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Koart oersjoch fan de wurksumheden fan it genealogysk 

wurkforbân fan de Fryske Akademy 

septimber 1966 oant septimber 1967 

It wie foar it wurkforbân tige forbliidzjend, dat de hear D. J.van der Meer 
nei in slimme sykte syn taek as foarsitter wer op him nimme koe. It bistjûr 
kaem twaris gear. 

Us earste mienskiplike byienkomst wie op sneon 22 oktober 1966 yn it 
Coulonhûs. De sprekker wie mr. B. van Haersma Buma, boargemaster fan 
Warkuni, oer eardere biwenners fan "huize Voormeer" op it Fean. 

De twade gearkomste waerd op sneon 26 novimber halden yn de Kanselarij 
to Ljouwert om de mooglikheden fan genealogyske en oare ûndersikingen yn 
de samlingen fan it Ryksarchyf sjen to litten en to bisprekken. De hearen 
Visser, Van der Meer en Dolk hawwe op kleare wize útliz en taljochting jown, 
hoe't men it materiael hantearje kin en moat. It 17de Genealogysk Jierboekje 
wie krekt op 'e tiid klear kommen en óp treflike wize ynlaet troch de foar
sitter fan de redaksje-kommisje, de hear H. G.van Slooten. De hear Dolk as 
einredakteur krige mei reden in plom op 'e hoed. Yn dit jierboekje, neist de 
genealogy fan it slachte Olivier, wer in rynsk forskaet. It die it bistjûr deugd, 
dat sa'n fiifentachtich minsken de gearkomste bywennen. 

Op sneon 28 jannewaris 1967 waerd wer in gearkomste halden yn 'e Kan
selarij. Dizze middei waerd forsoarge troch de Fryske Rie foar Heraldyk. 
Oan de oarder kamen de ûnderwerpen "Wapens, segels en flaggen, technyk en 
protokol", "Praktyske tapassing fan de heraldyk" en "Keizerskroanen yn de 
Nederlânske heraldyk". Sa'n tachtig minsken! 

De loste gearkomste waerd halden op 18 maert yn it Coulonhûs mei as 
sprekker de âld-notaris P. Zwart to Ljouwert oer nijsgjirrige akten út it pro
tokol (1554-1571) fan de Ljouwerter notaris Cleutingh; "Hwat der geande wie 
yn en om it houlik hinne yn Fryslân yn de 16de ieu" (ôfprinte yn it Beaken 
XXIX (1967), s. 220-233). 

Ek dit jier hat ús fotograef, de hear H. de Vries, wer tige warber west 
mei it fotografearjen fan grêfstiennen, nammentlik to Hilaerd (sjoch Leeuw. 
Crt. 12. í . 1966), Haerns (Leeuw. Crt. 18.4.1967), Ousterhaule (Leeuw. Crt. 
21.9. enJouster Crt. 22. 9.1967), Nijlân, Akkrum, Hynljippen en de Sweach. 

By restauraesjes fan ts jerken graech goed op 'e tiid birjocht oan de Fryske 
Akademy to Ljouwert, tel. 05100-31414. Kopij foar it folgjende jierboekje 
kin oant 1 july 1968 ynstjûrd wurde oan de hear W.Dolk, Gemeentearchyf, 
stedhûs to Ljouwert. . ' . 

M.R. NAUTA, skriuwer. 
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FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 

JIERFORSLACH 1966/67 

As opfolgerfan dehear W.Tsj.Vleer waerdta lid fan úsRie bineamddehear 
J.C.Terluin to Beetstersweach. Dit nije lid hat al daliks in wichtich diel hawn 
yn 'e wurksumheden fan ús Rie, dêr't hy al earder mei in kontakt stie. De 
doarpswapens fan Wûnseradiel fan syn hân waerden yn ingearsit fan úsRie op 
18 oktober 1966 oanbean oan itgemeentebistjûr, dat dêrt igemeiop 't snjit wie. 

Op 28 jannewaris 1967 forsoarge de Rie in gearkomste fan it Genealogysk 
wurkforbân yn 'e Kanselarij. Sprekkers wiene de foarsitter en de leden Dullen 
Terluin. De hear Van der Meer spriek oer heraldyk yn it algemien, de tapas-
sing op sulver, grêfstiennen, ensfh. en it eigene fan de Fryske heraldyk. De 
hear Dull tot Backenhagen bihannele de histoaryske ûntjowing fan de heraldyk, 
har wetten en har artistike en maetskiplike bìtsjutting en it greate tal flaters 
en misbrûken, dat der tsjin de heraldyske regels bidreaun wurdt.De hear Ter
luin joeeh in caput selectum út de heraldyk: Keizerskroanen op Nederlânske 
stedswapens. Ien en oar waerd taljochte mei dia's, fortoand fan de hear H.de 
Vries, en mei in tydlike útstalling,ynrjochte fan de leden fan de Rie mei stipe 
fan de stêf fan it Ryksarchyf en in inkeld partikulier. Dêr wiene û. o. to sjen 
charters mei segels fan foarsten en boargers, lânnen en stêdden, flaggen, wa-
penbuorden, hânskrift- en printe wapenboeken en tekeningen fanflaggen en wa
pens, û. o. út us eigen samling, en in kar fan heraldyske literatuer. 

Op de útstalling fan de Jongerein-gemeenterie fan Ljouwert yn de Fr ies 
landhal (11-15 nov. '67) hie ús Rie in lyts heraldysk hoekje ynrjochte, dat de 
oandacht fan party bisikers lutsen hat. 

De plannen foar in greatere genealogysk-heraldyske útstalling waerden op 
'en nij op priemmen set, mar oan in fêste tasizzing dêroer doare wy ús noch 
net weagje. 

Us lid A.B. Dull tot Backenhagen sette yn brieven en ynstjûrde stikken syn 
striid fuort tsjin flaters op protokollair mêd en oangeande foarmjowing yn 'e 
heraldyk, foaral fan kroanen. 

Wy wiene bitrutsen by de ûntbleating fan it nij doarpswapen fan Ealahuzen, 
ûntwurpen fan ús lid Terluin. 

Op forsyk fan it bistjûr fan de Sportvereniging De Lauwers to Warfster-
moune waerd in flagge foar dizze foriening ûntwurpen. 

Nei in skoft fan inkelde jierren wurdt yn dit boekje ús wapenregistraesje 
fuortset. 

Wy bianderen f ragen fan drs. H. Halbertsma nei de kroanen op portretten 
fan kening Redbad, fan de hear A. Boersma to Boalsert nei it wapen fan Him-
melumer Aldeferd en fan forskate partikulieren oer famyljewapens. Hjir wie
ne ek adfizen by oer it ôfbyldzjen fan wapens op stienguod. 

De Rie wie fortsjinwurdige by it yn gebrûk stellen fan de nije tekstylprin-
terij fan de Dokkumer Vlaggencentraie op 28 oktober. De direkteur bea de 
boargemaster fan Dokkum by dy gelegenheit in stedsbanier oan. 

Yn it bûtenlân hiene wy kontakten mei it Museum der Heraldiek van de Be-
neluxlanden to Temse (België) en mei de heraldikus fan Frysk komôf C. Pama 
yn Súd-Afrika. 

J. VISSER, skriuwer. 
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YNLIOCHTINGS 
oangeande inkelde iepenbiere ynstellin-
gen, kommisjes, forieningen, ensfh., dy't 
wurksum binne op it gebiet fan skiednis, 
âldheit- en geakunde, geslacht- en wa-
penkunde yn de provinsje Fryslân. 

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

Drs. F. J. Bergstra, foarsitter 
Mr. T. J. Kingma, skriuwer 
Mr. Ft. Heeg, skathâlder 
Dr. K. Dijkstra 
Dr.H. J.Oldenhof 
Drs. S. van Tuinen 

direkteuren: Mr. Dr. K. de Vries en K. Sikkema 
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 

Historysk wurkforbân: 
Dr. H. J. Oldenhof, foarsitter 
Drs.G.Abma, skriuwer, Ljouwert, Nijlânsdyk 225b 
Nammekundieh wurkforbân: 

, foarsitter 
Drs. J. J. Spahr v. d. Hoek, skriuwer, Beetstersweach, Opper-Uterburd 
Genealogysk wurkforbân: 
D.J.van der Meer, foarsitter 
M.R.Nauta, skriuwer, Toppenhuzen 148 

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 D. de Vries 
ambtenaar: A.A.Algra 

Het Rijksarchief is gevestigd in de Kanselarij, Turfmarkt 13 te Leeu
warden. Geopend: werkdagen 9-17 uur; zaterdag 9-12.30 uur, alleen 
na aanvrage der archivalia (uiterlijk vrijdags vóór 16 uur). 
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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, Leeuwarden. 

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, his t .drs . 
wetensch. ambtenaren: W. Dolk en J. Schaafsma 

Het gemeentearchief en de bibliotheek zijn gevestigd in het stadhuis, 
Raadhuisplein 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.T.Keune 

Het streekarchivariaat, waarbij zijn aangesloten de gemeenten -Dok-
kum, Kollumerland c.a. , Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnik
oog, 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, l i t t .dra. , en M. K. Scholten 
Ambtenaren: O.Santema, G. Dijkstra, E. J. Metz, W. ter Horst, S. J. v. d. Meer, 

mej. B.Terpsma, mej. F.Hendriks, Kl.Osinga, mej. S.C.de Vries, 
A. Duizendstraal en mej. D. E. de Jong. 
De Provinciale Bibliotheek is gevestigd Boterhoek 1, Leeuwarden. 
Geopend: werkdagen 9-12.30 en 13.30-17, zaterdag 9-12. 30 uur, maan
dag, woensdag en vrijdag tevens 19-21. 30 uur. 

Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 

Mr. H. Schootstra, voorzitter 
W. Dolk, secretaris 
H. G. van Slooten, penningmeester 
Mr. S. J. FockemaAndreae, 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. drs . 
Administrateur: E. J. Penning 
Hoofd Educatieve dienst: H. Kingmans 
Archeoloog: G. Elzinga 
Ambtenaren: J. Hofstra en M. R. Nauta 
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Het Fries Museum is eigendom van het Fries Genootschap en is ge
vestigd 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 wetensch.onderzoekers op werkdagen, behalve 
zaterdagen, 10-12. 30 en 14-16 uur. 

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

Conservator: J. Romijn 
Assistente: mej. M. van der Zwaag 

Het museum, eigendom der gemeente Leeuwarden, is gevestigd Grote 
Kerkstr .11, aldaar. Geopend: werkd. 9-12 en 14-17, zondag 14-17 uur. 

F r i e s S c h e e p v a a r t M u s e u m én 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, secretaris , Sneek, Gangboord 41 
Drs. P. Aukema, penningmeester, Sneek, Leeuwenburg 1 
Drs. H. Halbertsma, conservator, Amersfoort 

Het museum, eigendom van de vereniging Fries Scheepvaart Museum, 
is gevestigd Kleinzand 12 te Sneek. Geopend: werkdagen 9-12 en 13.30-
17 uur. 

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, Leeuwarden, Weerd 20 
E.D.de Jong, penningmeester 
Prof. Dr. Eg. Galama, Th.P.A. Lambooy, p.Albericus de Meyer O.S. A., Drs. 
J. Visser en Drs. H. Lambooy 
De O t t e m a - K i n g m a S t i c h t i n g 

Mr. A. N. Duintjer, voorzitter 
H. G. van Slooten, secretaris 
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 FAMYLJEFORIENINGS 

VERENIGING FAMILIE HERINGA, opgericht 18 oct. 1919 (opnieuw aangegaan 
18 april 1949), gevestigd,te Utrecht. 
Doel: De familieband te onderhouden (o.m. door organisatie van een jaarlijk

se familiedag), de belangen van de familie Heringa en die van haar le
den te behartigen, een familiearchief aan te leggen en een geslachtslijst 
bij te houden. 
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Bestuur: J.W. Heringa, Leiden, voorzitter 
Ir. P. M. Heringa, Bloemendaal, Iepenlaan 49, secr. -penningmr. 
Ir. J.W. Heringa, Wageningen; mevr. C. Heringa-Hols, Laren N. H.; 
mej. A.Hagedoorn, 's-Gravenhage. 

Publicaties: (D. D. Osinga en J. Heringa,) Genealogisch onderzoek van de fa
milie Heringa, z.pl. en j . (c.1938) 
Mededelingen, op ongeregelde tijden 
Familieboek in voorbereiding. 

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 

Halbertsma en van de wettige kinderen van hen, die tot dit geslacht be
horen. Tot het geslacht Halbertsma worden gerekend te behoren alle 
mannen en vrouwen, die de naam Halbertsma dragen en door mannelij
ke lijnen wettig zijn voortgekomen uit het huwelijk van Hidde Halbert
sma, geb.te Grouw 1756, en Ruerdtje Tjallings Binnerts, geb.te Grouw 
1767. 

Bestuur: Mr. Tj. Halbertsma, Wassenaar, voorzitter 
Hijlke Halbertsma, Doorn, Oud Sitio, secr .-archivaris 
P. G. Halbertsma, Grouw, penningmeester. 

Publicaties: No. 1 t /m 33 (1935-1967). 
WALING DIJKSTRA STICHTING, oprjochte 31 maeije 1947, fêstigeto Ljouwert. 
Doel: a. samnieljen fan alle bisûnderheden oangeande libben, wurk, persoan 

en ôfkomst fan Waling Dijkstra; 
b. it útjaen fan syn wurk of in karlêzing der út; 
c. it útjaen of it stypjen fan boeken, skriften en oare publikaesjes oan

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

J .v.d.Wal, Ljouwert, Jan van Scorelstrjitte 32, skriuwer 
W. Brouwer, Sint Anne, skathâlder 
A. Brouwer-de Beer, Sint Anne; W.Th. Dijkstra, Ljouwert. 

NIJDAMSTRA STICHTING, oprjochte 19 des. 1953 by not. acte foar Mr. Y. K. 
de Boer; fuortsettingfandefamyljeforieningNijdamstra, 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 bilangen fan 
dizze slachten to bihertigjen, de bân tusken de leden to forsterkjen en 
stúdzje fan it foargeslacht to bifoarderjen. 

Bistjûr: T.Nijdam, Ljouwert, Coornhertstrjitte 12, foarsitter 
M. H. Nijdam-Nijholt, Ljouwert, Rob. Kochstrjitte 21, skriuwster 
C.van der Schoot Azn. , Snits, skathâlder 
W.P. Nijdam, Ljouwert; H. Nijdam-Smits, Grins; K. Nijdam, Snits. 

