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In memoriam 
Reinder Sierks Roorda 
Wylst de printer alles al ré hie foar it ôfdraeijen fan dit j ierboek-

je, kaem ûnforwachts it birjocht, dat Reinder Sierks Roorda op snein-

tomiddei 7 novimber 1965 ûnder in tsjinst yn de Koepeltsjerke to Ljou-

wert forstoarn wie. 

Unforwachts kaem dit foar my, hwant twa dagen earder hie er my 

noch skille en op myn frage. hoe't it mei him wie, wie it andert: "Best, 

allinne drok, hwant se ha my frege . . . " en doe folge in hiel petear oer 

wurk, hwêr't er mei úteinset wie. 

En dat wie Roorda nou hielendal. It iene kerwei wie eigentlik noch 

net iens ôfbreide, of dan stie der al wer hwat oars op priemmen. Stil-

sitte en neat dwaen wie der net by; dat wie him ek net leard, hwant hy 

wie opgroeid yn de minne tachtiger en njoggentiger j i e r ren fan de foa-

rige ieu, in tiid hwêryn it foar him útsluten wie om to learen foar dat-

jinge, hwat er wol woe. Hy moast sels by de wâl opklimme en dat mak

ke, dat er let ter wol wist hwat er woe. Men moat der dan ek earbied 

foar hawwe, dat er it yn it maetskiplike libben bracht hie ta ynspekteur 

fan "de Goudse". 

Mar op dit plak wolle wy it net hawwe oer syn deistige wurk en l i -

kemin oer syn wurk foar de Kristlik Fryske Folksbibleteek en oare for-

ienings, dy't him nei oan it hert leine; wy wolle him hj i r re bitinke mei 

it each op syn skreppen foar de genealogy. 

As men de lange list fan publikaesjes, dy't fan syn hân forskynd 

binne, oereaget, dan freget men jin mei rjocht en reden ôf, hoe't it yn 

de goedichheit mûglik west nat, dat Roorda de tiid foun om al dizze din

gen op to sykjen, to oarderjen en printré to meitsjen. 

Unbidige publikaesjes binne der net by; it Roorda-Keizerboek en de 

Algraboeken binne al de wiidweidichste. It tal lytse útjeften en artikels 

foar kranten binne tige great en ek yn dit lytsere wurk siet gans tiid fan 

foarûndersyk en it ûndersyk op-himsels naem meastal hiel hwat mear 

tiid as it pr intré meitsjen. 
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Binammen wie dit it gefal mei syn great libbenswurk: Nammen út 

de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Frys lân . Mei de publikaesje 

fan dizze nammen hat er elkenien, dy't yn de Fryske archivalia sneupt, 

greate deugd dien. Hy hat dêrmei de doar iepenset nei in kolossale 

samling stikken de Fryske skiednis oanbilangjend. 

Ja, sa wie Roorda: de doar iepensette, sadat ek de oare sneupers 

meiprofitearje kinne, en dat die er ek wer mei syn léste útjefte oer de 

nammen út de r in tmas ters rekkens . 

Troch syn útjeften ha.t er de Fryske genealogen in greate deugd 

dien. Ek yn part ikuliere kwesjes stie er graech ré om to helpen en liet 

er syn konfraters net mei de swierrichheden sitte. En as men him ear -

ne om skìlle of skreau, dan liet in andert net lang op him wachtsje. 

As de redaksjekommisje fan it jierboekje krap siet mei kopije. 

Boorda sprong daliks by; dan Me er noch wol hwat lizzen en sadwaende 

bifettet mannich dieltsje in art ikel fan syn hân. 

En lést. mar net it minst, is dêr it Genealogysk Wurkforbân, dat 

hiel hwat oan Roorda to tankjen hat. By it oprjochtsjen fan it forbân is 

er skriuwer wurden en dat 15 j i e r r en bleaun. Doe, it wie yn 1961, 

moast er foar in earnstige sykte yn it sikenhûs opnommen wurde. Hy 

soe it nei de sykte kalmer-oan dwaen, lei it skriuwerskip del en koartte 

syn wurktiden yn. Mar dochs wie er in j ier forlyn wei' daliks ré om 

tydlik as skriuwer it wurkforbân to helpen. 

Nou res t syn warbere hân, de hân, dy't nea de greate Fryske sneu

per spri is as kroane op syn skreppen út hannen fanit officium oannimme 

mocht. 

Fês t stiet lykwols, dat de hjoeddeiske sneupers en dyjingen, dy't 

nei ús komme, mei greate tankbrens gebrûk meitsje sille fan hwat hy 

ús jown en neilitten hat. 

v. d. M. 

6 



KOART OERSJOCH FAN DE WURKSUMHEDEN FAN IT GENEALOGYSK 
WURKFORBAN FAN DE FRYSKE AKADEMY 

Septimber 1964 oant septimber 1965 

Om't ús skriuwer, dhr. G. Dijkstra Hsn. , fanwegen syn sounens bi-
hindere wie dit j ier it skriuwerskip waer to nimmen, is dat salang fan 
ûnderskreaune forsoarge. Wy winskje dhr. Dijkstra graech folsleine bet-
terskip ta, lyk as ek foarsitter Van der Meer, dy't yn augustus slim siik 
waerd, mar nou gelokkich wer aerdich opknapt. 

Us ears te gearsi t wie op sneon 31 oktober 1964, mei as sprekker de 
Ryksarchivaris yn Fryslân, mr . S.J. Fockema Andreae. Foar in folie 
Skylgeseal hat hy sprutsen oer it Ryksarchyf to Ljouwert. Sprekker syn 
stribjen wie, it Ryksarchyf makliker tagonklik to meitsjen. Mei stipe fan 
de Fryske Akademy is hy al út ein set mei in rige lytse boekjes, ûnder 
de namme fan "Monumenta F r i s i ca" . 

Op 24 novimber 1964 hat it bistjûr in gearsi t hawn mei de Fryske Rie 
foar Heraldyk om sa mûglik to kommen ta it halden fan in heraldysk-ge-
nealogyske tentoanstelling op ûnderskate plakken yn Fryslân. 

Op 28 novimber 1964 wie it de Jierboekje-gearsi t , as wenst ûnder 
lieding fan dhr. H. G. van Slooten. Dr. P. W. de Lange fortelde oer it 
KLaes Tiglerlien en boargemaster mr. 33. van Haersma Buma oer prof. 
Petrejus Tiara fan Warkum (1514-1586). 

Ek dit 15e jierboekje (1965) joech wer in rynsk forskaet oan gege
vens, Û. m. oer de famyljes Bolman, Cammingha, Mellinga, Tigler, Pot
ter, Wijngaarden, Siersma-Siercxma en Heringa, de ker t ie rs tea t fan 
prof. dr. F .G . L. van der Meer, ensfh. 

Op 12 jannewaris 1965 hat ús bistjûr wer in gearsi t hawn mei de 
Fryske Rie foar Heraldyk. Der binne de plannen foar de tentoanstelling 
neijer bipraten en is yn'e ears te opslaeh in bigreating opmakke. 

Sneon 23 jannewaris 1965 hold dhr. R. S. Roarda in lezing oer it Bot-
ma-skaei 1550-1882, de Bûrumer Roorda 's en de Roorda van Bockama's. 
Nei it skoft hold hy in praetsje oer de bitsjutting fan de Rin tmas te r s - rek-
kens foar de genealogy. Hy hat de kèapers en forkeapers 1518-1775 op 
't abie brocht, sa'n 8000 persoanen (is útjown fan de Fryske Akademy). 

Om't d rs . K. M. van der Kooi as bistjûrslid bitanke hie, waerd drs . 
J. Visser , haedchar termaster oan it Ryksarchyf yn Fryslân, mei alge-
miene stimmen yn syn plak keazen. It bistjûr bistiet nou út de hearen: 

D. J. van der Meer (s. 1950), foarsit ter (s. 1959), 
G. Dijkstra Hsn. , skriuwer (s. 1961), 
J. IJ. Feenst ra , ponghâlder (s. 1952), 
R. S.Roarda (s. 1946), 
W.Dolk (s. 1956), 
J. Visser (s. 1965). 
Sneon 20 febrewaris 1965 hold dhr. S. J. van der Meer in lezing oer 

Snitser flechtlingen yn'e Geuzetiid, ensfh. Nei it skoft hold dhr. P. Pal -
ma in praetsje mei in mannich dia 's oer it tsjerkesulver út it roomske 
tiidrek to Dronryp. 

Op sneon 27 maer t 1965 stiet de foarsi t ter der op oan, as men yn yn-
ventarissen âlde munten, pinnings, ensfh. oanjown fynt, soks to no tea r -
jen en oan it bistjûr troch to jaen. 
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Drs . J. Visser docht to witten, dat men op it Ryksarchyf fan doel is, 
de boasken fan 1772 ôf, oant 1811 to klapperjen. De gearkomste hie al sa 
leaf as it koe fan 1700 ôf en dan ears t allinne mar op de namme fan de 
man. 

Dhr. .1. IJ. Feens t ra en drs . J. Visser ha de gearsi t fan de East -
Fr iezen meimakke en ús dêr fortsjinwurdige; hja jowe'hjirfan in for-
slach. 

Dhr. R. S. Roarda hold in lezing oer de 18de-ieuske Jouster skip-
pers . In foech 400 hat er op ' t abie brocht. Dhr. J. IJ. Feens t ra fortelde 
nijsgjirrige dingen oer hokker skippen wy earen yn Frys lân hiene. Yn'e 
r in fan 'e j ie r ren hie er sa 'n 2500Fryske skippers út alde Ljouwerter kran
ten helle. 

Foar alle gearkomsten wie dit j ier wer in greate bilangstelling. 
Forska te fan ús leden wurkje mei om gegevens to sammeljen oer stu-

dinten fan de Fr jen ts je r te r Akademy, 1586-1685; men kin jin as meiwur-
ker opjaen by drs . J. Visser op it Ryksarchyf. 

Dhr. H. de Vries hat wer tige warber west mei ' t fotografearjen fan 
grêfstiennen. b. n. ek to Kollum en Dokkum, dêr ' t ts jerkefl ierren op ka
men. Lyk as oare j i e r ren wolle wy der graech op oanstaen, dat as im-
men gewaerwurdt, dat earne in tsjerkeflier op komt, hy soks daliks troch-
jowt oan it buro fan de Fryske Akademy, tel. 05100 - 26444. 

Kopy foar it folgjende jierboekje kin oant 1 july 1966 ynstjûrd wurde 
oan dhr. W. Dolk, Gemeentearchyf. stêdhûs to Ljouwert. 

R. S. ROARDA. 
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FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 

JIERFORSLACH 1964/5 

Wy wolle dit forslach bigjinne mei de beste winsken foar ús foarsit-
ter, dy't yn augustus siik wurden is, mar lokkich al wer moai by de wâl 
opklaut. 

Us wurksumhedenleine dit j i e rop forskillend mêd. Yn de Nederland-
sche Leeuw fan july waerd in stik oer de Rie en syn wurk opnommen fan 
de leden DuU en Visser . Earstneamde hâldde op 19 febrewaris foar it 
F r iesch Genootschap in lezing mei moaije Ijochtbylden ûnder de titel 
"Een wandeling door de tuin der heraldiek". Ek skreau er inkelde kearen 
ynstjûrde stikken yn'e Ljouwerter Krante oer heraldyske flaters. 

It Gemeentebistjûr fan Dokkum advisearren wy oer it forneamen fan 
strjitten nei de heraldici Gerrit Hesman. Heerke en Johannes Ypes Wen
ning, a l legearre Dokkumers fan komôf. 

Nei oanlieding fan de prinsesse-forlovings en de derby fan in warber 
fabrikant úthelle stunt, wiisden wy de Kommissar i s fan'e Keninginne op 
de protokollaire deasûnde fan it oanbringen fan portretten op'e nasionale 
flagge. 

In nijsgjirrige korrespondinsje hiene wy mei de Jockey-Club de Bel-
gique, dy't ús frege nei it Fryske wapen, dat ien fan har leden op syn 
"casaque" oanbringe woe. 

Oer gemeentewapens yn it algemien, skreauwen wy oan de redaksje 
fan de Prov. Almanak (om dy dêryn op to nimmen) en oer gemeenteflag-
gen (yn forbân mei de Fryske wike to Scheveningen) oan Dep. Steaten en 
de ôfd. Frys lân fan de Vereniging van Ned. Gemeenten; andert krigen wy 
fan net ien fan dizze ynstânsjes. Mei it each op in publikaesje oer de 
gemeenteflaggen stjûrden de gemeentebistjûren fan Ljouwerteradiel, 
Idaerderadiel en Weststellingwerf ús op ús forsyk ôfskriften fan har bi-
sluten ta flaggefêststelling. 

As léste Fryske gemeente stelde Himmelumer Aldeferd op 24 okt. 
1964 syn gemeenteflagge fêst. Yn forbân hjirmei waerd by K. B. fan 26 
novimber in nij gemeentewapen forliend. Beide neffens advizen fan úsRie . 

Yn Dokkum waerd by de opgravings yn'e Herf. tsjerke in stik byld-
houwurk foun, wierskynlik fragmint fan in oksael. De hear G. Elzinga 
fêstige ús omtinken der op en frege om ús bitinken oer de flagge dy't dêr -
op ôfbylde waerd. Hjirop steane twa wapens, ien mei in inkelde earn en 
ien mei in rútkrâns. Neffens ús moat dit slaen op de Roomske kening en 
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de Saksyske hartoch en dus fan likernôch 1500 datearje en net, lykas op 
groun fan de styl ears t tocht waerd, út 'e 14e ieu. 

Us lid Dull krige it foarinoar, dat as ears te Fryske stêd Drylts syn 
wapen mei in muorrekroane diek. Hy brocht ús yn'e kunde mei, de Liear 
J. C. Terluin fan'e Sweach, dy't ús syn ûntwerpen foar doarpswapens yn 
Wûnseradiel foarlei. Hoewol wyoer idé en útfiering tige to sprekken wie-
ne, kamen der dochs s af olie útstellen ta foroaring los, dat de hear Ter 
luin bisleat de hiele saek nochris oer to meitsjen. Sadwaende is dit pro-
jekt noch net klearkommen; wy hawwe der lykwols goeije forwachtings 
fan. 

Fan oare kant seagen wy in wapen foar it wetterskip "Het Konings-
diep", 

Foar it Kristlik Sikenhús "De Sionsberg" to Dokkum, waerd fan ús 
leden Vleer en Dull in flagge ûntwurpen. Inkelde partikulieren fregen ús 
ynliochtings oer oerhei ts - en famyljewapens. Hjir wie it atelier Posthu
mus ûnder, dat wy wiisden op'e metoadyske flater om "in wapen by in 
namme" to sykjen. 

Yn il Genealogysk Jierboekje 1965 waerden it wapen (Buitenrust) Het-
terna en ivije wapens Hingst opnommen. Dit j i e r kamen der gjin oanfra-
gen om regis t raes je yn. 

J. VISSER, skriuwer. 
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Ynljochtings 

De F r y s k e A k a d e m y , 

foarsitter 
Drs. F . J. Bergstra , 2e foarsitter 
Mr. T. J. Kingma, 2e skriuwer 
Mr. R. Heeg, skathâlder 
Prof. Dr. M. W. Heslinga 
Drs. H. J. Oldenhof 
Drs. S. van Tuinen 
direkteuren: Mr. Dr. K. de Vries en 
direkteur Paedagogysk Advysburo: G. H. Vledder 
adjunct-direkteur: Dr. Y. Poortinga 
direksje-sekretaresse: jfr. D. Wijnterp 
wittensk. amtner Ie kl. : D. S. Tamminga 
wittensk. amtners: H. S. Buwalda en jfr. Drs. G. A. Piebenga 
haed ôfd. streekûndersyk: Drs . J. J. Spahr van der Hoek 
skriuwer Súdwesthoekekommisje: Drs . G. Bakker 
administrateur: F . E. J. Bijkerk 

Histoarygk wurkforbân: 
Drs. H. J. Oldenhof, foarsitter 
A. Vandamme, skriuwer, Snits, Amaliastrjitte 76 
Nammekundich wurkforbân: 

, foarsitter 
Drs. J. J. Spahr van der Hoek, skriuwer, Beetstersweach, Opper-Uterburd 

Genealogysk wurkforbân: 
D. J. van der Meer, foarsitter 
G. Dijkstra Hsn. , skriuwer, Ljouwert, G. Terborchstrjitte 7 

Fryske Rie foar Heraldyk: 
D. J. van der Meer, foarsitter 
Drs . J. Visser , skriuwer, Ljouwert, Kwartelstrjitte 47 
De Fryske Akademy is fêstige yn it Coulonhûs, Doelestrjitte 8 to Ljouwert. 
Iepen: deis 8-12 en 13. 30-17. 15 ûre; sneons sletten. 

R i j k s a r c h i e f in de p r o v i n c i e F r i e s l a n d . 

Rijksarchivaris: Mr. S. J. Fockema Andreae 
wetensch. ambtenaren: Drs . J. Visser , A. van der Wal en J. Schaafsma 

Het Rijksarchief is gevestigd in de Kanselarij , Turfmarkt 13 te Leeuwarden. 
Geopend: werkdagen 9-17 uur; zaterdag 9-12. 30 uur , alleen na aanvrage 
(uiterlijk vrijdags voor 16 uur). 

P r o v i n c i a l e I n s p e c t i e d e r G e m e e n t e - en W a t e r s c h a p s a r c h i e v e n . 

Inspecteur: Mr. S. J. Fockema Andreae 
adjunct-inspecteur: Dr. H. T. Obreen 
wetensch. ambtenaar: H. F Faber 

De Inspectie is gevestigd in de Kanselarij , Turfmarkt 13 te Leeuwarden. 

oangeande inkelde iepenbiere ynstellingen, 
kommisjes , forieningen, ensfh., dy't wurk-
sum binne op it gebìet fan skiednis, âld-
heit- en geakunde, geslacht- en wapenkun-
de yn de provìnsje Fryslân. 
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A r c h i e f d e r g e m e e n t e L e e u w a r d e n en S t e d e l i j k e B i b l i o t h e e k . 

Gemeentearchivaris: Jhr . M. J. van Lennep, hist. drs . 
wetensch. ambtenaar: W.Dolk 
ambtenaar: I. Westra 

Het gemeentearchief en de bibliotheek zijn gevestigd in het stadhuis, Raadhuis
plein 36 te Leeuwarden. Geopend: werkdagen 9,30-12 en 14-17 uur, zaterdag 
gesloten. 

S t r e e k a r c h i v a r i a a t " N o o r d o o s t - F r i e s l a n d " . 

Streekarchivaris: W. H. Keikes 

Het streekarchivariaat , waarbij zijn aangesloten de gemeenten Dokkum, Kol-
lumerland c. a. , Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog, is gevestigd 
in het stadhuis te Dokkum. Geopend: vrijdag 9-12 en 14-17 uur. 

P r o v i n c i a l e B i b l i o t h e e k . 

Bibliothecaris: Dr.Sj.Douma 
Onder-bibliothecaris: Mr. Y. Offringa 
Wetensch. hoofdassistenten: mej. A. M. Michell, litt. dra., en M. K. Scholten 
Ambtenaren: O. Santema, G. Dijkstra, E. J. Metz, W. ter Horst, S. J. van der Meer, 

mej. B. Terpsma, mej. F . Hendriks, KL Osinga, mej. S. de Vries en mej. 
B. W.Feenstra 
De Provinciale Bibliotheek is gevestigd in de Kanselarij, Turfmarkt 13, Leeu
warden. Geopend: werkdagen 9-12.30 en 13.30-17, zaterdag 9-12.30 uur, 
maandag, woensdag en vrijdag tevens 19-21. 30 uur. 

Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 

Mr. H. Schootstra, voorzitter 
Mr. S. J. Fockema Andreae, secre tar is 
H. G. van Slooten, penningmeester 
Jhr . C. van Eysinga, A. S. Fogteloo, H. Halbertsma, Ds. J. J. Kalma, Jhr. M. J. van 
Lennep, mevr. T. Straat-Osinga, S. van Tuinen 
F r i e s Mu s e u m . 

Directeur: C.Boschma. kunsthist. d rs . 
Administrateur: E. J. Penning 
Archeoloog: G. Elzinga 
Ambtenaren: J. Hofstra en M. Nauta 

Het F r i e s Museum is eigendom van het Fr ies Genootschap en is gevestigd 
Koningsstraat 1, Leeuwarden. Geopend: zondagen in de 2e helft van juli en in 
augustus 14-17, werkdagen april-oktober 9-12. 30 en 14-17, oktober-april 
9-12. 30 en 14-16 uur. De bibliotheek is geopend voor leden en andere weten
sch. onderzoekers op werkdagen, behalve zaterdagen, 10-12. 30 en 14-16 
uur. 

M u s e u m P r i c c e s s e h o f . 

Conservator: J. Romijn 
Assistente: mej. S. Ankerman 

Het museum, eigendom der gemeente Leeuwarden, is gevestigd Grote Kerk
straat 11 aldaar. Geopend: werkdagen 9-12 en 14-17, zondag 14-17 uur. 
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F r i e s S c h e e p v a a r t M u s e u m e n O u d h e i d k a m e r , t e S n e e k . 

A. M. Sustring, voorzitter 
B. Brinksma, secretar is , Sneek, Gangboord 41 
Drs . P. Aukema, penningmeester, Sneek, Leeuwenburg 1 
Drs . H. Halbertsma, conservator, Amersfoort 

Het museum, eigendom van de vereniging F r i e s Scheepvaart Museum, is ge
vestigd Kleinzand 12 te Sneek. Geopend: werkdagen 9-12 en 13.30-18, don
derdag 19-22 uur, zondag gesloten; verder op aanvraag. 

F r i s i a C a t h o l i c a 

Dr. M. P. van Buijtenen, voorzitter 
Mej. M. M. A. van Balen, secretaresse, Franeker, Groen v. Prinsterer laan 17 
E. D. de Jong, penningmeester 
Prof. Dr. E.g. Galama, Th. P. A. Lambooy, p. Albericus de Meyer O. S. A. , Drs. 
J. Visser en Drs . H. Lambooy 
De O 11 e m a - K in gm a S t i c h t i n g . 

Mr. A. N. Duintjer, voorzitter 
H. G. van Slooten, secre tar is 
M. J. Baronesse van Heemstra 
Mr. A. A. M. van der Meulen 
Mr. G. J. van der Meij 

De stichting is gevestigd te Leeuwarden, Prins Hendrikstraat 4. 

YNLJOCHTINGS OER FRYSKE FAMYLJEFORLENINGS 

HALBERTSMA STICHTING, opgericht 10 dec. 1934 bij notariële acte voor mr.G.Nauta 
te Rotterdam, gevestigd te Grouw. 
Doel: Bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van het geslacht Hal

bertsma en van de wettige kinderen van hen, die tot dit geslacht behoren. Tot 
het geslacht Halbertsma worden gerekend te behoren alle mannen en vrouwen, 
die de naam Halbertsma dragen en door mannelijke lijnen wettig zijn voort
gekomen uit het huwelijk van Hidde Halbertsma, geb. te Grouw 1756, en 
Ruerdtje Tjallings Binnerts, geb. te Grouw 1767. 

Bestuur: Mr. Tj. Halbertsma, Wassenaar, voorzitter 
Hijlke Halbertsma, Lage Vuursche (U. ), "Het Leen", secr. -archivaris 
H. B. Halbertsma, Grouw, penningmeester 

Publicaties: No. 1 t /m 31 (1935-1964). 
WALING DIJKSTRA STICHTING, oprjochte 31 maeije 1947, fêstige to Ljouwert. 
Doel: a. sammeljen fan alle bisunderheden oangeande libben, wurk, persoanenôf-

komst fan Waling Dijkstra; 
b. it útjaen fan syn wurk of in karlêzìng der út; 
c. it útjaen of it stypjen fan boeken, skriften en oare publikaesjes oangeande 

persoan en/of wurk fan Waling Dijkstra. 
Bistjûr: W. Dijkstra Gzn. , It Merkelân 9, Beetstersweach, foarsitter 

J. van der Wal, Ljouwert, Jan van Scorelstrjitte 32, skriuwer 
Th. de Langen, Hearrenfean, Burg. Falkenawei 132, skathâlder 
A. Brouwer-de Beer, Sint Anne 
W. Th. Dijkstra, Ljouwert, Mr. P. J. Troelstrawei 61 

Utjeften: 1. Waling Dijkstra, syn libben en syn wurk 
2. Karlêzing earste wurk 
3. De sulveren rinkelbel 
4. De Fryske Thijl Ulespegel. 
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NIJDAMSTRA STICHTING, oprjochte 19 des. 1953 by not. acte Mr. Y.K. de Boer; 
fuortsetting fan de famyljeforiening Nijdamstra, oprjochte 12 febr. 1948. 
Doel: De leden fan de slachten Nijdam, Nieuwdam, Vleer, Wijnia en oare, op groun 

fan mienskiplike ôfstamming byelkoar to bringen, de bilangenfandizze slach
ten to bihertigjen, de bân tusken de leden to forsterkjen en stúdzje fan it foar-
ge slacht to bifoarderjen. 

Bistjûr: T. Nijdam, Ljouwert, Coornhertstrjitte 12, foarsitter 
M.H. Nijdam-Nijholt, Ljouwert, Robert Kochstrj. 21, skriuwster 
C. van der Schoot Azn. , Snits, skathâlder 
A. Vleer, Snits 
H. Nijdam-Smits, Grins 
M. P. Wienia, Lemmer 

Orgaen: De Nijdamstra Tynge, forskynt 6 kear j ie rs 
Utjefte: Nijdamstra-boek, 4 ôfl. 

KNOL, oprjochte 26 novimber 1949. 
Doel: It bihertigjen fan'ebilangen fan itKnoUeslachte, it forsterkjenfan'e bân tusken 

de leden, organisearjen fan famyljegearkomsten en útjefte fan in famyljeblêd. 
Bistjûr: D.Knol. Tuk by Steenwijk, foarsitter 

H. L. Bijleveld-Knol, ITiiversum, Birkenheuvelweg 43, skriuwster 
L. Alberda-Knol, Ysbrechtum, Schoonoord 9, ponghâldster 

Periodyk: De Knollentuin, op íUìgeregelde tiden. 

K. D. MIEDEMA EN M. S. ZIJSLING, sûnt 1949. 
Doel: Forsterkjen fan 'e famyljebân tusken de ôfstamnielingen fan dit echtpear en it 

halden fan famyljedagen. 
Bistjûr: K. S. Miedema, Ljouwert, Aagje Dekenstrj. 9, foarsitter 

R.W. Abma, Easthim, skriuwer; D. S. Scheepsma, Seisbjirrum, ponghâlder 
Utjefte: Famyljeblêd, fjouwer kear j iers . 

JAN SIJBRENS WIERSMA EN AALTJE WIJBES SCHAAFSMA, sûnt 1950. 
Doel: De neiteam foar it fan elkoar forfremdzjen to hoedzjen en jierliks in famylje-

dei to halden to Wiuwert. 
Bistjûr: Jan J. Wiersma, Wiuwert, foarsitter 

A. Geertsma-Wiersma, Snits, Aid Tsjerkhôf 35, skriuwster 
Gjin periodyk. 

HOEKEMA STIFTING, oprjochte 16 augustus 1951, fêstige to Snits, 
Doel: a. forsterkjenfan'e famyljebân tusken deneiteam fan Johannes Ennes Hoecke-

ma. 
b. útjefte fan'e famyljeskiednis 
c. biwarjen fan nijsgjirrige brieven, stikken, ensfh., yn'e famylje. 

Bistjûr: Mr. A. Hoekema, Amstelveen, foarsitter 
Ds. C. P. Hoekema, Heemstede, Franz Schubertlaan57. s iktar is-archivaris 
A. Hoekema, Zandvoort, Zr. Dina Bronderstraat 15, ponghâlder 
J. A. Hoekema, Skarsterbrêge 155 
A. Meijer, Ljouwert, Johan Wagenaarstrjitte 15c 

Utjeften: Sijs fan 'e Hoekema Stifting 
Hoekema Rige I - V yn it Frysk en I - III yn it Hollânsk 
Stambeam 
Adreslist fan alle famyljeleden. 

ELGERSMA, oprjochte 11 april 1953. 
Doel: Forsterkjen fan 'e famyljebân en kennisse fan eigen sibbe. 
Bistjûr: M. S. Kramer, Berltsurc. foarsitter 

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

Periodyk: De Ielstekker (redactie Juffer H. Elgersma, Skraerd, Smidstrj. 31). 
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SIPKE MARTENS DE BOER, oprjochte to Wergea 3 oktober 1953. 
Doel: Mear kontakt tusken de famylje ûnderling en it forsterkjen fan 'e famyljebân, 

Û. o. troch it halden fan famyljegearkomsten. 
Bistjûr: Jan Joh, de Boer, Wergea, foarsitter 

K. A. Boonstra, Wurdum. Barrahústerdyk 2, pleatsf. foarsitter 
G. T. van Kampen, Ljouwert, Transvaalstr j . 46, skriuwer-skathâlder 
H. Wiersma-Hoekstra, Swichum, pleatsf. fan de skriuwer-skathâlder 

Gjin periodyk. 
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, Nawijn, Delfzijl, Menno van Coehoornsingel 23, voorzitter 

P. A. Nawijn, burgemeester, Blokzijl, Zuiderkade 345c, penningmeester 
Ir. F . Nawijn, 's-Gravenhage, Mimosastraat 31, secretar is 

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

Periodiek:Familieblad op ongeregelde tijden. 

SCHOTANUS STICHTING, opgericht te Franeker 12 april 1955; statuten vastgesteld 
bij notariële acte voor Mr. Y. K. de Boer te Leeuwarden 21 mei 1956. 
Doel: De versteviging van het onderling contact, het instellen van een familiearchief, 

het samenstellen van de familiegeschiedenis, het doen uitgeven van een stan
daardwerk over de Schotanussen. 

Bestuur: Chr. Schotanus, ar ts , Oostermeer, voorzitter 
E. Spijksma-Schotanus, Bergum, Kon. Julianastraat 8, secretaresse 
Mej. H. Schotanus, Hommerts, penningmeesteresse 

Orgaan: "Aldfaers Erf", verschijnt vier maal per jaar 
Uitgave: "Gens Schotana" (deel 2 en 3 zijn verschenen). 

HAZENBERG, opgericht te Leek (prov. Groningen) 8 september 1956. 
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, Burgemeester van Veenendaal, voorzitter 

Mr. A. J. Hazenberg, Leeuwarden, Leeuwerikstraat 180, secretar is 
Jac. Hazenberg, gemeentesecretaris van Oldekerk, penningmeester 

Uitgave: A. J. Hazenberg en W. Tsj . Vleer, Familieboek Hazenberg, 1958 
Periodiek: "De Hazenberg Post", verschijnt zo vaak als wenselijk wordt geacht 
Familiedag: wordt om de drie jaar gehouden. 

JAN GERBENS LAANSMA, opgericht te Gouda 15 juni 1960. 
Doel: De versterking der familiebanden, het verzamelen van gegevens betreffende 

het geslacht Laansma, het uitgeven van een uitgebreid familieboek en het hou
den van familiedagen. 

Bestuur: D. Laansma, Santpoort-N. , Santpoortse Dreef 70 
S. Laansma, Renswoude (U. ), van Reedeweg 3, secretar is-archivar is 
S. Laansma, Dordrecht 
A.Reitsma, 's-Gravenhage 

Uitgaven: Voorlopig Geslachtsboek Laansma, 195 8 
Uittreksel in de Engelse taal van dit Geslachtsboek, 1959 
Stamboom 

Orgaan: Laansma-Koerier. 

KINGMA STICHTING, opgericht 1 april 1964, gevestigd te Makkum. 
Doel: Bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van de wettige afstam

melingen van Hylke Jans Kingma, geb. te Makkum 16 oct. 1708 en overl. al
daar 24 sept. 1782. 

Voorl. bestuur: Mr. Tj. H. Kingma, Leeuwarden, Harlingerstraatweg 79. 
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16 
Kloosterman, 
Bindert Jakobs 
ged. Oostermeer 
8 maart 1744 
landbouwer. 
adj. -maire van 
Augustinusga 
+ T wij zei 
7 febr. 1819 
x Harkema-Opeinde 
9 febr. 1772 
17 

Antje Wijtzes 
geb. Buweklooster 
29 jan. 1748 
+ Harkema-Opeinde 
8 dec. 1810 

8 
Kloosterman 
Wijtze Binderts 
geb. Harkema-O. 
13 maart 1777 
landbouwer, 
assessor van 
Achtkarspelen 
+ Twijzel 
17 febr. 1861 

x Twijzel 8 a 

4 
Kloosterman, Ritske V 
geb. Twijzel 26 aug. 1 
landbouwer, gemeente 
van Achtkarspelen 
+ Twijzel 2 oct. 1879 

18 

Menze Sijtzes 
ged. Twijzel 
16 nov. 1732 

+ 
voor 1796 
x Twijzel 
30 mei 1762 
19 

Jinke Steevens 
geb. 

c. 1737 
+ Twijzel 
15 maart 1807 

9 
Sijtsma 
Teetske Menzes 
geb. Twijzel 
14 mei 1778 

+ Twijzel 
21 dec. 1856 

jg. 1802 

/ijtzes 
817 
raadslid 

20 
Sikkama 
Louw Elzes 
ged. Kollum 
28 sept. 1760 
landbouwer, 
adj. -maire 
van Burum 
+ onder Burum 
10 sept. 1822 
x Kollum 
26 aug. 1787 
21 
Broersma 
Wijtske Ebbes 
ged. Oudwoude 
Î2 oct. 1766 
+ Kollum 
28 aug. 1844 

10 
Sikkama 
Jan Louws 
geb. Burum 
17 aug. 1799 
landbouwer, 
gem. raadslid 
Kollumerland 
+ Kollum 
19 april 1859 

22 
Wiersma 
Louw Romkes 
ged. Burum 
24 april 1768 
landbouwer, 
assessor van 
Kollumerland 
+ Augsbuur 
17 maart 1829 
x Augsbuur 
7 jan. 1798 
23 
Rispens 
Simkjen Tjeerds 
ged. Buitenpost 
6 jan. 1771 
+ onder Burum 
30 mei 1812 

11 
Wiersma 
Martje Louws 
geb. Augsbuur 
13 jan. 1800 

+ Nieuwkruisland 
29 jan. 1829 

x Kollumerland 26 juli 1822 

5 
Sikkama, Simke Jan 
geb. onder Augsbuur 

+ Twijzel 28 jan. 18 

s 
* 21 oct. 1822 

49 
x Achtkarspelen 

Kloosterman, Jan Ritskes 
geb. Twijzel 23 febr. 1847, + Groningen 17 febr. 1914 
landbouwer; schreef Fr iese natuurpoëzie met religieuse inslag 

x Kollumerland 

1 Kloosterman, Simke, geb. Twijzel 25 nov. 1876, P^ries dichteres en schrijfster, 
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24 
Beintema 
Johannes Meinderts 
ged. Westergeest 
20 febr. 1746 
landbouwer, 
adj. -maire van 
Oudwoude 
+ onder Wester
geest 11 mei 1821 

,x 

25 

Jeykjen Douwes 
ged. Westergeest 
22 nov. 1743 
+ onder Wester
geest 8 jan. 1821 

12 
Beintema 
Douwe Johannes 
geb. Westergeest 

c. 1788 
landbouwer, 
assessor van 
Kollumerland 
+ Westergeest 
26 maart 1840 

x Westergee 

'6 
Beintema, Jan Douwe 
geb. Westergeest 29 i 
landbouwer, gemeent 
van Kollumerland 
+ Westergeest 25 oct. 

3 
Beintema, Trijntje Jí 
geb. Westergeest 9 n( 

26 
Jan Jans 

+ waarsch. 
voor 1796 
x Morra 
29 mei 1785 
27 
Douma 
Trijntje Minnes 
ged. Niawier 
31 aug. 1760 
+ Niawier 
5 jan. 1824 

13 
Bijker 
Trijntje Jans 
geb. 

c. 1786 

+ Westergeest 
25 sept. 1834 

st 10 mei 1806 

s 
lov. 1807 
ïraadslid 

1856 
x Kollumerland 3 sep 

ins 
)v. 1850, + Leeuwardt 

28 
Berendt Sipkes 
ged. Oudwoude 
12 jan. 1738 

+ waarsch. 
voor 1806 
X 

29 

Tijtje Gaukes 

+ waarsch. 
voor 1806 

14 
Wouda 
Pieter Beerents 
geb. Oudwoude 

c. 1773 

arbeider 

+ Ee 
20 febr. 1819 

30 
Sijbe Jans 

+ waarsch. 
voor 1806 
X 

31 
Westra 
Vrouw Johannes 
ged. Westergeest 
1 nov. 1752 
+ Oudwoude 
21 dec. 1827 

15 
Schaafsma 
Romkje Sijbes 
geb. Wouters
woud e 
14 mei 1775 

+ Ee 
23 febr. 1854 

x Ee 8 sept. 1816 

7 
Wouda, Jantje Pieters 
geb. Ee 12 oct. 1814 

+ Kollum 22 oct. 189 
t. 1842 

n 25 nov. 1916 

7 

6 juli 1876 

Leeuwarden 5 dec. 1938 

S. G. ALBERDA. 
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Biising, Buis ing (h) 

Meerdere malen zijn in Friesland Noordduitsers met den naam Büsing (naar 
Leeuwarder gebruik gewoonlijk als Buising gespeld) gekomen. Behalve dé navolgen
de Oldenburger familie noteerde ik een Jurrien ìïuysing, die 24 dec. 1692 Ev. Lu
thers belijdenis aflegt en. (hij is dan kok van di Prinses-douairière) 21 dec. 1699 
(kl. c. 2 febr. 1700) voor 490 Car. gld. een huis koopt Nieuweburen Z. Z. achter 
het Nieuwe Stads Weeshuis, dat 2 Jan. 1737 (kl. c. 31 jan. 1738) voor 295 ggl. 
wordt verkocht dooi' Gryttie Buising wed. Jurjen van der Burg. 

In 1707 woont er een geappointeerde ruiter Marien Busingh op het Schavernek. 
Zijn te Lübeck geboren, maar te Groningen opgevoede vrouw Elisabeth Jochems is 
dan 64 à 65 jaar. Haar komst te Leeuwarden was te danken aan verbanning door den 
Groninger Raad 21 jan. 1697 wegens heling. Sedert verkocht zij met haar 24-jarige 
dochter Maria zalf en gedistilleerde wateren. Dank zij zekeren mr. timmerman 
Harmen Bruning, die de dochter had uitgescholden voor dievegge en haar vader voor 
een paardendief, is dit en ander fraais voor oi.s bewaard gebleven (Inf. boek). 

Een Maria Buysingh tr. Leeuwarden (o. 4} 19 febr. 1708 Hans Wilhelm (Jurjen) 
Ludewick. In de Lutherse kerk laten Johannes Buising en Catharina Broers 11 sept. 
1707 hun dochter Johanna dopen. Tenslotte stierf hier, 34 jaar oud, 23 maart 1848 
de arbeider Albert Buising, die te Loga geboren was en té Weeneroord woonde. 

Van onbekende herkomst zijn de volgenuen: 
Bartelt Buising, bij zijn eerste huwelijk soldaat comp i e Dapper in het regt 

Oranje-Drente en bij het tweede tamboer in de gardes van Z.H. , tr. 1. Deventer 
(o. Lwd. 14 riov. ) 4 dec. 1767 Anna Maria Marcus en 2. Galil. k. (o. 14) 30 april 
1775 Eva Dikkenberg, die 23 febr. 1807 als 62-jarige weduwe in de stad woont. Hun 
23 oct. 1776 geboren dochtei Yfke werd •! dec. d. a. v. in de Grote kerk gedoopt. 

Minke Jans Buising tr. Dronrijp (o. Lwd. 17 oct. ) 8 nov. 1778 Taeke Abels, 
van Dronrijp. 

Lammert Hendriks Bui.-ing, huisman tegenover de meestoof achter het Vliet, 
koopt 8 juni 1790 een plak grond aldaar ten w. van zijn hornleger tot bouwing van 
zijn nieuwe stelphuisinge. 

Sybe Jacobs Buysing tr. als schoenmakersgezel van Harlingen te Leeuwarden 
Galil. k. (o. 7) 31 mei 1762 met Sydske Symens van het Vliet, waar hij zich als mr. 
schoenmaker vestigt. ITi. wordt 1783 als bijzitter en 1794 als onderman van het 
schoenmakersgild vern>. ld, 1794 ook ais buitenvoogd van het Vliet en is in 1812 
rentenier (geb. 1735) in v.ijk L. Zijn zoon en vakgenoot Jacob Sybes, in 1765 gebo
ren, overleed aan het Vliet 21 maart 1825. Hij huwde (o. 19 april) 5 mei 1811 Auk-
je Tjeerds (geb. Dantumawoude, 43 jaar, dr. van Tjeerd Tjeerds en Sjoukje Tjeerds 
te Rinsumageest), die 4 jan. 1840 kinderloos als Vlietster overleed. 

Tenslotte moge ik nog wijzen op het R.C. geslacht Buissink, welks Leeuwarder 
leden (de zilversmid Julianus 1724-1808 en diens zoon de koekebakker JoannesHen-
ricus 1764-1841) nogal eens als Buising werden ingeboekt. 

Het boven reeds ver-melde Oldenburger geslacht Buising stamt af van zekeren, 
hier verder onbekenden C'LAES BÜSING, die vader was van 

1. Hendrick, volgt II 
2. Jan, volgt II bis (pag. 23). 

II. HENDRICK CLASEN BU(I)SING, tapper en herbergier in de Wijde steeg, krijgt 
3 aug. 1683 tapvergunning voor ingebrouwen en 17 dec, 1697 ook voor vreemde bie
ren, wordt 1, sept. 1690 (geb. te Oldenburg) met zijn beide zoons burger en koopt 
1688-'95 vier maal herbergen met of zonder paardestal, op één na alle in of bij de 
Wijde (= Aytta) steeg, die hem alle weer worden afgeniaard. Meer succes heeft hij 
10 jan. 169 2 (kl. c. 26 febr. ) met hét kopen van een half huis ten westen van het zij
ne in de Wijde steeg Z. Z. (125 zilveren ducatons) en voor 1100 Car. gld. niaart hij 
18 febr. 1698 zelf een pand ten westen van het zijne in het Ruyterskwartier bij de 
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Wirdumerpoort. Voordien(8 aug. 1695, kl. c. 13 maart 1696) hadhij al voor 140 Car. 
gld. eenhovinge met zomerhuis, bomen en plantagie buiten de Wirdumerpoort gekocht. 

Hij is 31 oct. 1699 dood (hyp. 92/105); 12 aug. 1700 krijgen de minderjarige 
kinderen hun oom Jan tot bijstand bij de scheiding (auth. b. ) en 22 febr. 1704 kopen 
de voogden (Jan Busingh en Sioerdt Taekes Fenema) na magistraatsconsent i. d. 
9 nov. 1703 van hun eigen pupillen de heerlijke en wel ter nering staande huizinge 
met groot voorhuis, 2 beneden- en 3 bovenkamers, kelder, paardenstal, put, bak, 
secreet en steeg op de (Wirdumer)dijk (W. Z. ) bij de Wirdumerpoort, voor 160 
Car. gld. verhuurd zijnde. De kinderen (Berber, Teecke en Wybe) verkopen 10 sept. 
1715 (kl. c. 31 jan. 1716) voor 100 Car. gld. het huis Wijde steeg N. Z. , recht over 
de Pr ins . 

Hij tr. Leeuwarden (o. 3) 18 juni 1676 DIEUKE TAECKES, ged. ald. 30 jan. 
1657, + na 31 oct. 1699, voor 12 april 1700, dr. van Taecke Taeckes (Fenema?), 
bij huwelijk in 1645 bakkersgezel van Ferwerd, en (Trijntje Jans). 

Uit dit huwelijk: 
1. Claas Buysing, geb. c. 1679/80, bij huwelijk bakkersgezel, zet 26 jan. 

1699 als meester zijn merk in het bakkersboek ç en wordt laatstelijk 28 febr. 
1705 vermeld als mogelijke bezoeker van een minder nette instelling (C 7/408). 

Hij tr . Leeuwarden (o. 27 aug. ) 18 sept. 1698 Agnieta Thomas . 
2. Berber Buysing, geb. c. 1682/83, + na 12 april 1700, mogelijk identiek 

met de naamgenote, die te Leeuwarden (o. 24 oct.) 6 dec. 1716 huwt mét Hendrik 
Geertman, soldaat in de compie van overste Malet. 

3. Taetske Buysing, ged. Leeuwarden 7 juli 1686, + jong. 
4. Taecke Buysing, geb. c. 1687, begr. van Ruiterskwartier 8 mei 1732 

(Oldeh. kh. ), tr. Roordahuizum (o. Lwd. 25 juli, att. 9) aug. 1711 Stijntje Jans op 
Rapenburg, doch tegenwoordich tot Roordahusum woonachtich. 

5. Wybbe Buysing, ged. Leeuwarden 6 april 1692, + jong. 
6. Wybbe, volgt III. 
7. Hendrick, volgt III bis (pag. 22). 

Kinderen van Hendrick Buysing werden begraven 2 sept. 1688 (in de Wijde 
steeg) en 8 oct. 1691 (bij de Waag). 
III. WYBBE BUYSING, ged. Leeuwarden 25 april 1694, soldaat - bij zijn huwelijk 
inde compie v a n overste Custos -, woont 1749 (nog steeds soldaat) bij de Haniasteeg, 
begr. van Ipe Brouwerssteeg op Oldeh. kh. 1 dec. 1765. 

