: a= de Friese halve adelaar: 
b, drie klavers (2-1); II schrijvende hand met ganzepen in opengeslagen boek. 

Naar onze mening een verheugende en verantwoorde verbetering. 
1A.S, 
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Het geslacht Langeraap 
£en famiI ie met veel kuipers 

n. 
De tekst betreffende de eerste vier generaties Langeraap kon in het vorige 

Jierboekje niet geheel geplaatst worden Ik heb nu de gelegenheid om aan het o-
vergeblevene nog de vijfde generatie toe te voegen, dus de kinderen uit de vierde 
generatie 

Vooraf nog enige opmerkingen ontrent de oudst-bekende stamvader Jelle Klazes 
van Sloten, die op Paasdag 1760 aldaar trouwde met Hiltje Willems van Oosterend, 
was mij noch geboorte , noch sterfjaar bekend Nu vond ik in het begraafregister 
van de NedHerv gemeente te sloten anno 1769 "11 junij is gestorven Jelle Kla-
ses en is beluijd d 12 dyto" Dit moet onze Jelle Klazes zijn geweest vanwien 
het ons wel bekend was, dat hij niet oud is geworden 

De in de aanhef van het eerste artikel vermelde Hiltje DanTëls, die 21 Juni 
1809 overleed is blijkens een nadere vondst in reg, L 11 R„A de huisvrouw ge¬ 
weest van Jan Geerts te Sloten Deze naam kan dus uit de "veronderstellingen" 
vervallen, hoewel dit toch een raadselachtige namen combinatie en afleiding 
blijft 

Wij publiceerden reeds bijzonderheden over de kuipers: 
I Jelle Klazes, tr , 1760 Hiltje Willems 
II 2 Klaas jel les . 17631825 
II 3 Sjoerd Jelles. 17B6-1829 
III 5 Jelle Klazes. 1799 1879 
III 10 Johannes Klazes Langeraap geb,Sloten 18 2 1813. + ald,20. 8.1849. t r slo¬ 

ten 29.5-1836 Geertje Meines Rinkema, geb, Lemmer 19, 5,1815,, + Makkum 9.8. 
1893 (dr van Hfeine Rinkes R , werkman, en Trijntje Jeens Donker te Lemmer) 

Johannes was bij zijn huwelijk ook al meester kuiper te Sloten, zij zonder ber. 
Hij schijnt als vrijgezel de kuiperszaak van zijn moeder te hebben gedreven en 
lootte in 1832 aan. Als "kostwinnende zoon ener weduwe" werd hij in 1832, "33, 
? 34, '35 en 36, telkens voor een jaar, van militaire diens vrijgesteld. 

Kinderen: 
IV 29 Trijntje,, geb.Sloten 12,8,1836, 

30 Klaas. geb.Sloten 7 9. 1838. 
31 Meine. geb,Sloten 8 10 1840. 
32 Murkje, geb. Sloten 22,1 1843 
33 Froukje, geb.Sloten 25.9.1845. 
34 Rinke geb Sloten 13,9 1847 

Na he t over l i jden van Johannes Klazes in 1849 (toen werd h i j gekwalificeerd 
a l s " i jke r der botervaten"), i s Geertje Meines Rinkema in 1851 hertrouwd met jo 
hannes Boender, afkomstig van Heerenveen Zij sch i jn t b i j een te Makkum wonende 
stiefzoon t e zi jn overleden 
I I I 11 J e l l e Sjoerds Langeraap- geb Sloten 22,2 1795. + Akkrum 2.5.1862, t r 1° 

Oldeboorn 30,5.1818 Hi l t j e Doedes Cuperus, geb.Rauwerd 16,10.1785, + Ak¬ 
krum 16.4.1831, weduwe van Auke Klazes van der Wal; t r 2° Oldeboorn 24.6. 
1832 El isabeth Sytzes Meijer, geb.Nijehaske 25.12.1802, +Akkrum 3.2.1840; 
t r , 3° 4.6.1843 Hieke Sikkes de 3raaf, geb. Grouw 11.2.1808, + Akkrum 12.12 
1887. 

J e l l e was bi j z i j n eers te huwelijk kuipers knecht, bij zijn tweede kuiper, in 
a l l e geboorteacten van zi jn kinderen s t a a t a l s beroep aangegeven; kuiper, in de 
over l i jdensacte ; omroeper Hij moet in 1813 u i t Echten naar Akkrum zi jn gekomen 
a l s 1 8 j a r l g kuipersknechtje Zijn naam vond ik herhaaldel i jk vermeld (a l s ge¬ 
tuige) onder de acten van de notar i ssen Bokma (1834 ' 42) en Binnerts (+ 1834), 
Deze J e l l e s t a a t aan de stam van he t v r i j ui tgebreide Akkrumer geslacht Langeraap, 
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Bij drie vrouwen kreeg hij negen kinderen, en van hen waren er verscheidene, die 
ook grote gezinnen kweekten. 

Kinderen: 
IV 35 Doede, geb, Akkrum 1.1.1819, volgt, 

36 Jel t je , geb. Akkrum 6.9.1821, + ald, 21. 8. 1865. 
37 Trijntje, geb. Akkrura 11.2.1824, + a ld 18.10.1902, 
38 Grietje, geb, Akkrum 4. 3.1828, + ald. 30. 5.1899, 
39 BJoerd geb, Akkrum 11.8.1833, volgt. 
40 Sijtse, geb. Akkrum 11.9.1835, volgt, 
41 Lubbert, geb.Akkrum 27.5.1838, kuiper, öngeh.+ Akkrum 3.3.1866, 
42 Sjoukje. geb.Akkrum 31.3.1844, + Koudum 27.1.1927. 
43 Hiltje,, geb, Akkrum 29.6.1846, + I j l s t 24.9.1925, 
44 Rinsche, geb, Akkrum 12.2.1849, + ald, 5. 6.1917. 

III 13 Jacob SUoerds Iangeraap, geb, Sloten 9.5.1799, + ?, t r , weststellingwerf 
22 6 1836 Hiltje Roelofs Bestevaer, geb,Oldetrijne 16.2.1811, + ? 

Het was een arm paartje, Onder de huwelijksbijlagen zijn stukken, waarin ver¬ 
klaard wordt, dat beiden onvermogend waren om de legeskosten te voldoen, jacob 
was boereknecht, eerst te Haskerdijken,, later te Oldetrijne, waar hij met de bij¬ 
na twaalf jaar jongere Hiltje in contact kwam, Werkten zij misschien bij dezelfde 
boer? Bij hun huwelijk staat hij aangegeven a ls boereknecht, zij als "arbeidster" 
te Oldetrijne, De juiste sterfdata zijn mij momenteel niet bekend, Hiltje moet in 
1845 en Jacob in 1850 zijn overleden hun zoontje Sjoerd zou met negen jaa r al 
wees zijn geweest Hij is toen gekomen bij "Aeltsjemuoi", een zuster van zijn va¬ 
der (III 21), waar hij grootgebracht schijnt te zijn. 

Kinderen: 
IV 45 J e l t j e , geb, Oldetr i jne 2 .3.1837. 

46 Geesje, gebOlde t r i j ne 15.11.1838, 
47 Sjoerd, geb,Oldetri jne 1.9.1841, + 1904 

III 17 Sjoerd Sjoerds Langeraap. geb.Echten 26.1.1808, N.H. gedoopt 17.2.1808, + 
St Oedenrode 24.4.1896, t r , in Noord-Brabant met Carolina Maria Schwiebe 
of Schulrede. geb.Grave (Nr.Br.) 4.3.1814, + St,Oedenrode 26.1.1881, 

Of hi j Rooms-Katholiek i s geworden ? Zij was R,K, en u i t d i t huwelijk stamt 
een t a l r i j ke Rooms-Katholieke tak der Langerapen. 

Sjoerd i s via de mi l i t a i re dienst in het Zuiden terecht gekomen, Hij was l o t e -
ling van 1827 en kwam 5 Mei van dat j aa r op, Hij diende van 1831-' 34 "bi j gele¬ 
genheid van de opstand in Belgi£" in het mobiele leger, waaraan h i j het metalen 
kruis dankte. Uit d i t leger i s hi j overgegaan naar de marechaussee, bij welk wa¬ 
pen h i j s inclusief vele bevorderingen, heeft gediend t o t 1857, toen h i j het had 
gebracht to t wachtmeester te paard l e klasse. Hij ging met "een j a a r l i j k s voort¬ 
durend pensioen" van f ,200,- de laan uit„ Daarvan heeft h i j nog bi jna vee r t ig 
jaar mogen profiteren'. 

Als marechaussee i s hi j bl i jkbaar herhaaldel i jk overgeplaatst; d i t i s op t e 
maken u i t de geboorteplaatsen van zijn kinderen, De r i j i s n i e t compleet; er i s 
moeilijk achter te komen, evenals achter datum en plaa ts van zi jn huwelijk, 

Kinderen; 
IV 48 Cornelia Jacoba, geb, Grave 9.1.1838, 

49 Maria Petronella, geb. Boxmeer 15.11.1842, 
50 Sjoerd Pranciscus Johannes, geb.Kuik 13.10.1843, 
51 Johannes Hendrikus, geb,Erp 7.2.1845, + 1885, 
52 Petrus, geb. Uden 31, 3,1851, 
53 Jacob, geb, 1853, kerkschi lder t e Brussel , 
54 "Drika"; gehmet Zeegers, 
55 "Jet" , geh.met Bedan, 
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Nu kom ik aan de uitwerking van de vierde generatie toe, met hun kinderen., die 
dus de vijfde generatie vormen, Helaas ben ik niet helemaal geslaagd in mijn 
wens om deze l i j s t compleet te krijgen. 
IV 24 Sijmen Je l l e s Langeraap, geb.. Hommerts 11. 11.1834, + Sneek 4.11. 1905, t r , 

Sneek 6.11.1893 Griet Simons, geb. ald. 6. 12.1851, een weduwe, Voorzijnhu-
welijk was Sijmen kuiper te Hommerts, daarna woonde hij te Sneek. 
Kind: 
Jelle, geb. Hommerts 20.10.1894, werkzaam bij het gevangeniswezen te A" dam, 

IV 25 Klaas Jel les Langeraap, geb.Hommerts 7.4.1837, + Elahuizen 6.6.1914, tr. 
1876 Zwaantje Berends Sijtsma, gebüollege 16.10.1837, + Elahuizen 5.5, 1928, 

Het echtpaar kwam in Sept. 1881 uit Wijmbritseradeel te Elahuizen, waar het een 
winkel en herberg exploiteerde. Op het uithangbord stond een driemaster op een 
blauwe zee, een gouden zon en een zilveren maan; "Het Wapen van Elahuizen" 
Geen kinderen. 
IV 27 Jan Jel les Langeraap, geb.Hommerts 4.10.1842, +ytens 1895, t r Petje Rei-

no Windsma, geb.Winsum 24.2.1850, + Ytens 1937. Dit echtpaar is op 12 Nov, 
1864 van Hommerts naar St.Nicolaasga vertrokken. Jan was handelaar, de 
laa ts te t i j d in granen, 

Kinderen: 
Aukje, geb.Wammels 1L8,1876, tr . 
Hendrikusv, Voorden, geb, 7,2.1871, 
timmerman te Rotterdam.. 
Anna C a t h a r i n a , geb.Ytens 
25.5.1881. tr.Wommels 26.1.1900 
Ate Zijlstra, geb, 16. 4.1878, + 
Sneêk 22. 4.1956 

Jelte geb, 1885, + Sneek 16.1 1956, 
IV 28 Jelle Jelles Langeraap, geb, Hom¬ 

merts 12.1.1846, tr . Wijmbr, deel 
1.6. 1872 Lij kei tj e Visser, geb 
Heeg 15.4. 1854, 
Kinderen: 
Feikje, geb, Heeg 5.5.1880, t r . 
Minne Leenstra, te Hommerts. 
Jentje Jelle,, geb.Heeg 15.1. 1883, 
te Woudsend. 
Sijmen, geb, Heeg 30. 6.1889, te 
Hommerts, 

IV 35 Doede Jelles Langeraap, geb, Akkruœ 
1-1-1819, kuiptrsknecht. +Akkrum 
26.2.1911, tí.16. 5.1847 Trijntje 
Ages v,d.Ploeg. geb,3 11.1820, + 
25.3.1900 
Kinderen: 
Ruurdje,, geb,Akkrum 110.1848, + 
Winsum 23.4. 1885 
Hiltj e ,geb, Akkrum 26.3.1850, + 1889. 
Jelle. gebAKKrum •-. a. 1853, +ald 
24. 11.1943. kuipersknecht. later 
fabr arbeider, 
Berber, geb Akkrum 17,7.1857 f 
2.8.1857 
Age, geb.Akkrum 15.1.1860, ? 
ald 22.6,1941. 
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IV 39 Sjoerd Jelles Langeraap, geb, Akkrum 11.8.1833, + ald. 30.5.1924, t r , 3.4. 
1858 Sjoukj e Jans Visser, geb, Akkrum 3.10.1836, + ald, 8.2.1896. 

Sjoerd was van 1845 af in het kuifersv a.kt later eigen baas en na de eeuwwisse¬ 
ling kuiper aan de nieuw-opgerichte zuivelfabriek te Akkrum (tot 29 Juni 1909) 
Vrijwel tot zijn overlijden maakte hij zich verdienstelijk als orgeltrapper in 
de doopsgezinde kerk te Akkrum,, 

Kinderen, allen geboren te Akkrum; 
Jelle, geb. 6.4.1859, + Wommels 16.12.1893, kuiper sknecht-
Jan. geb,3. 6.1861, + 's-Gravenhage 4.6.1952, onderwijzer, velejaren h.d s 
te Oude Pekela, 
Sietse, geb. 7.12.1863, +" t Meer 21.6.1934, winkelier en handelaar te Nes 
Tjitsche, geb, 15.10.1866= 
Elisabeth, geb.6.11.1869 
Trijntje, geb, 19.4. 1873, + Bolsward 21. 5.1950, 
Grietje, geb, 14. 9.1875 
Jeltje, geb, 16,1.1878, 
Lieuwe, geb. 27.10.1881, + Amsterdam 7.3 ; 1903. klerk bij de posterijen, 

IV 40 Sijtse Jelles Langeraap, geb,Akkrum 11.9.1835, + Bolsward 31.12.1918, tr,. 
Baukje Harmens Duisterhout, +18.11.1890, Sijtse was feï^ersknecht, 
Xinderen, allen geboren te Akkrunc 
Elisabeth, geb,17.6.1865, + Deersum 9.11.1954, 
Marie, geb, 1867, + Leeuwarden 18.6.1950, 
Harmen, geb, 1871, + Bolsward 18.3.1943, klerk bij de posterijen, 
Jel t je , geb. 19.5.1874S + Bolsward 15.9.1957, 

D, M. van der Woude, I I 

rl Klaas Jelles 
tr,Murkje Visser 

I 1 Jelle Klazes J, 
tr.Hiltje Willems | 

3 Sjoerd Je lies 
. tr, Jeltje Jacobs 

III, 

/•5 Jelle Klazes 
t r Aukje Visser 

10 JOIT5 Klazes 
t r , G. Rinkema 

"11 Jelle Sjoerçts 
t r H, Cuperus 

E.Meijer 
H de Graaf 

13 Jacob Sjoerds 
t r , H, Bestevaer 
14 Klaas Sjoerds 
17 Sjoerd Sjoerds 
ti \C. M.Schwiebe • 

IV, 

{24 Sijnen Jelles 
25 Klaas Jelles 
27 Jan Jelles 
28 Jelle jelles, 

f 30 Klaas johannes 
•i 31 Meine johannes 
134 Rinke Johannes 
f35J}®ede Jelles: 

J 39 Sjoerd Jelles 
I 40 Sijtse Jelles 
1.41 Lubbert Jelles 

47 Sjoerd Jacobs 

"48 Sjoerd pr.Joh. 
51 Johannes Hendr, 
52 Petrus 
53 Jacob 

De namen van kuipers zijn gecursiveerd, 
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16 
Foíkertsma 
Eelt je Johannes 
* Aldtsjerk 

1760 
arbeider 

+ B l i j e 
210-1828 

x Hegebeintum 
14-3-1790 

17 

Sytske Botes 
d. Bl i je 

7-2-1768 
+ Bli je 

7-3"1803 

8 
Foíkertsma 
Bote Eeltjes 
* Blije 

31-5-1798 
arbeider 

+' Perwert 
12-4-1855 

18 

19 

Yttje Johannes 
* Aldtsjerk 

1775 
+ Lj ou we r t 

25 -2--1810 

9 
Foíkertsma 
Auk j e 
* Aldtsjerk 

16-1-1798 

+ Perwert 
21-2-1882 

x Ferwerderadieì 15-5-1824 

4 
Foíkertsma: Eeltje 
* Perwert 13-1-1825 
+ Perwert 24-9-1897 

3otes 
arbeider 

x Ferwerderac 

2 
Folkertsma. Bote Eeltjfes 
* Perwert 4-12-1864 

20 
Halbersma 
Siemen Sjoerds 
* 

1767 
arbeider 

+ Ferwert 
26-7-1821 

x Perwert 
19 1 1800 

21 
Ram 
Hlltje Claases 
* Perwert 

15 -8 -1777 
+ Perwert 

3 12-1813 

10 
Halbersma 
Klaas Siemens 
* Perwert 

25 10 1803 
arbeider 

+ Hallum 
22-11-1861 

22 
Kramer 
Dirk P ie te r s 
* 

1774 
boer 

+ Menaem 
26 1 -1809 

x Menaem 
15-5-1808 

23 
Bleker 
Hil t je Wybrens 
* Miedum 

28-10 1785 
+ Ferwert 

3-5 1832 

11 
Postmus 
Dirkj e Dirks 
* Menaem 

4-4-1809 

+ Ferwert 
21-6-1842 

x Perwerderadiel 23-4-1829 

5 
Halbersma, Japke Klazes 
* perwert 18-3 
+ Perwert 17-7 

el 17-5-1856 

winkel man. -:- Perwert 11-2-1942 

1833 
-1907 

x Ferwerderadiel 

1 
Foíkertsma, Eeltje Botes * perwert 13-10 1893 
liedende persoanlikheit yn de Fryske biweging, 
haedredakteur Stim fân Fryslân redakteur Priesch Dagblad,, ensfh 

26 



24 
van Dijk 
Hilbrand Baukes 
* Marruni 

14-1 1761 
arbeider 

+ Marrum 
26-4-1829 

x W.Nijtsjerk 
28-8-1785 

25 
1 

Dieuwke Jans 
d, Perwert 

19-12-1761 
+ Marrum 

25-8-1816 

12 
van Dijk 
Jan Hllbrands 
* Marrum 

6-2-1793 
arbeider 

+ Marrum 
22-6-1838 

26 
Wybenga 
Cornelis Minnes 

1757 
gemier 

+ Marrum 
23-3-1816 

x Stiens 
7-3-1790 

27 
Hoornstra 
Janke Berends 
* Wyns 

1770 
+ Marrum 

209-1861 

13 
Wybenga 
Berber Cornelis 
* Stiens 

-51793 

+ Ferwert 
15-3-1877 

x Ferwerdeíadiel 21-9-1820 

6 
van Dijk, Cornelis 
* Marrum 29-5-182] 
+ Perwert 28-9-189Î 

3 
van Dijk, Meiltje 

Î Jans 
. winkelman 
2 
x Perwerderadiel l( 

Cornelis 
* Perwert 23-10-1861 + Perwert 27-1] 
24-12--1892 

28 
de Veert 
Gurbe Durks 
* Garyp 

17-7-1755 
skipper 

+ Gaestna buorren 
2-2- 1832 

x Garyp 
7-11-1779 

29 

Saakje Johannes 
d, Aldegea 

18-4-1762 
+ Twizel 

5-2-1803 

14 
de Weert 
Johannes Gurbes 
* Surhusterfean 

7-6-1786 
boer 

+ Lichtaerd 
10-31866 

30 
Tolsma 
Dirk Baukes 
* 

1760 
boer 

+ Wânswert 
8-6-1813 

x Wånswert 
9-1=1780 

31 

Meiltie Jans 
* Wânäwert 

7™8-jl^57 
+• wânöìvert 

24-4-1809 

15 
Tolsma 
Aaltje Dirks 
* wanswert 

30-3=1784 

+ Marrum 
2-10-1827 

x Marrum 12-5-1816 

7 
de Weert, Saakje Johannes 
* Marrum 17-11-1821 
+ Ferwertll-8-1892 

)-5-1849 

L-1914 

' R, S- Roorda: 
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E B, F, 

Eeltsje Boates Folkertsma is berne to Perwert, in doarp tusken nOt-
fjilden en ìerappellânnen,. De wráld leit der iepsn nei de sékant, it 
waeit der stiif en de groun is oan de wrede kant It libben fan de 
minsken is der faken hurd en dreech; hja tredzje hwat foaroer nei it 
wurk en roppe hwat lûd yn'e wyn. Ma.r dat libben hat ek in binnekant, 
mei hast mistike geheimenissen, dêr' t in oar net fan wite mei., Koartom.. 
it is d£rre in sterk libben, Prysk ta yn-e woartels 

Ik sjoch sa nou en dan E.B-Folkertsma troch de stêd rinnen mei syn 
evenredich tempo, en ik moat hwat lûd roppe en oars fornimt er my net. 
Hy is yn hitn sels keard En dochs perfoarst gjin dreamer, Hy hat syn 
wurk hawn as fakman, Hy waerd ommers ^nderwizer, Hy hat de lytse bern 
de tafels leard en skriuwen, faeks mei moaijer hän as syn eigen, mar 
net sa karakteristyk. Hy hat mids de bern op it plein stien by de 
skoalle; hy hat ek jierren op wachtjild stien. En yn hokker jierren 
wie hy it meast in man alhiel op him sels ? 

Dizze man, E.B.Folkertsma. hat yn dizze libbensrin ek altiten hwat 
oars west. Ik siz net, hy is hwat oars wurden. Hwant hy wie it, de 
jierren troch, Hwa hat him oars kennen ! In strider dy't tsjinoer syn 
folk.stiet mei syn tsjtfgenis, Hy giet in sneintojoune tít to kofje™ 
drinken en hat diel oan in noflik petear. hy sit yn5e tsjerke, it is 
net frjemd. dat er op freed immen moetet yn'e herberch, en der is suver 
neat oan him to sjen. Mar der lizze boeken, fol fan it eeefste Frysk, 
it prysk fan in great kunstner, fan in yn hege spanning libjende-dich¬ 
ter, fan in folkslieder, in profeet. In fijân fan kompromissen en dochs 
in realist; in individualist en dochs in folksman. in man mei in eigen 
tempo: dy" t him troch gjinien driuwe litte wol en dy

81 in driuwende 
kr£ft is yn de hiel e Fryske biweging. 

De Pryske Bibel is mei syn wurk; hy skriuwt eltse wike in smout 
folksforhael yn de Stim en yn it Prysk Deiblêd jowt hy yn it Hollânsk 
syn koarte, drege stikken oer de wraldpolityk. Hy is in lyrysk dichter 
en hy kin proaza skriuwe sa skerp as in mes of sa wreed as de lette 
hjerst oan' e sédyk. Om koart te gean; hy is master op alle wapens. En 
hy hat ien greate leafde; Fryslán ûnder it teken fan it Krtfs. 

Moarnier kom ik him faeks wer tsjin yn'e stêd. in kostgonger sûnder 
easken fan deftichheit. dyf t earne hinne giet. nei in printerij of in 
bibliotheek; hy wit net, hwa t him tsjinkomme, en dochs is hy klear 
wekker. Hy sjocht skerp en fier, Fryslân en de wrâld, forline en takomst, 

Dat is Eeltsje Boates Folkertsma, 

Hindrik Algra» 

28 



De verwanten van Vincent Lucas„ 
Wederom kunnen wij iets bijdragen tot de kennis van de familie van 

de vaardige steenhouwer Vincent Lucas (zie ook Jierboekje 1957. pag.39, 
en 1958 pag,47). 

In het (in 1869 gedrukte) Register van den aanbreng van 1511 vinden 
wij (deel I, pag, 17; stad Lewerden, Mennama espel) vermeld; Gerbren 
Beeldesnijders Huus selff, den Steden Peter janz. (Huisrenten VI fl., 
Steedrenten I fl. XIII st.III ort.) 

Het testament (d,d. 18 Maart 1534) van laatstgenoemde, Pieter Jo-
hansz, (Auckama), is afgedrukt in de Oorkonden van het Sint Anthonij-
gasthuis te Leeuwarden (1876); een der eerste bepalingen luidt (nº 136.. 
pag,262): Item ick bespreecke Sinte Vijt, mijn Patroen ... Gerbren 
beeltsnijders huijsstede ende een rinsgulden corrent vuijt dat huijs, ., 
Opmerkelijk is de legatering aan de Sint Vituskerk, terwijl toch huis 
en daarbij behorende grond niet in de Benificiaalboeken terug te vin¬ 
den zijn, Later blijken grondpacht en rente voor te komen onder de be¬ 
zittingen van het Sint Anthonij=gasthuis. 

Het memoriaal (nº 166) van St Anthoon van 1558, met lijst van eigen¬ 
dommen, stedepachten en losbare renten geeft (op pag.408) De wed, van 
Lucas, beeldesnyder, voor den grondtpachte van den huijse, staende op 
ten Hoeck van de Hoochstrate, allwair zij zelve inne woont, des jaers 
II £ XVI st,sen (op pag.416) De wed

e van Lucas, beeltsnijder, uut den 
huyse, alwair zij selve inne woont, des jaers I £ VIII st, 

De rekening over 1561 (nº 175» afgehoord 13 Pebr,1562) vermeldt (op 
pag, 477) Van Lucas beeldsniders erfgenamen de somma van twie g, g,,. 
wuijt saicke van deesen jaere verschenene grontpacht,, den gasthuijse 
toecomende wuijt den huijse met sinen toebehoort, staende in de Hooghe= 
strate, daer die wedue van den voirn, Lucas nu inne woont, en (op pag. 
490) Van Lucas Gerbrants zoons erffgenamen ontfangen de somme van acht 
ende twintich stuijvers, ter causevaneen jaer alsnuverschenene renthe 
ende den voirseiden gasthuijse jaerlicx wuijt zinen huijse, daer hij 
inne woonde ende hem toebehoort hebbende, competerende. 

Tenslotte geeft de rekening over 1582 (nº 2178 afgehoord 7 Maart 
1583) (op pag,723) Ontfangen uut den grondt ende huijssinghe van Lucasa 
beeldsnijder, nu ter tijt thoebehoerende Anna Aryens Croeneburger; die 
somma van twie g.g., en (op pag,736) Anna Aeryens, die dochter van 
Trijn Lucas, als meede erffgenaem. van huijer betaelt s iaers uut haer 
olders huijs,, staende in den Hoechstraet, van losse rentten die somma 
van XXVIII st. 

Duidelijker wordt ons de situatie,, wanneer wij in het oudste procla» 
matieboek van Leeuwarden (dd 1, pag,192) de afkondigingen (8 Aug» - 5 
Serjt,1578) vinden aangetekend van de overdracht, voor 140 g.g.» door 
Ju'iith Vincentsd1"; met consent van Thonis Jansz, haar man,, aan Adriaen 
Cronenburch en Anna Lucasdr van alzulke actie en gerechtigheid, als 
Judith van haar grootvader, vader en broeder aanbeërfd is en nog van 
haar grootmoeder zal mogen besterven, van den huizinge en goederen in 
de Hoochstraet, hebbende de straat ten Oosten, Zuiden en Westen. Dit 
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blijkt dus een pand te zijn aan het huidige Gouverneursplein tussen 
Beyerstraat en Kleine Hoogstraat,, 

Vele bijzonderheden over het leven van Adriaen van Cronenburg zijn 
door Dr A.Wassenbergh vermeld in zijn dissertatie h' art du portrait en 
Frise au seizième siècle (1934)- Daarin is ook een reproductie opgeno= 
men van een gedeelte van een pagina uit de Conscriptio Exulum (lijst 
van in 1580 uitgeweken Rooms-Katholieken, exemplaar bibl.fries Gen.) 
met de volgende tekst^ Mr Adriaen Cronenborch secretarius van den selve 
Gretenye (Tzetzercksteradeel) cum2filiis. Lucas Mr Ariens Cronenborch 
obyt aº 82 Groningae requiescat in pace Amen. Feddrick Fyngie cumuxore 
Cronetiborch, de suager van de secretarius vors. 

Naast het wapen van Adriaen is een ruitvormig schild afgebeeld; drie 
zilveren schil dj es (2-1) op een blauw veld. Dit zou dus het wapen van 
Anna Lucasdr moeten zijn; het blijkt volkomen identiek met het blazoen 
van Sint Lucas, patroon van de kunst ' 

De vermaarde schilder Aaaa (= A-drie-aën) van Cronenburg blijkt dus 
een zwager van Vincent Lucas te zijn geweest. En nu wordt de herkomst 
van de merkwaardige, nisachtige achtergronden van diverse van Adriaen's 
schilderijen (XXIX • XXXIII) ook duidelijker. Misschien is ook het con¬ 
tact met het werk van Hans Vredeman de Vries (rolwerk-omlijsting van 
XXI !) via (voorbeeldenboeken van) Vincent te verklaren., Intussen blijkt 
niete van een verblijf van V.L. in Leeuwarden, ook niet bij raadpleging 
van de oudste recesboeken 

In dat over 1537/s38 (f 1) komen evenwel andere belangrijke gege¬ 
vens voor,.: 
Op den XIIIIen Dscembris (1537). Meynardt Marten z, heyscher ende Deu-
wer Garbrants wede gede. Die heyscher contenderende dat die gede ge-
condempneert zall hem nae volgende zekere oblegatie by wyjen Gerbren 
beeldsnijder gepasseerdt ende aengenomen wesendeivan den date den 
XVIIIen Novembris Aº XVºXXVII te betalen XXXV&.floreen. den gede sus-
tinerende door den stadbode dat haer kynderen wesende erfgenamen van 
Garben niet en zyne verdachvaerdt ende haer die zake niet en roert, t 
voorseyde gerecht, gesien de aenneminge geschiedt by Gerbrenä verclaert 
den heyscher in mate ende voegen als hy procedeert niet ontfancbaer. 
Meynardt appelleerdt. 
18 Jan,1538. Meynardt Marten z, accuseert Deuwer Garbrants wede met 
heer kynderen, geciteerdt by Syrck (stadsbode), de contumacia, 
4 Mei 1538, Lucas beeldtsnyder constitueerdt hem borge 
6 Mei 1538. Meyster Julius van Geel e ende Lucas beeldsnyder krijgen 
procuratie van Jacob van Hasselt om voor hem te procederen, 
31 Mei 1538. Lucas hardthouwer accuseerdt Wattye schuytemakers wede 

overmits dat zie niet en hef ft van reprochen gedient, 
26 Juni, 5 Juli 2 Aug,, 21 Aug. 1538, Idem, 
2 Oct.1538. Lucas Garbrent zoen beeldtsnyder verrekent gelden behorende 
Grietgen Romke schroers dochter. 
3 Oct,1538, Idem, dan Lucas beeldsnyder, tekent: Lucas Gerbrant soen, 
Van deese voors, somme hefft Thonys Lucas zoen ontfangen den gehele 
summe vuytgesondert XXX golden guldens als men nae sal bevynden int 
boeck van XLI op den XXVIIIen dach Januarij, 
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Hier dient ook vermeld het voorkomen van een meester Anthonis hart • 
houwer, 4 Maart 1544 (Archief Hof van Friesland, yy 3), deze is voor 
24 April 1551 overleden, want dan is sprake van de weduwe (Recesboek 
Leeuwarden f 2 , pag,, 147), 

Blijkens het Leeuwarder Register tutorem 1541~s69 (v 1. pag.250) 
zijn in 1541 Lucas beeldtsnijder en Hubert Jansz, voogden over Dirck 
Pouwels weesen. 