Orgaen: De Nijdamstra Tynge, forskynt 6 kear j iers . 
Utjefte: Nijdamstra-boek, 4 ôfl. 
KNOL, oprjochte 26 novimber 1949. 
Doel: It bihertigjen fan'e bilangen fan it Knolleslachte, it forsterkjen fan'e bân 

tusken de leden, organisear jen fan famyljegearkomsten en útjefte fan in 
famyljeblêd. 
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Bistjûr: D.Knol, Tuk by Steenwijk, foarsitter 
H. L.Bijleveld-Knol, Hilversum, Birkenheuvelweg 43, skriuwster 
L. Alberda-Knol, Ysbrechtum, Schoonoord 9, ponghâldster. 

Periodyk: De Knoilentuin, op ûngeregelde tiden. 

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

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

A. Geertsma-Wiersma, Snits, Tulpstrjitte 14, skriuwster. 
Gjin periodyk. 

HOEKEMA STIFTING, oprjochte 16 augustus 1951, fêstige to Snits. 
Doel: a. forsterkjen fan'e famyljebân tusken de neiteam fan Johannes Ennes 

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

Bistjûr: Mr. A. Hoekema, Amsterdam, Ilperveldstr. 57, foarsitter 
Ds. C. P, Hoekema, Heemstede, Franz Schubertlaan 57, s ik t . -a rch . 
A. Hoekema, Zandvoort, Zr .Dina Bronder straat 15, ponghâlder 
J.A. Hoekema, Skarsterbrêge; A. Meijer, Ljouwert; J.Hoekema, Snits. 

Utjeften: Nijs 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, Berltsum, foarsitter 

IJ. Elgersma, Ljouwert, Mendelssohnstrj. 6, skriuwer 
HaringElgersma, Snits, Janv. Nassaustrj. 48, 2e skriuwer-skathâlder. 

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

jebân, 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, Transvaalstej. 49, skriuwer-skathâlder 
H. Wiersma-Hoekstra, Swichum, pleatsf. fan de skriuwer-skathâlder. 

Gjin periodyk. 

NA WIJN, 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, Balticpark 33, voorzitter 

P.A.Nawijn, burgemeester, Blokzijl, Zuiderkade 21, penningmr. 
Ir.F.Nawijn, 's-Gravenhage, Cornelie van Zantenstr. 270, secr. 

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

Periodiek: Familieblad op ongeregelde tijden. 
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SCHOTANUS STICHTING, opgericht te Franeker 12 april 1955; statuten vast
gesteld 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 familie

archief, het samenstellen van de familiegeschiedenis, het doen uitgeven 
van een standaardwerk over de Schotanussen. 

Bestuur: Chr. Schotanus, ar ts , Oostermeer, voorzitter 
C. Schotanus, Utrecht, Wulverhorstlaan 4ll. secretaris 
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 

kennis van het geslacht te vermeerderen. 
Bestuur: Mr. Dr. J. Hazenberg, burgemeester van Veenendaal, voorzitter 

Mr. A.J . Hazenberg, Leeuwarden, Europaplein 10, secretaris 
Jac. Hazenberg, gemeentesecretaris van Oldekerk, penningmeester. 

Uitgave: A. J. Hazenberg en W. Tsj . Vleer, Familieboek Hazenberg, 1958. 
Periodiek: "De Hazenberg Post", verschijnt zovaak 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 betref

fende het geslacht Laansma,het uitgeven van een uitgebreid familieboek 
en het houden van familiedagen. 

Bestuur: D. Laansma, Santpoort-N. , Santpoortse Dreef 70 
S. Laansma, Renswoude (U.), van Reedeweg 3, secretaris-archivaris 
S. Laansma, Breda; A.Reitsma, 's-Gravenhage. 

Uitgaven: Voorlopig Geslachtsboek Laansma, 1958 
Uittreksel in de Engelse taal van dit Geslachtsboek, 1959. 

Orgaan: Laansma-Koerier. 

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

stammelingen van Hylke Jans Kingma, geb. te Makkum 16 oct. 1708 en 
overl. aldaar 24 sept. 1782. 

Bestuur: Mr. Tj. H. Kingma, Leeuwarden, Harlingerstraatweg 79, voorzitter 
T.H. Kingma, Doesburg, Kerkstraat, secretaris 
J. K. Kingma, Gorredijk, de Doppen 8, penningmeester 
Drs. H. Kingma, Amersfoort; C.H. Kingma, Den Helder. 

DOTINGA, opgericht januari 1966. 
Doel: Het contact tussen de leden te versterken en de kennis omtrent voorge

slacht en familierelaties te vergroten. 
Bestuur: Drs. G.H. J. Elshove., Rotterdam, Plein 1953 no. 104 

Drs. M. S. J. Dotinga, Zuidlaren, Iepenlaan 11 
S.Dotinga, Leeuwarden, Jan Lievensstraat 88. 
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Mevr. H.C. Buisman-Blok Wybrandi, 1876 - 1967 

Op 27 juni 1967 overleed te Leeuwarden mevrouw H. C. Buisman-Blok Wij-
brandi. Met haar is een vrouw heengegaan, die in haar zeer lange leven - zij 
bereikte de leeftijd van ruim 90 jaar - haar stempel heeft gedrukt op de sa^ 
menleving in Leeuwarden in het bijzonder en in Friesland in het algemeen. 
Haar man, de bekende boterhandelaar Roelof Buisman, was haar enige jaren 
in de dood voorgegaan en zeer onverwacht overleedhaar zoon Hein, zodat haar 
levensavond vol leed was. Bedenkt men daarbij, dat zij de laatste jaren prac-
tisch blind was, dan ligt de conclusie voor de hand, dat zij een vrouw was ge
worden, die in haar kleine wereld geheel in het verleden leefde. Niets was 
echter minder waar: tot het laatst toe behield zij grote belangstelling vooralle 
zaken en leefde zij intens mee met verschillende gebeurtenissen. Zo leefde 
zij niet in het verleden, doch in de toekomst! 

Trouwens, haar gehele leven was gewijd aan de toekomst en het algemeen 
belang. Haar politieke belangstelling kwam vooral tot uiting in haar streven 
voor vrouwenkiesrecht. Zij was ruim 20 jaren raadslid voor de Vrijzinnig 
Democratische Bond en enige jaren wethoudster van Leeuwarden, een der 
eerste vrouwelijke wethouders van ons land. Haar sociale bewogenheid maak
te, dat zij zich zeer intensief bezig hield met allerlei charitatieve instellin
gen; vele verenigingen hebben daadwerkelijk geprofiteerd van de grote vr i j 
gevigheid van het echtpaar Buisman. Zij deden dit nooit in het openbaar, maar 
altijd zo, dat eigenlijk niemand wist, wiaar het geld vandaan kwam. Met vele 
voorbeelden zou dit kunnen worden geïllustreerd. Ik denk hierbij b .v . aan het 
studiefonds,dat zij in het leven riepen ter nagedachtenis van hun oudste doch
ter Dr. Christine Buisman, speciaal bestemd voor de studie van de phytopa-
thologie, en aan hun schenking van kleding voor de z. g. "klaar-overtjes" van 
de Leeuwarder lagere scholen, een zeer practische bescherming tegen het 
gevaar, dat deze kinderen dagelijks liepen. 

Het spreekt vanzelf, dat zij de aangewezen leidster was voor verschillen
de verenigingen. Ik zal ze niet opnoemen, maar het is een lange lijst. Waar 
zij verscheen, drukte zij haar stempel op de- bijeenkomst. Naast hare vele 
beslommeringen buitenshuis - zij woonde tot haar dood in het bekende heren
huis Willemskade 7 - was zij ook het centrum van haar gezin. Ik heb het voor
recht gehad, haar als zodanig vele jaren te kennen, vooral ook in Grouw op 
het prachtige woonschip "Victoria Regia". Zij was een steun voor haar man 
in zijn vele activiteiten, stimuleerde haar kinderen, organiseerde allerlei 
huiselijke bijeenkomsten, hielp een ieder die tot haar kwam. Openbare e r 
kenning van haar verdiensten heeft ze nooit gezocht. Ze was ridder in de orde 
van Oranje Nassau en ereburgeres van Leeuwarden; hierop liet zij zich niet 
voorstaan. De Doopsgezinde Gemeente had haar grote liefde en zij leefde uit 
een diep godsvertrouwen. 

Voorwaar: eenvrouw, zoals er maar heel weinig zijn, is met haar heen
gegaan! 

H.G.van SLOOTEN. 
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16/17 
Gentius Wijbrandi 
(Jentje Wijbes) 
geb. Leeuwarden 
1732 
d .g . predikant 
+ Leeuwarden 
29 dec . 1820 
t r . Leeuwarden 
21 m a a r t 1762 

Wijtske P i e t e r s 
geb. Leeuwarden 
oct. 1737 
+ Leeuwarden 
14 mei 1816 

8 
WIJBRANDI 
P i e t e r Jent jes 
geb. Ber l ikum 
12 dec . 1766 
koopman en 
l i jmzieder 
+ Leeuwarden 
15 aug. 1844 

t r . Nijehaske 2 

18/19 

Heere Klases 
van Terhorne 

+ Heerenveen 
26 sept . 1781 
t r . Te rho rne (?) 
aug. 1760 

Fokje Ruurds 
van Heerenveen 

9 
WALSTRA 
Hiltje Heeres 
geb. Heerenveen 
15 juli 1765 

+ Leeuwarden 
27 oct. 1835 
3 sept . 1792 

20/21 
FABER 
Jan Baukes 
ged. Te rnaa rd 
29 m a a r t 1711 
m r . bakker 
+ Leeuwarden 
17 sept. 1781 
t r . Boksum 
6 juli 1777 
CROP 
Aaltje Michiels 
ged. Leeuwarden 
13 febr. 1757 
+ Leeuwarden 
1794 
h e r t r . 1783 Jacob 
Schoonlingen 

10 
FABER (SCHOON
LINGEN), Je 11e 
geb. Leeuwarden 
24 dec . 1779 
koopman en 
lee r loo ie r 
+ Leeuwarden 
1 juni 1860 

t r . Leeuwarden 

22 /23 
BLOK 
Cornel is 
geb. Leeuwarden 
1747 
m r . gor tmaker 
+ Leeuwarden 
7 mei 1814 
t r . Huizum 
24 dec . 1769 
van ABBEMA 
Elizabeth 
geb. 
1746 
+ 
1784 

11 
BLOK 
Geertje Cornel is 
geb. Leeuwarden 
12 aug. 1780 

+ Leeuwarden 
8 sept . 1813 
(DG) 4 nov. 1800 

4 5 
WIJBRANDI, Heero P i e t e r s FABER SCHOONLINGEN, Aaltje 
geb. Leeuwarden 30 jan. 1802 geb. Leeuwarden 25 aug. 1801 
koopman en l i jmfabrikant 
+ Leeuwarden 20 mei 1875 + Leeuwarden 27 m a a r t 1875 

t r . Leeuwarden 15 oct. 1823 

2 
BLOK WIJBRANDI, Hein, graanhandelaar en meelfabrikant 
geb. Leeuwarden 30 nov. 1830, + Leeuwarden 14 dec . 1906 

t r . Leeuwarden 

1 
BLOK WIJBRANDI, Hillegonda Cornelia, geb. Leeuwarden 15 dec. 1876, lid 

Nassau, ontving 14dec. 1946 deRaadserepenning in zilver, 
man, boterexporteur, Officier Oranje-Nassau. 
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24/25 
MARTENS 
Oldig 
geb. Lit tel 
20 febr. 1722 

+ Achternholt 
3 juli 1801 
t r . Wardenburg 
19 oct. 1752 
DREES 
Beate 
geb. Harbern 
29 mei 1731 
+ Achternholt 
11 febr. 1801 

12 
MARTENS 
Johann Diedrich 
geb. Achternholt 
26 sept . 1773 
"Gypsarbei ter " 

+ Achternholt 
16 oct. 1851 

26/27 
OTTEN 
Ei l e r t 
ged. Lit tel 
1 aug. 1752 

+ Hinterm Holz 
30 m a a r t 1809 
t r . Wardenburg 
2 nov. 1779 
SCHRÖDER 
Gesche Marg re t e 
ged. Lit tel 
15 aug. 1751 
+ Littel 
17 mei 1818 

13 
OTTEN 
Anna Cathar ina 
geb. Lit tel 
10 aug. 1780 

+ Achternholt 
28 m a a r t 1849 

t r . Wardenburg 14 nov. 1799 

6 
MARTENS, Johann E i l e r t 
geb. Achternholt 27 nov. 1800 
m r . s tucadoor 
+ Leeuwarden 3 jan. 1867 

t r . Warden] 

3 
MARTENS, Johanne Chris t ine 
geb. Achternholt 14 oct. 1837, + Leei 
3 sept. 1856 

Gemeenteraad 1919- '39, wethoudster 
+ Leeuwarden 27 juni 1967, t r . Leeui 

28/29 
LABOHM 
Hinrich 
(ged. As t rup 
7 juni 1726 ?) 

+ 
voor 1795 
t r . Wardenburg 
23 nov. 1758 
ARE NS 
Mar ia El isabeth 
ged. Wardenburg 
23 mei 1729 
+ Wardenburg 
4 nov. 1795 

14 
LABOHM 
Aler t 
geb. Wardenburg 
9 oct. 1765 
"Br inks i tzer 
und M a u r e r " 
+ Wardenburg 
24 m a a r t 1826 

30/31 
WIENHOLT 
Gerd 

t r . Wardenburg 
4 nov. 1757 
SCHUMACHERS 
Anna Sophia 

15 
WIENHOLT 
Cathrina Marga re t a 
geb. Wardenburg 
3 jan. 1764 

+ Wardenburg 
21 juni 1836 

t r . Wardenburg 20 nov. 1798 

7 
LABOHM, Cathar ine Sophie 
geb. Wardenburg 12 nov. 1806 

+ Leeuwarden 1 apr i l 1892 
:>urg 25 jan. 1828 

iwarden 26 juni 1877 

van onderwijs 1938- '39, Ridder Oran je -
.varden 21 nov. 1898 Roelof Derks Bu i s -

(Christ ine J . Wever) 
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Genealogie van het Leeuwarder geslacht Hessling 

De Naam. 