Hij tr. Leeuwarden Galil. k. (o. 14) 29 oct. 1713 MARIJKE HARMENS BALCK, 
misschien de Marijke Buissing in de Bolswarder steeg, die 1733-'36 28 korven turf 
's j aars van de Stads Armenkamer trekt. 

Uit dit huwelijk: 
1. Henricus, volgt IV. 
2. Hermannus Buysing, ged. Leeuwarden, R. C. statie Noteboom 20 juni 1721. 
3. Dieuke Buising, begr. van Haniasteeg op Oldeh. kh. 7 jan. 1770, tr . Gr. k. 

(o. 20 nov.) 14 dec. 1751 Douwe Piebes, soldaat comp i e genl Aylva te Zwolle, na 
zijn huwelijk weder te Leeuwarden, waar van hen (Geref. ) gedoopt worden Tjamke 
(Gr. k. 11 maart 1753), Wybe (W. K. 2 mei 1755), Piebe (Gr. k. 8 jan. 1758), Jan-
ke (Gr. k. 16 nov. 1760) en Pybe (Gr. k. 7 april 1765) en twee kinderen van hem 
uit de Haniasteeg begraven worden (24 febr. 1760 en 17 april 1768). 

4? ? Marijke Buisinks, van bij de Cancellarij begraven (van de Roomse a r 
men) op Oldeh. kh. 14 jan. 1791. 
IV. HENDRIK (WYBES) BUISING, ged. (als Henricus) Leeuwarden, R.C. statie 
Noteboom 10 aug. 1714, Geref. belijdenis 31 oct. 1747, bij zijnhuwelijk enin 1749 
tamboer comp i e Burmania, woont 1749 met vrouw en twee kinderen Haniasteeg 
(aanslag quotisatie ƒ 19. -) , 7 nov. 1760 door den magistraat als wnd. turfmeter 
toegelaten, 12 nov. 1771 vermeld als ratelaar (C 20/259), + na 1785, mogelijk begr. 
van Munnikemuurstraat op Jacob. kh. 24 juli 1796. 

Hij tr. 1. Leeuwarden Galil. k. (o. 16) 31 maart 1737 DINA PIETERS KEYSER, 
begr. van Ypo Brouwerstraat in haar mans eigen graf Oldeh. kh. N. Z. 27 oct. 1782, 
dr. van Pieter , bij huwelijk (o. 30 jan.) 14 febr. 1706 rustmeester comp l e capt. 
de Goon, en Helena Lenerts; tr . 2. 'Galil . k. (o. 10) 30 oct. 1783 GEERTJE WIL
LEMS (wed. N.N. ), als weduwe begr. Jac. kh. 8 april 1799. Als Buising's vrouw 
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WAPENS VAN EEN AANTAL LEEUWARDER BURGERS 
In het collecteboek van de collecterende voogden van de Zuid- en Noord-Oldehoofster 

espels over de ja ren 1785-1814 (archief Stadsarmenkamer Leeuwarden, inv. nr. 376) 
hebben enkele dezer functionarissen hun wapens laten afbeelden. 

De zes voogden, die in 1785 in functie waren, hebben hun namen ook op de le ren band 
laten vereeuwigen. Met hun namen en aanstel l ingsjaren vinden wij hun wapens op blad 1. Op 
blad 2 volgen nog vijf en op blad 3 twee wapens, steeds met de namen en aanstell ingsjaren 
en alle gedekt met een gravenkroon van drie bladeren en twee parelpunten. 

Wij la tenthans de beschrijving volgen van deze dert ien wapens, die niet altijd geheel duide
lijk en bepaald geen voorbeelden van goede heraldiek zijn. 

1. Pij t ter Westra, mr . brouwer, aangesteld 27 apri l 1779: gedeeld: 1. de F r . adelaar; 
2. doorsneden: a. in zilver 2 zwarte(?) brouwersspanen; b. in rood een zilveren hamer , 
het vooreind rechtsgewend. 

2. Isaac Bolman, houtkoper, aangesteld 25 apri l 1780: gevierendeeld: 1. de F r . a d e 
laar; 2. in rood een zilveren aanziende ossekop; 3. in zilver 3 gouden granaatappels (of 
slaapbollen?), 1 en 2; 4. in goud 3 groene klavers , 1 en 2. N . B . Vgl. Gen. Jb . 1965, 11. 

3. Nicolaas Swalue, mr . zilversmid, aangesteld 24 april 1781: doorsneden: a. in ge
wolkt blauw opeen groene grasgrondeen dravend paard van natuurlijke kleur (grauwbruin); 
b. in goud op een groene grasgrond een vertakte boomstronk, waarop een zwaluw van na
tuurlijke kleur. N . B . Vgl. wapen op steen, h. Beuckenswijk te Sondel, waar het paard 
meer op een hond gelijkt. 

4. Jacob Swalue, mr . beeldhouwer, aangesteld 23 apri l 1782: als 3. 
5. Cornelis Elzinga, mr . glazemaker, aangesteld 22 apri l 1783: doorsneden: a. in ge

wolkt blauw op een groene grond een (elzen?) bosje van hetzelfde; b. gedeeld: 1. in blauw 
3 gouden 8-puntige s te r ren , 1 en 2; 2. in gewolkt blauw een omgewende gouden gezichts
wassenaar . 

6. Sybe Sybesma, mr . konstschilder, aangesteld 20 april 1784: gedeeld: 1. de F r . ade
laar; 2. in blauw 3 groene( ? ) klavers paalsgewijs. Waarschijnlijk is hij de tekenaar dezer 
wapens. 

7. Jacob Klinkhamer, mr . koperslager , aangesteld 19 apri l 1785: doorsneden: a. ge
deeld: 1. in .gewolkt blauw een hand uitgaande van een onherkenbare figuur aan de schild-
rand, houdende een hamer, die steunt op een aambeeld, alles van natuurlijke kleur; 2. in 
groen op een grond een springende haas van natuurlijke kleur; b. in rood een zilveren mo
nogram., bestaande uit de schrijf let ters J K en links daarvan hun spiegelbeelden, onderling 
verstrengeld. 

8. Bauke van Lon j r . , koopman, aangesteld 21 apri l 1786: gevierendeeld: 1. de F r . 
adelaar; 2. in groen 3 gouden klavers , 2 en 1; 3. in blauw een gouden ton met ( tabaks?)-
bladeren; 4. in goud een zilveren mannelijke figuur, in de rechterhand een zwarte(?) 
knots(?). 

9. Haye Beekkerk, lakenkoper, aangesteld 20 apri l 1787: gedeeld: 1. de F r . adelaar; 
2. doorsneden: a. in lichtblauw op eengroene grond een zilveren kerk, geopend van zwart, 
gedekt van leikleur met twee schoorstenen van hetzelfde en daar tussen een zilveren(?) 
toren, geopend en gedekt a.v. en met een zwarte(?) windwijzer; b. in zilver een manshoofd 
van natuurlijke kleur met i jzeren helm en halsbedekking of grijze muts en kraag. 
N .B . Vgl. Gen. Jb. 1956, 36. 

10. Nicolaas Lourens, aangesteld 18 apri l 1788: in goud een zwart monogram, bestaande 
uit de schri jf let ters I (?) N L in ligatuur. 

11. Jan Feima, aangesteld 17 april 1789: gedeeld: 1. de F r . adelaar; 2. doorsneden: a. 
in blauw een gouden 8-puntige ster met in het midden een knop van hetzelfde; b. in rood 
een groene klaver. 

- - . Johannes van der Feen, koopman, aangesteld 16 apri l 1790: wapen niet ingevuld. 
- - . Wandert van Temmen, kunstverlakker, aangesteld 15 april 1791; hij overleed reeds 

spoedig en werd vervangen door: 
12. Hetto Bakker, apotheker, aangesteld 27 oct. 1791: in goud een zwart monogram, be

staande uit de schrijfletters. H en B, met een blauwe schildvoet, beladen met drie l inks-
gewende zwemmende zilveren eenden of ganzen, gebekt van rood. 

13,. Johannes Bi(e)nema, mr . zadelmaker, aangesteld 13 april 1792: in goud eenzwart 
zadel(?). 

Onder de beide laats te wapens volgen dan nog de namen van acht la tere voogden. 

J. VISSER. 
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Uit het tweede huwelijk: 
2. Marijke Buysing, ged. Leeuwarden 7 mei 1734, misschien de Marijke Bu-

sing van Camstraburen begr. op Oldeh. kh. 9 april 1773^ tr . (als Marijke Hendriks) 
Gr. k. (o. 30 juni) 15 juli 1753 Benjamin Gijsberts van Veenendaal, begr. van Mo
riaanstraatje op Oldeh. kh. 5 maart 1792. Zij lieten dopen Mayke (W. K. 20 april 
1753), Dorothea (W. K. 7 febr. 1755), Hendrik (W. K. 4 maart 1757) en Pietie (W. K. 
2 maart 1759). 

3?? Beitske Buising, geb. c. 1738, koopvrouw, 14 nov. 1786, 48 jaar oud, 
op weekboek Stads Armenkamer gebracht, 7 oct. 1794 uitbesteed bij Rinske Sus op 
het Vliet, + Wissesstraat 22, begr. Jac. kh. 25 dec. 1799. 

4?? Geertruid Busing, tr . Jan Teunissen, bij wìen Marijke, ged. Leeuwar
den W. K. 21 nov. 1766. 

5? ? Liesbeth Buysing, van Leeuwarden, tr . ald. Gr. k. (o. 3) 18 mei 1749 
Johan(nes) Tegels, corporaal regt Holstein Gottorp. 

Zij? Elisabeth Buising tr . (2.) Gr.k. (o. 10) 26 sept. 1762 Moritz Hendrik Bas-
tiaan, soldaat comp i e Mosburger; deze, R. C. , hertr . W. K. (o. 14) 30 mei 1773 
Johanna Jans Lolkes. Kinderen van Maurits Bastiaan worden begraven Jac. kh. 29 
jan. 1771 (uit Krommejat) en Oldeh. kh. 6 sept. 1778. Uit zijn later huwelijk wer
den 1774 en 1778 kinderen R.C. gedoopt. Elisabeth Busing kwam 10 juni 1763 met 
attestatie van Vlissingen naar Leeuwarden. 
IV. CLAES BUISING, van Leeuwarden, geb. c. 1733, schoenmakersgezel, 10 nov. 
1801 op weekboek Stads Armenkamer geplaatst, 11 mei 1802 (69 jaar) besteed bij 
zijn zoon op den Dijk in de Nauwe steeg voor f brood, + aldaar 27 nov. 1802, tr. 
Leeuwarden Galil. k. (o. 5) 31 mei 1753 GRIETJE BARTS, van de Joure, begr, 
van 't Switzerswaltje op Jacob. kh. 9 juli 1801. 

Uit dit huwelijk: 
1. Bart Buising, ged. Leeuwarden W. K. 1 maart 1754. 
2. Hendricus Buising, ged. Leeuwarden Gr.k. 17 au.g. 1757. 
3. Marijke Buising, ged. Leeuwarden Gr. k. 8 maart 1761. 

II bis (van pag. 19). JAN BÜSINGH, geb. c. 1658 (is 23 nov. 1708 50 jaar, C 
8/182), woont 1690 blijkens zijn dochters doopacte op het Ruiterskwartier, wordt 
2 maart 1691 in den Ev. Luthersen kerkeraad geassumeerd, waar hij laatstelijk als 
present tekent op 4 april 1712. 

Hij wordt stalman genoemd als hij 19 april 1696 (gr. c. 3 juli) voor 420 ggl. 
een huis koopt Nieuweburen N. Z. aan de Wabbe Wissesbrugge, op de hoek (ten o.) 
van de opgang naar het bolwerk. In 1708 en 1711 is hij hospes in de stadsherberg 
aan het Verlaat, maar 6 nov. (gr. c. 1 dec.) 1713, als hij twee naast elkander gele
gen huizen aan de Nieuweburen voor 1000 Car. gld. verkoopt, woont hij in het 1696 
aangeschafte pand, toen bestaande uit kelder, kelderkamer, opkamer en voorhuis. 
In de koop waren 1713 mede begrepen de winkel en het winkelgereedschap (toonbank, 
planken, dozen, vaten, maten, schalen en gewichten), maar niet het tin. 

Dat hij met zijn medevoogd Fenema in 1704 de (verhuurde) herberg van wijlen 
zijn broeder overnam, vermeldde ik reeds; na zijn huisjes aan de Nieuweburen ver
kocht te hebben, kocht hij 20 dec. 1713 (kl. c. 2 febr. 1714) voor 460 Car. gld. huis, 
schuur, verscheidene kamers, stallingen, hooìzolder, kelder, bak en bleek aan de 
stadssingel tussen Hoekster- en Vrouwenpoort, het Huis te Noord genaamd. 

Hij fungeert nog als doopgetuige bij een kleinkind 4 aug. 1720 en is 1723 dood, 
als zijn zoon Zacharias zijn broeders uit het Huis te Noord uitkoopt. 

Hij tr . voor 1693 DOETTIE SYMONS, ged. Leeuwarden 11 oct. 1657, + na 20 
dec. 1713, dr. van Symmen Aeges. 

Uit dit huwelijk: 
1. Claas, volgt III. 
2. Rinske Buysingh, geb. c. 1686 (?), 31 jan. 1714 - 26 jaar oud - Ev. Luth. 

gedoopt, 17 nov. 1760 door Ev. Luth. diaconie aangenomen, begr. van bij 't Schoen-
makersperk op Oldeh. kh. 19 april 1764, tr . voor 1709 Johan(nes) Romer, sergeant. 
Deze doet 20 dec. 1718 Ev. Luth. belijdenis, huurt 30 nov. 1721 de school dier ge
meente voor 20 gl. ' s jaars , vrij van lasten, wordt - daartoe als sergeant aftreden
de - 6 febr. 1727 koster, voorzanger en schoolmeester op 70 Car. gld. 's jaars , 
krijgt 20 nov. 1746 wegens lichaamszwakheid ontslag met 50 gl. pensioen, mits 
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zelf geen school houdende; ter vermijding van vacatures wordt 27 maart 1747 over
eengekomen, dat hij tot 6 mei 1747 in functie blijft. Hij is 1760 dood en was zn. van 
Jan (als grootvader doopgetuige bij kind Aaltie 1 dec. 1719), bij huwelijk 1686 so l 
daat comp i e van Sminia, en Aeltie Pyters . 

3. Symon, volgt III bis. 
4. Imcke Büsingh, ged. Leeuwarden, Geref. 24 aug. 1690, + jong. 
5. Dieuwke Büsingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 4 mei 1693, t r . ald. 

(o. 21 febr.) 8 maart 1711 Willem. Wolfstra, mr. confituurbakker, in een proces 
tegen wiens moeder zij 28 april 1712haar vader als curator krijgt toegewezen (W 12/87). 

6. Zacharias, volgt III ter. 
III. CLAAS BUISINGH, voor 1708 stalman aan het Ruiterskwartier, begr. Gr. k. of 
W. K. 2 juni 1735. Zijn boedel wordt 3 dito geïnventariseerd. In de stal heeft hij een 
wagen, twee chaisen en drie paarden, voorts o. a. een patroontas, degen en kruit-
hoorn, en in huis vier schilderijen en een Hollands kabinetje (Y 87/228). 

Hij tr . 1. Leeuwarden (o. 20 oct. ) 15 nov. 1708 een naamgenote van zijn moe
der, DOETIE SYMONS, tot Dongjum, + 1719/23; tr. 2. Leeuwarden Galil. k. (o. 1) 
17 oct. 1723 SYTSKE MELLAMA. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Imke Buisingh, ged. Leeuwarden, Geref. 4 sept. 1709, + jong. 
2. Johanna Buisingh, ged, Leeuwarden, Ev. Luth. 1 oct. 1710, in een graf 

van resp. haar vader en Claas Andringa op Oldeh. kh. N. Z. begr. 8 febr. 1780, 
tr. Leeuwarden W. K. (o. 19 april) 5 mei 1737 Albert Tjeerds Andringa, mogelijk 
zoon van Tjeerd Thomas A. , 1736 vermeld als vetweider te Goutum, en wellicht 
identiek met den Albert Andringa, die 2 febr. 1776 van het Ruiterskwartier op Ol
deh. kh. werd begraven. 

In het na te noemen testament van haar nicht Imke Buisingh krijgen Doedje An
dringa, huisvrouw van Wander Wolda subs. hare kinderen 500 gld. en haar broe
ders Tjeerd en Albert ieder 300 gld. 

3. Antie Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 4 juli 1713, + jong. 
4. Tetie Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 30 sept. 1714, + na 1756 en 

voor 1788, t r . Leeuwarden Galil. k. (o. 17 juli) 2 aug. 1739 Jouke Harings Post, 
postrijder. 

Uit dit huwelijk tal van kinderen (tot 1756), waarvan in nicht Imkes testament 
Haring, Doedje, Janke en Klaaske elk 300 gld. krijgen. 

5. Dieuke Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 17 jan. 1717, + na 3 juni 
1735, verm. de naamgenote, die 9 juli 1767 van Gragtswal op Oldeh. kh. werd be
graven. 

6. Imke Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 26 maart 1719, + voor 1735. 
Uit het tweede huwelijk: 
7. Jan Buisingh, ged. Leeuwarden 8 oct. 1727, verm. het kind, dat 4 nov. 

d. a. v. op Oldeh. kh. werd begraven. 
III bis. SIMON BUISINGH, ged. (als Symon) Leeuwarden, Geref. 26 oct. 1687, 
10 dec. 1712 Ev. Luth. belijdenis, herbergier, 20 nov. 1713 tapvergunning van 
uitheemse bieren, koopt 18 juni 1722 (gr. c. 9 oct.) de herberg 't Oud Blauwhuis 
op Camstraburen, bestaande uit voorhuis, twee royale voorkamers, achter twee 
keukens, een portaal tussen beide, achter een afdak, regenwaterbak en secreet; bo
ven zijn twee graanzolders en achter de hof is nog een houten zomerhuis. Het pand 
lag op de hoek tussen Eewal en de stadssingellangs den Spanjaardsdijk; tenz. waren 
kopers van dit 700 ggl."kostende perceel al belend. 

Hij kwam (kort) voor 1721 in den Ev. Luthersen kerkeraad en werd 16 juli 1728 
op Oldeh. kh. begraven. 

Hij tr . Leeuwarden (o. 23 jan. ) 7 febr. 1712 MINCKE WILLEMS, ged. ald., 
Geref. 12 mei 1693, + na 22 dec. 1772, als zij voor haar zoon Willem i\ p. m. 
greidland aan den Spanjaardsdijk van de stad huurt. 

Zij had de herberg als weduwe verder gedreven en won - volgens het Quotisa-
tiekohier van 1749 - met haar gezin van zes volwassenen wel de kost; aanslag 76 gld. 
Haar vader Willem Harmens werd, geboortig van Twello, 22 mei 1685 burger van 
Leeuwarden en huwde daar (als W. H. , van Deventer) (o. 1) 30 oct. 1681 Jeltie Ja
cobs, van Groningen. 

24 



Uit dit huwelijk: 
1. Jan Buisingh, ged. Leeuwarden. Ev. Luth. 26 febr. 1713. + voor 1729. 
2. Willem Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 14 oct. 1714, + jong. 
3. Imke Buisingh, ged. (als Emke) Leeuwarden, Ev. Luth. 2 oct. 1715, be

lijdenis 5 april 1735, testeerde na haar broeder Willems dood 8 juli 1788. Het 
. zeer uitgebreide - stuk, waarvan dank zij het verblijf van enige neefjes Swens in 
het Nieuwe Stads Weeshuis een afschrift in het archief daarvan is terecht gekomen, 
bevat tal van legaten aan vrienden en verwanten, alsmede 4000 gld. aan de Ev. Lu
therse gemeente. Erfgenamen zijn zuster Doetje en de neven Swens. De medicus 
Kratzsch of diens, weduwe krijgt ƒ 6000 en haar tafelzilver, zijn schoonzuster Ida 
Morack ƒ 2000, Geeske Jans, de vrouw van koopman Cornelis Feddes, twee zi lve
ren kandelaars, dito snuiter en snuiterbak, het zoontje van Ds. Volckers een gou
den horloge en ƒ 200, de voorzanger ƒ 100, haar meid ƒ 500 en de arbeidster ƒ 50. 
Zij overleed op Camstraburen 27 jan., begr. Ev..Luth..kerk (koopgraf 5) 2 febr. 1797. 

De zoeven genoemde Cornelis Jans Feddes, die haar executeur testamentair 
was, begon 20 maart 1797 (gr. c. 26 jan. 1798) met de verkoop voor 2750 ggl. van 
haar "allerplaisierigste en nieuw gebouwde dwarshuisinge aldaer (se. op Camstra
buren) naest het Oud Blauwhuis, door (haar) als eyge bewoond geweest", bestaande 
beneden uit twee voorkamers aan de straat, een ruime gang, een keuken, pomp en 
regenbak met koperen kranen, uitlopend secreet, ruime kelder, twee grote voorbo
venkamers en klein provisiekamertje, beschoten linnenzolder, ruime tuin met bes
te vruchtbomen, zomerhuis, keukentje en turfhok, uitgaande over een brugje op den 
Spanjaardsdijk, ten o. de Ee, z. haar erfgenamen en w. de Spanjaardsdijk. De boe
del wordt 18 mei voor het collateraal beëdigd. Het gelegateerde goud, zilver en de 
juwelen ƒ 594:7:8, het verkochte huis voor de verkoopsom, en ƒ 77705:14:13 aan 
effecten, waar - na aanmerkingen van de rekenkamer - 13 juni nog eens ƒ 2523:12:-
aan dividenden etc. bijkomt. 

4. Willem S. Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 1 juni 1718, kastelein 
in 't Oud Blauwhuis, waar hij 27 febr. 1770 wijn mag gaan tappen. In den Ev. Luth. 
kerkeraad (waar hij 20 febr. 1746 100 Car. gld. brengt namens zijn moeder) wordt 
hij 29 april 1742 als d. d. ouderling opgenomen. Hij wordt opnieuw fungerend 24 
april 1746 (één jaar gecontinueerd 7 april 1748) en 25 april 1751, maar wordt t i j 
dens de woelingen om Ds. Statius Muller' 8 jan. 1753 afgezet. Met zijn zwager 
Swens (en vijf anderen) protesteert hij 18 jan. 1758 tegen het beroep op Ds. van 
Dahlem. Als de moeilijkheden over zijn, fungeert hij sedert 15 juli 1766 als nood-
ouderling. 10 mei 1767 wordt hij als d. d. ouderling herkozen en - als lid van den 
groten kerkeraad - opnieuw 26 april 1772, 28 april 1776, 28 april 1782 en 22 april 
1787. Sedert 21 dec. 1765 is hij brandmeester op Oldegalileen en Camstraburen. 

Met zijn zuster Imke koopt hij 27 jan. 1774 (ki. c. 4 maart) de tuin met zo
merhuis aan de Spanjaardsdijk, ten n. van hun herberg, voor 400 Car. gld. Blijk
baar hebben ze hier het huis opgezet, dat na Imke's dood verkocht werd. Nadien (28 
juni 1782) wordt hij old castelein genoemd (W 17/64v); hij overleed 21, begr. Ev. 
Luth. kerk (koopgraf 4) 28 april 1788. Zijn door zuster Imke geërfde boedel werd 
15 aug. d. a. v. voor het collateraal beëdigd en omvatte, behalve het halve huis 
(ƒ 892:16:14), ƒ 30673:13:12 aan obligaties (CC 10/85). 

5. Jeltie Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 4 aug. 1720, + jong. 
6. Doetie Buisingh, ged. (als Duietie) Leeuwarden, Ev. Luth. 10 nov. 1723, 

mogelijk (kan ook de vorige zijn) begr. Oldeh. kh. 22 oct. 1724. 7 ' J o h à n n e s s- Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 22 oct. 1724, 2 april 
1744 belijdenis, sedert niet meer vermeld. 

_ 8. Doetie S. Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 10 maart 1726, belijde
nis 11 april 1748, begr. van Over de gladde gevel in de Luth. kerk 24 febr. 1797, 
tr. Leeuwarden Galil. k. (o. 30 sept. ) 16 oct. 1757 Jan Idses (later: Kisjes), ged. 
Leeuwarden 22 aug. 1728, mr. zadelmaker, 1767 vermeld als armvoogd van Olde
galileen en Camstraburen, + 1769/88, zn. van Ids Foppes en Aaltje Jans. Uit dit 
huwelijk werden 1759-'69 vijf kinderen gedoopt, waarvan er 1788 nog drie (Minke, 
öimon en Imke) in leven waren. 

9. Jeltie Buisingh, ged. Leeuwarden, Ev. Luth. 29 juni 1727, belijdenis 11 
a P " u c ' b e g r ' º l d e h - k h- z - z - 22 oct. 1787, tr. 1. Leeuwarden W. K. (o. 20 
aprii) 6 mei 1753 Johan Philip Swens, ged. ald. , Ev. Luth. 5 jan. 1727, mr. ver-
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ver en glazemaker (1754) Peperstraat , (1763) Wirdumerdijk bij de poort, (1780 en 
bij zijn dood) weder Oosterstraat; evenals zwager Buisingh tegenstander van Ds. 
Statius Muller (hij laat 9 aug. 1754 en 15 sept. 1756 zonen, beide Simon genaamd, 
te Harlingen dopen), 29 april 1770 en 25 april 1779 tot d. d. ouderling verkoren, 
laatst present 25 aug. 1780, begr. Oldeh. kh. 6 juli 1781, zn. van Willem Ulrich 
en Anna Elisabeth Jel les. 

Zij her t r . Leeuwarden W. K. (o. 9) 25 april 1784 Johann Peter Rinkel, corpo-
raal in het lijfregt van Z .D .H. , 12 dec. 1783 met attestatie uit Schagen gekomen 
en 22 dec. 1788 naar Dockum gegaan. 

III ter. ZACHARIAS BUISINGH koopt 6 oct. (kl. c. 12 nov. ) 1723 voor 300 Car. gld. 
zijn beide broeders uit het (aan derden verhuurde) Huis ter Noord, toen bestaande 
uit een royaal voorhuis, grote voorkamer met twee bedsteden en kelder daaronder, 
kleine kamer daarachter opzij van het voorhuis met een bedstede, zolder, stal voor 
vier koeien, boven een hooizolder, achter keuken en secreet, een nieuwe hof met 
appels en peren. Ook koopt hij 11 mei 1724 (gr. c. 4 mei 1725) voor 900 Car. gld. 
hun aandelen in de helft van het door Lieuwe Uylckes Scheltema gehuurde Wapen 
van Leeuwarderadeel, Wirdumerdijk W. Z. bij de poort: groot voorhuis, twee bene
den- en bovenkamers, kelder, plaats, paardestal, put, bak, secreet c. a. en uitgaan
de steeg naar de straat. Of hij zelf ook in het hotelvak werkzaam was, blijkt niet. 
Hij werd van de Waeze 31 juli 1724 op Oldeh. kh. begraven. 

Hij tr . Leeuwarden Galil. k. (o. 9) 28 sept. 1719 MARIA DE RINGH, ged. ald. , 
Geref. 13 dec. 1691 als dr. van Assuerus, soldaat compie van Heerdt, later wijn
koper, 1700 wonende "op de plaets, de modder genaamd" (C 7/48) en wellicht van 
diens (pas later gehuwde) vrouw Willemke Dircks Groen. 

Zij her t r . Galil. k. (o. 29 nov. 1727) 8 jan. 1728 Johannes Adrianus Gaffee, 
mr . pruikmaker in het Nauw, wedr van Margrieta van de Velde (die 3 juni 1727 be
graven was, waardoor hij boete en stuiting opliep). Met de bewering dat haar vader 
Assuerus door hem met een mes was bedreigd (wat Gaffee ontkende) verliet zij hem 
na korten tijd. Ter voorbereiding van de scheiding wordt haar 12 april 1728 een cu
rator toegewezen (W 13/203). 

Het halve Wapen van Leeuwarderadeel was door Maria en haar zoontje 5 dec. 
1725 (gr. c. 2 juli 1726) voor 817 ggl. 7 st. verkocht. Hoe het Huis ter Noord ver
vreemd werd, blijkt niet. Het zou later, 14 april 1753 (kl. c. 21 sept.) voor 300 
ggl. 21 st. worden verkocht door den hovenier (op OldegalileSn) Menso Posthumus. 

Uit dit huwelijk: 
1-4. kinderen, alle Doetje genaamd en ged. 17 jan. 1720, 14 sept. 1721, 4 

nov. 1722 en 5 jan. 1724. De laatste zal (van de Waeze) zijn begr. op Oldeh. kh. 28 
maart 1724. 

5. Zacharias Asswerus Buysingh, posthuum ged. Leeuwarden 17 jan. 1725. 
Tot voogd over hem wordt 10 dec. 1727 o. a. de zilversmid Thomas de Ring be
noemd. 
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Buysing 
Storm Buysing 

Wapen: gedeeld: I. halve Fr iese adelaar; II. door
sneden: a. in blauw een half omgewende ossekop van 
zilver; b. in zilver drie zwarte hoefijzers (2, 1). 
Aldus het wapen van R. Buysing als bouwmeester, 
1789 op wapenbord I (no. 22) van het Nieuwe Stads 
Weeshuis. Op moderne afbeeldingen wordt de osse
kop ook aanziend afgebeeld. 

INLEIDING 
Tot dit geslacht, welks oorsprong niet ontdekt werd, behoren wellicht ook de vol
gende personen: 
Reyner Reyners "Busy of Busty" (zoals de trouwacte luidt! ), wolkammer, tr. Leeu
warden (o. 12 jan. ) 3 maart 1661 Aaltie Hendricks. De naam is later misschien ver
vormd onder invloed van dien der meer bekende, uit Oldenburg stammende Bui-
sings, die in het voorafgaande artikel werden behandeld. 

I. Reiner Reiners Buysingh tr. Leeuwarden (o. 31 dec. 1707) 5 febr. 1708 Aagtje 
Willems. Hij zou de Reinder Reiners kunnen zijn, die 16 febr. 1707 met attestatie 
uit de garnizoensstad Meenen kwam. 

Uit dit huwelijk is slechts bekend: 
II. Reijnder Buysing, ged. Leeuwarden 7 juli 1710, misschien de soldaat, die 1749 
met vrouw en drie kinderen op Luy Leckerlant woont en ƒ 14:15:- moet opbrengen, 
begr. van Hoekster Kerkhof op Oldeh. kh. 19 febr. 1758, tr. Leeuwarden Gr. k. 
(o. 27 dec. 1732) 18 jan. 1733 Geyske Wybes, begr. van bij de Hoeksterpoort op 
Oldeh. kh. 21 febr. 1779. 

Uit dit huwelijk: 
1 en 2. kinderen, begr. van Hoeksterkerkhof op Oldeh. kh. 30 mei 1734 en 

13 mei 1736. 
3. Wijpkjen Buysing, ged. Leeuwarden 5 dec. 1736, klaagt 24 maart 1795 als 

60-jarige weduwe op het Vliet over diefstal van een gevulde koekkist uit haar koek-
hok in de Hoeksterpoort, begr. van 't Vliet op Oldeh. kh. 31 aug. 1801, t r . Leeu
warden Gr. k. (o. 11) 26 nov. 1758 Bernardus Folkerts, ged. ald. 23 mei 1736, 
soldaat onder overste Haersolte, begr. van Amelandsstraat op Oldeh. kh. 4 dec. 
1785, zn. van Folkerts Jacobs, bij diens Ie huwelijk in 1726 soldaat compie Haersma, 
en Rinske Doom. Uit dit huwelijk werden 1760, '62 en '70 kinderen te Leeuwarden 
gedoopt. 

4. Rijner Buysing, ged. Leeuwarden 19 aug. 1742, verm. begr. van Fosse -
gat op Oldeh. kh. 28 dec. 1749. 

5. Reiner Buysing, ged. Leeuwarden W. K. 21 aug. 1750, verm. begr. als 
de voorgaande 6 dec. 1750. 

GENEALOGIE 

I. GEERT REYNERS, pottebakker op de Nieuweburen (1690, '91), tr ..Leeuwarden 
(o. 7) 22 juni 1679 LYSBETH JANS, die samen met hem 18 jan. 1681 Geref. lid
maat wordt. 

Uit dit huwelijk: 
1. Reyner, volgt II. 
2. Bijke Geerts Buising, ged. Leeuwarden 16 juli 1682, begr. van Achter de 

Groote kerk op Jacob. kh. 19 febr. 1771. 
3. Aaltje Geerts Buysingh, ged. Leeuwarden 3 dec. 1684, + na 1741 (civ. 

sent.) , tr . Leeuwarden (o. 17 febr.) 4 maart 1714 Cornelis Jansen (later: de Vries), 
van Garijp, + na 1741. 

4. Johannes Geerts, ged. Leeuwarden 10 april 1687, mogelijk "het kindt van 
Geert Reiners op de Nieuweburen", dat 16 jan. 1690 op Jacob. kh. wordt begraven. 

5. Antie Geerts, ged. Leeuwarden 5 aug. 1691. 
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II. REYNER GEERTS BUYSING, ged. Leeuwarden 17 maart 1680, komt 23 juni 1707 
met attestatie van Marrum terug te Leeuwarden, t immermansgezel (nog 1727), la
ter mr . t immerman, woont 1749 Nieuwestad Z. Z. in het westelijk gedeelte en wint 
dan de kost (aangeslagen voor 21:1:-). 

Hij koopt 5 dec. 1727 (kl. c. 30 Jan. 1728) voor 70 ggl. een kamer in de Opgang 
van de Nieuwe Buren in de eerste steeg, 26 maart 1729 nog een schone wooninge 
Nieuwe Buren N. Z. voor 118 gld. en 24 maar t (kl. c. 27 april) 1730 een huis in de 
Galìleer Kerkstraat (de straat ten w. ) voor 330 Car. gld. 

Hij werd begr. van Grote Hoogstraat op Jacob. kh. 20 april 1758. 
Hij tr. 1. Leeuwarden Galil. k. (o. 26 mei) 10 juni 1708 SIJTSKE GABRIELS, 

ged. ald. 21 juli 1682, dr. van Gabriel Janssen, mr. geelgieter en uurwerkmaker, 
en Janneke Conders; tr. 2. Leeuwarden W. K. (o. 24 oct. ) 9 nov. 1721 REBECCA 
JOEKES (Juukes) WYTSMA, 17 juli 1709 op attestatie van Schoot te Leeuwarden aan
genomen, + s. pr. Leeuwarden 4 dec. 1759, dr. van Joecke Joeckes Wijtsma, 1708 
als veenbaas te Bakkeveen vermeld. 

Haar boedel werd voor het collateraal door haar stiefzoon en erfgenaam Geert 
aangegeven op 15 maart 1760. Behalve de helft der bovengenoemde huisjes bezat zij 
zelve nog een huis Achter de Grote Kerk (waar mogelijk haar schoonzuster Bijke 
woonde?), voor ƒ 550 aangekocht, en een vordering op zoon Geert van ƒ 450. Aan 
goud en zilver liet zij 231:12;- na en haar inboedel had ƒ 170 opgebracht. Totaal 
bezit 1698:1:8. 

Uit het eers te huwelijk: 
1. Geert, volgt III. 
2. Gabriel Buysing, ged. Leeuwarden 23 sept. 1711, + jong. 
Uit het tweede huwelijk: 
3. Rinske Buysing, ged. Leeuwarden 31 jan. 1723, + jong. 

III. GEERT BUYSING, ged. Leeuwarden 20 maart 1709, komt (als Gerryt Busing) 
1 juni 1735 met attestatie uit Amsterdam terug, mr. t immerman in de Grote Hoog
straat, kon (1749) voor vrouw en drie kinderen de kost winnen (aanslag 60:12:-), 12 
juni 1739-22 febr. 1771 brandmeester Minnemaespel, 25 juli 1756 voor twee jaar 
als diaken bevestigd. 

Hij koopt 8 maart (kl. c. 6 april) 1743 een gardenierswoning op OldegalileSn 
voor 300 ggl. (grote kamer met twee bedsteden en spijskamer, in het midden een 
kleine kamer en een stenen loodske op de wal), 30 dec. 1745 (kl. c. 19 maart 1746) 
voor 165 ggl. een kamer tussen Tuinsterpoort en Droevendal en 13 april 1748 vier 
kamers onder één dak Haniasteeg W. Z. voor 369 ggl. 

Hij overleed voor sept. 1773. 
Hij t r . Leeuwarden W. K. (o. 3) 19 april 1739 GERTJE OENES KALKENSTEYN, 

ged. ald. 29 juni 1710, + ald. 4 oct. 1793, dr. van Oene Romckes , bij huwelijk 
1694 kuipersgezel, later kalkfabrikant, en Doedtie Wymers. 

Samen met zijn zwager Bernardus Kalkensteyn nam Buysing 17 sept. 1759 van 
zijn schoonmoeder over tegen een lijfrente van 168 ggl. haar mans kalkwerk met 
huis, tuin en zomerhuis op de Dockumer trekweg aan de Ee. Blijkens een taxatie-
rapport, den volgenden dag opgemaakt, bestond het kalkwerk toen uit twee ovens, 
een lasthuis en twee turfhokken, alles op de vloeren af, en de wal in 't lasthuis op 
het water af; men schatte het op 387 ggl. (R.A. in F r l . , coll. Suringar-Buysing). 

Buysings weduwe kocht 11 sept. (kl. c. 22 oct.) 1773 nog voor 130 Car. gld. 
een kamer Wijde Gasthuissteeg O. Z. ten z. van eigen bezit. 

Na haar dood verkopen de kinderen de door hun ouders en grootouders gekochte 
huisjes in een veiling op 7 febr. 1794. Van de door Reinder Buysing gekochte hui
zen bracht dat in de Opgang 66:7:- op, de schone woninge op de Nieuwe Buren 207 
ggl. 7 st. , en het huisje Achter de Grote kerk 355 ggl. De door Geert gekochte pan
den op OldegalileSn en het Achterom werden voor 153 en 197 ggl. en het huis Wijde 
Gasthuissteeg hoek Kleine Gasthuissteeg werd voor 126 ggl. overgedaan. Uit de 
hand werd tenslotte 1 april (kl. c. j 1 juli) 1794 voor 254 ggl. het door hun groot
vader verworven huis Galileër Kerkstraat vervreemd. 

Uit dit huwelijk: 
1. Doettje Buysing, ged. Leeuwarden 28 jan. 1742, overl. ald. Wijde Gast

huissteeg 27 juli 1807, begr. Lekkum, tr. Leeuwarden Gr. k. (o. 23 jan.) 8 febr. 
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1767 Jan van den Broek, geb. c. 1731, Kerstmis 1747 Geref. lidmaat Kampen, 
schoolmeester in het Arme Weeshuis aldaar, 17 mei 1752 m. i. v. 12 juni school
meester en binnenvoogd in het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden op 200 gld. 
's jaars , 2 paar schoenen alle 2 jaar en een nieuwe hoed, neemt 1 april 1767 m. i. v. 
12 mei ontslag en wordt schrijfmeester, juli 1767 (met die aanduiding) bevestigd 
als diaken, heet 1794 "schrijver", + Leeuwarden, ruim 65 jaar oud, 8 dec. 1796. 

Zij verkocht 26 april (gr. c. 26 mei) 1797 voor 750:15:- resp. 200:15:- aan 
haar broeder Reijnder het door haar bewoonde huis Raadhuisstraatje Z. Z. en de 
van haar moeder geërfde woning Wijde Gashuissteeg hoek Kleine Gasthuissteeg. 

2. Reijnder, volgt IV. 
3. Rinske Buysing, ged. Leeuwarden 20 juni 1745, begr. Kampen Bovenkerk 

25 jan. 1803, tr. 1. Leeuwarden Gr. k. (o. Kampen 18, Leeuwarden 26 oct. ) 11 
nov. 1770 Jan van Dijk, ged. Kampen Broederk. 5 febr. 1741, koopman, begr. ald. 
Bovenk. 22 jan. 1787, zn. van Hendrik en Janna van Vemde; tr. 2. Kampen (o. 22 
aug. ) 10 sept. 1788 Reiner Blom, ged. ald. 24 jan. 1745, mr. bakker te Kampen, 
+ (elders?) c. 1811 (?), zn. van Jan .en Alijda ten Dijck en wedr. van 1. Geertje van 
den Broek en 2. Pieternella Franke. 

Uit haar eerste huwelijk'vier kinderen (Geertje, Jannegien, Geert en Hendrik-
je), over wie 1 sept. 1788 Reijnder Buysing en Willem van Heerde voogd worden. 

4. Oene Buysing, ged. Leeuwarden Gr. k. 9 april 1749, + jong. 

IV. REIJNDER BUYSING, geb. Leeuwarden 29 juli, ged. 4 aug. 1743, 13 juni 1766 
belijdenis, koopman en exploitant van de kalkbranderij van grootouders Kalkensteyn 
(hij krijgt 25 oct. 1766 de kalk- en steenleverantie aan het Oldburgerweeshuis ì. p. v. 
wijlen A. van der Heide). Hij wordt juli 1767 en 1782 diaken, 24 juli 1785, 22 juli 
1787 (gecontin. ), 28 juli 1794, 22 juli 1804 en 24 juli 1808 ouder l ingen is (voor 
1801)-1803 en (voor 1812)-1816 kerkmeester. Als diaken is hij 1782/83 regent van 
het Diaconie Oud* Mannen- en Vrouwenhuis. Daarnaast wordt hij 3 juni 1775 bur-
gervaandrig Westhoeksterespel, 23 maart 1782 lid van de vroedschap, 1786-'89 
bouwmeester, 1795 een ogenblik schepen en, na de revolutieperiode, 3 febr. 1808 
lid van den raad, 29 mei 1813 adjunct-maire (als zodanig behandelt hij 13 juni d.a.v. 
armenzorg, bouwzaken en brandweer), 1813 één der burgemeesteren, 1816-'20 
president-burgemeester. 

Hij kocht 3 dec. 1773 (gr. c. 28 juni 1774) voor ƒ 850 1/3 in de deftige huisin-
ge bij de Dubbele pyp (Voorstreek W. Z. , 1808 K 1) hoek Nieuweburen, de straat 
ten o. en n. , waar hij zelf beneden en juffr. Fenem'a boven woont. Van zijn buur
man Reneman koopt hij er 18 juli (gr. c. 23 sept. ) 1774 voor 3648 ggl. het naastge
legen pand met destilleerderij en paardestal bij, die hij 5 oct. (gr. c. 25 nov.) 
d: a. v. voor 4280 Car. gld. weder verkoopt, met uitzondering van een stuk tuin en 
het recht om vrijdags en zaterdags een snik voor de wal te mogen houden. Hij naast 
er in 1790 en 1801 een paar panden op de Nieuwe Buren Z. Z. bij. Bovendien koopt 
hij nog in 1792 en '97 land en huizen opOldegalileën, behalve het van zijn zuster ge
kochte in 1800 nog een tweede huis in de Raadhuisstraat en op een veiling in 1811 
5 p. m. greidland langs Dockumer Ee ën Kleivaart. 

Hij overleed - na een langdurige sukkeling - Leeuwarden 23 juli 1821. Zijn (ge
mutileerd) portret is thans in het bezit van Mevrouw R. D. Coops-de Jonge te Zutfen. 

Hij was gehuwd te Leeuwarden Gr. k. (o. 8) 24 aug. 1766 met RINSKE REI
GER, ged. ald. 21 jan. 1748, + Leeuwarden 22 febr. 1826, dr. van Albertus, koop
man, en Baukje van der Meulen. Hare kinderen lieten 20 maart 1826 bij nots 

J. C. Kutsch zes percelen lands veilen en deelden 30 dito den boedel, bij welke ge
legenheid kleinzoon W. H. Suringar een (gedrukte) toespraak tot zijn medeërfgena-
men hield. Het oudere Buysingarchief kwam bij die gelegenheid aan de Suringars 
(thans in R.A. in F r l . ). 

Uit dit huwelijk: 
1. Baukje (Baaie) Buysing, ged. Leeuwarden Gr. k. 15 nov. 1767, + ald. 

Gr. Hoogstraat 17 nov. 1809, begr. Huizum, tr. Leeuwarden Gr. k. (o. 7) 24 jan. 
1790 Petrus Jacobus Suringar, geb. ald. 30 juni, ged. 24 juli 1765, wijnkoper, 
burgervaandrig, collecteur-generaal van het reëel, majoor landstorm, e t c , +Leeu-
warden 17 aug. 1814, zn. van Tjaard Nicolaas, burgemeester etc. van Leeuwarden, 
en diens eerste vrouw Petronella Couperus (vgl. Ned. Patr. XVII (1927)/317-319). 
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2. Geert, volgt V. 
3. Gertje (Kekke) Buysing, geb. Leeuwarden 16 oct. , ged. Gr. k. 10 nov. 

1771, + Uithuizermeeden 27 juni 1802 aan een catarrhale ziekte van vier weken, tr . 
Wijnjeterp (o. Leeuwarden 16 oct.) 10 nov. 1793 Ds. Johannes Jacobus Damsté, 
geb. Oude Zijl 12 sept. 1770, Ned. Herv. predikant, 1791 te Wijnjeterp, 1794 Bel-
lingwolderschans, 1795 Augustinusga, 1799 Uithuizermeeden, is 1850 de oudste 
predikant in Nederland, + Groningen 13 febr. 1855, zn. van Jan Sinninghe, wijnko
per en weerd in het herenlogement de Gouden Roemer te Groningen, en Jacomijna 
Ludolphi (vgl., Ned. Patr . XXXVII (1951)/36). 