Bij de inventarisatie (25 Oct.15 59) van de boedel van wijlen den 
bierhandelaar Renick Hendricxz. wordt een rekenboek beschreven, waarin 
een post ten name van Lucas Gerbrenz, beltsnider wegens geleverd bier, 
welke voor het laatst afgerekend is op Sint Agniete avent LVI (Inven-
tarisatieboek Leeuwarden y 2, pag. 408), 

De heer J.Y.peenstra vestigde onze aandacht op de inschrijving in 
1537 als burger van Emden van een Lucas beldensnider van Groeninghen. 
In verband met de in Hinte en Uttum aangetroffen jeugdwerken van Vin= 
cent Lucas leek het opduiken van deze Lucas in Oost-Friesland van groot 
belang, De Groninger gemeente-archivaris berichtte ons, dat hij tever¬ 
geefs in de daarvoor in aanmerking komende registers gezocht had naar 
gegevens betreffende de "Groninger Lucas", Meer succes had mevrouw 
Mathilde Ites-Swart te Emden, die zo vriendelijk was,, een onderzoek in 
de plaatselijke archieven in te stellen, 

Uit verschillende inschrijvingen in Band 2 van de Einder Kontrakt-
protokollen blijkt, dat Lucas beeldensnijder van Groningen niet iden¬ 
tiek kan zijn met de Leeuwarder beeldensnijder Lucas Gerbrens. Als we¬ 
duwnaar van een Marieke tocht hij 7 Aug.1537 zijn tweede vrouw Anna. 
De zoon uit het eersrte huwelijk, Joachim Lucassen, is mandenmaker te 
Rotterdam. Blijkens een acte van 2 Mei 1539 is Lucas dan overleden en 
Anna inmiddels hertrouwd met Wilken Kremer (pag.796, 952 en 997). 

Resumerend komen we nu tot de volgende fragment-genealogie: 
I, Gerbren beeldsnijder. woont 1511 ineen huis aan de (Kleine) Hoog¬ 

straat, Minnema-espel te Leeuwarden (1534 genoemd in testament Pieter 
Johansz, Auckama), tekent 15217 obligatie, huwt Deicwer. als weduwe in 
1537 en s 38 vermeld. 

Uit dit huwelijk: 
L Lucas, volgt II, 

? 2, ? Benedictus Gerbrantsz,, beeldsnijder (zie Jierb. 1958,, pag, 47). 
II, Lucas Gerbrantsza beeldsnijder/hardhouwer, + 1518 in kerkereke¬ 

ning van Bozunr 1538 in recesboek Leeuwarden, 1541 weesvoogd aldaar, 
rekent bier af in 1556, + voor 1558, huwt frijn, in 4,558 en "61 als 
weduwe bewoonster van het huis aan de Hoogstraat,, nog in 1578 in leven, 

Uit dit huwelijk: 
1, Anna Lucasdr, in 1582 eigenares van het huis aan de Hoogstraat, 

testeert 1590,, + voor 1604,, huwt Adriaen van Cronenburgs schilder, 
secretaris van Tietjerksteradeel 1567='80, in 1604 "impotent". 
? 2» ? Thonis Lucasz,„ vermeld 1541- hardhouwer, + voor 1551 ? 
3, Vincent, ,olgt III, 
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III . Vincent hucasz-.. steenhouwer (signeerde zerken 1547-" 61) 1556 
burger te Praneker, vermeld aldaar nog in 1565» huwt l e JeL,genoemd in 
1560; huwt 2 e 1563/65 Fokel Luytiensdr dochter van Luytien Tijmens 
en Meynts claesd r„ 

Uit d i t huwelijk' 
1- zoon.. + voor 1578. 
2. Judith Vincentsdr, in 1578 met haar manThonis Jansza gsnoemd als 

verkopers van haar erfdeel in het huis aan de Hoogstraat te Leeuwarden. 

DJ van der Meer, 
WvDolko 
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i t wapen fan Tytsjerksteradiel 

De tipelsinnige gearstalling fanitwapen fan Tytsjerksteradiel hat al inkelde 
kearen stof jown foar in forklearring fan dit wapen. In "medewerkster" (frou B. 
J.Sierksma-Zeeff ?) yn de Ljouwerter Krante fan 8 Maert 1950 en Dr M,P.van Buij • 
tenen yn "De Vrije Fries" (diel XLIII, side 144 e.f,) komme ta in groepearring 
fan de doarpen. dy't net deselde is. Earstneamde giet derby tít fandeopjefte fan 
Chr,Schotanus (1658), De rige doarpen wurdt mei bihelp fan de folksmûle en gans 
hypothesen fordleld yn de bikende "fjarndelen". Dr van Buijtenen komt mei bihelp 
fan archivalia ta in oare groepearring mar is fan miening, dat de gearstalling 
fan it wapen oan it ein fan de 17e ieu net fuortkommen is tít in libben bisef fan 
de eardere yndieling, Tusken de 15e en 17e ieu wie der neat. dat op sa5 n yndie-
1 ing wize soe, 

It "Register van den personele impositie", opmakke yn 1578 op oanskriuwen fan 
de "Generale Staten"., jowt U's lykwols in yndieling, sa as dy dóe noch libbe, Hja 
wie de folgjende; 

I. t quartier van Trijnwolde als Wyns 
Oldekerck 
Oentzerck 
Gijetzercke 

II. het Tzyetzijercke quartier als Tzyetzyercke 
Ryperkerck 
Suvolt (Suwoldt) 

III. het Bergumer quartier als Bergum 
(it "Barra fyardel", Bergum te Nordermeer 
neamd yn 1441 Eestrum 
Sipma I- nr 83) Oestermeer 

Hardegarijp 
IV. het Garypera vierendeel als Suwameer 

Garijp 
Eernewoldt in Droeuendael, 

D.J.van der MEER-



De f o r n i m s t í g e û n t w e r p e r f a n b i p a e l d e s k i p s t y p e n F p l k e r t v a n 
L o o n h i e in m i e n s k i p l i k e † o a r f a e r m e i G y s b e r t J a p i k s 

It wie op 4 july 1953, op de greate dei fan de saneamde roune skippen 
to Grou, dat dhr C. JJ.van Waning yn syn taspraek der op tft woe,. dat 
Polkert van Loon fan komôf gjin Fries wie, It woe him it meast oan dat 
Polkert tít de omkriten fan Dordrecht kaem, En fan gefolgen wie er ek 
fan bitinken, dat it ontwerpen fan syn roune skippen of skipstypen maai 
grif ûnder Hollânske ynfloed stien hie. 
Dat hat lykwols oars net west as mar in smeet mei de muts e der nei dwaen. 
Der koe dan ek gjin inkeld deeglik biwiis foar brocht wurde. Soe dhr. 
v.Waning efkes poalshichte nommen ha fan hwat mannen as ds, Joost Hal» 
bertsmayn syn Hulde, Eekhoff yn de Ljouwerter Krante fan 2 maert 1841, 
Van der Aa yn syn wurdboek side 91, ensfh. der oer skreaun ha, dan soe 
er him net sa forgaloppearre hawwe. 
Yn de Lj.krante fan 31 july 1953 hat dhr, S,,J,v d, Molen dat daliks al 
efkes rjocht set. 
Mar lit tfs genealogysk ek ris efkes neigean hoefier dhr. v, Waning by 
de roas trochsketten hat. Earst in lyts stambeamke: 
Jacob Gysberts 
* 1579 
+ 22 1-1655 Bolsert 
x Ancke MLlerrs 
+ 23-4-1643 Bolsert 
Janke Jacobs 
* c„ 1607 
x 21- 3- 1656Bolsert 
x Arjen Bitwes 
* c 1600 
stedstimmerman 
* 7 2-1656 Bolsert 

Antje Arjens d 16-12-4647 Bolsert 
+ 31-10-1712 Bolsert 
x foar 1683 
Klaas Jacobs (Grons) 
* 1633+20-9-1715 

Antje Klazes ïGrons* 
* Ki86 
+ 3C™ 10-1760 Bolsert 
x 17- 1-1712 Bolserfr 
Kbrandus van Loon 
* 1682 notaris 
+ 5-11-1762 Hynlj, 

&'Antje W. v. Loon 
* 30-12-1713 Bolsert 

kJacobus Ev»Loon 
* 6-2 1715 Bolsert 
abbekaet to Snits 
x Ywkjzn KL Hoekstra 
* 2 5-12-1718 

^Anna Av,Loon 
d,18-8-1743Aldëgea 

JanA«v« Loon 
d 17-1-1745 Aldegea 

Wybrand Av^Loon 
d.29-5-1746 Aldegea 

^Arnoldus WuLoon 
* 6-10-1718 Bolsert 
dûmny to Achlum 
+ 8-4-1780 Achlum 
x 4-11-1742 Aldegea)-
Johanna Idsardi 
d,_ 1-10-1718 jorwert 

primus 1/kv. Loon 
* 17-9-1720 Bolsert 

Nicolaus VeLoon 
d.5-11-1747 Aldegea 
abbekaet., notaris 
houthandeler 
+ 1782 Harns 
x 8-1-1775 Harns>-
Trijntje Folkerts 

Schellingwouw 

^ens fhs 

*Folkert NtVvLoon 
* 6-12-1775 Harns 
+ 13-12-1840 Ljo 
x 24-3-1807 Lj. 
Juliana AnaCoulon 

Bern: Geertruid 
Catharina 
Carolina 
Carel Willera 
Rinske 
Nicolaas 
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Folkert kaem 6 desimber 1775 yn Harns to wrâld as soan fan de abbekaet-
notaris enhouthandeler Nicolaus van Loon enTryntje Folkerts Schelling¬ 
wouw. Hy wie noch mar fjouwer j ie r âld doe moast er syn mem al misse,, 
en doe" t er sawn j ie r wie kaem syn heit to resten 
Syn heit wie in soan fan Arnoldus van Loon, op 6 okt 1718 to Bolsert 
berne en op 8 april 1780 as dominy to Achlum rest. Hy wie op 4 novirnber 
1742 to Aldegea W. boaske oan Johanna Idsardi» yn 1718 to Jorwert berne, 
Dizze pake fan Folkert waerd yn 1751 nei Achlum forroppen, Doe't hja 
dêr kamen wiene Klaes Kunst en de hynsteman Claas Ymkes al in jierman-
nich wei. Mar Paulus "Liger" en de saneamde terskgreve Ympte Clases ha 
se dêr fansels noch meimakke. 
De heit fan Arnoldus en de oerpake fan Folkert wie Wibrandus van Loon, 
berne 1682. Hy hat earst notaris west yn Wûnseradiel Op 2 maert 1707 
waerd er boarger fan Bolsert. mar der s t i e t net by hwer't er doe wei-
kaem hy si l nei alle wierskyn al to Bolsert wenne ha. Ek to Bolsert 
hat er notaris west. Letter wie er siktaris en ûntfanger to Hynljippen. 
Op 17 jannewaris 1712 boaske er to Bolsert oan Antje Klazes Grons.in 
bernsbern fan Gysbert Japiks syn suster Janke Jacobs berne plm. 1607,, 
dy t boaske wie oan de stedstimmerman Arjen Buwes berne om 1600 hinne 
Dizze Antje is omstrings 1686 berne as dochter fan Klaas Jacobs Grons 
en Antje Arjens doopt 16-2-1647 to Bolsert. 
Har man Wybrandus van Loon si l moai grif in öfstammeling west ha fan 
Arnoldus (Arent) van Loon, berne om 1580 hinne, Dizze Arnoldus hat nota¬ 
r i s to Ljouwert west en wie in soan fan notaris Jan van Loon dy" t yn 
1579 boarger fan Ljouwert wurden wie en boaske wie oan Marijke van Haes-
selbergh Hja wennen oan i t Hofplein to Ljouwert Arnoldus (Arent) syn 
soan Jan wie skilder lyk as Arnoldus syn broer Willem 
I t hoecht j i n dan ek gjin nij to dwaen dat Folkert van Loon. dy r t 
fan beide kanten kunstners ûnder syn foaràlden hie sels ek kunstsin • 
nich oanlein wie Syn oerbeppe Antje Klases Grons har oerpake Jacob 
Gysberts wie in kunstsinnich kastmakker har áldomke Gysbert Japiks in 
kunstner mei de pin, Sa fine wy ek yn de ynventaris fan Gysbert Japiks 
net minder as 6 skìlderijen yn dy fan syn broer Willem 4 stiks en yn 
dy fan harren suster Janke 5 
Foikerts oerbeppes mem Antje Arjens wie al jong wees en waerd greatbrocht 
by har omke Gysbert Japiks, dy: t der wyks 32 sturen kostjild foar krige, 
As jongfaem fan 19 j i e r kaem se frijwol alhiel op eigen fuotbai to stean 
omke en muoike en neef salvus wiene allegear rest, Yn 1673 bringt hja 
in oerwoun bern to wrâld, in bern fan Willem van Velsen, Dizze willem 
wie in soan fan de Bolserter boargemaster Adrianus van Velsen, dy't ek 
Deputearre Steat wie. Hja joech dit bern denamme fan syn pake Adrianus 
hoewol't hja nea mei Willem boaske is. I t praet gie altyd, saforhellet 
Halbertsma. dat de VanVelsens ôfstammelingen wiene fån i t adel.lik slachte 
fan Gerard van Velsen "die graaf Floris nederlag", Doe moasten hja hakken 
opnimme en f1 echten nei Fryslân De jonge Adrianus hat le t ter fan syn 
heit de pleats Grons nûmer 10 op i t Stimkohier to Burchwert krige, Hy 
boaske oan Ytje Buwalda by hwaºt er forskate bern krige : hwerfan de 
measte jong stoarn binne. 
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Ut de bylagen fan de sivile sentinsjes (119=5 op 1706) docht it bliken 
dat er bysitter yn VSûnseradiel wie, 
Syn mem Ahtje boasket foar 1683 oan Klaes Jacobs dy t Adrianus as soan 
oannommen hat en him to Frjentsjer studearje litten hat ta doktor yn 
' t rjocht. 
Al hiel jong hie Folkert van Loon greate niget oan skippen en binammen 
hoe' t dy makke waerden. Yn Harns koe er datoangeande syn hert ophelje, 
mar net minder to Hynljippen aserdêr skoften by famylje títfanhâze, 
As de klad yn de hannel komt moat Folkert fan need wol om hwat oars 
sykje, Hy wurdt dan tìntfanger fan Raerderhim en set him to Jirnsum nei 
wenjen. Dêr krijt er in houtmoune en in houthannel. 1822 forhuzet er 
nei Dokkum en 1824 wurdt er pensioehearre. Dan giet er earst wer nei 
Harns en yn 1831 nei Ljouwert, 
Op skipsbou^biet hat er noch al it ien en oar út 'e wei set en op pa¬ 
pier brocht, NeffeiE: syn ULntwerpen binne der forskate skippen boud, For-
skate títf inings de skipperij oanbilangjende,, steane op syn namme. It ha 
binammen de skipsbouwers Eeltje Teakes Holtrop to Drylst as ek Eeltje< 
Holtrop van der Zee op de Jouwer west dy-º t nei syn ontwerpen boud ha. 
De boeijers en jachten fan Eeltsjebaes binne wråldforneamd wurden en 
oan hjoed de dei ta noch nea oertroffen, 
Mei troch Folkert van Loonä de ontwerper, ha hja namme makke. 
Mar Folkert koe ek noch hwat mear as alìinne skippen Ontwerpen en dêr-
oer publisearje. Hy wie ek dichter, al kaem er net oan syn oerbeppe's 
âldomke Gysbert Japiks ta, 

R.SoRoarda, 

De betekenis van F,N.van Loon op het gebied van de scheepsbouw be¬ 
staat vooral hierin, dat hij zijn hele leven lang ernaar gestreefd heeft 
de "skûtmakkers" naar de tekenplank te brengen. De bouw van vrachtsche¬ 
pen voor de binnenvaart was naar zijn mening in ons land achterop ge¬ 
raakt, doordat de scheepsbouwers zich te veel gebonden achtten aan de 
oude bestaande modellen, geen initiatief toonden tot verbetering der 
vormen en tevens omdat zij de tekenkunst niet machtig waren, 

Van Loon stelde zich tot doel de verbetering van de zeileigenschap¬ 
pen der schepen met behoud van een flink laadvermogen, Hij is daarbij 
zuiver empirisch tewerk gegaan; uitgangspunt van al zijn bespiegelingen 
is n,1. de natuur, die immers volmaakt moet worden geacht. Met een ver¬ 
grootglas gewapend is hij op onderzoek uitgegaan en heeft hij vastge¬ 
steld, dat "alle visschen en watergedierten aan alle hunne uitwendige 
deelen rond zijn; nergens vindt men in hunne omvang e enige platte stil = 
stand., alle omtrek is buiging in de volmaakste overeenstemming met el¬ 
kander" Zo komt hij tot d» conclusie., dat al wat in het water een 
voortgaande beweging nodig heeft nimmer plat of hola maar bolvormig van 
beloop moet zijn, 

In 1820 publiceert hij zijn eerste boek; "Beschouwing van de Neder= 
landsche scheepsbouw met betrekking tot deszelfs zeilaadje".. Op grond 
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van vele experimenten geeft Van Loon in dit boek aan, hoe naar zijn me¬ 
ning de juiste vorm van een schip moet zijn, de plaats van de zwaarden 
en van de raast, de vorm van de zwaarden, de hoek van de voorsteven en 
vorm en afmetingen van de zeilen» 

In zijn tweede boek "Handleiding voor de burgerlijke scheepsbouw" 
heeft hij zijn gedachten over de beste scheepsvorm en over de eenvou¬ 
digste wijze om deze te tekenen en te bouwen verder uitgewerkt. Zelfs 
heeft hij een tekenwij ze en buigzame tekenlineàlen uitgevonden waarbij 
het tekenen van een snelzeilend schip een eenvoudige bezigheid wordt, 
Uit "hoogachting voor onzen beminden Koning, dien eersten voorstander 
van alle verbetering" heeft hij deze teken wijze en tekenlinealen in 
dit boek beschreven, -met bijvoeging van een twintigtal scheepstekenin-
gen. Aldus wordt de scheepsbouwer, die gewoon is zijn schip voor de 
bekleedselen aaneen te klampen en daarna met inhout te bezetten, een 
eenvoudig middel aan de hand gegeven om zijne bouw, door het zetten van 
spanten, te verbeteren en daartoe eene teekenwijze te gebruiken, die 
zonder moeijelijke inspanning en tijdverlies kan worden geleerd en toe¬ 
gepast" . 

Zoals de heer Roorda in zijn artikel reeds opmerkt, is het waar¬ 
schijnlijk, dat de tekeningen van Van Loon bekend waren bij "Eeltje-
baas"-; er is reden om aan te nemen, dat het Friese jacht "Dolfijn" van 
de heer Voordewind in Amsterdam, dat thans nog in prima.: conditie de Ne¬ 
derlandse wateren bezeilt door Eeltjebaas naar een ontwerp vin Van 
Loon is gebouwd. 

Een van de grote successen van F.N.van Loon was een in Heeg gebouw¬ 
de tjalk Wanneer dit schip tezamen met andere tjalken met hooi van 
Kampen naar Amsterdam zeilde, kwam het leeg op de terugweg bij Pampus 
de anderen op de heemweg tegen ! En toch •• welk een teleurstelling -
e;- is geen enkele schipper geweest, die deze tjalk heeft laten na bouwen. 

Het is inderdaad begrijpelijk, dat Van Loon, die heel wat heilige 
huisjes omverwierp, naast successen ook veel tegenwerking en vergui¬ 
zing heeft gekend. Zijn vriend Eekhoff zegt zelfs, dat zijn geestkracht 
deze tegenslagen soms ternauwernood te boven kon komen 

Tenslotte dit- een zo levendige en inventieve geest als Van Loon 
heeft zich niet kunnen beperken tot de scheepsbouw alleen. Als werk-
bouwkundige heeft hij ook van zich doen spreken. De Koning verleende 
hem octrooi op een steigermachine, ook een turfpersmachine werd door 
hem ontworpen. 

En dan bedenke men, dat hij geen speciale technische opleiding ge¬ 
noot,, maar "zichzelf alles eigen gemaakt heeft" 

ToHuiterncu • 
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De vischschuit van neef J.Huidekoper (1825) 



Kromwal nu De vermaning werd in 1863 verplaatst naar Itens Sedert is het pand o. j. als bakkerij gebruikt 



G E N E A L O G I S C H E A A N T E K E N I N G E N uit het 
kerkeboek der vroegere DOOPSGEZINDE GEMEENTE KROMWAL (b i j Britswerd) 

verzameld door W. Zondervan 

In het archief van de Doopsgezinde Gemeente van Baard en Ytens bevindt 
zich een kerkeboek u i t de jaren 1713-1814= Hie ru i t heb ik de aanteke¬ 
ningen van s t r i k t genealogisch belang gecopieerd, doch niet de aante¬ 
keningen van belang voor het k e r k e l i j k leven» zoa l s benoemingen t o t 
diaken of voorganger. 
Het boek heeft inder t i jd zeer doorvocht geleden, zodat he t papier bros 
i s geworden, en het geschrevene op sommige p laa t sen i s a fgesch i l f e rd . 
Vooral het ee r s t e blad (blz- 1 en 2 ) , heeft veel geleden Het boek i s 
gerestaureerd en van een nieuwe kartonnen band met l innen rug voorzien 
zodat het thans weer zonder schade aan t e r i c h t e n i s t e raadplegen. 
Door deze toestand z i jn in mijn t r a n s c r i p t i e enkele gedeelten,, ook door 
verbleking van he t s c h r i f t , onontc i j fe rbaar gebleken, a l heb ik soms 
kunnen aanvullen u i t andere gedeelten van hetzelfde boek,, Deze aanvul¬ 
lingen z i jn door haakjes kenbaar gemaakt 

Het oudste gedeelte i s van de hand van Gatse Ienies, vermoedelijk voor¬ 
ganger; de beide voorgangers Thomas J e t z e s en Lourens joukes ( S c h i l -
stra". hebben ook een ernot aandeel in de totstandkoming gehad„ voor zo 
ver d i t het achtt iende-eeuwse gedeel te b e t r e f t . Naast, onder of boven 
de namen der lidmaten s taat» zoals meestal , met l a t e r e handc of deze 
z i jn overleden of vertrokken. Ik heb daarvan alleen de gedateerde b i j ¬ 
schr i f ten opgenomen en de:æ<tussen haakjes bijgevoegd, De s p e l l i n g i s 
verder nauwkeurig gevolgd, in het bijzonder voor de eigennamen, 

Zutphen, September 1956, Z 

(blz. 1) Aangetijkende leedemaaten die mij Thomas Jetzes , . , ,„„., , , bekent sijn en 
gestorven seedert den 8 Juni 1767 

1767 den 13 Augusti GerbenSietzes woonagtig tot Oosterwierum 
den 15 October Minke Klaases wedevrou van Sjoerd Hinnes 

1768 den 25 Jannewa Lolke Jaakobs tot Britswert begraaven 
den 6 Mai Douwe Jel les tot Ietens begraaven 
den 21 October Ruerd Hotzes tot Deersum begraaven 
den 7 Desember Luetske Hoites tot ooster l i t tens begraaven 

1769 den 6 Piebra Hinke Iemes tot Teems begraaven 
den 25 Augus Luetske Lolkes tot Oosterlittens begraaven 

3770 den 8 Mai Pietie Matheewes tot Wiewert begraaven 
den 11 Juni Pieter Willems tot Lutkewierum begraaven 
den 6 september Pieter Willems tot Lutkewierum begraaven (!) 
den 10 dito Gertie Hoites tot Baard begraaven 

1771 den 7 Maart Sick Wiebes to t Boosum begraaven (Vgl.Wumkes Dorpskroniek I.. 259) 
den 8 dieto Henderk Sietzes to t Boosum begraaven 
den 21 October Klaas Durks to t Wurdum begraaven 

1772 den 30 Juni Klaske Durks to t Boosum begraaven 
den 2 October is Willem Ruerds tot Grou begraaven 
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1773 yri Pit'brewaari ís itn aaiií'.f'noraen broeder tot T.jerkwert overjoden sijii naani 
mij niet bekent 
den 13 Julni Berber pookes met adiiestaatsie naa Grou tot de Vlaamse gemeente 
gegaan 

1774 den 2 Fiebra is de huisvrou van Anne Klaases tot Britswert begraaven 
den 6 Maart de huisvrou van ids jans tot Wiewert begraaven 
den . .. (niet ingevuld) Jan Siemens van Balk tot . . (id ) begr 
den 28 October Durkjen Eeltjes wedevrou van Klaas Durks tot (rest beschadigd) 

, blz 2) den 12 Desem Jan Abrahams woonagtig tot Rien en tot Ietens begraaven 
1775 den 20 Jannewa de huisvrou van Sjoerd Watzes tot Lutkewierum begraaven 

den 28 Juini Jan Aabrams tot Hennard begraaven naa dat hij 61 jaar 3 weeken 
en 3 daagen leedmaat op Kromwal was geweest 
den 19 Siptem is overleeden Jan Jelles tot ietens en den 27de aldaar begraa¬ 
ven, hi was sierka 90 jaar oud en was ruim 55 jaar leedmaat op Kromwal ge¬ 
weest 

1776 den 13 Juini is Auke Sierks tot Henaard begraaven 
den . , (n i ) is overleeden Romke geweesene knegt van de weeduwe Paulus 
Wiebes en is den . ., (n i ) tot Oosterlittens begraaven 
den 28 October is overleeden Sietskemoi de weedu van Durk Jans en den 4 Novem 
tot Britswert begraaven 
den 13 dieto Lou Frerks tot Henaard begraaven 

1777 den 24 Desem is Jatob Hotses tot Deersem begraaven 
1778 den 17 April is Anke Jelles de huisvrou van Hessel joukes tot Lutketváerum 

begraaven 
den 6 Juili Gertie Keirapes de huisvrou van Gerben Gerbens tot Oosterwierum 
begraaven 
den 20 Augus Hieke Wiebes de huisvrou van Douwe Jelles tot Ietens begraaven 
den 5 October Hantie Mennes tot Lutkewierum begraaven 

1779 den 15 Piebrawa Alle F'olkerts tot Oosterend begraaven 
den 10 April is overleeden Jakob Siebrens en den 19 dieto tot Britswert be 
graaven 
den 18 April is overleeden Jan Rients en den 26 dieto tot Henaard begraaven 
den 26 dieto is overleeden Baukjen Thomas en 3 Mai tot Boosum begraaven 
op dieto is overleeden Gatske op schrens en de 3 Mai tot Littens begraaven 
den 9 Mai is overleeden Akke Iepes en den 17 dieto tot Britswert op haar man bgr, 
den 7 Juili is overleeden Ale Sikkes en den 14 dieto tot Boosum begraaven 
den 21 October is overleeden Hotze Joukes en den 27 dieto tot Lutkewierum 
begraaven 
den 8 November is overleeden de huisvrou van Jan Joukes en den 12 dieto tot 
Ietens begraaven 
. ., , (onleesbaar) Akke Jans de huisvrou van Hessel (Joukes?) 

1780 den 6 Jannewa Gerbrig Sjoerds de wedu van jakob Hotses 
(blz 3) den 17 Jannewa Jan Auckes (?) overleeden en den 24 dieto tot (rest on¬ 

leesbaar) 
den 9Siptem Anne Klaases overleeden en den 13 dieto tot Britswert begraaven 
den 21 dieto Janke Jans de huis vrou van Abraham Gerbens overleeden en den 28 
dieto tot Ietens begraaven 
den 22 October stierf Hotse Hess els en den 30 dieto tot Deersem begraaven 
den 30 dieto stierf Eelk Sicks en den 6 Novem tot Boosum begraaven 
""deese boovenstaande was de honderste waar van ik de voorgang deed" 
den 27 Desem stierf Abraham Gerbens en is den 3 Jannewa tot ietens begraa¬ 
ven en Oeltie Sikkes stierf de 26 Desem en werd de 29 dieto tot Britswert 
begraaven 

1781 den 9 Jannewa stierf jelle? Taedes en werd de 17 dieto tot Baard begraven 
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den ...„ (n.i.) stierf Janke Ennes de huisvrou van Dirk Sikkes 
den 11 Septem stierf de wedu van Oege Keimpes en is den 17 dieto tot Boosum 
oegraaven 
den 28 dieto Antie Gatses tot Boosum hegraaven 
den 19 October Gelske Paulœ : tot Oosterlittens begraaven 
den 23 Desem Corneelis tot Ylst overleeden 
den 13 Novem stierf Maike Piers en werd den 21 dieto tot Boosum begraaven 
den 19 dieto stierf Gerbrig de wedu Jan Dierks en werd den 26 dieto tot 
letens begraaven 
den 23 Desem stierf Corneelis Jentjes tot Ylst en is aldaar begraaven 

1782 den 21 Maart stierf Broer iemes en werd goevrldag de 29 dieto tot osterlít 
tens begraaven 
den 28 Jannewari is ieme Keimpes tot Osterlittens begraaven 
den 24 Juini Trintie Douwes de huisvrou van Matheewes Harmens woonagtig tot 
Loouenga tot Ytens begraaven 
den , , (n.i,) October stierf Luetske Wiebes de weedu van Jelle Taedes en 
is den 11 dieto bij haar man Jelle Teedes tot Baard begraaven 

1783 den 14 Maart de huisvrou van Hessel Joukes tot Lutkewierum begraven 
den 26 Augus Jakob Oebles tot Ytens en tot Terhorne begraaven 
den 24 Desem is overleeden Djouke Thomas en den 28 dieto tot Sneek begraaven 

1784 den 1 Piebrewares Douwe Keimpes overleeden en 9 dieto tot Boosum begraven 
den , , (n.i„) April Jetske Iemes tot Deersem overleeden en den 5 Mai tot 
Deersetn begraaven 
den 31 Desem Anggeniet de huisvrou van Wiebe Watzes overleeden 

1785 den 19 April Taetske Hanses overleeden en den 28 dieto tot Lutkewierum be¬ 
graaven 

1786 Siebot Klaases tot Aglem overleeden 
den 9 Fiebra Olfertie Pieters de huisvrou van Jan Thoomas overleeden en den 
10 dieto tot Wons begraaven 

(blz,4) den 3 Juini Ieke Oeges overleeden en den 9 dieto tot letens begraaven 
1787 den 5 Mai Lolke Mennes overleeden en den 11 dieto tot Oosterend begraaven 
1788 den 21 Juini Akke Jans weedu van Menne Jans tot Nulant en tot Spannen, be¬ 

graaven 
1789 den 28 Juni stierf Sjuttie Jakoobs en den 9 juili tot Britswert begraaven 
(blz, 5.onbeschreven) 
(blz.6) 1713 Den 2 Martij is dit bœck aeen Gelecht 
1776 den 14 Novem heb ik Thomas Jetzes ons gemeente leeden soo naaalst mij moog-

lijk was getelt en doe bevonden dat wij nog 108 leeden sterk waaren 
(blz 7) Terwil de leedematen der gemente vergaderinge der doops gesende op Crom-
waal weydloopigh van den ander met haar woonplaets woonen soo zijn die bedij en-
ders des goddelicken woort derselve gemente met haerre dyakens geressolvert om 
dit boeck aeen te leggen om een nette annotasie daar van te houden waer elck syn 
woonplaets hefft en daertoe uijt gekoossen eydder dorp een blad 
Op huiden den 2 April 1713 dese alles geperfectert om na dato alle de extraorde-
narsse voor vallende der vornomde gemente te annoterren 
in Kennisse onse nanden 

Kornelis Hendrickx Keympe iemes 
Gerben Gerbens Jacob Sybrens 
Inse Jansen Gatse lemmes 
Jelle jans 

(blz. 8) Aeengeschreven Jonoert 
1713 den 2 Mart De weedu van Symmen Auckes (172 9 overleden) 
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1715 den 2 junnij Is Melle Oepkes gedoopt en voor en broeder aeen genomen (ge
storven 1748) 

1716 den 7 Junnij Tiepke Oepkes gedoopt en aeen genomen voor en broeder 
den 7 Junnij Doutsen Durcks met addestaisie aenkomen 
den 6 Desember Mayke gedoopt en voor en suster aennomen 

(blz 14) 1717 is Frans Ulbes wijf Ancke Heilkes op krankckbed gedoopt en voor en 
suster aeengenomen (1726 overleden) 

1718 den 3 Junnij Oylke Oepkes gedoopt en voor en broeder aeengenomen 
1747 üilke Oepkes wijf gedoopt 
1748 den 5 Juni Lolke Jacobs met zijn vrou gedoopt 
(blz. 15) Aeengeschreven OsterLiittens 
1713 den 2 Mart Seerdt Anskes (1718 den 11 Martij overleden) 

Weybbe Auckes (1719 den 8 Februaris overl ) 
Paules Wybbes 
Hoyte Romkes met sijn frou 
Weybe Sybes met sijn frou 
Pier JolBnnes 

den 18 Junnij Tomes Symmens met sijn frou by die Gemente comen en gedoopt 
1721 den 28 Desember is Claes Seybets dochter gedoopt 
1734 is weeder een van Claes seybets dochters gedoopt en voor en suster aangenomen 
1731 den 8 Junnij is Romke gedoopt de knecht van Paules Wyb weedu 

den 8 Junnij is Lolke Keimpes met sijn vrou gedoopt en voor broeder en suster 
a engenomen 

1738 den 1 Junij Metthewes Wybes gedoopt (in 1795 den 5 May overleeden en den 13 
dieto tot Ietens begr ) 

(blz. 16) 1739 den 7 Junij Sybot Claeses gedoopt 
1745 den 6 Junij 2 dogters van de wedu van Poulus Weybes gedoopt Antie Paulis. 