De naam HESSLING is een patronymicum, dat in net onderhavige geslacht 
in de tweede helft van de 18e eeuw tot familienaam is geworden. Het eerste 
tastbare bewijs, dat de naam in zijn huidige vorm en spelling daadwerkelijk 
gevoerd werd, ligt besloten in de handtekening van de mr . goud- en zilver
smid Harmanus Johannes Hessling (gen. III) onder zijn burgerschapregistra
tie van de stad Leeuwarden in 1794. Niettegenstaande het feit, dat de "regi-
s t ra teurs" de naam in vrijwel alle denkbare vormen opschrijven, blijkt uit de 
handtekeningen der leden afdoende, dat de spelling nooit anders geweest is 
dan nu. 

Wat nu de ouderdom van de naam betreft, zo meen ik, dat deze één gene
ratie ouder is . Als indirect bewijs voor deze stelling mogen de volgende in
dicaties dienen. Harmanus Johannes Hessling heeft deze naam in 1794, 1) 
ruim 17 jaren voordat Keizer Napoleon I het aannemen van een familienaam-
verplicht stelt, 2) niet tegenstaande het feit, dat zijn vader overleed toen hij 
2 jaren oud was, 3) ondanks het feit, dat zijn moeder hertrouwde met de mr . 
hoedemaker Johannes Nicolaas Schermer, 4) hoewel het zijn grootvader is , 
die het patronymicum Hessels voert, en 5) ook de grootvader, Hermanus 
Hessels, overleed, toen zijn zoon Johannes Harmanus' 2 jaren oud was . 
Dat de relatie tussen Harmanus Johannes Hessling en zijn stiefvader goed ge
weest moet zijn, blijkt m . i . afdoende uit het feit, dat eerstgenoemde - lijn
recht tegen de naamgevingstraditie in - zijn oudste zoon volledig naar zijn 
stiefvader noemt. 

De naam Hessling betekent "nakomeling van Hessel". Doordat de naam 
zich uit een voornaam gevormd heeft, welke in dit geslacht in onbruik raakt 
zo gauw de familienaam ontstaat, zijn er verscheidene geslachten met soort
gelijke namen (Hessels, Hesseling, Hesselink, Hesling, Heslinga, Hesslingh, 
enz.) voortgekomen, die onderling geen verwantschap vertonen. Etymolo
gisch zou de voornaam Hessel verband houden met het oud-hoogduitse woord 
a) hasan = glad, mooi, b) een sterk verkorte vleivorm zijn van namen met 
"hard" = sterk, stevig, krachtig, c) idem met "hadu" = strijd. Anderzijds 
vertonen de namen Hessel en Herman ook verband, hetgeen dan ongeveer 
de volgende betekenis zou geven: man (of: held) van het leger. Overeen
komst tussen de naam en het oud-hoogduitse woord "hasala", thans ons "ha
zelaar", wordt ook gezien, zodat verscheidene mogelijkheden tot vertaling 
van de naam openstaan. 

De Wapens. 

a) Gevierendeeld: I. rood; II. in blauw een gouden achtpuntige ster; III. blauw; 
IV. in rood een gouden achtpuntige ster; over alles heen, een golvende groene 
dwarsbalk beladen meteen zwemmende gouden hessling. Helmteken: een haze
laar van natuurlijke kleur tussen een rode en een blauwe struisveer. Dekkle
den: goud en rood. 
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Gedurende het onderzoek bleek, dat dit sedert zeker 4 generaties gevoer
de, sprekende wapen zeer waarschijnlijk een gebroken versie was van het 
wapen van het uitgestorven, gelijknamige adellijke Saksisch geslacht (Von) 
Hessling, waarmee geen familieverband werd vastgesteld. Dat geslacht voer
de een wapen met de volgende verschillen: de achtpuntige sterren in het 3e en 
het 4e kwartier, in plaats van in 2 en 4, en met als dekkleden: rechts, goud 
en rood; links, goud en blauw, in plaats van aan beide zijden goud en rood. 
Soms ook met een zilveren, in plaats van een blauwe struisveer. De in de 
oorspronkelijke (Saksische) beschrijving (zie Rietstap) als "een golvende r i 
vier van natuurlijke kleur" beschreven dwarsbalk, blijkt - volgens de oudste 
afbeelding van de gebroken versie van het wapen - in dit geslacht als groen 
weergegeven te zijn. 

Tijdens het onderzoek bleek ook, dat Harmanus Johannes Hessling als 
merk een letterwapen gebruikte, zijnde: in zilver een zwarte ka- • -« 
pitale drukletter H, overtopt door een gouden kroontje van drie 1 -gsieáíï 
bladeren en twee parelpunten. Hijzelf placht dit eveneens spreken- | Ipm I 
de letterwapen/merk in een renaissanceschild in zijn werkstukken L 5 ^ a l 
aan te brengen, terwijl het zich in het Fries Museum bevindend, « i ™ ^ ^ 
zwarte, houten Gildeboek van het edelsmedengilde het merk - in afwijking -
vertoont in een ovaal en met een kroontje van slechts drie fleurons. 

Dit authentieke en bijna 175 jaren oude letterwapen, dat afkomstig is uit 
de periode van het grootste verval in de heraldiek, werd in 1963 op ethische 
gronden door generaties Vila en VIIa-3 in ere hersteld, na "vertaald" te zijn 
tot een heraldisch-verantwoord geheel: 

b) in zwart een zwemmende gouden hessling, waarvan de kop overtopt 
wordt door een gouden kroontje van drie fleurons en twee parelpunten. Het 
schild wordt gedekt door een zijwaarts geplaatste steekhelm, gekroond door 
de kroon uit het schild. Helmteken: een schuinrechts uitkomende hessling 
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van natuurlijke kleur. Dekkleden: goud en zwart. Wapenspreuk: FESTINA 
LENTE. 

Dit wapen symboliseert enerzijds door de hessling in beide metalen "the 
grand old man" van dit geslacht, de mr. goud-en zilversmid HarmanusJo-
hannes Hessling, anderzijds geeft dit wapen, door de vis (ICHTHUS) als oud
christelijk symbool, ook de afstamming van de leden van het geslacht uit 
diens oudste zoon, de predikant, weer. 

Behalve een Christelijk symbool, is de vis ook, volgens Kits Nieuwenkamp, 
het zinnebeeld voor de stilzwijgendheid en koelbloedigheid, terwijl het in de 
middeleeuwen in "ongunstige" zin gewijzigd wordt en dan aardsgezindheid en 
verleiding voorstelt. 

De voornachtige hess(e)ling (oude benaming) of serpeling (Lat. : Leuciscus 
leuciscus) is een slanke zilveren vis van 15 tot 40 cm. lengte. Hij vertoont 
grote overeenkomst met de kopvoorn. 

Het devies was de persoonlijke spreuk van de genealogisch oudste bet
achterkleinzoon van de mr. goud- en zilversmid, Hendrikus Antonius Hessling 
(gen. Vila), en werd door mij overgenomen. In zijn geheel luidt het motto: 
Festina lente, recte, sed festina = Haast U langzaam, goed, maar haast U. 

De Werkstukken. 

Van de edelsmid Harmanus Johannes Hessling werden 2 werkstukken terug 
gevonden: 1) een zilveren vork enkel lof uit 1794, het jaar waarin hij meester 
werd; 2) een zilveren haak van een chatelaine, gemaakt tussen 1812 en 1813. 
Het eerstgenoemde voorwerp is afkomstig uit de Ottema-collectie en bevindt 
zich in het museum Princessehof te Leeuwarden. 

Het tweede voorwerp, dat zich in het Fries Museum bevindt, heeft eenpeer-
vormig voorstuk, waaraan twee ogen - elk met een ring erdoor - zitten. Het 
gedreven ornament op het voorstuk stelt, op gegranuleerde grond, een vrouw 
voor, zittend naast een rond altaar met in haar rechterhand een kruis. Op het 
altaar ligt een open boek (bijbel). De opstaande wand van het altaar is ver
sierd met een hart. Bovenaan staat de zon. Het geheel symboliseert het Ge
loof. Langs de rand van het voorstuk bevinden zich S-vormige bladerranken, 
een C-vormig voluut en een rocaille. Achterop de haak staat het meester
teken. 

De meester-proef werd op 4 december 1544 door het Hof van Friesland op 
verzoek van de "gemeene goudsmeden der steede Leeuwarden" omschreven 
als volgt: "te wetene, eenen gouden rinck mijt eenen steen dair inne, wel ge-
seth, ende aan beijde sijden innewaerts gesneden ende mijt diversche coleu
ren geämailleert; ten anderen een cleijn zegel, wel costelijck innewaerts ge
sneden, ten minste van de groote van eenen stuver; ten derden ende laesten, 
't corpus van een croes ofte beecker, mijt een bandt daer inne wel kunstelick 
gedreven." 

De Portretten. 

De afgebeelde portretten zijn in origineel of reproduktie in mijn bezit. Me
vrouw J. Hessling-Breeuwer ben ik erkentelijk voor het verstrekken van de in 
haar bezit zijnde foto's van leden van tak B. 
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Over het geschilderde en het getekende portret kan het volgende opgemerkt 
worden: 
1) ANNA HESSLING (gen. III-6). Doek van 40 x 34 door J. J. G. van Wicheren 
te Leeuwarden geschilderd. Het origineel berust in het Fries Museum. Dit 
portret is eveneens terug te vinden in het boek "Volk van Nederland" (Else
vier, A'dam 1937) t . o . blz. 137. in dat boek merkt Dr. F.vanThienen over 
de Friese dracht op, dat die niet slechts door boerinnen, maar ook door hoog
geplaatste vrouwen gedragen werd, die allicht met groter gemak en meer ele
gante zwier de combinaties met het modecostuum tot stand wisten te brengen. 
Over de draagwijze van de kap, het volgende: over het haar ging eerst een 
witte en dan een zwarte ondermuts. Beide omsloten het hoofd strak. Vervol
gens ging hierop het oorijzer, dat zich in de 19e eeuw tot de voor Friesland 
karakteristieke brede vorm ontwikkeld had en dat het hoofd bijna geheel als 
een gouden helm omsloot. Over dit oorijzer ging de kanten floddermuts, aan 
de achterzijde voorzien van een stijf uitstaande geplooide strook. Ter weers
zijden van haar voorhoofd bevinden zich de gouden "knoppen" en de mutsspel-
den. Daarbij draagt zij een aan de voorzijde omgebogen en tegen het voor
hoofd aanliggende platte en brede gouden en met diamanten bezette voorhoofds-
naald. De oude neiging om gehuwden en ongehuwden te onderscheiden kwam 
ook hier weer boven: de eersten droegen de naald rechts, de laatsten links. 
Wellicht is het niet te gewaagd te veronderstellen, dat het oorijzer, hetwelk 
zij draagt, een werkstuk van haar vader is. 
2) HENDRIKUS VAN TEMMING HESSLING (gen. Va). Tekening van 29 x 19 
door één van zijn jongere broers, hetzij Wopke Gorter, hetzij Eelco Rudol-
phus Hessling, tussen 1845 en 1853 te Leeuwarden gemaakt. Origineel in mijn 
bezit. 

Frappant is de gelijkenis tussen 1 en 2 (tante en neef). Dit type gezicht 
vindt men ook terug bij generatie Va-1, waarvan geen portret meer bestaat, 
bij generatie Vila, bij generatie VIbb-1 en mogelijk ook bij anderen, waarvan 
mij geen afbeeldingen ten dienste staan. 

Het is in dit verband interessant op te merken, dat Anna Hessling groene ogen 
had, terwijl de leden van tak A deze kleur eveneens allen hebben. In tak BB 
daarentegen, zijn de ogen overwegend blauw. De ogenstand is in beide takken 
meestal recht of omlaag gericht, maar generatie VIIa-3 en VIIIba-2 hebben 
een schuin-omhoog gerichte ogenstand. Bij deze twee is de haarkleur donker. 
Bij de anderen is deze meestal blond tot donkerblond, terwijl generatie VIbb-1 
een goud-blonde kleur en generatie VIIbb-1 een asblonde kleur heeft. De ge
neraties Vila, VIIa-3, Vllbb, VIIbb-1 en 2 dragen sinds hun jeugd een bril. 
Behalve Vila, zijn allen bijziende. Daarbij is generatie VIIa-3 kleurenblind. 
De haarvorm is overwegend sluik. Bij generatie Vila en VIIbb-2 (trad) treedt 
bij wat langer haar een lichte slag op. Generatie VIIa-3, Vlbb en zijn kinde
ren 1 en 3 hadden (hebben) krulhaar. Met betrekking tot de lichaamsbouw nei
gen zij over het algemeen naar het type der athletische leptosomen. De "ge
drongen" gestalte komt weinig voor. De gemiddelde lichaamslengte voor de 
mannen ligt boven de 1 meter 80 (grootste lengte: 1 meter 92) bij de takken 
A en BB uitgaande van generatie V. Helaas staan mij over tak BA en de 
vrouwen te weinig vaste gegevens ter beschikking, zodat daarover weinig met 
zekerheid gezegd kan worden. 
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Inleiding tot de Genealogie. 

Mijn vader verzocht in 1952 de Heer D.D.Osinga zoveel mogelijk gegevens 
te verzamelen betreffende de oudere generaties van onze familie. Het verslag 
van dat onderzoek kreeg ik in 1962 onder ogen, waarna ik nog geprobeerd heb, 
met medewerking van het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage 
en het gemeentearchief van Leeuwarden, de stamreeks verder op te voeren -
helaas zonder afdoende succes. 

Derhalve begint de bewezen stamreeks met de in 1743 te Leeuwarden ge
huwde en drie jaren later aldaar overleden schoenmakersgezel HARMANUS 
HESSELS. Daar deze - door zijn spoedig overlijden? - het niet tot lid van een 
gilde heeft gebracht, behoefde hij zich niet als burger te laten inschrijven, 
waardoor ons zijn geboorteplaats onbekend bleef. Wel werd er op 12 april 
1741 een Hermannus Hessels op attestatie van Amsterdam in het lidmaten-
register der Hervormden te Leeuwarden ingeschreven, maar deze kon in Am
sterdam niet worden teruggevonden, noch in de gildeboeken, noch in de (al
daar eerst in 1750 aanvangende) Hervormde lidmatenboeken. Ook in de poor
terboekenen huwelijksintekeningsregisters werd zijn naam tevergeefs gezocht. 