4. Wytske Buysing, geb. Leeuwarden 2, ged. Gr. k. 22 jan. 1775, + jong. 
5. Albertina Buysing, geb. Leeuwarden 4, ged. Gr. k. 27 april 1777, + jong. 
6. Albertina (Aaie) Buysing, geb. Leeuwarden 7, ged. Gr. k. 22 aug. 1779, 

+ Tjerkgaast 14 juni 1845 "na haar veelal sukkelend leven", tr . Leeuwarden Gr. k. 
(o. 29 aug.) 17 sept. 1800 Ds. Hero Gerard Beekhuis, geb. Emden 1 juli 1775, Her
vormd predikant, 1779 te Eppenhuizen, 1801 Noordlaren, 1808 Stapelmoer, + ald. 
13, begr . 20 febr. 1816, zn. van Ds. Hermanus, predikant laatstelijk te Bunde, en 
diens ee rs te vrouw Aleida Heres (vgl. Geneal. Jb. 1960/66, 68). 

7. Albertus Buysing, geb. Leeuwarden 2, ged. Gr. k. 20 jan. 1782, 16 maart 
1804 belijdenis, 17 april 1809 met attestatie naar halfweg Hichtum onder Bolsward. 

Hij diende 1801-'08 bij de Gewapende Burgermagt binnen Leeuwarden, sedert 
1804 als 2e luitenant bij de 3e comp i e ; in 1815 dient hij in gelijken rang bij den 
Landstorm. Bij K.B. d. d. 20 jan. 1831 wordt hij tot Ie luitenant 5e compie Ie bat. 
2e afd. en 5 juli 1831 tot kapitein bij de Ie compie 2e afd. mobiele Fr iesche schut
te r i j bevorderd. Als zodanig fungeerde hij tot 1832 en verwierf wegens prestaties bij 
den tiendaagsen veldtocht (K.B. 12 oct. 1831, no 92) de Militaire Wülemsorde 4e 
k lasse . (Zijn journaal van de tocht, sinds het vertrek 17 febr. 1831, is in de Stede
lijke Bibliotheek te Leeuwarden,) In oct. 1841 krijgt hij den rang van majoor titulair 
bij de rustende schutterij in Friesland. 

Hij was inmiddels (met attestatie 12 dec.) 1817 uit Bolsward teruggekeerd te 
Leeuwarden, waar hij kalkbrander is met een zomerhuis op Camstraburen O 39 (la
ter Eebuurt 14) en 1839 ambteloos burger Raadhuisplein 32. Hij leverde 1818, '21 
en '33 steen, kalk en cement aan de stad en was 1820 (?) - 1822 diaken, 1824-'37 
notabele en 16 dec. 1820-17 oct. 1834 brandmeester. Hij overleed - na langdurig 
en smartelijk ligchaamslijden - 26 dec. 1858, begr. Huizum. 

Hij tr . Marssum (o. Leeuwarden 26 febr.) 20 maart 1808 Trijntje Aukes Tols-
ma, geb. Marssum 16 dec. 1786, ged. 14 jan. 1787, + Leeuwarden 29 jan. 1861, 
dr. van Auke Aukes, huisman en lid grietenijraad Menaldumadeel ('+ Marssum 16 
mei 1819), en diens eerste vrouw Gertje Sybrens Heslinga. 

Hij testeerde 30 mei 1854 bij nots J. C.Kutsch, de weduwe 1 febr. 1860 bij not s 

Z. S. de Haan. Beiden bedachten met legaten de diaconieën van onderscheiden con
fessie. 

8. Janke (Kanne) Buysing, geb. Leeuwarden 9 juli, ged. Gr. k. 1 aug. 1784, 
komt 9 dec. 1803 met attestatie van de Meden naar Leeuwarden, + ald. ongehuwd, 
"na langdurige zukkeling" 11 nov. 1821. 

9. Claaske (Kaaie) Buysing, geb. Leeuwarden 26 jan. , ged. Gr. k. 18 febr. 
1787, + ald. 28 sept. 1855, t r . Leeuwarden Gr. k. (o. 8) 29 juli 1807 Henricus de 
Wal, geb. ald. 8 mei 1787, mr . goud-en zilversmid, luit. kol. schutterij, + Leeu
warden 2 april 1817, zn. van Johannes, mr. goud- en zilversmid, schepen en 
vroedsman e t c , en Wobina Siderius (vgl. Ned. Patr. XXXVIII (1952)/349, 352). 

V. GEERT BUYSING, ged. Leeuwarden Gr. k. 18 dec. 1768, lakenkoper, 1783 ten 
huize van zijn grootmoeder Reiger, Waeze (C 29/155), in 1793 bij de Kor f maker s-
piep. Hij is dan collecteur der hoofdgelden voor mr. H. Folkertsma, buitenvoogd 
Hoeksterespel en sinds 1 oct. 1792 lid van het koopmansgilde. In 1808 en daarna 
woont hij op de Deinumer zuupmarkt F 19 (Nieuwestad 71). 

In de Waalse gemeente is hij 28 maar t 1796-1812 diaken en vervolgens tot 1816 
ouderling. Hij bedankt 31 juli 1806 voor een bestuursfunctie bij het departement 
Leeuwarden van de Mij tot Nut van 't Algemeen en is daar bestuurder 6 aug. 1807-14 
nov. 1808, 1 aug. 1812-1815 en sinds 1 aug. 1820. In 1811 wordt hij vermeld als lid 
der Plaatselijke schoolcommissie en K.B. 4 maart 1815, no 87, wordt hij school-
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opziener in het 9e schooldistrict en als zodanig lid der Prov. Commissie voor On
derwijs. In 1814 (herben. 5 dec. 1815) wordt hij Ie luit. bij de Ie comp i e stedelij
ke schutterij, waar hij ook lid van den krijgsraad ís. In 1816 wordt hij kapitein-cdt. 
3e, 1818 2e comp i e . Bovendien was hij lid der Commissie tot aanmoediging van 
's lands militairen dienst in Friesland. Tenslotte was hij 1813-U6 lid van den 
Rechtbank van Koophandel en sinds jan. 1817 voogd van het Nieuwe Stads Weeshuis 
(1818 lid bezuinigingscommissie). 

Hij leed sinds 1817 aan een (maag?) kwaal en overleed te Leeuwarden F 19, 2 aug. 
1820, begr. W. K. , nieuwe kap, graf 87. 

Hij was gehuwd Leeuwarden Waalse k. (o. 23 mei) 3 juni 1792 met AALTJE 
STORM, geb. Leeuwarden 17, ged. Gr. k. 26 febr. 1769, + ald. 3 juli 1824, bij 
haar man begraven, dr. van Johannes Roelofs, 1752 adjunct-kamerbewaarder (met 
survivance van zijn 1754 overleden vader) van het Mindergetal en later van het De
partementaal Bestuur, burgerhopman en administrerend collecteur (voor zijn 
schoonvader) van de reële penning in Oostkeimpema, Noordvliet en Westhoekster-
espel, en van Rinske Doekes Smeding. 

Uit dit huwelijk: 
1. Rinske Buysing, geb. Leeuwarden 2, ged. Gr. k. 31 maart 1793, Waals 

belijdenis 10 april 1811, + Oudwoude 13 jan. 1825, tr. Leeuwarden 9 mei 1821 Ds. 
Jacob Tiedes Dijkstra, geb. ald. 25 nov. 1790, ged. Gr. k. 5 jan. 1791, sinds 1816 
predikant Oudwoude en Westergeest, 1827 Arum, 1840 met emeritaat wegens blind
heid, + Leeuwarden 4 dec. 1843, zn. van Tiede Clases en Antie Roels; hij her tr . 
Leeuwarden 31 mei 1827 Agatha Wilhelmina Hamerster. 

2. Margaretha Christina Buysing, geb. Leeuwarden 18 april, ged. Gr. k. 21 
mei 1794, N. H. belijdenis 11 juni 1813, gaat 2 sept. 1833 met attestatie naar Zwol
le, vanwaar zij 3 sept. 1837 terugkomt. Ongehuwd overleden te Leeuwarden 3 april 
1859. 

3. Reinder Buysing, geb. Leeuwarden 30 oct. , ged. Waalse k. 5 nov. 1797, 
diende 1815 als vrijwilliger bij de compagnie Vriesche Jagers , waarvoor hij bij 
schrijven van den Gouverneur i. d. 5 juli 1818 de bij K. B. d. d. 12 maart 1818, no 
46, ingestelde zilveren medaille ontving. Bij besluit van Burgemeesteren d. d. 12 
dec. 1815 benoemd tot commies ter secretar ie van Leeuwarden. Wegens het kiezen 
van een loopbaan bij het notariaat kreeg hij 5 dec. 1818 eervol ontslag. Tezelfder 
tijd was hij (28 mei 1816-7 april 1821) armvoogd Minnemaespel. Hij werd 18 nov. 
1823 notaris te Buitenpost (in feite wonende te Augustinusga) en werd 1827 overge
plaatst naar Kollum, waar hij zijn laatste levensjaren (o. a. ?) directeur was van het 
departement Kollum van het Groningse Instituut voor Doofstommen. Na langdurig en 
smartelijk lijden overleed hij aldaar 15 jan. 1846. 

4. kind van Geert Buysing bij deKorfmakerspijp, begr. Jac. kh. 28 aug. 1800. 
5. Duco Johannes Storm, volgt VI. 

VI. DUCO JOHANNES STORM BUYSING, geb. Leeuwarden 30 sept. , ged. (als Du-
co Jean Storm) Waalse k. 10 oct. 1802. Hij werd 4 nov. 1818 benoemd tot cadet van 
den waterstaat aan de ar t i l ler ie- en genieschool te Delft, die hij in 2\ i. p. v. 4 jaar 
doorliep; mei 1821 werd hij met den rang van cadet-élève geplaatst bij de werken 
onder het bevel van J. Blanken en 1 mei 1822 werd hij bevorderd tot élève-aspirant 
van het korps Ingenieurs van den Waterstaat te Zwolle. In dezen dienst klom hij op 
via adspirant (1 jan. 1824), wnd. hoofdingenieur (1831), ingenieur 2e kl. (1 april 
1834), Ie kl. (14 juli 1842, bevestigd na de reorganisatie K. B. 9 febr. 1849, no 40) 
tot hoofding. 2e kl. (K.B. 11 jan. 1852, nº 2, m. i. v. 1 mei) en Ie kl. (K.B. 2 aug. 
1854, no 48, m. i. v. l o e t . ) . 

Reeds m. i. v. 1 sept. 1822 werd hem den dienst van arrondissementsingenieur 
te Zwolle opgedragen,, waar toen zowel het Rijks- als het provinciale waterstaats
wezen in geheel Overijssel onder viel. Enigszins tegen zijn zin (een request om de 
overplaatsing ongedaan te maken werd 12 oct. 1835 door den Minister van Binnen
landse Zaken afgewezen) werd hij bij K. B. d. d. 9 sept. 1835, nº 1, belast met het 
geven van onderwijs aan de cadetten van den Waterstaat bij het destijds te Medem-
blik gevestigde Kon. Instituut der Marine. Een jaar later trok hij met de cadetten 
mede naar Breda. Zijn in opdracht hiertoe vervaardigde "Handleiding tot de kennis 
der waterbouwkunde voor de kadetten van den waterstaat en de genie" verscheen 
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1844-'45 in twee delen 8° en een folioatlas met tekeningen. In 1858 en 1864 versche
nen sterk uitgebreide herdrukken. 

Na het overlijden van een collega te Breda werd hem 1 april 1844 naast zijn le 
raarschap de waarneming van den arrondissementsdienst opgedragen, waarvan hij 
drie maanden later echter weder ontheven kon worden. De oprichting van de Kon. 
Academie te Delft in 1843 betekende daarentegen wel een tijdelijk verlies van zijn 
docentschap: m. i. v. 1 sept. 1845 werd hij arrondissementsingenieur te Maastricht. 
Hier werd hij reeds het volgend jaar benoemd in de commissie tot het afnemen van 
het eindexamen aan de Delftse academie en na het overlijden van Martinus Beye-
rinck op 2 febr. 1847 werd hij m. i. v. 1 april d. a. v. als diens opvolger benoemd tot 
leraar waterbouwkunde. Bij de reorganisatie van den waterstaat in febr. 1849 werd 
hij aangewezen tot wnd. hoofdingenieur in Drente. Hij verzocht evenwel van deze 
plaatsing ontheven te worden en kreeg toen onbepaald verlof. 

Te Delft (waar hij 19 febr. 1856 tot zijn vertrek 1 juli 1862 raadslid was), werd 
hij geregeld door overheid en particulieren om advies gevraagd. Ook zat hij in tal 
van commissies, zoals (K.B. 23 aug. 1851, no 80 - K . B . 5 nov. 1857, no 49) van 
die tot onderzoek naar de middelen tot droogmaking der veenplassen onder Hille-
gersberg en Kralingen, en die voor het Noordzeekanaal en den Rotterdamsen water
weg. In 1852 (24 mei) polst Thorbecke hem voor de post van directeur Openbare 
Werken en Nijverheid in Ned. Oost-Indië. Bij K. B. d. d. 14 sept. 1859, no 57, ont
ving hij den titel van hoogleraar. 

Hij verkreeg bij K. B. d. d. 29 juli 1862, nº 43, ontslag uit den Rijkswaterstaat 
en als hoogleraar, na K.B. 27 juni 1.1., nº 66, te zijn benoemd tot lid van den 
Raad van State. Reeds in october van hetzelfde jaar overviel hem daar echter in 
een vergadering een hersenontsteking, waardoor zijn geestesvermogens achteruit 
gingen. Bij K.B. d. d. 28 oct. 1865, nº 70, werd hem m. i. v. 1 jan. 1866 op zijn 
verzoek ontslag uit den Raad van State verleend. 

Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw was hij sedert K.B. 7 aug. 
1842, nº 151. Bij de oprichting van het Instituut van Ingenieurs in 1847 werd hij 
(tot 1864) bestuurslid. Door den invloed van zijn vroegeren leermeester Delprat 
werd hij 23 april 1847 lid van het Koninklijk Nederlands Instituut (26 oct. 1851 van 
de Kon. Academie van Wetenschappen, waar hem 27 maart 1869 om gezondheids
redenen werd toegestaan rustend lid te worden); van het Bataafsch Genootschap te 
Rotterdam werd hij 1848 (14 aug. ) en van het Prov. Utrechtsch Genootschap in 1853 
lid. Artikelen van hem verschenen 1848 en 1850 in het Tijdschrift voor de wis- en 
natuurkundige wetenschappen en 1852/53 en 1858/59 in de Verhandelingen van het 
Kon. Instituut van Ingenieurs. Zijn portret werd door J. P. Berghaus en E. Spanier 
op steen getekend. 

De hersenontsteking, waaraan hij acht jaar zou lijden, voerde hem 16 aug. 1870 
te 's-Gravenhage ten grave. Delprat schreef zijn levensbericht in het Jaarboek 1871 
van de Koninklijke Academie. 

Hij was twee maal gehuwd: 1. Zwolle 16 maart 1831 met JANNA JOHANNA 
PRUIMERS, geb. ald. 4, ged. 9 oct. 1808, + ald. 15 juli 1832, dr. van Daniel, 
burgemeester van Zwolle, en Gesina Dumpel, en 2. Delft 13 mei 1836 met AL-
BERTINA FRANCOISE CLEMENT, geb. Steenbergen 29 febr. 1804, + Delft 25 juli 
1888, dr. van Jacobus Cornelis, notaris, en Gaspardina Catharina Beylon en wede 

van Frédér ic Baud, ingenieur Ie kl. Rijkswaterstaat en schrijver van een 1836 en 
'38 uitgekomen voorloper van Buysing's Handleiding. 

Uit het eers te huwelijk (de vóórnaam Storm is bij de kinderen tot vaste achter
naam geworden): 

1. Mr. Gerrit Johan Storm Buysing, geb. Zwolle 1 juli 1832, 10 sept. 1851 
ingeschreven als juridisch student te Leiden, waar hij 15 oct. 1856 promoveerde op 
dissertatie "de Interventione cambiali sive de acceptatione et solutione l i t terarum 
cambialium sopro protesto". Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad en 
werd bij K.B. d. d. 23 sept. 1871, nº 3, benoemd tot griffier van het kantongerecht 
ter plaatse. Hij behield zijn functie bij de reorganisatie, K.B. 1 mei 1877, no 13, 
m. i. v. 15 mei, en overleed zonder kinderen te Zwolle 4 maart 1899. 

Hij tr . Zwolle 16 maart 1860 Anna Maria Gesina ten Cate Coster, geb. ald. 8 
juli 1839, + Zwolle 4 maart 1900, dr. van Ds. Lambertus, doopsgezind leraar , en 
Charlotte Henriëtte Augustine Barones van Heeckeren van Brandsenburg. 
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Uit het tweede huwelijk: 
2. Reinder Storm Buysing, geb. Breda 29 oct. 1837, 1853 cadet K. M. A. 

ald. , 30 juni 1858 2e luitenant 2e compie arti l lerie transporttrein te Amersfoort, 
K.B. 18 aug. 1860, nº 36 of 37, Ie luitenant, 1862 overgeplaatst naar de 10e com
pie veldartülerie, eveneens te Amersfoort, waar hij 1 april 1863 ongehuwd overleed. 

3. Cornelis, volgt VII. 

VII. Ir. CORNELIS STORM BUYSING, geb. Breda 24 jan. 1844, verliet juni 1860 
magna cum laude het Delftse gymnasium en behaalde 30 juni 1864 het radicaal van 
civiel ingenieur van den Waterstaat. Als herinnering aan zijn studententijd behield 
hij het erelidmaatschap van het dispuut Vrije Studie (20 febr. 1863), het muziekge
zelschap Apollo (28 sept. 1863) en de sociëteit Phoenix (1 sept. 1864). 

Hij begon zijn ambtelijken loopbaan 15 sept. 1864 als tijdelijk opzichter-tekenaar-
in dienst van de Commissie van beheer en toezicht over de droogmaking der plas
sen in Schieland, die hem 28 febr. 1871 m. i. v. 1 maart bevorderde tot adjunct-in
genieur en 10 juni 1875 m. i. v. 1 juli eervol ontslag verleende wegens benoeming 
(Res. Min. v. Oorlog 25 mei krachtens K. B. 5 mei 1. 1. , nº 13, m. i. v. 1 aug. ) tot 
civiel ingenieur van den Waterstaat met tijdelijke detachering te Zutfen bij de wer
ken ter uitvoering der Vestingwet. Bij Res, Min. v. Oorlog d. d. 21 jan. 1879 werd 
hem eervol ontslag uit de genie verleend. 

In zijn Rotterdamsen tijd was hij 6 febr. 1871-13 sept. 1875 als schutter lid 
van den schuttersraad geweest en 16 mei 1874-30 juli 1875 bestuurslid van de Aca
demie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, waarvan hij sinds 
1871 lid was. 

In 1880 wordt hij raadslid en in 1881 wethouder te Zutfen. Tenslotte wordt hij 
K. B. 29 sept. 1894, no 21, m. i. v. 1 oct. benoemd tot burgemeester dier gemeen
te, uit welk ambt hem K. B. 29 mei 1911, n" 32, m. i. v. 1 juni eervol ontslag wordt 
verleend. Daarnaast was hij sinds juni 1894 plaatselijk commissaris van het des
tijds door zijn vaders neef W. H. Suringar opgerichte Nederl. Mettray, 5 juli 1898-1 
juli 1919 lid van Provinciale Staten, sinds 27 juni 1902 commissaris der Nederl. -
Westfaalsche Spoorwegmij en bestuurslid (5 juli 1915 erelid) van de Vereeniging 
van burgemeesters, secretar issen en ontvangers van gemeenten in de graafschap 
Zutphen. 

Hij werd bij K.B. d.d. 9 aug. 1897, nº 8, benoemd tot officier in de Orde van 
Oranje-Nassau en K. B. 31 mei 1911, n º 5, tot ridder inde Orde van den Neder-
landschen Leeuw. Hij overleed te Zutfen 8 juli 1921. 

Hij tr. 's-Hertogenbosch 8 juni 1876 Jkvr. CORDULA JUDITH MEYER, geb. 
Breda 9 febr. 1850, + Zutfen 31 maart 1913, dr. van Jhr. François Adrien, ma
joor Generale Staf, en Frederika Christoffelìna Emilìe van de Wall. 

Uit dit huwelijk: 
1. Albertine Françoise Storm Buysing, geb. Zutfen 28 febr. 1877, + ' s -Gra-

venhage 4 juni 1949, tr. Zutfen 20 april 1897 Arnoldus Wilhelm Edsard Gelderman, 
geb. Zuidhorn 1 sept. 1871, bij huwelijk (sinds 1895) Ie luitenant Ie (1905 4e, 1906 
3e) regt huzaren, 1907 r i tmeester 4e regt huzaren, 1910 adjudant van het corps, 
1917 majoor Ie en 4e. 1922 weder Ie regt huzaren, 19.23 luit. kolonel, 1924 cdt. 2e 
regt huzaren, 1925 kolonel, 1927 uit dienst, 1929 generaal-majoor titulair, 1923 
officier Oranje-Nassau met de zwaarden, + 's-Gravenhage 24 juni 1942. begr. Zut
fen, zn, van Edsard Jacob, burgemeester van Ezinge, Zuidhorn en Warnsveld, en 
diens eerste echtgenote Johanna Carolina Smeding (vgl. Ned. Patr. IV (1913J/141), 

2. Reinder Duco Storm Buysing, geb. Zutfen 18 mei 1879, 1894 cadet Alk
maar, 1896 Breda, K.B. 29 juli 1899, no 39, 2e luit. Ie regt vestingartillerie te 
Utrecht, K.B. 24 april 1903, no 48, m. i. v. 1 mei Ie luit., bij besch. Min. v. Oor
log d. d. 11 oct. 1909 m. i. v. 1 nov. geplaatst bij het korps rijdende art i l lerie, K. B. 
13 dec. 1913, nº 47, m. i. v. 15 dec. kapitein 4e regt vestingartillerie (Hellevoet-
sluis), K.B. 19 april 1927, nº 22, m. i. v. 1 mei majoor rijdende arti l lerie, K.B. 
26 juli d. a. v.,nO 53, m. i. v. 1 sept. eervol ontslag (uit regt vestingart. ! , cf. in
terpellatie Van Rappard, Handelingen Ile Kamer, 13 en 15 dec. 1927), K.B. 19 aug. 
1931, no 22, luit. kol. titulair. 

In 1940 werd hij bestuurslid van de Stichting Vrienden der Gelderse kastelen. 
Het, door den oorlog sterk gereduceerde, door hem bijeengebrachte apparaat over 

35 





stelen legateerde hij aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 
-mi overleed tengevolge van een ongeval te Velp (Gld. ) 22 febr. 1948. 

3. Frédérique Françoise Storm Buysing, geb. Zutfen 2 aug. 1884, + ald. 
1 8 a P r 4 Anna Maria Storm Buysing, geb. Zutfen 28 jan. 1887, tr . ald. 2 juli 1908 
Thr mr' Bonifacius de Jonge, geb. Amersfoort 26 juli 1874, advocaat en procu-

1 t e Zutfen 1917-'32 lid gemeenteraad, 1918-'19 wethouder ald., + Zutfen 23 
† 1933 zn 'van Jhr mr Marinus Willem Cornelis, Officier van Justitie bij de 

arrondissementsrechtbanken te Almelo en (vervolgens) te Zutfen, en Jkvr. Eva 
Maria Alida de Brauw. 

M. J. van LENNEP. 
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koopt zij 5 jan. (kl. c. 1 febr. ) 1785 voor 375 Car. gld. de door hen "sedert lang" 
bewoonde woning omtrent de Amelandsdwinger. 

Uit het eerste huwelijk (kinderen begr. van Groeneweg 24 juli 1740, Hania-
steeg, 3 dec. 1747 en?? 17 mei 1750 (alle Oldeh. kh. ) en uit het Fossegat 5 oct. 
1755 op het Jacob. kh. ); 

1. Pieter Buising, ged. Leeuwarden 22 dec. 1737, + jong. 
2. Wybe, volgt V bis. 
3. Hendrik, volgt V. 
4. Lena Buising, ged. Leeuwarden 13 febr. 1752, is 1775-'81 getuige bij den 

doop van kinderen van haar broeders Wybe en Hendrik. 
5. Petrus Buising, ged. Leeuwarden 1 oct. 1755. 
6. Lysbeth Buising, ged. Leeuwarden 21 april 1758, verm. de Elizabeth 

Buizing, met wie de gehuwde soldaat Hermanus de Jager overspel heeft gepleegd 
(20 april 1784, C 30/170). 
V. HENDRIK BUISING, ged. Leeuwarden 11 dec. 1743, soldaat, bij zijn eers te hu
welijk in het 2e bat. reg^ mariniers van colonel Fousgand, bij het tweede in dat van 
gen1 majoor Benthem, + c. 1792/94. 

Hij tr . 1. Leeuwarden Gr. k. (o. 22 maart) 6 april 1777 GEERTRUID JUR-
JENS, blijkens doopacte van haar kind 26 april 1779 overleden; tr. 2. Leeuwarden 
W.K. (o. 30 oct. ) 14 nov. 1779 JOHANNA NIEBERGAL, verm. dr. van den korpo
raal Berend Jan N. , hier 1766 in garnizoen gekomen; tr. 3. Leeuwarden (o. 25 oct.) 
17 nov. 1782 HESTER JOUKES, geb. c. 1755, 10 maart 1795 als 39-jarige weduwe 
met twee kinderen door de Stads Armenkamer als bedeelde aangenomen, geroyeerd 
1810, woont 1823 nog te Leeuwarden. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Jurjen Buising, geb. Leeuwarden 14, ged, W.K. 30 april 1779. 
Uit het derde huwelijk: 
2. Dina Buising, geb. Leeuwarden 8, ged, W.K. 19 sept. 1783, + jong. 
3. Jouke Buising, geb. Leeuwarden 21 juli, ged. W.K. 5 aug. 1785, + jong. 
4. Dina Buising, geb. 1786/87, breidster, + Leeuwarden E 146, 20 juni 1823, 

tr. ald. Galil. k. (o. 4) 20 sept. 1807 Jan Clases de Vries, geb. ald. 4, ged. Gr. 
k. 13 mei 1787, metselaar, + Leeuwarden 22 oct. 1834, zn. van Claas Andries en 
Sophia Jans Postma; hij her tr . Leeuwarden 4 sept. 1831 Grietje Ros, breidster. 

5. Pietje Buising, geb. 1792, breidster, + Leeuwarden C 72, 8 oct. 1823. 
V bis. WYBE BUISING, ged. Leeuwarden 6 sept. 1741, piepbakkersgezel, sedert 
12 dec. 1797 door de Stads Armenkamer bedeeld, + Leeuwarden, Arendsklooster 
8, begr. Oldeh. kh. 9 mei 1811, tr. 1. Leeuwarden Gr. k. (o. 5) 20 maart 1768 
LIDIA OEGES, van Zaailand begr. op Oldeh. kh. N. Z. 12 jan. 1782; tr. 2. Leeu
warden Gr. k. (o. 13) 29 dec. 1782 ELISABETH JACOBS, geb. c. 1762, als we
duwe 24 jan. 1818 weder gealimenteerd, + (arbeidster) C 72, 14 maart 1824, dr. 
van Jacob Carels, kleermakersgezel, en (gehuwd 1760) Anna Margariet (Grietje) 
Rogen (Rou, Rovi). 

Uit het eerste huwelijk (kinderen begraven van Keizersgracht 3 sept. 1775 en 
16 febr. 1777, van Wolvesteeg 6 juni 1779 en van Zaailand 24 oct. 1781): 

1. Dina Buising, ged. Leeuwarden 20 nov. 1767. 
2. Wybe Buising, ged. Leeuwarden 22 febr. 1771. 
3. Jan Buising, geb. Leeuwarden 29 dec. 1774, ged. Gr. k. 11 jan. 1775. 
4. Janna Buising, geb. Leeuwarden 22 juni, ged. W. K. 5 juli 1776. 
5. Wybe Buisi'ng, geb. Leeuwarden 25 juli, ged. W.K. 10 aug. 1781. 
Uit het tweede huwelijk: 
6. Wybe Buising, geb. Leeuwarden 23 juni, ged. W.K. 2 juli 1784, + voor 

1797, wellicht het kind, begr. van Keizersgracht op Oldeh. kh. Z. Z. 2 febr. 1794. 
7. Grietie Buising, geb. Leeuwarden 20 oct. , ged. W.K. 4 nov. 1791, breid

ster, + Leeuwarden E 14, 30 april 1813. 
8. Jacoba Buising, geb. Leeuwarden 12, ged. Gr. k. 22 maart 1797, breid

ster, + Leeuwarden 19 juli 1877, tr. ald. 26 febr. 1840 Sweitse Jouws van der 
Ploeg, geb. ald. 29 sept., ged. W.K. 18 nov. 1791, kantoorbediende, + Leeuwar
den 29 aug. 1849, zn. van Jouw Crijns en Lolkje Sweitses en wed r van Rinske Sy-
brands Struiving. 
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Zij beviel voor haar huwelijk van Elisabeth Buising, geb. Leeuwarden 17 maart 
1828, + ald. F 240, 26 mei 1837, en van Wybe Buising, geb. Leeuwarden 6 april 
1833, schoenmaker. + Leeuwarden 1 nov. 1921, tr. ald. 16 mei 1858 Aagje Rie-
mersma, uit welk huwelijk vier kinderen, waarvan de zoon Gerrit (Lwd. 7 juni 
1863 - Lwd. 23 jan. 1925, lompensorteerder) door zijn huwelijk met Jacoba Bun-
nig den naam voortzette. 

9. Andries Buising, geb. Leeuwarden 16 febr. , ged. Gr. k. 5 maart 1800, 
resp. flankeur Ie bat. 8e afd. Nat. Inf. , voor 1824 - na 1829 houtkopersknecht en 
(1839) bediende, + Leeuwarden 28 jan. 1879, tr. ald. 5 oct. 1823 Geeske Oedses de 
Vries, geb. Leeuwarden 23 nov., ged. W.K. 16 dec. 1801, + ald. 30 dec. 1890, 
dr. van Oeds Gosses, bierdrager, en Antje Heeres. 

Uit dit huwelijk slechts twee zoons Wybe (Lwd. 13 febr. 1821 - 28 maart d. a. v. 
en Lwd. 11 febr. 1824 - 27 maar t d. a. v. ). 

10. Jacobus. volgt VI. 
VI. JACOBUS BUISING, geb. Leeuwarden 9, ged. Gr. k. 25 april 1802, velleblo-
tersknecht en (1851) wever, + Leeuwarden 5 febr. 1884, tr . 1. ald. 25 mei 1828 
PHILIPINA HENRIETTA SARTORIUS, geb. Leeuwarden 7. ged. Gr. k. 27 oct. 
1799, + ald. 25 april 1858, dr. van Willem en Taetske Wiersma; tr. 2. Leeuwar
den 28 april 1861 ANTJE VAN SALEN, geb. Oosternijkerk 21 dec. 1813, + Leeu
warden 1 jan. 1911. dr. van Feike en Grietje Jogchums. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. ElisabethBuising, geb. Leeuwarden 1 dec. 1829 (N.H.), + na 1881, tr. 

Leeuwarden 4 mei 1851 Bokke van der Kooi, geb. Opende 4 febr. 1829, kuipers-
knecht, Leeuwarden, 1880 Almenum, 1881 Harlingen (waar onvindbaar), ai . van 
Ype Bokkes en Geesje Oedzes Bosma. 

2. Willem Buising, -geb. Leeuwarden 18 sept. 1831 (Chr. afgesch. ), schoen
maker, + Leeuwarden 24 nov. 1868, tr . ald. 17 mei 1857 Anna van den Burgh, geb. 
Leeuwarden 28 juli 1832, + ald. 7 jan. 1922, dr. van Dina, kraambewaarster te 
Amsterdam. 

Uit dit huwelijk zes kinderen. 
3. Taetske Buising, geb. Leeuwarden 8 dec. 1833, + Stad Almelo 19 maart 

1910, tr . 1. Leeuwarden 11 mei 1856 Oeds van der Kooi, geb. Suawoude 5 juni 
1835 (Chr. afgesch.), kuiper en winkelier te Leeuwarden, + ald. 28 mei 1879, zn. 
van Ype Bokkes en Geeske Oedzes Bosma; tr. 2. Alkmaar 17 mei 1883 Hendrik Jan 
Bokhove, geb. Stad Almelo 13 maart 1841, scheepstimmerman, + ald. 10 dec. 1897, 
zn. van Jannes en Aaltje Wessels en wedr. van Gerritje Flierman. 

4. Wybe Buising, geb. Leeuwarden 12 febr. 1837 (Chr. afgesch. ), wever, 
+ Leeuwarden 27 nov. 1906, tr . 1. ald. 28 maart 1858 Aletta Niemeijer, geb. Leeu
warden 29 sept. 1832, + ald. 15 jan. 1878, dr. van Jan, zilversmidsknecht, en An
na Zylstra; tr . 2. Leeuwarden 1 mei 1878 Albertje Hornstra, geb. Grouw 19 febr. 
1846, + Leeuwarden 2 jan. 1905, dr. van Willem Geerts en Hieke Alberts 
van Dijk. 

Uit het eerste huwelijk zes, uit het tweede vier kinderen. 
5. Sytske Buising, geb. Leeuwarden 8 juli 1839, + ald. 25 oct. 1843. 
6. Andries Buising, geb, Leeuwarden 27 oct. 1841, grut ters- , later pak-

huisknepht, + Leeuwarden 1 maart 1920, tr. ald. 16 mei 1868 Sara Fijnje, geb. 
Leeuwarden 12 jan. 1838, + ald. 29 jan. 1913, dr. van Gerlof Riemers, bediende, 
en Maike Tobias Huizinga. 

Uit dit huwelijk vier kinderen. 
III bis. (van pag. 20). HENDRICK BUYSING, ged. Leeuwarden 4 dec. 1696, leeft 
1700, is 1715 geen medeverkoper van de vaderlijke herberg in de Wijde steeg. 

Hij is vermoedelijk identiek met den navolgenden bruidegom, soldaat in de 
compie van capt. Tulleken, en met den wever in de Torenstraat uit het Quotisatieko-
hier van 1749, die dan heel suinìg de kost wint en met drie volwassenen 14 : 1 :-
moet opbrengen. 

Deze tr . Leeuwarden Gal il. k. (o. 26 juli) 10 aug. 1727 MARIJKE CHRISTOF-
FELS, van Leeuwarden. Hij is verm. elders hertrouwd met DOROTHEA CORVER. 

Uit het eerste huwelijk (?): 
1. Claes, volgt IV. 
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HUWELIJKEN VAN FRIEZEN OF UIT FRIESLAND AFKOMSTIGE PERSONEN 

GETROKKEN UIT HET TROUWBOEK DER GEREFORMEERDEN TE ZUTPHEN 

De oude vestingstad Zutphen had in de loop der 17e en 18e eeuw herhaaldelijk ge
deelten van Fr i e se regimenten binnen haar muren. Uiteraard zijn, als gevolg daar
van, verschillende huwelijken, hetzij met meisjes uit de buurt, hetzij met nagereis-
de vrouwen of meisjes gesloten. De categorie niet-militairen, en de enkelen, die 
zich er blijvend vestigden, is uiteraard niet zo groot. De datum is die van de huwe-
lijksintekening; een eventuele trouwdatum is tussen haakjes vermeld. De spelling 
van eigennamen en plaatsnamen is streng dezelfde als in het origineel. 

W. ZONDERVAN. 

11 jan. 1600 Auken Hendriksz. , onder capt. Hans de Fr iese 
Janneken Gooris, Claes Wolters nagel. wed. 

25 mei 1600 Hans Muller, Jan Muller van de Laeghe soon, ond. capt. 
Oostheim 
Rens Tjaerts, Johan Lucas nagel. wed. 

15 febr. 1601 Ghycke Gerri tsz. , van Leeuwarden, ond. Wopke Herema 
Jan Jurr iens, Jurr ien Palynghs van Zette nagel, dochter 

20 mei 1601 Ludwijc F r i e s , van Doccum, ond. capt. Wopke Herema 
Elsken Bartels , Philips Jans nagel. wed. 
dedi testimonium proclamationis, utDeutecomì copularentur . 
W(ilhelmus) B(audartius). 

4 apr. (29 dec. ) 1602 Ide Popkes, van Knyphuysen, ond. den vrijheer Sidleniski 
Janke Hayes, van Wijnschoten 

10 apr. 1603 Adrian Cornelisz. , van Pietersbierum, ond. cap. Ittersum 
Hendrick Gerri tsz. , Herman van Telcht nagel. wed. 

9 dec. (21 dec.) 1604 Teunis Gerri ts , Gerrid Hendricksz. van Kortenoever zn. 
Auck Yedes, Yede Rumberts dr. 

id. id. Luert Martensz. , Marten Luertsz. van Emden soon, ond. 
capt. Hania 
Heyle ten Hove, Hendric van Losser nagel. dr. 

16 dec. 1604 (2 jan. '05) Ds. Gellius de Bouma, dienaer des G. W. te Warnsfelt, D. 
Pet r i Gellij de Bouma gew. dienaer des G. W. alhier zn. 
Anne Schutten, Lambert Lauwermans nagel. wed. 

23 dec. 1604 (16 jan.'05) Tijtge Harkes, ond. cap. Martena 
Jantje Teunis van Heel, Jan Vonck nagel. wed. 

13 jan. (30 jan. ) 1605 Jacob Mulder, van Ribberg, ond. cap. Martena 
Aefft Pieters , van Embden 

id. id.; Sioert Himstra, ond, cap. Martena 
Elsken Putmans, Jan Putmans van Duimen nagel. dr. 

17 febr. (6 mrt . ) 1605 Marten van Schaer, ond. capt. Doco Martena 
Anne Fockes, van Leeuwaerden 

11 aug. 1605 Sibert Fredericx, van Bolswaert, ond. cap. Marten van 
Hamborg 
Wendel Berents, van Zutphen, Gerrit Lucasz. van Olderzom 
nagel. wed. 

9 febr. (23 febr.) 1606 Tieman Dries , van Epe, ond. capt. Pedro de Basques 
Trijn Sioucks, van Sneeck, Ilke Ruers nagel. wed. 

4 jan. (21 jan.) 1607 Douwe Sioers, van Leeuwaerden, Sioert Douwes van Leeu
waerden soon 
Aeltgen Jans, Jan Jansz. van Almen nagel. dr. 

30 aug. 1607 Dr. Henricus a Bra, med. dr. en burgemr. alhier (afkom-
(att. naar elders) stig van Doccum) 

Jr . Elisabeth van Wijnsum. Egbert Lose, gewesen burgemr . 
te Campen nagel. wed. 
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7 febr. (24 febr.) 1608 

20 mrt. (15 apr. ) 1608 

8 juli (22 juli) 1610 

31 mrt. (17 apr.) 1611 

24 oct. 1613 

26 mrt . (12 apr. ) 1615 

11 oct. 1618 

13 dec. 1618 

1 apr. (16 mei) 1621 

6 mei 1621 

20 nov. (7 dec. ) 1625 

1 jan.(15 jan.) 1626 

15 jan.(5 febr.) 1626 

22 apr. 1627 

15 juli (3 aug.) 1627 

7 juni 1635 

(tr. 8 oct. 1637) 

13 apr. (3 mei) 1640 

28 febr. 1641 
(tr. Amsterdam) 
27 febr. 1642 
(att. 20 mrt. ) 
7 jan. (10 febr.) 1644 
23 nov. (16 dec.) 1645 

Haije Haijes van Harlingen, tamborijn ond. capt. Hudson 
Geertien Helmichs, Teunis van Bemmel, gew. burger tot 
Utrecht nagel. wed. (de wed. hertrouwt Zutphen 28 sept. 
1608 Kersten van Amelbergen, ond. ritm. Smelsing) 
Peter Caspars, van der Harenborch, ond. ritm. Voet 
Trijne Lieuwes. Jurr ien Brakel van Paderborn nagel. wed. 
Berent Frederì jc , van Cloppenburch, ond. capt. Jan Cor-
nelis 
Brecht Claes, van Sneeck, Claes Harckes nagel. dr. 
Claes Idsen, Ids Idsen van Leuwarden soon, sold. ond. capt. 
Ruyter 
Aeltgen van Walien, Berent van Waelien, gew. burger to 
Grol nagel. dr. 
Jan Doecke van der Werff, Doecke Willenas, burger alhier 
soon 
Wytsken Joostes, woonende te Harlingen (dedi testimonium 
proclamationis 8 Novem. 1613 ut copularentur Harlingae) 
Henricus Avercamp, medicus ordinarius der Graeffschap 
ende Stad Zutphen, Francisci Avercamp, dienaer des Woorts 
Godts te Holtepae soon 
Mechtelgen Wentholts, Henric Wentholt b. a. d. 
Frans Jeames, ond. capt. Rams 
Hilleken Hendricx, Leeuwe Ales nagel. wed. 
Bartelt Wentholt, Hendric Wentholt b. a. s. 
Catarina Avercamps, Francisci Avercamps, dienaer Godl. 
Woorts tot Oltpaede d. 
John Lappan, ond. capt. Proud 
Jedse Sibes, Willem Stails nagel. wed. 
Herman Meyer, van Oldenburg, ond. capt. Hettinga 
Janneken Jarichs, Jar ich Jansz. van Sneeck nagel. dr. 
Gerrit Fredericx, van Bronkhorst, F re r ic Gerritz. tóBronk-
horst s. 
Voelic Tjaerts, Hans van Jeverden nagel. wed. 
Abel Baukes, ond. r i tmr. Bourmania 
Anneken Hendricx, Caspar Grootemeyers nagel. wed. 
Sicke Jansz. , burger alhier 
GeertruydHardneck, Henrici Hardnecks, magistri in de Lat. 
schole alhier dochter 
Jan Doecke van der Werff, burger alhier 
Anna Lunings, Henric Abbing gew. b. alh. nagel. wed. 
Anske Duudes, van Coudum in West-friesland, scheepsge-
selle 
Barbara Crusemarckx, Peter Corneliszn. van Schagen nagel. 
wed. 
Henricus Wentholt, Aelbert Wentholt, gew. Rentmr. a. n. s. 
J r . Lumme van Solkoma, Capiteyn Abraham van Solkoma dr. 
Gerrit Moller en Lysbeth Wynolts, te Sneeck geproclameert; 
hier getrout 
Hermannus Wilbrenning, b. a. 
Maria van Loo, Christoffel van Loo, gew. luytenant nagel. 
dr. 
Gellius de Bouma, pred. alhier 
Catarina Reyniers, j . d . van Amsterdam 
Jan Fransen, j . m. van Sutphen 
Hylck Fransen, j . d. van Bolswaert 
Sywardt Cronens, van Oldehoutpaede in Vrieslant Margriete Reinkes, Reinke Lamberts uit de Oudemarc n. d. Frans van Donia, heer tot Hinnema, gecommitteerde ter Staten Gen. wegens Friesland Helena van Heuclom, dochter tot Spaensweert 
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3 jan.1647 

2 nov. 1651 
(tr. Warnsveld) 
9 nov. (13 dec.) 1651 

17 apr. (15 mei) 1653 

13 nov. 1681 

16 apr. (5 juli) 1682 

27 aug. 1682 

24 sept. (19 nov. ) 1682 

4 mrt. 1683 

17 apr.1698 

8 oct. 1699 
(att. 13 dec.) 

9 aug. (21 aug. ) 1705 

1 jan. 1713 
(att. 16 jan.naar Luik) 
1 apr. (18 apr.) 1714 
12 mei (6 oct. ) 1717 
(tr. tevens R.K. 2 oct. ) 
20 febr. (9 mr t . ) 1718 

20 febr. (13 mrt . ) 171? 