Gelske Paulus 
1750 den 5 Junij Pier Jans gedoopt 
(blz. 17) Aeengeschreven Baerd 
1713 den 2 Mart Weybe siecks (172 7 den 2 Mart overleeden, 1727 den 6 Junny frou 

gedoopt) 
Jouke Siecks 
Weybren Peyt ters (1717 den 8 April in den Herre gerust) 
Symmen Gerbens met s i jn frou. 
Antie Serps 
Hercke Pytters met sijn frou (Herke overleden 1723) 
Foeck Serps voor en suster aengenomen 

1721 den 19 Jannewaris Talijngh Baukes gedoopt en voor en broeder (!) 
1725 Teekle Serps gedoopt 
1739 den 7 Junij Romkjen Hoites gedoopt 
1740 den 5 Juni Gertie Hoites gedoopt (1770 den 4 Siptem overleden) 
(blz, 18) 1751 den 31 Maij Jelle Tádes gedoopt (1781 derf 9 Januari overleden) 

Luutsche Wybes op haar kíankbed gedoopt, de tijd wanneer is onbe
kend terwijl het op een ongewone tijd geschied is (in het jaar 1782 
den 11 October tot Baard begraaven) 

(blz. 19) Aeengeschreven Wijnsttm, 
1713 den 2 Mart Teijije Durks met sijn frou (Teijije 1728 overl.) 

Tijebbe Wopkes met sijn frou (1717 den 16 Oct. Tebbe Wopkes in 
den Herre gerust, 
Jan Seijbes met sijn frou (1728 Jan Seybes overleden) 

172 4 zynde twee van Jan Seybes dochters gedoopt en voor susters aengenomen 
(blz,20 onbeschreven) 
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i. bis; 21) Aengeschreven ì'ers 
1713 den 2 Meert Tijepke Seybes met sijn frou (1719 Tepke frou overleden) 
iblz 22 onbeschreven) 

vblz 23) Aengeschreven nennarderradeel bij gen(aem)t Hennardt 
1713 den 2 Marti De weedu van Rient Jans (1717 11 April Mayke Rients overleden 

en in den Herre gerust) 
Iets Wetster tot Spyck (1727 overleden) 

den 18 Junnij Acke Rients en dochter van Rient jans mede aen comen veertien 
dagen daer na omtrent overleden 

1714 den 3 Junnij gedoopt Seeucke Rients en dochter van Rient Jans mede acenge 
nomen (1727 Seuke overleden) 
gedoopt Willem Gerts mede aeen comen (1716 den 25 Oct Willem Gerts medad 
destasie over gegaen na Baerd) 

1717 den 6 Junnij de weever tot Speick gedoopt en voor en broeder aeengenomen 
1725 Jan Rients met syn frou gedoopt voor broeder en suster aennomen (Jan 1779 

den 18 April overl ; 
1728 Feytse Rients gedoopt 
1738 den 1 Juni Hlttie Paabes gedoopt (dit was jan Rients 2e vrouw) 
iblz.24) 1737 den 16 Aug Minne Hanties en syn vrou gedoopt .Minne vrou 1788 den 

27 Juini tot Spannum begraven) 
den selven dyto gedoopt een dogter van Sytse Tijjes 
den 17 Nov Gerbrig sioerdts gedoopt (den 6 janwa 1780 overleeden) 

1738 den 1 Juni haar man jacob Hotses gedoopt ;den 24 Desem 1777 begraaven) 
1742 den 3 Juni Hantie Andrijs en sijn wijf Akke Tierdts gedoopt (en 1780 den 2 

October met sijn 2e vrou Wiepk Douwes met een addestaasie naBoIswert gegaan 
en aldaer voor suster en broeder aangenoomen) 

1748 den 5 Juni Abram Jans gedoopt (1794 den 20 Mi i overleeden en den 28 dieto 
tot Henaard begraven) 

;blz 25) Aengeschreven Jettens 
1713 den 2 Mart Durck Jans 

Deucke die huisfrou van Soerd <,,. Watses 
Jelle Jans mets ijn frou Sieuke Seytses (1720 Jelle Jans vrou over • 
leden) 
Tierdt Seytses met sijn frou (Tierdt 1728 overl ) 
jan Durcks met syn frou (1721 den 18Jannewaris Jan Durs frou over 
1 eden) 

1714 den 3 Junny Jan Abrahams met syn frou mede aeen genomen (1775 den 20 Juni 
overleeden) 
Johannes jelles mede aengenomen voor en broeder 1717 den 6 Junnij sijn frou 
gedoopt en voor en suster aengenomen 

Î727 den 1 Junnij Seytse Jaans met syn frou gedoopt voor en broeder en suster 
aengenomen 

(blz. 26) Jan Jelles en syn frou als broeder en suster (1728 Jan Jelles frou over 
leden jan 1775 den 19 Sept. overleden) 

1725 Douwe Jelles gedoopt en voor en broeder aengenomen 
.1731 den 8 Junnij Douwe Jelles wijf gedoopt voor en suster aeennomen ,den 12 Aug 

1778 overleeden den 20 dieto begraven) 
1738 der. 12 Maaij Foockel Jans krank synde gedoopt en voor en suster aangenomen 
1738 den 1 Juni Abram Gerbens en sijn vrou janke Jans gedoopt 
1740 den 3 Juni Aage Nolkes van Terhenne met een attestatie tot ons overgekomen 
1741 Age Nolkes wijf janke Jans gedoopt 
1746 den 6 Juni Pyter Jans gedoopt ;,den 24 Maart k.) overleden) 
1748 den 5 Juni Bauke Ates gedoopt ,met attestaas:) e na praneker) 
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(blz, 27) Aengeschreven Luttieu)ierum en Rien 
1713 den 2 Mart Feicke Durcks met syn frou 

Douwe Durcks met syn frou 
1714 den 3 Junny Abraham Durcks met syn frou gedoopt en äengenomen 
1716 den 7 Junny Rincke Cornielis tot Rien op syn kranckbed gedoopt en voor en 

broeder aengenomen (1730 Reyncke overleden) 
Durck Feickes gedoopt voor broeder aennomen (1728 overleden) 

1763 den 2 October Ontie Hotses met addestaasie aangenomen 
1767 den 7 Juini Hessel Joukes en syn frou Anske gedoopt (met addestaasie naa 

Sneek gegaan) 
1768 den 29 Mai Pleter Willems en syn vrou gedoopt 
1769 den 11 Juini de huisvrou van Hotse Joukes gedoopt 
(blz. 28) 1760 den 6 Juini Hotze en Jan Joukes beide op Kromwal gedoopt 
(blz. 29) Aengeschreven Heyddard 
1713 den 2 Mart weybe Douwes met sijn frou (Wybe overleden 1720) 
(blz. 30)onbeschreven) 
(blz 31) Aengeschreven Osterent 
1713 den 2 Mart Corneles Hendricks 

de weedu van Jan Jansen 
de weedu van Hendrick Mennes (1714 den 19 December overleden) 
Menne Hendricks met syn frou 
Sljbolt Douwes met syn frou 
Durck Ieppes met sijn frou 
Sentie Smeed met syn frou (1713 den 11 Junny Sentìe weer versatì) 

1714 den 3 Junnij en dochter van Durck Ippes Tietske Durck mede aengenomen 
1717 den 6 Junnij Leuwe Durcks gedoopt en voor en broeder aengenomen 
1738 den 1 Juni Corneles Henderks gedoopt 
1739 den 7 Juni Rommert Feikes en syn vrou gedoopt 
(blz. 32} 1745 den 6 Juni Lolke Mennes (den 5 Mai 1787 overleden) 
1746 den 6 Juni Jolle Jans en syn vrou gedoopt 
1747 Lolke Minnes wijf gedoopt 
(blz 33) Aengeschreven Iflomles 
1713 den 2 Mart Ulbe Jans met syn frou met twee van sijn dochters met nammen 

Doettie Ulbes en Acke Ulbes (Doetie met adestas ie overgegaen na Tommarum) 
den 18 Junnij Anders Harmens met syn frou gedoopt (syn met attestatie over
gegaan naa Drijls) 

(blz. 34 onbeschreven) 
(blz, 35) Aengeschreven Baì'ji jvm 
1713 den 2 Mart Inse jans 

Claes Sijbots met syn frou 
(blz. 36 onbeschreven) 
(blz. 37) Aengeschreven Ceubaardt 
1713 den 2 Mart Broer Hoytes met syn frou (1719 jetsmoi overleden) 

den 21 May Broer Hoytes en syn frou syn van die gemynte of daen voor en tijt, 
1715 is Broer weder aeengangen) 

(biZ.38 onbeschreven) 
(blz. 39) Aengeschreven 
1713 den 2 Mart Eyttie Seybes tot Aclum (1716 den 16 jannewerij Ebrttie moi over

leden) 
Soerttie Menses tot Penijum (1717 Soerttie Menses overleden) 
Soerdt seybes tot Schard 
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Anske Soerdts met syn frou onder de klockslagh tot Sneek, de sel-
ve in eennijge jaren geen comnisasie gehat met de voor genoemde 
geminte (1715 den 5 Maij sìjn Anske Soerdts met syn frou met be
schijt overgegaan na de geminte tot Sneck) 

(blz.40) Aengeschreven 
1713 den 2 Mart Tamme Renties met syn frou op Dronrijp (1720 zijn Tamme Rentìes 

met adestasie over gaen) 
jelmer Douwes tot Goutum 
Herke Hermens tot Abbega (1716 den 28 April Herke Harmen over-
geadest(ee)rt na Drils) 
Soerdt Gerbens tot Boxxum 

(blz,41) Aengeschreven 
1713 den 2 Mart Fedde Serps tot Bard gedoopt en aengenomen tot en broeder (over 

adestait na Tommarum) 
(rest van de bladzijde aantekeningen over kasgeld) 
(blz,42) Deersum 
1750 den 5 Juni Hessel Hotses met syn vrou gedoop als broeder en suster aangeno

men (Ruerd Hotses overleden) 
1787 den 3 Juini Jan Jaakobs en Gerbrig Jaakoots op haar beliedenis gedoopt en 

voor en broeder en suster in de gemeente op Kromwal aangenomen 
(blz,43 en 44 aantekeningen, in hoofdzaak betr. diakens en leraars) 
(blz.45) 1752 is Anne Klases met attestatie vin Dokkum tot ons gekomen en sijn 

vrou bij ons gedoopt den 16 Juni deses jaers (Anne 1780 den 9 Sep-
tem overleden en 13 dieto tot Britswert begraaven) 
op dese tijt is gedoopt Fôke Annes en syn vrou (en 1779 den 2 April 
weer voor broeder en suster tot Mantgum in dé kerk aengenomen en 
den 4 dieto daer avontmaal gehouden) 
alsmede Trijntie Jans Douwe Durks meid 
en Aaltie Jacobs Pyter Jans wijf 
Lolke Keimpes tweede vrou 

1753 düDii..,», (n i ) Juni gedoopt Claas Durks vrou (Klaas Durks gedoopt en voor 
een broeder aangenomen de tijt onbekent; den 26 Oct. 1771 begraaven,; de vrouvt 
1774 den 28 Oct.. begraaven) 
en Willem Ruurds en syn vrou (Willem overleden; Berber Fookes den 13 Juni 
1773 naa Grou gegaan met addestaasie en van Auke Pieters leeraar dier ge
meente tot antwoord ontvangen dat de addestaasie goedgekeurd werd) 

1754 den 14 Juni sijne gedoopt Hantie Minnes 
Mayke Johannes (met addestasie van Franeker) 
Alle Volkerts en Wypk Jans syn wijf 

(blz,46) op de selve tyd: Hendrik Jellerts en Antie Douwes syn wijf 
Lou Joukes en Hinke Iemes sijn wijf 

1755 de tweede vrou Wypk Douwes gen, van Hantie Andrijs was niet aangeteekend en 
is hier geplaats. (en met haar man Hantie Anders met een addestaasie naa 
Bolswaart gegaan en aldaar voor broeder en suster aangenomen) 

1756 in Juni twee dogters van Zike Ales 
1757 den 12 Juni gedoopt Jacob Jans en syn wyf Fookel Sybes 
1758 den 2 Juni gedoopt Gellof Harmens en syn vrou 

Wybe Watses en syn vrou (Ie vrouw overl.,) en syn vrou Anggeniet 
(Anggeniet den 31 Desem 1784 overleden) 

1759 den 4 Juni Ale Sikkes en syn vrou (Ale 1779 7 Juili overl ) 
Uilke Sikkes 
Antie Johannes 
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v'blz.47) 1760 den 6 Juni Ids Jans en syn vrou jellie Reins (te Wiewert?) 
Klaas Gerbens 
Klaas Jans en wijf 
Hotse en Jan Joukes 
Theuntie Douwes 
H&ntie Minnes tweede vrou 

1761 in Juni Acke johannes 
1762 de 30 May Matheewes Hommens 

Taeke Tomas met syn vrou 
1763 den 12 Juni Sioerd Hinnes 

Luutske Lolkes 
1764 Oentie Hotses met attestatie van Grou tot ons overgekomen (dit is verschree 

ven op het blad van Lutkewierum en daer om door gedaan) 
:.blz,48) 1765 gedoopt Hendrik Sietzes en sijn vrou (Boosum) 

3 ymen Jans syn wijf Jeltie Johannes (Ietens) (1781 den 6 Mai is Jel 
tie Johannes met een verklaaring naa Pingjem gegaan) 

2 766 den 1 Juni gedoopt en aangenomen tot leedmaat 
Oepke Lolkes met syn vrou (de vrou van Oepke Lolkes is met haar 
twede man naa de kerk gegaan) 
Broer Iemes metsyn vrou (Broer 1782 den 22 Maart overleden, en 
de vrou is daar naa int jaar 1787 met haar 2e man naa de kerk ge
gaan) 

1767 den 7 Juini Anke Abrahams gedoopt en voor een suster aangenomen woonagtig 
tot Henaard (door Thomas Jetses en Hessel joukes op het blad Luttewierum 
aangeschreven) 

1768 den 29 Mai Jetze Thomas en syn vrou gedoopt en voor een broeder en suster 
aangenomen woonagtig tot Dedjum 
op daáto Pieter Willems met syn vrou gedoopt 

1769 den 11 Juini Jetske Rommerts de huisvrou van Hotse Joukes gedoopt dog op de 
plaats van Lutkewierem aangeschreven 

1770 den 26 Mai Akke Iepes de huisvrou van Jaakob Siebrens op haar Kraam- en 
krankbed gedoopt 
den 4 Juini Jaakob Siebrens gedoopt 
en Hittle Jans de huisvrou van Bauke agter de meer (doorgeslagen, vervangen 
door Siebes) gedoopt en dus alle 3 tot broeder en suster aangenomen 

1771 den 2 Juini syn op haar belydenis gedoopt Jan Aabrahams en syn vrou woon 
agtig tot Burgert (1787 Antie de huisvrou van Jan Abrahams den 2 Septem met 
een adestaasje naar Sneek) 
Djouke Thomas huisvrou van Hotse Dœkles woonagtig tot Sneek 
en Jan Thomas Baukjen Thomas beide woonagtig tot Boosum en dus alle vief 
voor broeders en susters aangenomen door Thomas Jetzes) 

(blz.49) 1772 den 8 Juini syn op haar belydenis gedoopt 
Ulbe Douv es met syn vrou woonagtig tot Hartwert 
Lou Freerls;en syn vrou woonagtig tot Tjom 
Auke Freerks met 3yn vrou woonagtig tot Henaard 
Bauke Siebes woonagtig tot Henaard 
de twede vrou van Lou JouHes woonagtig tot Goiienga 
door Thomas Jetzes huisman tot Boosum, dus 8 persoonen 

1773 den 6 Juini syn op haar belydenis gedoopt 
Paabe jans met frou tot Hsnaard 
Sjoerd Watzes met syn frou tot Lutkewierum 
Eibert Jans tot ietens 
Olfertie Pieters de huisvrou van Jan Thomas woonagtig tot Witmarsem 
en Anne Meintes de 2e man van Gertie Sikkes : tot oosterend 
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alle door Th J.gedoopt dus : 7 persoonen 
den7dieto is Teetske Hanses met een addestaasie vanDrils t tot ons overge
komen en een verklaaring weederom gesonden (1785 den 19 April overl.) 

1774 den 12 Juini is op s b ged, Keimpe [)ouwes woonagtig tot Boosum door Th J 
en tot broeder aangenomen dus 1 pers. 

1775 den 9 Juini syn op h.bel,ged. jan Durks tot Britswerd en Jan Mennis en syn 
vrou woonagtig tot Nulant en alle drie door Th J. gedoopt, dus 3 pers. 

1776 den 9 Juini syn naa vertooning van een wettigen addistaasie van Workum tot 
ons overgekomen Wynsen Wierds (van ons uitgegaan) enPietie Siebrens teegen 
woordig woonagtig tot Wiewert 

1777 den 1 Juini syn op h.bel, ged. Rein Douwes en syn vrou Hieke Heæ els woonag
tig tot Welstriep (1788 den 2 Maart syn R D en syn vrou met addestaasie naa 
Sneek gegaan) en Frans ülbes en syn vrou woonagtig tot Huns door Th J. dus 
4 personen 

(blz,50) 1779 den 30 Mai syn op h bel. ged, Hotse Hessels tot Deersum 
de 2e vrou van Sjoerd Watzes tot Enksmorre en 
de 2e vrou van Hejsel Joukes tot Lutkewierem 
door Th J. dus 3 

1781 den 4 Juini syn op h.bel ged. Gerbrig Abrahi ms tot Osterlittens 
leke Oeges (Ietens) 
jakob Oebeles en syn vrou (Ietens) 
Douwe Oebeles en syn vrou (Ietens) 
Harmen Herkes en Wiepk Herkes (ietens) 
Marten Pieters en syn vrou (Wiewert) 
Jouke LOUS en syn vrou (Deersum) 
Jelle Rommerts (Rien) 
dus 13 persoonen door Th J, bedient 

1783 den 8 Juini syn op h. bel ged, Tj itske Pieters de twede vrou van Thomas 
jetzes 
Jelbe Gerbens en syn vrou 
nog een van Pieter jans dogters 
en de 2e vrou yan Jan Joukes 
dus 5 personen bedient door Th.J. 

1784 den 20 Mai Bouwe Hantjes tot Brìtswert in syn siekte in huis gedoopt en tot 
een leedmaat in de doopsgesende gemeent op Kromwal aangenomen 
den 31 dieto Hotse Lous met syn vrou en Ieme Lous op Kromwal gedoopt en dus 
deese 4 tot leedemaaten aangenomen door Th J bedient 

(blz.51 grotendeels aantekeningen betreffende gehouden avondmalen) 
1790 den 30 Mai syn op h.bel ged. jellert Henderk en syn huisvrou Antie Pieters 

woonagtig tot Schennegoutum en voor broeder en suster aangenomen door Th J. 
bedient 

(blz.52) 1791 den 2 Juini syn op h bel ged Jan Pieters tot Ietens en Menne 
Klaases tot Henaard en voor broeders in de doopsgesende gemeente 
op Kromwal aangenomen dus 2 leeden en bedient door Jelle sipkes 
woonagtig tot Ylst. 

(volgen aantekeningen betr, avondmaal) 

1795 den 7Juini syn op h. bel. ged Jan Klaases woonagtig tot Henaard en Trintje 
Pieters tot Ietens en tot leedemaaten aangenomen in de doopsgesende geneente 
op Kromwal door Aage Reins bedient 

1796 den 5 Juini sin op h bel, gad. door Johannes Reins gedoopt 
(blz 53) Volkert Ales woonagtig tot Oosterent en de huisvrou van Ieme Lous woon

agtig tot Sneek en de huisvrou van Douwe Henderks tot. Boosum 
1799 den 2 Juni zijn door den doop op haar belijdenis ín de Gemeente op Kromwal 

ingelieft. Jan Jakobs van Ytens syn vrouw en 
Jakob Jakobs en s yn vrouw 
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tjen dogter van Klaas Jans 
door Lourens J.Schilstra 

(. verder aantekeningen betr, avondmalen) 
i'blz 54) 1796 den8Mai syn met premisse der ons teegenwoordige overigbeeden hier 

in de doopsgesende gemeente getrout Douwe Hendriks en Hinke Matee 
wes door Teeke Thomas als meede leeraar in deese gemeente in kennis 
van mij Thomas Jetzes ouste leeraar in deselve 

1798 den 19 Aug. Jan Jakobs tot Ytens en Deuke Jans van Hylaard sijn in den hu
welijken staat bevestigd door Lourens Joukes 

'803 den 19 May zijn in den huw st bev Hessel Gerlofs en Teuntje Pyters beide 
van Ytens door Lourens J Schilst.ra 

1804 den 27 May zijn in den huw st bev Harmen Ubbes (í) en Jitje Keimpes door 
Teeke Tomls 

(blz. 55) 1804 de 3 Junij zíjn door de doop op haare belydenisse in de gemeente 
op Kromwal ingelieft Lolke Hylkes en zijn vrou Akke Hyltjes en zijn 
bedient door Johannes Reins 

(verder aantekeningen betr avondmaal) 
(blz 56 i 1805 de 3 Junij zijn etc ingelieft Harmen Ulbes en zijn vrou Jittje 

Keimpes woonagtig onder OÛ sterend en Douwe sierks onder Bosem be
diend door L J Sch 

1806 de 1 junij is etc ingelieft Jouke Hessels woonagtig tot Deersum en bediend 
door Age Reins 

v'blz 57 aantekening avondmaal) 
iblz 58) 1808 den 6 November zijn ín den huwelijken staat bevestigd Reurd Syfrses 

van Oosterlittens en Antje Ulbes van Wieuwert 
de 4 dito gedoopt Ruurd Sytses en sijn yrou 

(verder aantekeningen avondmaal) 
(blz 59. 60 en 61 aantekeningen betr. de diakens en over financ. zaken) 
(blz 62) 1811 Juni 3 sijn door de Cristelijke waterdoop tot de Doopsgesinde Ge

meente op Cromwal toegedaan deese navolgende persoonen; 
Haye Ritskes en sijn vrou 
Sjoerd Sjoerds en syn vrou 
en Jentje Rientses en sijn vrou 
en is bediend door Age Reins van Ba.srd 

(blz 63 64 en 65 financiële aantekeningen) 
íblz 66) 1800 den 1 Junij zijn met goedkeuring van het Broederschap in dese ge

meente door den doop op hunne balydenis ingelieft: Jelle Hessels 
een soon van Hessel Joukes en ook een dogter en swager van Hessel 
Joukes n 1 Pyter jans en zijn vrou Antje Hessels alle tot Rien 
woonagtig door Johannes Reins bediend 

(blz 67) Is ons een Letterke ter hand gesteld van den 14 Julij 1800, afkom
stig van de Doopsgesinde Mennonytsche Kristenen van Woudsend, in 
houdende dat nu Akke Jansä welke reeds groot 30 jaar als een beta
melijk Ledemaat bij haar. geweest is: nu bij ons komen woonen gene
gen was. ook als Leedemaat tot ons over te gaan Welker aan neming 
de algemene goedkeuring weggedragen, den 31 Augustus 1800. Lourens 
J Schilstra 

{blz 68) 1801 den 31 Maij zijn etc ingelieft; Trijntje jans, husvrouw van Lou
rens Joukes, en Joukj en Hotses een dogter van Hotse Doekles en 
Antje Schlrks weedu Volkert Alles en bediend door L J Sch. 

(blz 6S onbeschreven) 
< blz. 70) 1812 den 7 Junij is etc ingelieft Swaantje Johannes woonende tot Oos

terend en doe is Pytte:" Jans Schuuring met addestasje van Bolswert 
tot ons overgekomen 

(verder aantekening betr de diakens) 



(blz.71 en 72 financiële aantekeningen) 
(blz.,73) 1814 de 30 Majes zijn etc. aangenomen: Gerben Jelmers en sijn vrou en 

Rein Idses van gwanwert 
(blz 74 financiële aantekeningen) 

De rest van het boek bevat aantekeningen van gehouden collecten 1823 1846 
en van collecten voor de vernieuwing van het meubilair 1832 1838, 

Aan de achterzijde van het boek diverse aantekeningen betreffende fìnan 
cië"le zaken, 

Zie voor de d, g,gemeente te Kromwal het artikel van W van der Hoek in 
Doopsgezinde Bijdragen 1864 p, 75-81.. 
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V a n F i i r s t e n - t o t . V o s s e n b e r g 
De Harlinger steenhouwer Jacob Lous Porssenburg en zijn familie 

Harlingen, eerste zeestad van Friesland, heeft perioden van grote 
bloei gekend, waaraan o. m, de ruime aanleg en de vele, nog bestaande, 
fraaie woonhuisgevels te danken zijn. Voor bekwame steenhouwers was er 
dus volop werk, vooral bij de stadsuitbreiding van 1565 en de aanleg 
van de versterkingen in 1579. 

Ongetwijfeld heeft hieraan medegewerkt de stadsmetselaar (1574) en 
steenhouwer Lou Ripperts Enkele van zijn kleinkinderen noemen zich 
Porssenburg, zodat het niet uitgesloten is, dat ook Lou Ripperts reeds 
onder dien naam bekend was. De naam porssenburg, ook wel Purssenburg. 
doet denken aan pürstenberg, een in Duitsland vrij veel voorkomende 
plaatsnaam. Circa 10 km, ten Zuiden van het voor Leeuwarden zo belang
rijke Corvey aan de Weser ligt ook een Fürstenberg, nabij het grootste 
bontzandsteengebied van Duitsland» waar dit gesteente al sedert eeuwen 
voor allerlei doeleinden gewonnen wordt. 

Met enige fantasie kan men zich hier de bakermat denken van een 
steenhouwersfamilie, werkzaam bij het uithakken en bewerken van bouw-
ornamenten, sarcophagen en zerken,, die over de Weser o, m. naar Noord-
Nederland getransporteerd worden. Later kan dan een lid van deze familie 
zich in het land van bestemming gevestigd hebben, teneinde ter plaatse 
de ruwe producten af te werken. 

Moet er dus over het beroep van Lou Ripperts5 voorvaderen in veron
derstellingen gesproken worden, bekend ist dat er onder zijn nakome
lingen vrij veel steenhouwers voorkomen. De belangrijkste onder hen is 
ongetwijfeld zijn zoon Jacob Lous, eveneens stadsmetselaar te Harlingen. 
kundig grafsteenhouwer en bouwmeester van het stadhuis te Dokkum, maar 
ook zijn kleinzoon Lou Ripperts en diens zonen Rippert Lous en Tjaard 
Lous mogen met ere worden genoemd. 

Met Jacob Forssenburg. broer van deze beide laatsten, doen de her
bergiers hun intrede in deze familie, helaas niet ten voordele van de 
financiële positie, In enkele generaties is de maatschappelijke status 
van het geslacht geheel veranderd; het dieptepunt wordt bereikt, wan
neer de soldaat Jacobus pursenburg » na een ruzie om een kwartje ! -
een collega neersteekt en zelf ter dood veroordeeld wordt,. 

De zoon Pieter Jacobs - steeds aangetroffen zonder familienaam -
weet door hard werken zich een goed bestaan te verschaffen als garde-
nier. De door hem gekochte zes pondematen achter de Hoven te Leeuwarden 
zijn na enkele generaties nog-in familiebezit en dáârop, later in de 
onmiddellijke nabijheid,, blijft een tak van de familie gedurende de 
gehele 19e eeuw als gardenier werkzaam, 

In de Franse tijd verschijnen de kinderen van Pieter Jacobs allen 
niet.de naam Vossenberg, kennelijk een afgesleten vorm van de reeds bijna 
tvee eeuwen gevoerde oude naam. Een kleinzoon, Georgius Vossenberg, 
wordt verversknecht en huwt de dochter van zijn patroon, Later kan hij 
•ie zaak overnemen en tot op heden is de naam Vossenberg in Leeuwarden 
vooral bekend door de verfkooplieden van dien naam 
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Grafzerk in de kerk te Kimswerd voor Epo van Heemstra (+ 16113" en zijn vrouw Ebel 
van Heemstra (+ 1607) Inde bovenrand gewerkt door den steenhouwer'IACOB 1614 LOVS 
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Van zeventig mannelijke leden der familie is het beroep bekend; on
der hen zijn negen verfhandelaren. negen gardeniers etc, zeven steen
houwers, vijf behangers etc. vier herbergiers etc en vier schoenma
kers. Meer dan de helft is dus werkzaam in enkele, specifieke beroepen 

Drie leden van de 9e generatie,, Georgius (1800^77), Johannes (1805 
-59) en Petrus Agathus (18Q2--65) moeten loten i.v .nu de dienstplicht: 
de beide eersten trekken een laag nummer en zijn dus vrij, de laatste 
wordt als enig kind vrijgesteld. Hun signalementen leren ons iets over 
tiet toenmalig uiterlijk: lengte resp, 1,68, 1,77 en 1,67 m. , aangezicht 
ovaal, ogen blauw, neus breed, kin rond, haar en wenkbrauwen van de 
beide eersten bruin, van de laatste blond. 

De heer Henk Aukes vraagt zich in zijn boekje over R„K„ Friese ge
slachten (Frisia Catholica III, 1941) af: "Zijn er wel families, van 
welke met volle zekerheid getuigd kan worden, dat ze sinds de Hervorming 
Katholiek gebleven zijn?" en vervolgt; "bij mijn onderzoek hieromtrent 
is er mij geen enkele bekend geworden. Zodra het gaat om de trouwe 
Katholiciteit van een bepaalde familie, is men het bewijs schuldig". 

Bij de familie Vossenberg blijft men dat bewijs niet schuldig: met 
stelligheid kan gezegd worden, dat haar leden steeds meelevend lid van 
de R,K, kerk gebleven zijn. tot op heden toe uiteraard zijn er, vroe
ger en nu wel individuele uittredingen geweest maar in de stamreeks 
kan toch bij iedere generatie wel een bewijs van het R. K.-zijn worden 
gegeven; bij de oudsten het voorkomen van crusifixen e,d. in hun nala
tenschap, moeilijkheden met het stadsbestuur of huwelijken voor het 
gerecht (teken van niet-behoren tot de staatskerk); van de lateren zijn 
de kerkelijke huwelijkenende dopen hunner kinderen gevonden; tenslotte 
blijken bijzonder veel leden van deze familie ingeschreven te zijn in 
het Register van leden der broederschap van de Allerheiligste Rozen
krans in Friesland (zie Archief Aartsbisdom Utrecht XXXV, 1909, pa g, 168 
e,v ), sedert 1628, het jaar van oprichting, tot in het begin der 19e 
eeuw. Er komen evenwel slechts enkele geprofeste religieusen onder de 
leden van het Friese geslacht Vossenberg voor. 

Ook buiten Friesland wordt de naam Vossenberg aangetroffen. Zo ver
tonen raam 10 en 22. van de beroemde Goudse glazen het wapen van Mr An-
thony Vossenberg, raad en burgemeester van Gouda 1655/' 57; in goud een 
zilveren burcht getopt met een gaande bruine vos. Verder komt er nog 
een wijdvertakte R,K,familie Vossenberg voor, bijzonder talrijk in de 
omgeving van Oss (N. Br.). 

f, -Dolk. 
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Genealogie 

L hou Rifperts, hardsteenhouwer en mr stadsmetselaar te Harlingen. vermeld 
26 Nov,1574 (P 1). overleden voor 21 Maart 1629 verkoop huis aan de Katterug 
door zijn erfgenamen (T 5) Blijkens een koopbrief van 9 Mei 1563 in het kloos • 
terarchief van de Kruisbroeders binnen Franeke*- (Vrije Fries IX, pag.118). kocht 
de prior van dat klooster van Louw Ripperts en huisvrouw te Harlingen een jaar 
lijkse rente van 7 g. g uit een nieuw gebouwd huis op de Schilkamp te Franeker. 