Waarschijnlijk kan de stamvader echter geïdentificeerd worden met "Har-
manus een zoon van Hessel Jans", die 19 juni 1712 te Leeuwarden Hervormd 
werd gedoopt; bij zijn huwelijk zou hij dan 31 jaar oud geweest zijn, slechts 
weinig ouder dan de meeste trouwlustigen. In de plaatselijke doopboeken wor
den voor september 1727 vrijwel geen namen van moeders der dopelingen 
vermeld. Met een Hessel Jans als vader zijn daar verder gedoopt: 24 febr. 
1709 Johannes. 10 dec. 1710 Catharina, 25 febr. 1714 Lucas, 19 mei 1715 
Engeltje, 2 juli 1719 Magtelt, 26 juli 1724 Machteltje en 26 juni 1726 Hesse-
linne. 

De ouders van deze kinderen waren zeer waarschijnlijk HESSEL JANS, 
assistent van het krijgsgerecht der Fries-Nassause regimenten, en GRIETJE 
HESSELS, wier huwelijk te Leeuwarden niet gevonden werd. Hessel kocht op 
23 jan. 1712, samen met zijn zuster Antje Jans (niette Leeuwarden gehuwd 
met Willem Pijters, stokersknecht), voor 280 gld. een huisje bij Haakmabu-
ren aan de Keizersgracht. Financieel ging het hen waarschijnlijk niet zo goed, 
want 16 juni 1721 tekende hij - Grietje plaatste een kruisje - een schuldbe
kentenis van 100 gld. en 15 dec. 1722 werd het woninkje verkocht (voor 320 
gld. , "op may 1723 met ses jaaren huyringe, dewelke voor mijselfs ende tot 
eygen bewooninge met mijn vrouw en kinderen hebbe gereserveert"). Reeds 
17 maart 1726 werd begraven "Hessel Jans aan de Keysersgraght"; het laatste 
kind is dan posthuum geboren en naar hem genoemd. Op 14 febr. 1745 volgde 
"Gryttie Hessels op de Keyzersgragt" hem in het graf. 

Als ouders van de assistent Hessel komen in aanmerking JAN HESSELS, 
soldaat, en MACHTELD HARMENS (van Delfzijl), die 6 nov. 1679 te Leeu
warden huwden en daar denkelijk (de naam van de moeder ontbreekt immers 
in de doopboeken) diverse kinderen Hervormd lieten dopen: 29 maart 1682 
Catharina, 5 okt. 1683 Hessel, 18 okt. 1685 Catharina, 23 mei 1688 Aeltie en 
& febr. 1691 Harmanus. Naar een Antje werd tevergeefs gezocht. 

Hoewel de filiatie JAN HESSELS - HESSEL JANS - HARMANUS HESSELS 
waarschijnlijk lijkt, acht ik het nog niet verantwoord zonder nadere bewijzen 
daarmede de stamreeks te laten aanvangen. 
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Genealogie. 

I. HARMANUS HESSELS, schoenmakersgeze l te Leeuwarden, bij zijn over 
lijden wonende op de Nieuweburen, begr . Jacobijnerkerk(-hof) 7 aug. 1746, 
t r . Leeuwarden, Jacobi jnerkerk 9 juni 1743 (na voorafgaande p roc lama t i e s te 
Leeuwarden en Bolsward, de woonplaats van de bruid) BEYTSKE ENOS, ged. 
Leeuwarden 13 febr. 1718, begr . "uit de P o s t s t r a a t " op het Oldehoofster
kerkhof 15 aug. 1783, d r . van Enos Ebe l s , m e t s e l a a r , en Hylckje J u r r i e n s . 

Uit dit huwelijk: 
1. Johannes , volgt II. 
2. Hermana , ged. Leeuwarden 28 aug. 1746. 

II. JOHANNES HARMANUS' HESSLING, ged. Leeuwarden 29 m a a r t 1744, 
hoedemakersgeze l , bij zijn overli jden wonende "op de K e l d e r s " , begr . Olde
hoof s terkerkhof 11 dec. 1772, t r . Leeuwarden, Gal i leërkerk 11 nov. 1764 
JANKE EELKES, ged. Dokkum 5 okt. 1738, + Leeuwarden (in het huis van 
haa r zoon op de Kelders) 21 sept . 1817, d r . van Eelke Ar jens , l ee r touwer , 
en Sara Jans ; zij h e r t r . Leeuwarden, Wes t e rke rk 17 febr. 1782 Johannes Ni-
colaas Schermer (geb. Koningsbergen o m s t r . 1747, m r . hoedemaker op de 
Kelders te Leeuwarden, + ald. , St. Anthony gasthuis 15 juli 1817). 

Uit dit huwelijk: 
1. Bei tske , ged. Jacobi jnerkerk 17 mei 1767, mogelijk begr . Jacobi jner -

kerkhof 12 juli 1774. 
2 . Harmanus , volgt III. 
3. Eelke Johannes ' Hessl ing, ged. Jacobi jnerkerk 29 juli 1770, tweeling 

met voorgaande, koekbakkersknecht , werd bij vonnis van de Rechtbank van 
e e r s t e aanleg te Leeuwarden d .d .24 me i 1824 a l s officieel afwezig beschouwd, 
m a a r is blijkens het vonnis van dezelfde rechtbank d .d . 20 apr i l 1811, waar in 
gelas t wordt een enquête te houden t e r consta ter ing van zijn afwezigheid, 
r e eds j a ren v e r m i s t (als mi l i t a i r in een frans r e g i m e n t ? ) . Zijn b roede r H a r 
manus werd in 1824 in het bezi t gesteld van de er fenis (tot een totale waarde 
van ƒ 3 0 . 6 6 2 . - ) , die hij a ls admin i s t r a teur sede r t Ee lke ' s afwezigheid b e 
hee rde . Blijft de v raag : hoe verwierf deze koekbakkersknecht een dergel i jk 
bez i t ? 

III. HARMANUS JOHANNES' HESSLING, ged. Leeuwarden, Jacobi jnerkerk 
29 juli 1770, 6 dec . 1793 Hervormd l idmaat op bel i jdenis , tegen betal ing van 
ƒ 2 5 . - op 7 februar i 1794 bu rge r de r stad en in datzelfde j a a r a ls m e e s t e r 
toegelaten tot het gilde der goud- en z i lversmeden. Met zijn (eerste) echt -

%« «ader diep gevoel o v e r hec verlies vsn een> bein.n genote kocht hij 29 jan. 1799 
den Zoon, en daarop gevolgde zenuwziekce van 5 weleen, v o o r ƒ 3 6 0 0 . - , c o n t a n t i n k l i n -
bwweek, heden avond een ç.uren mtin geliefden echcee. k e n d e m u n t h e t h u i s - V a n o u d s 
noot, HA.UVMNUS JOHANNtíS HiiSSLING, 10 leven , , „ , . . , „ o r 7 

Meester ZiiTC.fu.id, in den ouderdom van 56 jaren en ruim g e n a a m d d e B e l (H át, nu n r S . 
3 maanden, , 1 en 3) op de Ke lde r s , waar in , 

Bedroevend en treffend is voor mij, na eenegenoeglijke b e h a l v e h i j ze l f , ook z i i n e e r s t e 
ecntvereeniiing van la en een halí jaar, maar ook voordes . . , , 
overledene 6 kinderen, en zijnen af'geliorven zoon 6 jon- v r o u w , Zijn m o e d e r e n v e l e v a n 
ge kindertjes, die verlies. ]. . F E I T , zijn k inderen over leden, m a a r 

U w « D t N , wed. H. J. .HESSLING. 0 ok negen van zijn kinderen g e -
aea ö November 182Û. Mede uitnaam van des ovcrlede. , , ; T . . . , . T . 

• •• • «is kinderen e» bthuwd kindere*. boren werden. Hij t r ad in het 
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boekjaar 1812/1813 op als directeur van het deelgenootschap der zilversme
den m .b . t . het onderhoud der gezamenlijke k r e t s - en lavuurgereedschappen 
en ook - tot zijn overlijden - als ondernemer van publieke verkopingen van 
roerende goederen. Sedert 11 sept. 1804 was hij bestuurder en vanaf 4 mei 
1807 tot zijn dood eerste secretaris van het departement Leeuwarden der Mij. 
tot Nut van 't Algemeen. Gedurende zijn secretarisschap werd in 1818 de 
(Nuts-)spaarbank opgericht. Ook had hij zitting in een der "weldadige com-
missiën" te Leeuwarden, opgericht na de watersnood van 1825. Hij overleed 
Leeuwarden (na een zenuwziekte) 6 nov. 1826, tr . Ie Leeuwarden, Westerkerk 
9 febr. 1794 BRECHJE RIEGERSMA (Rijgersma), geb. Leeuwarden 16 febr. , 
ged. Westerkerk 11 maart 1774, + aldaar 15 nov. 1813, dr. van Eling Hen
driks, mr . bakker, en Anna Mientes Bakkerus; tr . 2e Leeuwarden 20 april 
1814 JOHANNA FEIT, ged. ald. 28 febr. 1767, + Franeker 8 maart 1843, 
dr. van Harmen, sergeant, en Janna Eekhout. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Janke, geb. Leeuwarden 12 juli, ged. Westerkerk 1 aug. 1794, + voor 1805. 
2. Jan Nicolaas Schermer, volgt IV. 
3. Eling, geb. Leeuwarden 19 nov., ged. Westerkerk 15 dec. 1797, + voor 

1808. 
4. Johannes Harmanus Hessling, geb. Leeuwarden 3, ged. Westerkerk 

24 jan. 1800, "zonder bepaald beroep", Herv. lidmaat op belijdenis 7 maart 
1819, verbleef tussen 21 febr. 1821 en 16 april 1824 te Groningen en vertrok 
7 nov. 1825 uit Leeuwarden met kerkelijke attestatie naar "elders", t r . Leeu
warden 25 febr. 1827 Grietje Oedses de Vries, geb. ald. 26 sept. 1800, dr. 
van Oeds Gosses, bierdrager, en Antie Heeres. 

5. Hendrik, geb. Leeuwarden8, ged. Westerkerk 28 april 1802, + voor 1813. 
6. Anna Hessling, geb. Leeuwarden 22 mei, ged. Westerkerk 15 juni 1803, 

Herv. lidmaat op belijdenis 4 maart 1821, + Leeuwarden 27 sept. 1852, t r . 
Ie ald. 23 okt. 1822 Wopke Oedses Gorter, geb. Leeuwarden 24 april, ged. 
Jacobijnerkerk 29 mei 1799, koster Jacobijnerkerk, + Leeuwarden 31 okt. 
1840, zn. van Oeds Wopkes, distillateur, en Sjoukje Sybes; tr . 2e Leeuwar
den 27 okt. 1841 Jacobus Wybes Oosterhoff ("Oosterhoff", vgl. Ned. Patrici
aat, jrg. 24), geb. Wolvega 28 sept. 1809, koster van de Jacobijnerkerk, di
recteur van het begrafenisfonds "Memento Mori" en van de daaruit voortge
komen "Algemeene Friesche Levensverzekerings Mij. ", lid gemeenteraad 
1865-'74, + Leeuwarden 12 sept. 1875, zn. van Wybe Jacobus', veehouder en 
vervener te Wolvega, en Aaltje Klaases Kuiper, wed r . van Aaltje Proost; hij 
hertr . Leeuwarden 26 okt. 1853 Anna Geertruida Stoffels. 

7. Janke Hessling, geb. Leeuwarden 14 maart, ged. Jacobijnerkerk 3 
april 1805, Herv. lidmaat op belijdenis 5 sept. 1824, + ald. 19 aug. 1844, 
tr . Leeuwarden 2 mei 1827 Marten Vos, geb. Oudega 24 nov. 1803, koekbak-
ker en winkelier, + Leeuwarden 3 mei 1863, zn. van Martinus en Janke Mi-
chiels Tromp. 

8. Helena, geb. Leeuwarden omstr. 20 aug. 1806, ongedoopt + ald. 10, 
begr. Huizum 12 sept. 1806. 

9. Helena Hessling, geb. Leeuwarden 10, ged. Jacobijnerkerk 29 juli 1807, 
Herv. lidmaat op belijdenis 5 juni 1825, + Amsterdam 30 jan. 1880, t r . Leeu
warden 23 juli 1828 Taecke Smeding, geb. Leeuwarden 18 jan. , ged. Jaco
bijnerkerk 15 febr. 1797, slijter in sterke dranken, kommandeur der turf-
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werkers, + Leeuwarden 11 juni 1865, zn. van Jacobus Doekes, mr . goud- en 
zilversmid, later stadsbode, en Christina Lucia Smeding' en wedr. van 
Freerkje Rodenburg (vgl. IV-2). 

10. Eling Hendrik Hessling, geb. Leeuwarden 7, ged. Jacobijnerkerk 24 
aug. 1808, Herv. lidmaat op belijdenis 6 maart 1836, vertrok 7 aug. 1837 
met zijn vrouw naar Den Helder, bode van een begrafenisfonds ald., 9 mei 
1862 terug naar Leeuwarden, + ald. 5 dec. 1888, t r . Leeuwarden 11 juli 1832 
Aaltje Dam, geb. ald. 14 jan. , ged. Jacobijnerkerk 7 febr. 1798, + Leeu
warden 8 nov. 1877, dr. van Lourens, verlakker, en Marijke Wilkes. 

11. Hendrik Schermer, geb. Leeuwarden 8 aug. 1811, ongedoopt + ald. 
29, begr. Huizum 31 aug. 1811. 

12. Hendrik, geb. Leeuwarden 4, ged. Jacobijnerkerk 30 mei 1813, + ald. 
16, begr. Huizum 19 juni 1813. 

IV. Ds. JAN NICOLAAS SCHERMER HESSLING, geb. Leeuwarden 9, ged. 
Westerkerk 28 aug. 1795, Herv. lidmaat op belijdenis 6 sept. 1811, 13 juli 
1812 theologisch student te Groningen (Jan Nikolaus Hessling, Leovardia Fr i -
sius), in 1817 kandidaat tot den Hervormden dienst. Op 16 juni 1817 kwam als 
predikant te Hempens en Teerns. nadat door de floreenplichtigen van de Her
vormde godsdienst aldaar op 10 april 1817 met eenparigheid beroepen was, 
"de Weleerwaarde Zeergeleerde Heer Jan Nicolaas Schermer Hessling, h.h. 
Min. candidaat onder de Classis van Leeuwarden"; zijn intreerede hield hij 
op 7 sept. 1817. In 1824 volgde er een beroep naar Arum; afscheidsrede te 
Hempens 21 nov. en intreerede te Arum op 5 dec. 1824. Hij + Arum 8 sept. 
1826, tr . Leeuwarden 11 juni 1817 REBECCA VAN TEMMING (van Temmen), 
geb. ald. 19 febr. , ged. Jacobijnerkerk 10 april 1799, Herv. lidmaat op be
lijdenis 8 maart 1816, met attestatie te Hempens 3 juni 1818, te Arum 30 jan. 
1825, + Franeker 18 juni 1846, dr. van Hendricus, kunstverlakker, en Re-
becca Fokkens; zij hertr. Franeker 1 mei 1829 Gerrit Jakles Ypma, boek
handelaar (uit haar 2e huwelijk vier kinderen, waaronder een Jan Nicolaas; 
vgl. IV-4). 