25 dec. 1718 

17 sept. 1719 
(att. n..LarenG. 1 oct. ) 

28 jan. (10 mr t . ) 1720 

28 sept. (22 oct.) 1721 
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Gerhard Kaldenbach, Johan Kaldenbach in syn leven raads
heer van Gelre en Zutphen n. s. 
Ida Verhel, Arnold Verhel, Profess. Philosophiae in de Aca
demie van Franicker d. 
Timotheus Eybe, soid. ond. capt. Fleut 
Baefge Jans, Jan Jansz. gew. b. tot Harlingen n. d. 
J r . Ritzer Sael, vaendr. ond. capt. Foyt 
Jfr. Maria Tesinga, capt, Engelbert Tesinga dr. 
Albert Dircksz. , Dirck Albertsz. , gew. mayor tot Sloten in 
Vrieslant n. s. 
Magdalena Crousemarck, Hans Crousemarck, gew. ruyter 
ond. Hr. van Obdam nagel. dr. 
Arnoldus van Essen, wedr. van Maria van der Casteelen 
Aurelia van Viersen, j . d. won. te Oosterlittens 
Court Ruyter, sold. ond. capt. Helmis van Wellen 
Geesken Hendricks, van Sneeck, won. alh. 
Rense Tjeers, sold. ond. capt. Stiensma 
Hendricksken Dircks, j . d . van Hengel 
Jacob Bokkes, sold. ond. lt. -kol. André 
Catharina Damen, j . d. won. alh. 
Jetso Stiensma, kapt. regt. Prins van Nassau, stadh. van 
Vrieslant 
Aleijda Geertruyt Wentholt 
Bernardus Bannink, j . m. won. alh, 
Claaske Longerhouw, van Sneek 
Cornelis Gaykema, quartiermeester 
toorn 
Maria van Loo, j . d , won. alh. (zij hertrouwt als wed. 15 
mei (1 juni) 1718 Jan Runijeboom, sergeant cie. Capt. la-
Migue) 
Lieuwe Vorsseren, sold. ond. het regt 
teren in guarnisoen te Heusden 
Johanna Lomans, j . d . won. alh. 
Nicolaas Staats, j . m. van Leeuwaerden 
Anna Catharina Smits, j . d. van Zutphen 
Antoni Hendrik Huss 
Lutsken Eeskes Potsma, beiden won. alh. 
Johannes Wiersma, vaendrig cie. capit. Wigaerda 
Geertruid Margarita Bouts, b. w. a. 
Jacobus Johannes Hobbema, j , m. van Leeuwaerden 
Maria Elisabeth Koordewerckers, van Zutphen, b. w. a. 
Godias Rosenga, j . m. van Leeuwaerden, sold. in het regt. 
van de H. Col. Sixma 
Henrica Keyen, j . d. van Zutphen (de wed. her tr . Zutphen 
24 oct. (16 dec.) 1723 met Michel Odenbag, j . m. van Reut 
onder Gelder, sold. cie. majoor Broekhuisen) 

van Leeuwaerden, sold. in de comp. 

ond. majoor Appel-

d. overste Rech-

h Roelof Roelofsen, 
v. d. Col. Sixma 
Aeltjen Krops, wed. 
Dirk Kuyper, wedr. , 

van Hendrik Barghman, b. w. a. 
capt. luitenant in het regt. v. d. Erf-

prins van Saxen-Eisenach, geboortig uit de graafschapBent-
hem 
Aleyda Stiensma, won. alh. 
Oortwijn Arents, j . m. van Zutphen 
Aaltje Hoytis, wed. van Tjeert Pieters , van Leeuwaerden 
(Zie echtscheidingsprocessen Civiele Processen Hof van 
Gelre (Rijksarchief Arnhem) 1726 no. 10 en 1727 no'. 3) 
Christoffel Rediker, wedr. van Henrica van Til, w. a. 
Anna Catharina van Munster, wed. van Johannes Wibrandus 
Feicama, uit Hengelo (G. ) 



2 nov. (25 nov. ) 1721 

9 nov. 1727 
(tr. Franse k. 23 nov. ) 
23 nov. (9 dec.) 1727 

21 dec.1727 (22 jan.172E 

12 sept. (9 nov. ) 1728 

12dec. 1728(4 jan. 1729) 

16 oct. (8 nov. ) 1729 

1 oct. 1730 
(att. naar buiten 15 oct.] 

12 nov. (28 nov.) 1730 

11 nov. (27 nov. ) 1731 

16 mrt. 1732 
(att. n. Zwolle 31 mrt.) 
26 oct. 1732 
(att.n. Spankeren 10 nov. 
23 nov. 1732 

23 nov. (9 dec. ) 1732 

13dec.l733(21 jan.1734) 

23 mei (6 juni) 1734 

18 juli (11 aug. ) 1734 

2 jan. (18 jan. ) 1735 

23 oct. (10 nov.) 1735 

23 oct. (24 nov. ) 1735 

Johannes Beens, j . m. geb. van Leeuwarden, sold. in de 
cie. van de heer Capt. Zytsama 
Mechtelina Stevens, wed. van Wouter Boll, b. w. a. 
Hotse Aysnaa van Lauta 
Anna Geertruid Swaan 
Johannes Stevens, j .m. , sergeant ond. het regt. vanden heer 
Grave van der Lippe. in de cie. van den Capt. Aisma van 
Lauta, geb. van Cleve 
Reiniera Wessels, j . d. van Lewarden, b. w. a. 

iDiederik Lucassen, j . m . , sold. in de comp. van den Hr. 
Capt. Aisma van Lauta, geb. van Lewarden 
Elsken Langenberg j . d . van Zutphen, b. w. a. 
Joost Eises, wedr. van Aafke Meima, corporaal in de cie. 
van de Heer It. -kol. van Zytsama 
Geertje van Schevikoven, wed. van Martinus van der Kamp, 
b. w. a. 
Jacobus Sweerts, j .m. , sold. in het regt. van den Baron van 
Schwartsenburg. ond. capt. van Loo, in guarnisoen te D e 
venter, geb. van Workum 
Gerritje Lucassen, j . d . geb. van Brummen, w. a. 
Adelaar Desseyn, j . m. van Leeuwaarden, sold. in de cie. 
van de heer Coll. van Camstra 
Anneke Horstingh, j . d . , b. w. a. 
Adigerus van Adius, vaandrig onder 't regt. v.d. Hertog van 
Saxen-Eisenach in de cie. v. d. Overste-lt. van Sytzama 
Elisabeth van Berendrecht, b. w. a. 
Oortwijn Arends, wedr. (vgl. 1720) van Aaltje Hoytis, of 
van Buren, toen wed. v. Tiert Pieterssen, van Lewarden 
Johanna Venemans, j . d. , b. w. a. 
Johannes Koeling, j . m. 
Geertruid Tjoerds (! ) Ferf, j . d. , b. w. a. 
Rembertus van Alema 
Arnoldina Weyenberg, b. w. te Zwol 
Albertus Beekma, j . m. van Franequer 
Catharina Barenbrug, j . d . , b. w. a. 
Rutger Claassen, j . m. , sold. in het regt. van Hr. Vegelin 
van Claerbergen in de cie. van Van Vierssen, geb. van Leu-
warden 
Ake Hommes, j . d. ook van Lewarden, b. w. a. 
Jan Frederik van Rechteren, j . m. v. Leuwarden 
Maria van Bloemenweerth, wed. van Reynier van Hove 
Pieter Ladenius, sold. in het regt. v. Vegilin van Claerber
gen in de cie. van capt. van Dongen, geb. v. Leuwarden, 
in guarnisoen te Bredevoort 
Aleyda Costers, j . d. van Zutphen, w. a. 
Court Adelaar Dissyn, wedr. van Anneken Horstink 
Lammertje Westmeijers, wed. van Maurits Holst, b. w. a. 
Sidonius Ladenius, j . m . , adjutant v. h. regt. van de hertog 
van Saxen-Eisenach, in guarnisoen te Swol 
Johanna Henrica Hartog, j . d. w. a. 
Beerend Heyers, j . m. 
Elikje Sjoerds Ferf, j . d . , b. w. a. 
Hendrik Wyntjes, j .m. van Leeuwaarden, sold. in het regt. 
en cie. van Col. Vegilin van Claerbergen, tans in guarni
soen alhier, dog onlangs te Doesburg 
Christina Bennìnks, j . d. , geb. en won. alh. 
Ate Yskes, j . m . v. Sneek, sold. inde cie. van capt. Hartel 
in 't selve regt. , tans in guarnisoen alhier, dog onlangs te 
Bredevoort 
Anna Harnissen, j . d. , geb. en won. alh. 
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13 nov. (20 d e c . ) 1735 

a p r . (6 mei) 1736 

24 jun i 1736 (att . van 
L e e u w a e r d e n 8 juli) 

18 nov. 1736 

27 j a n . 1 7 3 7 

30 nov. (14 d e c . ) 1738 

9 nov. (27 nov. ) 1749 

26 a p r . (10 mei) 1750 

16 a p r . (10 mei) 1758 

20 aug. (6 sep t . ) 1758 

17 jun i (29 juli) 1759 

4 nov. (22 nov. ) 1759 

19 oct . (6 nov. ) 1760 

25 ju l i 1762 
( t r . F r a n s e k. 8 aug. ) 
14 nov. (5 d e c . ) 1762 

24 m r t . 1765 
( t r . F r a n s e k e r k 21 apr . ) 

27 dec.1767 (4febr,1768) 

31 jan . (25 f e b r . ) 1768 

13 m r t . (1 ap r . ) 1774 

7 j u l i (24 juli) 1782 

Jan t j e (!) R e n s s e s , j . m . , sold. in ' t r eg t . van Veg i l invan 
C l a e r b e r g e n in de c ie . v. d. ma joor Z y t s a m a , nu in g u a r n i -
soen a lh i e r , l a a t s t te Deutekom 
J a n n a S teen lands , j . d . , geb. en won. alh. 
Oe t s D i r k s , sold. in de c ie . van de Col. Vegi l in van C l a a r -
b e r g e n 
Mechte l t E n g b e r t s , j . d . , b . w. a. 
J o h a n n e s H a r m e n s , j . m. , sold. in het r e g t . en c ie . van 
O v e r s t e Vegi l in van C l a e r b e r g e n , in g u a r n i s o e n a lh i e r 
Antje P i e t e r s , j . d . te L e e w a a r d e n 
R i n s e Adama , j . m . , sold. in de c ie . van de l t . - k o l . Id s in -
ga, onlangs gewoond hebbende te Dokkum 
Helena Spl i ts , j . d . , geb. en won. alh. 
Wi l l em R e n s e s , sold. in het r e g t . van d e n o v e r s t e Vegil in 
van C l a e r b e r g e n in de c ie . van den l t . - k o l . Idzinga, in g u a r 
n i soen a lh i e r 
Lysbe th J u r r i e n s , on langs gewoond hebbende te L e e u w a a r d e n 
F r e d e r i k Maneveld , te Zutphen 
Johanna J a n s s e n , te F e r w e r d 
J a n He t t t e s Domna, wedr . , c o r p o r a a l in het r e g t . van B u r -
m a n i a , in g a r n i z o e n a lh i e r 
Geer t rui 'd Spaa rboom, j . d . van A r n h e m 
J o h a n n e s F i l t , j . m . van L e e u w a a r d e n , sold. in het r eg t . van 
B u r m a n i a , in g. a. 
Johanna Kolwi jns , j . d . van Holten 
J o h a n n e s F e e n s t r a , j . m . , s e r g e a n t in ' t tweede Bata l jon van 
den l ieu t . -gen . Lewe in de c ie . van den ma joo r van Maneil , 
t an s in g. a. , on langs te B e r g e n op Zoom 
Gr ie t j e J a n s z . , j . d. won. alh. 
J e n n e J a n s B o e l e n s van Gl ins t r a , van U r e t e r p 
L a m m i g j e n W o l t e r s , van Groningen 
C a s p a r C o r n e l i s , wedr . van Wibbegjen J a n s , sold. in ' t I e 
Ba t . van Oran j e Stad en Lande , in g. te L e e u w a a r d e n 
E v e r t j e S t a a l w e r k e r s , wed. van J a n Garve l ink , w. a. (de 
wed. h e r t r o u w t Zùtphen 11 aug. (25 aug . ) 1782 C a r e l van 
E r p , wedr . van Anna M a r i a Guliker) 
K o r s G e r r i t s e van den Hoven, sold. in ' t 2e Bat . v a n d e l t . -
gen. de C r o y e , in g. te L e e u w a a r d e n 
Wi l l emina Scheephor s t , j . d . , l a a t s t gewoond hebbende te 
A r n h e m 
Cour t A d e l a a r de Sein, wedr . van L a m m e r t j e W e s t m e i e r s 
J a n n a G e e r t r u i d Godfried, j . d. , b . w. a. 
Wilt H e n r i van B r o e k h u y s ê n 
Schel t ina Anna Ida A i t s m a van Lau ta , b . w. a. 
S joer t H e y e r s , j . m . 
Wi l l emina Roerd ink , j . d., b . w. a. 
J o h a n n e s L a u r e n s M e n e t r e , wedr . van E l i s a b e t h S temerd ink , 
s o u s - l t . in de g r e n a d i e r comp. v.d. h e e r P r i n c e van B a d e n -
D u r l a c h , in g. te L e u w a r d e n 
Mar i j M a r g a r e t h a P jee t , wed. v. Matthia.s Smit , w. a. 
Steven Wi l l emsen , j . m . , onlangs g r e n a d i e r in ' t r eg t . van 
Ruysch , in g. te L e e u w a e r d e n 
C o r n e l i a L e e n d e r s , j . d . , w . a . 
J o h a n n e s den Haan, j . .m. , onlangs so ldaa t i n g . te L e e u w a a r d e n 
Anna M a r g a r e t h a R o l l e m a n s , j . d., w. a. 
G e r h a r d u s J o h a n n e s Holwarda , j . m . , l i eu tenant onder ' t 
r e g t . van A c r o n i u s , in g. te D e v e n t e r 
Cons tan t i a Sophia C r a n s , j . d., w. a. 
J i ppe Wi l l em Sjo l lema, wedr . van T i t i a K l a a s j e s 
Wi l l emina van Veen, j . d . , b . w. a. 
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4 juni 17 86 
(att. n. Harl ingen) 
30 jan . (14 febr. ) 1790 

23 sept . (17 oc t . ) 1793 

Watze Rui t inga . j . m . van Har l i ngen 
G e e r t r u i d a Antonet ta van Ot t e r loo , j . d., w. a. 
R e i n d e r V e r g e e r , wedr . 
E l s k e Sjollerna, wed. van J a n H a r m s e n 
E d s e J u r j e n s Diekema , j . m . , w a g t m e e s t e r in het r eg t . c a -
r a b i n i e r s van de h e e r kol . Hoeufft van Oyen, l a a t s t in g. te 
R o t t e r d a m 
Anna G e e r t r u i d a M u l l e r s , j . d . , w. a. 

DOPEN VAN F R I E Z E N , ENZ. , GETROKKEN UIT DE DOOPBOEKEN DER 

GEREFORMEERDEN TE ZUTPHEN, 1609-1725 

24 ap r . 
7 febr . 

12 oct . 
7 dec . 

10 dec . 
3 nov. 

24 febr . 
18 febr . 

9 aug. 
20 nov. 
25 febr . 

5 ju l i 
17 dec . 
23 jan. 
22 dec . 
30 jan. 

4 febr . 
2 ap r . 

17 ju l i 
8 m e i 

24 dec . 
26 dec . 
17 apr . 
22 aug. 

6 dec . 

2 nov. 
8 nov. 

12 ap r . 
8 nov. 

30 m r t . 
27 juni 

2 nov. 
7 nov. 

27 dec . 

4 juni 
13 febr . 

5 ap r . 
13 dec . 

1618 
1621 
1623 
1623 
1628 
1630 
1633 
1639 
1643 
1644 
1646 
1646 
1647 
1648 
1650 
1652 
1655 
1659 
1659 
1661 
1662 
1663 
1667 
1670 
1676 

1681 
1681 
1682 
1682 
1683 
1683 
idem 
1683 
1683 
1683 

1684 
1685 

1685 
1685 

Sicce, zn 
Danie l , zn. 
Anne. zn(?) 
Douwe, zn. 
J an , zn. v. 
Alt i jen, d r . 
H e n d e r i k e s , 
H a r m e n , zn. \ 
E l sken , d r . v. 

v. Bouwe A l l a e r 
v. J a n Meyens de f r i e s e en Aelken J a n s e n 
v. H e s s e l Wybes 
v. Hendr i ck Dous 
Sicke J a n s e n 
v. Sicke J a n s 
zn. v. Sicke J a n s e n 

Wopke Sybrandt 
Daneye l van B o l s u e r (= Bolswer t ) 

Judick , d r . v. Danyel van B o l s w e r t 
S ib randus , zn. v. C a s p e r van K i e s t r a en G e e r t r u i t B i j s m a n 
Jos i jn , d r . v. Danie l van B o l s w e r t en L i s e b e t H a r m e n s 
Chr i s to f fe r , zn. v; C a s p e r van K i e s t r a 
Anneken, d r . v. Danie l van B o l s w e e r t en L i sbe th H a r m e n s 
Harxnken, d r . v. Danie l van B o l s w e r t en sijn hauszfrow 
Wi lhe lmus , zn. v. C a s p e r van K i e s t r a en G e e r t r u y t B y s e m a n s 
P e t e r , zn. v. Huijte R e i n i e r s ende s i jn huisfrou 
Meyner t , zn. v. Hoyke R e y n e r s en Anneke Annes 
Lysbe th , d r . v. Danie l van B o l s w a e r t en Wil lemke t e r H o r s t 
B e a t e r e s , d r . v. Hoyte R e i j n e r s en zijn huisvrouw Anneken Annes 
M a r g a r i e t , d r . v. Yck van de r G a r s t en E l s k e H a r s 
T i jmen , zn. v. J a c o b Abes en Mar i a T i j m e s 
Sebas t i aen L a m b e r t , zn. v. Haicke L a m b e r t s en Tr i jn t j e Schuls 
L a m b e r t , zn. v. Heike L a m m e r s en G e e r t i e n J a n s e n 
Chr i s to f fe r Adr iaen , zn. v. Johan van Molenschot en Susahna van 
R o o r d a 
Anna, d r . v. Leuwe R e i n e r s en Aafke Symens 
Sibil la Mar i a , d r . v. P i e t e r L a e s i s 
J a c o b . zn. v. T iepke Opke en Welmoet si jn vrou 
Jan , zn. v. Focke l ansen en L i s a b e t H e n r i c k s 
P e t e r , zn. v. Henr i ck Wybes en Ar ent j en H e n r i c k s 
Jant jen , d r . v. J a n E e l k e s en Gi j sbe r t j en Wi l l ems 
Lysbe t , d r . v. Haje Henrykx en Aalt je J a c o b s 
J o h a n n e s , zn. v. C o r n e l i s Abma en Geer t je J a n s 
J an , zn. v. Ysken l ans en E l s k e n C l a e s s e n 
E l i s a b e t h Gee r t ruy t , d r . v. J . S t i ensma en Aleyda G e e r t r u y t Went-
ho l t s 
E l i s abe th , d r . v. Thedde H a r m s e n en E l s k e n J a n s 
M a r i a Ca tha r ina , d r . v. Domin icus Akroon van Buma en M a r i a 
Th i l en ius 
Aleida, d r . v. J e t s o S t eensma en Ale ida Wenthol ts 
G e r r i t , zn. v. Ian G e r r i t s B o r s m a en Sa ra Sar incks 4-7 



15 dec . 1686 C a t h a r i n a Lysbeth , d r . v. J a n G e r r i t s B o r s r n a en S a r a Sa r incks 
19 oct.. 1688 J o h a n n e s , zn. v. J a n G e r r i t s B o r s r n a en Sa ra S a r i n c k s 

4 dec . 1689 G e r a r d i n a , dr . v. J a n G e r r i t s B o r s r n a en Sa ra S a r i n c k s 
28 febr . 1694 Ianna, d r . van G a e r t F e e m a n en Be ren t j en l a n s s e n 
12 m r t . 1697 J o h a n n e s , zn. v. Arnold van E s s e n en A u r e l i a van V i e r s s e n 
12 sept . 1700 C a t h a r i n a , dr . v. C o r n e l i s Gaykema en M a r i a van Loo 
23 ju l i 1702 A l b e r t u s , zn. v. dez. 
23 sept . 1703 C a t h a r i n a , d r . v. dez. 

3 dec . 1705 C o r n e l i a , d r . v. dez . 
24 aug. 1708 C o r n e l i s , zn. v. dez . 
19 i'ebr. 1710 G e e r t r u y d t , d r . v. S ioerd Douwes Fe r f f en Tr i jn t j e Ipes 

7 apr . 1717 Symen, zn. v. Sjoerd J a c k e l e s en Fe t j e F o e k e s 
24 jan . 1719 Magdalena , d r . v. Gadeus Rosenga en B e r e n d i n a Keijen 
24 dec . 1719 Maryken , dr . v. Sibe S tavoorenes en S a r a J a n s 
10 ap r . 1720 C h r i s t i a e n E r n s t , zn. v. Re inck b a r o n van B u r m a n i a en C h r i s t i n a 

E l i s a b e t h b a r . v. H a r s o l t e 
1 m e i 1720 J a c o b u s , zn. v. J o o s t E i j s e s en Aefke A l b e r t s van L e w a r d e n 

27 jun i 1725 M a r g r i e t a , d r . v. J a n J a p i g s en Ca tha r ina T h e u n i s s e n 

Gebru ik te afkort ingen: 

a. 
b . 
b. w. a. 
d. 
g-
gew. 
n. 
s . 
w. 

a l h i e r 
b u r g e r 
be ide wonende a lh i e r 
doch t e r 
g a r n i z o e n 
gewezen 
nage la t en 
soon 
wonende 
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Laansma 
door S. Laansma 

Hoofdstuk I: Het voorgeslacht van Jan Gerbens Laansma. 

Ondanks diepgaand onderzoek is het niet gelukt, de stamboom tot voor 1600 op 
te voeren. Aangezien het rechterlijk archief vanBarradeel eerst omstreeks dat jaar-
begint, konden er geen gegevens worden gevonden betreffende de vader van I, een 
waarschijnlijk omstreeks 1540 geboren Cornelis, 

De kinderen van I werden op het geloof gedoopt; de ouders zullen dus doopsge
zind geweest zijn. 

I. Jan Cornelisz, . geb. omstr. 1570, huisman (= boer) te Wijnaldum; in dec. 1600 
komt hij voor als meier van een stuk grond aan de Oude dijk ald. (Barr. Q 1); in 
1609 koopt hij "een stuck braack saedlant mit wintercoorn besaeyt" (Barr. Q 2, 
15 nov. 1609); in 1619 koopt hij aldaar "geploegt saedlandt1' (Q 3, 5 mei 1619) en in 
het zelfde jaar verkoopt hij enkele stukken grond te Wijnaldum, waarvan de op
brengst hem en de kinderen uit zijn eerste huwelijk ten goede komt (Q 3, 1 sept. 
1619), Tijdens en voor het proces om Houkema-leen (zie Bijlage II) komt hij voor 
als volmacht van Wijnaldum, o. a. in 1600, '12 en '14. In laatstgenoemd jaar worden 
nieuwe instructies gemaakt omtrent de vijf delen binnen- en buitendijks. Voor Wij
naldum treedt dan Jan Cornelisz. op als volmacht van de Vijf deelen buyten dijcx 
(zie Winsemius, Chronique van Vrieslant, p.898). Hij stierf vóór 1633, waarschijn
lijk te Wijnaldum. 

Hij huwde tweemaal: de eerste keer, verm. vóór 1600, met Anna Gerbens. 
overl, vóór 1613; de tweede maal, 28 mei 1613 voor het gerecht van Barradeel, 
met Geert Claesdr. van Tzummarum. Deze acte luidt als volgt: 

Jan Corneluszn, thoe Wijnnaldum ende Geert Claesedr. van Tiemarum worden 
vercondicht ende geproclameert hen in de heyligen echten staet met malkande-
ren vereenicht hebben, isser iemant die derteegens heeft te seggen waerdoer 
'tselve niet wettelijck can geschieden, mach dese sijn reeden van oppositie bij 
de secretaris van Barradeele aengeven ofte swijgen hiernaemaels. 

de 21e aprilis 1613, ,de Ie proclamatie-
de 5e maij 1613, de 2e proclamatie 
de 12e maij 1613, de 3e proclamatie. 

Alsoo nae voirgaende huwelijcxgebooden op drie ordinarigen rechtdagen 
over de staende gerechte van Barradeele geschiet sonder imants oppositie off-
te verscheininghe, in de secretarye van voors. gerechte personlijcken gecom-
pareert sijn Jan Cornelisz. thoe Wijnnaldum ende Geert Claesedr. van Tiema
rum in voirige acte gemeldet, verclaren ende betuygen voir ons ondergeschre
ven mederichter ende secretaris , dat sij met vrijen onbedwongen wille ende sij 
Geert bij consent haerer olderen elcanderen voir Gott ende menschen thoesage 
ende belofte van trouwe gedaen hadden, 'tselve alsnoch doende deur crachte 
dezes, vermeendende ende onthietende sich tegens elckanderen alsoo te draegen 
ende in de huwelijcken staet melkanderen soo te bejegenen als Christelijcke 
echteluyden thoestaet ende Godt d'Heere in sijn Woordt van denselvigen is 
eysende, alles nae hen beste kennisse ende vermooghen, welcken bij mij com-
missarys alsoo verstaen ende geaccepteert weesende, soo hebbe ick deselvigen 
in de voirs . echte staet befesticht ende daeroppe gaergegeeven, alles oprecht, 
des t'oirconde mijn Jan Cornelis merkteyken als anders niet schrijven connen-
de hieronder gestelt, gelijck wijders voir ons Jan ende Geert bij de handen van 
voirs . commissarys ende secretaris vertijckend. Actum inde secretarye dee-
sen 28en maij 1613. 

Jan I- Cornelis Wijbe Pabes Tzall. 

í eygen J handmerck 1613 Meijlama. 
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In 1633 blijkt Geertie Claesdr. hertrouwd te zijn en wel met Sipke Freerks , die 
in dat jaar optreedt als haar man en voogd. Geertie woonde sinds haar eerste huwe
lijk op Laenseynde, in 1640 wordt Sipke Free rks o. m. genoemd als bruiker van 
plaats no. 25 te Wijnaldum (dus Laenseynde, zie Bijlage I) en in 1660 wordt deze 
plaats met name genoemd als Sipke en Geertie 14 pondemaat kopen van de plaats, 
waar ze reeds als bruiker woonden, LAENSEYNDT genaamd. Dat deze plaats reeds 
bewoond was door Jan Cornelisz. en Geertie Claesdr. blijkt ook uit het feit, dat de 
kinderen uit dit huwelijk recht hadden op een gedeelte van deze grond (0 4, fol. 607 
e. v. ). Geertie stierf voor 1668, want zij komt niet meer voor in het testament van 
haar zoon Rinse (zie Bijlage III); Sipke Free rks overleed op 10 jan. 1684 te Wijnal
dum in zijn 83e jaar. Bij het vernieuwen van-de vloer van de Ned. Herv. kerk te Wij
naldum legde men in 1930 zijn grafzerk bloot en werd het opschrift genoteerd. Ook 
kwam zijn naam voor op de klok, welke in 1637 inde kerktoren werd opgehangen; hij 
wordt dan ook vermeld als kerkvoogd. Sipke Freerks voerde als merk A (0 1, 
fol. 202). ^ 

Uit het eerste huwelijk (van Jan Cornelis en Anna Gerbens): 
1. Cornelis, volgt Ha. 
2.' Jets Jans, geb. omstr. 1600, volgens de lidmatenlijst van de Herv. kerk 

te Wijnaldum "van nyeus aangekomen 5 jan. 1632 ende is in den Heere gerust den 20 
dee. 1655 's morgens en op het zuyd van 't kerckhof begraven" (te Wijnaldum). Zij 
huwde 1. op 28 juni 1626 voor het gerecht van Barradeel met Sierck Jarichs; alleen 
Sierck tekende de acte, Jets kon niet schrijven. Hij was geboren omstr, 1590 en 
ouderling en kerkvoogd der Herv. kerk te Wijnaldum, alwaar ook zijn naam voor
kwam op de in 1637 opgehangen kerkklok. Sierck was boer op plaats no. 7 te Wij
naldum, Tietse of Tjitsma genaamd. Als zodanig komt hij voor op het stemkohier 
van 1640; eigenaar is dan de overste Liauckema. Omstreeks 1629 werd Sierck door 
de Volmachten Buitendijks gekozen als steenkoper. Volgens genoemde lidmatenlijst 
is Sierck op 27 jan. 1632 "van nyeus aangekomen met sijn wijff; hij is verstorven 
19 jan. 1648 op een woensdagavond om negen uur, oud 57 jaar" (te Wijnaldum). 

Jets huwde 2. op 17 jan. 1652 te Wijnaldum met Direk Ysbrandts, van Midlum; 
volgens de lidmatenlijst van de kerk te Wijnaldum was hij aldaar geboren als zoon 
van Ysbrand Melchers. Op 8 jan. 1643 werd Dirck te Wijnaldum op belijdenis des 
geloofs gedoopt. Hij was boerenknecht, aanvankelijk bij Sierck Jarichs, en stierf in 
1666 te Achlum "naa 't onleegen van de hooytijt". 

Op 29 dec. 1655 werd de inventaris opgemaakt van het sterfhuis van Jets Jans 
(Barr. 0 1). In deze inventaris werden o. a. genoemd: een uyttrekkende taeffel, een 
boeckkas, een glascas, twee blauwe losse bancken, negen stoelen in 't sael, twee 
spiegels, een schilderije, drie spinwielen, veertien oorcussens, twaalf deeckens, 
zeven bedden, twee en dertig taeffellakens die bij de erffgenaemen gedeelt sullen 
worden, een keesketel, een coperen panne, een mescken candelaer, acht mescken 
blaeckers, een vogelkoy, een schuymspaen, een vuyrtest, twee tinnen beeckers, 
vier en twintig tinnen lepels, twee tinnen candelaers, twee tinnen pispotten, elf 
bierglasen, twee steenen roompotten, veertig pannen met de schalen, vijf koppen, 
tien halsdoeken, een cappe, vier mutsen, een silveren knoop, een vingerhoedt, een 
brandewijncroeske, zes en veertig groene koekeesen, vier schapekeesen, achttien 
melckkoeyen, drie enterrieren, vier hocklingen, een bolle, vier peerden, vijf scha
pen, een bargh, achttien eynden, zes hennen, een grote foliante bijbel, een testa
ment, een acte van de huysinge en ontruyminge sodanich aen Sierck Jarichs is over
gedragen bij de Ed. G. Heere Liauckema voor 5800 g. gld. de dato 21 dec. 1627, 
een obligatie tot laste van Gerben Jans en Pijttie Ruerts (Ilb). 

3. Dirckie Jans, geb. verm. na 1600; de lidmatenlijst van Wijnaldum vermeldt 
"Dirck, een dochter van Jan Cornelis, het wijff van Schelte Sijmen.s, op 't geloof 
gedoopt 15 febr. 1629". Dezelfde lijst deelt mede "Antie, een dochter van Schelte 
Sijmens, gedoopt 15 febr. 1629" en als we het trouwboek van Wijnaldum ernaast 
leggen, dan lezen we dat Dirckie Jans op 15 febr. 1629 (! ) te Wijnaldum huwde met 
Schelte Sijmens. Op 22 april 1630 werd Schelte opnieuw te Wijnaldum aangenomen, 
op 1 mei 1631 vertrokken Dirckie en Schelte naar Wons, korte tijd later keerden 
ze weer terug in Wijnaldum en tenslotte vertrokken ze naar Sexbierum aan de Oude 
dijk. Zowel Schelte als Dirckie stierven in 1662 te Sexbierum (Barr. 0 2). 

Uitde inventaris van het sterfhuis (Sexbierum 1 april 1662, Barr . 02,4,6 en 8) 
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blijkt dat zij, behalve de 1629 gedoopte Antie, die waarschijnlijk betrekkelijk jong 
stierf, nog de volgende kinderen hadden: 

a. Jan Scheltes, geb. omstr. 1638, huisman te Wijnaldum, overl. ald. 1676, 
tr. 1. Sexbierum Antie Bauckes, overl. omstr. 1668; tr. 2. Brecht Foppes. Jan 
zette als merk T 

b. Teetscke'Scheltes. geb. 1640, innocent (= onnozel), overl. tussen 1662 
en '68, aangezien zij in de inventaris van 1662 nog wèl en in het testament van 
haar oom Rinse Jans van 1668 (zie Bijlage III) niet meer wordt genoemd. 

c. Trijntie Scheltes, geb. 1640, innocent, overl. Sneek vóór 15 mei 1699 . 
Bij de inventarisatie in 1662 waren curatoren van Trijntje: Rinse Jans, wonend 
te Wijnaldum. en Gerben Jans, wonend op de Schingen, resp. broer en half
broer van haar moeder. 

d. Sijmen Scheltes, geb. 1644, woonde in 1668 te Achlum en was in'1698 mr. 
wagenmaker te Sneek (Barr. 0 8, fol. 210 e. v. en 259). 
4. Gerben, volgt Ilb. 
Uit het tweede huwelijk (van Jan Cornelis en Geertie Claesdr. ): 
5. Trijn Jans, geb. na 1613 te Wijnaldum aan de Oude dijk, op het geloof ge

doopt 19 aug. 1645 aldaar. Bij het bezoeken van een tante te Stavoren aldaar plot
seling overleden 29 mei 1660 en te Harlingen bij haar man begraven. Zij tr. Wij
naldum 27 juni 1652 Dirck Jacobs, wedr. , mr. schoenmaker, overl. 6 nov. 1659, 
begr. Harlingen 10 nov. d. a. v. 

6. Sijmen, volgt lic. 
7. Rinse Jans, geb. na 1613 te Wijnaldum aan de Oude dijk, op belijdenis des 

geloofs gedoopt 10 aug. 1645 aldaar. Hij zal enigen tijd te Harlingen vertoefd heb
ben, want op Lichtmis 1656 kwam hij weer van Harlingen aan te Wijnaldum. Hij was 
boer aldaar en met zijn stiefvader Sipke Freerks bruiker van Laenseynde. Hij was 
1662 curator over de kinderen van zijn halfzuster Dirckie Jans en 1667 over die van 
zijn volle broeder Sijmen Jans. Hij testeerde 14 maart 1668 (zie Bijlage III) en stierf 
10 febr. 1671 te Wijnaldum; 14 febr. d. a. v. om 12 uur werd hij voor de toren ald. 
begraven terzijde van zijn moeder. 
Ha. Cornelis Jans, geb. omstr. 1600, op het geloof gedoopt 1630 te Wijnaldum, 
overleed aldaar, kort nadat hij in het huwelijk was getreden. Hij tr. ald. 1630 
Brecht Heyns. van Engelum, ook in 1630 op het geloof gedoopt. Na de dood van haar 
man ging zij terug naar Engelum en hertrouwde aldaar. 

Uit het huwelijk van Cornelis en Brecht werd slechts één kind geboren: 
Cornelis, ged. (na de dood van zijn vader) Wijnaldum 8 april 1631. 

Ilb. Gerben Jans. zal kort na 1600 geboren zijn en woonde na 1630 te Ried. Hij was 
daar bruiker van de kerkelanden, plaats 7, groot 63 pondemaat. Ook blijkens het 
stemkohier van 1640 woonde hij daar en ook nog in 1652, toen een Jan Gerbens te 
Wijnaldum (familie van zijn moeder, Anna Gerbens?) hem 50 g. gld. vermaakte. 
In de inventaris van zijn zuster Jets Jans (Barr. 0 1, 29 dec. 1655) komt een obli
gatie voor ten laste van Gerben Jans en Pijttie Ruerts ter somma van ƒ 500, ge
dateerd 12 mei 1634. In 1662 was hij, huisman op de Schingen, curator over de 
kinderen van zijn volle zuster Dirckie Jans en in 1667 over die van zijn halfbroer 
Sijmen Jans. Hij overleed na 1677. In of vóór 1634 huwde hij (verm. voor het ge
recht, doch niet gevonden) met Pijttie Ruyrts. Zij komt in de lidmatenlijst van Ried 
van omstreeks 1640 en in die van 1652 voor; haar man wordt niet vermeld, zodat hij 
geen lid der Herv. kerk geworden zal zijn. 

Uit dit huwelijk: 
1. Trijntie Gerbens, ged. Ried 27 maart 1636, tr. Wijnaldum 17 maart 1660 

Tjallingh Buwes, van Prngjum; zij vertrokken in 16 61 naar Pingjum. 
2. Jan, ged. Ried 26 aug. 1638, st. jong. 
3. Antie Gerbens, ged. Ried 20 oct. 1639, tr. ald. 18 dec. 1663 Inte Wijntsens ; 

zij vertrokken met attestatie naar Tzum. Inte was volgens het stemkohier van 1698 
bruiker van plaats 8 te Hitsum. Hij was 1667 curator van de kinderen van Sijmen 
Jans (lic). Als merk zette hij * 

4. Ruertie Gerbens, ged^Ried 22 mei 1643, woonde 1668 nog ongeh. op de 
Schingen, 
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5. Jan, volgt III. 
Trijntie, Antie, Ruertie en Jan worden allen genoemd in het testament van 

hun oom Rinse Jans van 1668 (zie bijlage III). 

lic. Sijmen Jans, geb. Wijnaldum aan de Oude dijk na 1613, op het geloof gedoopt 
10 aug. 1645 aldaar. In 1656 kwam hij weer met attestatie van Harlingen. Hij 
stierf 28 jan. 1667 te Wijnaldum en werd aldaar op 1 febr. d.a.v. "op 't zuyd van de 
kerk bij sijnkinderenbegraven". Hij tr. Wijnaldum 26 april 1657 Jetske Gatses, van 
Hitsum, overl. Wijnaldum 13 mei 1677; zij hertr . Pijter Wijbes. 

Op 8 maart 1670 werd de inventaris van het sterfhuis van Sijmen Jans opgemaakt. 
Hierin komen o. m. voor: een eecken kist, achttien stoelen, een glas met een boeck-
cas en kackstoel, negen en dertig slaeplakens, kindergoedt, twaalf stoelcussens, 
een slaghwerck en wecker, zestien koeyen, drie rieren, twee hocklingen, een enter, 
een bolle, twee kalven, drie paerden, een bargh, drie wagens, drie en dertig mans-
hembden, zes vrouwenhembden, twaalf neusdoecken, een swart lakens mantel (Rinse 
Jans voor de helfte toebehoorende en hem in 't geheel toegestaen), twee sil veren 
lepels daerop boven de mercke ge'ingraveert G T, S I en I G (monogrammen van 
Sijmens schoonvader (?), van Sijmen zelf en van zijn vrouw), nog twee silveren lepels 
daerop de mereken gesneden S F en G C (mogelijk afkomstig van Sipke Free rks en 
Geertie Claesdr.), een silveren kaeisel (= sleutelketting) met seven mesken (= kope
ren) sleutels op de haeck geteekent Geert Jans 1613, vier p.m. losse landt - der kinde
ren oom Rinse Jans een p.m. toebehorende - gelegen onder Wijnaem aan de buyre-
fenne, nog seven p. m. over hooge en leege gelegen in Sipke Freerks gebruykende 
plaats toe Wijnaem, vier halve rosenobels, drie stuckies gold, zes en twintig schel
lingen; ook is aen wijlen Sijmen Jans aenbeërvet van sijn moeder aen brieven en goldt 
sampt cooppeimingen van de aenpart der affcoop van de saté bij Sipke Free rks en 
Rinse Jansen gebruyekt werdende de somma van 3667 g. gld. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan, geb. 2, ged. Wijnaldum 7 maart 1658, jong gest. 
2. Trijntje, geb. 14, ged. Wijnaldum 16 oct. 1659, + ald. 27 nov. 1659. 
3. Jan, geb. 1, ged. Wijnaldum 7 oct. 1660, + ald. 8 nov. 1660. 
4. Trijntje, geb. 19, ged. Wijnaldum 20 oct. 1661, + ald. 13 nov. 1661. 
5. Jan, geb. 10, ged. Wijnaldum 11 jan. 1663, + ald. 1 febr. 1663. 
6. Geertie, geb. 6, ged. 7 aug. 1664, + ald. 19 sept. 1664. 
7. Geertie Sijmens, geb. Wijnaldum 19 aug. 1665, tr. 1. Pietersbierum 23 mei 

1681 Ieme Sjoerds, huisman ald., + voor 1691, zn. van Sjoerd Jacobs en Jouck Lolckes 
(Barr. 0 8, fol. 65 e.v. ); tr . 2. Bartle Dirks, huisman en ontvanger te Pietersbierum. 

8. Sijmen Sijmens, geb. Wijnaldum 27 op 28 maart 1667 ("is naa sijn eygen 
vader genoemt, alsoe hij een wijle tijts voor sijn geboorte is gestorven"), ten doop 
gehouden door zijn oom Rinse Jans. Hij was huisman (op plaats 7, groot 90 p. m. , 
Tjitsma genaamd) te Wijnaldum, waar hij in dec. 1712 overleed. 

Hij tr. 1. Wijnaldum 29 jan. 1688 Kniercke Sjoerds, geb. Pietersbierum, + Wij
naldum 1703, dr. van Sjoerd Jacobs en Jouck Lolckes (en zuster van Ieme xGeertie 
Sijmens en Pijttrick x Jan Gerbens). Met haar man kocht zij in 1699 14-| p. m. land 
te Wijnaldum van Alexander Joseph van der Laen voor 2590 g. gld. Sijmen tr. 2. 
Wijnaldum 20 oct. 1709 Afke Rienks. 

In het huisarchief van Liaukema komt onder no. 121 een memorie voor betref
fende de plaats Tjitsma. De plaats werd in 1713 na de dood van Sijmen Sijmens ge
taxeerd en bleek toen te bestaan uit een huisinge, schuire, watermolen, etc. met 
de plantagie. 

Uit de twee huwelijken van Sijmen Sijmens werden negen kinderen geboren, die 
in leven bleven. Deze ta'k is niet verder uitgewerkt. 

Van de acht kinderen van Sijmen Jans bleven dus alleen Geertie (geb. 1665) 
en Sijmen (geb. 1667) in leven. Deze bezaten, gezamenlijk met hun neef Jan 
Gerbens, stukken land te Wijnaldum. Een deel daarvan verkochten zij voor 
1248 Car.. gld. aan Attie Jans Ongeboer, weduwe van jonge Dirk Ypes Hollander 
(Barr. Q 11, 21 oct. 1710). 

III. Jan Gerbens (noemde zich in 1700 en '01 Laenstra, sinds 1702 Laansma), geb. 
Ried juni 1648, erfgezeten huisman te Wijnaldum, had aanzienlijk grondbezit te Al-
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menum en Pietersbierum. Te Wijnaldum was hij eigenaar van plaats 26, de z.. g. 
Laansma-plaats of Laanseynde, groot 56 p.m. (zie Bijlage I). De eerste zeven p. m. 
hiervan kocht hij 1676 van zijn neef en diens vrouw, Jan Scheltes en Brecht Foppes, 
het voornaamste deel, groot 28 p . m . , in 1702 van Willem en Ernst van Haren en 
Cornelis van Scheltinga. Ook was hij bruiker van plaats 27 te Wijnaldum, de z. g. 
kerkeplaats, Houkema-leen genaamd, groot 32 p. m. (zie Bijlage II). Verder was 
hij ontvanger, kerkvoogd en van 1700 tot zijn dood mederechter van Barradeel. Hij 
was curator over Geertie en Sijmen Sijmens. Hij stierf te Wijnaldum 1 dec. 1720. 

Een proclamatie uit 1713 (Barr. Q 12, vgl. ook Kingma-archief III E, nos. 189 
en 190) geeft zeer interessante gegevens over het goochelen met stemmen in die tijd. 
Jan Gerbens Laansma blijkt dan niet veel belangstelling te hebben voor het feit, dat 
zijn saté stemhebbend is. Er vindt een wandelkoop (een ruiling van grondbezit) plaats 
met Raad Fiscaal Alef van Idsinga. Laatstgenoemde verkrijgt het hornleger, waar 
plaats no. 26 (Laansma-plaats) op staat, groot één pondemaat, berechtigd met een 
vrije stem. Bepaald wordt, dat huizinge, schuur en hovinge eigendom van Jan Ger
bens blijven, dat hij en zijn nakomelingen de grond 50 jaar mogen huren, dat er 
nooit militairen doorheen mogen trekken, dat de bewoners nimmer inkwartiering 
zullen krijgen en dat na het verstrijken van 50 jaar, de nakomelingen weer 50 jaar 
mogen huren en dit, zolang zij dat wensen (tot 1822 bleven Laansma's hier wonen). 
In ruil voor dit hornleger krijgt Jan Gerbens vijf p. m. bouwland en nog 300 Car. 
gld. ; eventuele lasten zullen geheel voor Alef van Idsinga zijn. Het was de heer Raad 
Fiscaal kennelijk wel iets waard, de stem van Laansma-plaats erbij te krijgen! (De 
Idsinga's bezaten in deze jaren 7 van de 27 stemmen te Wijnaldum.) 

Jan Gerbens tr. Wijnaldum 17 mei 1674 Pijttrick Sjoerds, geb. Pietersbierum, 
+ Wijnaldum 18 nov. 1719, dr. van Sjoerd Jacobs (Holcama, Barr . 03, fol. 179, 21 
maart 1672) en Jouck Lolckes (inventaris van het sterfhuis van Sjoerd en Jouck in 
weesboek Barr . 0 3, 20 april 1671). Volgens de lidmatenlijst van de Herv. kerk van 
Wijnaldum werden Jan en Pijttrick op 22 jan. 1675 aangenomen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Sjoerd, geb. aan de Oude dijk4 op 5 d e c , ged. Wijnaldum 12 dec. 1675, + jong. 
2. Jouck, ged. Wijnaldum 14 april 1678, + jong. 
3. Rinse, geb. 29 maart, ged. Wijnaldum 4 april 1680, + ald. 12 april 1680.. 
4. Rinse, ged. Wijnaldum 18 sept. 1681, + jong. 
5. Rinse, geb. 19, ged. Wijnaldum 20 mei 1683, + ald. 10 juni 1683. 
6. Pijtje, geb. 25, ged. Wijnaldum 28 sept. 1684, + jong. 
7. Jouck Jans, geb. 24, ged. Wijnaldum 28 febr. 1686, tr. F ree rk Gerlofs (zie 

Stamboom JONGMA, pag. 54). 
8. Pijttje Jans, geb. 4, ged. Wijnaldum 15 jan. 1688, tr. Jep Jeps Goinga (zie 

Stamboom GOINGA, pag. 58). 
9. Gerben, geb. 30 dec. 1690, ged. Wijnaldum 1 jan. 1691, + jong. 