Hij liet de volgende kinderen na 
1. Rippert. volgt II. 
2. Tjaerd Lous Oenema waarschijnlijk aldus naar de in zijn bezit zijnde zathe 

Oenema onder Oosterbierum (29 Aug 1610 vergroot met 12 p.m. Barradeel Q 2) ging 
over naar de Hervormde kerk en werd ontvanger generaal buitendijks (1598 1623) 
en dijkgraaf (1608 10 162 4 26) der Vijf Deelen en secretaris van Barradeel 
(1591' 1608) en Harlingen (1610 26) hij huwde Gryet Siuertsdr. In het koor van 
de Grote kerk te Harlingen lag nog in 1838 hun grafzerk (met afgekapte wapens) 
waarvan de tekst door F D, Fontein werd opgetekend "Anno 1636 17 Martij sterf 
d eerentveste Tjaerd Lousz 7 d e secr dezer stad en dijkgraaf der vijf deelen 
In t zelfde jaar den 4 Juny sterf de eersame Gryet Severtsdr sijn huisvrou en 
leggen hier begraven" 

Uit dit huwelijk 
a. Sjoert Tjaerds oenema ontv der Vijf Deelen + Harlingen 26 Sept 162 2 
b Lou Tjaerds Oenema ontv. der Vijf Deelen + voor 17 Jan 1630 huwde 

Harlingen (gerecht ) 27 Febr 1625 Jantje Tjaerds Buwalda waaruit een zoon 
Tjaert Lous zij hertr Ds Daniel Philippi Eilshemius predikant te Anjum 

c. Dieuwer Tjaerds + Harlingen 27 Juni 1638 tr ald,. Grote kerk 1 April 
1621 Hilbrandt Dircks Hilbrandts. burgemeester van Harlingen. •• ald. 29 Sept 
1651 hij hertr. 8 Dec.1644 Marritje Doedes. 
3: Jacob LOUS, hardsteenhouwer en mr stadsmetselaar te Harlingen. + 1617 tr, 

Trijntie Cornelisd1". zij hertr voor 8 Jan 1618 Feycke Joostesz burgerhopman 
en Harlingen (gerecht ) 11 Febr 1626 Claes Riencx. 3 Sept.1607 maakte het stads 
bestuur van Dokkum een contract met mr Jacob Lous burger en metselaar te Har
lingen; tot het bouwen van het stadhuis Behalve bouwmeester was hij ook een 
vaardig steenhouwer zoals o.m blijkt uit de door hem gesigneerde grafzerken 
waarvan er zeker zeven uit de jaren 1597 1614 zijn bewaard gebleven: te Har
lingen,. Kimswerd. Minnertsga Terkaple en Wier 6 14 Nov, 1617 werd de inventaris 
van de door hem nagelaten goederen opgemaakt (R 4). waarin o.m drie crusifixen. 
schilderijen van Faronica Magdalena. de Passie Christi en Petrus Paulus, een ro
de koe met drie witte voeten en een wit hoofd huisraad getaxeerd op 1994:18"-, 
steenwerk ter waarde van 234. 2; 8, "een bìbel met œ n evangeliboeck een Historie 
door Titum Livium bescreven. noch ontrent dartich allerleye boecken, item ver-
scheyde so grote als cleyne boecken so gedruckte als gescreven beroerende den 
const van geometria architectum ende andersins noch verscheyden stucken ende 
papieren sair.pt patronen ende verscheyden ontwerpen alsmede passers winckelhaecken 
platen ende andere stucken van coper den selven const van geometria architectura 
concernerende ende daartoe gebruyckt,, item allerhande gereetschappen so tot hard-
houuen als metselen dienstich tuee suare dicke iseren kettens. vier iseren bou
ten mit verscheyde balcken. rollen ende andere instrumenten gebruyckt tot lich-
tinge uyt ende insetten van grote suare graffstenen endetverfoeren van dien mit 
tuee linghen ende een eynd cardeels daarbij zynde ende tot het werck nodich". 
Op 8 Jan,1618 was de boedelscheiding (V 6), op 12 April 1629 verkochten de erven 
nog een huis aan de Suiderhaven, de Steenhouwersstraet (!) ten Oosten (T 5). 

Hij liet zeven kinderen na: 
a, Geertie Jacobs. + voor 24 April 1629. tr. voor 3 Jan. 1624 Jacob Diony-
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sius, nf hardhouwer (7 Aug. 1617 proef) te Leeuwarden, 1625-º 27 olderman van 
het gilde aldaar, landschapshardhouwer, maker van de nieuwe poort van het 
Landschapshuis aan de Turfmarkt (1620, thans te Cornjum). + na 1643; hij.hertr, 
Leeuwarden (gerecht.) 30 Nov. 1630 Trijntie Pietersd1-, 

b. Tet Jacobs, geb. c, 1605, tr,Harlingen (gerecht.) 5 Nov. 1623 Leunis 
Dombergh, van Oudega. 

c, Barber Jacobs, tr, voor 3 Jan.1624 Sibrant Hessels, burgervaandrig, + 
na 1633, 

d Lou Jacobs Forssenburg, geb. c, 1607, in 1631 "in Indièº" (P 11). 
e. cornelis Jacobs, in 1623 minderjarig, 
f Antie Jacobs, in 1623 minderjarig, in 1627 in leven, 
g. Rippert Jacobs Forssenburg, geb. c. 1610, + voor 27 Jan. 1668, tr. Har-

lingen (gerecht.) 24 Nov.1632 Jeltje Jayckes. Mogelijk zijn dit de ouders van 
zekere Lou Ripperts, die 11 Jan. 1674 te Harlingen huwde met Berber Arjens, 
waaruit weer een Jacob, gedoopt aldaar 11 Sept, 1678, en de beeldhouwer Arjen 
Lous, gedoopt Harlingen 26 Nov 1679, aldaar gehuwd 25 Nov. 1708 met Aa fke Si-
brands Arjen Lous, beeldhouwer te Harlingen, ontving 19 Mei 1728 175 Car.gld, 
wegens snijwerk aan de preekstoel, kapitelen en banken in de kerk van Wijnal-
dum (Kerkvoogdijrekening 1728) en van 1715 tot »21 99 gld0. wegens werkzaamhe
den aan het stadhouderlijk jacht (Inv. archief Rekenkamer R 63). Dit laatste 
groepje behoorde weer tot de Hervormde kerk. 

Mogelijk stamt uit deze Rippert Jacobs Forssenburg ook de Harlingor fami
lie Vorstenburg, waarvan een tak te Leeuwarden belandde (22 Nov„1943 over
leed aldaar de 61-jarige Frederik Vorstenburg, geboren te Harlingen als zoon 
van Cornelis V. en Pietje Lagedijk, echtgenoot van Jantje Bijlsma). 
4, Geertie Lous, + 1625/'36, tr. 1° Jan Abbes, + c. 1601, zn van Abbe en 

Neeltgen Coenerts; tr„ 2° voor 6 Juni 1608 Fedde Aernts, chirurgijn, 
5 Claeske Lous, vermeld 6 Nov,1617 (R 4), 

[L Rippert Lous, mr stadsmetselaar te Harlingen, vermeld 26.8.1598 (P 4) =1.7. 
1628 is in het weesboek P 10 melding gemaakt van wijlen Rippert Lousz. huysinge, 
staende binnen deser stede op de hoeck van de Catterugh, Verder is er over hem 
niete bekend geworden. Toch moet hij de vader zijn geweest van Lou Ripperts Fors-
senburgh te Leeuwarden, die in nauwe familierelatie met zijn naamgenoten te Har
lingen stond en de kleinzoon van Geertie Lous (1=4), de goudsmid Jan Heerts, met 
"cosijn" betitelde. 

III» Lou Ripperts (Fors senburgh), geb,Harlingen, burger van Leeuwarden 1631, 
mr hardhouwer en steenslijper aldaar, + Mei/Dec,1661, tr,Harlingen (le procl.ald. 
21 Maart) 1629 Bo.na Rispens, geb.Bolsward, 1664 in leven, dochter van Joannes 
Joannesz. en Brechtje Lycklama â Nijeholt (zie Stamboek Friese adel I, pag, 304), 

26 Juli 1631 werd Lou Ripperts, na het maken van een proefstuk, als lid van 
het Leeuwarder steenhouwers- en metselaarsgilde ingeschreven, In de hypotheek-
boeken van Leeuwarden zijn diverse schuldbekentenissen van hem en zijn vrouw ge? 
registreerd, o a ten behoeve van Geert Louwsd1" te Harlingen, wegens koop van een 
part van het huis op de hoek van de Katterugh van wijlen Louw Tjaerdts (150 £, 
10 Mei 1631, gereg.5 Juni 1638, ingelost 10 Juli 1643, gg 31), Pijter Adriaens 
van Delfft, steenkoper te Amsterdam, wegens geleverde steen (1431 Car,gld,, 14 
Aug. 1634, gereg. 26 Aug, 1634, geroyeerd 17 Mei 1645,gg 27),Rienck Claesz enLut&e 
CT.aesd1", echtelieden te f&rlingen, wegens door Lutske als weduwe voorgeschoten 
gelden (200 £, 16 Mei 1639, gereg. op datum, gecasseerd 11 Juli 1644, gg 32), 
Jan van Dalen, koopman te Amsterdam, wegens geleverde blauwe en witte Italiaanse 
steen (1866:13.4, 15 Maart 1644 gereg, 23 Maart 1644, gecasseerd 19 Febr. 1656, 
.Sg 37), Gauke Gaukes, grootschipper te Leeuwarden, "ter oorsake van geleende pen
ningen bij een van onse dochters voor ongéveerlijkses weken geleden binnen Brus-
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sel ontfangen ende onsentwegen tot onsen profijte aldaer uytgegeven"(200 Car.gld,, 
2 Mei 1653ä gereg, 22 Juni 1653, geroyeerd, gg 46), dezelfde,, wegens geleverde 
blfuwe steen (400 Car.gld,, 30 Juli 1653, gereg, 6 Sept.1653, gg 46), Jan Ruirts 
Sanstra,, burgen.1" te Harlingen, als liquidatie van schuld wegens geleverd grenen-
en vurenhout, gebruikt bij de aanbouw van Lou's huis (zie onder), minus de kosten 
van door Lou geleverde hard- en geslepen steen (365:7:0 13 Oct. 1655 en 14 Dec 
1660 gereg. 14 Dec 1660, gg 53), Atitoni van Menningh, koopman te Dordrecht, we
gens in 1654 en '55 geleverde blauwe steen (rest 815: •: -, 14 Mei 1656 gereg. 16 
Mei 1656, gg 49, 24 Jan 1657, gereg, 1 April 1657 gecasseerd 6 Mei 1661, gg 50) 
"mijn cosijn" jan Heerts, goudsmid, wegens ontvangen gouden en zilveren werken 
(147-12; -, 23 Sept 1660. gereg 24 Aug.1661, gg 54), Dr Andreas Rispems era te 
Leeuwarden, wegens voorgeschoten gelden (200 Car.gld,, 190ct 1660, gereg. 12Dec 
1661, gg 54) en Poppe Claessen; tichelaar te Berlikum, ter zake geleverde steen 
(reste van meerder somma 225 Car.gld,,, 15 Mei 1661, gereg, 8 Jan, 1662, gg 55), 
Tenslotte verklaart op 7 Jan,1662 Boontie johannes Rispens, weduwe van Lou RÎp™ 
perts, 112:7:-- wegens geleverde bieren schuldig te zijn aan Jan Alberts Bruinsma, 
brouwer te Leeuwarden (gereg op datum, gg 55) 

9 Aug,1632 kochten en 18 Mei 1643 verkochten Lou en Bona een huis op de brede 
zijde van de Nieuwestad te Leeuwarden, waar "het swart lam" uithing (voor 1850, 
resp, 2000 goudgld,. Gr Consent 1633 en 29 Nov.1644, ee 13 en 16). 15 Febr 
1643 werd van Dr Livius Scheltinga, secretaris van de Staten van Friesland, ge
kocht "sekere groote duershuysinge, staende achter d' breede zijde van de Nieuue 
stat., aen het out bolwerck" voor 1095 goudgld ineens en een jaarlijkse pacht van 
60 goudgld- (Gr consent 10 Nov,1643, ee 16; pacht gereg, 2 Sept. 1643, gg 36). 
Weduwe en kinderen verkochten - na besoignes van verkoping d.d 25 Dec. 1661 •• op 
27 Dec 1644 dit pand, waar door Lou Ripperts een gedeelte was aangebouwd, voor 
2000 goudgld. boven de jaarlijkse pacht van 60 goudgld (Gr consent 4 Febr 1665. 
ee 23: pacht gereg 29 Dec 1664, gg 57). 

De magistraat van Leeuwarden gaf 4Dec,1657 aan de wachtmeester en assistenten 
bevel, huiszoeking te doen bij acht vooraanstaande Rooms-F»atholieke burgers, 
waaronder Lou Ripperts, en alle "superstitieuse ornamenten" mee te nemen, "die 
gestelt sijn tot dienst van de misse op d' altaren". 9 Dec, werd Lou, evenals zijn 
dochter, veroordeeld in een boete van 25 £.. "ter saecke tegenstant aen de wachtpi1" 
int visiteren van haer huys gedaen"; zijn zoon kreeg 75 £ boete "vermits hij 
dreygementen met een scherpe priem aen.de wachtmr hadde gedaen", Beide echtelie
den waren lid van de Broederschap van de Rozenkrans in Friesland 

In de inventaris van de nagelaten goederen van + Oetse Riemers, mr metselaar 
(21 Juni 1637, y 32), is vermeld; "Louw Ripperts steenhouwer compt volgens speci
ficatie 126: 8:-(waarschijnlijk voor werkzaamheden aan een huis aan de Eewal), 
Blijkens de rekening 1650/'51 van de Rentmeester der Domeinen in Friesland (Inv, 
archief Rekenkamer R 56 e) werden aan Louw Rijpperts, mr steenhouwer binnen Leeu
warden, 140 Car.gld. uitbetaald "ter saecke van twee gemarmerde pilaren, bij hem 
in de raedtcamer van t Hoff van Vrieslandt gelevert": 9 Dec,1654 is er een beta
lingsordonnantie geboekt van 360:15: • voor "onkosten over t inhaelen van Syn Ex
cellentie" (Registr boek ontv Axma, 1654, particuliere lasten). 

Uit het huwelijk van Lou en Bona sproten (om?) de volgende kinderen; 
1: Lijsbeth Forssenburgh, lid Rozenkransbroederschap, + (inventarisatie van 

haar nagelaten boedel 4 Maart) 1692, tr, Leeuwarden (ger) 31 Mei 1661 Jan Cort 
nelis de Coyer, 

2 Lucia Forssenburgh, geb. c. 1637,- lid Rozenkransbroederschap, in leven 
1703., tr, Leeuwarden (ger,) 9 Febr. 1672 Philippus Wieringa, notaris en Landmeter, 
in leven 1703, 

3, Rippert Lous Forssenburgh, mr steenhouwer te Leeuwarden (proef 27 Jan, 
1668) lid Rozenkransbroederschap 1669, + 1678, tr. 1° Leeuwarden (ger.) 18 Jan, 
1668 Dieucke Dircx, + (inventarisatie van haar nagelaten boedel 23 Sept,)1673, 
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wede Sloerdt Hendrix; tr. 2° Leeuwarden (ger,) 5 Sept, 1674 Antie Lieuwes; zij 
hertr„ Leeuwarden (ger.) 3 Juni 1682 Pais Auckes, zeepzieder, 

Dieuwcke Dircx, huisvrouw van Rippert Forsenburgh, verklaarde 30 Maart 1669. 
de door haar (op 6 April 1667) aan Heere Epckes c ux voorgeschoten 339 Car,gld. 
14 st (voor de aankoop van een pand in de Bontepapensteeg, te gebruiken als R.K, 
kerkhuis) te hebben terugontvangen (Archief Aartsbisdom Utrecht XXXV, 1909, pag, 
139 141) Rippert is nogal eens vermeld in de Leeuwarder hypotheekboeken, steeds 
met schuldbekentenissen wegens "verschoten penningen" (200 car, gld,, 1 Febr 1668, 
gereg, 31 Mei 1676., gecass. 23 Dec,1676, gg 69; 100 Car, gld, . 20 Sept, 1668, ge-
reg, 19 Sept.1678, gg71 200 Car gld , 20 Juli 1669, gereg, 31 Aug,1675, gecass 
31 Dec.1675, gg 68: 150 Car gld,, 28 Mei 1673, gereg, 12 Sept, 1678, gg 71; 300 
Car gld. 10 Nov,1674, gereg 19 Jan 1682, gg 75). Van 23 Sept, tot 15 Oct, 1673 
was mennahet overlijden van Rippert's eerste echtgenote bezig met de inventari
satie van hun boedel (y 52, fol 74 81, 203-211), winkelwaren en stenen werden op 
6 Oct getaxeerd door schepen Haackma en Jacob Sickes, mr steenhouwers, o,m, 
zerk van 7 x 5 voet 36-, zerk van 7 x 4 voet 23 -, zeven enkele grafstenen van 
'ì x 2lk voet 84. • en 18 hoofdstenen (van drie op een graf) 16,4.", Blijkens een 
stuk in het Sminia archief (no 1569, rekening van Jarich van Ockinga voor de 
weeskinderen van Menaldum zijnde nagelaten door Jr Tjalling van Camstra) werd 
25 Jan 1676 "betaelt aen Rippert Lous hardthouwer van der kinderen vaeders naem 
op de steen in de kerck tot Menaem te houwen 7:17:8", Rippert is, blijkens een 
aantekening in het kerkvoogdijrekeningboek van Oudkerk, in 1678 overleden, waar 
op ook het registreren van diverse oude schuldbekentenissen in Sept,1678 wijst. 

Uit het tweede huwelijk werd (o in ?) geboren: 

a Daurens Ripperts Forssenburgh, kleer- en rijglij fmaker te Leeuwarden, 
lid Rozenkransbroederschap, tr, 1° Leeuwarden (ger.) 12 Mei 1703 Grietie 
Tiaerdts; tr 2° Leeuwarden (ger ) 23 April 1712 Grietje Jentjes Bunema 
4 Jacob, volgt IV, 
5 Tjaerd Lous Forssenburgh geb.Leeuwarden, burger van Franeker 13 Aug,1669. 

iandschapssteenhouwer. en leverancier van de hardsteen aldaar 6 Aug, 1669, later 
mr steenhouwer te Leeuwarden (proef 4 Febr 1678), aannemer, + 1698, tr.Margare-
fcha Renici, begraven Leeuwarden, Oldehoofster kerkhof 23 Dec,1691, dochter yan 
Dr Valerius, oudste advocaat voor het Hof van Friesland, en Eva (™ Yfke) María 
Jouwersma Ook Margaretha behoorde tot de Broederschap van de Rozenkrans, 

15 Maart 1680 verklaarden de.echtelieden 500 Car,gld, geleend te hebben van 
Hans Ruyrdts c.ux, te Leeuwarden (gereg 5 Dec, 1698 gecass,, 23 Maart 1699, gg 90). 
Bij de verbouwing en uitbreiding van de Westerkerk (1681 -1 84) had Tjaerd met en 
kele collega's de leverantie en de bewerking yan de hardsteen aangenomen Blij
kens rekeningen in het archief van Gedeputeerde Staten ontving hij betaling voor 
diensten en leveranties (21 Oct.1676. 301 £) voor geleverde waren aan de beurs 
te Franeker (5 Sept.1679, 183:-), voor het maken en leveren van hardstenen poor
ten en gevelwerk (18 Maart 1681. 600 £), c.s, voor het maken van "t Lusthuys in 
de tuyninge van Sijn Hoogheyd" (16 Mei 1684, 1941; •: - ) , c s. voor arbeidsloon aan 
een ijzeren poort aan het Hof van dën Erfstadhouder (21 Nov.1685- 425 £ 15 Juli 
1887 625 £) c s als aannemers van het werkhuis voor de Engelse manufa cturíers 
achter het Martenahuis (thans gem verzorgingshuis íìaniasteeg) (16 Juli 1686, 
/016 ) wegens geleverde steen steenblik arbeidsloon, etc, (14 Juli 1692 
339'-:-, 18 Maart 1693. 100 5:- 18 Mei 1694, 57 17:8; 13 Febr. 1695. 46:7 - 11 
Nov 1696 389' 15-•'-• 14 Jan 1698. 253:13; ), c,s. als aannemers \an het opslatten 
van de Zuiderhaven te Harlìnfe-'-n (16 Mei 1694, 4000 -. 21 Juli, 2500, ; 10 Aug.. 
12000 - 8 Sept 1694, 10000 - 17 Febr 1696, 465 •*')„ Toch verrichtte hij ook nog 
werk voor particulieren; Zo ontving hij. blijkens kwitantie van 25 Juli 1686 we
gens geleverde stenen en letterhouwen 19:18'- van de weaen van Wopke Sybrens 
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Wiegersma te Warga (ld. deel KI fol.55). Zulks blijkt ook uit de zestien pagina's 
lange lijst van uitstaande vorderingen in de van 24 tot 28 Jan,1699 gemaakte in
ventaris van zijn n a l a t e n s c h a p . "De steenwaeren met de winckelgereetschappen" 
zijn door Jan Thomasz,,, mr steenhouwer, en Jacob Lous Forssenburgh getaxeerd (en 
door de zoon van de erflater, mr Frans Forssenburgh, voor dat bedrag aangenomen); 
daaronder; 10 hooftsteenen 14 •, een serck 11,-,, de kraan ende twee kettinghs, 
block, losse schuyff, touw ende taly, etc 25 •, het gereetschap tot de winckel 
behoorende 67-, desíypmeulen c,a, 20,-, de blicksteenmeulen c*, 30 -; de schuld 
van 500,- aan Nicolaus Kaan te Dordrecht zal wel ontstaan zijn door aankoop van 
hardsteen. 

Uit het huwelijk van Tjaerd en Margaretha werden (o.m.?) geboren: 
a. Frans Forssenburgh, geb,Leeuwarden c. 1678, verkreeg na het overlijden 

van zijn vader van het Hof van Friesland venìam aetatis mr steenhouwer te 
Leeuwarden (proef 18 Jan,1699). Hij nam 22 Maart 1699 het restant van de bo 
vengenoemde schuldbekentenis van 15 Maart 1680 ad 400 voor zijn rekening 
(gereg, 24 Jan, 1700, gecass, 28 Mei 1701.. gg 92) 16 Dec 1699 blijkt hij te 
Leeuwarden in apprehensie, daarna is niets meer over hem bekend 

b Miria Bona Forssenburgh, geb, c. 1686. 20 Ja n 1699 onder voogdij van 
haar oom Lollius Renici, lid Roz;enkransbroederschap 1714, tr, 1° Leeuwarden 
(ger,) 23 Mei 1711 Joannes van Os. tr, 2° Leeuwarden 5 Mei 1715 Carel de Koster, 
IVv Jacob Lous Forssenburg, geb, Leeuwarden c, 1642, wijnverlater te Amsterdam 

(bij zijn huwelijk), later herbergier aan de Grachtswal te Leeuwarden, tegenover 
de pijnigtoren, lid Rozenkransbroederschap, in leven 1701, tr, Amsterdam (pui) 3 
Mei 1669 Margrite Hofman, geb.Warmond c, 1642, lid Rozenkransbroederschap, inle
ven 1684, 9 Maart 1685 werd Jacob''s (magere) inboedel op verzoek van zijn schuld
eisers geïnventariseerd (y 63). Verschillende familiestukken wist hij te redden, 
door er bij te laten aantekenen. Elisabeth Coyer, Lucia Wieringa, mr Tiaardt 
Forssenburgh toebehorende. 

Uit dit huwelijk (o,m. ?), 

1, Laurens, volgt V 
2. Joannes Jacobs Forssenburg, lid Rozenknvisbroederschap 1696, tr Leeuwarden, 

R.K. statie Nieuwestad 27 Dec,1696 Janke Hayes, lid Rozenkransbroederschap 1702, 
Uit dit huwelijk zeker vijf kinderen, waaronder. 
a. jacob Joannesz, Forssenburg, ged, Leeuwarden 5 Mei 1710, tr,aldaar, Jaco-

bijner kerk 16 Aug, 1733 Elske Adams Krop, waaruit o, m.; 
Catharina Furstenberg, geb, c, 173.6, + Leeuwarden 27.Nov.1825,, tr, 

Ringnier Seijffer, tabakkerversknecht. 
Marijke Birssenburg, geb.Emden 1737, + Leeuwarden21 Febr. 1831, tr.'.aäd,, 

Galileer kern en R,K. statie over de Koornmarkt 8 Nov.1761 Wensel de Wal, 
soldaat. 

Gertrudis Forssenburg, gedoopt Leeuwarden, R,K, statie over de Koorn
markt 19 Sept, 1748, + Leeuwarden 28 April 1812, tr, ald., Galileer kerk en 
R,K statie o/d Koornmarkt 10 April 1785 Frans salviatus sergent. 

V, Laurens Jacobs Forssenburg, geb, c. 1672, timmerknecht 1712, herbergier 
1720, lid Rozenkransbroederschap, tr, (ondertr, Leeuwarden 16 Jan ) 1692 Alde-
gunda Hebbeles, geb, c 1672, 

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen te Leeuwarden gedoopt, waaronder: 
1, Hebbele Forssenburg, ged, R.K. statie Nieuwestad 17 Febr,1696, mr smid te 

Sneek, tr, Leeuwarden 26 Mei 1718 Tjaltje Theunis, waaruit nageslacht te Sneek, 
2, Jacobus, volgt VI, ' • 
3, Joannes Forssenburg, ged, R, K, statie Nieuwestid 10 Febr, 1713, herbergier 

in het Wapen van Zwoll (Oude Oosterstraat) 1737, 
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Yli Jacobus Fursenburg, ged.Leeuwarden, R.K. statie Nieuwestad 31 Maart 1705, 
soldaat, tr, Leeuwarden, Galileer kerk en R.K. statie Nieuwestad 12 Mei 1726 
Akke Aukes; mogelijk is het deze Akke Aukes, die in 1749 werd onderhouden uit de 
armenkas (Quotisatie-cohier Leeuwarden, no,829). 

Jacob Fursenburg is met zijn mede-soldaat Dirk Jans en ander gezelschap op 5 
Maart 1739, des middags tussen vier en vijf uur, geweest in de herberg op Schen
kenschans, even buiten Leeuwarden. Daar ontstond onenigheid tussen Jacob en Dirk 
over de betaling van 1/3 van het bedrag van 15 stuivers, dat de vorige dag door 
Dirk voor vertering aan Jacob was uitgeschoten, Op uitdaging van Dirk kwam het 
tot een degengevecht, waarbij Dirk door Jacob vrijwel dadelijk dodelijk werd ge
wond. De omstanders raadden Jacob aan, te vluchten en verschaften hem daartoe een 
paard. Dien zelfden avond evenwel, tussen acht en negen "uur," werd hij reeds ge
arresteerd in een particulier huis te Huins, waar hij pannekoeken zat te eten. 
Zijn verzet (zwaaien met het pannekoekenmes) mocht niet baten, werd hem later nog 
als verzwarende omstandigheid aangerekend. In het lijvige dossier in het archief 
van het Hof van Friesland bevindt zich nog een brief, door hem - in keurig hand
schrift - in de gevangenis geschreven: 

Aen Bebbele Fursenburg, 
Meester Smidt 
tot Sneek, Cito-cito« 

Seer veelgeagte Broer en Suster, 
Ik laet U.L, weete dat ik met mijn lieve / vrou en kin-

ders nog vris en gesond bin, het / welke ik van herten win-
sche dat het met ü / en U.L, vrou en kinders ook zo weese 
mag, waer / het anders het zou mij van herten leed zijn./ En 
gij weet dog wel, dat mijn lieve vrou de 30 van / September 
is bijvallen van een jonge dochter / en genaemt na U.L, doch
ter Geterut. Vorders / versoek ik van U.L, om mijn kindt Lou-
rens / nog een week mennig tot uwen te houwen / zo lang als 
ik hier wegh kom, En maekt / U niet moijelijk om mij want ik 
verseeker U.L, / dat ik oidt nog noidt zulke gedachten heb / 
gehadt laet staen van gedaen te hebben / Vorders bin ik ver» 
blidt dat gij noch zulken /broerderlijken liefde aen mij be-
toondt / van mij te onderhouden van tobak / waer ik U,L, en 
U lieve vrou dusentmael / dankbaer voor bin en ik hoop, dat 
Godt / Almagtigh het U weeder loone zal, hier of / hier nae-
maels. En waer ik U mijn lieve / broer en suster weer eenege 
gunst / of liefde kan betoone noidt niet na-/ laetig in wee
se m l maer U.L, altidt / bij zal staen en getrou blieve tot 
er dood / Hier meede breek ik af / en verbliëve U.L, veelge
agte broer Jacobus Fursenburgo 
Leeuwaerden den / 14 Octobër Aº 1739 
Voor al de groetenís aen Vrou Straal,/ Doen U ùterste best 
want het komt er op aen 

"Vrou Straal" was getuige ä décharge en uit deze brief bleek dus de mogelijk
heid van beïnvloeding van deze getuige door de familieleden van den arrestant.. 
De brief werd daarom niet ve-zonden maar nog diezelfde dag bij het procesdossier 
gevoegd Sedert 5 Maart zat Jar.ob dus in de gevangenis; eerst op 28 November 1739 
#erd het (onwaarschijnlijk zware) vonnis uitgesproken- "ten exempel wordt de ge
vangene gecondemneert omme bij den scherprechter op t schavot geleidet. aldaar 
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met den sweerde geëxecuteert en van t leven ter doodt gebragt te worden". 
De weduwe bleef met een groot gezin achter; zeker acht kinderen waren uit 

haar huwelijk geboren; daaronder-
1 Pieter, volgt vil. 
2. Joannes Forssenburg, ged. Leeuwarden, R. K, statie Nieuwestad 3 Jan, 1734. 

hoedemakersknecht, mogelijk + Leeuwarden 19 Sept.1778, tr. Leeuwarden, Galileer 
kerk en R„K. statie Nieuwestad 13 Nov. 1763 Tjitske/Tecla Hayes, geb Leeuwarden 
c, 1739, + Bolsward 23 Maart 1816, dr van Haye Dirks en Jetske N 

Hieruit zeker zes kinderen, waaronder: 
a Jacoba Forssenburg, ged,Leeuwarden, R,K statie Breedstraat 23 Maart 

1766, lid Rozenkransbroederschap, + Leeuwarden 4 Jan.1844, tr.ald,. Westerkerk 
en R. K. statie o/d Koornmarkt 1 Juni 1794 Doekle Jacobs de Haan, 

b. jetske/Itisberga Forssenburg, ged.Leeuwarden, R, K. statie Breedstraat 
28 Aug.1770, + Leeuwarden 9 April 1817, 

c. Kees/Cornelius Forssenburg, ged,Leeuwarden R.K. statie Breedstraat 2 
Juni 1776, schoenlapper, + Bolsward 13 0ct,l818 
3-Auke Forssenburg, geb, c. 1737. mr kuiper, tr, Leeuwarden, Galileer kerk 

en R.K. statie Nieuwestad 3 Juni 1759 Rinske Rinnerts Care' 
4 Geertruid Forssenburg, geb 30 Sept.1739. + Leeuwarden 5 April 1813, tr. 

ald., Galileer kerk en R, K, statie Nieuwestad 11 Juli 1762 Johannes Smits, mr 
paruikmaker, + voor Oct 1790, 

Vila Pieter/Petrus Jacobs, ged, Leeuwarden, R.K, statie Nieuwestad 29 Juni 
1728, gardenier, + Leeuwarden 12 Jan,1811, tr.ald,. Galileer kerk en R.K, statie 
't Klooster 29 Mei 1763 Dieuwke Bartels, geb,Leeuwarden 1737 + ald 27 Nov,1810. 