Uit dit huwelijk: 
1. Hermanus Johannes (Schermer) Hessling, geb. Leeuwarden 23 maart, 

ged. Hempens 5 juli 1818, vestigde zich 5 juni 1840 met attestatie van Kampen 
te Lemmer, boekhandelaar ald., verkreeg 11 april 1842 gemotiveerde attesta
tie naar Amsterdam, letterkundige/auteur ald. en te Rotterdam, + Amster
dam 18 okt. 1889, tr . Rotterdam 29 maart 1848 Charlotta Sophie Hallensle-
ben, geb. ald. 13 juli 1827, op 5 nov. 1889 afgeboekt van Amsterdam naar 
Düsseldorf, dr. van Adolph Ferdinand, meubelmaker, en Sara Vyselaer. 

Uit dit huwelijk: 
a. Jan Nicolaas Hessling, geb. Rotterdam 18 juni 1851, kantoorbe

diende, + ald. 30 jan. 1915, t r . Düsseldorf 1905/'06 Clementina Johanna 
Trometer, geb. Essen 8 april 1861; zij hertr. Rotterdam 30 juni 1920 haar 
zwager Eling Hendrik Hessling (f) en vertrok 30 okt. 1931 naar Krefeld. 

b. Adolf Ferdinand, geb. Rotterdam 19 maart, + ald. 8 mei 1854. 
c. Helena, geb. Rotterdam 1 nov. , + ald. 8 dec. 1856. 
d. RebeccaWilhelmina, geb. Rotterdam 31 jan., + A'dam 17 maart 1858. 
e. Eelco Rudolf, geb. Amsterdam 29 dec. 1859, + ald. 11 febr. 1860. 
f. Eling Hendrik Hessling, geb. Amsterdam 7 febr. 1862, hulp-com-
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mies dir . bel. te Rotterdam, + ald. 15 sept. 1931, tr . ald. 30 juni 1920 Cle-
mentina Johanna Trometer, weduwe van zijn broeder Jan Nicolaas (a). 

g. Bernardina, geb. Amsterdam 29 nov. 1864, + ald. 13 maart 1865. 
h. Bernardina, geb. Amsterdam 16 okt. 1866, + ald. 21 jan. 1867. 

2. Brechje (Riegersma) Hessling, geb. Hempens 30 sept. , ged. ald. 7 
nov. 1819, Herv. lidmaat op belijdenis Franeker 9 juni 1839, + Leeuwarden 
14 juli 1878, tr . Ie Franeker 28 nov. 1839 Tjalke de Haas, geb. ald. 27 febr. 
1801, brander en koopman, + Franeker 29 juni 1841, zn.van Govert en Wopkje 
Hellema; tr . 2e Franeker 5 nov. 1856 haar neef Hermanus Johannes Hessling 
Smeding, geb. Leeuwarden 13 juni 1829, zonder bepaald beroep, + Leeuwar
den 5 juni 1911, zn. van Taecke, kommandeur der turfwerkers, en Helena 
Hessling (III-9); hij hertr . Leeuwarden 20 mei 1879 Carolina Louisa van Dijk. 

3. Hendrikus van Temming, volgt Va. 
4. Helena Noteboom Hessling, geb. Hempens 12 okt. , ged. ald. 10 nov. 

1822, Herv. lidmaat op belijdenis Franeker 14 april 1843, met attestatie te 
Leeuwarden 29 febr. 1848, naar Zwolle 13 dec. 1854, + ?, t r . Leeuwarden 
22 nov. 1848 (echtsch. uitgespr. Arr . -Rb. ald. 1 nov. 1853) haar stiefbroer 
Wybe Jacobus Ypma, geb. Franeker 20 aug. 1824, koek- en banketbakker, 
+ Leeuwarden 22 maart 1878, zn. van Gerrit Jakles, boekhandelaar (vgl. IV), 
en Trijntje Wybes Tuinstra; hij hertr. Leeuwarden 1 juli 1857 "Margaretha 
Meindersma. 

5. Eelco Rudolphus, volgt Vb. 
6. Wopke Gorter Hessling, geb. Arum 27 nov. , ged. ald. 26 dec. 1825, 

Herv. lidmaat op belijdenis Leeuwarden 4, maart 1850, attestatie naar Rotter
dam 17 nov. 1857, in beide steden commissionair, + Rotterdam 8 aug. 1896, 
tr . Ie ald. 23 sept. 1863 Jeryna Anna Christina Vermaas, geb. Hellevoet-
sluis 24 juli 1828, + Rotterdam 22 maart 1868, dr. van Abraham en Geertruy 
van der Bijl; t r . 2e Rotterdam 12 aug. 1868 Klasina Elisabeth Maaskant, geb. 
Dordrecht 18 juni 1828, + Rotterdam 19 febr. 1906, dr. van Johannes en Eli
sabeth Sebol. 

Uit het eerste huwelijk: 
a. Rebekka, geb. Rotterdam 13 febr. , + ald. 25 april 1865. 
b. Wopke, geb. Rotterdam 12 sept. , + ald. 14 nov. 1866. 

Va. HENDRIKUS VAN TEMMING HESSLING, geb. Hempens 10 mei, ged. ald. 
3 juni 1821, werd gedoopt, noemde en schreef zich als vermeld, in de akten 
van den b. s. als "Hessling" terug gevonden, Herv. lidm. op belijdenis Frane
ker 13 maart 1842, met attestatie te Leeuwarden 20 nov. 1844, drukker ald. , 
vertrok 29 nov. 1853 met attestatie naar Doesburg, waar hij als letterzetter 
en boekbinder geregistreerd staat, in feite chef van een drukkerij, + Does
burg 31 juli 1871, tr . ald. 28 april 1855 WILHELMINA JOHANNA DERKSEN, 
geb. Doesburg 19 febr. 1818 (R.Kath.), + ald. 4 jan. 1899, dr. van Hendri
kus, mr. kleermaker (oorspronkelijk Geref. , later R.K.) , en Maria Eliza-
beth Hendriks (R. K.). 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Nicolaas Hendrikus Hessling, geb. Doesburg 13 maart 1856 (R.K.), 

letterzetter, in 1882 áls militair naar Ned. Oost-Indië, + wrschl. Tjilatjap 
(Java)voor 1900 (aan malaria). 

2. Antonius Johannes Bernardus, volgt Vla. 
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Vla. ANTONIUS JOHANNES BERNARDUS HESSLING, geb. Doesburg 19 aug. 
1859 (Ned. H e r v . ) , aanvankelijk schoenmaker ald. , seder t 1895 hoofd der 
wasse r i j en schoenmaker i j van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen, e e r 
ste bas van het Zutphens Mannenkoor, + Zutphen 16 sept. 1933. t r . Doesburg 
1 aug. 1891 GEERTRUIDA GESINA BRUINVOORT, geb. Groningen 5 juli 1870 
(Ned. He rv . ) , + Zutphen 12 m a a r t 1939, dr . van Hinderikus Johannes, t i m 
m e r m a n (R .K . ) , en P ie te r t je Meijer (Ned. H e r v . ) . 

Uit dit huwelijk: 

Vila. HENDRIKUS ANTONIUS HESSLING, geb. Zutphen 1 dec. 1901, ged. ald. 
30 m a a r t 1902, Herv. l idmaat op beli jdenis 28 m a a r t 1920 te Zutphen, seder t 
1919 ambtenaar , aanvankelijk bij de Generale Thesaur ie van het Minis ter ie 
van Financiën, l a t e r bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Hij ve r t rok 
eind 1928 a ls adjunct -commies naar het t .m. gebiedsdeel Curaçao, l a te r Ned. 
West- Indië , nu Nederlandse Antillen geheten. Van 1930-'32 vervulde hij de 
bestuursfunct ie van locaal Gezaghebber - tevens ontvanger, chef postkantoor, 
hypotheekbewaarder , ver tegenwoordiger van het O.M. en plaatsel i jk hoofd 
van politie - van het eiland Saba; daarna werd hij overgeplaats t naar het ge
zaghebberskantoor van Aruba, waa r hij de begrot ingszaken, comptabil i tei t , 
budget -contro le , behandeling van de betaal rol len , credie ten , inningen, week-
loonstaten en correspondent ie daa romt ren t te behar t igen k reeg . (Intussen was 
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hij in 1932 mede-oprichter en van 1932-'35 secretaris van de afdeling Aruba 
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, A. N. V.) In 1936 volgde zijn over
plaatsing naar de gouvernementssecretarie te Curaqao, waar hij gemachtigd 
werd om de stukken, uitgaande van de Gouverneur naar de Koloniale Raad, te 
verzorgen en die, uitgaande van de Gouvernementssecretaris, te tekenen; 
daarbij voerde hij de correspondentie van de afd. alg. zaken en verzorgde 
het Publicatieblad (de Antilliaanse staatscourant). Van 1937-'38 vervulde hij 
wederom een bestuurspost, nu als Gezaghebber a . i . , q. q. plaatselijk hoofd 
van politie, van het eiland Bonaire, om daarna als Districtsmeester a. i . van 
het tweede district op Curaqao op te treden. In 1939 werd hem de functie van 
hypotheekbewaarder en hoofd van het domeinkantoor te Aruba opgedragen. (Bij 
acclamatie werd hij tevens wederom benoemd tot afdelings secretaris van het 
A. N. V. ; hij bleef dit werk tot 1944 doen. Daarnaast trad hij van 1942-'46 op 
als secretaris van het Aruba Hulpfonds voor Nederland.) In 1942 volgde zijn 
overplaatsing naar het gezaghebberskantoor op Aruba, waar hij de leiding 
kreeg over de afdeling alg. zaken en het geheim archief. 
Tweemaal, 1949-'50 en in 1951,was hij belast met het ambt van Gezaghebber, 
in welke tijd Z.K. H. Prins Bernhard het eiland Aruba bezocht. Van 1952-'56 
diende hij wederom ter gouvernementssecretarie op Curaqao, nu echter ge
detacheerd op het departement van sociale en economische zaken, teneinde 
diverse onderzoekingswerkzaamheden te verrichten, verband houdende met 
in te dienen voorstellen ter vereenvoudiging van de landsadministratie. In de 
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Het was een voorrecht 
land en volk der Antillen 
te dienen. 
1928-1960 

a/b K.L.M. 
14 maart 1960 

HESSLING 
Referendaris-A 
Bestuursdienst 

p.p.c. 

periode van 1956 tot '57 droeg de regering p — - ~ ~ ~ .~~v~. - ~~~~~j 
hem het ambt van Gezaghebber van Bonaire ' n . . — — ur í 
op. Bij K. B. van 24 april 1957 nr. 2 werd 
hij - als hoofdcommies A - benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 
oktober 1957 volgde zijn bevordering tot 
referendaris en belastte de regering hem 
met het ambt van Gezaghebber van de drie 
Bovenwindse eilanden. Gedurende deze 
ambtsperiode was H.K.H. Prinses Beatrix 
enige dagen zijn gast. In 1958 volgde, na 
herhaald eigen verzoek, overplaatsing naar 
Curaqao. Op 11 okt. 1960, bijna vier jaren 
boven de verplichte leeftijdsgrens van 55 jaar en na bijna 32 tropendienstja-
ren, werd hem eervol ontslag verleend, onder dankbetuiging voor de aan den 
lande bewezen diensten. 
Intussen publiceerde hij in de couranten "Amigoe di Curaqao" en "Beurs en 
Nieuwsberichten", in de West-Indische Gids en in de West-Indische uitgave 
van het A.N.V.-tijdschrift "Neerlandia". Zijn artikel "Aruba gedurende vijftig 
jaar" blijft voor het nageslacht gemakkelijker bereikbaar, n .1. in de West-
Indische uitgave ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H. M. Koningin 
Wilhelmina, "Oranje en de zes Caraïbische parelen, 1898-1948" (uitg. De 
Bussy, Amsterdam 1948, blz. 405 e .v . ) . Hij was een kunstlievend man, die 
zich zelf daarnaast tot een verdienstelijk bariton-zanger en toneelspeler had 
weten te ontwikkelen. Gedurende zijn jeugd in Nederland wist hij diverse 
zwemprijzen in de wacht te slepen. Hij reisde veel en bezocht de beide Ame
rikaanse continenten meerdere malen; gedurende zijn Europese verloven ge
noten de kunstcentra zijn speciale belangstelling. Hij + 's-Gravenhage 31 maart 
en werd te Zutphen 4 april 1966 bij zijn ouders begraven, t r . Ie Haarlem (bij 
volmacht) 30 juli 1930 (echtsch. uitgespr. Arr . -Rb. Amsterdam 5 okt. 1933) 
ADA ALIDA BERENDS, geb. Amsterdam 9 maart 1899, dr. van Heilbartus 
Cornelis, bankier, en Egberdina Helena Henderika Groeneveld; zij hertr . 
Haarlem 11 sept.1945 Gerrit Bicker Caarten/ 's-Gravenhage/; t r . 2e Zutphen 
21 aug. 1935 (echtsch. uitgespr. Gerecht in Ie aanleg Aruba 6 juni 1951) OL-
GA ENID MACINROY, geb. Georgetown (v.m. Brits Guyana) 19 aug., ged. 
Enmore (grfsch. Demerara) 10 okt. 1908, na haar middelbare schoolopleiding 
(Engeland) tot haar huwelijk bankemployé, dr. van Harold Percy (Macinroy, 
Mclnroy of M'Inroy; Gaelic (Keltisch): Mac Ian ruaidh) uit het Schots-Hoog-
landse geslacht Mclnroy of Lude in Atholl, r e s . -officier, off. -vlieger Artil-
lery, in 1908 werkzaam als "clerk civil service" te Georgetown, en Cönstance 
Nina Kearns (uit Donegal, Ierse Vrijstaat) / 's-Gravenhage/. 