10. Sipkjen Jans, geb. 15, ged. Wijnaldum 23 juni 1695, tr. Ype Sijmens (zie 
Stamboom Ype Sijmens, pag. 59). 

Uit het bovenstaande blijkt, dat van de tien kinderen van Jan Gerbens 
Laansma er zeven jong stierven. Slechts drie dochters bleven in leven, zodat 
dit geslacht in de mannelijke lijn in 1720 met Jan Gerbens Laansma zelf uit
stierf. 

Aangezien in het doopboek van Wijnaldum niet altijd het overlijden van een 
jonggestorven kind genoteerd werd, was het geruimen tijd onzeker, of inder
daad alle zoons van Jan Gerbens zonder nakomelingen overleden waren. Bar
radeel Q 12 (fol. 225 vs.) gaf de oplossing: in oct. 1721 werd een stuk grond 
uit het bezit van Jan Gerbens en Pijttrick Sjoerds verkocht door hun gezamen
lijke erfgenamen: "Jouck Jans, echte huysvrou van Free rk Gerloffs, huysman 
tot Pijttersbierum, Jep Jeps, huysman tot Minnertsga, als vader en wettige 
voorstander over Rinske, Jeltie, Sijtske en Sjoerd Jeps, bij wijlen zijn over
leden huysvrou Pijtie Jans in echte geteelt, en Sipkjen Jans, echte huysvrou 
van Ype Sijmens,huysman onder Wijnaldum". 
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Hoofdstuk II: Het geslacht JONGMA. 

I. F ree rk Gerlofs, huisman te Pietersbierum, was volgens het floreenkohier van 
1708 toen reeds bruiker van plaats no. 9. Deze plaats, waarvan mevr. Bosman ei
genaresse was, had in het stemkohier no. 14. In verband met de later te noemen 
naam van deze plaats, is het vermeldenswaard, dat deze in 1640 eigendom was van 
juffr. Sijdts van Lamminga, weduwe JONGEMA. Freerk overleed te Pietersbierum 
in of vóór 1739. Volgens het authorisatieboek van Barradeel (M 2) had hij bij testa
mentaire beschikking curatoren benoemd over zijn minderjarige dochter. 

Hij t r . Wijnaldum 12 dec. 1706 Jouck Jans Laansma, geb. 24, ged. Wijnaldum 28 
febr. 1686, + Pietersbierum na 1723, dr. van Jan Gerbens en Pijttrick Sjoerds (pag. 53). 

Uit dit huwelijk: 
1. Gerlof, volgt II. 
2, Berber Freerks , ged. Pietersbierum 10 aug. 1723 (over haar werden op 6 

mei 1739 als curatoren aangesteld Ype Sijmons, huisman te Wijnaldum, en Sjoerd 
Jacobs, te Pietersbierum), tr. Pietersbierum 6 maart 1746 Jan Clases. 

Het is niet uitgesloten, dat uit het huwelijk van Free rk en Jouck meer kin
deren geboren zijn. Te Wijnaldum zijn zij evenwel na 1707 niet gedoopt (het 
doopboek van Pietersbierum begint eerst in 1719). 

II. Gerlof F ree rks , ged. Wijnaldum 27 maart 1707, boer te Pietersbierum, eigenaar 
van land aldaar en te Wijnaldum (plaats no. 86). In het Quotisatiekohier van 1749 
wordt hij te Pietersbierum vermeld als een boer die tamelijk bestaat, vijf personen 
boven en één beneden twaalf jaar in huis heeft en aangeslagen is voor 84 gld. 10 st. 
en 15 p. , waaruit blijkt, dat hij een tamelijk welgesteld man was. In 1778 kocht hij 
"een stemdragende zathe en landen, JONGMA-staate genaamd, geleegen onder den 
dorpe Pietersbierum, met huizinge en schuure, boomen en plantagie c. a. groot 91 
p.m. zo bouw als greidland, beregtigd met een stemten kohiere met no. 14" (Barr. 
Q 17, fol. 166). Hij was voogd over de kinderen van Meinert Heerkes, in leven huis
man te Pietersbierum. Gerlof testeerde 2 sept. 1779 en stierf nog in datzelfde jaar 
te Pietersbierum. 

Hij tr. Pietersbierum 13 febr, 1746 Sibbeltje Meinerts, ged. Pietersbierum 21 
aug. 1726, + ald. 1774, dr. van Meinert Heerkes, voornoemd, en Janke Jelles . 

Uit dit huwelijk: 
1. Freerk , volgt lila. 
2. Meinert, ged. Pietersbierum 30 maart 1749, + jong. 
3. Meinert, ged. Pietersbierum 24 febr. 1750, + jong. 
4. Jan, tweeling met voorgaande, volgt IHb (pag. 55). 
5. Meindert, volgt IIIc (pag. 55). 
6. Heerke Gerlofs, ged. Pietersbierum 13 juli 1755, vrijgezel en meerderjarig 

jonkman te Wijnaldum (Barr. Q 22, 20 juni en 5 sept. 1797), een persoon, door ge
brek aan geest- of zielsvermogens zijn goederen niet kunnende administreren, die 
zich met overleg van de familie onder de administratie van zijn oudste broer Freerk 
Gerlofs, huisman en erfgezeten te Pietersbierum, heeft begeven. 

7. 'Jouke, ged. Pietersbierum 11 dec. 1757. 
8. Janke Gerlofs, ged. Pietersbierum 11 mei 1760, + Pingjum febr. 1798, tr. 

Pietersbierum 23 mei 1784 Free rk Annes Swart, geb. Holwerd 1760, + Pingjum 8 
mei 1819, zn. van Anne F r e e r k s en Kinke Tjallings. 

9. Sjoerd, volgt Illd (pag. 58). 
lila. F ree rk Gerlofs (Jongma), ged. Pietersbierum 7 mei 1747, erfgezeten huis
man op plaats no. 9 te Pietersbierum, kerkvoogd, lid gemeentebestuur van Bar ra 
deel,. nam 3 maart 1812 de naam JONGMA aan als familienaam, overl. Pietersbie
rum 17 juni 1813, tr . ald! 15 aug. 1784 Fokeltje Jacobs, geb. 1747, overl. P ie te rs 
bierum 6 aug. 1829, dr. van Jacob N. en Eeke N. 

Uit dit huwelijk: 
1. Sibbeltje F ree rks Jongma, geb. Pietersbierum 27 sept. , ged. ald. 8 oct. 

1786, + Sexbierum5 juni 1842, tr. Oosterbierum 16 april 1809 Rients Jans Hofrna, geb. 
Klooster-Lidlum c. 1786, arbeider, + Sexbierum 3 maart 1870, zn. van Jan Sjoerds 
en Aafke Rientses. 

2. Gerlof, volgt IVa. 

54 



IVa. Gerlof Freerks Jongma, geb. Pietersbierum 5, ged. ald. 12 juli 1789, land
bouwer op Jongma-state ald. (in de floreenkohìeren van 1818 en '28 komt hij voor 
als eigenaar en bruiker van deze plaats, welke 91 p. m. groot is, waarvan hij er 86 
bezit; in 1838 blijkt mr. Joh. Stinstra eigenaar en Gerlof Freerks bruiker van 31 
bunder en ruim 59 roeden). 

Uit de Leeuwarder Courant van 17 oct. 1843 blijkt, dat eenhevige brandde boer
derij getroffen heeft: "Pietersbierum, den 14 october. Een allerhevigst onweder, met 
buitengemeen felle bliksem, en daarmede als ware het onmiddellijk vergezeld gaan
de knallende donderslagen, barstte gisterenavond omstreeks 8 ure boven dit dorp en 
omstreken los. Het noodlottig gevolg hiervan was, dat weldra de schuur en boeren-
plaats aan de Hornestreek, door Gerlof Freerks Jongma bewoond, vuur vatte, en 
met nagenoeg al de zich daarin bevindende granen, gereedschappen, 4 varkens, hooi, 
enz. eene prooi der vlammen werd. Terwijl vele ingezetenen, waaronder ook enkelen 
van naburige dorpen, welke al dadelijk, met den heer Grietman, zich met het be
veiligen der huisgeraden, en van eene daar nabij en onder den wind gelegen boeren-
plaats, bezig hielden, ontdekte men, dat de bliksem ook den kerktoren van dit dorp 
had getroffen " 

Gerlof stierf Pietersbierum 24 juli 1846, was geh. Sexbierum 29 mei 1813 met 
Lijsbeth Jar igs Hibma, geb. ald. 1792, + Pietersbierum 2 nov. 1847, dr. van Jar ig 
Jans en Heintje Sjoerds Donia. 

Uit dit huwelijk: 
1. Freerk, volgt Va. 
2. Re int je, geb. Pietersbierum 6 aug. 1815, + ald. 22 april 1822. 
3. "Fakeltje Gerlofs Jongma, geb. Sexbierum 14 sept. 1818, tr. Franekeradeel 

13 mei 1848 Arjen Klazes Post, geb. Oosterbierum 1822, zn. van Klaas Jans en 
Rinske Arjens Tuinstra. 

Va. F ree rk Gerlofs Jongma, geb. Sexbierum 24 aug. 1814, erfgezeten landbouwer 
en adm. kerkvoogd te Herbayum, lid gemeenteraad vanFranekeradeel, + Herbayum 
31 dec. 1872, tr. Franekeradeel 15 mei 1841 Froukjé Jans Pars , geb. Herbayum 
1815, + na 1872, dr. van Johannes en Barteltje P iers Tanja. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Freerks Jongma, geb. Herbayum 30 aug. 1842, landbouwer, tr. Bar-

radeel 11 mei 1866 Jantje Pieters Hiddinga, geb. Wijnaldum 1845, dr. van Pieter 
Jans en Jetske Pieters Poeistra; II mei 1906 vierden zíj te Herbayumhun 40-jarige 
echtvereniging. 

2. Lijsbeth Freerks Jongma, geb. Herbayum 20 mei 1844, + Achlum 31 dec. 
1878, tr. Franekeradeel 9 mei 1873 Arjen Blanksma, geb. Tzummarum 13 juni 1840, 
+ Wijnaldum, op Laansma-plaats 24 nov. 1892, zn. van Pier Hayes en Arjentje Pie
te rs Faber. 

3. Barteltje F ree rks Jongma, geb. Herbayum 7 febr. 1851, tr, Barradeel 3 juni 
1875 Jan Hiddinga, geb. Wijnaldum 1850, zn. van Dirk Sijbrens en Jantje Abrahams 
Boonstra. 

Illb (van pag. 54). Jan Gerlofs (Laansma), ged. Pietersbierum 24 febr. 1750, boer 
te Kimswerd, op 12 dec. 1811 nam hij ald. merkwaardigerwijs de naam LAANSMA 
aan als familienaam, + Kimswerd 14 nov. 1827, tr . Sexbierum 15 mei 1774 Neeltje 
Jans Hibma, géb. ald. 1752, + Kimswerd 28 jan. 1826, dr. van Jän Jans en Tietje 
Pieters . 

Uit dit huwelijk: 
Sibbeltje Jans Laansma, geb. Sexbierum 17 oct. 1775, op belijdenis des geloofs 

ged. ald. 29 april 1810, + Sexbierum 24 febr. 1848, tr . c. 1802 Abraham Tjallings 
(Hofman), geb. c. 1779, landbouwer, zn. van Tjalling Abrahams en Aaltje Joostes. 
Toen Abraham in 1812 de naam Hofman aannam als familienaam, had hij een dochter 
Tietje, oud 8 jaar, een dochter Antje,oud 4 jaar, en twee zoons, genaamd Tjalling 
en Jan, oud elk tien weken. 

IIIc (van pag. 54). Meindert Gerlofs, ged. Pietersbierum 14 jan. 1753, boer, + 
Pietersbierum 15 maart 1808, tr. 1. ald. 11 dec. 1785 Antje Sijbrens, + P ie te rs 
bierum 1794, dr. van Sijbren Yges (+ 1791) en Tietje Bouwens (+ IbUö,; t r . 2. P ie-
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tersbierum 31 aug. 1794 Janke Jobs, + ald. 6 sept. 1824, dr. van Job Gerri ts 
(+ 1794) en Dieuwke F r e e r k s (+ 1805). 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Sibbeltje Meinderts Jongma, geb. Pietersbierum 7, ged. ald. 29 jan. 1786, 

+ Wijnaldum 19" juli 1866, tr . Barradeel 6 juni 1821 Tjipke de Jong, geb. Sexbie-
rum 1795, kooltjer, zn. van Yntje Seheltes. 

2- Sijbren, volgt IVb. 
3. Tietje Meinderts Jongma, geb. Pietersbierum 1, ged. ald. 29 mei 1791, + 

Pietersbierum 7 nov. 1865, tr. 1. (ontb. door echtsch. Hennaarderadeel 20 dec. 
1824) Wijtze Theunis de Boer, arbeider te Spannum; tr. 2. Barradeel 27 dec. 1828 
Klaas Douwes de Jong, geb. Sexbierum 1790, zn. van Douwe Jacobs en Luutske Jak-
les en wedr. van Antje Martens van der Goot (+ Sexbierum 26 mei 1828). 

4. Anne, geb. Pietersbierum 15 jan. , ged. ald. 16 febr. ,1794, + jong. 
Uit het tweede huwelijk: 
5. Gerlof. volgt IVc (pag. 57). 

IVb. Sijbren Meinderts (Jongma), geb. Pietersbierum 13, ged. ald. 25 maart 1787, 
boer, nam op 3 maart 1812 de naam JONGMA aan als familienaam, + Arum 22 juni 
1850, tr . .1. Barradeel 22 mei 1822 Sijtske Seheltes Hilarides, geb. Pingjum 21 oct. 
1783, + Arum 25 sept. 1832, dr. van Schelte Lammerts en Grietje Johannes Bang-
ma; tr. 2. Wonseradeel 10 april 1841 Doetje Wiersma, geb. Idsegahuizen 22 maart 
1809, + Arum 14 mei 1875, dr. van Marten Thomas en Grietje Alberts. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Schelte, geb. Pietersbierum 13 juni 1823, + ald. 23 febr. 1828. 
2. Antje Sijbrens Jongma, geb. Pietersbierum 2 april 1827, tr. Wonseradeel 3 

mei 1851 Ysbrand Cornelis de HaaSj geb. Bolsward 1822, wonend te Schettens, zn. 
van Cornelis Simons en Annigje Ysbrands de Vries. 

Uit het tweede huwelijk: 
3. Meindert, volgt Vb. 

Vb. Meindert Sijbrens Jongma, geb. Arum 5 oct. 1844, landbouwer, + Arum 16 dec. 1901, 
tr. 1. Wonseradeel 16 sept. 1875 Janke Parma, geb. Harlingen 13 april 1853, + Arum 20 
sept. 1889, dr. van Oepke Sikkes en Ymkje Bijlsma; tr. 2. Wonseradeel 5 febr. 1898 
Siementje Wiersma, geb. Arum 24 aug. 1875, dr. van Anne en Klaaske Schuurman. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Doetje, geb. Arum 3 juni 1876. 
2. Sijbren, volgt Vla. 
3. Oepke, geb. Arum 21 juli 1878, + ald. 3 aug. 1878. 
4. Oepke Meinderts Jongma, geb. Arum 2 jan. 1880, + ald. 22 maart 1956, tr . 

(ondertr. Wonseradeel 6 mei 1909) Yfke J. de Vries, + Arum 25 maart 1956. 
5. Tjalling, volgt VIb. 
6. Sikke, geb. Arum 19 aug. 1882, + ald. 14 febr. 1883. 
7. Sikke, geb. Arum 14 april 1884, + ald. 16 juni 1884. 
8. Sikke Ysbrand, geb. Arum 30 maart 1887; 
9. Bauke, geb. Arum 17 aug. 1888, + ald. 19 oct. 1888. 
Uit het tweede huwelijk: 

10. Meindert, volgt VIc. 
11. Klaaske Meinderts Jongma, geb. Arum 1 febr. 1900, tr. Wonseradeel 29 

juli 1930 Uiltje de Jong. 
Vla. Sijbren Meinderts Jongma, geb. Arum 16 aug. 1877, gardenier en veehande
laar, + Tzum 13 mei 1957, tr. Wonseradeel 29 maart 1902 Antje Buwalda, geb. Wit-
marsum 30 oct. 1881, + 16 febr. 1940, dr. van Klaas en Tetje Sieperda. 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas Jongma, geb. Arum 23 maart 1904, tr. M. Goslinga /z i j woonden 1957 

te Hospers, Iowa (U. S. A. ) / . 
2. Meindert Jongma, geb. Arum 7 maart 1906, + ald. 1 oct. 1906. 
3. Janke Jongma, geb. Arum 4 mei 1907, tr. H. vanden Akker /1957 te Appelscha/, 
4. Tetje Jongma, geb. Arum 27 oct. 1909, verpleegster /1957 te Haarlem/. 
5. Meintje Jongma, geb. Arum 4 juli 1911 /1957 te Beilen/. 
6. Antje Jongma, geb. Arum 29 aug. 1920. 
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VIb. Tjalling Meinderts Jongma, geb. Arum 29 sept. 1881, tuinder, + Harlingen 
3 dec. 1958, tr. Wonseradeel 11 mei 1905 Aafke Dijkstra, geb. ald. 20 maart 1883, 
+ Harlingen 14 april 1965, dr. van Klaas en Maria Bakker. 

Uit dit huwelijk: 
1. Meindert, volgt Vila. 
2. Klaas, volgt Vllb. 
3. Maria Jongma, geb. Harlingen 9 jan. 1912, tr. A. K. Arink /1958 te Amster

dam/. 
4. Doetje Jongma, geb. Harlingen 13 aug. 1919, tr. ald. 16 dec. 1949 Joannes 

van Hurek, mosselkweker /Harlingen/. 

Vila. Meindert Jongma, geb. Harlingen 8 dec. 1906, tuinder, tr . Wonseradeel 
25 maart 1942 Grietje Trijntje van Dijk, geb. ald. 17 sept. 1919 /Harlingen/. 

Uit dit huwelijk: 
Akke, geb. Harlingen 22 jan. 1943. 

Vllb. Klaas Jongma, geb. Harlingen 9 jan. 1909, winkelbediende, tr . Harlingen 22 
juni 1948 Rinkje Sieperda, geb. ald. 31 mei 1915 /Leeuwarden/. 

Uit dit huwelijk: 
1. Elisabeth Albertha, geb. Leeuwarden 14 april 1949. 
2. Tjalling Dedde, geb. Leeuwarden 9 juni 1951. 
3. Aafke Regina, geb. Leeuwarden 19 aug. 1955. 

VIc. Meindert Meinderts Jongma, geb. Arum 2 maart 1899, los werkman, tr . 
Gaasterland 12 mei 1928 Ybeltje Renema, geb. Wommels 20 sept. 1906, dr. van 
Klaas en Sijmontje van der Plaats. 

Uit dit huwelijk: 
1. Sijmontje, geb. Schettens 12 april 1929, + Harlingen 19 juni 1943. 
2. Klaaske Jongma, geb. Schettens 26 sept. 1930, tr. Enschede 25 sept. 1954 

Cornelis Martinus Schram de Jong, geb. Madioen 2 sept. 1922, zn. van Louis Joh. 
M. en Maria de Jong. 

3. Ebertus Johannes, volgt VIIc. 
4. Harmke Jongma. geb. Schettens 10 nov. 1934, tr. Brampton, Ont. (U. S. A. ) 

juni 1956 Hendrik de Ruiter, geb. Zwolle 15 maart 1929, zn. van Hendrikus en 
Jansje Schakelaar. 

5. Johanna Geeske Jongma, geb. Schettens 7 oct. 1938, tr . Bellflower, Cal. 
(U. S. A. ) 19 oct. 1962 Jakobus David de Bree, geb. Terneuzen 7 juni 1935, zn. van 
Simon en Janna van Doeselaar. 

6. Trijntje Jongma, geb. Schettens 26 juni 1940, tr. Wonseradeel 9 aug. 
1962 Sijtze de Way, geb. Bolsward 14 juli 1937, zn, van Cornelis en Cornelia 
Baukema. 

7. Pietje Sijmontje, geb. Schettens 24 aug. 1943, gezinsverzorgster /Bolsward/. 
8. Meindert, geb. Schettens 10 april 1947. 

VIIc. Ebertus Johannes Jongma, geb. Schettens 18 febr. 1932, vertegenwoordiger, 
tr. Baarn 20 dec. 1956 Hendrika Meintje Birkhoff, geb. ald. 11 maart 1933, dr. 
van Barend en Wilhelmina Hund /Baarn/ . 

Uit dit huwelijk: 
1. Meindert Barend, geb. Soest 2 april 1958. 
2. Wilhelmina Ybeltje, geb. Soest 10 febr. 1961. 

IVc (van pag. 56). Gerlof Meinderts Jongma, geb. Pietersbierum 2, ged. ald. 22 
mei 1796, boer, + Wijnaldum 30 april 1836, tr. Barradeel 22 maart 1828 Janke 
Attes Okkinga, geb. Wijnaldum 1808, dr. van Atte Klazes en Aaltje Jans van der 
Laan. 

Uit dit huwelijk: 
1. Meindert, geb. Pietersbierum 29 jan. 1829, + ald. 19 mei 1834. 
2. Janke, geb. Pietersbierum 29 aug. 1830. 
3. Aaltje, geb. Pietersbierum 16 febr. 1832. 
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Illd (van pag. 54). Sjoerd Gerlofs Jongma, geb. 12, géd. Pie.tersbierum 21 nov. 
1762, boer, 1797 soldaat in dienst der republiek en wonend te Harlingen, tr. Tzum-
marum (att. van Pietersbierum 28 mei) 1786 Claaske Jakles. 

Uit dit huwelijk: 
1. Baukje, geb. 30 juni, ged. Wijnaldum 10 aug. 1788. 
2. Sibbeltje, geb. 2, ged. Wijnaldum 23 jan. 1791. 
3. Jakle, geb. 1, ged. Wijnaldum 23 sept. 1792, + jong. 
4. Jakle, geb. 3 febr. , ged. Wijnaldum 9 maart 1794. 
5. Frer ik , geb. 14 juli, ged. Wijnaldum 9 aug. 1795. 

Hoofdstuk III: Het nageslacht van Jep Jeps Goinga. 

Jep Jeps Goinga (Gojenga of Goyenga) werd 7 juni 1683 te Wijnaldum bij de Hoge 
wier onder Almenum geboren. Zijn ouders, Jib Jibs en Trijntje Doekes, lieten hem 
10 juni d. a. v. dopen. Zijn beroep was huisman, aanvankelijk te Wijnaldum, waar 
hij diverse stukken land in eigendom had. In 1720 en '21 verkocht hij deze landerij
en; hij woonde toen te Minnertsga. Daar wordt hij in het flor eenkohier van 1718 genoemd 
als bruiker van plaats no. 23, "Groot Tjessinga", eigenaar de heer Envoye Dietz. 

Volgens het kerkvoogdijrekeningenboek van Minnertsga was Jep Jeps aldaar kerk-
of armvoogd. Na de dood van zijn vrouw is hij met attestatie naar Franeker ver
trokken; het is niet duidelijk of hij daar, dan wel te Minnertsga is overleden. 10 
oct. 1736 werd over zijn drie minderjarige kinderen Ype Sijmens als curator aan
gesteld (Barr. M 2). 

Uit het testament van Iedtje Jans, vrouw van Willem Hansen en tante van Jep 
Jeps (Civ.. sent. Hof. v. Fr l . , port. 564-1, 26 aug. 1720), blijkt, dat zij op niet al 
te beste voet met haar neef verkeerde: "Ook is mijn ernstige wille en begeerte, dat 
mijn wijlen broeders soon Jep Jeps niet alleen geen administratie of bewint van 
of over de goederen sal mogen hebben die sijn kinderen van mij mogten aanerven, 
maar ook dat hij noyt iets daervan sal mogen genieten". De kinderen erfden van haar 
elk 100 Car. gld. 

Jep tr. Wijnaldum 14 juli 1709 Pijttje Jans Laansma, geb. 4, ged. ald. 15 jan. 
1688 als dr. van Jan Gerbens en Pijttrick Sjoerds (pag. 53). Volgens de lidmaten-
lijst van Minnertsga werd Pijttje aldaar met haar man aangenomen op 31 juli 1711; 
dezelfde lijst meldt haar overlijden te Minnertsga in 1719. 

Uit dit huwelijk: 
1. Rinske Jeps, geb. Wijnaldum 25 juli 1710, ged. Lollum "omdat de plaats 

vacant is" , overl. in of vóór 1736 (Barr. 0 11), tr . Poulus Sipkes, die 1736 als 
wedr.met zijn kinderen te Zurigh woonde. Hij zette als m e r k † 

2. Jeltie, ged. Minnertsga 30 oct. 1712. 
3. Sijtske, ged. Minnertsga 21 april 1715. 
4. Sjoerd, ged. Minnertsga 10 oct. 1717. 

Het onderzoek naar het nageslacht van deze kinderen is uiterst moeilijk. In 
Minnertsga worden ze, althans in het trouwboek, niet meer gevonden; de boe
ken van Franeker geven evenmin uitsluitsel. Desondanks zullen de nasporingen 
worden voortgezet. 

Hoofdstuk IV: Het voor- en nageslacht van Ype Sijmens. 

I. Ype Taenes, overl. Wijnaldum 2 sept. 1676, begr. ald. 5 sept. d. a. v. om 12 
uur op de zuidhoek van de toren, tr. Trijn Sijmens, met wie hij 1665 te Wijnaldum 
als lidmaat, komende van Oosterwierum, werd aangenomen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Sijmen, volgt II. 
2. Taene Ypes, geb. 16 op 17 sept. , ged. Wijnaldum 25 oct. 1665, wonend te 

Dongjum, bijzitter van Franekeradeel, 1703 curator over Ype en Jan, kinderen van 
zijn broeder Sijmen, overl. in of vóór 1720 (Barr. M 2, 10 juni 1720), tr . verm. 
N. Hebbes Tyesma, overl. Menaìdum 21 sept. ï™21, oud 60 jaar (Grafschriften 
Menaldumadeel, G 241). 
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II. Sijmen Ypes, geb. vóór 1665, boer, overl. Sexbierum in of vóór 1703, tr. ald. 
8 juli 1688 Tijttie Jans, overl. Wijnaldum 11 oct. 1716; voor hun huwelijk was zij 
dienstmaagd bij Sijmen. Zowel te Sexbierum als te Wijnaldum hadden Sijmen en 
Tijttie grondbezit. 

Uit dit huwelijk: 
1. Antie, ged. Sexbierum 5 juni 1689. 
2. Ype, volgt lila. 
3. Jan, volgt Illb. 

lila. Ype Sijmens, ged. Sexbierum 17 april 1692, huisman te Wijnaldum, mede
eigenaar van plaats 26, Laansma-plaats, en bruiker van plaats 27, Houkema-leens-
plaats; eerst diaken, later ouderling en armvoogd te Wijnaldum. 10 juni 1720 werd 
hij curator over zijn broer Jan, 10 oct. 1736 over drie kinderen van zijn overleden 
zwager Jep Jeps Goinga. In het Quotisatiekohier van 1749 wordt hij beschreven als 
een boer, die ordentelijk bestaat, vijf personen boven de 12 jaar in huis heeft en 
aangeslagen wordt voor 74 gld. 6 st. en 14 penn. Hij stierf in 1775 te Wijnaldum. 

Hij tr. Wijnaldum 25 juni 1719 Sipkjen Jans Laansma , geb. aan de Oude dijk 15, 
ged. Wijnaldum 23 juni 1695, 2 febr. 1721 aldaar met haar man als lidmaat aange
nomen, + Wijnaldum 11 jan. 1754, dr. van Jan Gerbens en Pijttrick Sjoerds (zie 
Hoofdstuk I, pag. 53). 

Uit dit huwelijk: 
1. Sijmen, volgt IV. 
2. Jan, geb. 21 , ged. Wijnaldum 28 juni 1722, + jong. 
3. Jan, geb. 30 sept. , ged. Wijnaldum 3 oct. 1723, + jong. 
4. Pijttrick, geb. 26 febr. , ged. Wijnaldum 4 maart 1725, + jong. 
5. Jan, geb. 23 nov. , ged. Wijnaldum 1 dec. 1726, + jong. 
6. Pijter, geb.' 11, ged. Wijnaldum 13 maart 1729, + jong. 
7. Sjoerd, geb. 7, ged. Wijnaldum 8 aug. 1732, + jong. 

IV. Sijmen Ypes, geb. 16, ged. Wijnaldum 23 maart 1721, huisman aldaar, mede
eigenaar van plaats 26 en bruiker van plaats 27, 1772 diaken, later ouderling en 
kerkvoogd, + Wijnaldum 13 juli 1779, tr. ald. 14 juni 1767 Neeltje Jar igs , ged. Sex
bierum 22 oct. 1730, op St. Jacobi 1768 te Wijnaldum met haar man op belijdenis 
als lidmaat aangenomen, + ald. 28 jan. 1799, dr. van Jarig Beerns en Antje Pijters; 
zij hertr . Wijnaldum 31 dec. 1780 Claas Cornelis, boerenknecht ald. 

Uit dit huwelijk: 
Sipkjen Simons, geb. Wijnaldum 16 aug. 1767, boerin, eigenares van plaats 26 

en bruikster van plaats 27. Na het hertrouwen van haar moeder werden 17 jan. 1781 
als haar curatoren aangesteld Jan Murks de Haan, mederechter van Barradeel , en 
Wijbren Ates, beide huislieden te Wijnaldum. Sipkjen overleed Wijnaldum 18 dec. 
1819. Zij tr. 1. Wijnaldum 27 mei 1787 Auke Douwes, mr. bakker ald. (zie voor 
zijn voor- en nageslacht Hoofdstuk VI, pag. 60 e.v. ); tr. 2. Wijnaldum 14 dec. 1800 
Foppe Johannes, eveneens mr. bakker ald. (zie voor hem Hoofdstuk V). 

Illb. Jan Sijmens, geb. Sexbierum 1696, huisman op Ropta te Wijnaldum, tr. ald. 1 
febr. 1722 Joukjén Jacobs, dr. van Jacob Sjoerds. In 1747 woonden zij te Almenum. 

Uit dit huwelijk (niet verder uitgewerkt): 
1. Tettie, geb. aan de Oude dijk bij Ropta-tille 15, ged. Wijnaldum 18 april 1723. 
2. Sijmen, geb. op Ropta 16, ged. Wijnaldum 23 juli 1724. 
3. Jacob, geb. aan de olde dijk 24, ged. Wijnaldum 26 dec. 1726. 

Hoofdstuk V: Foppe Johannes Laansma en zijn dochter. 

Foppe Johannes (Laansma), geb. Franeker 11 maart 1776, mr. bakker te Wijnal
dum, + Almenum 31 oct. 1842, zn„ van Johannes Foppes en Tietje Jetses, tr. Wij
naldum 14 dec. 1800 Sipkjen Simons, geb. ald. 16 aug. 1767, boerin, eigenares van 
Laansma-plaats (no. 26) en bruikster van Houkema-leensplaats (no. 27), + Wijnal™ 
dum 18 dec. 1819, dr. van Sijmen Ypes en Neeltje Jar igs (zie vorige hoofdstuk, gen. 
IV) en weduwe van Auke Douwes (zie Hoofdstuk VI, gen. VII, pag. 61). 
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Door zijn huwelijk met Sipkjen bezat Foppe een deel van plaats no. 26 te Wijnal
dum en tevens kocht hij 19 p. m. van plaats no. 27. In 1811 werd hij aangeslagen 
voor ƒ 300. - en daarmede behoorde hij tot de veertighoogst-aangeslagenen van Bar-
radeel. Hij nam in 1812 met zijn beide stiefzoons Simon en Douwe Aukes de naam 
LAANSMA aan. als familienaam. Van 1819 tot *35 was hij raadslid der gemeente Bar-
radeel; in 1833 werd hij benoemd tot strandmeester der Vijf doelen zeedijken buiten
dijks. 

Uit dit huwelijk: 
Tietje Foppes Laansma, geb. Wijnaldum 5 april 1801, erfde delen van de plaat

sen nos. 26 en 27 ald. , + Tzummarum 10 juni 1873, tr. Barradeel 20 juni 1821 
Gerben Pieters Andringa, geb. St. Annaparochie 1800, mr. bakker, later land
bouwer, 11 aug. 1850 met zijn vrouw vertrokken naar Tzummarum, + ald. 16 jan. 
1868, zn, van Pieter Gerbens en Maartje Gerbens. 

Uit het huwelijk van Gerben en Tietje werden twee zoons geboren: 
a. Pieter, geb. Sexbierum 22 april 1822. 
b. Foppe, geb. Klooster-Iridium 1 maart 1829. 

Hoofdstuk VI: Het voor- en nageslacht van Auke Douwes: 
het huidige geslacht LAANSMA. 

Dank zij de proclamatieboeken van Barradeel, het kerkvoogdijrekeningenboek 
van Wijnaldum en de speciekohier en van Sexbierum en Wijnaldum kon het voorge
slacht van Auke Douwes gevonden worden. De oudste twee generaties zijn niet di
rect bewijsbaar, doch het waren de enige echtparen van dien naam, welke volgens 
Barradeel Q 1 en 2 te Tzummarum en Oosterbìerum voorkwamen. 

I. Taecke Douwes, geb. c. 1560 (?), + vóór 7 febr. 1616 (nalatende kinderen en 
erfgenamen, Barr . Q 3), tr. Bauck Tiaerdts. Zij kochten 1603 (Barr. Q l )4p .m. 
land te Tzummarum. 

II. Douwe Taeckes, geb. c. 1590 (?), tr . Aacht Jelledr. Zij kochten april 1612 
(Barr. Q 2) "seeckere huysinge ende ledige plaetse" in de buren te Tzummarum . 

III. Taecke Douwes, bezat grond te Tzummarum en Oosterbierum, woonde te Wij
naldum en later op de Spijker te Almenum, waar hij ook overleed. Hij werd begra
ven te Wijnaldum, doch helaas vergat men de datum te noteren in de lidmatenlijst 
van de Herv. kerk aldaar. Hij huwde, als jongman van Oosterwierum, Wijnaldum 
20 aug. 1648 TiedDireksdr. , van ald. 

Uit dit huwelijk: 
1. Dirck, geb. Wijnaldum op de Kleyne buyren in het sleefmakershuis 19, ged. 

ald. 26 nov. 1654 (ten doop gehouden door zijn moeie Dieuke Dircks), + jong. 
2. Dirck, volgt IV. 

IV. Dirck Taeckes, geb. Wijnaldum op de Miede in Wijbe Gelckes huis 14 sept. , 
ged. ald. 4 oct. 1657, tr . Wijnaldum 28 april 1684 Afke Jans van Tzummarum., 
werd op Lichtmis 1685 met haar man te Wijnaldum "van nieuws" als lidmaat aange
nomen. 

Kinderen, merendeels geboren op de Kleyne Buyren te Wijnaldum: 
1. Taake, geb. 29 jan. , ged. Wijnaldum 1 febr. 1685 (door Ds. Wilhelmi, die 

afscheid preekte), + jong. 
2. Rints, geb. 26,- ged. Wijnaldum 27 febr. 1687, + jong. 
3. Rins, geb. 13, ged. Wijnaldum 18 nov. 1688. 
4. Jan, geb. 13, ged. Wijnaldum 21 dec. 1690, + jong. 
5. Jan, volgt V. 

V. Jan Dircks, geb, op de Kleyne Buyren te Wijnaldum 19, ged. ald. 24 dec. 1693, 
woonde enige tijd te Herbayum en Sexbierum, boer op de kerkeplaats .. orkema te 
Wijnaldum en (zeker van 1728 tot 1743) bruiker van de plaatsen 29, 36 en 37 aldaar; 
in de kohieren van 1748 wordt zijn weduwe vermeld als bruikster van deze plaatsen. 
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Omstreeks 1744 zal Jan te Wijnaldum of Sexbierum overleden zijn, want in 1743 be
taalde hij volgens het kerkvoogdijrekeningenboek van Wijnaldum nog zelf de huur 
van Jorkema, terwijl zijn weduwe dit in 1745 deed. 

Hij tr. Sexbierum 16 jan. 1718 Trijntje Douwes, geb. aan de zeedijk 7, ged. 
Wijnaldum 13 dec. 1691, dr. van Douwe Taeckes en Antie Jops. Zij woonde volgens 
het Quotisatiekohier van 1749 toen te Sexbierum: een weduwe die wel bestaat, vier 
personen boven de 12 jaar in huis heeft en aangeslagen wordt voor ƒ 48:6:4. Aange
zien zij voor het laatst op 29 juni 1751 huur voor Jorkema betaalde, zal zij kort 
daarna te Sexbierum of Wijnaldum overleden zijn. 

Uit dit huwelijk: 
1. Douwe, volgt VI. 
2. Rinske Jans, ged. Sexbierum 13 febr. 1724, tr. ald. 29 aug. 1751 Wijbren 

Ates, boer te Wijnaldum, van c. 1750 tot c. 1780 bruiker van plaats no. 28 (Ropta, 
sedert 1738 door zijn vader, Ate Wijbrens, gebruikt) en ook enige tijd van plaats 
no. 50. Wijbren werd 17 jan. 1781 (Barr. M 2) aangesteld als curator over de toen 
14-jarige Sipkjen Simons en overleed tussen 1788 en '98. 

VI. Douwe Jans, ged. Sexbierum 11 mei 1721, aanvankelijk boer te Wijnaldum en 
bruiker van de plaatsen nos. 29, 36, 37 en 45 aldaar. 7 aug. 1754 verkochten Douwe, 
dan te Sexbierum, en zijn zuster Rinske een stukje land met het huis Jorkema aan 
Hiltie Harmens, huisvrouw van Job Douwes (Barr. Q 15, fol. 160). Het Quotisatie~ 
kohier van 1749 vermeldt hem al te Sexbierum, waar hij wordt aangeslagen voor 
ƒ 26:5:6, een "gemeen (= gewoon) arbeider" met twee personen boven, en één be
neden de 12 jaar in huis. Hij blijkt overigens nog al een trekker te zijn geweest. De 
speciekohieren van 1788 noemen hem weer te Wijnaldum, die van 1797 melden, dat 
hij - als molenaar naar no. 57 te Sexbierum is vertrokken. Hij overleed voor 1799, daar 
in het speciekohier van dat jaar onder Sexbierum sprake is van Douwe Jans ' weduwe. 

Hij tr. Sexbierum 23 april 1747 Grietje Aukes, komende met attestatie vanWij-
naldum, overleden na 1799 te Sexbierum of Wijnaldum. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan, ged. Sexbierum 15 sept. 1748. 
2. Auke, ged. Sexbierum 20 febr. 1757, + jong. 
3. Aagtjen, ged. Sexbierum 8 maart 1760. 
4. Pieter, ged. Sexbierum 9 jan. 1763. 
5. Auke, volgt VII. 

VII. Auke Douwes, geb. na 1763, nar. bakker te Wijnaldum, alwaar hij 1787 "ge-
sterkt" door zijn vader een bakkerij kocht (Barr. Q 19, fol. 98). Met zijn vrouw 
kocht hij ook verscheidene stukken grond aldaar. Het lidmatenboek van Wijnaldum 
vermeldt hem in 1793 als diaken in de Herv. kerk; in 1790 was hij er met zijn vrouw 
"van nieuws aangenomen". In 1797 betaalde hij volgens de speciekohieren te Wijnal
dum voor twee schoorstenen, in 1799 deed zijn weduwe dit. Auke overleed te Wij
naldum 18 juni 1797. 

Hij tr. Wijnaldum 27 mei 1787 Sipkjen Simons, geb. aan de Oude dijk ald. 16 
aug. 1767, overl. als boerin op Laansma-plaats te Wijnaldum 18 dec. 1819, dr. van 
Sijmen Ypes en Neeltje Jarìgs (zie Hoofdstuk IV, gen. IV, pag. 59); zij hertr . Wij
naldum 14 dec. 1800 Poppe Johannes (zie Hoofdstuk V, pag. 59). Tot haar voogden 
werden 17 jan. 1781 aangesteld Jan Murks de Haan en Wijbren Ates (oom van haar 
a. s. man, gen. V-2) (Barr. M 2). 

Uit dit huwelijk: 
1. Simon, volgt Villa. 
2. Douwe, volgt VlIIb (pag. 63). 

Villa. Simon Aukes (Laansma), geb. Wijnaldum 23 april 1788, nam 12 maart 1812 
met zijn broer Douwe en zijn stiefvader Foppe Johannes de naam LAANSMA aan 
als familienaam. Daarmede bleef deze naam, die zijn overgrootmoeder Sipkjen Jans 
Laansma (zie Hoofdstuk IV, pag. 59) voor het laatst gedragen had, voor het nage
slacht bewaard. Alde maeije 1822 heeft Simon Laansma-plaats verlaten en vestigde 
hij zich met zijn gezin te Almenum. De Leeuwarder Courant van dinsdag 9 april van 
dat jaar bevatte de volgende aankondigingen: 
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De notaris A. Stinstra te Franeker zal op woensdag den 17 april 1822, ten 
één uur na de middag, ten huize van Simon Aukes Laansma onder Wijnaldum, 
publiek bij boelgoed en om gereed geld presenteren te verkoopen: 4 beste melke 
en kalve koeijen, 4 beste werkpaarden, 1 fraai bruin enter, 2 sterke hooiwagens, 
2 aardkarren, waar van een zoo goed als nieuw, 1 ploeg, 3 eggen, 1 dorschrol, 
1 rasp, 2 of 3 ladders, 1 halfloopen, 1 voerkist, 1 vleeschvat, 1 groote ijzeren 
evenaar met schalen en gewigten; voorts zijllen, kettingen, vorken en verdere 
goederen, tot de boerderij behoorende. 

De notaris A, Stinstra te Franeker zal op maandagen den 29 april 1822 
provisioneel, en den 6 mei daaropvolgende finaal, telkens ten 3 uren na den mid
dag, in de herberg te Wijnaldum publiek aan den meestbiedenden presenteren te 
verkoopen: eene huizinge, schure en hornleger, staande en gelegen onder Wij
naldum, no. 47 (dit is niet het kohierno. ! ), thans bij den mede-eigenaar Simon 
Aukes Laansma bewoond, den 12 mei 1822 vrij te aanvaarden. 

Volgens het flor eenkohier van 1828 bezat Simon toen nog 1 lf p.m. van de grond 
van Laansma-plaats, die hij zelf ook gebruikte. Hij overleed 8 jan. 1857 te Almenum. 

Hij tr. Barradeel 11 april 1812 Harmientje Harmens Smidt, geb. Pingjum 1791, 
+ Almenum 8 maart 1853, dr. van Harmen Harmens en Geeske Harmens. 

Uit dit huwelijk: 
1. Neeltje Simons Laansma, geb. Wijnaldum 19 april 1812, + ald. 28 julil890, 

tr. Barradeel 22 juni 1833 Sjoerd Doekes van der Schaaf, geb. Pietersbierum 2 jan. 
1799, boerenarbeider, + Wijnaldum 28 nov. 1859, zn. van Doeke Sjoerds (die 21 
aug. 1812 te Minnertsga, mede voor zijn kinderen Sjoerd, Aibert en Joukje, de 
naam Van der Schaaf aannam) en Dirkje Alberts. 

2. Aukje Simons Laansma, geb. Wijnaldum 2 april 1816, + ald. 27 dec. 1891, 
tr. 1. Barradeel 24 aug. 1839 Jan Jans Dijkstra, geb. Sexbierum 15 jan. 1819, 
boerenarbeider, + vóór 1849, zn. van Jan Arjens en Trijntje Jans Post; tr. 2. Bar
radeel 27 oct. 1849 Hobbe Siebes Boomstra, geb. Almenum 28 juli 1816, arbeider, 
+ Wijnaldum 20 aug. 1896, zn. van Siebe Seyes en Lijsbert Hobbes Dijkstra. 

3. Auke, volgt IXa. 

IXa. Auke Simons Laansma, geb. Almenum 22 juni 1826, boer, verkreeg in 1852 
bij ondershandse koop 92 roeden en 40 ellen (belast met 14 st. ) van plaats no. 26 
(Laansma-plaats), waarvan hij 1870 een deel verkocht aan Corn. Joh. Knegjes te 
Wijnaldum, + Franeker 6 juni 1878, tr. Barradeel 13 sept. 1851 Geiske Alberda, 
geb. Sexbierum 19 april 1828, + Arum 12 dec. 1891, dr. van Aibert en Marijke Tol-
stra. 

Uit dit huwelijk: 
1. Harmientje Aukes Laansma, geb. Almenum 8 febr. 1852, + Arum 9 dec. 

1883, tï\ Wonseradeel 11 mei 1878 Jelle Walsweer, geb. Ysbrechtum 16 maart 
1844, arbeider, + Arum 12 febr. 1897, zn. van Sijbren Jelles en Corneliske Johan-
nes Walsweer. 

2. Marijke, geb. Almenum 22 febr. 1854, + ald. 27 oct. 1858. 
3. Simon, volgt Xa. 
4. Marijke Aukes Laansma, geb. Almenum 13 juli 1859, + Arum 12 april 1936, 

tr . Wonseradeel 14 mei 1881 Doede Fennema, geb. Arum 1 oct. 1849, arbeider, + 
Arum 2 juni 1918, zn. van Doede Doedes en Helena Jacoba Bemp. 