Pieter Jacobs werd dus gardenier eerst waarschijnlijk knecht, later zelf
standig op gehuurd land achter de Hoven, waarop een "nutte" werd gebouwd Ten
slotte, op 28 Juni 1796 kunnen Pieter en Dieuwke deze zes pondematen aankopen 
voor 1884 goudguldens (in klinkende munt ! ) . Belenders zijn, de erven Reneman 
en de priester Tinga ten Oosten, de Potmarge ten Zuiden, N Habbema. en anderen 
ten Westen en het dijkje (= Achter de Hoven) ten Noorden (Gr.consent 9 Dec 1796, 
ee 56) Blijkbaar lag dit land, later de boerderij genummerd L 218, bijzonder 
gunstig voor diefstallen Op 6 Aug,1788, 27 Oct,1800, 29 Sept.1804, 3 Dec,1805 
en 26 juli 1806 verscheen telkens Pieter Jacobs, met zijn zoon Bart, op het stad
huis om aangifte te doen van de verdwijning van kweekproducten en gereedschappen, 
2 violieren, een gouden laken en een anjelier 20 korven aardappelen, 500 worte
len, een leppe, een houwmes en een spijkerbakje "drie heele en twee kindt.jes 
korven met appelen alsmeede een linnen zak met sijpels", het guardenierspraampje 
met e, 200 rode en witte kolen en 2 à 3 saladekorven. 16 bossen gele wortelen, 4 
korven doperwten en 8 korven suikererwten. 

Uit het huwelijk van Pieter en Dieuwke werden 8 kinderen geboren, waaronder; 
1, Anna Vossenberg, ged. Leeuwarden, R.K statie t Klooster II Nov 1765,+ 

Leeuwarden 20 Mei 1842 tr ald,., Westerkerk 13 Mei 1792 Sjouke Harings Wartena 
geb.Wartena c, 1751, vleeshouwer, + Huizum 17 Jan 1826 zn van Haring sjoukes en 
Dieuwke N 

2 Regina Vossenberg, ged,Leeuwarden, RSK, statie
 rt Klooster 25 Sept, 1767, + 

Leeuwarden 2 Juli 1836, tr, ald., Galileer kerk 1 Febr,1789 Johannes Fruitman, 
ged,Leeuwarden, R,K, statie Gr Kerkstraat 20 Sept,1762 tuinier + Leeuwarden 25 
Juli 1821, zn van Franciscus Antonius en Judith Goltenberg 

3 Ba,rtholomeus, volgt Villa, 
4, Gerardus, volgt VlIIb (pag 67), 
5 Agnes Vossenberg. ged Leeuwarden, R,K. statie ''t Klooster 9 Juni 1783, + 

Leeuwarden 5 Maart 1867. tr ald, , R.K. statie 't Klooster 28 Aüg, 1803 Andreas 
Johannes Rooswinkel ged,Leeuwarden R, K„ statie Breedstraat 5 Febr 1784. goud
en zilversmid, + Leeuwarden 18 Juni 1829 zn van Albertus, zilversmid en Ger« 
trudis Duisemljn 
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Villa,, BarthoLomus (bij doop; bi j huwelijk; Albertus, b i j overl i jden: Lamber™ 
tus !):' Vossenberg, geb,Leeuwarden en ged. R.K. s t a t i e p t Klooster 1 Nov,1768, 
gardenier Achter de Hoven L 218, + Leeuwarden 13 April 1855, t r , a l d , , R, K, s t a t i e 
over de Koornmarkt 14 Mei 1797 Tji tske/Thecla van der Kam, ged Leeuwarden, R, K. 
s t a t i e Breedstraat 20 Ma a-t 1776, +Leeuwarden 10 Nov.1846, dr van Jurjen Tjerks, 
wolkanimersgezel, en Klaske Hanzes, Beide echte l ieden werden in 1815 l i d van de 
Broederschap van de Al l e rhe i l i g s t e Rozenkrans in Fr ies land. 

ü i t d i t huwelijk; behalve twee jong-gestorven kinderen; 
1. Petrus Alberts Vossenberg, geb.Leeuwarden 23, ged. R, K. s t a t i e ' t Klooster 

26 Juni 1798 gardenier Achter de Hoven 218, col lec terend voogd der R.K. gemeente 
1821'26, Dec,1862 opgenomen in het R.K. armhuis in de Speelmanstraat, + ald. 7 
F6br,i867, t r Leeuwarden 27 Mei 1821 Weimoed Boven, geb.Irnsum c, 1791, + Leeu
warden 2 5 Juni 1824, dr van Rients Gerr i t s en Geertje Doekes 

Hieruit werd geboren; 
a Tekla Vossenberg, geb, Leeuwarden 25 Sept 1822, dienstbode, + Leeuwarden 

29 Maart 1893 
2 Georgius volgt IXa. 
3 Dorothea Vossenberg, ged Leeuwarden, R.K, statie 't Klooster 28 Aug, 1802, 

groenvrouw. + Leeuwarden 22 Mei 1879 tr.ald.2 Nov,1823 Johannes Christoffel 
Hoffman ged. Leeuwarden, R K. statie o/d Koorr. markt 13 Maart 1797, kleermaker, + 
Leeuwarden 17 Juli 1841, zn van Johann Georg, ...r kleermaker, en johanna Pijper, 

4 Johannes, volgt IXb (pagfie ) 
5 Klaaske Vossenberg, ged.Leeuwarden R.K. statie 't Klooster 26 Juni 1811, 

+ Leeuwarden. R.K. armhuis 8 April 1866 
IXa,, Georgius. (Jurjen) Alberts Vossenberg. geb.Leeuwarden 30, ged.R.K, statie 

t Klooster 31 Maart 1800 koopman en winkelier in verfwaren, + Leeuwarden 23 
Febr.1877, tr 1° Leeuwarden 7 Oct 1827 Maria Molenschot, geb. Rotterdam 31 Juli, 
ged R.K, kerk aan 't Steiger 1 Aug 1807, + Leeuwarden 29 Mei 1854, dochter van 
Cornelia van Alphen (later gehuwd met Adrianus Petrus Molenschot, verver en gla
zenmaker te Leeuwarden),- +•*• ?º Lee.iwaTr.pn 26 Aug 1857 Hela ria Doodkorte, geb, 
Leeuwarden 9 Sept,1818 + ald 19 Juni 1910, dr van Johannes Harmanus, trek-
schipper en Helena Maria Stoug 

Georgius begon als verversknecht bij Molenschot in de Beverstraat (G 121,afge-
br ) trouwde bij hem in en nam de zaak over Tussen 1840 en '48 verhuisde hij 
naar de Voorstreek, bij de Meelbrug (A 259, ook afgebroken), waar zijn zaak tot 
Mei 1870 gevestigd bleef Intussen had hij in Maart 1856 een la.kstokerlj bij het 
oude asland, aan het begin van de Schrans, gesticht 

Uit het eerste huwelijk: 
1 Tecle Vossenberg geb Leeuwarden 29 Aug,1828, + ald 28 Sept 1860, tr,Leeu

warden 9 Juni 1852 Willem Pol. geb ald.19 Juni 1822, goud- en zilversmid, + 
Leeuwarden 14 Aug, 1881, zn van Fredrik, stadsstratennaker, en Sophia Godhelp: 
hij hertr. Leeuwarden 18 Febr 1862 Klar.a Maria Bokkes 

2 Cornelia Maria Vossenberg. geb Leeuwarden 25 Jan 1831, + ald 9 Nov, 1847, 
3 Bartholomeus. volgt Xa. 
4 Dorothea Laurentia V , geb. Leeuwarden 10 Aug 1841, + ald,15 Maart 1851. 
5 Adrianus Petrus volgt Xb (pag.65). 
6 Johanna Vossenberg, geb,Leeuwarden 28 Altg. 1845., + ald, 2 Juni 1847. 
7 Johannes Vossenberg, geb Leeuwarden 8 Mei 1848, zilversmidsleerling, Jan, 

1.871 vertrokken naar Hoorn doch aldaar niet in de bevolkingsadmin opgenomen, 
8 Cornelis Georgius V , geb.Leeuwarden 15 Aug.1852, + ald, 15 April 1855, 
Uit het tweede ,huwelijk' 
9 . Johannes Hermanus Vossenberg, geb,Leeuwarden 16 Nov,1858, Juli 1874 ver

trokken naar Kampen en aldaar in de militaire registers geboekt, 
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XCL, BarthoLomeus Vossenberg, geb Leeuwarden 11 Jan, 1839 koopman in verfwaren, 
+ Leeuwarden 23 Aug 1921. tr ald 27 Jan 1863 Henderina AraaliaStokker, geb.Leeu> 
warden 29 Maart 1840 + ald. 20 Jan 1926 dr van Karolus Eugenius. wieldraaier 
en ürsul;. Smits 

Bartholomeus vestigde zich bij zijn huwelijk in het pand Tuinen- (A 246 thans 
A) 19. nu nog bij zijn kleinzoon (Xlld) in gebruik. Tot 1916 exploiteerde hij de 
lakstokerij op het asland: in de adresboeken van die jaren werd hij aangeduid als 
"fabrikant van lakken en vernissen" 

Uit zijn huwelijk werden geboren 
1 Georgìus Albertus V geb Leeuwarden 4 Dec 1863 •<• ald 8 Mei 1864 
2. Ursula Maria Vossenberg, geb Leeuwarden 1 April 1865 •- ald, 25 Jan 1956 
3 Georgius Albertus volgt Xla 
4 Carolus Eugenius v.. geb Leeuwarden 29 Maart 1869 + ald 30 Oct 1870 
5 Maria Vossenberg zuster Bartholoraea geb Leeuwarden 30 Dec 1870 reli • 

gieuse in de orde "onder de Bogen" te Maastricht + ald 1 April 1953 
6. Garolus Eugenius Vossenberg geb Leeuwarden 2 8 Aug 5 872 koopman in verf 

waren -Ì- Leeuwarden 10 oct 1912. 
7 Tecla Cornelia Vossenberg, geb Leeuwarden 6 Juli 1874 dameshoedenniodiste 

ald + Scheveningen 2 Juli 1936, 
8 levenloze dochter Leeuwarden 8 Nov 1876 
9. Hermanus Antonius V geb Leeuwarden 17 Sept. i878 + ald 28 Dec 1882 
10 Wilhelm Vossenberg geb Leeuwarden 2 Oct 1880 winkelbediende .- Leeuwar 

den 2 Juni 1902 
il Johannes Bernardus volgt Xlb (pag 65 ), 

XZ&. Georgius Albertus Vossenberg, geb. Leeuwarden 17 Febr. 1867 koopimn in 
verfwaren. directeur dirigent van het koor der St Bonifacius kerk "Ad Laudem Dei" 
- Nijmegen 28 Juni 1939 tr 1° Leeuwarden 23 Mei 1893 GeertruidaDorothea Tiche 
laar. geb ald. 20 Nov.1866 hoofdprefectrice van de congregatie der H.Familie in 
de St Dominicuskerk, + Leeuwarden 27 Juni 1931 dr van Benedictus wagenmaker en 
organist van de St Dominicuskerk.. en Everdina veronica van der Werf f tr. 2° Níj 
megen 8 April 1932 Johanna Franciska Vogt geb Winschoten 17 Oct 1871 •- Gronin 
gen 1 Juni 1949; dr van Luikas. koopman en Anna sophia Margaretha Tielemans. 

Na enkele jaren in de zaak van zijn vader werkzaam te zijn geweest, vestigde 
Georgius zich in 1896 zelfstandig in het door hem gekochte perceel Nieuwestad K 
105, In 1904 werd het oude huis afgebroken en vervangen door het tegenwoordige 
pand (architect H.Feddema) per 1 Jan 1918 richtten Georgius, zijn zoon Bartho 
lomeus (Xlla) en zijn broer johannes (Xlb) een firma op. waar de zaken op Tuinen 
en Nieuwestad werden ingabracht; ook werd een eigen verfmalerij (Emmakade 151) 
gesticht Per 1 Jan.1926 werd deze firma weer ontbonden. 

Uit het eerste huwelijk sproten. 
1 Bartholomeus Joseph volgt Xlla. 
2 Everdina Dorothea vossenberg geb. Leeuwarden 19 Oct 1895: apoth ass + 

Utrecht 6Oct, 1928 tr.Leeuwarden 11 Aug 1924 Lourentius Johannes Dankelman geb. 
Hoorn 29 Jan. 1878, winkelchef fa Bervoets + utrecht 27 April 1954 zn van Johan 
nes en Maria Geertruida Schouten en wed1" van Maria Margaretha Tepe, hij hertr 
Utrecht 29 Oct.1931 Geertruida de Jongh 

3. Henderina Ursula Vossenberg. geb.Leeuwarden 17 Juni 1897 '•- Hoorn (auto 
ongeval) 16 Jan.1951. tr. Leeuwarden 2 Aug,1926 Wilhelm Heinrich Voss geb ald, 3 
Juni 1899, firmant herenkledingbedrijf.Flottow, zn van Georg Carl koopman, en 
Maria Elisabeth Hotho hij hertr, Leeuwarden 1 Dec, 1951 Ursula Geertruida Vos 
senberg zuster van zijn eerste echtgenote (volgt) 

4. Dorothea Geertruida V,. geb.Leeuwarden 9 Febr 1899, + ald. 29 April 1899 
5 Ursula Geertruida Vossenberg geb.Leeuwarden 18 Juni 1900 tr 1° ald 28 

Juli 1924 Martlnus Antonius Veltman geb Sneek 17 Juni 1898 chef assurantie 
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kantoor Hoogslag te Leeuwarden, voorz. ver.Oranje Nationaal ald, + Apeldoorn 7 
Aug,1948, zn van Johan Bernard Antoon en Maria Anna K&ºnig; tr 2° Leeuwarden 1 
Dec 1951 Wilhelm Heinrich Voss, wedr van haar zuster Henderina ürsula Vossen-
berg/Apeldoorn, Hoofdstraat 3 2 / 

6 Dorothea Benedicta Vossenberg, geb, Leeuwarden 7 Oct 1901, lapoth. ass, . tr 
Leeuwarden 20 Juni 1933 Johannes Adrianus Elbertus Fennis geb Bussum 11 Nov. 
1905 handelaar in electro-technische en sanitaire artikelen, zn van Johannes 
Hendricus loodgieter, en Diena Bollebakker, /Bussum, Beerensteinerlaan 1./ 

7 Tecla Wilhelmina V, , geb, Leeuwarden 25 Oct.1902, + ald 28 Oct 1911. 
8. Benedictus Gerardus Vostsenberg. geb,Leeuwarden 2 9 Maart 1905. koopman in 

verfwaren aan de Schrans te Leeuwarden 1933 * 51. thans hoofdvertegenw voor Ne
derland vandeRipolin ver f f abrieken. tr Hoorn 21 Mei 1929 Eleonora Maria Lippits, 
geb ai d 5 Febr 1908, dr van Wilhelmus Johannes Andreas, schoenwinkelier, en Pe-
tronella Debora Konijn /Apeldoorn. Cederlaan 21 / 

9 Eugenius Carolus. volgt Xllb 
XIIa„ Bartholomeus Joseph Vossenberg., geb Leeuwarden 7 Sept, 1894, koopman in 

verf en glas. tr. Leeuwarden 19 Febr 1919 Johanna Duterloo. geb. ald 26 Juli 1895, 
dr van Sebastianus, textielkoopman, en Jeltje van der Werff,/L,, Nieuwestad 105/ 

De negenjarige Bartholomeus legde op 18 Jan 1904 de eerste steen voor de nieu
we verfzaak op de Nieuwestad Sedert zijn huwelijk woonde hij enige tijd bij de 
verfmalerij op de Emmakade, die na de liquidatie van de firma Gebrs Vossenberg 
werd opgeheven in 1948 werd een glasslijperij en glas-en-lood atelier aan de 
zaa.k toegevoegd, ondergebracht in de Bagijnestraat, 

üit dit huwelijk: 
1 Geertruida Dorothea Maria Vossenberg, geb Leeuwarden 12 Dec. 1919, tr.ald, 8 

Juli 1947 Joseph Clemens Georg Käller. geb,Leeuwarden 20 Febr 1912. herenmode
detaillist, zn van Heinrich Georg, manufacturier, en Sophia Anna Talermann, 
/Leeuwarden, St jacobsstraat 10./ 

2 Sebastianus Joseph Vossenberg, geb.Leeuwarden 26 April 1921. bouwtechn, 
ambtenaar der gemeente Rotterdam, tr Eindhoven 20 jan 1949 Catharlna Maria van 
Grootel. geb,ald 1 Jan, 1922, dr van Johannes, textielfabrikant, en Martina Maria 
Damen,/Rotterdam, Brussestraat 14 a,/ 

3 Georgius Albertus, volgt Xllla. 
4, Juliana Vossenberg, geb.Leeuwarden 10 Nov, 1925, tr.ald, 21 Nov. 1949 Sijtze 

Petrus Bonifacius van der Heide, geb Dokkum 1 Febr,1920, schoenwinkelier, zn van 
Jozeph, schoenwinle lier, en Bibiana Maria Theodora Wïïst,/Almelo, Grotestr, 108,/ 

5, Johanna Maria Vossenberg, geb Leeuwarden 28 Nov,1927, + ald 10 Juni 1933, 
6, Bartholomeus Joseph, volgt XlIIb. 
7, Johanna Maria vossenberg, geb Leeuwarden 24 Febr 1934, verpleegster, /reizend/ 
XlIIcto Georgius Albertus Vossenberg, geb, Leeuwarden 20 Juli 1923, ijzerwaren-

fabrikant-- tr. Nieuwkoop 28 Juni 1952 Johanna Teuntje Bodegraven geb ald, 29 Dec, 
1919, dr van Nicolaas, ijzerwarenfabrikant, en Aartje de Horn en gesch echtgen, 
van Henri Knopper /Nieuwkoop, Zuideinde 8 0 / 

üit dit huwelijk: 
1, Nicolaas Georgius Vossenberg, geb,Gouda 20 Jan,1953 
2, Georgius Albertus Vossenberg, geb„ Gouda 13 Febr, 1955. 
3 Bartholomeus Joseph Vossenberg, geb.Gouda 21 Juni 1956, 
XlIIbo Bartholomeus Joseph Vossenberg, geb,Leeuwarden 21 Juni 1929, koopman 

in verf en glas;; tr, Leeuwarden 15 Juli 1957 Margaretha Maria Buiel, geb ald 23 
Oct 1934, dr van Mr johannes Theodorus Hermanus, advocaat en procureur en Agatha 
Maria van Erp,/Leeuwarden césar Franckstraat 19 c'/ 

üit dit huwelijk: 
1 Bartholomeus Joseph Vossenberg geb,Leeuwarden 27 Juni 1958 
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Familiegroep Vossenberq 23 Mei 1919, v.ln.r, Benedictus Tichelaar (1841-1921) . Everdina Veronica 
Tichelaar-van der Werff (1840-1920), Georqius Albertus Vossenberq (1867-1939). Geertruida Dorothea 
Vossenberq-Tichelaar (1866-1931) .. Bartholomeus Joseph Vossenberq (1894- ) , Johanna Vossenberq-
Duterloo (1895- ) met Geertruida Dorothea Maria Vossenberq (19.19- ) . Bartholomeus Vossenberq 
(1839-1921) en Henderina Amalia Vossenberq-Stokker (1840-1926). 



Xllb. Eugenius Carolus Vossenberg, econ, drs, geb Leeuwarden 8 Oct.1907, ambt 
Departement van Economische Zaken, tr ' s»GravenlB ge 22 Jan.1941 Maria Anna Borg-
stein. geb Gouda 28 Juli 1917,, dr van Jan en Maria van der Veer. ./• s-Gravenhage, 

Uit dit huwelijk- Thomsonplein,28./ 
1. Eugenius Benedictus Georgius Vossenberg geb,' s-Gravenhage 28 Jan,. 1943 = 
2 johannes Bartholomeus Vos><enberg, geb, - s-Gravenhege 10 Mei 1946= 

Xlb* (van pag„62).Johannes Bernardus Vossenberg, geb.Leeuwarden 19 Dec 1882, 
koopman m verfwaren, -ir Leeuwarden 24 Dec 1943, tr Steenwijkerwold 17 Juli 1911 
Alagonda Susanna Maria Kuhlmann. geb.Leeuwarden 27 Mei 1887. dr van Henricus Egi
dius manufacturier, enjìgnes Cecilia Rooswinkel; zij hertr, Leeuwarden 2 Juni 
Î954 Klaas Terpstra, oud-gardenier./Leeuwarden St Jozephspension,Voorstreek 62./ 

Johannes Bernardus ging 3 Dec 1904 met zijn broeder Carolus Eugenius (Xa-6) 
een vennootschap aan ter uitoefening van de íândel in verfwaren. glas, oliën en 
aanverwante artikelen in den uitgebreidsten zin, welke vennootschap in 1912 door 
het overlijden van Carolus werd ontbonden Van 1918 26 was zijn zaak gefuseerd 
met die van zijn broeder Georgius Albertus (Xla) en diens zoon 

Uit zijn huwelijk: 
1 Henderina Amalia V .. geb Leeuwarden 29 Mei 1912, + ald,31 Juli 1917 
2 Agnes Cecilia Vossenberg, geb,Leeuwarden 4 Maart 1914, med.analyste 
3 Bartholomeus Aloysius, volgt XIlc, 
4 Egidius Henricus, volgt Xlld 
XIIc<, Bartholomeus Aloysius Vossenberg, geb,Leeuwarden 28 April 1916, cellist 

Radio Philharmonisch orkest, tr Oudenrijn 31 Mei 1948 Lucia Anastasia Heyster, 
geb Tiel 11 Febr 1913. dr van Johannes jacobus en Regina Ruijs /Hilversum, 

Uit dit huwelijk; Eikenlaan 20./ 
1. Francisca Geertruida Alagonda Vossenberg. geb,Oudenrijn 14 Sept.1949-
2. Johannes Bernardus Jacobus Vossenberg, geb. Hilversum 4 Aug, 1951, 
Xlld» Egidius Henricus Vossenberg geb.Leeuwarden 8 Mei 1919, koopman in verf

waren, tr Leeuwarden 21 April 1952 Anna MariadeWit. gebald, 28 Dec. 1921, dr van 
Michaei Stendert, grossier herenkleding, en Agnes Hendrika Smit,/L , Tuinen 19,/ 

Uit dit huwelijk; 
1 Bernardus Michaei Jozef Vossenberg, geb,Leeuwarden 5 Mei 1955 
Xb (van pag,61), Adrianus Petrus Vossenberg, geb.Leeuwarden 24 Dec 1842, hor

logemaker + Leeuwarden 29 Mei 1881, tr,ald.17 Mei 1866 Sybrigje Tichelaar, geb, 
Leeuwarden 9 Juni 1845. ••• ald, 15 Nov 1899, dr van Gerrit, trekveerschipper, en 
Dieuwke Romkes Riemersma 

Uit dit huwelijk; 
1. Maria Hedwiges Vossenberg, zuster Maria Gonzagua van het H,Hart van Jezus;, 

geb. Leeuwarden 25 April 1867, religieuse van de congregatie der zuste.cs : peniten
ten der 3e orde van den H,Franciscus (St Lucia gesticht te Rotterdam), ingetre
den 21 Oct.1885, gekleed 13 Dec 1885, geprofest 27 Dec, 1897, + Muiden. St Jozef 
gesticht 15 April 1919, 

2, Dorothea catharina Vossenberg, geb, Leeuwarden 4 Febr 1869, + Berchem (bij 
Antwerpen) 24 Juni 1937, tr.Leeuwarden 5 April 1916 Petrus Paulus Augustinus van 
Pelt, geb Antwerpen 2 9 Mei 1875, schoenmaker, zn van Joannes Baptista en Maria 
Sophia van den Bogaert en wedr van Paulina Maria Ferdinanda Flamand 

3 Heiaria Vossenberg geb Leeuwarden 5Nov.1871, winkeljuffrouw, + Leeuwarden 
28 Dec.1952 

4 Hedwiges Gerarda Vossenberg. geb,Leeuwarden 1 April 1874, religieuse in de 
orde der Franciscanessen +Lichtenvoorde, St Joseph gesticht 22 April 1918. 

5, Henderina Amalia Vossenberg, geD,Leeuwarden 26 Maart 1876, religieuse in 
de orde der Franciscanessen, 

6 Catharina Helena V . geb Leeuwarden 27 Dec,1878 + ald 14 Dec.1885 
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JJ'b (van pag 6.1} Johannes Vossenberg, geb Leeuwarden en ged R K statie 't 
Klooster 21 Juni 1805 g-'rdenler Achter de Hoven L 209. + Leeuwarden 31 Mei 1859, 
tr.ald. 16 Mei 1830 Johanna Dames, geb Leeuwarden 8 Febr 1807 gardenierse. + 
Leeuwarden 26 Maart 1887 dr van Carolus Philippus. koopman, en Catharina k rets. 

Uit dit huwelijk: 
1 Tecla Vossenberg, geb Leeuwarden 10 Oct 1835, + ald 18 Jan 1929 tr Leeu 

warden 20 Juli 1892 Johannes Fransen geb Huizum 17 Dec 1830, timmerman *- Leeu 
warden 11 Nov. 1913, zn van Wijbe Wijtzes en Tietje Hendriks Hoekstra en wed1" van 
Dorothea Drauisma. 

2. Carolus Philippus, volgt Xe 
3 Bartholomeus Vossenberg, geb Leeuwarden 15 Nov. 1839 gardenier. kosterRK, 

kerk, koopman in boenderwerk, loper + Leeuwarden 30 Jan 1925 tr al.d.1 Juni 1868 
Franciska Beerents, geb Leeumrden 16 Juni 1845 + ald 26 Mei 1911, dr van Egi 
dius, timmerman, en Dorothea Arnoldus 

4 Catharina Vossenberg, geb Leeuwarden 23 Mei 1842, «• Zeddam 10 Nov 1936, 
tr Leeuwarden 1 Juni 1868 Johannes Christiaan Wybenga, geb ald 23 Sept 1844, 
boekdrukker zn van Jantje Jans Wybenga, koopvrouw 

5 Petrus Vossenberg geb Leeuwarden 20 Sept. 1843 gardenier en winkelier < 
Leeuwarden 28 Nov.1929 tr ald 26 Mei 1870 Elisabeth Jongma, geb Leeuwarden 9 
April 1840. + ald 26 Mei 1924 dr van Domimcus Ypes landbouwer en Pietje Wij 
bes Talsma, 

6. Elisabeth Martina Vossenberg geb Leeuwarden 18 April 1845 + ald 30 April 
1880.. tr.Leeuwarden 9 Mei 1872 Ype Jongma, geb ald 24 Dec. 1844 koemelker, i-Leeu 
warden 17 Sept,1915. zn van Dominicus Ypes. landbouwer en Pietje Wijbes Talsma. 

7 Georgius Albertus V,, geb Leeuwarden 12 Dec,1846, + ald 31 Dec 1851 

I e Carolus Philippus Vossenberg., geb Leeuwarden 20 April 1837. gardenier op het 
overzet bij Huizum, L 209, •'- Leeuwarden 4 April 1884, tr.ald. 26 Mei 1870 Eirbera 
Hoekstra, geb,Huizum 4 Mei 1845 gardenierse, .- Leeuwarden 17 Jan 1935, dr van 
Anne Jacobs en Thecla Mientes van der Werff 

Uit dit huwelijk: 
1 Jobanra : Maria Vossenberg, geb Leeuwarden 12 Mei 1871 'r s Gravenha ge 27 

Maart 1891. tr.Leeuwarden 1 Maart 1890 Martinus Franciscus van den Heuvel geb. 
Vughr. 13 Mei 1858 gardenier en winkelier + Anloo 26 Nov 191.3 zn van Johannes 
Mathijs en Anna Cornelia van der Meijden en wedr van Johanna van iersel 

2 Andreas, volgt XIc 
3 Thecla vossenberg, geb.Leeuwarden 19 Juli 1875, + Venray 22 Juni 1931 
4 Catharina Vossenberg geb Leeuwarden 14 Sept 1877 + ald 2 Jan 1931 
5 Elisabeth Martina Vossenberg- geb, Leeuwarden 8 Febr 1881, *• Franeker 8 Jan. 

1945 tr.Leeuwarderadeel 6 Mei 1919 lede Frankena. geb Koudum (H,0,) 1.8 Mei 1877. 
koster en sigarenwinkelier + Leeuwarden 16 Aug.1941, zn -van Síetze, kleermaker, 
en Grietje Broers de vreeze en wed1" van Hieke Stienstra 

IIcr, Andreas Vossenberg geb Leeuwarden 27 Jan, 1873. gardenier en winkelier 
in groenten, + Franeker 2 Sept.1949, tr. Leeuwarden 21 April 1897 ïttje sinnema, 
geb Warga 29 Sept,1871. + Leeuwarden 5 Juni 1940, dr van Folkert Lucas slager, 
en Tietje Alberts Smits 

Uit dit huwelijk; 
ì, Barbera Vossenberg, geb Leeuwarden 28 Jan 1898 tr.ald 31 Mei 1920 Hi.jlke 

Veltman, geb, Heeg 9 Maart 1898,, slager, zn van Paulus. meesterknecht houthandel, 
en Fokje van der We ij /Leeuwarden, van Miereveltplantsoen 2,/ 

2, Têkla Vossenberg, geb,Leeuwarden 2 8 Juni 1899, tr ald 31 Mei 1922 jan 
Vriesenga^ geb Franker 11 Juli 1894. handelsreiziger, znvan Willem, caféhouder, 
en Sieuwke Halma,/Leeuwarden, 3e Vegelindwarsstraat 33./ 

3. Carolus Johannes Vossenberg, geb.Leeuwarden 1 Juni 1901. koopman in groen-
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ten en fruit, tr.Leeuwarden 13 Oct,1937 Petronella ArnoldaAíina Maria Duijm, geb. 
ald.5 Febr,1913, dr van Pranciscus Georg, drukker., en Elisabeth Bezem, /Leeuwar
den, verstolkstraat 40./ 

4 Catharina Vossenberg, geb Leeuwarden 11 Jan 1904, tr ald 24 Nov„1926 Johan-
nes Catrinus Kuipers, geb.Bolsward 1 April 1903, handelsreiziger.- zn van Theodo» 
rus stoffeerder, en Maria van oosterbaan,/Meppel, Ceintuurbaan 41,/ 

5 Juliana Vossenberg, geb Leeuwarden 10 Aug,1905, tr ald.9 Oct, 1929 Sikke 
Jacobus van der Veer geb,Leeuwarden 20 Dec, 1905, kellner, zn van Abel Johannes 
fabrieksarbeider, en Christina Broekhuizen, /Leeuwarden, van Sijtzamastraat 17./ 

6, Geertruida Vossenberg, geb Leeuwarden 13 Febr 1907, tr.ald.20 Mei 1932 
Daniel Wielinga, geb Leeuwarden 8 Dec 1905, kapper, zn van Berend Pieter. koop
man, en Tekela van Zomeren, /Leeuwarden, Noorderweg 18./ 

7, Elisabeth Maria Vossenberg, geb Leeuwarden 13 Aug.1911, tr.ald, 19 Aug.1935 
Johannes Lambertus Polkers, geb Groningen 1 Maart 1908, etaleur, zn van Herman» 
nus Hinderikus Josephus, huisschilder, en Gezina Elisabeth Hilsema, /Leeuwarden, 
Goudsbloemstraat 29./ 

8, Polkert Vossenberg, geb Leeuwarden 18 Aug 1914, vertegenwoordiger, tr, Am
sterdam 23 Dec, 1946 Alijda Burghardt, geb.ald,5 Sept,1912, dr van Cornelis Nico • 
laas Pieter en Alyda Elisabeth van den Bergh, /Alkmaar, Straatweg 83./ 

9 Rudolphus Vossenberg, geb Leeuwarden 27 Juni 1916, magazijnbediende, emi
greerde in 1951 naar Australië, tr ald.18 Mei 1957 Carolina van der Eijnde, 
/Arleville Australië,/ 

VlIIb (van pag, 60).., Gerardus Pieters Vossenberg, geb,Leeuwarden, ged, B. K. 
statie ' t Klooster 12 Maart 1775, koopman, + Franeker 19 Juli 1820, tr.Leeuwar-
den, R,K. statie over de Koornmarkt 22 Mei 1796 Agatha Maria de Leeuw, ged,Leeu
warden, R.K. statie Breedstraat 13 Mei 1770, + Leeuwarden 1 April 1842, dr van 
Sybiand Wytzes en Anna Jans de Vries; zij hertr.JLeeuwarderadeel 12 Nov,1822 Hen-
dricus pranciscus Rooswinkel, fabriqueur. 