Uit het tweede huwelijk: 
1. levenloze dochter, geb. Curaqao 21 juli 1936. 
2. Antonius Hendrikus Nicolaas, geb. Bonaire 13, + ald. 14 juli 1937. 
3. JAN NICOLAAS HESSLING, geb. Aruba 24 okt. 1940, kwam einde 1950 

naar Nederland en vertrok vervolgens in het voorjaar 1954 naar Wenen (O) en 
in de na-zomer van 1955 naar het internaat Hof Oberkirch in het Zwitserse 
kanton St. Gallen. Op 12 mei 1957 werd hij te Zürich (Zw.) lidmaat op belij
denis van de Episcopal Church; gedurende de zomer van 1958 keerde hij naar 
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Nederland terug. Kynoloog en genealogisch "sneuper". Sedert 1 maart 1965 
werkzaam als administratief ambtenaar, belast met de archiefverzorging en 
secretariaatswerkzaamheden t .b .v . desenaat , aan het bureau van de Rijks
universiteit te Utrecht, t r . Ie Utrecht 27 april 1962 (echtsch. uitgespr. Arr. -
Rb. ald. 26 mei 1965) ADRIANA CORNELIA VAN ROOSMALEN, geb. Utrecht 
23 sept. 1937, volledig bevoegd onderwijzeres, dr. van Mr. Theodorus Ba
rend Johannes Petrus, oud-commissaris van politie, hoofd der Justitiële 
Dienst te Utrecht, en Adriana Carolina Mulders; zij hertr . Utrecht 10 mei 
1966 Ernst Robert Cornelis Halberstadt (voorheen: Hoogland; naamsverande
ring bij K.B. d.d. 3 nov. 1954, nr. 35) /Utrecht/; t r . 2e Utrecht 24 dec. 1965 
Mr. CORNELIA WILHELMINA VAN WA VEREN, geb. 's-Gravenhage 5 aug. 
1923, slaagde in 1946 voor het candidaatsexamen en in 1949 voor het docto
raal examen Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, sedert 
1 oktober 1962 werkzaam als administratief ambtenaar aan het bureau van de 
R. U. , dr. van Dr. Anthonie Cornelis, oud-res. l e l t . van het garderegiment 
Jagers, oud-leraar Ned. taal- en letterkunde en geschiedenis aan het Ie Sted. 
Gymnasium te 's-Gravenhage, oud-leraar aardrijkskunde aan het 's-Graven-
haags Christelijk Gymnasium, oud-gecommitteerde voor de H.B. S. -eindexa
mens, en Cornelia Boot; gesch. echtgenote van Prof.Dr. Jelle Jan de Jong 
/Utrecht/. 

Vb. EELCO RUDOLPHUS HESSLING, geb. Hempens 29 april, ged. ald. 23 
mei 1824, Herv. lidmaat op belijdenis Leeuwarden 20 mei 1846, verkreeg 
4 aug. 1847 attestatie naar Bolsward en 31 aug. 1851 naar Franeker, koek-, 
banketbakker en winkelier ald. aan de Eerste West nr. 3 (nu Voorstraat 5), 
bestuurslid van de P. C. , de Permanente Commissie voor de jaarlijkse Fra
neker kaatspartij, 1860-'93, vertrok 30 april 1894 als laatste lid van dit ge
slacht (met zijn echtgenote) uit Friesland naar Dordrecht, + ald. 9 aug. 1909, 
tr . Bolsward 4 mei 1851 BERNARDINA ROMKES DE JONG, geb. ald. 25 febr. 
1827, Herv. lidmaat op belijdenis Bolsward 8 mei 1846, + Dordrecht 10 juli 
1901, dr. van Romke Berends, goud-en zilversmid, en Catharina Bernhar-
dus' Eerdmans. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Nicolaas, volgt Vlba. 
2. Catharina Bernardina, geb. Franeker 10 nov. 1855, + ald. 25 okt. 1858. 
3. Rebecca, geb. Franeker 28 sept. 1857, + ald. 8 jan. 1858. 
4. Catharina Bernardina Hessling, geb. Franeker 28 febr. 1861, Herv. 

lidmaat op belijdenis ald. 30 maart 1882, + 's-Gravenhage 22 febr. 1929, tr . 
Dordrecht 22 maart 1894 Johannes Julianus Wigman, geb. Rotterdam 28 febr. 
1854, boekhouder, + 's-Gravenhage 10 mei 1919, zn. van Leendert, apothe
ker, en Alida Petronella van Hemert. 

5. Rebecca Hessling, geb. Franeker 3 april 1863, Herv. lidmaat op be
lijdenis ald. 30 maart 1882, onderwijzeres, woonde te Deventer, 's-Graven
hage en Amsterdam, + Amsterdam 10 maart 1940. 

6. Romke Barend, volgt VIbb. 

Vlba. JAN NICOLAAS HESSLING, geb. Franeker 24 maart 1852, Herv. lid
maat op belijdenis ald. 20 maart 1872, vertrok 29 nov. 1877 naar Dordrecht, 
leraar Engelse taal- en letterkunde aan het gymnasium en de H.B.S. ald., 
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+ ' s -Gravenhage 29 jan. 1929, t r . F r a n e k e r 25 juli 1878 F E T J E TELENGA, 
geb. ald. 12 jan. 1853, + ' s -Gravenhage 26 sept . 1930, d r . van Tjeerd , boek
drukker , en Threze Mar ia Bruining. 

Uit dit huwelijk: 
1. Eelco Rudolphus, volgt Vllba. 
2. Tjeerd , geb. Dordrecht 24 febr . 1881, + ald. 5 nov. 1897. 
3. Cornel is Gerhardus , geb. Dordrecht 13 juni 1882, + ald. 6 dec . 18ST 
4. Berna rd Romkes , tweeling met voorgaande, + Dordrecht 28 okt. 188,',. 

Vllba. I r . EELCO RUDOLPHUS HESSLING, geb. Dordrecht 20 juni 1879, in
geschreven 1898 aan de Technische Hogeschool te Delft, legde ald. op 2 juli 
1901 het candidaatsexamen en op 6 juli 1904 het examen werktuigkundig inge
nieur af, ingenieur der telefonie en te legraf ie te Groningen en ' s -Gravenhage , 
+ ' s -Gravenhage 31 jan. 1922, t r . ald. 18 jan. 1907 ANNA SARA ANDREA 
VERBEEK, geb. Aalten 18 okt. 1881, + ' s -Gravenhage 8 jan. 1937, d r . van 
Pelus Hendrikus, Rijksontvanger, en Hermina Chr is t ina Nanning. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Nicolaas, volgt VlIIba. 
2. Hermine Chr is t ine Hessl ing, geb. Groningen 5 aug. 1913, r e f e r enda r i s 

Minis ter ie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, afd. i n t r a - m u r a l e gezond
he idszorg , 1964 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau /Scheveningen/ . 

VHIba. Ing. JAN NICOLAAS FF-SSLING, geb. Groningen 23 jan. 1908, slaagde 
voor het eindexamen werktuigbouwkunde aan de M . T . S . te Haa r l em, bij zijn 
huwelijk ad junct -adminis t ra teur , thans werktuigbouwkundige bij Gebr. Stork 
6 Co. N.V. Kon. Machinefabriek, t r . A m s t e r d a m 16 dec . 1937 HENRIETTE 
MARIE SMAAL, geb. Deventer 16 okt. 1908, onderwi jzeres (ook enige tijd op 
Curaqao) en s e c r e t a r e s s e , d r . van Arend Jan , tuinman, en Johanna Velders 
/Hengelo O. / . 

Uit dit huwelijk: 
1. Anke, geb. Hengelo 18 juli 1941, + ald. 26 okt. 1948. 
2. Nicolette Janine Hessl ing, geb. A m s t e r d a m 13 jan. 1945, behaalde 1964 

het einddiploma H. B. S . -a , s tudeerde tot 1966 socia le aardr i jkskunde aan de 
Universi te i t van Ams te rdam, bij haar huwelijk documenta t ieass is ten te in die 
stad, t r . Hengelo (O.) 7 sept . 1967 Coer t Marinus Hans van der Mei, geb. 
Amste rdam 26 m a a r t 1939, s ede r t 1961 student s o c . a a r d r . aan de Univers i 
teit van Ams te rdam, l e r a a r , zn. van Mar inus , kantoorbediende, en Elfr iede 
Hellauer / V e l s e n / . 

3. EELCO RUDOLPHUS HESSLING, geb. Hengelo 21 sept . 1949, s laagde 
1967 voor het eindexamen gymnas ium-b / A m s t e r d a m / . 

VIbb. ROMKE BAREND HESSLING, geb. F r a n e k e r 18 febr. 1866, ve r t rok 
22 aug. 1882 naar Wageningen, l a t e r naa r Alkmaar en werd op 1 juli 1894 in
geschreven te Bussum, boekhandelaar in de Raadhuiss t raa t a ld . , + Bussum 
7 m a a r t 1931, t r . Alkmaar 17 mei 1894 MAGDALENA VAN DER VEEN, geb. 
ald. 13 nov. 1869, + Hi lversum 14 okt. 1898, d r . van Ger r i t Helmus , ban
ketbakker, en Magdalena Schut. 

Uit dit huwelijk: 
1. Magdalena Hessl ing, geb. Bussum 5 dec . 1895, t r . A m s t e r d a m 4 dec . 
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1919 Jacob de Greef, geb. ald. 20 nov. 1894, ship-chandler, directeur fa. 
H. van der Velden & Co. te Amsterdam en Rotterdam, zn. van Florus, ship-
chandler, en Christina Jacoba Gleuwink /Blaricum/. 

2. Bernardina Romke, geb. Bussum 16 jan. , + ald. 2 aug. 1897. 
3. Bernard Eelco Rudolphus, volgt Vllbb. 

Vllbb. BERNARD EELCO RUDOLPHUS HESSLING, geb. Bussum 25 sept. 
1898, behaalde 1914 het diploma smid-bankwerker, 1917 het voorlopig ma
chinistendiploma, 1920 het machinistendiploma-A, 1923 het dito -B en in 1937 
het diploma scheepswerktuigkundige C (houdende de volledige bevoegdheid), 

werktuigkundige bij de Shell, aanvankelijk op Borneo, sedert 1933 op Cura
qao, ald. hoofdwerktuigkundige en gedurende Wereldoorlog II hoofd van de 
dokwerken, -r Bussum 6 febr. 1956, tr . Amsterdam (bij volmacht) 26 sept. 
192 9 JANNETJE BREEUWER, geb. ald. 8 juli 1909, dr. van Willem, kleer
maker en ouderling der Geref. kerk, en Jannetje Barmentloo /Bussum/. 

Uit dit huwelijk: 
1. Magdalena Hessling, geb. Curaqao 30 maart 1935, slaagde voor het 

eindexamen H.B.S.-b te Bussum, opleiding tot diëtiste en lerares nijver
heidsonderwijs, 1960 hoofd-diëtiste (research) "Ope Dei" ziekenhuis te Woer
den, 1963 id. in het St. Elizabeth Gasthuis te Curaqao; sedert 1967 lerares 
nijverheidsonderwijs te Doorn /Leersum/ . 

2. RUDOLF BERNARD HESSLING, geb. Curaqao 27 aug. 1939, kwam ein
de 1948 naar Nederland, behaalde in 1962 het diploma van het Instituut voor 
de Autohandel te Driebergen, vertrok begin 1963 (met zijn vrouw) naar de 
Ver. Staten; thans werkzaam als werktuigkundige op de technisch-experimen-
tele afdeling van Eastman Kodak Company te Rochester na een opleiding ald., 
studerend, tr . Hoofddorp 22 dec. 1962 CONNY BONTENBAL, geb. Badhoeve-
dorp 15 nov. 1939, slaagde voor het eindexamen M.M.S. , opleiding te Am
sterdam tot heilgymnaste en masseuse, vervolgens specialisatie als fysio
therapeute en als zodanig werkzaam, dr. van Theodorus, coördinator vracht
verkoop K. L. M. , en Jacoba Cornelia van Halm /Hilton N. Y. / . 
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Verantwoording. 

Het was Mr.Dr.J.C.Maris, die in de inleiding van zijn boek "Een Honderd
tal Nederlandse Families" tot uiting bracht, wat ook bij mij ten grondslag ligt 
aan de belangstelling voor het voorgeslacht: 

"Een genealogische studie vindt rechtvaardiging in het onverbrekelijk ver
band tussen het leven van onze voorouders en ons eigen leven. Onze persoon 
is krachtens geboorte verbonden met de lotgevallen van ons voorgeslacht, 
met de nedergang en de stijging, met de vernedering en de eer, met de strijd 
om het bestaan, kortom, met het wel en wee van mensen, die zonder uitzon
dering aan onze bestaansvorming hebben medegewerkt". 

Geraadpleegde bronnen waren: D . T . B . , lidmatenregisters, Groot Con-
sentboek, burgerboek, nutsarchief; kerkarchief N. H. -gemeente Hempens en 
Teerns; persoonlijk archief Hendr.Ant. Hess ling (Vila) (K.B. ' s , Gouv.Besl. , 
Landsbesl. , Min. Besch. , krantenartikelen, enz.); Not.-archief en nieuw 
rechterlijk archief R.A. Leeuwarden tot 1826 (notarissen Pieter Andreae en 
Jan Albarda); 
literatuur: "Geschiedkundig Tafereel vanden Watervloed ende Overstroomin
gen in Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825", J. van Leeuwen, Leeu
warden 1826, blz. 214; "De Vrije Fr ies" gedenkschrift 1927, artikel "Ge
schiedenis van het Goud- en Zilversmidsbedrijf in Friesland", N. Ottema, 
blz. 230, 238 en 251; "Merken van Friesche goud- en zilversmeden", Voet en 
mej.Visscher, Nijhoff, 's-Hage 1932, blz. 27, 82 en 189; "Album Studioso-
rum" R. U. Groningen, kol. 264; "Naamlijst der Predikanten van Friesland", 
T. A. Romein, Leeuwarden 1886, blz. 51 en 328; "De Gilden, theorie en prak
tijk", mej .Dr.I . H.van Eeghen, uitg. C.A.J.van Dishoeck "Fibula"-serie, 
Bussum 1965; "Encyclopedie van de Heraldiek", H. W. M. J. Kits Nieuwenkamp, 
Elsevier A 37, A'dam 1961; "Woordenboek van Voornamen", Dr. J. van der 
Schaar, Aula 176, Utrecht-Antwerpen 1964; "Franck's Etymologisch Woor
denboek der Nederlandsche taal", Dr. N. van Wijk, Nijhoff, 's-Hage 2e dr. 
1912; "Gedenkboekje t. g.v. 75-jarig bestaan v.d. P .C. voor het houden der 
jaarlijksche Franeker Kaatspartij", typ. N. V. Telenga's drukkerij Franeker 
1928, blz. 19 t /m 22; "Keatsen yn Fryslân", Ds. J. J. Kalma, uitg. Fryske 
Akademy 1961, blz. 84; 'Volk van Nederland", diversen, o,„ a. Dr. F. van 
Thienen (par. klederdrachten), Elsevier, A'dam 1937, blz. 139, 140, 143, 
156 en afb. 88; "Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden" I, W.Eekhoff, 
Leeuwarden 1846, blz. XXI. 