5. Neeltje Aukes Laansma, geb. Almenum 22 sept. 1861, + Harlingen 1 april 
1944, tr. Franekeradeel 12 mei 1883 Riemer Poortstra, geb. ald. 20 april 1856, + 
Harlingen 23 april 1939, zn. van Jacob Riemers en Geertje Paulus Huizinga. 

6. Lijsbeth Aukes Laansma, geb. Almenum 5 dec. 1863, + 's-Gravenhage (?), 
tr. ald. nov. 1892 Hendrik van der Zwan, geb. Scheveningen 1 oct. 1871, vishan
delaar, + 's-Gravenhage 13 nov. 1932, zn. van Willem en Petronella Verbaan. 

7. Albertje Aukes Laansma, geb. Almenum 20 juli 1865, + Bolsward 20 maart 
1924, tr, 1. Wonseradeel 20 aug. 1892 Willem Kingma, geb. Arum 22 aug. 1862, + 
ald. 17 febr. 1898, zn. van Evert Jans en Riemke Jans Cornel; tr. 2. Otte Bruins -
ma, + Rauwerderhem 19 maart 1930, zn. van Sjoerd en Doutzen Schuurmans. 

8. Aukje Aukes Laansma, geb. Almenum 27 april 1870, + Arum 8 jan. 1931, 
tr. Wonseradeel 15 juni 1889 Keimpe Tolsma, geb. Arum 15 jan. 1869, arbeider-
gardenier, + Arum 6 sept. 1940, zn. van Bauke en Afke Roedema. 
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Xa. Simon Aukes Laansma, geb. Almenum 27 juli 1856, boer aan de zeedijk te Wìj
naldum, bespeelde de trekharmonika, + Wijnaldum 18 april 1937, tr. Barradeel 20 
mei 1882 Liskje Zijlstra, geb. Midlum 7 febr. 1853, + Wijnaldum 20 maart 1900, 
dr. van Jelle en Tjettje van der Tol. 

Uit dit huwelijk: 
1. Tjettje Simons Laansma, geb. Wijnaldum 26 nov. 1883, tr. Barradeel 23 

mei 1915 Robijn Hiemstra, gëb. Wijnaldum 22 april 1878, sergeant K. N. I. L. , + 
Wijnaldum 26 mei 1942, zn. van Herre en Trijntje' Tigchelaar. 

Robijn werd 23 april 1896 te Leeuwarden ingeschreven als vrijwilliger bij de 
koloniale troepen; hij vertrok 16 mei d. a. v. per "Prinses Marie" van Amsterdam 
naar Batavia. Van 1897 tot 1907 was hij betrokken bij de strijd in Atjeh, waarbij hij 
drie eretekenen ontving (Atjeh-Djambi-Atjeh) benevens medailles en gratificaties. 
Bij het doorzoeken van de kampong Bloeë Oeleë Bira liep hij een klewanghouw over 
rechterduim en linkerhand op. In 1909 werd hij bevorderd tot korporaal en in 1910 
tot sergeant. Met een certificaat van goed gedrag vertrok hij 14 mei 1912 met het 
s.s. "Ophir" naar Nederland, waar hij nog dertig jaar van zijn pensioen mocht genieten. 
De weduwe woonde nog tot 1950 aan de zeedijk te Wijnaldum, sedert te Sexbierum. 

2. Auke, geb. Wijnaldum 17 nov. 1885, + Wijnaldum 14 dec. 1885. 
3. Geiske, tweeling met de voorgaande, + Wijnaldum 23 dec. 1885. 
4. Auke Simons Laansma, geb. Wijnaldum 17 nov. 1886, aanvankelijk in het 

boerenbedrijf, later in dienst bij het wapen der cavalerie, + Amsterdam 26 maart 1908. 
5. Saakje Simons Laansma, geb. Wijnaldum 21 april 1889, tr. Franeker 10 mei 

1910 Jacob van der Plaats, geb. Midlum 23 jan. 1885, boer te Weisrijp, + F rane 
ker 3 juli 1953, zn. van Tjìpke en Renske Boersma /Franeker / . 

6. Harmientje Simons Laansma, geb. Wijnaldum 6 mei 1891, + Midlum 27 aug. 
1963, tr . Barradeel 16 mei 1928 Albert Feikema, geb. Midlum 8 juni 1896, boer, 
zn. van Feike en Johanna Siebesma /Midlum/. 

VlIIb (van pag. 61). Douwe Aukes (Laansma), geb. Wijnaldum 16 sept. 1795, nam 
met broer Simon en stiefvader Foppe Johannes in 1812 de naam LAANSMA aan als 
familienaam, boer, + Almenum 23 april 1859, tr . Barradeel 19 mei 1819 Minke 
de Boer, geb. Holwerd 18 april 1799, + Harlingen 22 oct. 1865, dr. van Sjoerd 
Ynzes en Gerritje Cornelis. 

Douwe was van c. 1820 tot c. 1830 bruiker van de plaatsen 196 en 203 te Alme
num. Volgens het floreenkohier van 1828 bezat hij nog 5 p. m. in plaats no. 26 te 
Wijnaldum; 8 mei 1830 verkocht hij dit laatste restant van het voorouderlijk grond
bezit in Laansma-plaats aan Joh. Hiddinga te Wijnaldum. 

Uit dit huwelijk: 
1. Auke, volgt IXb. 
2. Sjoerd, volgt IXc. 
3. Jan, volgt IXd. 
4. Klaas, volgt IXe (pag. 67). 
5. Pieter Douwes Laansma, geb. Almenum 16 oct, 1838, timmerman te Har

lingen, + ald. 25 mei 1866. 
6. dochter, dood geboren Almenum 10 febr. 1841. 

IXb. Auke Douwes Laansma, geb. Midlum 12 juni 1820, aanvankelijk timmerman, 
later cementmolenaarsknecht, + Almenum 5 mei 1859, tr. Franekeradeel 9 mei 
1849 Ybeltje Westra, geb. Almenum 3 nov. 1823, + Harlingen 24 april 1856, dr. van 
Klaas en Jeltje Ypes. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jeltje Aukes Laansma, geb. Midlum 7 maart 1850, + ald. 9 april 1875, tr. 

Franekeradeel 1 aug. 1874 Jelte Jansons, geb. Midlum 1850, zn. van Jan Keimpes 
en Mattje Foppes Hilwerda. 

2. Douwe Aukes Laansma, geb. Harlingen 3 febr. 1855, timmerman, + Har
lingen 30 jan. 1881. 

IXc. Sjoerd Douwes Laansma, geb. Midlum 3 juni 1822, timmerman, + Midlum 11 
april 1887, tr . Barradeel 18 nov. 1865 Tetje Dijkstra, geb. Almenum 30 oct. 1834, 
+ Harlingen 28 sept. 1913, dr. van Sipke Taekes en Cornelìa Baukes Wiersma. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Minke, geb. Midlum 15 maart 1868, + ald. 11 april 1868. 
2. Sipke Taeke Sjoerd, tweeling met de voorgaande, + Midlum 26 maart 1868. 

IXd. Jan Douwes Laansma, geb. Kimswerd 30 mei 1825, koopman, + Makkum 13 
sept. 1873, tr . 1. Workum 6 juni 1852 Sjoerdtje Katsma, geb. Workum 5 juli 1822, 
+ ald. 4 april 1869, dr. van Siemon Sijbes en Okjen Hielkes van der Zee; tr, 2. 
Workum 10 april 1870 Ida Kuiper, geb. Makkum 21 juni 1839, + Grand Rapids 
(Mich. , U. S. A. ) 23 dec. 1925, dr. van Albertus en Aukjen van Hout. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Minke Jans Laansma, geb. Harlingen 11 maart 1853, + Workum 20 maart 

1918, tr . ald. 7 mei 1876 Hendrik de Vries, geb. Woudsend 19 jan. 1840, koop
man, + Workum 18 febr. 1919, zn. van Willem Hendriks en Trìentje Jelles van Net
ten. 

2. Maaike Jans Laansma. geb. Harlingen 6 juni 1855, + Makkum 2 sept. 1904, 
tr. Wonseradeel 27 april 1876 Hinne Posthumus, geb. Makkum 15 aug. 1853, ver
trok 1904 naar de U. S. A. , zn. van Pier Obes en Boukjen Borkes. 

3. Okje Jans Laansma, geb. Harlingen 31 juli 1857, vertrok 15 mei 1901 niet 
haar man naar de U. S. A. , + Grand Rapids 22 juli 1940, tr. Workum 28 febr. 1880 
Sjoerd de Jong, geb. ald. 7 nov. 1850, kleermaker, + vóór 1927, zn. van Anne 
Pieters en Jantje Hiddes Koornstra. 

Uit het tweede huwelijk: 
4. Douwe, volgt Xb. 
5. Albertus , geb. Makkum 31 maart 1872, + ald. 30 nov. 1872. 
6. Janna Jans Laansma, geb. Makkum 31 jan. 1874, + Grand Rapids 25 maart 

1940, tr . 1. ald. 1894 Fred Moss, geb. Oostend 17 sept. 1869, diaken in de Holland 
Baptist Church te Grand Rapids, + ald. 18 juni 1895; tr. 2. Grand Rapids 10 sept. 
1897 Willem Boonstra , geb. Kollum 10 nov. 1865, + Grand Rapids c. 1948. 

Xb. Douwe Jans Laansma, geb. Makkum 28 jan. 1871, kleermaker, later Baptisten 
predikant, + Grand Rapids 27 jan. 1953, tr. ald. 10 april 1895 Boukje Brouwer, 
geb. Roodhuis 5 dec. 1876, + Knoxville, Iowa (ten huize van haar dochter Florence, 
aan de gevolgen van een beroerte) 21 jan. 1958, dr. van Johannes en Fokje Fokkema. 

Douwe verloor reeds op zeer jeugdigen leeftijd zijn vader, waardoor zijn op
voeding geheel voor rekening van zijn moeder kwam. Moeder Ida Kuiper stamde 
uit een door en door doopsgezind geslacht, dat ook enkele predikanten heeft opge
leverd. De opvoeding in dit milieu heeft Douwe's leven bepaald. Aanvankelijk leer 
de hij voor kleermaker; des zondags bespeelde hij het kerkorgel. In 1891 emigreerde 
hij naar de U. S. A. , alwaar hij zich te Passaic , N. J. , als kleermaker vestigde. 
Kort daarna trok hij naar Grand Rapids, Mich., waar hij zich bij de Hollandse Bap
tisten voegde; deze vormden nog geen gemeente doch hielden wel bijeenkomsten, 
waar een preek gelezen werd. In 1893 voelde Douwe zich gedrongen tot het spreken 
van een godsdienstig woord, hetgeen uitgroeide tot het regelmatig houden van een 
preek. Het volgend jaar werd hem een zeer zwaar examen door twaalf Baptisten 
predikanten afgenomen en op 22 oct. 1894 bevestigde de bekende Oostfriese predi
kant Ds. P. de Neui hem tot voorganger der Baptistengemeente te Grand Rapids. 
In 1902 en '28 bezocht hij Nederland, waar hij voor vele Baptisten groepen het 
Woord bediende. Na vijftig jaar het predikambt te hebben mogen uitoefenen, ging hij 
in 1944 met emeritaat, ter gelegenheid waarvan een gedenkboekje werd uitgegeven. 

Uit dit huwelijk: 
1. John Douwe, volgt Xla. 
2. John Albert, volgt Xlb. 
3. Florence Ida Laansma, geb. Grand Rapids 22 dec. 1903, tr. ald. 22 sept. 

1926 Henri Herman de Neui, geb. George, Iowa, eerst twintig jaar predikant bij de 
Baptistenkerk te River Grove, daarna werkzaam als zendeling bij de inwendige zen
ding der Baptisten te Hill City, South Dakota, en te Golden, Colorado, sinds 1958 
predikant te Knoxville, Iowa, zn. van Joseph en Kate Kruse, 

4. Fanny, geb. Grand Rapids 12 nov. 1897, + ald. 25 nov. 1897. 
5. Ida Ruth, geb. Grand Rapids 14 dec. 1905, + ald. 14 oct. 1912. 
6. George, volgt XIc. 
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Xla. John Douwe Laansma, geb. Grand Rapids 31 jan. 1899, oud-accountant Inter-
nal Revenue Service U. S. A. (gepensioneerd 24 dec. 1960), tr . Grand Rapids 6 juni 
1923 Johanna M. Thomas, geb. Zwolle 19 juli 1902, dr. van Johannes en Gertrude N. 

Uit dit huwelijk: 
1. Donald John, volgt Xlla. 
2. Marvin Jay, volgt Xllb. 
3. Beatrice Ann Laansma. geb. Grand Rapids 11 maart 1931. tr . ald. 9 mei 

1952 William Scheltema, geb. Michigan 18 febr. 1931, piloot, zn. van William en 
Betty N. 

4. John M. . volgt XIIc. 

Xlla. Donald John Laansma, geb. Grand Rapids 17 juni 1924, verzekeringsemployé 
bij de Retail Credit Company te Morristown, N.J. (in militaire dienst behoorde hij tot de 
bemanning van een onderzeeër, welke in wereldoorlog II actief deel nam aan de 
strijd tegen Japan), tr. Nutley, N.J. 18 mei 1946 Eleanor Hyland, geb. Newark. N.J. 
8 april 1924, in W. O. II lid van de vrijwillige kustwacht, dr. van James en Irene 
Kleinknecht. 

Uit dit huwelijk: 
1. Eileen, geb. Nutley 8 jan. 1948. 
2. Donna Jean, geb. Clifton 4 april 1951. 
3. Laurie Ann. geb. Morris Plains 6 mei 1954. 
4. Marilyn. geb. Morris Plains 14 maart 1957. 

Xllb. Marvin Jay Laansma, geb. Grand Rapids 30 mei 1927, accountant bij de Ame
rican Box Board Company te Grand Rapids, tr. ald. 26 aug. 1949 Anna Blanche 
Smith, geb. Michigan 13 oct. 1926, dr. van William en Elsiene Warner . 

Uit dit huwelijk: 
1. Jo Ann, geb. Ann Arbor 20 maart 1950. 
2. James Marvin, geb. Ann Arbor 10 juni 1951. 
3. David Smith, geb. Grand Rapids 28 sept. 1953. 
4. Mary Leigh, geb. Grand Rapids 17 febr. 1955. 
5. Sue Ellen, geb. Grand Rapids 11 jan. 1957. 
6. Jan Elizabeth, geb. Grand Rapids 16 april 1959. 
7. Jon Charles, geb. Grand Rapids 25 aug. 1961. 
8. Lisa Marie, geb. Grand Rapids 9 juli 1963. 

XIIc. John M. Laansma. geb. Grand Rapids 21 april 1933, accountant bij de Ameri
can Box Board Company, tr. La Grange, 111. 17 nov. 1962 Sharon Spiek. 

Uit dit huwelijk: 
John William, geb. Illinois 1 jan. 1964. 

Xlb. John Albert Laansma, geb. Grand Rapids 27 dec. 1901, journalist, + Detroit 8 
aug. 1956. tr . Grand Rapids 15 febr. 1927 Helen Berry Lamb, geb. ald. 8 maart 
1903, dr. van John Campbell en Helen Goodrich. 

Uit dit huwelijk: 
1. John Albert, volgt Xlld. 
2. Richard James, volgt Xlle. 
3. Susan Elisabeth Laansma, geb. Detroit 27 nov. 1939, tr. John W.Pollihs,jurist. 

Xlld. John Albert Laansma, geb. Flint, Mich. 30 nov. 1928, ingenieur bij de A. C. 
Spark Plug Company (General Motors), tr . Detroit 30 dec. 1950 Margueritte Lamb, 
geb. ald., dr. van Robert E. en Doris B. N. 

Uit dit huwelijk: 
1. Carol Ellen, geb. Flint 9 nov. 1951. 
2. Jane Anne, geb. Flint 1 oct. 1954. 
3. David John, geb. Flint 23 mei 1962. 

Xlle. Richard James Laansma, geb. New York 26 juni 1931,bedrijfsadministrateur 
bij de American Blower Company of New Jersey, tr. Detroit 22 oct. 1955 Sherry 
Roberts, dr. van John C. en Crystal Wesley. 

Uit dit huwelijk: 
Richard Roberts, geb. Farmington, Mich. 29 mei 1962. 
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XIc. George Laansma, geb. Grand Rapids 10 oct. 1907, accountant bij Lear, fabriek 
van vliegtuiginstrumenten, tr. Grand Rapids 20 sept. 1935 Anne Schriemer, geb. 
ald. 18 oct. 1906, dr. van James en Martha Luurtsma. 

Geadopteerd: 
1. Douglas George, volgt Xllf. 
Uit dit huwelijk: 
2. Linda Jean, geb. Muskegon, Mich. , 1 oct. 1943. 

Xllf. Douglas George Laansma, geb. 19 maart 1942, geadopteerd 29 maart 1942, 
werd als militair vrijwilliger opgeleid inKentucky en vertrok in 1960 voor twee jaar 
naar Duitsland. Hij huwde aldaar met Helga Hoffmann, wier moeder in Oost-Duits
land woont. 

Douglas en Helga kwamen in 1963 naar de U. S. A. met hun dochter: 
Jane, geb. in Duitsland 6 mei 1962. 

IXe (van pag. 63). Klaas Douwes Laansma, geb. Kimswerd 8 april 1832, schilders-
leerling te Harlingen, 1857-'94 mr. schilder te Lollum, + ald. 7 jan. 1898, tr. 
Harlingen 24 mei 1855 Aaltje Kamminga, geb. ald. 10 maart 1830, + Lollum 20 nov. 
1871, dr. van Jan Klazes en Debora Ages Wijma. 

Uit dit huwelijk: 
1. Douwe, volgt Xe. 
2. Jan, geb. Lollum 23 febr. 1858, + ald. 23 oct. 1859. 
3. Auke, volgt Xd. 
4. Jan, volgt Xe. 
5. Debora Klazes Laansma, geb. Lollum 3 nov. 1862, + Harlingen 25 dec. 

1905, tr . Wonseradeel 23 mei 1891 Taekle Wielsma, geb. Schraard 13 sept. 1868, 
kuiper, + Harlingen 4 april 1945, zn. van Cornelis en Klaaske Westra. 

6. Minke Klazes Laansma, geb. Lollum 18 april 1864, + Paterson, N. J. 13 
jan. 1946, tr. Wonseradeel 13 juni 1891 Tjalling Hiemstra, geb. Wommels 21 nov. 
1863, sigarenmaker, + Paterson 21 febr. 1953, zn. van Oebele en Aaltje Tjalsma. 

7. Sjoerd, volgt Xf (pag. 71). 
8. Diegjen, geb. Lollum 3 jan. 1869, + ald. 26 aug. 1870. 
9. Sjoerdtje, geb. Lollum 26 maart 1870, + ald. oct. 1885. 

10. Klaas, volgt Xg (pag. 72). 
Xe. Douwe Klazes Laansma, geb. Harlingen 15 maart 1856, mr. schilder, + Burg
werd 9 juli 1926, tr. 1. Wonseradeel 7 mei 1881 Antje Ypma, geb. Burgwerd 10 
maart 1856, + ald. 10 aug. 1884, dr. van Anne Ypes en Grietje Herkes Robijn; tr . 
2. Wonseradeel 27 nov. 1897 Sjoerdtje Postema, geb. Wons 25 juni 1865, + Burg
werd 11 maart 1938, dr. van Haye Jacobs en Meintje Ottes Folkertsma, 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Klaas, volgt Xld. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Auke Laansma, geb. Burgwerd 26 maart 1901, schilder, + Burgwerd 16 juni 

1942. 

Xld. Klaas Laansma, geb. Burgwerd 24 febr. 1882, mr. schilder, + Lollum 1 aug. 
1913, tr. Hennaarderadeel 5 juni 1909 Froukje Fekkes, geb. 10 febr. 1883, + Span-
num 18 aug. 1930, dr. van Pieter en Uilkje van Dijk. 

Uit dit huwelijk: 
Douwe, volgt Xllg. 

Xllg. Douwe Laansma, geb. Burgwerd 20 jan. 1911, godsdienstonderwijzer, tr . 
Hennaarderadeel 2 sept. 1938 Pietje Rodenhuis, geb. Wommels 5 april 1915, dr. 
van Hendrik en Lolkje Hofstra /Santpoort/. 

Douwe was van 1936 tot '43 evangelist bij de Ned. Chr. Gemeenschapsbond. In 
1940 werd hij gemobiliseerd en in de meidagen raakte hij in krijgsgevangenschap: 
met 5000 militairen werd hij in een Duits kamp ondergebracht. Met twee anderen 
was hij daar belast met de geestelijke verzorging (zie: D. Laansma, E. Wester en 
Jac. Westmaas, De Bloeiende Wildernis). Na de vrijlating van alle krijgsgevangenen 
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was hij, tot 1944, Herv. evangelist te Annen (Dr.), tot 1947 te Zuidlaren, tot 1955 
te Oosterwolde (Fr.) en tot 1 jan. 1964 bekleedde hij deze functie in Ter Apel. Sinds 
die datum is hij als godsdienstleraar werkzaam voor het IKOS te Velsen; 's zondags 
gaat hij meestal voor in de Ned. Herv. kerk te IJmuiden. 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas Laansma, geb. Hengelo 11 sept. 1939, automonteur te Tzum. 
2. Hendrik Rients Laansma, geb. Annen 10 juli 1943, onderwijzer. 
3. Douwe Auke Laansma, geb. Zuidlaren 9 febr. 1947. 

Xd. Auke Klazes Laansma, geb. Lollum 19 juli 1859, mr. schilder, + Lollum 27 
juli 1928, tr. Wonseradeel 14 mei 1887 Sjoerdtje Politiek, geb. Lollum 4 oct. 1868, 
+ ald. 2 jan. 1951, dr. van Klaas en Reinskje Postma. 

Uit dit huwelijk: 
1. Reinskje Laansma, geb. Lollum 29 oct. 1888, tr. 1. Wonseradeel 3 april 

1913 Gerrit H. Zandstra, + Sneek 27 juli 1914; tr. 2. Wonseradeel 26 mei 1920 
Pieter Kuipers, geb. Bozum 5 aug. 1898, zn. van Been en Yke Offringa /Bolsward/ . 

2. Klaas, volgt Xle. 

Xle.. Klaas Laansma, geb. Lollum 19 febr. 1900, huisschilder, verkocht in 1958 
het ruim 100 jaar oude schildersbedrijf te Lollum en verhuisde naar Leeuwarden, 
t r . Wonseradeel 9 sept. 1931 Jetske Stallinga, geb. Witmarsum 13 mei 1903, dr. 
van Hotze en Doutje van der Veen. 

Uit dit huwelijk: 
Auke, volgt Xllh. 

Xllh. Auke Laansma, geb. Lollum 1 mei 1936, aanvankelijk bankemployé te Leeu
warden, thans boekhouder te Sneek, tr. Wonseradeel 12 juli 1961 Hiltje van der Zee, 
geb. Burgwerd 24 april 1938, dr. van Wijbren en Sjoerdtje Hibma. 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, geb. Sneek 23 oct. 1962. 
2. Sonja, geb. Sneek 12 maart 1964. 

Xe. Jan Klazes Laansma, geb. Lollum 5 febr. 1861, mr. schilder te Kubaard, had 
een tekengave en maakte preken, + Leeuwarden 10 maart 1932, tr. Hennaardera-
deel 30 maart 1887 Bokjen Bos, geb. Kubaard 18 sept. 1857, •+. ald. 23 febr. 1895, 
dr. van Hendrik Feddes en Sipkjen Bokkes Nijdam. 

Uit dit huwelijk: 
Klaas, volgt Xlf. 

Xlf. Klaas Laansma, geb. Kubaard 25 maart 1894, rustend pluimveehouder, tr. 
Leeuwarden 9 mei 1919 Beitske Kikstra, geb. ald. 2 juni 1894, dr. van Douwe en 
Akke Wijbenga /Drachten/^ 

Uit dit huwelijk: 
1. Akke Laansma, geb. Nijland 13 nov. 1920, tr. Smallingerland 27 maart 

1947 Dirk Grasdijk,~geb. Beilen 13 juli 1918, accountant, zn. van Harm en Ebeltje 
Strating /Zaandam/. 

2. Bokjen Laansma, geb. Twijzelerheide 1 jan. 1925, tr. Harlingen 29 juni 
1950 Ds. Simon van den Bos, geb. ald. 17 oct. 1921, Ned. Herv. predikant, tot 
1957 te Nijeveen, tot 1963 te Vlaardingen en thans te Rotterdam, zn. van Klaas en 
Dieuwke Boonstra. 

3. Jan, volgt XIIL 

XHi. Jan Laansma, geb. Huizum 25 oct, 1929, eerste stuurman grote handelsvaart, 
tr . Smallingerland 14 oct. 1954 Rommy van der Wal, geb. Drachten 26 sept. 1927, 
dr. van Binne en Aaltje Atsma /Drachten/. 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas Jan, geb. Drachten 5 juli 1957. 
2. Adelgonde Lysberth, geb. Drachten 26 nov. 1959. 
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Xf (van pag. 67). Sjoerd Klazes Laansma, geb. Lollum 12 febr. 1867, hoofdonder
wijzer, + Driebergen 13 febr 1929, tr. Maasland 11 oct. 1893 Neeltje van der 
Kooy, geb. ald. 19 dec. 1868, + Driebergen 26 jan. 1930, dr. van Jacob en Maria 
van Baaien. 

Na een korte periode in het schildersbedrijf van zijn vader te hebben gewerkt, 
behaalde Sjoerd 28 april 1885 de onder-wijzersacte, 27 aug. 1891 (te ' s-Gravenhage) 
de hoofdacte en 12 mei 1892 het diploma van de Schoolraad. Hij werd 1 juni 1885 
benoemd tot onderwijzer te Hilversum, 1 jan. 1888 te Maasland en 1 mei 1893 te 
Delft; 1 nov. 1893 werd hij hoofd der Chr. school te Axel (Zld.) en 1 dec. 1906 
hoofd der op die datum geopende Chr, school te Oostkapelle (Zld. ) Hij werkte ook 
aan de opleiding van jonge onderwijzers en stond bekend als een man, die met zeld
zame trouw zijn arbeid verrichtte; verder dan zijn roeping ging zijn begeerte niet. 
In 1924 vertrok hij met pensioen naar Driebergen, waai' hij ouderling der Geref. 
kerk werd. 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, volgt Xlg. 
2. Jacob, volgt Xlh. 
3. Douwe Auke, volgt Xli. 
4. Maria Petronella Laansma, geb. Axel 5 febr. 1900, behaalde 20 maart 1918 

de acte van bekwaamheid voor nuttige handwerken, tr. Driebergen 25 juli 1929 Ni-
co Adrianus Visser, geb. ald. 21 jan. 1902, kleermaker, zn. van Pieter en Wille-
mijntje de Boer /Driebergen/ . 
Xlg. Klaas Laansma, geb. Axel 6 jan. 1895, onderwijzer aan de school voor schip
perskinderen te Vreeswijk, daarna hoofd van een dergelijke school, de in 1927 op
gerichte L .F . Duymaer van Twistschool, te Zwartsluis; aangezien deze school 
i. v. m. het sterke verloop werd opgeheven - er waren nog slechts 15 leerlingen -
ging hij in december 1957 met pensioen; daarna gaf hij zijn krachten nog enige tijd 
aan het bibliotheekwezen te Soestdijk, + ald. 3 dec. 1962, tr. Utrecht 10 aug. 1922 
Klazina Koopman, geb. ald. 15 febr. 1895, dr. van Johannes en Grietje Schef-
fer /Soestdijk/. 

Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Laansma, geb. Vreeswijk 13 mei 1923, onderwijzeres, tr. Am

sterdam 22 juli 1963 Jacobus van de Putte, geb. Haarlem 15 jan. 1908/Amsterdam/. 
2. Sjoerd, volgt XHj. 
3. Johannes, volgt Xllk. 
4. Nellie Laansma, geb. Vreeswijk 20 jan. 1927, onderwijzeres, eerst te Apel

doorn, thans te Baarn. 
5. Klaas, volgt XII i. 
6. Margaretha Laansma, geb. Zwartsluis 6 febr. 1935, onderwijzeres, 

achtereenvolgens te Ommen, Hasselt en Utrecht, tr. Utrecht 4 mei 1965 Henk 
Bruil. 

XIIj. Sjoerd Laansma, geb. Vreeswijk 27 mei 1924, aanvankelijk accountant en ad
ministrateur te Amsterdam en 's-Hertogenbosch, daarna administrateur bij een 
schoenfabriek te Lichtenvoorde, sedert sept. 1964 werkzaam te Dordrecht, tr. Am
sterdam 31 oct. 1951 Magdalena Schut, geb. Barneveld 26 juni 1922, dr. van Ber-
nardus en Geertruida Buré. 

Uit dit huwelijk: 
1. Magdalena Johanna, geb. Amsterdam 23 april 1954. 
2. Ctiristina Theodora, geb. Amsterdam 21 juli 1956. 
3. Klaas Sjoerd, geb. Amsterdam 26 dec. 1957. 

Xllk. Johannes Laansma, geb. Vreeswijk 26 nov. 1925, aanvankelijk accountant te 
Djakarta, thans te 's-Gravenhage, tr. Moordrecht 10 jan. 1956 Klaasje Kalkman, 
geb. ald. 10 aug. 1931, dr. van Ds.Dirk Pieter en Klaasje Kuipers /Rijswijk Z.H. / . 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, geb. Djakarta 31 dec. 1957. 
2. Klazina Jacoba, geb. 's-Gravenhage 22 maart 1960. 
3. Dirk Pieter, geb. 's-Gravenhage 11 oct. 1961. 
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XII 1. Klaas l aansma, soc. drs . , geb. Zwartsluis 19 dec. 1928, aanvankelijk amb
tenaar Departement voor Maatschappelijk werk, schrijver van het "Rapport inzake 
het buurthuiswerk te Jubbega", sinds 1 jan. 1960 directeur van de Stichting Zee
land voor maatschappelijk en cultureel werk, in 1960 door de Synode der Geref, 
kerken benoemd tot lid van een commissie van advies bij kerkbouw, tr. Utrecht 15 
dec. 1954 Meertine Steenhuisen, geb. Hasselt 23 aug. 1931, dr. van Lambertus en 
Meertine Smelt /Middelburg/. 

Uit dit huwelijk: 
1. Meertine Marja Jacobine, geb. 's-Gravenhage 19 maart 1958. 
2. Claske Marjan Wilhelmina, geb. Middelburg 16 jan. 1961. 
3. Sárika Nelly Tialda, geb. Middelburg 21 maart 1965. 

Xlh. Jacob Laansma, geb. Axel 15 maart 1896, oud-directeur van "Bartimeus". 
tr. 1. Zeist 10 sept. 1924 Catharina van der Heyden, geb. Zeist 26 juli 1901, +ald. 
21 april 1944, dr. van Jan Marinus en Cornelia Stoové; tr . 2. Zeist 4 aug. 1949 
Margaretha Niekerk, geb. Utrecht 24 febr. 1906, tot. haar huwelijk onderwijzeres 
op "Bartimeus", dr. van Hendrik en Marretje Silfhout /Ze i s t / . 

Na als onderwijzer te Serooskerke en aan het Chr. blindeninstituut "Bartimeus" 
te Zeist te hebben gewerkt, werd hij na het overlijden van den directeur van dit 
instituut, G. A. Aldus (26 april 1933) tot diens opvolger benoemd. In verband met 
zijn grote verdiensten voor "Bartimeus" werd hij 30 april 1957 benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Na een 40-jarige arbeid aan het instituut ging hij in 
maart 1961 met pensioen. Naast het werk voor de Chr. blindenbibliotheek heeft hij 
tevens nog enige tijd zijn aandacht gegeven aan "de Ehze", het Chr. instituut voor 
het zwakzinnige blinde kind. De redactie van het Gouden gedenkboek van "Bart ime
us" werd hem opgedragen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelia Laansma, geb. Zeist 6 juli 1925, tr. ald. 6 sept. 1951 Johan Ar

nold, commercieel employé N. V. Philips, zn. van H. C. en N. N. /Geldrop/ . 
2. Nellie Laansma, geb. Utrecht 22 april 1927, hoofd-analyste laboratorium 

ziekenhuis "De Wijk" te Gouda. 
2. Catharina Laansma, geb. Zeist 8 nov. 1928, tr . ald. 30 sept. 1954 Johan 

Jacob Arnold Lammerts van Bueren, chem. drs . , geb. Zeist 15 mei 1928, zn. van 
Johan Jacob en Jansje Arnolda Luca /Delden/. 

Xli. Douwe Auke Laansma, geb. Axel 9 maart 1397, achtereenvolgens kantoorbe
diende bij N. V. H. Pander & Zn. , ambtenaar bevolkingsregister en sociaal ambte
naar c bij de Dienst voor sociale belangen te 's-Gravenhage, le raar esperanto, ou
derling Geref. kerk, medewerker evangelisatie-bibliotheek, sedert 1962 gepensio
neerd, tr. 's-Gravenhage 29 sept. 1926 Cornelia van der Kooy, geb. ald. 28 juli 
1904, dr. van Jacob en Adriana Lalleman / ' s -Gravenhage/ . 

Uit dit huwelijk: 
1. Adriana Laansma, geb. 's-Gravenhage 16 aug. 1927, onderwijzeres, tr. ' s -Gra

venhage 21 julil955 Annelì^rUmia, geb. ald. 29 jan. 1933, ambtenaar Dep. van Binnen
landse Zaken, zn. van Feike en Elisabeth Anna van der Veen / ' s -Gravenhage/ . 

2. Sjoerd, volgt Xllm. 

Xllm. Sjoerd Laansma, geb. 's-Gravenhage 11 febr. 1931, onderwijzer, achtereen
volgens te Honselersdijk,Vinkeveen, Gouda, Maasland en thans te Renswoude, op
richter en secre tar is -archivar is van de familievereniging Laansma, tr. ' s-Graven
hage 31 juli 1957 Elisabeth Johanna Reitsma, geb, ald. 29 juli 1934, dr. van Feike 
en Elisabeth Anna van der Veen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Elisabeth Anna, geb. Vinkeveen 5 nov. 1958. 
2. Cornelia Adriana, geb. Gouda 7 aug. 1960. 
3. Maria Petronella, geb. Maasland 18 nov. 1961. 
4. Douwe Auke, geb. Renswoude 21 febr. 1964. 

Xg (van pag. 67). Klaas Klazes Laansma, geh. Lollum 11 nov. 1871, schilder en 
kruidenier, + Lollum 15 mei 1961 (op ruim 89-jarige leeftijd, een ouderdom, die 
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nog nimmer door een Laansma bereikt werd), tr . Wonseradeel 15 mei 1897 Pietje 
Greydanus, geb. Wommels 22 juli 1872, + Lollum 25 juli 1936, dr. van Jentje en 
Taekje van der Spoel. 

Uit dit huwelijk: 
Klaas, volgt XIj. 

XIj. Klaas Laansma, geb. Lollum 8 juli 1904, kruidenier, ouderling Geref. kerk, 
was een verdienstelijk kaatser, bespeelt de grote trom in het Chr. muziekcorps 
"Asaf" te Lollum, tr. Wonseradeel 11 juli 1934 Wiepkje de Vries, geb. Lollum 1 
aug, 1908, dr. van Jan en Elizabeth Bouma /Lollum/. ~ 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, volgt Xlln. 
2. Jan, volgt XIIo. 
3. Piet, volgt XIIp. 
4. Elizabeth Laansma, geb. Lollum 14 sept. 1943, onderwijzeres te Hemrik. 

Xlln. Klaas Laansma, geb. Lollum 7 juli 1935, aanvankelijk chauffeur, thans t im
merman, tr. Kollumerland 13 dec. 1961 Elske van der Velde, geb. Kollumerzwaag 
4 jan. 1937, dr. van Sipke en Ynskje Hoekstra /Leeuwarden/. 

Uit dit huwelijk: 
1. Wiepkje, geb. Leeuwarden 13 oct. 1962, 
2. Sipko, geb. Leeuwarden 19 mei 1965. 

XIIo. Jan Laansma, geb. Lollum 4 aug. 1936, onderwijzer, eerst te Franeker, 
thans te Lemelerveld, tr. Wonseradeel 13 juli 1959 Lijsbeth Strikwerda, geb. Lol
lum 8 maart 1937, dr. van Anne Jacobs en Fettje Bruinsma. 

Uit dit huwelijk: 
1. Frederike, geb. Franeker 4 juli 1960. 
2. Klaas Gerben, geb. Lemelerveld 6 mei 1962. 
3. Anne Jacob, geb. Zwolle 24 maart 1964. 

XIIp. Piet Laansma, geb. Lollum 11 juli 1939, onderwijzer te Wommels, tr. Wonse
radeel 21 febr. 1962 Anna Fettje Strikwerda, geb. Lollum 27 oct. 1940, dr. van 
Anne Jacobs en Fettje Bruinsma. 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, geb. Bozum 10 jan. 1963. 
2. Fettsje Anna, geb. Bozum 22 febr. 1964. 

Bijlage I: Toe Laen, Laanseynde of Laansma-plaats te Wijnaldum. 

Blijkens een decretale verkoping in 1577 en het stemkohier van 1640 waren in 
die, en waarschijnlijk dus ook in de tussenliggende jaren leden van het geslacht Oe-
nema eigenaar van Toe Laen of Laens-endt. 

De eigenaar in 1640, Amelius van Oenema, was een zoon van Tinco vanOenema 
en Catharina de Blocq. Het feit, dat deze Tinco van Oenema een broer Matthijs en 
een broer Karst had, wierp nieuw licht op de naam van de eigenaar in 1546, n. 1. 
Kaerst Tijsz. of Kerste Thijszoon, wonende te Herne (= Terhorne). Omdat Tinco, 
Matthijs en Karst zoons waren van Tiepcke van Oenema en Sibrech Tico 'sdr . , 
lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat Karst Thijszoon de vader van Tiepcke van Oe
nema is geweest. 

In de aanbreng van 1511 komt ook een Oenema voor, n.1. Douwe Wilckez. Deze 
verhuurt een stuk grond, groot 30 p. m. , te Wijnaldum aan Hendrick Pietersz. De 
naam van dit grondgebied wordt niet genoemd, doch in het familieverband van de 
Oenema's gezien, zou kunnen worden verondersteld, dat hiermede Toe Laen werd 
bedoeld. 

Na deze inleiding, waarvoor de gegevens te danken zijn aan den heer D. J. van 
der Meer, volgt thans een overzicht van eigenaars en bewoners van meergenoemde 
plaats te Wijnaldum. 
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Volgens de Aanbreng der Vijf Deelen van 1511 en 1514 (dl. II, gedrukt 1952, p. 78) 
huurde "Hendrick Pieter zoen van Douwa Wilka zoen 30 pondematen" onder Wijnal-
dum. 

In de Beneficiaalboeken van Friesland van 1543 (gedrukt 1850, p. 330) komt voor: 
"Dyt naescreven zijn die landen ende renten van die prebende tot Wijnaldum, daer 
Jan Willem Cremerszoon nu ter tijt possessor van is. In 't eerst , een saete, lig
gende in een parcheel, dáer' Epe Tzummez. nu op woent ende bruyct, groot 27 pon
dematen, die summa van die jaerlijcxe huyr 22 gouden florenen, Schelte Lyaucke-
ma op't oest, Kaerst Tijsz. op't zuydt, die zeedijck op 't west, het Convent toe 
Achlum op't noordt naestlegers". Dit stuk heeft betrekking op Houkema-prebende, 
waarvan een plaats ten noorden van Toe Laen lag. Hieruit blijkt dus, dat Karst 
Thijsz. reeds in 1543 Toe Laen in zijn bezit had. 

Toe Laen wordt het eers t met name genoemd in de Uitdeeling der zeedijken van de 
buitendijksters der Vijf Deelen en aanbreng der landen daaronder behoorende, van 
1546. In het in 1879 gedrukte register , deel III, p. 260, komt onder Wijnaldum 
voor: "Tzaelingh Alyffzoon heeft ons scriftelicken aengegeven ende bij zijnen eede 
verclair t te gebruycken seeckere saete, Toe Laen genoempt, groot zijnde vier pon
dematen myt die huyssteedt, myt een stuck saetlant beclempt, wairvan den heeren-
wech ten westen ende die erven van Sicke Gratinga ten oosten naestlegers zijn; noch 
vijff en twintich pondematen fennen ende meden myt malcanderen beclempt, wair
van Houckama prebende te Wijnaldum ten oosten ende Aleff Meylema ten westen 
naestlegers zijn. . . van welcke voorscreven landen Kerste Thijszoon woonende te 
Herne lantheer es". Met nog enkele kleine, hier niet vermelde percelen was deze 
saté 42 p. m. groot. 

In de Decretale verkopingen van het Hof van Friesland (III 5, p. 242 e. v. ) komt een 
decreet van 11 juni 1577 voor, waarbij Oene van Oenema, als curator van de kinde
ren van zijn broer Hans van Oenema, toestemming krijgt tot de verkoop van een 
halve saté lands te Wijnaldum, groot 25 p. m. , "genaemt den Laens endt, d'welcke 
bij Ydts Lieuwez. als meyer gebruict worde", aan Grioelt Jellez. 

Volgens het weesboek vanBarradeel (O 4, fol. 6 07 e. v.) hadden de kinderen uit het huwe
lijk van Jan Cornelis en Geertie Claesdr. recht op een gedeelte van deze grond. 
Genoemd echtpaar, dat in 1613 huwde, heeft er waarschijnlijk ook op gewoond. 

Blijkens het stemkohier van 1640 is grietman Amelius van Oenema eigenaar van 
plaats no. 25 te Wijnaldum; meier is Sipke Free rks , tweede man van bovengenoem
de Geertie Claesdr. Sipke is dan ook meier op de kerkeplaats, no. 26. Houckema 
genaamd. 

In het proclamatieboek van Barradeel (Q 7, fol. 168) komt een acte voor van 20 ju
ni 1660: "Sipke F ree rks ende Geertie Clases, egteluyden wonende onder den dorpe 
Wijnaem, b(egeren) b(ode) en c(onsent) over de coop van veertien pondematen ge
legen onder den voors, dorpe over hooge ende leege onder de saté, bij voorn, eg
teluyden gebruyckt wordende, genaempt Laenseyndt, groot de geheele saté 
naar naem en faem 5 6 pondematen, beswaert met 10f floreen in de algemeene 
aanbreng. . . alsoo in coope becomen van juffr. Bouritius, geadsisteert met Andreas 
Catzius haar egte man". 

Uit het weesboek (O 4, fol. 607) blijkt, dat op 8 maart 1670 Rinse Jans bruiker was 
van de saté Laenseynde (Rinse was een zoon van Jan Cornelis en Geertie Claesdr.). 

Dan volgen vier acten uit de proclamatieboeken: 
"Jan Gerbens en Pijtrick Sioerds, echtelieden onder den dorpe Wijnaem, b. b. 

en c. over de coop van een achte part van seven pondematen landts over hooge en 
leege in 56 pondematen, bij de proclanianten bewoont en gebruyckt wordende, met 
floreen en andere lasten pro quota beswaert, gelegen onder voors. dorpe Wijnaem 
• . . also in coope becomen van Jan Scheltes en Brecht Foppes, echtelieden onder 
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voors. dorpe woonachtig. . . voors. achte part also verkocht en gegeven voor de som
ma van 106 goltguldens" (5 april 1676, Q 8, fol. 272?); 

"Jan Gerbens, huysman onder den dorpe Wijnaldum, en Pijttrick Sioerds, 
echtelieden, b. b. en c. op de coop van seeckere seven pondematen lant, leggende 
over hooge en leege in de saté en landen bij de proclamanten bewoont en gebruyckt, 
groot 56 pondematen, resorterende onder Wijnaldum voors. , beregtigt met een 
vrije stem, hebbende dese saté tot naestlegers de kerckvoogden van denselven dor
pe ten oosten, suyden, westen en noorden, beswaert mette huysinge, schuyre. ho-
vinge en hoyberge. . . ende ellef floreen in de algemeene aenbreng te schattinge. . . 
alsoo in coop becomen van Geertie Sijmens, tegenwoordige huysvrouw van Bartle 
Dircs, huysman tot Pijttersbierum, in desen met deselve haer man gesterckt, voor 
de eene helft, ende Sijmen Sijmens, huysman tot Wijnaldum voors. , voor de andere 
helft. . . voor de somma van 578 goudguldens en 16 penningen" (19 april 1693, Q 10, fol. 3); 

"Jan Gerbens, huisman onder Wijnaem, b. b. en c. over de coop van sekere ge-
regte derde part over hooge en leege van veertien pondematen, een vierde part van 
de zate en landen door cooper als mede eygenaar bewoont en gebruyckt, mitsgaders een 
sesde part van seecker stucklandts 't Paltie genaemt, mede onder die zate gebruyckt en 
aenbehoorende. alles met actiën, servituten. . . also in coopbecomen van OttoClaessen 
tot Wytmarsum voor de somma van 580 Carolus guldens" (5 april 1699, Q 10, fol. 196); 

"Jan Gerbens Laensma, bijsitter van Barradeel, b. b. c. en inwijsinge over de 
coop van een deftige stemdragende halve zathe landts gelegen onder Wijnaem, 
Laanseynde genaemt, groot in 't geheel 56 pondematen, drie eynsen, vijftien pen
ningen, ses roeden en drie voeten en in't geheel beswaert met ellef floreenen inde 
algemene schattinge, ende met huysinge, schuire en plantagie c a . . . . alsoo in coop 
becomen van de heer Willem van Haren voor drie sesde parten, van de heer Corne-
lis van Scheltinga voor twee sesde parten en van de heer Ernst van Haren voor één 
sesde part" (15 maart 1702. Q 11, fol. 9). 