Gerardus en A-gatha, winkeliers vooraan op de Noordkant van het Vliet, deden 
31 Jan 1805 aangifte van diefstal uit hun winkel. Iemand, die de avond te voren 
voor een oortje mosterd had gehaald, werd er van verdacht, tevens 40 â 50 doeken 
te hebben meegenomen, n, 1, een pakje bonte doeken van loeien een pakje "donkere 
en ligt paarse, divers vmn grootte". 

Uit dit huwelijk; 
1 Petrus Agaíhus, volgt IXc, 
2, Sybrandus Vossenberg, ged Leeuwarden, R„K, statie Grote Kerkstraat 16 juli 

1804, + Leeuwarden 17 Nov 1813. 
IXc Petrus Ågathus Vossenberg, ged, Leeuwarden, R. K, statie Gr„Kerkstraat 11 

Mei 1802, schoen laarzen- en leestenna ker, + Leeuwarden 19 April 1865, tr,ald, 
18 Mei 1823 Eva Bijlsma, geb,Leeuwarden 7 Oct,1799. + ald, 28 Jan, 1881, dr van 
Michiel, soldaat onder de guarde, en Margrita Hesseling, 

Uit dit huwelijk; 
1 Hendericus Pranciscus V,, geb Leeuwarden 11 Oct.1824, + ald,3 Dec, 1824, 
2, Gerardus Everhardus, volgt Xd. 
XcL Gerardus Everhartlus Vossenberg^ geb. Leeuwarden 23 J&n, 1829, schoen- en 

lefstenmaker, + Leeuwarden 17 Dec, 1905, tr.ald. 1 Mei 1853 Hillegonda Swijtzer, 
geb, Leeuwarden 30 Mei 1832, +.œld, 18 April 1895, dr van joseph, justitie-dienaar, 
en Maria Benning, 

1, Petrus pranciscus, volgt Xld. 
2, Joseph Joannes, volgt Xle (pag,69), 
3, Johannes Hendericus V,, geb Leeum rden 2 8 Mei 1857, + ald, 11 Nov, 1861 
4 Sybrandus Petrus Vossenberg, geb,Leeuwarden 19 Aug,1859, + ald. 25 Sept. 1859, 
5 Maria Margaretha Vossenberg, geb Leeuwarden 17 Mei 1861 + 1 ád 6 Nov, 1863 
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6 Maria Margaretha Eva Vossenberg geb Leeuwarden 21 Febr J864 !' Utrecht 17 
Juni 1941 tr Leeuwarden 13 Mei 1885 Jacob Pieter Lubberts geb a.d 5 jan.1862 
kleermaker Uitrecht 21 Mei 1924 zn van Joseph kleermaker en Johanna de Boer 

7 Agatha Catharina V geb Leeuwarden 11 Aug 1866 •- ald. 22 Maart 1888 
8. Franciscus joannes volgt Xlf (pag70 . 
9 Johannes Hendericus volgt Xlg (pag.73; 
10 Francina Petronella V geb. Leeuwarden 4 Nov 1 872 "•• ald 17 Febr 1873 
11 Mathias Pefcrus volgt Xlh ì.pag 71) 

XIcL, Petrus Franciscus Vossenberg, geb.Leeuwarden 2 4 Maart 1853, schoenmaker 
»- Rotterdam 10 April 1902 tr Leeuwarden 18 Mei 1878 Adriana Helena Bollen, geb 
Vledder 28 Oct 1851 •••- 's Gravenhage 22 Mei 1934 dr van Casper Sulvester land 
bouwer en Hendei ika van der Linde 

Uit dit huwelijk, 
1 Hillegonda Maria El ìsabeth vossenberg geb. Leeuwarden 10 Mei 1879 *• 's Gra 

"enhage 19 Juli 1949 tr.Rotterdam 22 Aüg 1906 Lucas Anthonius Kleven geb.vled 
der 27 Oct 1878 zn van Jan vrijboer en Johanna Petronella Lucassen. .•" s Gra 
venhage, Danckertsstraat 73 . 

2 Casper Silvester Gerardus volgt Xlle 
3 Henderika Maria Vossenberg geb Leeuwarden 8 Nov.1881 tr.Rotterdam 22Nov 

1916 Theodorus Antonius Derkzen geb. Bemmel 13 Mei 1886,. zelfst. granietwerker 
zn van Reinerus. schipper en H3 ndrina Maria Cornelissen /Apeldoorn Ravenweg 64 / 

4- Maria Margaretha V- geb. Leeuwarden 29 Nov 1883 + ald 5 Aug. 1884. 
5 Gerardus Everhardus v. geb. Leeuwarden 9 Dec 1884 ì- ald 11 Aug 1885 
6 Maria Elisabeth Vossenberg geb Leeuwarden 20 April 1886, emigreerde in 

1954 naar Nieuw-Zeeland tr Rotterdam 22 Nov.1911 Ferdinand johannes IJland geb. 
ald 9 Jan 1880 tandheelkundige + Haarlem 6 Nov 1940 zn van Hendrik Jacobus en 
Dorothea Wilhelmina Mina van Asperen 

7 Gerarda Everharda Vossenberg geb Leeuwarden 7 Nov 1887 verkoopster te 
s Gravenhage, + ald 6 Juni 1950. 
8 Bartholomeus Hendrikus V, , geb.Leeuwarden 21 Oct 1888 ^ ald,7 Juli 1889 
9 Agatha catharina Maria V. geb Leeuwarden 9 Oct 1889 <"- ald 4 Maart 1890 

10, Levenloze zoon, Leeuwarden 2 April 1891 
1:'.- Gerardus Jozef Vossenberg geb Leeuwarden 13 Juni 1892, '•• ald. 24 Nov. 1892 
12 Paulus Petrus Franciscus V. geb Leeuwarden 6 Sept. 1893 s-ald 19 Maart 1894 
13 Levenloze zoon Leeuwarden 30 Dec.1894 
14 Paulus Frederikus V,,. geb Leeuwarden 5 Maart 1896 + ald 7 Maart 1896 
15 Petrus Franciscus V, geb.Leeuwarden 21 Dec 1896 + ald 22 Dec. 1896. 
16 Levenloze dochter. Leeuwarden 17 Dec 1897. 

Xlle» Casper Silvester Gerardus Vossenberg, geb,Leeuwarden 28 Aug. 1880; behan 
ger-stoffeerder, + Eindhoven 27 Febr 1941, tr,Wymbritseradeel 25 Febr 1905 Akke 
Bakker. geb.Tirns 29 April 1880 dr van Michiel., verver een Geesje de Heij 
/Eindhoven Broekseweg 63,/ 

Uit dit huwelijk: 
1, Gesina Maria Vossenberg geb. Leeuwarden 1 Aug 1906. tr Eindhoven 28 Aug. 

1931 Johannes jacobus cornelis van Dijk. geb Helmond 17 Juni 1906. waterbouw kun 
dig opzichter en constructeur, zn van Hendricus Jacobus aannemer van bouwwerken, 
en Geerdina Maria Raaymakers /venlo, Sloot 21./ 

2 Adriana Helena Vossenberg. geb,Leeuwarden 25 Aug 1908.. tr Arnhem 19 Aug 
1938 Petrus Franciscus Mouton. geb Zutphen 10 Juni 1907, aannemer van waterwer 
ken. zn van Camille en Aaltjen Kruitbosch /Arnhem, Huighenslaan 43./ 

?, Agatha Hendrika Maria Vossenberg, geb.Rotterdam 4 Nov 1909. tr. Eindhoven 
20 Dec 1934 Wilhelmus Gerardus Lambertus Jacobus Dìrkx geb Blerick 17 Nov 1907 
koopman zn van johannes Lambertus en Maria Anna van de Laarschot. /Eindhoven 

Ie Wilakkerstraat 4„. 
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4. Petronella Franclsca Hillegonda Vossenberg, geb. Helmond 9 Nov.1910, ongeh, 
5. Wietsche Vossenberg, geb.Helmond 3 Jan. 1912. tr,Eindhoven 22 Aug, 1941 Pre-

derich Wilhelm Verhees., geb,Solingen (Dld ) 7 Sept,1913, koopman, zn van Wilhel
mus en Helena Kiiui.ti.nns /Mierlo-Hout, jan van Brabantweg/ 

6 Petrus Franciscus, volgt XIIlc 
7 Michael Joseph Vossenberg, geb Helmond 30 Juni 1922, ontwerper,, tr Mierlo 

16 Aug 1954 Maria Wilhelmina Janssen geb. Someren 19 Dec. 1923. dr van Jacob Hen
drik en Johanna Kuijpers /Eindhoven. Broekseweg 63./ 

XIIlc, Petrus Franciscus Vossenberg, geb Helmond 5 Juni 1913, boekhouder, tr 
Eindhoven 17 Mei 1943 Maria Alida Catharina Heynes, geb.Bandoeng 9 Aug 1917.. dr 
van Thomas Daniel en Maria Elisabeth Wissink /Arnhem, Merelstraat 12./ 

üit dit huwelijk 
1 Marianne Vossenberg- geb.Arnhem 1 Nov 1947, + ald 17 Nov.1947, 
2 Robertus Peter Michael Vossenberg geb Arnhem 3 April 1949. 
3 Marianne Elisabeth Alida Maria Johanna Vossenberg- geb,Arnhem 13 Nov 1951 
4 Peter Casper Thomas Johannes Vossenberg, geb. Arnhem 27 Jan, 1954 
Xle (van pag. 67)«, Joseph Joarmes Vossenberg, geb,Leeuwarden 27 Dec 1854. be

hanger stoffeerder + Leeuwarden 17 Aug, 1901 tr.ald. 17 Aug, 1878 Johanna Catha
rina veldman, geb,Leeuwarden 6 Aug.1855- + ald.13 April 1923. dr van Johannes 
Martinus, kleermaker, en Fronica Fransen, 

Uit dit huwelijk, 
1 Hillegonda Maria Agnes Vossenberg, geb,Leeuwarden 9 Jan 1879, + ald 4 Juni 

1903 tr.Leeuwarden 14 Mei 1898 Christiaan Meijer, geb. ald, 1 Maart 1875, pakhuis 
knecht, + Leeuwarden 13 Febr.1954, zn van Bernardus Lambertus, ziekenoppasser 
en Sipkje van Rijs» hij hertr Leeuwarden 2 Nov, 1904 Grietje van Asperen, 

2. Johannes Martinus, volgt Xllf. 
3, Veronica Adriana Vossenberg, geb, Leeuwarden 21 Sept 1883, + Amersfoort 5 

Maart 1947, tr, ald,3 Jan,1905 Willem de Ruiter, geb.Amersfoort 25 Dec 1881 met 
selaar, +Amersfoort 8 Febr 1953, zn van Elbert en Hendrika Elberdina van Burink 

4 Agatha Catharina Vossenberg. geb. Leeuwarden 26 Juni 1885, tr,ald,20 Jan, 
1904 Auke van der Veen, geb,Leeuwarden 9 Maart 1880, arbeider, + Leeuwarden 7 
Nov,1945, zn van Jan, schipper, en Pietje Schreinder,/L,Schalk Burgerstraat 28,/ 

5, Angenes Maria Vossenberg, geb Leeuwarden 15 Mei 1887, + Amersfoort 19 Sept 
1935, tr.ald. 26 Juni 1907 Eerardus m n Ouwerkerk, geb, Amersfoort 20 Mei 1886 
zn van Teunis en Elisabeth Geurts /Amersfoort, Pothstraat 17./ 

6 Gerardus Everhardus Petrus Vossenberg, geb, Leeuwarden 23 Mei 1890,„ marinier, 
+ Little Rock (Arkansas, U.S 1 A,.), Veterans hospital 3 pebr 1947. 

7, Joseph Mattheus, volgt Xllg, 
Xllfs, Johannes Martinus Vossenberg, geb,Leeuwarden 28 Juli 1881, stoker Kon 

Marine, + Den Helder 7 Jan,1940, tr,Leeuwarden 15 Nov,1905 Catharina Franconi, 
geb,ald 6 jan 1882, + Den Helder 1 Febr,1955, dr van Geeske Franconi, 

Uit dit huwelijk; 
1, Geeske Vossenberg, geb, Leeuwarden 17, Aug, 1906, tr. Amsterdam 28 Sept, 1932 

Andries Petrus Lambert Bia, geb Amersfoort 21 Mei 19Q3, controleur C, C. D,, zn van 
Andries Petrus Lambert en Jannetje van Unen, /Eindhoven, Halvemaanstraat 15./ 

2, Joseph Wijbren, volgt XlIId, 
IlIId» Joseph Wijbren Vossenberg, geb.Den Helder 18 Mei 1915, adm,hoofdambt 

bij de gemeentel, water- en lichtbedrijven ald,, tr Den Helder 7 Aug,1939 Geer 
truida Bandt, geb ald, 29 Maart 1917, dr van Gerrit en Geertje Smits. 

Uit dit huwelijk; /Den Helder, Krugerstraat 9.</ 
1 Catharina Vossenberg, geb,Den Helder 3 Maart 1940 
2 Greta Vossenberg, geb.Den Helder 7 Aug,1945, 
3 Johanna Martien Vossenberg. geb,Den Helder 21 Dec,1956, 
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Xllgo Joseph Mavtheus. Vossenberg. geb. Leeuwarden 18 Juni 1898, verwarmings-
monteur + Amsterdam 18 Oct.1956, tr 1° Leeuwarden 18 Oct. 1919 (ontb.blj vonnis 
Arr Rb.Leeuwarden 3 Oct. 1929., ingeschr 16 Nov. 1929) Jantje de Jong geb.Muiden 
22 Aug.1899, dr van Tamme arbeider, en Jantje Visser zij hertr Schoterland 29 
Jan 1931 Tinus Wijnand. handelaar in lompen /Haarlem Holsteijnstraat 4/: tr. 2° 
Leeuwarden 3 Sept, 1932 Stientje van der Veen, geb,ald,26-Mei Ï908, dr van Auke 
arbeider, en Agatha catharina Vossenberg (Xle 4) en wede van Arnoldus Tombal 
electricien./Amsterdam, Ruysdaelstraat 118./ 

"jopie" Vossenberg was een bekend voetballer (tussen 1932 en ' 36 speelde hij 
in het eerste elftal van de v.v "Leeuwarden"),, later ook scheidsrechter en trai 
ner van diverse verenigingen (o. a "Rood-geel"). 

Uit het eerste huwelijk: 
1- Joseph Joannes, volgt Xllle 
2 Tamme, volgt XlIIf 
Uit het tweede huwelijk 
3. Anne Catrinus Vossenberg, geb.Leeuwarden 10 Oct 1933 kassier, tr.-'t Zandt 

(Gron.) 27 Juni 1958 Alina catharina Brouwers, geb.ald 22 Juli 1937, dr van Si 
mon, landbouwsmid en Alina Hoek. /Amsterdam, Ruysdaelstraat 118./ 

XlIIe,, Joseph Joannes Vossenberg, geb. Leeuwarden 7 Maart 1920, batonwerker, 
tr.Haarlem 29 Nov, 1945 Lidia Johanna Smit, geb.Haarlem 4 Febr. 1917,, dr van Hen
drik, koopman, en Cornelia Akersloot, /Haarlem, Boogstraat 12./ 

Uit dit huwelijk: 
1. Hendrik Joseph Vossenberg, geb Haarlem 21 Oct.1946 
2. josephine Lidia Vossenberg, geb.Haarlem 28 April 1952, 

XlIIfu • Tcarme Vossenberg geb,Leeuwarden 14 Juli 1921, rij instructeur, tr, 1° 
Haarlem 7 Oct, 1942 (ontb. bij vonnis Arr.Rb.Haarlem 19 Nov 1957, ingeschr 17 Dec, 
1957) Veronica Adriana de Ruiter, geb,Amersfoort 22 Juli 1912, dr van Willem, 
metselaar, en Veronica Adriana Vossenberg (Xle-3)/Haarlem, Sperwerstraat 42/: 
tr. 2° Beverwijk 1 Juli 1958 Henriette Margaretha Eversdijk, geb. Amsterdam 17 Mei 
1911, dr van Abraham Cornelis en Maria jacoba Prederika Wijnberg, /Beverwijk, 
Creutzberglaan 222./ 

Uit het eerste huwelijk; 
1. Magdalena Vossenberg, geb.Haarlem 17 Juli 1943. 
2. Jantje Josephina Veronica Vossenberg, geb,Haarlem 30 Dec. 1944 

Xlf (van pag,68). Francìscus Joannes Vossenberg, geb,Leeuwarden 11 Oct,1868, 
caféhouder, + Amsterdam 21 Nov, 1921, tr,ald,22 Mei 1895 Helena van Zetten, geb, 
•" s-Gravenhage 18 April 1870, + Amsterdam 17 Juli 1933, dr van Willem en Theodora 
Mulder, 

Uit dit huwelijk: 
L Wilhelmina Johanna Vossenberg, geb,Amsterdam 18 Sept,1896, tr,ald,12 Aug-

1920 Jacobus Johannes Stahlhöfer, geb.Amsterdam 30 Jan, 1894, garagehouder en 
taxidienstondernemer, zn van Jacobus en Hendrika Hoogesteijn, /Amsterdam, van 
Ostadestraat 296../ 

2. Franciscus Albertus, volgt Xllh. 
3, Johanna Henderika Vossenberg, geb. Amsterdam 18 April 1899, + ald,28 Jan, 

1951, tr, Amsterdam 19 Oct, 1933 Jacobus Johannes Brugman, geb, ald. 8 Sept, 1897, + 
Amsterdam 9 Juli 1955, zn van Jacobus en Maria Roest. 

4, Helena prancisca Vossenberg, geb,Amsterdam 22 April 1901, tr.ald,12 Sept, 
1933 pranciscus Johannes Atbeitus Knijper, geb, Amsterdam 6 April 190C„ expediteur, 
zn van Petrus Pranciscus Maria en Maria Johanna Agnes Verburgt, /Amsterdam, 
's-Gravelandseveer 5./ 

51 Theodora Louisa Vossenberg, geb, Amsterdam 15 Maart 1904, tr.ald, 1 Juni 1933 
Josephus Cornelis Antonius Zandvliet, geb.Amsterdam 19 Mei 1904, chauffeur mon
teur, + Amsterdam 17 Aug,1958, zn van Petrus jacobus, timmerman, en Anna Maria 
Bockling,, /Amsterdam, Hendr.de Keijzerplein 17, / 

Xllh^ Franciscus Albertus Vossenberg. geb.Amsterdam 1 April 1898. technicus, 
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emigreerde naar Philadelphia, U.S.A, . tr, Amsterdam 20 Dec. 1923 Bertha van Smir • 
ren, geb,ald,9 Juni 1899, dr van Willem en Jannetje Hendrika Bruijnzeel 
/Shafford Pa,, U. S, A./ 

Uit dit huwelijk; 
1 Franciscus Albertus Vossenberg, geb.21 Oct, 1926., arts, 
2. Willem Pieter Vossenberg. geb 24 Nov.1928, techn.verkoper. 
Xlg (van pag. 68). J o hannes Hendericus Vossenberg, geb. Leeuwarden 14 Maart 

1871» behanger, + Amsterdam 18 Oct, 1939, tr,1° Dokkum 14 Jan.1894 Josepha Elisa 
beth Bunkers, geb.ald.14 Maart 1871, + Amsterdam 28 April 1900, dr van Henderi 
cus, velleblotersknecht, en Grietje Jochums Schleiffer; tr,2° Amsterdam 10 Oct 
1900 Roelina Bakker, geb,Witmarsum 12 Jan.1874» + Rosmalen 13 Jan.1957, dr van 
Jan schippersknecht.. en Tjitske Pieters van Dijk. 

Uit het eerste huwelijk; 
1. Gerardus Everardus Vossenberg, geb.Amsterdam 17 Febr. 1895, meubelstoffeer-

Jer. + Aalsmeer 4 Juli 1943. 
2. Hendericus Joannes Vossenberg, geb. Amsterdam 29 Juli 1896» woninginrichter, 

tr Amsterdam 15 Dec 1948 Petronella Boonman, geb 's Heerenhoek9Oct,1883, dr van 
Barend, arbeider, en Maria Poortvliet. /Amsterdam, L'eidsekade 86./ 

Xlh (van pag, 68), Mathias Petrus Vossenberg, geb.Leeuwarden 20 Maart 1874, 
koopman in boter, later expediteur, + Huizum 24 Juli 1930, tr,1° ' s-Gravenhage 
27 Nov 1895 Johanna Maria Elisabeth van den Broek, geb,ald,10 Oct,1869, + Leeu
warden 4 Oct.1911, dr van Gerardus Franciscus xaverius en Johanna Thoen; tr, 2° 
Leeuwarderadeel 20 Mei 1914 Stijntje Toering, geb. Luinjeberd 16 Dec, 1875, dr van 
Jan Jacobs, gevangenbewaarder, en Jantje Marcus de Jong en wede van Johannes Ber-
nardus Bleeker, boekbinder, /Leeuwarden, Grote Kerkstraat 24./ 

Uit het eerste huwelijk; 
1, Gerardus Franciscus Matheus, volgt Xlli, 

Mathias Petrus Vossenberg 1874-1930. 



2- Johanna Hillegonda Maria Vossenberg, geb Huizum 12 Maart 1898, tr.Amsterdam 
31 oct 1923 Lucas Frederik Kemme, geb. Vinkeveen 4 Aug 1891. granietwerker., zn van 
Johannes Jozephus en Maria Barends./Amsterdam Fred Hendrikstraat 7 / 

3 Hilbrand Jacob Matheus V. geb Huizum 27 Mei 1899, + ald.14 Dec,1912, 
4 Hillegonda Adriana Maria vossenberg geb Huizum 13 Juli 1900 tr Amsterdam 

20 Nov 1924 Jan Hendrik ter Weeme geb.ald 11 Maart 1900. betonwerker zn van 
Johannes Jacobus en Frederìka Capelle /Amsterdam, van Wouwstraat 189/ 

5 Klazina Johanna Maria Vossenberg, geb Huizum 23 Jan 1902 tr 1° Leeuwarden 
24 Mei 1924 (ontb bij vonnis Arr Rb,Leeuwarden 2 jan.1936, ingeschr 14 Maart 
1936. hertr.Amsterdam 19 Mei 1937. ontb.ingeschr.15 Aug,1945) Jan Jongkees geb 
Rijswijk 18 Juni 1896, chauffeur-wachtsman zn van Jacob Cornelis en Antje Jan 
netta Duinker. hij hertr,Rotterdam 26 Nov.1947 Francina Verschuur /Rotterdam, 
Eendrachtsstraat 78 a/ tr,2° Ulrum 3 Juli 1946 Minze de Vries, gebWarns 6 Mei 
1905 caféhouder, zn van Minze en An de Vries en gesch echtgen.van Grietje de 
Jong, /Zoutkamp, Reitdiepskade 2,/ 

6, Jacob Pieter Matheus, volgt XIIj, 
7 Petrus Franciscus Matheus Vossenberg geb Huizum 7 Jan 1905 + Leeuwarden 

16 Juli 1912 
8. Maria Hillegonda Johanna Vœsenberg geb Leeuwarden 18 Nov 1907 tr Amster 

dam 4j',jg. 1932 Vitus Spijkerman, geb Schenkenschans 9 April 1904 verkoper heren-
confectie, zn van Hendrik en Fijkje Kamstra /Utrecht Rubenslaan 43/ 

9 Johannes Hendrìkus Mattheus, volgt xilk 
10 Antje Francisca Johanna V , geb Leeuwarden 4 Oct 1911 + ald. 20 Oct 1911. 
Uit het tweede huwelijk, 
11, Jan Jacob Mathias volgt XII 1 

HU* Gerardus Franciscus Matheus Vossenberg geb Leeuwarden 7 Sept.1896 
textielinkoper confectiefabriek, tr Hilversum 7 Juli 1933 Johanna Maria Brekel-
mans geb. Amsterdam 1 Juni 1896, dr van Johannes Arnoldus commies N,S.., en Hen-
drika Cornelia Reyntjes /'utrecht Maartensdijk prof Dieperincklaan 6./ 

Uit dit huwelijk 
1, Hans Vossenberg geb, Maastricht 12 Aug 1925, verkoopmanager tr Singapore 

3 jan 1955 Anthonia Nijman, geb. 1 Maart 1926 ''217 Moulmein Road Singapore/ 
2, Bob Matheus Gerardus Vossenberg, geb. Amsterdam 1 Mei 192 8 techn vertegen 

woordiger, tr.Utrecht 17 Juni 1958 Anthonia Petronella Feliks geb ald 3 Maart 
1935. dr van Anthoniüs Petrus en Christina Maria van der Plas /Utrecht-Maartens 
dijk,. Prof Dieperincklaan 6./ 

3, Hetty vossenberg. geb.Utrecht 31 Maart 1930, tr ald 22 Dec 1954 Julius Al 
Phonsus Vreeswijk geb.Utrecht 19 Juni 1918, vertegenw textielbranche zn van 
Richard en Johanna Oostveen. /Groenekan U., Berkenlaan 5./ 

XIIj; Jacob Pieter Matheus Vossenberg, geb,Huizum 21 Maart 1903- expediteur, 
tr.Leeuwarden 20 Aug 1932 Jantje Pelder, geb,ald.17 Dec,1905, dr van Dirk let-
terzetter, en Aaltje van der Meulen. /Leeuwarden, Mesdagstraat 23,/ 

Uit dit huwelijk; 
1. Anja Vossenberg, geb Huizum 16 Aug, 1942, 
2, Tom Vossenberg geb.Leeuwarden 29 Sept.1946. 

Xllk, Johannes Hendrikus Mattheus Vossenberg, geb,Leeuwarden 31 Mei 1909, chef 
distilleerderij, tr.Leeuwarderadeel 15 Juni 1942 Klazina johanna Maria Erich, 
geb,Leeuwarden 6Aug.1914, dr van Johannes Theodorus, smid-bankwerker, en Beitske 
Pheifër /Leeuwarden, verkorteweg 7./ 

Uit dit huwelijk; 
1 jozef Mattheus Vossenberg, geb,Leeuwarden 22 Maart 1943 
2, Hans Vossenberg. geb,Leeuwarden 18 Mei 1946, 
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XIL l, Jan Jacob Mathias Vossenberg geb ïlui'íum 27 Maart 1915 expeditie -chef 
C.A.F., tr Leeuwarderadeel 15 Nov 1941 Aukje Hofma geb Bolsward 28 Mei 1916 dr 
van wytze, besteller P, T. T, . en Grietje Krikke /Leeuwarden. Leeuwarderstr. 38./ 

Uit dit huwelijk 
1 Gerdíi. vossenberg, geb Huizum 14 Dec 1943 
2 Nico Jan Vossenberg geb Leeuwarden 2 Dec 1946 
3 Kees Jan Vossenberg geb Leeuwarden 4 April 1952 

De Harlinger gegevens betreffende de eerste' generaties Forssenburg zijn vrij 
wel alle te danken aan de onderzoekingen van de heren HG.van Slooten en E.J 
Penning veel werd ook ontleend aan de collectie aantekeningen betreffende am 
liachtskunstenaars. verzameld door Dr J G Avis., aanwezig op het Rijksarchief 
Het Stamboek van den Frieschen Adel (Dl II, pag 205) vermeldt enige summiere ge 
gevens betreffende het gezin van Lou Ripperts Forssenburg en Boontje Rispens 
verder is dit geslacht in de genealogische litteratuur niet vermeld gevonden 
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leggen. Uiteraard is de hier volgende opgave zeer onvolledig, het zal bijzonder 
op prijs worden gesteld wanneer schrijvers af of overdrukken van hun genealogi • 
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XCIII, 1). 
Dirk Rïïhl. Nederland en zijn provincievlaggen (XCIII,165) 
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R.S.Roorda, Gegevens over het geslacht Heijxan (XCT, 111). 
G.A,Bontekoe De stadsvlag van Bolsward (XCVI,106). 