J. N. HESSLING. 
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WAPENREGISTRAESIE 

De J O N G . Fearne: I en IV: yn read trije gouden selspuntige stjerren, 1 en 
2; II: yn goud twa blauwe balken; III: de Fryske earn. Helmteken: in stjer út it 
skyld tusken in reade antike flecht. Dekkleden: goud en read. 

Neiteam fan Pier Jelles to Ousterhaule, midden 18de ieu. Boeren yn Gaes-
terlân; hjirút de dichter ds. Jelle de J. (1933 - ) en de heechleararen ir. 
Wieger (1895 - 1960) en dr. Jelle Jan de J. (1921 - 1965). Lestneamde naem 
it wapen oan om 1941 hinne. 

Ynstjûrder fan dit en de folgjende trije wapens: J. N. Hessling to Utert (sj. 
dit Jb. , s. 30, VIIa-3). 

B A C K E R U S . Dield: I: de Fryske earn; II: trochsnien: a: yn sulver in swart 
anker; b; yn read in sulveren monogram M B. Helmteken: út in helmkroane 
oprizend twa skeankrúste sjitters. Dekkleden: sulver en swart. 

Boarne: Gildepeinje yn it Frysk Museum fan Miente B. , mr. brea- en 
koekebakker to Ljouwert (soan fan Freerk Goverts to Gerkeskleaster, bigjin 
18de ieu, en heit fan Anna B. , skoanmem fan H. J. Hessling, sj . dit Jb. , s. 
24, UI). De neiteam libbe noch to Ljouwert bigjin 19de ieu. Kleuren ûntwurpen 
fan de ynstjûrder. 

N.B. Sjitter is neffens ynljochtings fan L. Feenstra, waerme bakker to 
Ljouwert, it Fryske wurd foar schietspaan, neffens Kits Nieuwenkamp 
(Elseviers Encyclopedie van de heraldiek, s. 200) = bakkersgereedschap, 
bestaande uit een lange spaan om zowel het deeg in de oven te schuiven als 
het gebakken brood uit de oven te halen. 

O O S T E R H O F F . Fearne: I en IV: yn goud trije beareklauwen fan natuer-
like kleur; II en III: trochsnien: a: fan blau; b: fan read, en oer a en b hinne 
twa skeankrúste kneppels fan natuerlike kleur. Helmteken: in beareklau fan it 
skyld tusken in sulveren flecht. Dekkleden: rjochts read en goud, lofts blau en 
goud. Wapenspreuk: Christus solus mea rupes. 

Boarne: Nederland's Patriciaat, jg. XXIV, 1938, 's . 218. Forl. dit Jb . , 
s. 24, III-6. 

Van T E M M I N G , v a n T E M M E N . Yn sulver in fan sideû sjoen mans-
boarstbyld mei snor, burd en rôlprûk fan natuerlike kleur, klaeid fan blau 
mei sulveren jabot. Helmteken: in antike flecht, dield fan sulver en blau. 

Boarne: Segel op in kodisil fan 1818 fan Hendrik Wanders van Temming 
(1743 - 1821), mr.ferver, kunstforlakker en -skilder to Ljouwert (not. arch. , 
R.A. yn Fryslân, ynv. nr. 1090, akte 165). Syn pakesizzer Rebecca sj . dit 
Jb. , s. 25, IV. Kleuren, helmteken en dekkleden ûntwurpen fan de ynstjûrder 
yn 1967. 

Neiteam fan Hendrick Wanders to Ljouwert, bigjin 18de ieu. De âldste 
staech Van Temming útstoarn Ljouwert 1889; ta de jongste Van Temmen, dy 
sûnt in ieu yn 'e rânnestêd wennet, heardenlt.-kol. Cornelis Johannes (1845 -
1931) en syn soannen lt .-kol. Jo'han Hendrik (R.M.W.O.4) (1878 - 1961) en 
gen.-maj. Louis Philippe v. T. (R.O.N.) (1884- ). 
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W Y M E N G A . Dield: I: de Fryske earn; II: trochsnien: a: yn read inôfsniene 
tûke mei delhingjende ikel, lofts in ikeblêd en rjochts in sprút, alles fan goud; 
b: yn sulver trije griene klavers, 2 en 1. Helmteken: in útkommende tûke fan 
it skyld, mar grien en mei de ikel omheeeh. Dekkleden: read en goud. 

Neiteam fan Roel Jans (Garyp 1675 - 1756). Op de grêfstien fan syn doch
ter Mincke (+ Tytsjerk 1756) komt it wapen foar sûnder de iketûke en mei de 
klavers pealsgewiis. De tafoeging is ûntliend oan it wapen fan Gerke Ubles, 
assessor fan Achtkarspelen, omke fan Roel syn frou Maeike Binnes, as segel 
op in keapakte fan 1705 yn it Ryksarchyf yn Fryslân. De kombinaesje is mak
ke fan de ynstjûrder, dy't ek de kleuren ûntwurp (1967), mei advys fan drs . 
K. M. van der Kooi. 

Ynstjûrder: dr. J. H.Wymenga to Drachten. 
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Popta-Slot, Heringa-State, Aesgsia-Guedt to Narsum 

De nammen fan de Fryske states falie yn 't algemíen yn twa groepen út-
inoar. Guon states hawwe de namme fan in slachte en oaren binne plaknam-
men. Ta de earste groep hearre bygelyks Goslinga-state to Doanjum en Hem-
mema-state to Berltsum. Ta de twade groep hearre de states to Hoxwier 
(Mantgum), to Couum (Tsjom) en op 'e Kampen (Arum). Boppedat is der noch 
in lyts tal, dat foarme wurdt troch dy nammen, dy't in eigenaerdichheit fan 
de bihuzing of út de skiednis fan de state oanjowe: Rodenburg (ek: Roordaburg) 
by Frjentsjer, it Blauhûs by De Ryp en Grouwestins by Ingelum. Dizze nam
men bleauwen yn 't algemien moai gelyk yn 'e rin fan 'e tiid. Mar yn in stik-
mannich gefallen brocht foroaring fan biwenjend slachte ek foroaring fan nam
me mei. Gralda-state to Menaem waerd letter Aylva-slot en Sierdsma-state 
to Deinum waerd Feytsma-state. Yn dit léste gefal wie dy foroaring bliuwend, 
mar yn it earste gefal net. De namme Gralda is hjoed-de-dei noch sa libben 
as in hert. In tredde gefal fan námmewikseling is sels algemien bikend. He-
ringa-state to Marsum waerd Popta-slot. 

Dizze léste state is treflik biskreaun troch (dr.) A.W.Weissman yn "Het 
Gasthuis van dr. Popta en Heringa state te Marssum" (1912). Jonkfrouwe 
M.J. barones van Heemstra hat der jierren letter in handich, gearfetsjend 
boekje oer útjown. Beide skriuwers geane lykwols net sa djip yn op de skied
nis foar it jier 1600 en dochs is ek dizze tiid foar Heringa-state tige nijs-
gjirrich. Weissman neamt as biwenner yn de 16e ieu Edo Sasckerss. van 
Heringa en mei dizze Edo wolle wy nou fierder gean. 

Edo van Heringa wie yn 1566 lid fan it Boun fan Eallju. Mei syn neven 
Oene en Juw van Heringa gie er nei it kommen fan Alva nei Emden. Edo wurdt 
net neamd as ien fan de kopstikken fan de opstân tsjin Spanje, mar syn hâlding 
wie dochs sadanich, dat er (Edo Heringa út Marsum) troch de "Raad der Be
roerten" fonnisse waerd. Edo waerd yn Emden siik en inkele dagen foar syn 
dea testaminte er. Heringa-state, "thuys ende hoff, eer ende veer, binnen den 
dorpe Marsum" liet er nei oan syn broer (Aede) en suster (Lisck). By de 
state hearden âld- en nijlân en in tal hússteden yn 'e Marsumer buorren ("so 
wel in die lege, als in die hoge bueren"; d.i . oan de terpfoet likegoed as op 
'e terp). Yn it testamint is in oanwizing dat Edo. foardat er flechte, de meast 
weardefolle stikken út syn ynboel by oaren ûnderbrocht hie. Aede moast bi-
nammen "vernemen nae die twe grote caerten. Ende sohet peijs (frede) wordt, 
dienselvige aentasten (opeaskje) ende op haere plaetze, daer sy affgenomen 
zyn wederom ophangen". 

Bisûndere soarch hie Edo foar de Fryske kronyk, dy't sines wie. Oer diz
ze kronykbipaelde er: "Onse oldefaers geschreven VrieschChroniken, dwelcke 
duslange in myn beware geweest zyn ende dien ick altoes wel sorchvoldelicke 
bewaert hebbe" mocht net oan "ein yder man" útliend wurde "om toe lezen, 
vermits etlicke wichtige oersaecken". Al moai grif hawwe wy hjir to meitsjen 
mei de Fryske annalen en mémoires fan Edo van Jongema, de pake fan Edo 
van Heringa. Dizze skreaune kronyk is letter noch brûkt troch Winsemius by 
it gearstallen fan syn "Chroniqve ofte Historische geschiedenisse van Vries-
lant" (1622) en moat sont dy tiid weiwurden wêze. 
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In pear dagen nei it testamlntsjen forstoar Edo, op 31 augustus 1575 nef-
fens de grêfstien yn 'e foartsjerke to Raerd (Rauwerd): "Edo van Heringa, 
hoffling tho Marsum, den Got begnade". Ek wurde op dizze stien neamd Edo's 
broer "Aede Heringa van Jongema, hoveling tho Rauwert ende Marsum" (+ 8 
maeije 1586) en harren neef Oene Heringa, dy't mei syn frou (Fokel Aiwa) yn 
1586 biïerdige waerden. Te Water seit fan harren: "Zij werden aldaar (= Em-
den) begraven; doch hunne beenderen ten jaare 1611 opgegraven en naar Rau
werd gevoerd om in de voorouderlijke begraafplaats te rusten" . En Te Water 
biropt him op "MSS Aanteekeningen der Heeren Van Burmania". Ek op oare 
grounen is dat tige oannimlik. De stien to Raerd komt forfôst net út in Frysk 
atelier . De skeane stân fan de let ters, de greate sirkelmedaljons op de hoe
ken mei de kertierwapens en it twa kear brûken fan it wurdtsje "vnd" ynsté 
fan "ende" wize nei in Dútsk atelier. 

Edo van Heringa hie Heringa-state erfd fan syn heit, Eelck(e) van Heringa, 
dy't nei 1543 forstoarn wêze moat. It Beneficiaalboek neamt him as eigner 
fan tsjerkelân to Marsum. Fierders is oer him hast neat bikend. Yn 152 9 die 
er oanjefte fan syn swannejacht: "Eelcke Heringha te Marssum gheeft an dat 
hem toecompt ter causa van Heringa offt Azinga Staete te houden ende jagen 
over Marssum soeveel swaenen alst hem gelieíft". De eigner fan Unia-state 
to Marsum, Sitthie Sitthiess. , tekene protest oan "seggende dat op Heringa 
goet geen swaenjacht en is". Eelcke op syn bar tekene mei de eigners fan 
Unia- en Groetstra-state protest oan tsjin de swannejacht fan Dotinga-State. 
Hoe't it krekt siet? Se sille it wol útfjochte hawwe. It nijsgjirrige is , dat hjir 
de nammen Heringa en Azinga yn ien siken neamd wurde, nammen foar ien en 
deselde state. 

Yn de prosesstikken oer Liauckama-state to Seisbjirrum wurde wy noch 
in bytsje gewaer oer Eelcke van Heringa en syn húshâlding. It giet oer it 
foardiel (forndeel) fan de state; d. i . it foarútjaen (buten de tadieling fan it 
boelpartsjen) fan de state en it derby hearrende lân oan ien fan de bern mei 
de bidoeling it yn 'e famylje to halden as ien kompleks. 

Inkele Fryske eallju waerden frege om yn dizze saek to tsjûgjen en ien fan 
harren wie de frou fan Ernst van Iselmuyden, Lisck van Heringa, in berns-
bern fan Eelcke van Heringa. Se fortelt, dat har heit en mem (Sascker van 
Heringa en Hil van Aebinga) "alhier in Frieslandt geboren ende oock aen mal-
canderen gehylckt sijn, sijnde de bruyloft, sij getuijge menichmael van haer 
moeder heeft gehoordt seggende, tot Marsum gehouden int huijs, waer die 
kinderen van Tyalling Eijssingha althans eigenaers sijn". Dat wie yn 1535 
bard, hwant der wie in houlikskontrakt fan 2 des. 1535. Oant safier it tsjûge-
nis fan Lisck van Heringa. Fan har broers en susters wie allinne de âldste, 
Gele, to Marsum berne. De oaren sille wol op 'e Eeckinga-stins to Winsum 
berne wêze, hwant Sascker van Heringa hold dêr letter ta. 

Aede van Heringa, dy't yn 1575 Heringa-state fan Edo van Heringa erfde, 
wie ek eigner fan Jongema-state to Raerd. Op 'e stien to Raerd wurdt er "ho
veling tho Rauwert ende Marsum" neamd. Hy wurdt lykwols yn 1578 net neamd 
ûnder de ynwenners fan Marsum en Raerd. It kin fansels wêze dat er doe ek 
al as balling to Emden wie, hoewol't de Conscriptio Exulum "Aedo van Heringa 
houelinck van Raward cum familia Eelco van Heringa filius predicti Aedonis 
Heringa" neamt as ballingen ynl580. Hja wiene sûnder mis dus Roomsk. Aede 
van Heringa en Anna van Roorda, syn frou, forstoaren 8 maeije 1586 en 
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12 maert 1585 en ek hja waerden to Emden biïerdige. Harren dochter Womck 
troude mei Tialling Tiallings Eysinga en hja wennen om 1600 hinne op He-
ringa-state to Marsum. 