Jan Gerbens had dus in 1702 geheel Laenseynde, groot ruim 56 p. m., in bezit. In 
1698 vermeldt het stemkohier bij plaats no. 25 nog: eigenaars Willem van Haren 
voor l /4 , Cornelis van Scheltinga voor l /4 , de ontvanger Jan Gerbens voor l /4 , 
Jan Gerbens, Otto Clasen en Wijbe Ipes- samen voor 1/4 (de laatste twee papist); 
bruiker Jan Gerbens. Jan is dan tevens bruiker van de kerkeplaats (Houckema). 

In het floreenkohier van 1700 komt de plaats zonder nummer voor: 
eigenaars Willem van Haren voor 1/4, Cornelis van Scheltinga voor 1/4 en Jan Ger
bens voor de helft; bruyker Jan Gerbens. 

In het floreenkohier van 1708 komt onder no. 25 voor: 
Jan Gerbens Laansma, eigenaar en bruyker; de burgemeester Dr. Sloterdijk ten 
oosten, secretariske Boelens ten zuyden, Dijx Delten ten westen, Houkema laen (! ) 
ten noorden; groot 56 p. m. , belast met 11 floreen. 

In de volgende kohieren (tot 1858) komt deze grond vrijwel steeds voor onder no. 26: 
1718 Jan Gerbens Laansma eigenaar en bruiker van 12 p. m. 
1728 oud raad fiscaal Alef van Idsinga (voor het hornleger) en Ype Sijmens (voor 39 
p .m. ) eigenaars; Ype Sijmens (schoonzoon van de in 1720 overleden Jan Gerbens) 
tevens bruiker. 
1738 en '48 Ype Sijmens eigenaar van 3 en bruiker van 12 p. m. 
1758 en '68 Ype Sijmens eigenaar van 2-| en bruiker van 30f p. m. 
1778 Sijmen Ypes (zoon van Ype Sijmens) eigenaar van 2-f en bruiker van 30 | p. m. 
1778 Sijmen Ypes erven eigenaars van 2-§- p.m. en Claas Cornelis (gehuwd met Neel-
tje Jarigs, weduwe van Sijmen Ypes) bruiker van 2\ p. m. 
In het proclamatieboek: "Sipkjen Simons, huisvrouw van en gesterkt met Auke Dou-
wes, mr. bakker te Wijnaldum, b. b. en c. en inwijsinge over de coop van zeeker 
hornleger en stuk bouwland, groot vijf pondematen, geleegen onder den dorpe Wij
naldum, bij Claes Cornelis cum uxore in huur tot St. Petry 1804 voor 38 Carolus 
guldens. . .met een huis en schuur, de vrouw kooper se in eigendom behorende, en wel
ke volgens contract van 18 december 1793 door de grondeigenaar kan worden gevor
derd dat weggebroken word. . . in de aanbreng no. 26 te Wijnaldum en hebbende tot 
naestlegers Jan van Echten weegens sijn dogter ten oosten, de rijdweg ten zuiden, 
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de oude dijk ten westen en de armelanden ten noorden. . . aldus in coop bekomen van 
Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, woonagtig te Sweins, voor 1100 Carolus 
guldens" (28 oct. 1795, Q 21. fol. 92). 

Volgen weer de floreenkohieren: 
1798 wed. Auke Douwes (Sipkjen Simons, dochter van Sijmen Ypes) eigenares van 
l\ p. m. en Claas Cornelis bruiker van deze 7i p. m. 
1818 Foppe Johannes Laansma (tweede man van Sipkjen Simons) eigenaar en bruiker 
van 24§ p. m. 
1828 Foppe Johannes Laansma en zijn stiefzoons (zoons van Auke Douwes en Sipkjen 
Simons) Simon en Douwe Aukes Laansma eigenaars en bruikers van resp. 8, 5 en 8 
p. m. (Douwe Aukes Laansma verkocht zijn aanpart 8 mei 1830 aan Joh. Hiddinga. ) 
1838 Simon Aukes Laansma eigenaar en bruiker van 91 roeden. 
Tietje Foppes Laansma, huisvrouw van Gerben Pieters Andringa, kreeg 21 jan. 
1843 als enig erfgenaam van haar vader Foppe Johannes Laansma 3 bunder 12 roe
den 40 ellen land, waarop een huis. Deze grond is 1858 in het bezit van Jan Pieters 
Blanksma en dan belast met ƒ 1.21; als kadastrale nummers worden opgegeven: 
Kad. gem. Sexbierum, sectie A nos. 60, 73, 80 (het huis) en 81. 
De 92 roeden 40 ellen grond (belast met 14 stuivers), voorheen in eigendom en ge
bruik bij Simon Aukes Laansma, zijn bij ondershandse koopbrief (Harlingen 9 juni 
1852, geregistreerd Bolsward 27, overgeschreven Leeuwarden 28 aug. 1852) over
gegaan op Auke Simons Laansma. 
1858 (laatste floreenkohier) is Auke Simons Laansma eigenaar en bruiker van ge
noemde landerijen: D.V.O. Sexbierum, sectie A, no. 46 (bouwland), groot -. 92. 40 ha. 
Een deel hiervan werd 1870 verkocht-aan Cornelis Johannes Knegjes te Wijnaldum, 
de resterende grond 1884 aan Arjen Blanksma te Wijnaldum. 
De volgende eigenaar droeg de naam Bakker; hij liet 1901 de eeuwenoude Laansma-
plaats afbreken wegens bouwvalligheid. De kop-hals-romp boerderij werd toen ver
vangen door een stelp. De eerste steen werd 8 juni 1901 gelegd door de 12 jaar ou
de Thomas G. Bakker. Men gebruikte voor een deel de oude stenen; de toegang tot 
een zeer oude melkkelder, waarvan de vloer met rode en groene tegels (estrikken) 
was belegd, werd bedekt door een houten vloer. Bewoner van de nieuwe stelp werd 
Gerben Dijkstra. Van c. 1930 tot '37 woonde Bertus Walsma van Terschelling er; 
deze vertrok naar Witmarsum. 

Op een verkoping in 1939 verkochten de erven Wopke Jans Bakker de boerderij aan 
Sjoerd Bontekoe van Berlikum; deze verkocht haar in 1940 weer aan den heer K. 
Westra van Sexbierum. Pachter werd toen de heer K. Tigchelaar, die thans nog 
als eigenaar de plaats met zijn gezin bewoont. 

Kort voor hij de boerderij kocht sloeg op 4 juli 1947 de bliksem er in; het gevolg 
was, dat slechts de muren bleven staan. De Franeker Courant van 8 juli d. a. v. be
vatte hieromtrent het volgende bericht: "Vrijdagavond sloeg tijdens het onweer het 
hemelvuur in een stelpboerderij te Roptazijl onder Sexbierum, bewoond door de 
heer K. Tigchelaar en eigen aan de heer K. Westra te Sexbierum. Dadelijk stond 
het gehele gebouw in vlammen, waartegen de brandweer uit Sexbierum weinig kon 
uitrichten. Slechts drie kinderen en een paard, alsmede enig huisraad kon nog wor
den gered. Woonhuis met inboedel, schuur met inventaris en 20 voer hooi werd 
een prooi der vlammen. Een varken en een aantal konijnen verbrandden. De boer
derij was verzekerd. " 

Na deze brand ontdekte men bovengenoemde kelder, aangezien het houten plankier 
eveneens was verbrand. Men heeft een deel van deze kelder thans weer in gebruik, 
een ander gedeelte is dichtgegooid. Bij de herbouw van de plaats maakte men ge
bruik van drie van de stelpmuren (waarin de steen met inscriptie van 1901 nog aan
wezig is), zodat de huidige boerderij in feite voor een deel nog bestaat uit de oude 
stenen van Laansma-plaats. 

De boerderij ligt op een kleine terp en is aan drie zijden omringd door een smalle 
gracht en singels. Zeer duidelijk is ook te zien, dat Laansma-plaats of liever Laans-
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eynde gebouwd werd aan het eind van een laan, de laan, die van Wijnaldum voert 
naar de Hornestreek, oude dijk of heerewech. 

De verklaring van de naam Laansma ligt nu voor de hand: Jan Gerbens leidde de 
naam af van de laan, aan het "eynde" waarvan zijn woning lag. In 1700 en '01 noem
de hij zich Laanstra, een logische plaatsaanduiding dus, welke naam hij in 1702 
wijzigde in Laansma, hetgeen zal betekenen: afkomstig van de laan. 

Bijlage II: Houkema-leen te Wijnaldum. 

Er is over Houckema-prebende nog al wat te doen geweest en daar kan men 
- het klinkt wat vreemd - dankbaar voor zijn. De strijd om de goederen van dit leen 
is er namelijk de oorzaak van, dat een dikke portefeuille met oude documenten nog 
thans een vrij volledig overzicht geeft van de lotgevallen van Houkema-leen. Het 
leen omvatte "an olden dijck zaet ende fenlanden vyer ende twintich pondematen, 
item fenlandt an de Halle vijff pondematen, item fenlandt bij den kerck daerdehalff 
pondemate", tezamen dus 32-| p. m. 

Het stichtingsjaar ligt omstreeks 1490. Blijkens genoemde stukken stichtte 
Douke Doukes van Tzurnmarum Houckema-prebende in de kerk van Wijnaldum voor 
zijn zoon. De bedoeling van deze prebende was, dat minderjarige personen konden wor
den opgeleid tot priester . Anderen zullen intussen de missen moeten lezen en zijzelf 
worden geacht het priesterschap te aanvaarden als ze 25 jaar oud zijn (of ze moeten 
voor het beneficie bedanken). De patroon van de kerk had het recht, de beneficien 
uit te geven. De bezitters vaneen beneficie werden klerk genoemd (mogelijk was een 
der eerste klerken Heer Sijdts, genoemd in de Aanbreng van 1511). 

Het eers te stuk betreffende Houkema-leen, dat e. e. a. i l lustreert , dateert van 
20 mei 1527: "Den edelen welgeboren Heren Georgien Schenck frijheer tot Touten-
burch, Keyserlijcke Majesteyts stadtholder generael in Friesland. Met aenbiedinge 
onser gehoorsame dienste geven wij Epe Lyauckema, Heer Joannis pastoir in Har-
lingen, Heer Femme pastoir in Wijnaldum met den kerckvoochden ende geheele ge
meente des kerspels Wijnaldum oetmoedelijck te kennen, dat voerscr . onse prae-
bende deur affgangh des weerdigen Heeren Hans nu cortelijcx ledich geworden is. . . 
onse aldergenaedichsten Heere toe verlienen van recht toestiet ende wij mit goeden 
betrachtinge bevinden dat die eerbare ende doechsame Sijbrand Sijbrandsz. clercq, 
tegenwoordige's brieffs thoner, voer genoemde onse praebende ende de luyden 
daertoe behorende in de Godes diensten ende goede informatie voer te staen, abel 
ende wel befaen is. . . t 'Oerconde hebben wij Epe Lyauckema, Heer Joannes, Heer 
Femme, kerckvoochden sampt die gemeente des kerspels voors. gebeden den ge-
strengen edelen vhesten Fr i t s van Grumbach, Keyserlijcke Majesteyts drossart tot 
Harlingen ende grietman over Barradeel om dese nominatie voor ons te besegelen" . 
Uit deze oorkonde blijkt dus, dat in 1527 de kerkvoogden van Wijnaldum verzoeken 
als klerk aan te stellen Sijbrand Sijbrandsz. aangezien een Heer Hans gestorven is. 

Bij het proces, dat in 1614 aangegaan werd om de goederen van Houkema-leen, 
zijn stukken overgelegd, waaruit de namen van de achtereenvolgende beneficianten 
van het leen blijken. 

Na het overlijden van Sijbrand Sijbrandsz. werd op 17 april 1540 met de mees
te stemmen gekozen een Heer Pieter; pastoor is dan Heer Dirk. 

Na Heer Pieters overlijden werd Jan Willems Cremer bezitter, hetgeen wordt 
bevestigd door de volgende inschrijving in de Beneficiaalboeken van 1543: "Dyt 
naescreven zijn die landen ende renten van die prebende tot Wijnaldum, daer Jan 
Willem Cremerszoon nu ter tijt possessor van is. In't eerst een saete. . . groot 27 
pondematen. . . Item. noch een parcheel groot vijff pondematen. . . Item, noch twee 
parcheelen groot acht pondematen". 

In 1551 waren Sijbrant Jellesz. en Anna Hessels patroon van Houkema-leen. 
Omdat op 20 juni van dat jaar Jan Willems Cremer het leen verlaten heeft, kiezen 
zij Ryntzie Douwesz. als klerk. 28 mei 1554 verzocht Douwe Douwes (nogmaals) 
om zijn zoon Rintzie Douwes klerk van Houkema-leen te laten zijn. 16 oct. 1566 
werd nog eens verklaard door pastoor Nonesius en door Anna Hessels, patroon, 
dat Rintzie Douwes "clerck des bysdoems van Utrecht" is. Omstreeks dien tijd 
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dienden Thomas Nonesius pastoor te Wijnaldum en de kerkvoogden Laurens Lyau-
ckesz. , Pieter Heeresz. en Jacob Eysses een klacht in bij de landvoogd, de graaf 
van Aremberg, dat Ryntzie Douwes de verplichte diensten vanwege de prebende niet 
liet doen. Sedert werden deze diensten steeds door een gequalificeerd priester gedaan. 

In 1580 werden op last van Gedeputeerde Staten door Tzyalling van Sixma, griet
man van Barradeel, en Gerlacus de Fr i so al de kerkelijke goederen in deze griete
nij beschreven, als lenen, pastorieën, prebenden en vicarieen, dus ook Houkema-
prebende te Wijnaldum. Uit deze beschrijving blijkt, dat de bruikers van de onder
scheiden stukken land zijn: Peter Cornelisz. (24 p.m.), Hendrik Michielsz. (5 p.m.) 
en Evert Gerritsz. ( 3 | p. m. ). 

Zeer duidelijk kwam steeds naar voren, dat niemand op de een of andere wijze 
recht had op het bezit van dit leen: men werd gekozen of niet. Nu was het de laatste 
wil van Jan Houkema geweest, dat zijn goederen op die van Doekema "als sijn sib-
sten bloede" zouden komen. Daarbij werd bepaald, dat er van de erfgenamen altijd 
één moest worden benoemd tot patroon van het leen; dit was dus het enige recht, 
dat die erfgenamen bezaten. 

Het zijn dan de afstammelingen van deze Doekema's, die omstreeks 1614 hun 
vermeende rechten in een proces gaan verdedigen. Een Hessel Doekema moest in 
het begin van de 16e eeuw (mogelijk omstreeks 1510) om een onduidelijke reden naar 
Terschelling vluchten. Tijdens het naar land rijden geraakte hij in een wiel en ver
dronk. Hij liet alleen een dochter na, Anna Hessels, nauwelijks een half jaar oud. 
Deze en Douwe Douwesz. waren de ouders van Rintzie Douwes, en diens kinderen, 
bij monde van Rintie Rintzes, gaan om het bezit van Houkema procederen. 

Op 6 juni 1614 werden enkele getuigen opgeroepen door Aede van Eysinga, com
missar is van het Hof van Friesland, op verzoek van Jan Cornelisz. en Benedictus 
Seerpsz. , volmachten van Wijnaldum. Deze getuigen waren: Epe Cornelys, wonend 
te Herbayum, oud 56 jaar; Dirck Pieters , wonend te Oosterbierum, oud 67 jaar; 
Lijsbet Thomasdr. , weduwe van Jan Jansz. , wonend binnen Harlingen, oud 67 jaar 
(zij was de dochter van pastoor Thomas (Nonesius) te Wijnaldum en verklaarde, dat 
zij zich herinnerde, dat in de zaal van de pastorie wel maaltijd werd gehouden en 
dat Rintzie Douwes daarbij was als gekozen klerk van Houkema-leen); Tyaerdt Lous, 
secretar is van de stad Harlingen en gewezen secretar is van Barradeel, oud 55 jaar. 

Het onderzoek werd gesloten 26 sept. 1614; steeds antwoordde Rintie Rintzes 
op alle vragen ontkennend. Hij wist niets! In het bijzonder, toen hem gevraagd werd, 
of hij wel eens van Houkema-leen had gehoord: Houkema kende hij wel, maar een 
dusgenaamd leen was hem onbekend. 

Eerst 6 febr. 1616 viel de beslissing: het leen werd door het Hof in wettige ei
gendom toegewezen aan de kerkelijke gemeente Wijnaldum. 

De eigendommen werden overigens nog wel eens uitgebreid. Zo verkocht 18 ju
ni 1623 Jan Gerbens te Wijnaldum aanBartle Jans en Wijpcke Tjaerdts, gecommitteer
den van Houkema-leen, 5 p.m. 8 einsen 7 penningen en 1 roede landvoor 151 goudgulden. 

Volgens het stemkohier van 1640 is bruiker van de 32 p.m. land Sipke Freerks ; 
het kohier van 1698 geeft als bruiker Jan Gerbens, de stiefzoon van Sipke Free rks . 
Het floreenkohier van 1708 noemt wederom als bruiker Jan Gerbens Laansma en 
het stemkohier van 1728 Ype Sijmens, schoonzoon van deze Jan. 

Deze familie blijft Houkema-leensplaats vele jaren gebruiken. De grond werd 
tenslotte (na 1812) voor een deel gekocht door Foppe Johannes Laansma; in 1818 
zijn hij en zijn dochter Tietje Foppes Laansma mede-eigenaars. 

In 1850 waren Tjipke de Jong, Jan Pieters Blanksma en Rients Watses Abma 
eigenaars en bruikers. 

Bijlage III: Testament van Rinse Jans (1668). 

Op huyden den 16 february 1671 compareerde in de griffie 's Hoffs van F r i e s -
landt Ente Wijntses en exhibeerde seeckere originale testamente van Rinse Jansen, 
versoeckende 'tselve alhier ten fideícommissaire registratieboec geregistreert te 
hebben, luydende soo volgt: 

In den name Godes almachtich amen. Alsoo er niet seeckerder is als de doodt 
en niet onseeckerder als de tijt en uyre van dien, soo is ' t dat ick Rinse Jansen, 
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huisman tot Winaem, 'tselve heb over gedacht en niet gaern intestaet deser werelt 
willende overlijden, daerom na rijpe deliberatie, met voorbedachten gemoede, son
der ijmants inductie off persuasie, heb doen beschrijven mijn uytterste en laeste 
wille, om alsoo voor te comen alle twistige verschillen, die andersins nae mijn doot 
mochten comen te ontstaen. Alle uytterlijcke willen voor desen gemaeckt doe ick te 
niete mits desen, willende en begerende dat desen alleen bestaen en effect sorteren 
sal 'tsij als een testament solemnel, nuncupatyss codicil, gifte bij levende lijve 
ofte ter oorsake des doots, off eenige rechte solemniteyten andersins gerequireert 
meugende worden, soo wil ick echter dat desen geachtervolght en naegecomen sal 
werden, bij poene die sich hiertegens opponeert verliesen sal den portie hem off 
haer andersins bij ongehoorsaemheyt toegeleyt, 'twelk sal accresseren den goet-
willigen onderholder deses mijnes eernstigen wille. 

Mijn edele ziele derhalven in de genadige bescherminge van Godt almachtig 
mijn hemelschen vader bevelende en mijn lìchaem een eerlijcke begraffenis der 
aerde, om ten jongsten dage met alle gelovige en uitvercorene kinderen Godts op-
geweckt en ter euwiger vreugde ingevoert te werden. Komende daermede tot dis
positie mijner tijtlijcke nae te latene goederen, soo legatere ik testator aan Geertie 
en Sijmon Sijmons, mijn volle broeders kinderen, t' saem een pondemate landts ge
legen ten oosten van de Wijnaemer vaert, met conditie soo de twee kinderen komen 
te sterven sonder wetlijcke descendenten, soo sall het pondemate landts keren aen 
mijn halffbroeder Gerben Jansen tot Schingen off sijne erven. Noch soo legatere ick 
testator aen de Wijnaemer kercke, Wijnamer gemene armen en Wijnamer diaconen 
elx tweehondert Carolus guldens. Item soo legatere aen mijn moey Auck Claeszen 
tot Bri tser t , de weduwe van Fedde Claeszen, de somma van vierhondert Carolus 
guldens, edoch soo wanneer sij komt te versterven, sal 'tselve keren en devolueren 
aen Trijn Claeszen tot Wijnaem, mijn moy, off desselffs erven. Item soo legatere 
ick aen Trijn Claeszen, de weduwe van Doede Everts, de somma van sevenhondert 
Carolus guldens, en sij verstervende, zal sulx op haer erven keren. Noch legatere 
ick aen Jan Gerbens tot Wijnaem vijffhondert Carolus guldens, mijn mantel en een 
gouden rinck. Item aan Jan Scheltis tot Sexbierum dryehondert Carolus guldens en 
aen Trijntie Scheltis mede tot Sexbijrum insgelijx dryehondert Carolus guldens. 
Voorts soo ordonnere, nominere en instituere ick testator tot erffgenaemen mijner 
verdere naergelatene goederen te weten Gerben Jansen op de Schingen, Ente Wijn-
sen en Antie Gerbens echtelieden tot Tzum, Tjalling Buwes en Trijntie Gerbens 
echtelieden tot Pingjum, Ruirtie Gerbens op de Schingen, Jan Gerbens tot Wijnaem, 
Jan Scheltis en Antie Bauckes echtelieden tot Sexbierum, Simon Scheltis tot Ach-
lum en Trijntie Scheltis tot Sexbijrum, om onder haer acht erffgenaemen in alle 
minne en vrindtschap mijn voors. goederen te parten en te deylen, met conditie, 
dat bijaldien Gerben Jansen cum uxore comen te overlijden, soo sullen de goederen 
aen hunlieden gemaeckt devolueren op Gerben Jansens kinderen, en bijaldien een 
van de drie mede erffgenamen te weten Jan, Trijntie off Sijmen Scheltis quam te 
versterven, soo sal de aenpart van de overledene op diegene devolueren, die van 
de drye overich en in leven blijv. 

Desen dan mijn bondigen testamente, uytterste en laeste wille zijnde, heb ick 
desen in waren oirconde met mijn gewoontlijcke subscriptie bevesticht en tot meer
dere vasticheyt bijeen doen vergaderen, versocht en gebeden de naebenoemde ge
tuigen, om desen nae vereyste van Keyserlijcke wetten en usantie van desen lande 
te onderteeckenen, gelijck oock van haerlieden, met name Jan Ulbes mr. stadts-
metzelar, Geert Muyl opperman, Har men Meynerts metzelarsgesel,Hoyte Dircx steen
houwer, Wopke Willems insgelijx steenhouwer en Cornelis Walsweer advocaet alhier is 
gedaen, naedat de getuigen hadden horen verclaren desen des testators uytterste 
en laeste wille te zijn, hen van woorde tot woorde, gelijck oock ons, te vooren ge-
lesen zijnde, bevindende de testator in goeden gesontheyt, sinnen en memorie, met 
aenneminge van den testator cost en schadeloos te guarranderen en te ontheffen, al
les in een context, sonder van elcanderen te scheiden voor dat alles was verricht, 
heden binnen Harlingen. den 14 mart i i 1668, ten huyse van Cornelis Walsweer. 

Was onderteeckent Rinse Janszen, Jan Ulbis, Doede Jansen, Syerck Gerbens , 
Hoyte Dircks, Geert Mul, Harmen Meiners, Wopke Willems. Me presente C. Wals
weer, met eenige haelen. 

(Archief Hof van Friesland, EEE 4, fol. 33. ) 
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15 juni 1960 werd te Gouda de familievereniging "Jan Gerbens Laansma" opgericlr 
met als doel de versterking der familiebanden, het verzamelen van gegevens be
treffende de familie, het uitgeven van een uitgebreid familieboek en het houden van 
familiedagen. 

In 1964 ontwierp de secre tar is -archivar is , S. Laansma, een familiewapen Laans
ma. Beschrijving: gedeeld: I. de Fr iese adelaar; II. in zilver een zwart huismerk. 
Helmteken een groene klaver. 

Het huismerk werd gebruikt door de stamvader Jan Cornelisz. , die er ook zijn 
trouwacte (1613) mee tekende. Zijn kleinzoon Jan Gerbens Laansma (1648-1720') 
was erfgezeten boer te Wijnaldum enmederechter van BarradeeL Dit bijzitter schap 
is gesymboliseerd door de Fr iese adelaar; het feit, dat hij en vele generaties na 
hem boer waren wordt tot uiting gebracht in het helmteken, de klaver. 
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LEEUWARDER BEGRAFENISSEN "MET DE WEZEN", 1636-1721. 

Uit de administratie van het Leeuwarder Old Burger Weeshuis werd een aantal 
posten genoteerd, voornamelijk betrekking hebbend op begrafenissen van plaatsge
noten, waarbij de rode wezen de lijkstoet hadden gevolgd. 

Bij de latere inschrijvingen is aan het slot tussen haakjes de plaats aangeduid, 
waarheen de overledene werd vergezeld. (Daarbij zijn de volgende afkortingen ge
bruikt: 

Galileër kerk, Tweebaksmarkt 
Grote of Jacobijner kerk 
Jacobijner kerkhof 
deel van Oldehoofster kerkhof, 
tuskerk van Oldehove. 
Oldehoofster kerkhof 
Westerkerk, Bagijnestraat. ) 

De ambtelijke Leeuwarder begraafboeken beginnen eerst, in 1687 en vertonen een 
hiaat van 1692 tot'1723; slechts dertien begravingen van deze lijst bleken daarin ook 
voor te komen. 

Gal. 
Jac. 
Jac. 
Old. 

Old. 
W. k 

k. 
k. 
kh 
k. 

kh 

binnen de muurresten van de v. m. St. Vi-

W. DOLK. 

1636 sept. 

oct. 
nov. 

1637 juni 

aug. 
oct. 
nov. 

1638 febr. 
juni 
sept. 
nov. 

dec. 
1639 mei 

juni 
juli 
sept. 
oct. 
nov. 

1642 febr. 
juni 
aug. 
sept. 
nov. 

1643 jan. 
juni 
juli 
dec. 

8 
16 
4 
10 
15 
19 
20 
9 
4 
8 
14 
23 
1 

20 
6 
18 
29 
27 
16 
7 

31 
10 
1 
1 

10 
10 
9 
17 
1 
10 
17 
1 
4 
2 
10 

in 't swart kruijs 
in de drie kroonen 

timmerman 

den ouden nappendraijer sijn zoons wijff 
de seepsieders zoon, op de smalle sijde van de Niuwe Stadt 
Jancke Jans, de dochter van Jan Willems, wever op Niuwe Bueren 
joncker Jarighsma, in de Bontepapesteijgh 
Aíitie Hettis, op de Turffmerckt 
Cornelis de Roos, bij de Franciscus pijp 
Jelcke van Aijsma, als weeshuijsmoeder 
Mattheus Everardi, notarius publicus 
den E. heer Pruijsens salighe huijsvrou 
Maijcke Duwene, als weeshuijsmoeder 
een oude frijster genaemt Rixst Goffis • 
Reijnar Jellis s. huijsvrouwe 
IJmck Jorijts 
Jacob Claessen, 
Aeltie Hendricks, 
doctor Nienhuijs 
Harmen Jansen, 
Pijter Hettis 
Marij Gerliffs, bij de Hoexsterpoort 
Jancke Jans, huijsvrouwe van Jan Oedses, naest de zon 
mr. Jochems huijsvrouwe 
Theodorus Engelbarti, priester in de Bontepapesteijgh 
de E. Oedts IJpckis 
Tierck Gosslings Scheltinga s. huijsvrouwe 
Jan Oedses, naest de zon 
Joris Jacobs dochter 
de E. schepen Tiaerdt Eelckis, mede vooghd van t weeshuijs 
Frouwck Hessels, in t gasthuijs 
Antie Dircks, de huijsvrouwe van Hessel Cornelis 
Sijtske Joostes, mede weesmoeder 
Wijtse Riencks 
Antie Jacobs in S. Jacobs straet, in Dirck Alberts kelder 
de E. heere Nijssen huijsvrouwe 
Antie Hettis, gewoont in de Sijniorij, met Hans Michiels 
Pijter Annis, onder de Niuwe Toorn 

12 Geert Jans, turffdrager, bij Waabbe Wisckes brugghe 
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644 jan. 

febr. 

mrt. 
apr. 
juli 
aug. 
oct. 
nov. 

645 febr. 

mrt. 

apr. 
juni 

juli 
oct. 

18 
26 
11 
12 
7 

18 
5 
4 
16 
17 
6 
16 
14 
16 
20 
21 
24 
17 
22 

7 
2 

25 

646 jan. 
jan. / 

febr. 
mrt. 
sept. 
dec. 

647 jan. 
mrt. 
apr. 

mei 
juni 

juli 

aug. 

30 
febr 

15 
25 
2 
10 

15 
28 
28 

11 
3 

15 
22 
11 
21 
1 
5 

12 

sept. 
oct. 
nov. 

648 jan 
mrt. 
apr. 
mei 

22 
28 
14 
24 
6 
5 
5 
14 

Reijnar Jansen Post, op t Weeshuijsbuijren 
Antie Liuwes, huijsvrouwe van Liuwe, hoijckmaker 
Reijnar van Petten 
Aede Poppes, deurwarder 
Willem Lubberts, op de Tuijnen 
Foockeltie Glinstra 
mijnheer Gravius 
Madaleentie, een olde vrijster in de Slotmakersstraet 
Fonger Cramer 
Cornelius Gellius, notarius publicus 
Commerke Velsius, huijsvrouwe van de E. heere Rispen 
Orsel, in gasthuìjs 
Grietie Aijsma 
Fenne Jans dochter, eertijdts in t weeshuijs opgevoedt 
Janneke Davidts, in de Grote Kerckstraet 
Douwe Douwes, hoedmaker 
de E. joncker Gorrelt van Juckema op Cambuijr s. huijsvrouw 
de E. heere Hobbe van Aijlva 
heeftReiner, pottebacker op t Fliet, reeds bij zijn leven 50 g. g. be
taald, opdat de wezen hem ter aerde souden volgen 
Dirck Alberts, boeckedrucker 
ontvangen 312 Car. g. 15 st. 8 p. van de Oostindiaensche camer van 
Enckhuijsen wegens gage van Andries Douues, op een schip over
leden, wiens erfgenaam Fijcke Jans in het weeshuis is opgenomen 
Antie Douwes weeduwe, huijsvrouwe van + Douwe Douwes, hoed-
maecker 
L-iuwts Wijbbes, op de breed sijde van de Niuwe Stadt 

legaat van Bertel Rinnerts, in Jan (de) Doodtshoff gestorven, uit
gekeerd door de weduwe Jouck Dircks en de erfgenaam Claes Jan -
sen, meullenaer ende backer tot Rienster meullen, bij Weijdum 
Sijbe Piers , brouwer aen de Vischmarckt 
Sijmen Jell is , op het Heeren waltie 
Hessel Meilis, metselaer in t gasthuijs 
Agghe Sasckers, op de buijren van Pijter Sijbrens, biersteecker bij 
Hoexster poort 
Janneke van Marssum 
Antie Allerts 
ontvangen het legaat van juffrouw Maria van Swart(s)enburgh, over
leden huisvrouw van joncker Albert van IJminga 
Benedictus Haerckes, gortmaker op de Waese 
ontvangen van Julius Eckes, provenier in het gasthuijs, 20 Car. g. 
wegens Geeske Ottes, in het gasthuijs gestorven, daer luijden van 
Oldenborch erffgenamen van zijn geweest 
Trijntie Alberts (huisvr. van Albert Ulckes), in t gasthuijs 
Haentie Pijbes, laeckenbereijder 
Antie Jans, de huijsvrouwe van Jan Hepcker 
Pijtrick Simmingha (Jac. kh.) 
Aeltie Siurdts Sterckenburghs, op die Niuwe stadt 
Geertie Hees, (dr. ?) van Antonius van Hees, boumeester en wees-
vaer 
ontvangen van monsieur Gabbe van Meijntsma een legaat door doctor 
Hector van Meijntsma 
de huijsvrouwe van Haecke, chirurgijn bij Hoecxter poort 
ontvangen van Hans Meijers van Schein een legaat van zijn huis vrouw 
Janneken Fabers , Wopke Fabers huijsvrouwe 
Trijn Geerts, in het gasthuijs 
Goslijck Pij ters 
Broer Doeckes, in de Cleine Kerckstraet (Old. kh. ) 
Jan Wouters huijs(vrouw?) 
de weduwe van Dirck Alberts 
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weduwe van den raadsheer jonker 
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20 

Gerben, bleecker 
ontvangen van juffrouw Occema, 
Frans van Jongema 200 Car. g. 
Sieds Doeckes, op de smalle (zijde) 
waegh 
Michiel Saeckis wijfs moij 
Jooris Jacob(s) 
Heer Wijttes, een priester 
Botte Jellis, op de Nije stadt in die 3 Prince daelders 

of 4) mijnheer Nijs 
Sijke Lenerts, weduw van Hendrick Pieters , olde Duijnkerker 

(comende van Doecum, van de Wirdemer poort op Jac. kh. ) 
Jan Wouwters, de swager van Jooris Jacobs in t swart kruijs bij de 
Vismarct 
Eene Felsen, buijtenvoochdesse van t weeshuijs 
Sieds Cramer, op de Tuijnen (Old. kh. ) 
ontvangen van monsieur Agge van Marsum 300 Car. g. voor een ver
eering van zijn wijlen heer vader de burgemeester Hendrick van Mar
sum 
Eppe backers dochter, huijsfrouw van Hendrick Pijtters (W. k.) 
Ritsche Nijenhuijs 
Pijtter Agges 
Dirck van Aersen 
de huijsfrouw van Pijtter Cornelis, cnoopmaker 
Pijtter Corneles, cnoopmaecker in de Speelmansstraet (Old. kh. ) 
de boumeester Anthonis Hees, voocht van t. weeshuijs (Old. k. ) 
de huijsfrouw van dr. Lollijs 
ontvangen van doctor Barnardus Fulenius, professor te Franiker, als 
geauthoriseerde curator, een legaat van Boccatius Pontanus, in Oost-
indien gestorven 
Antie Ruerds, aen de Doele pijp 
Jancke Johannis van Echten 
ontvangen van Claes Rycx voor een legaet wegen het affsterven van 
syn eerste huijsvrouwen vaeder 16 sijlvere ducatons 
heer Agge van Marsum, van de Oranjewal (W. k. ) 
d'oude hopman Dirck Annes, in de Groote Hooghstraet onder de toorn 

(Old. kh.) 
de boumeester Aebelis Theodoris 
Sible Watzes Reen 
Cornelis Auckes huijsfrouw 
de priester Johannis Spangius 
Claes Douwes, goutsmit 
Siouck Jacobs in de S. Jacobs straet in t vergulden wijnhuis 

(Old. kh.) 
ontfangen wegen het weeshuys door handen van Claude Fonteyne in 
geit de summa van een hondert Rycxdaelders van breucken hem door 
de Edele Heeren Gedeputeerde aen het weeshuys der stadt Leuwer-
den geordonnert te betalen. Noch ontfangen als voren van Claude Fon
teyne in geit 60 ducatons tot betalinge van het gene hij aen het wees
huys schuldich van arbeytsloon wegende weesjongens byhem gewoont 
hebbende 

1651 jan. 

mrt. 
apr. 

26 

3 
3 

14 
9 

11 

11 

Geijske Rij ex van Os, weduw van 
wall 
Griet Hendrecks, weduw van Jan, 
Ipke Classen, op de Tuijnen 
Jeldu Reen 
jonker Gerolt van Juckema 

ie grietman Gravius, van deEe-
(Jac. k.) 

sweertveeger (W. k.) 
(tot op t Schaveneck voorgegaen) 

(tot op de Weese gevolcht) 
(Jac. k. ) ontvangen van Jacob Jacobs in t wijnhuis 12 Rijksdaalders door het 

versterven van zijn wijlen huijsvrouw 
ontvangen van doctor Tiberis Thomae weegen seecker bespreek bij 
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zijn wijlen vader mester Thomas aen t huijs bij monde besprocken 
Jelle Henrix Hanenburch 
Grietie Hansis, achter die Nieuwe Oosterstraet 
Dr. Roijer, in de Korfmaeckersstraet 
Machteltie Watzes, wedue van Ritsche Nienhuijs 
monsieur Gercke Cathzius 
Harmen Aennes wijfs nicht, in de Nieuwe Cruijsstraet bij de munte 
Harmen Pijtters huijsfrouw, in t vergulden radt bij de Vismarckt 
Doettie Waetzes, weduwe van hopman Waetze Hendricx, op de hoeck 
van de Poststraet (haar zoon: Dr. Valerij) 
Freerck Scheltinga, lakenbereijder bij de Franciscuspijp (Old. kh.) 
Lambartus van Dalen, administratus van t weeshuijs 
Aette(?), backer op de Nieuwebuijren 
Dr. Lollius, oMste advocaet van t Hoff, tegenover de Galileenkerck 

(Old. kh. ) 
Leeuwe Leeuwes, huickmaker op de Kelders 
Maria Chrachts, de huisfrouwe van mr. Casparis Lukeris, naest t 
huijs van d heer van Amelant 
Gereltske Ammema, wedue van de predecant Repartus Sijxtus, bij 
Jacopinster kerck bij de Put (W. k. ) 
Heer Corneles Isbrandij priester, naest het Rewet in de Kleijne 
Kerckstraet (Old. k. ) 
Reijner Jelles, coopman bij de Langhe pijp (Old. kh.) 
dehuijsvrouwe vanHarke Jacops, brouwer in t roode hardt bij Aem-
melantspijp (Old. kh. ) 
Fenneke Sijmensdr. , een frijster opde hoeck van die Cleijne Hoogh-
straet bij Sijnjorijspijp, kindtskindt van Jan Dickij (Jac. kh. ) 
de s tadtssecretar is Gabbema (op het Schaefferneck te schip ge

bracht om nae Hoorn in Hollant te foeren en daer te begraven) 
de E. burghemeester Sibbe Sijbbes, een van de oudste weeshuijs-
voeghden (Old. kh.) 
Maijke Wouters, in de Korfmaeckersstraet aldernaest Rijck Ariens 

(Jac. kh.) 
Roelef Hansen, harthouwer te Swijchem in het gasthuijs (Old. kh. ) 
juffrouw Maijke Lieuckema, in de Bontepaeppesteegh 

(in de Jacopinnenkerck om na Swijchem te .brenghen) 
Geertie Pi t ters , weeduwe van Hans Bouwens, uijtdragher inde Nieuwe 
Oosterstraet bij de 3 mullens (Old. kh.) 
Foockel Jous, huijsfrou van Huijbbert Meurs, bij de Gaelileester 
kerck (Jac. kh.) 
de soon van Jelle Jelles, op Camsterbueren (tot Leckum) 
Sijbrich, dehuijsvruwe vanmr. Julius Juriens Tijdeloos, foorsangher 
van de Westerker ck, in de Baginnestraet op de hoeck van t Clooster-
steeghjen (in de Westerkerck ghebracht) 
de E. Keijmpe Hijllema, in de St. Jacopsstraet (Old. k.) 
Doitse Louwerens, freijer, zoon van Louwerens Doitses, t immer
man in de Hoffstraet of Droevendal (Old. kh.) 
Saramoeij (Sara Leffers), huijsvrou van Jan Jansen, bij die Bloek-
huijster pijep (Jac. kh.) 
Geertie-moeij, in de Pontepaepesteegh (W. k. ) 
Reijnsck-moeij, huijsvrou van Jan Jansen de Vries, boeckvercooper 
bij de Mijnnemapiep (Old. kh.) 

? Hilletie Peijma, bij de Vijsmerckt (Jac. k.) 
burgemeester Sijr:-\on Sijmonijdes, in de Groote Kerckstraet (W. k. ) 
juffrouw Popma, in de Groote Kerckstraet (W. k.) 
juffrouw van Cammingha, in Aemmelantshuijs (Gal. k. ) 
Dirck Gerbens, stadxsboode, op de Weert (Old. kh.) 
Anne Sijmen Meijnerts, bij Begijnnepiep (W. k. ) 
Sijdts Jans c ramers weduwe, bij Aemmlandtspiep (Old. kh.) 
Aeltie, Jan Harmens klockluijders wijf, in het gasthuijs (Jac. kh.) 



14 de vrouw van L a m b e r t L a m b e r t s , g e m e e n t s m a n op t A e r d e n walt ie 
in t wit l a m ( J a c . k. 

juni 1 A lbe r t Ulckes , in het gas thui j s (W. k. 
4 E e c k e , s ch ippe r off appe lcooper op de hoeck van de P e e p e r s t r a e t s 

pi jep (Old. kh. 
7 J a n H a r m e n s , k locklui jder , in het gas thui j s ( J ac . kh. 

nov. 22 Sieucke, m o e d e r van b u e r g e m r . J a c o p Steevens , op de s m a l l e sijd 
van de Nieuwes tad t bij de Langhe pijp (Old. k. 

22 de vrouw van Ph i l ips Bucoi j s , bij de Jacopinnen k e r c k bij Wab Wijs 
s e b r u c h (Old. kh. 

23 Dout t ie , hu i j sv rou van de b u e r g e m e e s t e r Monsma van Dockum, van 
Dockum ghebrach t op de hoeck bij H o e c x s t e r pijp (W. 

1655 jan . 22 Maijke B o e l e n s , weduwe van g r i e t m a n Boe lens van Bui j tenpost , bi 
de Nije O o s t e r s t r a e t (buijten Hoecx t e rpoo r t om nae Bui j tenpos t te 

brenghen ' 
m r t . 15 mi jn E. frou Boshu i j sen , een van de oudts te E. m o e d e r s van he t 

weeshu i j s (in de Jacop innen ke r ck om nae St i jens te b rengen 
25 de vrouw van J a c o p J o u w e r s m a , in Cleijn St. J a c o p s s t r a e t bij he' 

Raad thu i j s (Old. kh, 
ap r . 11 Sijtzke Wa tzes , weduwe van b u e r g h e m r . J o r i s G e r r i t s Camp, bij de 

V i j s m e r c k t in de bonte hondt (Gal. k. 
13 A u c k J a n s , k e u c k e n m o e r van t weeshui j s , in het weeshui j s g e s t o r v e n 

(Old. kh. 
16 L i s b e t J a s p e r s , bij de Bro l (Old. kh. 

m e i 1 L i s b e t R o e l e f s , weduwe vanRoe le f Camerbood t , o p d e Ni jeuwebueren 
bij t S c h o e n m a e c k e r s p e r c k (Old. kh. 

4 Imckie F r e d e r i c x , boovenmoer in t weeshui j s , in t weeshu i j s ghe 
s t o r v e n (Old. kh. 
Si jbren J a s p e r s , in St. J a c o p s s t r a e t (W. k. 
juffrouw Antie B o n e r s , weduwe van de m u n t e m e e s t e r V i e r s e n , bi. 
de G a l i j l e s t e r k e r c k (Gal. k. 
Gadije Me i jne r t s , b o e l g o e t s r o e p e r op Yewal bij M i n n e m a s t r a e t 

(Old. kh. 
• ontvangen van de weesk inde ren van Elysabe t in Bentum van e e n b e 
s p r e e k van hae r za l ige moede r 
P i t t e r R e u r d t s , l e i jdecke r en g e m e e n s m a n bij B lockhu i j s t e rp iep 

(Old. kh. 
Hil t ie T i e r c x , bij de Nije toorn (Old. kh. 
J u r i e n Alons , h e l l e b a e r d i e r bij die Bo l l emansp i ep ( J a c . k. 
lu i j tenant Hendr ick H a r m e n s , op de Ni jebueren (Old. kh. 
Sr. Werp Pe i jma , in de Ko i r fmaecke r s t r ae t (Gal. k. 
Gre t s i j anus F a b e r , op de Weer t bij het weeshui j s (Old. k. 
Vrouck C l a s e s , in Minne J e l l e s b r o w e r s s teegh bij H o e c x s t e r piep 

(nae Hoecx te rpoor t om nae Dockum te b renghen 
de zoon van de p r edecan t L i eveus H e l a r i u s , bij de Nieuwe too rn 

(W. k. 
Hexan, s c h r i j v e r in de Groote K e r c k s t r a e t naes t Claude Fonte in 

(Old. k. 
de p r i e s t e r jonker H e s s e l van Tadema , van Col lem van afkomst 

(Old. k. 
T i e r c k Schelt inga, w i j smoede r bij F r a n c u s k e s p i e p (Old. k. 
S iouck -moe i j , weedu Gadie Me i jne r t s , bij Minnemapiep op Yewal 

(buijten F r o u w e n p o o r t 
juffrouw Hilck Saeckema, naes t Haenenburch op Hu i j sumer suijp-
m e r e k t (Gal. k. 
Minne J e l l e s , b r o u w e r in de 3 p i l d e r s bij H o e c k s t e r piep (Old. kh. 
S taes k i s t e m a e c k e r s dochte r , op de hoeck van de P i j l s t eegh ( Jac . k. 
T r i n t i e A l b e r t s en h a e r zoon, bij H u i j s e m a e r piep op de Weese 

(Old. kh. 
aug. 3 d e w e e d u w e van Si jbren J a s p e r s , i n d e St. J a c o p s s t r a e t (W. k. 
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14 Johannes J a n s , b r o u w e r op de Ni jebueren over de potbacker 
( Jac . kh. 