74 
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R,S, Roarda. Kertierstaet fan Dr P. Sipma (XIV, 80), 
; Visser, Segel en wapen fan Dokkum (XVI,140)-
A Polman, Genealogie en erfelijkheid {XVII, 213). 
\ Hallema, Genealogie Bouricius (XVIII,19), 
Vlaggecommissie, Genealogie Radbodus, Dokkum (XVIII, 53), 
J,J,Kalma, Om Gysbert Japiks hinne. Mathijs Harings • Flasmar (XVIII, 167)., 
De Vrije Fries, Tijdschrift uitgeg, d.h Fries Genootsch. (en de Fryske Akademy); 
A, j.Heerma, van Voss. De opgezette grafzerken in de Martinikerk te Franeker(XL, 19), 
M, J Elzinga, Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland' Dokkum en Franeker(XL, lij.) 
U Stakenburg, De iconographie der Van Haren-s, met fragm, -genealogie (XL, 136), 
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•pagina's gewijd aan 
het werk van de Fryske Akademy (21 11-53), genealogie en genealogen (10 7-1954). 
lapkepoepen uit Mettingen in Munsterland (12-255), Joodse gemeenten in Friesland 
(8 12-56) deFryske Rie foar Heraldyk (27 4-57) de families Castelein (9 11 57) 
en Cupido (28 12 57). Friese wapens (4-1-58). de familie Sierksma (26-4-58) en 
Friese lenen (12 7-58) veelal samengesteld door S J, van der Molen Verder werden 
belangrijke artikelen (naar gegevens van ons lid W Vleer) opgenomen over families 
Sinter(ni)klaas (4 12 57) en de zeshonderd hoogst aangeslagenen in het departe
ment Friesland in 1811 (17 en 18-2-58) 

Mevrouw B J, Sierksma Zeeff schrij ft in de Friese Koerier over Friese wapens 
en vlaggen Joure, vlag en wapen (9 3-57), Akkrum w ( 23 3) Oude Bildtzijl vl 
(5 4) Oude Leye vl (9-4) Trynwâlden w.(18 4), Ameland vl (27 4), Het Bildt vl 
(9 5): Heerenveen vl,+w (18-5), Workum vl,+ w. (7-6) Berlikum w (13 6), Bozum w 
(2-7), Bontebok w, (12 7), Bergumer fjamdiel w. (26-7). Drachten w. (27-7). Dokkum 
-/1 (29-7), Dronrijp w. (10-8) , Oostergo w (49)., Eernewoude w (10 10). Sloten w,+ 
vl (26 11). oosterwolde w, (13/12), Vlieland vl (21 12) Grouw w (7 1 58) , Ger 
sloot w.(17 1) de Hommerts w.(22 2), Heerenveen w (12 3), Heerenveen ontw.-vl. 
(24-3), Kollumw (17-4). Koten w (25 4) Hindeloopen vl (17 5) , Harlingenvl (22 5) 
Kollum v vil 7). Koudum w (15-7) Lemmer w.(19 7) en Leeuwarden vl (14 8) 

Verder verschenen er artikelen van haar hand (F K 27 7 en 28 12 57) over het 
wapenboek Andries Schoemaker (1695/6) in Koninklijk bezit waarin o m wapens van 
"Molqueru" Heerenveen Hommerts Koudum Lemmer Warns Makkum, Kollum Wirdum 
Witmarsum, Oosterwolde Koten en Vlieland Westeinde (L.C.12 4 57) over een Ita 
liaans h s vlaggenboek (c 1650) in de John Carter Brown Library te Providence 
(U.S,A„), waarin o m de vlaggen van Molkwerum Stavoren Joure en Hindeloopen 
(L.C, 28-9-57) over een Friese vlag in de Bri£ selse rouwstoet voor Karel V (1558) 

Tien stedevlaggen werden afgebeeld en beschreven in het Friesch Dagblad (7 1 
58); R, S.Roorda schreef daarin over salomon Levy, "stamfaer fan hiel hwat Wester 
einders"(27-2 58), verder eeu artikel over het nieuwe wapen van Vlieland (7 7 58 
zie ook L.C.5-7 en 17 7 58) en een heraldische pagina naar aanleiding van de ju 
bileumtentoonstelling van v,De leeuw" in Delft: \fet hebben Uw voorouders in hun 
schild gevoerd ? (6-8-58), 

De "culturele pagina" van het Fries Landbowd)i ad is steeds bijzonder leesbaar, 
ook al door de aardige serie "Yn de omkriten fan de Snitser Aldfeart" en de topo 
grafische artikelen van den heer 0 Santema De heer J,E van der Meer (ook bekend 
door zijn artikelen over zijn woonplaats Winsum in Leeuwarder Crt en Stim fan 
Fryslân) behandelt hier de Winsumer plaatsen (27 9, 25 10 22-11, 13 12-57, 31-1. 
28 2- 28-3 25-4, 30-5, 27-6 25-7 en 29 8 58); hij zal ook meewerken aan de serie 
"it âlde folk fan Baerderadiel" van de heer G Terpstra-

Vrijwel wekelijks is hier ook te vinden de rubriek "LÊn folk en pleats" van 
ons lid H, de Haan waarvan genoemd worden de bijdragen, gewijd aan de honkvaste 
families Alberda (28-3-58), Algra (29 3-5."), Andringa (16 5-en 18-7-58) Bakker 
(12-10-56) Bleìnsma (28-6-57.- de Boer (21-10-55, 8-6-56, 17-5-57, 11-7-58), 
Boersma (3-5-57).. Bootsma (4-4-58) Boschma (22-7-55). Bosim.'(9-3-56).. Bottema 
(2 12-55), Bouwstra (13 -1-56). v der Burg (7 12-56), Cnossen (9-7-54), Donia (20-
4-5 6V Dijkstra (16-12-56 14-2-58). Dijkstra, Mulder van Leens (51-3-58), Eng-
berts (2-5-58), Falkena (17-9-54), Feddema (22-11-57), Feitsma (4-5-56), v der-
Goot (6-1-56) v Gosliga (25 6-54). Groenveld (410-57), de Groot (22-4-55)(Ha-
ringsma (2 5-3-55), Hibma (30-5 58),. Hiddinga (27-6-58), v„der Hoek (17-5-54)', 
Hoekstra (15-8-57), Idsardi (5-7-57), Kalma (17-2-56), Kielstra (9-11-56). Kiers 
(11-11-55), Kleefstra (15-11-57), Klip (19-10-56), Klooster (22-2-57), Kooistra 
(9-12-55), Krol (2911-57). v der Meer (23-8-57), Meinesz (3-2-56), v.derMeìj 
(19-4-57), Miedema (14-1-55), Minnema (13-12-57). Nammensma (2-9-55), Nobel (28-
9-56), Nijdam (29-4-55), Okkinga (13-6-58), Okma (11-10-57), Olivier (27-7 56), 
Oostenbrug (9-8 en 9-11-57), Pais (22-6-56)',. Riedstra (16-8-57), Rienks (17-8-56), 
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Russchen (1-3-57), Ruijg(e) (6-7-56), Ruygh (19-10-56), Rypkema (30-7=54). Schou-
stra (24-9-54), Schut (20-1-56. 25-1-57), Slnnema (6-4-56), Sjaarda (29-7-55), 
Smit (15-6-56), Stada (29-6-56), Stienstra (3-8-56), Sytsma (11-5-56), Tilma (24-
5-57), Tolsma (18-2-55), Tromp (30-12-55, 25-10-57), Twijnstra (19-8-55), Veen-
land (8-8-58), Veenstra (2-11-56), Vondeling (19-7-57), deVries (1-7-55; 25-1-57), 
Watzema (12-2-54), v.der Weide (2 5-3-55). v.Weperen (7-6-57), v.der Wier (18=4-
58), Wiersma (4-10-57), Woudstra (2D-5-55), Zeinstra (6-6-58). Het zou de moeite 
lonen, verschillende dezer families hier meer plaatsruimte te geven, maar dit is 
helaas niet mogelijk, Een uitzondering wordt gemaakt voor het artikel va, n 5 Juli 
1957; "pamylje Idsardi langer as 100 jier op Uthof to Betterwird", waarin enkele 
regels wellicht van belang zijn voor de geïnteresseerden in de genealogie Bierma 
(zie Jierb, 1957,54); In 1640 woonden op Bang* sathe als huurboeren Ids Hessels en 
Antje píeters, Zij hadden acht kinderen: de zoon Hessel Ids huwde weimoed jansdr 
en is boer geweest op Bierumer terp op Hantumeruitburen, 

Ook de-heer H. de Jong te Cornjum schrijft in het Fries Landbouwblad over boer
derijen en hun bewoners (o,a ); v der Werff (4-2-55), Keestra en v.der Burg (8-
4-55) en Haarsma (21-6-57). 

Voor ditmaal zullen we het hierbij laten en overstappen op de boeken. 
In het bezit van het Wurkforbân zijn nu de 'volgende genealogièºn: 

D. Cannegieter, Genealogie van het geslacht Cannegieter, Haarlem, 1884= 
Th. M. Banta, The Banta genealogy, Descendants of Epke Jacobse, whocame from Fries

land (Oosterbierum/Minnertsga) toNew Amsterdam, February 1659, New York, 1893= 
HAukes, Katholieke Frieæ i geslachten, Groningen, 1941. (0. a, bijdragen over Ter-

wisscha van Scheltinga, nageslacht van Taeke Durks te Sensmeer, Bruynsma en 
Bruinsna; scheepsbouwers en westfaalse manufacturiers,) 

J Knol, Het Noord-Overijselsche boerengeslacht Knol (Overdr.Gens Nostra 1949), 
íj.N. A, van Hiele Pekema, Het Friese geslacht Peekema. 1949. (Parenteel; nakome

lingen o,a, in de families Ament, Brouwer, Buiteveld, Fopma, v.der Goot, de 
Haan, Hoogslag, Hoytema, Huisman, jellema, Jelsma, de Jong, (Hoytema) v„ Ko
nijnenburg, Lankamp, Leen, Ley, Otter, Pasma, Reitsma, Rypkema, Santema, 
Schaper, Schilstra, Seinstra, Siebinga, v.der Sluis, Terpstra, v.Thiel, 
Wiersma",.) 

A.en R.Heeringa, Stamboom der familie Heeringa, 1949, 
J,Couperus, Beknopte adreslijst 1947 (en stamtafel) v.d. familie Couperus. 1949, 
A Brolsma, Stamboom ,,, van desíbben Sevenster (waarin ook enkele aantekeningen 

betreffende de families Boersma, Bogtstra, Brolsna; Dijken, v.der Goot, Hane-
çroot, Hommema en Nicolai.) 

O.Kell, Ahrien der Geschwister Keil, 1950. (Uitgewerkte kwartierstaat; top in de 
29e generatie!) 

9.Terpstra, De Rienksen, Stambeam fan de femylje Rienks. Ljouwert, 1950, 
H„A.van Foreest, Het oude geslacht Van Foreest. 1270-1570. Assen, 1950. 
•J.Brandsma, Genealogie van het geslacht Brandsma van Oud e ga (Sm),'Groningen, 1951, 

(Hierin o.a. ook aantekeningen over de families Arendz, Beek, Blom(sma),-de 
Boer., Boersma. Boosman, Bosma, Brouwer, v, der Burg, Buursma, Dourna, v.Dijk, 
Dijkstra.. Ferwerda, Folkertsma. Ganzevoort. Geerligs, de Glee, Grashuis, de 
Haan, Harmsma, Hoff, Hogeveen, Hoving, Huls, Jacobi, de Jong„ Jongsma, Jon
ker (s), Kloppenburg, Kooi, v.Kregten, Kuipers, Kylstra, Lammers, Landmeter, 
Lolcama, v, der Meulen, Muller, Oosterhof, v,Ooyen, v.der Ploeg, Raven, Ris
pens, de Roos, Rypma, Schuringa, Sietzema, Sikkens, Smits, Steenhuisen, Stui
veling, Sytsma, Teunissen, Tjeerdsma, Tuinstra, v, der Veen, Veenstra, venema, 
Vonk, de Vries, de Wal, v.der Wal, Weis, Westerhof, Wristers, Wyma, Wynstra, 
Zandstra, Zwart en Zylstra.) 

ft, S.Eoorda, De Schraarder Elgersma's. Ljouwert, 1952. 
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H de Haan,. Voorouders en nageslacht van Wybe Hommes van der Hoek.Leeuwarden, 1952, 
(Parenteel, nakomelingen o,a in de families Akkerman, v.den Berg, Beuker, 
Blaauboer, Blokker, de Boer, Brinksma Brouwer, Burghgraef, Groot, de Groot., 
de Haan. Heeg, Hemmer, Hiemstra. v der Hoek, Hooghiemstra, Hooisma, Jelsma, 
de Jong., Jonker^ Joustra, Keuchenius, Kingma., Kistemaker, Klijnstra, Koolhaas 
Kooyman, v, de.'Krieke, Kuilman. Kuyt Luchtenveld v der Mark, v.der Meer. 
Meeus, v der Meulen, Penninga Popma, Reitsma Roggeveen, Santema, Semeins, 
Spoelstra, Taconis, v der Velde Vis, visser de Vries, v der Werf. Wiersma,, 
Woudstra, Zwaagstra en Zwanenburg). 

A Sinnema, De Sinnema's 1953 
W, Tsj Vleer De Bottema s De Kaag, 1953 
W Tsj .Vleer, De Talsma s en Tolsma s Hardegarijp 1953 
W Tsj Vleer, Genealogie Schotanus + 1500 1850 Hardegarijp, 1953 
S Nicolay Pzn Onze voorouders Wie het waren en waar ze woonden 1953 

(Bevat o a aantekeningen over de families Hoekstra de jong Nicolaì enVeen 
stra') '( 

H de Haan Sipke Martens de Boer Zijn voorouders eri'nageslacht Leeuwarden 1953 
i.Parenteel nakomelingen o a in d"e families Andree Beeksma Bergsma Blee 
ker Bloemhof de Boer Boonstra Bouma Buys casteleìn Deelstra, Faber 
Feenstra, Hellinga Hiemstra Hoekstra Hooghiemstra, v Kampen Kloosterman, 
Kooistra, Koster v der Meer Meindersma v der Meulen Popma Rinsema Roos• 
ma. Schotanus Tibbersma, Tigchelaar de Vries wieringa, de Wit Woudstra 
Zwanenburg en Zwart.) 

WTsjVleer, Genealogie Wiel inga Hardegarijp 1954 
W Tsj Vleer Genealogie Buwalda. Hardegarijp, 1954 
W Tsj, Vleer, Adam "Hurdrider" Zijn,leven daden voor en nageslacht, Hardega 

rijp 1954 (Bevat o a aantekeningen over de families de Boer Bootsma 
Ecoma Haarsma Speerstra Terpstra, v der Wier Usselstein en v der Zijl ) 

H,de Haan Foarâlders en Neiteam.fan Douwe Freerks, Ljouwert 1954 
(Parenteel nakomelingen o a in de families Abma Attema Aukema Bakker. 
Bergsma de Boer Boersma Bokma Bootsma Boschma. Bouma Burggraaf v der 
Bijl. Cath, Cnossen, Dorenbos Dorgelo Dotinga Douma Egberts, Falkena, 
Fransen, de Goede de Haan. Hamburger Hepkema Hoekstra Hogerzeil Holster. 
Holtrop Huistra, Hylkema Jager Jellema de Jong. Jorritsma v der Kam, 
Keulen Kingma Klarenberg, Klynsma Klijnstra Knossen Kooistra Koopmans. 
Kooijenga, Krol, Lemstra Margré v der Meer Miedema, Nijdam Okma Oppedijk, 
Osinga, Piersma Ponne. Posthuma Posthumus Praamsma Reitsma, Ringnalda, 
Rispens Roosjen, de Ruiter, Rijpkema Santema Schaper Schepers, Scheweer, 
Schilstm; v.der Sluis Slump Stap, swart Sybesma Sybrandy, Tammìnga. Tie-
mersma Tilstra Timmer Tromp, Tuinier v der Veen- v de Velde Veldhuis, 
Verdam, Visser v der Wal Walstra westra Wierda, Woudstra, v Wijngaarden 
Ykema, Zandstra Zeìlstra en Zysling ) 

A,WE.Dek, Genealogie der Graven van Holland,litt.hist diss A'dam. 's-Hage,1954 
K J Bosma en R.S.Roorda Het Roorda Keizer Boek 1955 

(Hierin o m, aantekeningen over de families Algra Bakker, de Boer, Bosma, 
Bovenkamp, Dykstra, Elgersma, Hiemstra. Hof Hofman de Jong Jongsma. jou 
stra Keizer, Kooyenga, Kuperus, Landman Lantinga, Luxen, Roorda, Runia, 
Smits Terpstra, Tonjes, Venstra. Westerhof en Zaagmansƒ) 

A Tolsma, Hendrik Jan Kooistra, Syn foartlden en neiteam Ljouwert, 1955 
G,Terpstra, Famyljeboek fan de Rienksen. Ljouwert. De Terp, 1955 
T Voerman. Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Heemstra tot 

het eind der 19e eeuw Leiden. 1955. 
A F.ScholteenW Tsj . Vleer Het Oudkerker hardrijdersgeslacht Hardegarijp, 1955. 

(Bevat o a, aantekeningen over de families Andela van Balen Walter, Bottema. 
Doornik, Dijkstra v Es Hellinga Hoekstra, Hofman, Hoogland, de Jong. Kalma, 
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v.der Kooi, Kramer, Kroodsma, Kuperus v.der Land Laversma v der Leest. Lie-
zinga, Martens, v der Meer, v der Meulen, Miedema Minnema. Nauta. Rauwerda, 
Reisma, Roosma Schukking, Schuurman, Sikma Sinnema, Straatsma. Talsma, Tam-
minga Uitterdijk, velstra, Venema, Visser Volbeda de Vos Voskuyl, de Vries, 
v der Wal en Wes bonk en een afschrift van de registers van naamsaanneming 
(1811) van Roodkerk, Oudkerk Oenkerk en Wijns ) 

C.Paraa Het geslacht Pama Kaapstad, 1956. 
,1 de Haan, Frans Hendriks Pasma, Zijn voorouders en nageslacht Leeuwarden, 1956. 

Parenteel nakomelingen o a. in de families De Boer Bottema, Brevet,, Cath, 
v Dam Fokma, de Haan, Hofstra, Houwìnk Jepkema, Koolstra Koopmans, Kuipers, 
üdinga, Oostra Pasma Schaap Schoustra v der Vecht en Wilkens) 

;l S Roarda it Algera Algra skaei 1424 1955 2 dln Ljouwert, 1956/57. 
(Hierin o m ook aantekeningen betreffende de families Alberda, Bangma, de 
Boer Bosma, Bourgonje Castelein Gerbrandy Gerritsma, Jongsma, Kooistra, 
Krol, Kroodsma, Kuperus, Miedema Moning, Nieuwenhuis, Riemersma, Ritsma, 
rtoorda Rozenberg, v swigchum Sijperda. Tjeerdsma, de Vries, v.der Werf, 
Wouda v der Woude v Wijngaarden v der Zijl en Zijl.stra.) 

•ï Tsj Vleer, Het Nijdamstra Boek I. 2 af 1 (eerste 5 generaties). Sneek. 1956/57. 
u. Terpstra De Fopma: s. Ljouwert, De Terp 1957 
A J Hazenberg en W Tsj VLeer, Familieboek Hazenberg, Hardegarijp, 1958, 

{Bevat ook aantekeningen over de (niet Friese) families v,Angelbeek. Beukema, 
3oersma, Bulthuis Dijk, de Goede, Groenewold, Huizinga, Kleijnenberg, Luikes, 
Ol(fenburger, Pik, Sikkema en Zwol. ) 
De bibliotheek van het Wurkforbân is tijdelijk ondergebracht op het Gemeente

archief te Leeuwarden, waar rustige raadpleging mogelijk is. Wij beschikken er 
ook over de volgende periodieken. 
0e Nederlandsche Leeuw 1952 heden (in Stedel Bibl. 1931' 1949, in bibl.Fr, Mu-
s eum compleet), 
Gens Nostra, 1947 heden 
De Navorscher 1953 heden iin Stedel Bibl.1851-heden:) 
Sibbe 1942 (in Stedel Bibl 1941-44). 
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 1947 JÌeden 
Der HesBüische Familienforscher, 1954 heden 
Quellen u. Forschungen z.Ostfriesischen Familien- u,Wappenkunde, 1952™heden, 
Oldenburger Balkenschild, 1953-heden, 
^amilienkundliche Nachrichten, 1956 heden. 
Praktische Forschungshilfe 1956 heden 

üe fam.ilie-bladen en de werken van topografísch-genealogische aard zullen een 
/oïgend maal worden opgesomd 

Uiteraard kunt U ook gebruik maiken van de verzamelingen van de Stedelijke Bi
bliotheek, waarin o a 
Nederland's Adelsboek. Historische reeks ,1940 1953 
Nederland's Patriciaat 1910-heden. 
Jaarboekje van den Frieschen adel, 1883 1885. 
.jaarboek van den Nederlandschen adel, 1888- 1894. 
Heraldieke Bibliotheek, 1879-1881, 1883, 
De Nederlandsche Heraut. 1884 1897 
De Friesche Adelaar onder redactie van Heerke Wenning 18871891. 8 nos, 
Abr Ferwerda, Adelyk en aanzienelyk wapen-boek Leeuwarden,1760/3 2 dln. 
M de Haan Hettema en A.v Halmael, Stamboek v,d Frieschen adel, Lwd,,1846 2 dln. 
A,A-Vorsterman'van Oyen, Stam en Wapenboek. Groningen, 1885/90. 3 dln. 
M Bnsqh, Wohl-beglaubte Ausfùºhrung Schwarzenbergischen Stamm-Regis ters 1659 
B Dorhout Geslacht-register van de familien Dorhout en Looxma; 1847, 
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J van Leeuwen. Het geslacht Arnoldi. 1850. 
C.Alturda, Geslachtregister van de familie Albarda, 1652-1852, 
C,H.Wiarda, Familien Nachrichten Wiarda Aurich, 1872. 
A H van Kleffens, Stamboek van het geslacht Van Kleffens 1883 
M G Wildeman. Geneal aanteekeningen Schultens (overdr. Alg. Ned. Fani. blad 1892). 
W . Wijnaendts. Genealogie van de geslachten Fenema en Van Fenema. Rotterdam. 1894. 
J C H.Matile, Historische, genealogische en heraldische aanteekeningen betreffen 

de het adellijk geslacht Stapert Amsterdam 1895 Supplement, A' dams 1914. 
G ten Cate. Geslachtlijst van den Frieschen tak der familie Ten Cate ' s- Hage 

1896 
A E.Zimmerman Afstamming van den hoogleeraar Herman Boerhave, Leeuwarden. 1911 
E.Schotman, Het Friesche geslacht Acker (overdr Navorscher 1915) 
J, Meihuizen, Het geslacht Meihuizen. 1622 1922 
E,Wiersum. Genealogie van het geslacht Wiersum. 1924. 
E. A,A, Snij delaar Stamboom der familie Snijdelaar 1929 
AL.Heerma van Voss en D.D.Osinga. Genealogie van het geslacht Baerdt of Baarda 

(overdr. De Nederlandsche Leeuw 1930). 
J.M.Hopma Tien generati'ën van het geslacht Hopma 1650 1930 Bedum 1930 
A.Schierbeek, Het geslacht Schierbeek" met gegevens over de door huwelijk verwan 

te geslachten inzonderheid Landweer Mees Pitlo en Tiemersma. 1930. 
D J, Burger Genealogie van de familie Burger Utrecht 1932 Album Burger. 1935 

Album Huibert Burger 1936. (Hierin o m ook aantekeninge Suringar.) 
J,Albarda, Geslacht-register van de familie Albarda. 1934 
W de Vries (De Vries ) Een Friesch geslacht uit Amsterdam Voorouders en nakome

lingen van den Frieschen mr pompmaker Ruird Ruirds (1685 1732) 1936. 
W Wijnaendts van Resandt. Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Schel 

tinga van + 1530 tot 1939 met mededeelingen over andere geslachten (van) 
Scheltinga en over het geslacht De Blocq 1939. 

L.ten Cate Stamboom van het Zwolsche geslacht Buisman Zwolle 1940 
W.C-Wendelaar De familie Wendelaar (met aanteekeningen overhetSint Geertruids 

leen en de familie Bonga) Amsterdan 1941 
D D Osinga. Stamboom en kwartieren van Auke Jans Bonga: notaris te Amsterdam 1941, 

(Hierin o m ook aantekeningen betreffende de families Beyma. Donia, Dronryp, 
Epeiïïidi Haersma Hìemstra Hoytema. Jetsìnga Oenema, Tacoma, Reìnsma, Tymstra 
en Ybema.), 

Sj H Brongersma, Overzicht van de afstamming van collatoren van het Sint Christo-
phorileen tot Oldehove van de stichter Gerrit van Belcum 1943. (Gegevens bea-
treffen o a. de families Canter. Nauta. Rypma Sinia en Swalue ) 

J,W Heringa Genealogisch onderzoek van de familie Heringa. 
F.GA. Huber Het Nederlandsche geslacht Huber 1944 
HL-Hommes. Swartwolt (ged overdr De Navorscher 1946). 
Th.Heeg De famylje Heeg. mei oanbisibbe famyljes (Dijkstra. Faber, Gaastra iffl -

kema Kalma Koster Lyklema aNijeholt Miedema Smeding Strikwerda, Tiemers 
ma Timmenga, de Witte Wynia en Zondervan) 

W F H Brunet de Rochebrune. Het geslacht Brunet de Rochebrune. 1948. 
W Tsj Vleer De Hania en Hanja s 1953, 
W.Tsj Vleer Genealogie Bootsma, Hardegarijp. 1954. 
W Tsj,Vleer De Van der Weij' s, Hardegarijp. 1954, 
F Nawijn, Genealogie Nawijn Rotterdam, 1955 
H I P Aukes. Het voorgeslacht van Kardinaal De Jong Utrecht. 1955, (geneal Metz.) 
W Tsj Vleer, Het Miedema-boek Di.I (1650-1842) Hardegarijp, 1955. 
A.LCarstens. Familieboek Haverschmidt. Leiden. 1956 

(Bevat ook aantekeningen over de families Bekius. Carstens. Cornel, Gravius. 
Hartelust v der Heijden Klaje Ladenius; Lysen Romer. Singels, y slooten. 
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v der Veen., Vreede, de v r i e s , v der Werff en Wieringa,) 
Overwogen wordt een volgend j a a r op deze p l a a t s een opsomming t e geven van 

de elders t e Leeuwarden (Provinciale Bibl io theek, Ri jksarchief , F r i e s Genoot
schap) berustende genealogieën. 

ìi,D, 

Van Burmannia 
Up huyden den darthienden dach Martij anno XVº ende tsestich stilo phryzie 

heft J Syouck Stanya, wede van sa, Joncker Tyaerdt van Burmannia, geassisteert 
zynde met Jarich van Bottinga, in handen van mij Nicolaes Cleuting, publicus ende 
by de Mats jjove van Vrieslant geadmitteerde notarius, tot versoecke van Joncker 
Claás van Burmannia ter presentie van ondergescreven tuygen overgelevert alle de 
zegelen ende signetten zoe die by sa, de voors Joncker Tziaerdt in zyne leven 
gebruyckt zyn geweest, te weten een golden signet, een groot sulveren zegel, een 
cleyn plat coperen signetke ende een wapen in yser om tin ofte anders mede te 
mereken, omme dselve signetten ende zegel by mij notarius voors. gecasseert ende 
in stucken geslaegen te worden, volgende dien ick notarius voors, tot versoecke 
alsboven dselve signetten ende zegel gecasseert ende in stucken geslaegen 
nebbe, ten eynde men daer mede nyet meer mochte signeren, segelen ofte mereken, 
waeraff ende van alle tgeene voors. is die voors. Joncker Claes ende Jarich van 
Bottinga van wegen ende met J,Syouck voors. hebben versocht van mij notarius 
voors, een ofte meer acte ofte andere instrumenten in publycquen forma gemaeckt 
ende hun gelevert te wordene Aldus gedaen binnen Leeuwaerden ten huyse daer die 
voors, wylen Joncker Tijaerdt vuyt gestorven is, ter presentie van mr jan Verste» 
veren, advocaet in den Hove van Vrieslant, ende Jacob Pietersz „ burger binnen 
Leeuwaerden, getuljgen van gelove. specialicken hiertoe geroepBn, versocht ende 
gerequireert, op dach, maent ende jaer alsboven, 

Not, prot. Nicolaes cleuting, Nº 260, pag, 504/5.. 
Gemeente archief Leeuwarden. 
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L i j s t van testamenten voorkomende in band E E E nr„5 

van het Hof Provinciaal (Ri jksarchief Leeuwarden). 

Abbema J i s c k (x S c h e l t e Poppesz . ) ^ Hallum 1679 f o l . 1 8 5 
" „ T i t i a van (x d r . C o r n e l i u s V i q l ì u s . s e c r . v -

F e r w . d l . ) Leeuwarden 1685 .186 
Abel J ansen koopman Kollum 1683 " 381 
Adam S o n i u s . c o l l e c t e u r v . d . H o l l a n d s e b i e r e n Leeuwarden 1680 9 
Adema, Douwe Douwesz. , koopman íx J e l t j e Meyne r ï sd r . ) Franeker 1685 329 
Aebe P i j t e r s z . koopman (x T r i j n t i e J o o s t e s Heíns) Ha r l i nqen 1690 396 
Aelua S i b b e l van íx Taecke B a u c k e s z . t e Tjerkwerd) Tjerkwerd .16.1.1 284 
Aemi l ius S t ephan i n o t a r i s p u b l i c u s íc 'Melle S te f f ensz) Kollum .1682 206 
Aesqema Gosuinus (x Anna Reynsdr .Hi l lema) Har l inqen 1670 5 

' Yetske íx d r . í u s t u s Schevola) Leeuwarden .1685 156 
Aqqema. Adolf Johan van ívq l .ook f o l . 3 4 3 en 344? Bolsward .1690 " 335 

" E l e c t a C a t h a r i n a van íx Adolf Sixi us ClanO ? 1690 ^ 343 
C a t h a r i n a van ;x Johan Emìnqa van Loo? Leeuwarden 1690 343 

Aqr i co l a Homme (x Acke J a n s d r Coppens) .-ï de Knt ipe 1685 " 22<1 
Ahasverus Coops v e e r s c h i p p e r lx Geyske J a n s d r Sneek 1682 213 
Aylva Ger landa van íx Johannes Hendr icus de Wel f f) V 1679 ' 21 

, S i b b e l van íx Taecke Bauckesz . í Tierkwerd 1611 284 
* T íepcke van Menaldum 1681 " 60 

Ayta . Hìs van Leeuwarden ',6/8 " 89 
Accama. Simon p r e d i k a n t (x A e i t i e Baettesdr.v.Nyholdt)Biu'um 1692 ' 418 
A l b e r t i e J a n s d r . , onqehuwd Leeuwarden .169.1 459 
A l q e r a , Jacob P ì i t e r s z . íx L i j s b e t h L i e u w e s d r ) Bolsward .1687 " 460 
A l l e Annesz, ' " Hempens 1683 a 218 
Andr inqa . A n t i e van (x Saco van Teyens) Beet si erzwaaq 1683 " 208 

. Reqnerus van íx Del; t ien L i j c l ama- ö l d e b o c m ( ?í 1683 " 232 
Anne Enqber t sz íx B o n í i e B r u c h t s d r . ) Lanqezwaaq 1674 J- 163 

R e i j t i e s z . íx Anna B r o e r s d r • Hindeloopen 1668 158 
Ansche T i e t e s z . , g r o o t s c h i p p e r íx Wypck Aqqesdr ) Wams 1692 " 431 
A n t i e Holckesdr onqehuwd Bolsward L679 39 
Al.ensma,- Gysber tus van íx Cathar .ma van Walta) Oudkerk 1624 " 1 
Arien L e n a r t s z . o l d e -vr i je r Vrouwen p a r 1680 " 29 
Arnoldus Poppìus í j e l l ema) Kollum 1613 " 235 
Ate Feddesz , {x Wi j t ske H u b e r t s d r - ! Sneek 1688 " 357 
Aucke W ì j t s e s z , , v r i j q e z e ì Weis r i jp 1681 " 61 
Baarda , Ulbe Rienxz . íx U lck i en T a e c k i s d r , } 169Q~fo i340 
Banqa, Minckien Ee lckesd r - íx Oltmannus Laelibloem.) Leeuwarden 1688 '' 269 
Barber D o i j e s d r . Dokkum 1682 " 136 
Baucke C l a e s e n , t i c h e l a a r íx T r y n t i e G e r r ì j t s d r ) Herbaaijum .1685 '' 298 
Beìma., S ipke I e d e s z , (x J a a n t i e H e r e s d r . ) Arum 1888 " 257 
B e l t e n , Levina van íx Johannes F e i i e s d r . W i n t e r ) Balk /1683 *' 249 
B i l c k e r . Sijmen Clasen íx M a r i j t i e E v e r t s d r . K u i j c k ) Makkum íStatum') 1681 ' 50 
Boltsma Nieske H a i i e s d r íx Minne Botesz van Dempens)Leeuwarden 1679 125 
Bootshaeck, M a r i t j e n Free rckx íoude b e j a e r d e doch te r ) Enkhuizen 1680 273 
B o t n i a , He lena van íx Watzo van Burmania) Dronr ì jp 1692 402 
Bo t t e J a n s z , , commandeur op de Groenlandse wa lv i swnqs t Workun: 1685 ' 220 
Broersma Age .. on tvanger íx T i e e t s k e Ruyrdsd r . ) Oosthem 1692 . 407 
Bronqersma, Sepck ien íx Epeus Joachimi) Leeuwarden 1685 198 
B r u i n s v e l t F r a n c i s c u s , o u d - r e n t m e e s t e r Leeuwarden 1680 204 
B r u n s v e l t , Teodorus , medicus íx T i t i a van H o t t i n q a ) Leeuwarden 1678 " 97 
Barqes ìus , , Joch imus , J .U.D. 'íx Johanna van Ho t t i nqa ) Dokkum 1682 ' 149 
Burmania Barbera van íx Ger ro lâ Ruyrd Juckema van Bur

mania) Kambuur 16 84 .153 
, R i n t s van íx F r e d r ì c k van G r o v e s t i n s ) Leeuwarden 1684 ," 221 

n , R u i i r d Juckema van íx Barbera van Burmania) Kambuur 1684 153 't 
" , Susanna van íx P i e t e r van Harinxma thoeSlo ten)Leeuwarden 1690 " 399 ^ 

go " Watzo van . k o l o n e l en k a p i t e i n (xHelenav.Botnia)Dronrijp 1692 " 402 
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Dempens, Minne B o t i s z ( x Nìeske H a i j e s d r Boltsma) Leeuwarden 1679 f o l . 1 2 5 
D i o r r e J a c o b s z , (x Gr ie t i e J ansd r ) Anna P a r o c h i e 1674 66 
Dirck Auckesz t e Warfs termolen. Burum 1682 " 106 

" Harmensz. t mr.korfmaker (x S i j b r i g h Thysdr ) Leeuwarden 1682 83 
" H e s s e l s z .. schoenmaker (x A e l t i e F r e e r c k s d r ) H a r l i n g e n 1675 41 
" L i n s e s z . (x Ant ie L ipkesdr ) Drach ten 1686 " 449 

Doede S i p k e s z , Hoitema ,(x Gr ie t i e J a c o b s d r . d e Lange) H a r l i n g e n 1686 332 
D o i j s , Helena van (x Douwe Fevc. van Roorda) N i i l a n d 1681 239 
Doijwe Douwes?.. Mema, koopman íx J e l t i e Meynertsdr . . ) F raneke r 1685 n' 329 

M e i j n e r t s z Leeuwarden 1678 ,, 261 
Drenhuysen0 Marg r i e t a (x G e l l i u s Gratama) j_Æeuwarden 1 6 9 / 44b 
Eelcke Gepckesz (x A e l t i e Aggesdr Loocksma) Sneek 1678 19 
Eelcoma, Ee lcke R i n n e r t s z , (x Rinske S i o e r d t s d r ) H a r l i n g e n 1681 ' 70 