19 J a n Hai jes , f re i j e r in Hanni jes teegh ( Jac . kh. 
24 B e e r n B e e r n s e n , Sneecker sch ipper in de s tei jgh bij het k romhou 

nabij het Schaverneck ofte F r o u w e n p o o r t 
(nae Hoecx te rpoor t om na Wijns te brenghen 

24 de weeduwe van Baucke T a m m e s , in de B r e e d e s t r a e t (Old. k. 
25 Maeijcke Horn, hu i j sv rou van Wi lhe lmes Hendr icx , boode bij d( 

B loeckhu i j s t e rp i ep (W. k. 
29 C o r n e l e s Douwes, d roogh . scheerder in de S a c k r a m e n t s t r a e t 

(tol. Hui jsem 
29 Bauck, de hui jsfrou van Si jmen A r i e n s , g a r d e n i j e r opOlde Gallij leer 

(tot Hui jsem 
30 Het te , s c h o e n m a e c k e r in de Nije stei jgh (Old. kh. 

sept . 10 Gr ie t i e J a n s , hui jsf rou van J a n Wi l l ems ofte pott ie sn i jder bij lie 
Ossehooft ( Jac . kh. 

10 T e e t s k e S i j e rexma, in de B e g i n n e s t r a e t , weduwe van Johannes (Do-
minìc i ) , p r edecan t tot Hoodehui jsen (Old. k. 

13 Dr . Gell ius B r u i j n s m a , op de Yewal op de hoeck van de Minnema-
s t r a e t (Gal, k. 

20 Joannes van de r Stock, p r i e s t e r in de Bontepaeppes te i jgh (Gal. k. 
23 Ri j t ske Do i j t s e s , i nde O o s t e r d w a r s s t r a e t bij het blockhui js oft legen-

ove r het s t ad t s íurfhui js (Old. kh. 
27 R i j eme , de hui jsf rou van C l a e s Bouwes, coopman op de Tuijnnen in 

de e e r s t e wijde s tei jgh . (Old. kh. 
29 D. L iev i jus l l e l l a r i u s , p r edecan t bij die Nijeuwe toorn (W. k. 

oct . 13 juffrouw Popma , teeghen oover het gas thui js in de Groote Kerck-
s t r a e t " ' (W. k. 

21 Mr . Ju l ius J u r i e n s Ti jde loos , m e e d e foors inger , in de Doele (W, k. 
27 Rijcxt J a n s , bij het Ossehooft teegen over mijnheer- Jongestal . 

( Jac . kh. 
nov. 4 Ee lck Hant ies , in de M u n n e k e m u e r s t r a e t bij Pottebackei 'S piep 

(nae de Tuìjnen om nae W a r r a g a e te brenghen 
7 de hu i j sv rou van Jacob Gosli jcx, meede scheppe r op BoLswert, op dt 

sma l l e Nijeuwe s tadt (Old. kh. 
27 het wijf van Saecke S iercx , bij de V i j s - m a r c k t op de hoeck van dt 

Con incxs t r ae t (na de Tui jnen om na B e c x t e r s w a e g h te b renghen 
dec . 29 Antie J a c o b s , wijf van F i t t e r Ulbes Boodt(s) , bij Ga l i j i ee s l e r ke rek 

in t Munnekeste i jghie (Old. kh. 
1657 j an . 2 Idtie Kor t inga , in de Groote Hooghs t rae t (Old. k. 

febr . 16 Dr . J acobus C a m p e n s i u s de oude, op de T w e e b a c k s m e r c t bij het Co 
legije van Ghedeputee rden (Gal. k. 

17 Te t t i e Damus , weduwe van de cui jpper , op de Ni jebueren bij Wabb 
Wi jsse brugh in juffrouw P o t t e r s c a m e r (Old. kh. 

febr . 15 Hil t ie H a r d e m a n s , hu i j svrouwe van Danie l Cle i j s , t eeghenover het 
Colegia d e r Gedepu tee rden (Old. kh. 
Dr . Johannes V i e r s e n , in de H e e r e s t r a e t (W. k. 
de s c h r i j v e r M a r c u s Horn, de zoon in Ben tum, op de Dick bij Wir-
d u m m e r p o o r t (Old. kh. 
F e n n e G e r c k e s , in t Nau bij de Bro l (Old. kh. 
Si jbr ich, weeduwe van Jan J a s p e r s , in t gas thu i j s (Old. kh. 
Joucke Si jmens, op de Noorde r zijde van de Thuijnen (Old. kh. 
de weeduwe van Dr . A t sma , bij Hannenburghoff bij de Ossekop 

( J a c . k. 
B e r b e r , weeduwe van m e e s t e r Gerben b a r b i e r , op de hoeck v a n h e 
R a e d h u i j s s t r a e t t i e (Old. k. 
T r i n t i e P i t t e r s , wijf van T i e r c k , pas t e i jbacke r in t Nau bij de Waeghs 
P i e P ' (Old. kh. 
T r i n t i e , wijf van J e l l e , g a r d e n i e r op K a m s t e r b u e r e n (tot Leckum. 
Jancke J a n Goffes t w e e r n e r , weeduwe van L a m b e r t Yves , op de 
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smalle Nieuwestadt bij de Nieuwesteijgh (Old. kh 
Nanne Abbes Gabbema, in de Nieuwe Oosterstraet (Old. kh 
Grietie, huijsvrouwe van Haijes Geerts, soldâet op de Nieuwebueren 
bij Wabbe Wijsse brugh (Jac. kh. 
Gerbrech, wijf van Dirck Jans Ruijter, in t gasthuijs (W. k. 
Hans Kracht, soldaet onder de Swijtzers, op de Groenewech bij de 
Doele (Jac. kh 
Jelle Jelles, wagenaer dicht bij de Wirdemer poort 

(buijten de Frouwenpoort om na Marssen te brenghen' 
Gerbrech Corneles, in de Groote Hooghstraet (Jac. kh. 
Govert Jacobs, wijnckelier bij de Waeghspiep naest de hopsack 

(op het Schaverneck om na Oosterwijeren te brenghen' 
Claske, dochter van Haije de boode, in Droevendal (Old. kh. 
Harmen Dircks, gheweesene burghemeester en weesvader, op de 
Oranje wal (Old. kh 
Trintie, huijsvrou van Dirck Ulbes, schoenmaecker op de Nijebueren 

(Old. kh 
mijn E. heer Feije TiercxHeijdema, gheweest weesvader, bij Olde-
hooff in de Groote Kerckstraet (Old. kh. 
Feddrick Pij ters, breijder bij de Waegh op de breede Nijestadt 

(Old. kh. 
mijn E. heer Lambertus Eeyma, gheweest weesvader, in de Korff 
maeckersstraet (Old. k. 
juffrouw Rinske Axma, huijsfrou van mijn E. heer Axma,weesvader 
bij de Doecke Martenapijp (W. k. 
Tanneke Jans, weduwe van Claude Fonteijn, in de Groote Kerck 
straet (W. k. 
Dieucke, schoolmeesteresse, in Marsseles gasthuijs, eertijts in 
Sijperejanes steijgh (Old. kh. 
Dieucke Wijbbes, weduwe van Eecke Jetses , schijpper ofte appel 
man, op de Weese op de hoeck van de Peeperstraet (Old. kh. 
Maycke Pi t ters ofte Maycke Corneles, bij de Put bij de Breest raë 

(Jac. kh. 
Jantien, weduwe van de luijtenant Hans Zentenhorst, in de Sinte Ja 
copsstraet bij Teecke Ipkema, notaris publicus (Old. k. 
mijn E. heer Axma, ontfangher generael, gheweest weesvader, bi 
Doecke Martena pijp (W. k. 
Christinna Hansen, uijt Swijtzerlant, bij Hoeckster kerkhoff 

(Jac. kh. 
Auckjen Jacobs, huijsfrou van Feijcke Hoijtzes, coopman op de 
breede Nijestadt bij de Waagh naest de oijefaer (tot Huijsem 
Jacob Stevens, oud burgemeester, op de smalle Nieuwestadt 

(Old. k. 
mijnheer Peterus van Nijs, bij die gladde geevel (W. k. 
de olde Aecht Mol, bij de Gasthuijspijp (G?)een het gasthuijs 

(Old. kh. 
Lutske, de weduwe van Jacob Hendricks Popta, op de Turfmarckt in 
de pau (W. k. 
deboumester Marceles Goverts, gheweest weesvader, op de smalle 
sijts Nijestadt (Old. kh. 
Pouweles Jaspers , in de Heerestraet (W. k. 
Tittie Saeckes, flechster aleer ghewesen weesmeijske, in de Pijl 
steegh (Old. kh. 
Tettie, de weeduwe van Saecke Lamberts, boode, in de Nijesteijgh 

(tot Huijseni 
Agge Rinses, stadtsroeper bij de Jacopinster kerck (Jac. kh. 
Dr. Nijcklaij, op de smalle Nijestadt bij de Nijesteijgh (Old. k. 
Saep Jans, weduwe van Hans Fr ies , bij Hillemapiep bij het blockhuijs 

(Old. k.) 
jonker Sipke van Jaersma, op de breede Nijestadt bij de Waegh 89 
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12 
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(bij de Kruijsepiep om nae Warraga te brenghen' 
Sijtske, wijf van Minne, geelgieter in de Minnemastraet (Old. kh. 
Dirck Monklaeij, notaris publicus, in de Minnemastraet (Old. k. 
Rijns Gerrijts ' (?' 
Rutger Eelckes, laeckenkoper bij de Fransiscuspiep (Old. kh. 
Maeike Robarts, sersiants wedu, in de Bollemanssteegh (Old. kh. 
Hendrick Juriens, nappendraeijer bij de Brol (nae Huìjsum 
Maeike Hans Vrieses, bij de Oosterstraetspiep (Old. k. 
Lijsbet Hessels, inde Korfmakerstraet tot Claes Tietes, cleermaker 

(Old. kh. 
Wijbe Gerckes, in t Nau (Old. kh. 
Trijntie, huijsfrou van Wiggele Hania, in Droevendal (Old. kh. 
Tialck Juriens, after de munckemuier 

(op het Schawerneck ende is gebrocht naer Deinum' 
de huijsfrou van Eelke Dircks, op de Schilcampen (Old. kh. 
Heimans, op t Vliet (Old. k. 
dochter van burgemr. Steven Hotses, op de smalle Nieustat 

(Old. k. 
Keimpe Sickes, op de smalle Nieuwestat (Jac. kh. 
Leentie Jans, op de smalle Nijestadt (Old. kh. 
de'vrou van burgemr. Gaeickema, op de Nieuwebuieren (Old. k. 
de broeder van mijnheer Harinxma (Jac. k. 
Annemoeij, over het Lantshuis (W. k. 
de vrou van secretar is Jan Sijdses, bij d Hoecxterpoort (W. k. 
Geertie, de weduwe van schipperke, after de costers (Jac. kh. 
Maeijke Marceles, op de smalle sijde van de Nieuwestadt (? 
Brecht, wijf van Augustines Tierdomme, in de Groote Kerckstraet 

(Old. kh. 
Sijtske, weduwe van Jan Damis gardenier, bi de Ossekop 

(naer Huisum 
de olde burgemeester Teunis Riemers, op de smalle Nieuwestad 

(Old. k. 
Antie Jans, tot Huisum; zij is met haar zuster Trijtie IJans, nog te 
Huisum, in het weeshuis groot gemaekt en opgevoet (? 
Sipke Gijsbarts, op Ewal (W. k. 
de weduwe van Doctor Hilbarda (Old. k. 
Aeltie Harmens, op t uytende van t Vliet op de suyd sijde (Old. kh. 
de weduwe van de secretar is Viersen 
Maeike Glinstra 
Aechtie Willems, in de Koninckstraet 
Sijbren Dìrcx, op de smalle Nieuwestadt 
Johannes Nicolaij, op de Koornmerckt 
juffrou Kamminga, op t Amelantshuijs 
juffrou Schaft 
Minne, geelgieter in de Minnemastraet 
Anneke, de suster van Cacete eerste vri 
stat 
de vrou van Taecke Hotses, in de olde Doelesteegh (Old. kh. 
de cornel Alua, bij de Doeckemartenapijp in de huijsingevan de olde 
heer Sterkenborgh (Jac. k 
Antie Gerri ts , de schippers weduwe, op de Nieuwebuieren bij Jan 
Kalckmans (Jac. kh 
de weduwe van Harmen Gerrits, in t gasthuis (W. k 
de wevers vrou, sijndeJan Gosses dochter, in de Bloekhuister steegh 

(Old. kh.' 
de moeder van Dirck Feickes. slachter in de Poststraet 

(aen t Schaverneck 
Jan Potie, bij de Blockhuisterpijp (Jac. kh 
Watse, Dockemar schipper, op de Nijebuieren 

(aen het Schaeverneck) 

op 

(aen 

de 

(W 
(W. 

(Old. 
(W 

(Old 
(Gal 

k. 
k. 

kh. 
k. 
k. 
k. 

t Schaverneck 
(Old. kh', 

smalle Nieuw e -
(Jac. k. 
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Dr. Jan Sonius, op d'Ewal (Gal. k. 
de vrou van Abram Hessels, op de Ewal (W. k. 
de vrouw van Cacet, op deWeert (Old. k. 
de weduwe / frou van Claes Jansen, hoosnaeijer in de Kleine Kerck 
straet (Old. kh. 
de schepen Jan Melchers Oostervelt, in t Nau (W. k, 
de huisvrou van de heer Walrich, op de brede sijde van de Nieuwe -
stadt (Gal. k. 
Hessel Selis, in t Nau (Old. kh. 
het wijf van Lolle Sijbrands, bij de Waegspiep (W. k. 
de huisfrou van hopman Taeckema, over de Westerkerck (W. k. 
Dieukemoeij, weduwe van Lambart Harmens, klockspeelder, after 
de Galilesterkerck (W. k. 
Jeltie, frou van Harmen Melchers, op de brede sijde van de Nieuwe-
stadt (Old. kh. 
de burgemeester Jan Siedses, bij de Hoexterpoort (W. k. 
de vrou van de ontvanger Willem Hylckes, bij de Vismarckt (W. k. 
de vrou van de kommies Hogenhuys, bij de Oosterstraet (Jac. k. 
Auke Teijens, koopman bi de Pottbackerspijp (Jac. kh. 
Doctor Ens. bij de Vismerckt (Gal. k. 
de E. heer Boerem, over de Westerkerck (Old. k. 
monsieur Bennema, in de Heerestraet (W. k. 
de weduwe van mr. Eelcke Dronrijp, in de Nieuwe steegh (Old. k. 
Lijsbet Tijssen, in de Kleine Hooghstraet (Old, kh. 
Jetske Piers , op de brede sijde van de Nieuwestadt (W. k. 
Grietmoij, weduwe van Claes Jans, bij Wirdemar poort aen de wal 

(Jac. kh. 
de.huisfrou van Pijter Agges, gortmaker in de Meullenstraet op 
Schaverneck (Old. kh. 
juffrouVranckana, geweest weesmoeder, naest t weeshuis (W. k. 
de E. heer Walrich,- geweest weesvader, op de brede sijde van de 
Nieuwestat (Gal. k. 
Doctor Belanus, in de Grootkerckstraet bij de Kammingahorne 

(W. k. 
de E. heer Harinxma, geweest weesvader, bij de Groote kerck 

(Jac. k. 
Rinske Auckes (Boelens; moeij van de schrijver Broer Boelens), op 
de Tuijnen (aen de Hoecxterpoort en is tot Wijns begraven 
de vrou van Ite Hendricx, leerkoper in het Nau (Old. kh. 
mijnvrou Buricius, geweest weesmoeder, in de Sintjacobstraet 

(Old. kh. 
Lutske Martens, was de reidmakers vrouwen moeder, op de Nieuws 
buieren (Jac. k. 
de dochter van Tierck Scheltinga, bij de Franciscuspiep (Old. k. 
de huisvrou van Evert Cornelis, op de Tuinen (Old. kh. 
juffrou Beima, bij de Vismerckt neffens de meervisbancken 

(Gal. k. 
de suster van doctor Baij, in de Grote Hoogstraet (Gal. k. 
Abram Phalts, Dockemer schipper, bij Hoegster poort in de witte 
swaen (? 
mijnvrou Scheltinga, bij de Waag (W. k. 
de E. raetsheer Scheltinga, bij deFranciscuspijp op de hoeck van d 
Minnamastraet (W. k. 
Antie, vrou van Jurien, luitenslager in de Bollemanssteegh 

(Old. kh. 
Dieuke Hessels, huisfrouwe van de vendrick Jan Cornelis, op d 
hoeck van de S. Jacobs straet (W. k. 
Fetie Douwes, bij de Amelantsdwingher (Old. kh.' 
Lolck Jans, op de hoeck van de Suijpsteegh (Old. k. 
mijnvrou Bottinga, tot Jellum, onse buitenmoer (Jelmer kercke 
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24 
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29 

de burgemeester Blau, op de Turfmerckt (Gal. k. ) 
Maeike Botes, in de Kleine Hoogstraet (Gal. k. ) 
Hiltie Ydes, in de Bagijnestraet bij hetKlooster (Old. kh. ) 
de vrou van Reinier, parsementwercker in de Bagijnestraet 

(Old. kh.) 
Jetske Wijgers, in de Oosterstraet op een huis naest de brandewijn
branders (Jac. k. ) 
Docter Baij, in de Groote Hooghstraet (het lijck gevolgt aen de 

Tuijnen, is aldaer in t schip geset en nae Bergum gebracht) 
Sijbren Huites, brouwer op de Turfmerckt (Jac. kh. ) 
Wieger Jans, lakenbereider op de smalle sijde van de Nieuwestadt 
naest Rekalfs (Jac. kh. ) 
de dochter van Steven Hotses, oio de smalle sijde van de Nieuwestat 

(?) 
Rinske Saeckes, in t Saeilandt 

(op de Waese, is gebracht nae Oostermeer) 
Lolle Sijbrants, over de Waegh (W. k. ) 
Ruierdt Intes, op de Nieuwebuieren (?) 
de weduwe van de schepen Jan Melchers, in de Sintjacobusstraet 

(W. k. ) 
Toenckkemoeij, vrou van Hijndrijck Francen, in 1. gasthuijs gewoon! 
en versturwen (Old. kb.) 
juffrouScheltijnga, bij de Korfmakerspijep (Oid. k. ) 
Koenemoij, moeder van de duerwaerder Wijbe Ileems, op de hoeck 
van de Mijnnemastraet bij de pijp op de Ewal (ijn de Westerkerck 

gese:t om na buijten gebrocht te worden) 
Seeles Hessels, op de Korenmaerckt ijn de roode haen (Old. kh. ) 
Jeckemoij, vrou van Wijllem Doedes, ijn t Aemlander hof 

(Old. kh.) 
Wijtske Douwes, ijn t Ruijterkartijer 

(aen Hoiecksterpoort, gebracht na L,eckum) 
Maijke, wedevrou vanílessel Seeles, op de Nijebueren bij de brede-
straetspijep (Old. kh. ) 
Dockter Toemen, over t Lanshuis aen de hoeck van de Koninckstraet 

(W. k. ) 
de oude raetsheer Jonstal, bij dm Ossekop (gezet in de Jac. k. ) 
juffrou Frijcke Wiegarda, huisvroue van de raetsheer Scheltinga 
(saliger), uijt de heer Swartsenburgs huis ijn de Grote Kaerckstraet 

(neergeset ijn de Westerkaerck om buijten te brengen) 
de oude juffrou Boerum, ijn de Begijnestraet (Old. k. ) 
jufrou Jeltijen van Harijnsma, huisvrouwe van de heer Sijbrant van 
Ockinga, ijn de Grote Kerckstraet (gezet in de Jac. k. ) 
de suster van Tierck possteijbackers wijf, ijn t Naeuw (Old. kh. ) 
onse oude weesvader mijnheer Epieus van Glijnstra, bij de Ossen-
kop naest mijnheer Jonstals (gezet in de W. k. ) 
Trijntije Jans, ijnt weeshuis opgevoet en groot gemaeckt (met haar 
zuster Antije Jans, 5 april 1664 ten grave gedragen door de wezen), 
tot Huijsum verstorven (kerkhof van Huizum) 
Hans Samewels, op het Potbackersplaets 

(aent schijpgebracht om na Leckum gebracht te worden) 
onse oude weesvoogt de raetsheer Wijllem van Viersen, ijn de Ooster
straet bij de pijep (W. k. ) 
de ouste dochter van de sijekratarijs Adijus, ijn de Grote Kaerck-
straedt " (W. k. ) 
Jucke Mijnckes, vlaskoper opt Groot Schaveneck bij Ducke Martens 
pijep (aent schijp gebracht en tot IJurwert begraven) 
Harmen Melckhaerts, op de brede sijede van de Nijijestadt ijn de 
drije prijnsen daelders bij de Nijesteegpiep (Old. kh. ) 
juffrouw Petronella van Velsen, weduwe van dockter Beilanus, inde 
Grote Karckstraet tegen over de Beijerstraet (W. k. ) 
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p r o k o r o e r D r . Anthonius Kann, op de Tui jnen 
(gezet in de Gal . k. om n a a r F r a n e k e r geb rach t te worden) 

Antije M a r t e n s of S u e r s J a n s k e , h u i s v r o u van J a n A l b e r t s , gewoont 
en v e r s t o r v e n ijnt gas thu i s (Old. kh. ) 
de oude h e e r lu i j tenant Hei jdema, in de Gro te K a e r c k s t r a e t op de 
hoeck van de Klinne K a e r c k s t r a e t (Gal. k. ) 
de oude r a e d t s h e e r J o h a n n e s van Gl i jns t ra , bij de H o e c k s t e r p i j e p o p t 
wa t e r (W. k. ) 
Antijen J e e l e s , gewoont en v e r s t o r v e n int gas thu i s (W. k. ) 
Maei jcke H a n s e s , h u i s v r o u van Hans S a m e v e l s , op he t P o t t e b a c k e r s 
p l ae t s (gebrach t aent schi jp o m na L e c k u m te brengen) 
d o c k t e r s k e S e s a r i j u s , ìjn de Kli jne H o o g s t r ae t (W. k. ) 
de m a i j u e r s k e Ee lcke B e e r e n t s of Bi jen ts hu i sv rou , i n d e Sijnt J a c o b -
s t r a e t bij de piep (Gal. k . ) 
out Ae l t i emoe i j , een k o r f m a k e r s wedue, in de K o r f m a k e r s s t r a e t 

(aen de H o e c k s t e r p o r t geb rach t om na J e l s u m te b rengen) 
P i t t e r Ages , ons g o r t m a k e r , in de Meu lens t eeg 

( scheep geb rach t om na Dee innum te b rengen) 
oude C l a e s L a m m e r t s , hou tkoper op de Tui jnen 

(aent schi jp geb roch t op de W e e s s e om na Hui j sum te b rengen) 
Antije G e r r i j d t s , ons l a k e n k o p e r s moe i j , bij de M e e r v i j s b a n c k e n 

(Old. kh. ) 
Eeufkemoe i j , wedue van Wijger B a u c k e s doo tg rave r , bij de V r o u w e n 
poor t (Gal. k. ) 
H ind r i ck G e r r i j d t s , ons schoen lappe r , op de Ni j i j ebueren ( Jac . kh. ) 
I t te H i jnd r i cks , ons l e e r k o p e r , ijnt Naeu (Old. kh. ) 
de -oude s c h r i j v e r P i t t e r Exan, bij de G a l e i j s t e r p iep op de g rach t 

(Old. k . ) 
dock te r V e e n s t r a , op de Weer t (gezet in de W. k . ) 
de oude juffrou Jons t a l , bij het Ossenhoof t (gezet in de J a c . k. ) 
Mar i j t i j en Hobbes of A e r i j e n s , ons oude k u e c k e n m o e r , in de Kleinne 
K a e r c k s t r a e t in de d r i j e r egenboegen ( Jac . kh. ) 
J a n c k e J a n s , in de Klei jne Hooghs t r ae t (Old. kh . ) 
de E. h e e r T i e r c k Schel t i jnga, bij de K o r f m a k e r s p i j e p (Old. k. ) 
Gee r t i j e Lu i j t i ens , in die opganck van die N iuwebue ren (?) 
T a n n e k e m o e i j , m o e d e r van die d e u r w a e r d e r W i g e r i u s , op die Hu i j -
s u m e r s u p m e r c k (?) 
P i t t e r J a n s e n , bij die B r o l , n a e s t die d r i e schopen (?) 
Mr . Gosse J o u c k e s , op die dick (?) 
Doutien H e e r i s , op die s m a l s i j d e van die Nieuvvestadt n a e s t d ie hop
m a n s W a r t e n e (?) 
C l a e s H a r i n g h s , b r o u w e r op die g r a c h t s w a l even bui ten T h u i n s t e r 
poor t (Old. kh. ) 
d e E . h e e r b o r g e m r . T. S i joe r t s W e s t e r h u i j s , n a e s t a e n die Mee lb rugh 

(in die g roo t s t e k e r c k gese t en ' s avonts nae bui ten gebracht ) 
de m o n s t e r c o m m i s s a r i s Oene F r e d e r i c k van Gl ins t r a , o m t r e n t het 
b lockhuis (gezet in de W. k. ) 
m e v r o u Gl ins t ra , weduwe van den h e e r gr i f f ier E p a e u s van G l in s t r a , 
o m t r e n t het b lockhuis (gezet in de W. k. ) 
de frou van Mr . E v e r t Ho lve rda (op het Schaveneck int s ch iep geset ) 
die weedu d o c t e r s c h e T o m m e s 
mi jnvrouw Po t t e r , bu i t enmoer , 

(W. k. ) 
in de Groo te K e r c k s t r a e t 

(gezet in de W. k. ) 
de p r i e s t e r Dronr i jp , in de Nieuwes te igh (Old. kh. ) 
Gangeloff Hooghacker , op die b r e e d e zijde van de Nieuwes tad t 

(gezet in de W. k. ) 
Douwe T z i e e r d t s , op het H e e r e n w a l t i e 

(bij H o e c k s t e r p o o r t in t r e c k s c h i p geset ) 
d e E . vrouw Schuerinx, in de W e e r t (W. k . ) 
J a c o b P i j t t e r s , op he t Vl ie t (Old. kh . ) 
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juffrouw Rins van Burmania, weduwe van Groustins, in de Groote 
Kerckstraet (gezet in de Jac. k, ) 
de huisvrouwe van Ahasswerus Coops, op die brede zijde van de 
Nieuwestadt (gezet in de W. k. ) 
Aefke Mammes, in S. Antonis gasthuijs 

(bij Hoecksterpoort int treckschip na Leckum gebroght) 
de heer Scheltinga, mede dr. voor den Hove van Vrieslandt, bij die 
Korffmakerspijp (Old. k. ) 
dehuijsvrouwe vanmonsieur Issack van der Hellen, int hoogh - huijs 
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1695 jan. 
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29 
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die banck van leenen (Jac. kh. ) 
de notaris Gellius Dominicus, op Oranijewal (W. k. ) 
de ontvanger Willum Hijlckes, bij die Meelbrugge (W. k. ) 
Sibbeltie Douwes, op die Keijsersgraft (Jac. kh. ) 
ons buijtenvader J. Mamminga, int Nauw (W. k. ) 
Jeltie Mircks, wedue van Watse Andris, treckschipper op Doccum, 
bij die Dubblepijp (Jac. kh. ) 
Aefke, de vrouw van Jan Jansen handschoenmaker, proevenierse in 
S. Antonij gasthuijs in de Groote Kerckstraet (Jac. kh. ) 
de buijtenmoer mevrouw Susanna van Burmania, wedue de heer Pijt-
ter van Harinxma toe Slooten, bij de Groote kerck 

(bij Vrouwenpoort op de wagen ende na Waxens gebroght) 
Walckmoij, de moeder van dr. Popta, op de breede sijde over Deij-
numer suijpmerck (Gal. k.) 
mevrouw Lutske van Bouritius, wedue de heer Viersen, in de Groote 
Hoogstraet (gezet in de Jac. k.) 
Antie Claeses, in S. Antonis gasthuijs (Jac. k. ) 
de buijtenmoer mevrouw Jeepke van Lijcklama, wedue de heer 
Joannes Glinstra, bij de Dubblepijp (W. k.) 
Dieucke Clases, wedu van Jan Gerbens i jsercramer, int Anthonij 
gasthuijs (de kinderen sijn niet ter begraffenis versoght) 
de olde burgemr. Jacobus Adius, in de Gr. Kerckstraet (W. k. ) 
de oude hoffmeester jonker Veegelijn van Claerbergen, bij het oude 
weeshuijs (in die Galeijster kerck geset ende na Accrum gebroght) 
de pachter Sijmen Classen, in de Oosterstraet bij die Lutterske 
kerck (Old. kh.) 
de oude cepier Gerrit , buijten op die Graftswal nevens die pijnninck-
toorn over (W. k. ) 
Lijbmoij, gewesen huijsvrouw van w. Sijmen Claessen pachter, over 
Romcke Thomes, koemelcker (Old. kh.) 
juffrouw Eelckien Horn, wedue van burgemr. Swart, op die Tuijnen 

(W. k.) 
de buijtenmoer juffrouw Geertruijt Potters, wedue van die heer 
schepen Ammema, op Oraniewal (opt Schaveneck int schip 

geset en na die stadt Slooten gebrogt ende aldaer begraven) 
Lolckmoij, wijffsmoeder van de heer schepen Westerhuijs, op die 
Tuijnen (Jac. k. ) 
mevrou Burmania Oost-end, in de Groote Kerckstraet op die hoeck 
van de Beijerstraet 

(bij de Hoecksterpoort int schip na buijten gebrogt) 
Imkien Jans wedue, op die Turffmerck 

(op de Weese int schip geset ende na Huijsum gebrogt) 
juffrouw Aurelia Ghualterij, op Ewal (W. k.) 
mevrouw Elijsabet Adius, wedue van die raatsheer Blau, in de S. 
Jacobsstraet (W. k.) 
juffrouw Anneke Beogerman, op die Turffmerck (gezet in de W. k. ) 
Weemeltje Sioerds, huisvrouw van de E. heer Westerhuis, regeeren-
de burgemr. en moede voocht in het oude weeshuis, op de Koorn-
merck (gezet in de Jac. k. ) 
Lijsbert - moeij, gewesen huijsvrouw van w. de boumeester Jacob 
Romkes, op het hoeckjen vant Raadthuijsstraattje (Jac. kh. ) 
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3 onse buijtenmoer niijnvrouw Teeckema, scheun over de Waegh 
(gezet in de Gal. k.) 

8 de E. heer Jan Willem Soonjus, bij mr. Jan Suijd-strandt als ceru-
cijn op die hoeck van die Wee(r)dt (gezet in de W. k. ) 

8 de weduwe van de burgemr. Tjerck Sioerdts en moeder van de E. 
heer Westerhuis, regeer(en)de burgemeester en meede voogt van het 
oude weeshuys, op de Koornmerk (gezet in de Jac. k. ) 
Cornelis Folckerts , brouwer bij de Vismercqt (Jac. kh.) 
mevrouw Titia van Viersen, huijsvrouw van mijnheer Fransoijs van 
Burum, mede raad ordinaris inden Hove van Frijslandt, over de 
Twebackmarckt (gezet in de Jac. k.) 
Jan Faber. op de Nieuwebuijren (W. k.) 
Pijtter Pierson (man van Titia Reìjnders), oud subst. van de procu
reur , bij de Druyfspijp (W. k. ) 
mevrouw Johanna de Blauw, wed. Thijssen, mede vooghdesse vant 
oude weeshuis, op de Waese (Gal. k. ) 
Elisabeth Hoytsma, wedu Michgiel de Heer, int Saylandt (Gal. k.) 
Sara ter Braeck, weduwe van de luitenant Hemmenga, in St. Antoni 
gasthuis (?) 
Trijntie Gerri j ts , ongehoude dochter, omtrent de Meervisbancken 

('Old.. kh..) 
de oude majoor Eelcke Beyns van der Hoef (Gal. k.) 
de heer Harmannis Crans, old burgemr . en mede vooghd en reritmr.. 
vant oude weeshuis (W. k. ) 
de heer F r ancois van Burum, raed ordinaris in den Hove van F r i e s -
landt en mede vooghd vant olde weeshuijs (gezet in de Jac. k.) 
vrouw Gualteri, wed. van de burgemr. Simonides, voogdesse van het 
olde weeshuijs (?) 
Rienk Rienx, wolkammer bij de Meelbrugge (?) 
Harmanis Braexma, omtrent de Meervisbancken (?) 
Hiltie Wiglius, wedu de E. heer Harmannis Crans, mede vooghd van 
t weeshuis, en burgemr. (?) 
Tijtjemoij, wedu de oude substituit Pijtter Pierson (?) 
Dr. Hermanus Popta (?) 
de advocaat en schrijver N. Sloterdijck (gezet in de W. k.) 
vrouw Chathrijna van Kinnema, weduw Viersen, vooghdesse van t 
weeshuis (W. k.) 
Jan Sijtses, coopman op de smalle zijde van de Nieuwestadt 

(op het Schaverneck in t schip geset) 
Trijntje Roelofs, in St. Antoni gasthuis (Old. kh.) 
de heer Hobbo Baart van Sminia, oudste en presendeerende raad in 
den Hove van Frijslandt en mede vooghd van het oude burger wees
huis (W. k.) 
de E. heer Suffrijdis van Westerhuis, oud burgemr. en mede vooghd 
van het oude weeshuis 

(gezet in de W. k. en naar Marrum gebracht) 
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De Nederlandse leeuw 
en négligé 

Aan de Rijkspolitiepost te Stiens is door de kunstenaar Chris Fokma 
in rood koper een voorstelling van het Rijkswapen aangebracht, althans 
dat was de bedoeling. Iedere tijd heeft zo zijn stijl en zo ook die van 
slobbertrui en spijkerbroek, maar hoewel, naar ons ter ore kwam, de 
heer Fokma een kundig heraldicus in deze provincie heeft geraadpleegd, 
schijnt dat niet veel resultaat te hebben gehad. Men oordele slechts. 

Van alle "uitwendige versierselen" beroofd, zonder koninklijke kroon, 
zonder schildhouders, zonder wapenspreuk, vertoont zich hier een schild, 
in vorm niet weinig gelijkend op het blad van de schop, waarmee in deze 
omgeving de zware klei wordt omgespit. Men zou dit wellicht als Fr iese 
eenvoud kunnen verdedigen, maar op ons maakt deze ten top gevoerde 
soberheid een armetierige indruk. 

In dit schild staat een viervoetig dier, dat met enige goede wil als een 
heraldische leeuw kan worden herkend. Maar zijn plompe leden en zijn 
stompzinnige kop, zijn platvoeten en zijn staart, die i.p.v. een kwast een 
kegelvormig blok als uiteinde heeft, maken hem tot een karakteristieke 
vertegenwoordiger van het nozemdom in de heraldische dierentuin. En 
zijn kroon? Die heeft hij maar thuis gelaten. F r i e se provo's zouden er 
eens aanleiding in kunnen vinden tot een happening uit protest tegen een zo 
ondemokratisch hoofddeksel. Neen, blootshoofds gaat onze leeuw door het 
leven. 

Om nu duidelijk te laten zien, dat dit produkt als wapen van het Ko
ninkrijk der Nederlanden bedoeld is, staan er wel een vijftal blokjes in. 
Dit geringe aantal willen wij niet kritiseren; al stemt het weinig overeen 
met de letter van de term "bezaaid", de ruimte van het schild is goed 
gevuld. 

Maarogruwel! Wat draagt het leeuwebeest in zijn klauwen? Volgens de 
bewoordingen van het K.B., dat het zo fier zegt: "in de rechtervoorklauw 
opgeheven houdende in schuinslinkse stand een ontbloot Romeins zwaard 
van zilver met gevest van goud en in de linkerklauw een bundel van zeven 
pijlen van zilver met punten van goud, de punten omhoog en de pijlen te-
z'amen gebonden met een lint van goud", de roemrijke attributen van de 
oude leeuw der Republiek, thans gedragen door de gekroonde Nassause 
leeuw? Dàt zal Fokma hem toch wel gelaten hebben? Kè-je net denke, 
niks hoor! 

De rechterpoot is recht voor uitgestoken i. p. v. opgeheven, en tegen 
de kou in iets als een want gestoken. Samen met de andere omklemt 
hij. . . ja wat? Een gebroken geweertje? Een pas gevangen snoek? Een 
paraplu tegen de regen? Wij weten het niet, maar laten wij het houden op 
een gedenatureerde palmtak en er verder maar het zwijgen toe doen. 

J. VISSER. 

97 



LIJST VAN TESTAMENTEN VOORKOMENDE IN BAND E E E 12 VAN HET HOF 
PROVINCIAAL (RIJKSARCHIEF LEEUWARDEN) 

v. Aylva, Wi l lemina E d u a r d a , wed, Tja l l ing Douwe 
v. Sixma 

Al le Johannes K a l v e r b o e r en J a n k e A r e n t s , e . 1 . 
Antie C o r n e l i s , wed. P i j t t e r Douwes Hoeks t r a , 

m e d e r e e h t e r van L e e u w a r d e r a d e e l 

Baukjen H i d s e r s , wed. Wijbe Hendr ik s 
B lom, A b r a h a m , med . d r . (x Geeske T j e r k s H e i -

danus) 

Dorhout , B e r n h a r d u s , old b u r g e m r . , en Nelt je 
M e r c a t o r , e. 1. 

D u u r s m a , Tr i jn t j e F e d d e s (x Hij lke M a r t e n s , m r . 
z i l ve r smid ) 

E d e m a , R o m b a r t u s , e m e r i t u s p red ikan t , en Anna 
S c h r e u d e r , e. 1. 

F a b e r , Susanna M a r i a E l i s abe th , + vrouw van m r . 
F o l k e r t H e n d r i k s , veenbaas , en Sij tske M e i n e r t s , 

e . 1 . 
F o p p e J o r r i j t s W i j m s t r a , on tvanger en m e d e r e g t e r 

van F e r w e r d e r a d e e l , en Taeke l t j e L i e u w e s , e. 1. 
F r e e r k K l a a s e s v. d e r Meulen, s a a g m o l e n a a r en 

coopman in hou twaren op de s a a g m o l e n "de 
Vr i jhe id" op he t eind van ' t Vl ie t 

G e e r t Coops en R inske Swei t ses , e. 1. 
G e r r o l t s m a , Zacheus (x M a r i a E l i zabe th Melchior) 
Goi tzen H e d z e r s , h u i s m a n 
G r a v i u s , Juke , r e g e r e n d b u r g e m r . 

v. H a e r s m a , m r . Ee l co , g e c o m m . ten l andsdage 
wegens L e e u w a r d e r a d e e l (x + Susanna M a r i a 
E l i s a b e t h F a b e r ) 

v. H e e m s t r a , C a t h a r i n a Mar ia , wed. J r . Mour i t s 
P i c o D i d e r i c v. S i j tzama, c o m m i s g e n e r a a l d e r 
f inanciën 

Heidanus , Geeske T j e r k s (x A b r a h a m Blom, med, 
d r . ) 

Hij lke M a r t e n s , m r . z i l v e r s m i d , en Tr i jn t je F e d 
d e s D u u r s m a , e. 1. 

H o e k s t r a , P i j t t e r Douwes , m e d e r e e h t e r van L e e u 
w a r d e r a d e e l , + m a n van Antie C o r n e l i s 

H o r r e u s , G e r a r d u s , r u s t e n d p r a e d i c a n t (x + Knier -
ke T a l m a ) 

Ype R u u r d s , hu i sman , en Dirk jen J a n s , e . 1 . 

J a n G e r r i t s , h u i s m a n 
- Hendr ik s , koopman (x + Sìjbrigjen Jans ) 
- P e t e r z e n 
- P i e t e r s , h u i s m a n 

J a n n e s Hendr ik s , h u i s m a n Rot teva l l e onder 
J e l m e r A l b e r t s , hu i sman , en N ieske Douwes , e . 1 . 
J o h a n n e s R i n s e s To lman en Sjoukjen J a n s , e . 1 . 

Va lom onder 
K a l v e r b o e r , Al le Johannes , en J a n k e A r e n t s , e . 1 . 

(Hallum) 
Gor red i jk 

J e l z u m 

Z u i d e r d r a g t e n 

Nes (W.D. ) 

L e e u w a r d e n 

Col lum 

Wolvega 

L e e u w a r d e n 

S u r h u i s t e r v e e n 

F e r w e r d 

L e e u w a r d e n 

Ro t t eva l l e 
L e e u w a r d e n 
Nijega (Sm.) 
L e e u w a r d e n 

L e e u w a r d e n 

D r i e s u m 

Nes (W.D. ) 

C ol lum 

J e l z u m 

K i m s w e r d 

E n g w i e r u m 

Optwijzel 
Z u i d e r d r a g t e n 
Weender O. F r . 
C o l l u m e r z w a e g 
Smal l . opeinde 
S u a m e e r 

Damwoude 

Gor red i jk 

1783 
1794 

1795 

1803 

1784 

1786 

1794 

1803 

1788 

1783 

1773 

1792 

1787 
1782 
1798 
1791 

1788 

1796 

1784 

1794 

1795 

1797 

1807 

1791 
1797 
1804 
1794 
1781 
1797 

1799 

1794 

99 
37 

67 

96 

11 

15 

45 
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3 

24 

70 

30 

1 
85 
93 
61 

3 
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11 

45 

67 

48 
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42 
76 
94 
34 
40 
43 

83 

37 
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Krab, Anna en Cornella, zusters 
Kroon, Melle Walters, huisman (x + Trijntje Jans) 
Cuperus, Eelke 
Marike Jelles, huisvr . van Sjouke Hotses 
Melchior, Maria Elizabeth (x Zacheus Gerroltsma) 
Melle Walters Kroon, huisman (x + Trijntje Jans) 
Mercator, Neltje, en Bernhardus Dorhout, old 

burgemr., e. 1. 
v. der Meulen, F ree rk Klaases, saagmolenaar en 

coopman in houtwaren op de saagmolen "de 
Vrijheid" op het eind van 't Vliet 

Oeble Binnerts, dorpregter, en Minke Aukes, e. 1. 
Peterzen, Jan 

Rinsma, Evert, dorpregter 

Schreuder, Anna, en Rombartus Edema, emeri
tus predikant, e.1. 

Sijke Pieters , laatst wed. van Sipke Jochums 
v. Sijtzama, J r . Douwe Jan Andries, raad ter ad

miraliteit in Friesland op Rinsma staate 
-, J r . Mourits Pico Dideric, commis generaal 
der financiën", + man van Catharina Maria v. 
Heemstra 

v. Sixma, Tjalling Douwe, + man van Willemina 
Eduarda v. Aylva 

Sipke Jochums, + laatste man van Sijke Pieters 
Sjouke Hotses (x Marike Jelles) 
Stellingwerff, Janneke (x Johannes de Vries, lands-

operateur en regerend schepen) 
Stikkersma, Jacob, generale collecteur van F e r -

werderadeel, en Antje Jaspers , e.1. 
Talma, Knierke, + vrouw van Gerardus Horreus, 

rustend praedicant 
v. Teyens, Benedictus. oud secretar is van het dis

trict Opsterland (x Frouckje Alberts de Tutela) 
-, Tinco, old secretar is van Utingeradeel 

Tjaarda, Jan, en Sjoukje Jochums, e.1. 
Tolman, Johannes Rinses, en Sjoukjen Jans, e.1. 

Valom onder 
de Tutela, Frouckje Alberts (x Benedictus v. Teyens, 

oud secretar is van het district Opsterland) 
v. der Veen, Grietje (x Coenraad Wolvega, koopman) 
Voormeulen, Rinse, landsdeurswaarder in het v. m. 

gewest Friesland 
de Vries, Johannes, landsoperateur en regerend 

schepen, en Janneke Stellingwerff, e. 1. 
Wijbe Hendriks, + man van Baukjen Hidsers 
Wijmstra, Foppe Jorr i j t s , ontvanger en mederegter 

vanFerwerderadeel, en Taekeltje Lieuwes, e.1. 
Willem Klases, huisman Coortstertille 
Wolvega, Coenraad, koopman (x Grietje v. der Veen) 

(Leeuwarden) 
Suaïneer 
Leeuwarden 

Grouw 
Leeuwarden 
Suameer 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Oostermeer 

Weender O. Fr. 

C ollum 

Wolvega 
Coten 

te Driesum 

Driesum 

(Hallum) 
Coten 
Grouw 

Leeuwarden 

Ferwerd 

Kimswerd 

B eetster z waag 
Beetsterzwaag 
Weidum 

Damwoude 

Beetsterzwaag 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Zuiderdragten 

Ferwerd 
onder de Koten 
Leeuwarden 

1753 
1794 
1791 

1795 
1782 
1794 

1786 

1792 

1771 

1804 

1790 

1803 
1795 

1807 

1796 

1783 
1795 
1795 

1787 

1773 

1797 

1804 
1807 
1801 

1799 

1804 

1802 

1799 

1787 

1803 

1773 
1771 
1802 

80 
28 
36 

46 
85 
28 
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10 

94 
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75 
46 

52 
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