" , C laes van,, koopman ' H a r l i n g e n 1681 .160 
" R inne r t Eelckesz , , . voopman H a r l i n g e n 1681 " 72 

E i j s e A u t i s z , R u i j t e n b a c h , mr g l a s s c h i l d e r (.-< S t i j n t i e 
Melchers) Sneek 1692 (" 454 

Eminga. Frans van fop Sijth.iema= s t a t e ) Hallum 169;í4 463 
' Frouck van (x Ludovicus Buigers ) Leeuwarden 1679 ' " 54 

v '' van Loo Johann 'x C a t h a r i n a van Aggema) Leeuwarden 169.0 343 
E n g e l t j e J ansd r S t i n t Bolsward 1693 " 426 
Enne Keimpesjz.,. Znnema ( t e Bons) I J sb rech tum 1613 " 420 
Ennema, Enne Xeimpesz ( t e Bons) I J sb rech tum 1613 " 420 
Ens Reiner F r a n s z , , vroedsman en v leeshouwer F raneker 1680 44. 
Epeus Joachimi íx Sepckien Brongersma) Leeuwarden 1685 198 
Er ïnga , Focco Fockens, :;ecr , v Smal 1 , land (x J e l t i e 

T e i j e n s ) B e e t s t e r z w a a g 1691 " 429 
Fedde Auckesz S c h i e r h u i s (x Riemcke J o u c k e s d r . ) Hallum 1679 " 25 

" ' G e r r y t s z Munnickhuys3 huysman Winsum 1689 361 
f e d r i c k Eemmesz ( t e Bockum,, onder Nes) Akkrum 1671 " 174 
Fei)ckema., Here F e i j c k e s z . , bu rgemees t e r I J l s t 1680 n 57 
P h e l t e n . Johannes.- lakenkoper (x Fopck van Hoytema) Sneek 1674 " 23 
P h i l i p p u s Mat theus- p r o f . d r . (medic i jnen) F raneke r 1690 " 333 
Fock Goi jckes S t a v e r e n 1683 " 116 
Focco Fockensz Eringa,. s e c r . v Smal1 . land íx J e l t i e 

Te i j ens ) B e e t s t e r z w a a g 1691' " 429 
Gale G a l i s z íx Jancke J a c o b s d r . ) H a r l i n g e n 1687 " 414 
Gangeiot Upekesz. Hooghacker (x Ant ie Kingma) Leeuwarden 1681 " 151 
G e l i e f s J o a n n e s z , , b e r g e r v a e r d e r H a r l i n g e n 1688 " 301 
Gerlof f Johannesz , (x Ucke S i e r x d r . ) H a r l i n g e n 1690 " 308 

' G e r r i j t Gossesz , (x Bauck P y t e r s d r ) Hantumhuizen 1682 " 251 
'' H e n d r i x z . . boekweitmaker Dokkum 1679 " 373 
" H i i l c k e s z (x Perck S i j b o l t s d r ) . ' ; Molkwerum 1655 " 179 

Geus, Lucas Jacobsz de -, r e n t m e e s t e r (x Ant ie 
C l a s e s d r . ) Leeuwarden 1676 " 103 

G l i n s , Edzardt van D r o n r i j p 1682 " 247 
Goslinga,, Johan van , g r i e t m a n v . F r a n . d l í x Fedd S,. 

v Camminga) . Dongjum 1687 . " 289 
Govert Douwesz, íx Foockel Bauckesdr , ) Workum 1669 " 390 
Grrfama, G e l l i u s (x M a r g r i e t a Drenhuysen) Leeuwarden 1692 " 426 
G r e t t i n g a , Simon apo theker (x Dina Abesdr . ) H a r l i n g e n 1691 " 394 
O ï o v e s t i n s , F r e d r i c k íx R i n t s van Burmania) Leeuwarden 1684 " 221 
Hxlje J a n s z ,; houtkoper (x E l i s a b e t h J o o s t e n Hei j n s d r ) H a r l i n g e n 1676 "• 31 
Hans J o h a n n e s z . , ' ? 1668 " 58 
Parínxma thoe S l o t e n , P ì e t e r van (x Susanna v Burma=. 

n i a / Leeuwarden 1690 " 399 

Jacobsdr.de


Hartman Jarigsz , dorpsrechter en ontvanger (x Aeffke Hijlaard 1683 fol 147 
Jeldertsdr ) 

Heymans; Wibrandus Huizum 1678 " 121 
Hellen, Isaac van der. bankhouder (x Catharìna Schut)Leeuwarden 1688 " 255 
Hemminga, Aeiso van, Gedeputeerde Staat v Friesland Beetsterzwaag 1689 " 316 

" dr Wigerus, advocaat Beetsterzwaag 1681 " 51 
Hendrick Folckertsz t" Hoen (xMachteld Folckertsdr )Anna Parochie 1677 88 

" Gerrijtsz (x.Maijke Wijtsesdr ) Harlingen 1690 " 457 
" Roelifsz- .. koopman (x Pytie Jacobsdr ) Harlingen 1684 " 346 
" Sijbesz. Hooghacker Leeuwarden 1683 " 145 
" Wopckesz (x Siewertie Pietersdr ) Staveren 1680 " 48 

Here Feyckesz Feijckema, burgemeester IJlst 1680 " 57 
Heslinga, Claes Sibrandtsz (x Teth Hobbesdr Hiddin-

ga) Marsum L678 " 34 
Hiddinga. Teth Hobbesdr (x Claes Sibrandtsz Heslìn 

ga; Marsum 1678 " 34 
Hillema. Anna Reynsdr (x Gosuìnus Aesgama, Harlingen) 1670 " 5 
Hoen Hendrick t" (x Machteld Folckertsdr ) .Anna Parochie 1677 " 88 
Hoitema Doede Sipkesz íx Grietje Jacobsdr de Lange; Harlingen 1686 " 332 

n Fopck van (x Johannes Pnelten) Sneek .t674 " 23 
Holwerda Joannes Phoci.ii.des professor !x MaLjcke 

Pybinga) F: aneker 1674 " 313 
Homminga. IJlbe Auckesz ix Bottie Bottesdr/Saarda; Tjerkwerd 1684 " 435 
Hooghacker., Gangelof t Upckesz íx Ant ,i.e K.ngmaì Leeuwarden 1683 " 151 

Hendrick Sijbesz Leeuwarden 168; " 145 
" Si.fbe Upckesz Leeuwarden 1683 " 145 

Hoogeveen Willem Hyicker.z fx Anneí i.en v d Wijn 
gaerdt) Leeuwarden 1679 " 118 

Hotse Doitsesz ,íx Trynt ie Ruyrtsdr j :' 1677 " 101 
Hottinga, Johannä van (x Douwe van Walta; F'-aneker 1674 " 310 

" Ti;;:ia van (x Teodorus van Brunsveit) Leeuwarden 1678 " 97 
Idtsma; Jan Clasen íx Hijlckien Keìjmpesdr Innema) Vrouwen ParochIeí683 " 422 
Ilpendam. zie Ulpendam 
Innema, Hijlckien Keijmpesdr (x Jan Clasen Idtsma) Vrouwen Parochiei683 " 422 
Isaack Hansz (x Macheltie Fockasdr.) Leeuwarden 1682 " 359 
Jacob Aertsz (x Trijntie Aerjensdr ) Harlingen 1685 " 354 
" Albertsz. (x Pierk Doijtiesdr ) Workum 1691 " 376 
" Joannesz. (x Jesel Saeckesdr.) Ni jehaskerschansl666 " 99 
" Claesen Woelwijk íx Aeltie Florusdr ) Dokkum 1687 " 352 
" Pijtersz Alqera íx Lijsbeth Lìeuwesdr,j Bolsward 1687 " 460 
" Tiebbesz ÎIJlst) íx Antie Tiercksdr Tinga) Heerenveen 1690 " 325 

Jan Diurresz. , mr touwslager íx Weimoed Ulpendam) Bolsward 1683 !! 161 
" Gerloffsz grootschipper (x Hebbeltie Sijbesdr.)Harlingen 1691 " 377 
" Gerritsz. mr hacker íx Trijntie Ruìjrdtsâr ) Workum 1691 " 440 
" Johannesz. Metslawier (?) 1676- " 63 
" Clasen Klooster Lidlum 1684 " 194 
" Clasen Idtsma (x Hijlckien Keijmpesdr.Innema) Vrouwen Parochie 1683 " 422 
" Cornelisz Wìersma. oud-bouwmeester Leeuwarden 1682 " 111 
" Pietersz íx Saepcke Nanningsdr.) Anjum 1681 " 74 
" Saeckelesz Bolsward 1691 " 388 
" Sijmonsz (x Eelck Zalingsdr ) Leeuwarden 1680 " 45 
" Simonsz. íx Mettie Jochumsdr.) Leeuwarden 1680 " 27 
" Willemsz van der Mei Harlingen 1683 " 153 

Jelle Wijbesz , schipper v Heerenveen Sneek Heerenveen 1683 " 114 
Jellema. Arnoldus Poppius Kollum 1613 " 235 
Jelmer Dircksz Hindeloopen 1685 " 176 
Jetske Hansesdr. bedaegde vrijster Lollum 1690 " 416 Jìelìe Jansen z Kollum 1693 " 438 Jillis Taeckesz , chirurgijn (x Sijtske Sipkesdr ) Leeuwarden 1689 " 433 Johannes Feijesz. Winter (x Levìna v.Belten) Balk 1683 " 249 Jor(r)it Jacobsz., rentmeester en havencoilecteur Hindeloopen 1688 " 292 

Phoci.ii.des


Cammìnga, Fedd Sophia van (x Johan van Gos.Iinga)Dongjum ]-687 fol 289 
Camp ígo (x Siouck Joannesdr ) Wommels 1685 241 
Cante r , F r a n c i s c u s (x A c l t i e Noordenbos) Leeuwarden 1680 131 
Keimpe „ P i j t t e r s z íx Eelck Lammertsdr ) D r o n r i j p 1684 " 189 
Kingrna Antje íx Gangeloft Upcke.sz Hooghacker) Leeuwarden 1681 151 
Claes D ì o r r e s z wagenmaker (xHeh„-i Wijbrandtsdr )Kollum 1672 133 

" E d e s z . , (x Hiscke Taeckesdr Î Makkum 1685 " 214 
' Ha i j ke sz , smackschípper (x Elck Yskesdr )Workum 1684 ' 319 
" H u i b e r t s z , íx Geert ie J acobsdr ) H a r l i n g e n 1669 " 15 
" J a n s z Vaicken, brouwer H a r l i n g e n 1660 76 
"' S i j b r a n d t s z Hes l inga (x Teth Hobbesdr 

Híddinga) Marsum 1678 " 34 
Ciant Adolí S ì x t u s (x E l e c t a C a t h a r i n a v Aggemc; ? 1690 " 343 
K n i j f f . Willemke (x Abelus Siccama n o t a r i s ) H a r l i n g e n 1689 " 349 
Coppens Acke J a n s d r íx Homme Agr ico ia ) Kni jpe 1685 " 224 
C o r n e l i s E y l i s z Kni jpe 1684 " 142 
C o r n e l i u s V i g l i u s , s ec r v Ferw d l í x T i t i a Abbema) Leeuwarden 1685 " 186 
Cvabeels , Maria F r a n ç a i s e (xGosl yck Sche l t inga) Dantumawoude fop Donia)1687 " 262 
K u : ; c k . Mari j t i e E v e r t s d r í.x Sijmen Clasen B i l c k e r ) Makkum ' t e Statum)ìSSl " 50 
i.aan Nico laus v d . advocaat ixAnna v S t a e s t e r ) Weidum 1684 " 237 
l.aei ibloem, Ol'.mannus (x Minokien Ee lckesd r Banga) Leeuwarden 1888 ' 269 
^ancje. G r i e t j e J acobsd r de íxDoede S ipkesz .Iloitema) H a r l i n g e n 1686 " 332 
Langhwart , Wibrandus advocaat Leeuwarden 1688 362 
Lauswol t , Mar t i jn%ie Bee t s t e r zwaag 1678 464 
L e l i j ., F r e d e r i c v d goudsmid íx Ynske Ockma) Leeuwarden 1684 " 199 
Lieuwe S i j t s e s z . íx T i e t s k e S i o e r t s d r ) Vaiom . 1671 " 53 
L i j c l ama , D e t t i e n {x Regnerus v Andringa) Oldeboorn (?) 1683 " 232 
Lolcke S i j t t i e s z (x Aaff Joannesdr ,i P a r r e g a 1689 " 367 
Loo^ Johann Eminga van íx C a t h a r i n a v Aggema) Leeuwarden 1690 " 343 
I-ooaksma., Ä e l t i e Aggesdr )x Eelcke Gepckesz.) Sneek 1678 " 19 
Louw Heerckesz koopman íx Maijcke I n t e s d r ) Bolsward 1691 '' 370 
Lucas Jacobsz de Geus r e n t m e e s t e r jxAnt ie Cla» 

den) Leeuwarden 1676 " 103 
LuLjrsma. Anthonius . boekverkopen Leeuwarden 1693 " 452 
M a r i t j e n Free rckxdr Bootshaeck oude b e j a e r d e 

d o c h t e r Enkhuizen 1680 " 273 
Mat thaeus- P h i l i p p u s , prof d r Franeker 1690 " 333 
Meij J a n Willemsz van de r •. H a r l i n g e n 1683 " 15 3 
Mei jne r t P i e r s z . ; s e r g i a n t onder kap Coetz Leeuwarden 1690 n 385 
Meijontzma. S i b e l l a (x I s a a c de Schepper; Bu i t enpos t (?) 1688 " 266 
Meile S t e £ f e n s z . («Aemilius S tephani ) n o t a r i s Kollum 1682 " 206 
Minne B o t i s z Dempens, i akenkoper íx Nicske B o l t -

smaj Leeuwarden 1679 " 125 
Moile J e e n s z . , Iakenkoper íx Siouck j en Si j tsesir) aen het J o n c k e r s l a n d t 1681 " 275 
Munnickhuys Fedde G e r r y t s z huyCT.an Winsum 1689 " 361 
N i j h o l d t , A e l t i e B a e t t e s d r (xds Simon Accama)'. Burum 1682 " 418 
Noordenbos A e l t i e (x F r a n c i s c u s Canter) Leeuwarden 1680 '' 131 
Obbe Gatsesz- Makkum i683 " 295 
Oene Dì rxz (x I b e l Johannesdr ) op Hej. l ingha Hantum .(.691 rt 409 
Oes ten , O t t o van Leeuwarden 1692 " 406 
Ockma, Ynske Nannesdr , (x F r e d e r i c v . d L e l i j ) Leeuwarden 1684 ì! 199 

P i i b i n g a Maijcke Wijbesdr (x prof d r Joannes 
Ph Holwerda) •••• F raneker 1687 " 313 

r i i t e r Adr iaensz v d Siuys íx Neei t . le C o r n e l i s d r . )Heraelum 1687 " 191 
rt

t A l b a r t s z , mr b'akker Leeuwarden 1690 " 392 
Formersz 'íx Bauck Lieuwesdr ) Wetsens 1670 " 17 



P i j t e r Hennesz mr bakker en koopman Dokkum 1690 fo l 372 
J acobsz , on tvanger v .Westdongeradeel N i j e h u i s 1678 " 32 

" Mincksz Pingjum 1690 " 368 
" Obbesz (x T r y n t i e R ienxdr . ) Wanswerd 1681 " 135 

Poppe Symonsz S t a v e r e n 1676 " 442-441 
Poppinga, Tiepke T i e r d s z . . r e n t m e e s t e r íx G e e r t r u i 

da de Vr i e s ) Franeker 1689 " 307 
Raarda , bu rgemees t e r (x An t i e L e n a r d t s d r Terwoldt) Workum 1680 " 85 
Regnerus J o u c o n i s , med d r (x Temtien Wybesdr ) S t a v e r e n 1678 " 80 
Rein Lo l ckesz , l i d . v d v roeschap (x T r y n t i e S ipkesdr )Har l i ngen 1686 " 299 
Reiner F r a n s z Ens . vleeshouwer en l i d v d vroedschap Franeker 1680 " 44 
R e i j n t i e n T i a i l i n g h s z Balk 1687 " 321 
Rienck W i j n t i e n s z Bolsward 1686 " 264 
Right E y l i s d r Kni jpe 1684 " 142 
R i n n e r í Ee l ckesz Eelcoma koopman íx Rinske S i o e r d t s d r ) H a r l i n g e n 1681 " 70 
R i s p e n s , S i o e r t ì e !x dr T i b e r i a s Thomae advocaat ) Leeuwarden 1682 " 138 
Romcke B e n e d i c t u s z (x Siucke Nolckesdr j H a r l i n g e n 1688 " 364 

" Ymesz {x T r i j n t i e J a n s d r . ) Berlikum 1689 " 358 
Roorda, Douwe Feyo van ix Helena van Doi j s ) N i j l a n d 1681 " 239 

" Douwe Feyo van íx Rix t van Scheltema) N i j l a n d 1688 " 348 
RuLrdt Mar tensz {x Doet je Har ingsdr ) Makkum 1687 " 259 
Ru i j rd t sma C o r n i r a (x dr W.igerus S t an i a ) Dokkum 1692 " 412 
Ruytenbach, E i j s e A a t i s z . . mr g l a s s c h i l d e r (x S t y n t i e 

Melchers) • •'' Sneek 1692 " 454 
Saa rda , B o t t i e B o t t e s d r (x Ulbe Auckesz Homminga) Tjerkwerd 1684 " 435 
Schagen. Hendr ick van íx T r y n t i e J ansd r ) Kollum 1683 " 381 
S c h e l t e Poppesz {x J i s c k van Abbemaj Hallum 1679 " 185 
Scheltema., R ix t van íx Douwe r'eyo van Roorda; N i j l and 1688 " 348 
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Schu t . C a t h a r i n a (x I s a a c van de r Hel len) Leeuwarden 1688 " 255 . 
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S icke S c h e l t e s z . koopman (x Jancke H a r c k e s d r , ) Har l ingen 1667 " 4 
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d r , ) Hemelum 1687 " 191 
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Spangha, B e e r t i e n Wolvega 1680 " 226 
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S u r i n g e r . T i e e r d t S y b r a n t s z , . koopman (x Dieucke 
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Tamme Di rcxz (x G r i e t i e J u l l i s d r . ) t e Gercxbrugge Burum 1676 " 141 
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Tjepke Romkesz , stadtimmerman Leeuwarden 1686 " 324 

Tlerdsz, Poppinga rentmeester íx G de Vries) Franeker 1689 " 307 
Trijntje Gerritsdr Alkmaar 1673 68 
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Waìta, Douwe van,, grietman v.Barr dl.(x J,v Hottinga) Franeker 1674 " 310 
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Watse Albertsz. Longerhou 1690 " 315 
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Wolff, Johannes Hendricus de (x Gerlanda iylva) ? 1679 " 21 
IJlst,- Jacob Tiebbesz.. (x Antie Tiercks dr, Tingc) Heerenveen 1690 " 325 



Nalezing op vroeger in het geneaiogysk j ierboekje 
verschenen ar t ike len 

van Snitsevorg (1954 p 60 62) 

Er blijken nog meer naamgenoten te zijn geweest P.C Bloys van Treslong Prins 
vermeldt in het vierde deel van zijn Geneal, en herald gedenkw betr Europeanen 
op Java (p 325) te Poerworedjo het graf ener 1854 overleden vrouw M.S G van 
Snitsevorg echtgenote van C.J.F,Kern kapt inf ridder M.W O 4 e kl Volgens 
Koffier-, De Militaire Willemsorde 1815 1940 leefde hij 1817 63 Ook zij kan 
een dochter van stammoeder Anglinetta zijn geweest 

Blijkens een aankondiging in de Ned Staatscrt van 2 3 Jan 1956 nº 16 is door 
Henri Snitsevorg en Derkje van Dijk, echtelieden te Aisterdam verzocht de naam 
van de minderjarige Hendrika Horstmg te wijzigen in Snitsevorg Mej D van Alff 
te s Gravenhage aan wie ik ook het eerste bericht dank meldde míj dat dít 
verzoek bij K B van 8 Febr 1957 nº 31 is toegestaan Het kind is geboren te Am 
sterdam 30 Aug 1951 

Beekkerk (1956 p,36 43) 

In het archief van de voormalige Stadsarmenkamer alhier zijn. twee delen opge 
nomen die mej R.Visscher indertijd als "ruilbruikleen" vanhet Fries Genootschap 
heeft gekregen. Het zijn rekenboeken van de collecterende voogden van de beide 
Oldehoof ster espels Een hiervan aangelegd in 1784 wordt voorafgegaan door een 
naamlijst van voogden tot 1813 waarvan dertien met geschilderde wapenafbeelding 
Ook dat van Haye Beekkerk is hierbij enigszins afwijkend van de beschrijving 
die ik van het latere wapen gaf De linker schildhelft is hier doorsneden a ín 
blauw op een groen grondje het kerkje dat hier wit gepleisterd en met leien ge • 
dekt is. b in zilver een omgewende manskop in een hals en nek bedekkend lood 
grijs omhulsel, dat zowel aan Mercurius als aan een hofnar doet denken maar mo 
gelijk gezien het latere cachet een krijgsman moet aanduiden 

fn de gemeente Lemsterland huwde op 21 April 1844 zekere Albert Beekerk Johan 
nes Postma 23 jaar oud varensgezel te Lemmer geboren en woonachtig De vader 
Johannes Sikkes Postma, schipper aldaar bleek weduwnaar van Grietje Alberts 
Beek(k)erk, wier verwantschap met de andere Beekkerks niet naspeurbaar bleek 

p 37 I Blijkens enkele getuigenverklaringen in de Leeuwarder inforraatieboeken 
handelde Trijntje Hayes Kroon als weduwe in textielwaren Haar man kreeg elf da
gen na zijn benoeming tot majoor verlof van de Magistraat om te zitten in de 
kerkbanken van collecterende buitenvoogden 

p 38.II- Harmen was in 1786 luitenant van het patriottische exercitiegenoot 
schap, zijn broeder Haey.e (p 39 Ilbis) vaandrig (Inform bk) Blijkens de Leeu.war • 
der Courant van 14 Mei 1847 overleed zijn door mij reeds veel eerder doodver 
klaarde weduwe pas op 30 April d a.v te Termunten bijna :93'/2 jaar oud 

Vrij triest is het relaas., dat uit de mond der weduwe in de resolutien van 
Burgemeesteren i d 16 Mei 1826 nº 10 is opgenomen over hun zoon Wolter (III) 
Hij had van October 1814-tot Mei 1821 met zijn gezin te Heerenveen (de Dracht) 
gewoond en daarna tot Mei 1822 aan de Heerewal te Nijehaske Toen verliet zijn 
vrouw hem en begon hij te zwerven In 1823 woont hij nog als a,potbekersbédiende 
bij Dr H Swart te Kollunr maar in 1825 bedelt hij door Leeuwarden wat het col
lege 6 Mei 1825 (nº 19) doet besluiten, hem bij recidive naar de Ommersohans te 
zenden waar hij Maart 1826 dan ook is overleden 

P 39 IV- Folkert is 1850" 54 2e luitenant bij de 5e comp (d i Opsterland) 
van het le bat der rustende schutterij in Friesland 
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í l b i s , Dat Haeye zijn broeder in de le id ing van het exeroitiegenootschap b i j 
stond, schreef ik boven reeds Na de r e s t a u r a t i e , en wel op 13 Mei 1788, pleegt 
h i j n i e t nader omschreven excessen aan de . schu t t e r s van de borgerwacht, wat hem 
24 d i t o een boete bezorgt. Inmiddels had de Magistraat hem 20 Apri l 1787 voor 
zes j a a r benoemd to t collecterend voogd in 7$ en Nd Oldehoofster espel , waar wij 
de bovengenoemde wapenafbeelding aan danken. Op 2 Jan,1802 wordt h i j , voor v i j f 
j aa r , voogd van het Nieuwe Stads weeshuis en bi j z i jn dood was h i j ook regent van 
de gevangenis, 

p . 4 0 . I l b i s , 5 . Mr P J Mebius werd geboren in 1769, n i e t in 1796, 
P 41,111, Wouter was 1810 •• 13 col lecterend voogd van de beide Oldehoofster e s -

pels en -1822 diaken der Hervormde gemeente. 
IV, Ook Haye b l i j k t nog even, en wel in 1855, l e l u i t enan t geweest t e z i j n 

bi j de afd s ta f van het 2e bat. 3e afd rustende s chu t t e r i j in Fr ies land, 
P 42 Tot zi jn Leeuwarder functies behoren nog het commissariaat van de Alg 

Príesche Levensverzekering Mij zijn lidmaatschap van de N H kerkvoogdij (sedert 
1872: twee jaar l a t e r administrerend) en het bestuurderschap (l862- ; 65 en 1866-

08') van het dep* Leeuwarden van het Nut Mevrouw Beekkerk werd 1867 bestuurderes 
"••m de naai en verstelschool voor behoeftige meisjes. 

u 43 Van hun. kinderen vond ik Eelkjen nog terug a l s bestuurderes van de ver
eniging Tabitha in de jaren 1885 ' 88 Haar broeder Simon (V) verscheen het afge
lopen j aa r bi j het jubileum van de A. N.W.B, alom in de pers op een foto met Edo 
Bergsma en hun beider r i jwie len , van de ber i idersbond daarvan waren z i j toen 
-,1885} v o o r z i t t e r (E,B. ) en s e c r e t a r i s (S.B,)., Van dezelfde A.N.W.B. was h i j 
.886 '88 consul te Leeuwarden en 1887 91 diende h i j het toneelgezelschap 0, G, 
a lh ie r a l s bestuursl id, het l a a t s t e j aar a l s s e c r e t a r i s . 

Bloembergen (1958 p 94 121) 

Volgens een aantekening in het bezit van den heer van der Kooi te Drpnrijp 
'<omt het wapen ook voor met de halve adelaar op de gewone plaats, Het dier was 
op de tekening overigens verworden tot een duif met bokspoten. 

P 97 Schimmige Dirk getuigt in Inforraatieboek C 36 (Rechterl, archief'Leeuw ) 
op 15 Dec 1788 Hij is dan 41 jaar en grenadier in het rei,* De Schepper, in gar
nizoen alhier aan het Ruiterskwartier Hij huwde (ondertr 22 Febr,) 1799 Elisa-
beth Semler, ged jacobijner kerk 10 Febr, 1760. + (als weduwe) Leeuwarden 6 Sept. 
1833, dr van Johannes Georg, rentenier, en Trijntje Jacobs Schaaf f en wede van 
Auke Wienjes. 

p,98. Auke wordt 9 Maart 1770 voor vier jaar aangesteld tot armvoogd. Zijn 
uoon Réitse, coopnian op de Wirdumerdijk, en diens vrouw Antje Reisma, beiden 29 
iaar, klagen 11 Jan. 1780 (Inform.bk C 26), dat uit hun winkelvoorraad gestolen 
is lampcatoen emspaanse zeep; blijkbaar hadden zij een soort kruideniersbedrij f. 
Hij wordt 14 Dec 1770 weesdiacon, 22 April 1774 voor zfB.jaar buitenvopgd in 0, 
en W Keimpema espel en 15 Febr, 1782 voor vier jaar voogd Stadsarmenkamer, Hij 
werd 17 Febr,1795 lid van de provisionele municipaliteit, In de definitieve ge
kozen op 10 April d. a.v., bedankt hij, maar het volgend jaar accepteert hij onder 
protest, 

P 99,IV. Auke wordt 14 Dec.1797 voor twee jaar collecterend weesdiacon en 23 
Jan.1801 voogd Stadsarmenkamer, 

p 100, Zijn zoon Reitze wordt 1 Jan 1857 lid van de Kamer van Koophandel, 12 
Jan,1859 - 1 Jan,1861 is hij daarvan voorzitter, 

V, Evert behaalde 16 Juni 1828 het radicaal van apotheker Hij practiseerde 
tot 1870. 

P 102 VI. Mr Auke Bi, is 1 Juli 1887 tot 1 Juli 1893- lid van het hoofdbestuur 
van de Mij tot r.íut van 't Algemeen 
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p. 103 VII,2, M.A.Bl 4 Febr.1916 litt.class,cand,Leiden Haar zuster W.L.P. 
slaagde 3 Dec 1917 voor haar prop . 28 Nov 1919 le en 21 Jan, 1921 2e deel candi-
daatsexamen theologie aldaar 

p 104 VIII 6 Mr A R BI. is thans (1 Juli 1958 30 Sept, 1959)wetensch.ambtenaar 
voor het burgerlijk recht en het internationaal recht te Utrecht Zijne echtge 
note beviel medio Juli 1958 van een levenloze tweeling 

p 105VIbis, P.O.Bi. behaalde 3 Nov.1863 het apothekersdiploma te Leeuwarden. 
Blijkens Ned.Patr 44 (1958), waarin de genealogie van het geslacht Coldeweij is 
opgenomen, was zijn schoonvader (t,a p. p 101) predikant, 

p 107, VlIIter Volgens het officiersboekje werd H.E.Bl reeds 1 Mei 1947 kapi 
tein bij de luchtmacht Naar het besluit zocht ik tevergeefs in de Staatscourant. 
Wel vond ik het K.B. van 2 Febr 1928 nº 26, waarbij zijn oom Ir RH, BI (Vllbis) 
eervol ontslag uit den militairen dienst verkreeg, 

P 110 VIII Ook Reitze BI. studeerde Hij werd 1 Dec 1926 als juridisch stu
dent te Leiden ingeschreven. 

p, 113 Vllbis,3 Het gezin Bi. Holtewes kwam Juli 1958 weder naar Leeuwarden, 
p 114 III Reitze Rones getuigt in Informatieboek C 26 op 25 April 1789 Hij 

is dan veerschipper van de Rottevalle op Leeuwarden en v.v 
In de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven 195g wordt een schenking ver

meld van 7 pakken grossen en afschriften van notarieele acten uit het Oosten der 
provincie (1809 '78) Onder de meest voorkomende namen ook Bloembergen 

p• 118-VI.Gjalt Roels BI overleed te Leeuwarden 8 Oct 1958 
P 119,VII, Roel Koops Bi, werd Febr 1958 benoemd tot postcommandant te Twij 

zelerheide 

M.J- van Lennepr, 

90 



Copie van een bij bel blaadje 
in bezit van den heer R.B,van der Vegt te Gorredijk 

Dit Boek Hoort Rymke Gerbens 
Heerenfeen den 15 9br 1750 
De woorden deeses Boeks zijn geest en Lewen 
wie deselve Bewaart onderkent En Doet die Heeft 
iiet Eeuwige Leeven 

jetze Douwes is Geboren int Jaar 1676 den 
10 Juny op Een Maandag om 10 uuren En Gesturven 
den 28 9br 1750 op een Saterdagh morgen om 8 uuren 

Acke Gerbens is gebooren int Jaar 1676 in Xbr op 
een Kersdag en Gesturven den 20 Xbr 1742 op Een 
donderdagh middagh om 11 uuren 

1696 den 23 Xbr. is Jetse Douwes aan Acke Gerbens 
verlooft Een dag voor Kersdagh 

.1698 den 28 septemb1" is Acke Jetzes in de Kraam 
geraakt van Een Jonge zoon genaamt Gerben Jetzes 
maandaghmorgen 9 uur 

1701 den 2 Feberwary is Acke jetzes In d: kraam 
Geraakt van Een Jonge Zoon Genaamt Douwe jetzis 
op een maandag 
1741 den 26 Maart op Een Palm Sondagh overleeden 
1703 den 19 April is Acke Jetzes in De Kraam Geraakt 
-;an Een Jonge Dogter Genaamt Gryttje Jetzes op Een Goede 
vridag 

.1731 den 6 January is Gryytje Jetzes met Jan Jellis 
Hollander verloofd 
1740 den 15 Novembr is Gryttje Jetzis overleeden op Een 
ainsdag morgen om 4 uuren 

1722 d 4 January is Gerben Jetzes met Antje Aukes 
getrouwd 

'722 den 11 Septembr is Antje Aukes in de Kraam Geraakt 
van Een dogter Genaamd Rymke Gerbens 

1724 d. 13 Novembr is Antje Aukes in de Kraam Geraakt van 
L Jonge Zoon genaamt Homme Gerbens op een Maandag 
.1725 d. 16 Janr is Homme overleden, 
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