Eelcke van Heringa, dy't yn 1529 op Heringa-state wenne, sil de state fan 
syn mem, Tyets Oenesdr. Jousma, erfd hawwe. Se wie yn 1523 "cranck fan 
lichaem", mar noch "vijs, kloeck, sterck, forsiochtich fan sinnen ende for-
staen". Har man, Sascker Wigless. Heringa (eigentlik Camstra), wie al j ier-
ren wei en sadwaende moast hja oarder op saken stelle . It docht jin nij, dat 
se net yn 'e Marsumer tsjerke bigroeven wurde woe, mar "opt tierchoeff by 
har twa dochteren". In skieding fan it bisit oan lân makke se net, útsein inke-
le lytse poarsjes. Omdat Eelck "ute lande" wie (studearre er omutens?) . 
moast Haring, de jongste soan, de boel bioarderje. 

Sascker van Camstra, de man fan Tyets van Jousma, wie yn 1510 for-
stoarn. Yn dat jier testaminte er en yn 1511 is dan ek sprake van "Thyets 
salighe Sascker Heringa weduwe". Ek Sascker van Camstra (meastal Heringa 
neamd) seit yn syn testamint fan 1510, dat er "cranck fan lichaem" is, mar 
"nochtan machtich ende ghesond van synnen". It is syn bigearte om "tho Mer-
sum in dae tzerka" bigroeven to wurden. Man en frou waerden dus net byin-
oar biïerdige. Faeks barde dit, omdat Sasckers earste frou yn de tsjerke 
rost, sadat er foar Tyets van Jousma gjin rêstplak wie. Sascker bipaelde by 
syn léste wil, dat syn soan Eelck foarút (toe forndel) hawwe sil "dae staten 
tho Mersum, hietende Aesgna". 

Sascker van Heringa hat lange jierren rôstich to Marsum wenne. It liket 
wol of binne de strideraesjes tusken Skieringers en Fetkeapers oan him 
foarby gien. Syn state waerd net "omvergeworpen" of yn 'e brân stutsen en ek 
hawwe wy net lézen, dat er soks by in oar die. Ien kear wurdt er neamd as 
neistlizzer fan lân to Marsum (1478) en yn 1501 hie er in proses oer Gerbada-
state to E asterwier rum. Sascker erfde dizze state yn 1499 fan syn heit, Wigle 
van Camstra. Heringa- of Azinga-state wie er doe al lange jierren eigner fan. 
Yn 1473 makke syn beppe, Yde Heringha, har testamint. Hja wie de mem fan 
Sascker van Heringha's mem en hiet eigentlik Ydt Tiaerdtsdr. Aylva en se 
sil mei har twade man, Sascker Ritsckess. Jelmera (of: Donia) moai grif op 
Heringa to Raerd wenne hawwe. It is nammentlik har bigearte om to Raerd 
biïerdige to wurden. Har testamint wiist fierder út, dat se har bisit toMarsum 
bistimd hie foar "Sasker her kynskijnd". Letterlik stiet der: ' i tem deir to 
scil Sasker habba van Yde eerfscip Aesghemegued ende Doyemme to Mersum 
mey al hiara tobyheer wtseid den steen fan bee dae stenzen deir Yd seluen 
hat forcapeth". De beide stinzen wiene dus ôfbrutsen en Yde Heringha hie de 
stien sels forkocht. 

Ek Doyemme lei to Marsum; it lei oan de westkant fan it tsjerkhôf. De 
lettere pleats laei sa'n tweintich meter westlik fan de toer. Dizze pleats is 
altiter. yn it bisit fan de Heringa's en Eysinga's bleaun. Inkele jierren neidat 
dr. Popta Heringa-state kocht, hat er ek Doyema-state kocht. 

Noch ienkear foar 1473 wurdt Doyema (en ek Azinga?) neamd. Yn 1439 
waerd it testamint opmakke fan "Wpka Doyema to Mersum". "Dat stens ende 
tryra kuwa gers" makke er syn frou ta "to her lyffstond" (sa lang as de libbe). 
Bern hiene se net en dêrom makke er foar syn fierdere bisit ta erfgenamten: 
"Swoba kynden Aylwa". Dit léste moat sa forstien wurde: de bern fan Swob 
van Aylva. En Swob Aylva is Swob Juwsma, de widdou fan Tiaerdt Epess. 
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Aylva. Hja wie de mem fan de niisneamde Yde van Heringa! 
Fierder tobek yn 'e tiid kinne wy net mei dizze beide Marsumer staten. 

is al in unicum, dat men safier komme kin. 
It 

D. J.van der MEER. 

Koart oersjoch fan de eigners fan Aesgna- of Heringa-state to Marsum. 

1712 - hjoed 
1687 - 1712 
1653 - 1687 
1603 - 1653 

155 1603 

1575 - 1586 
±1545 - 1575 
1523 - +1545 
1473 - 1523 

(+1439?) - 1473 

(- + 1439) 

Dr. Henricus van Popta-stichting 
Dr. Henricus van Popta 
Anna en Aeltie Tiallings van Eysinga en harren erf genamten 
Tialling Tiallings van Eysinga (de Jonge) 
(troud mei E ets Andriesdr. van Hiddema) 
Womck Aedesdr. van Heringa 
(troud mei Tialling Tiallingss. van Eysinga, de Alde) 
Aede Eelckess. Heringa 
Edo Eelckess. Heringa 
Eelck(e) Sasckerss. Heringa 
Sascker Wigles Camstra (him neamende: Heringa) 
Ydt Tiaerdtsdr. Aylva (of: Heringa), 
frou fan Sascker Ritsckess. Jelmera 
(Wpcka Doyema?) 
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EOMEIN 

Wapen: Gedeeld: a. halve friese adelaar, 
b . in goud een zwart huismerk. Helmte
ken uitkomende rode leeuw, dekkleden 
rechts goud-zwart, links zilver-rood. Het 
komt aldus voor op een tekening, in het 
bezit van -J. P. Romein te Delft en op een, 
van Willem Romein afkomstige, zegelring 
van Mevrouw Troelstra-Romein. Het huis
merk wordt ook wel - in overeenstemming 
met de dekkleden - rood op zilver gevoerd. 

Een wapen Romein, waarvan mij niet bleek, door wien het gevoerd werd, 
zou zijn volgens een schets bij het Centraal Bureau voor Genealogie: in sabel 
een stappend paard, vergezeld van drie zespuntige sterren 2 , 1 . Afgezien van 
de vele spellingsvarianten, zijn er nog families Romein in de omgevingen van 
Hillegersberg (tuinders en herbergiers), Ursem (tuinders, R.K.) en Kesteren 
(boeren, etc.) . 

Genealogie 

JACOB ROMEIN, wonende in de Allemansteegh te Leeuwarden, vanwaar 18 
april 1687 een kind van hem op het Oldehoofster kerkhof werd begraven, maar 
van wien verder niets kon worden gevonden, is mogelijk de vader van den 
volgende. Of hij zijn naam aan een herberg, nogal eens de Romein genoemd, 
te danken had, dan wel aan herkomst uit de Romeinse gewesten of iets derge
lijks, valt slechts te gissen, evenals of hij tot de, na de herroeping van het 
Edict van Nantes in 1685 uitgeweken Hugenoten behoorde. 

I. THOMAS JACOBS D'ROMAIN wordt in zijn beide ondertrouwacten boek
drukkersgezel genoemd; ook het quotisatiekohier van 1749 noemt hem zo. Hij 
woonde toen Breedstraat (thans Korfmakersstraat) hoek Voorstreek; zijn uit 
vier volwassenen bestaand gezin kreeg een aanslag van 25 gld. 5 st. Hij zal 
wel identiek zijn met den Jacob (!) Romein genoemden persoon, die van Ach
ter de Grote kerk 9 dec. 1767 op het Oldehoofster kerkhof begraven werd. In 
ieder geval viel zijn overlijden tussen 1760 en 1786. 

Hij t r . 1. Leeuwarden (o. 25 juni) 10 juli 1712 MARIJKE CASPERS, ged. 
ald. 26 dec. 1689, begraven van de Breedstraat op het Oldehoofster kerkhof 
3 jan. 1755, dr. van Casper Carels, bij zijn huwelijk in 1676 soldaat onder 
capn Hume, en van Willemke Caspers; tr . 2. Leeuwarden, Gr.k. (o. 31 mei) 
15 juni 1760 ELISABETH STEVENS VAN DEINEMA, toen te Leeuwarden 
woonachtig, als weduwe begraven uit de Speelmansstraat op Oldeh.kh. 30 jan. 
1786 en mogelijk identiek met de l_,ysbet Stevens, die 3 jan. 1722 als menniste 
den volwassenendoop onderging. Haar man was mogelijk Gereformeerd lid
maat; een Thomas Jaakobs deed 4 mei 1718 belijdenis. Diens eerste vrouw 
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valt moeilijker te identificeren. Zij kan wel als Marijke Caspers 22 nov. 1709 
met attestatie van Jelsum zijn gekomen, maar is zij ook de Maria Caspers, 
die 7 d e c 1740 uit Franeker in de stad kwam? Daar de dopen van haar jon
gere kinderen merendeels onvindbaar zijn, kan het gezin - al was er ook te 
Franeker geen spoor van te vinden - inderdaad weg zijn geweest. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Willemke Romein, ged. Leeuwarden 6 aug. 1713. 
2. Jaeob Romein, ged. Leeuwarden 8 sept. 1715. 
3. Jaeobje Romein, ged. Leeuwarden 28 jan. 1720. 
4. Casper Romein, wordt 1768 boekdrukker genoemd en is 9 maart 1792 

uit de Breedstraat op het Oldeh.kh. ZZ begraven. Hij kocht 12 nov. 1768 een 
huis in het St. Jobsleen en 14 oct. 1784 6 p.m. greidland aan de Marssumer-
weg onder Leeuwarden, 2 dec. 1785 weder verkocht. 

5. Jacob, volgt II. 
6? Zaake Romeyn trad 2 oct. 1781, 39 jaar oud, op als getuige in een po

litiezaak (Inf.boek C 28/110). 

II. JACOB ROMEIN, ged. Leeuwarden 25 juni 1730, was 28 sept. 1742 leer
jongenbij den boekbinder Doekle Putting (C 13/543). Het Koninklijk Neder
landsen Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te 's-Gravehhage bezit 
een m. s. 'Wapenboek bestaande uit 600 wapenschilden, so van Friesche ede
len, eijgenerfden als andere voorname personen,bijeenvergadert en geteekent 
door Jakob Romein Anno 1753". Tien jaar later (11 febr. 1763) dreef hij een 
verfwinkel aan de Nieuweburen, hoek Breedstraat (C 18/19). Als mr. verwer 
werd hij 23 jan. 1770 burger en 17 april d .a .v . won hij het koopmansgilde. 
Met zijn eerste vrouw kocht hij 17 april 1767 voor 420 gld. een huis bij de 
Koebrugge op de Nieuweburen (Hyp. 142/30) en 15 maart 1791 klaagde hij als 
gaarntweender en koopman in de Korfmakersstraat over diefstal van goederen 
uit zijn winkel (C 38/157). Vandaar werd hij 8 mei 1795 op het Jacobijner 
kerkhof begraven. 

Hij t r . 1. Leeuwarden, Gal.k. (o. 7 juni) 7 juli 1754 WILLEMKE SEECK-
MA, op Rinsmageest, 30 juli 1756 25 jaar oud en in de Breedstraat wonende 
(C 17/32), begraven van Korfmakersstraat op Jac.kh. 20 aug. 1781 in een 
eigen graf (18e regel, no. 128); t r . 2. Leeuwarden WK (o. 26 april) 12 mei 
1782 HINKE YNSES VAN DER MEER, te Leeuwarden, begraven van de Korf
makersstraat op Jac.kh. 29 aug. 1802. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Thomas Adrianus, volgt III. 
2. Johannes Casper Romein, ged. Leeuwarden 31 dec. 1758, begr. van 

de Nieuweburen op Oldeh.kh. 6 juni 1759. 
3. Hiltie Romein, ged. Leeuwarden 10 oct. 1762, begr. van Achter de 

Grote kerk op Oldeh.kh. 19 aug. 1763. 
4. Johannes Casper Romein, ged. Leeuwarden 17 febr. 1765, begr. van 

Achter de Grote kerk op Oldeh.kh. 16 juni d .a .v . 

III. THOMAS ADRIANUS ROMEIN, ged. Leeuwarden, Gr.k. 20 april 1755, 
heet 18 dec. 1780 adelborst (C 27/216, 217) en werkte 11 mei 1784 bij den 
kunstschilder H'. W.Beekkerk. Hij legde toen een verklaring af over voor den 
Prins beledigende afbeeldingen, die in een bank in den Prinsentuin waren ge-
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sneden (C 30/199 v v . ) . Hij woonde desti jds Achter de Grote kerk , 1794 in de 
B r e e d s t r a a t (wat hetzelfde ad re s geweest kan zijn), 1795 en 1809 in de Jan 
Mutskesteeg. Hij was inmiddels - behalve 1785 lid van de pa t r io t t i sche F r a -
tern i te i t - m r . ve rwer geworden, m a a r k r eeg daa rnaas t 10 (eed 17) sept . 1790 
vergunning van den Magis t raa t om als schoolmees te r op te t reden; in 1794 is 
hij dat van de armenschool . De almanak van 1797 noemt hem sergeant majoor 
der l l e compie gewapende Burgermagt binnen Leeuwarden en vermoedeli jk is 
hij identiek met den J .Rome in , die in den volgenden jaargang wordt vermeld 
als lid de r gecommit teerde burger i j de r stad. Van de Grote Gasthuiss teeg uit 
werd hij 9 juli 1801 op het Jacobijner kerkhof begraven. 

Hij t r . Leeuwarden, G r . k . (o. 17 mei) 9 juni 1776 NEELTJE MARINUS, 
ged. ald. , G r . k . 26 m a a r t 1758, deed 6 sept . 1782 met haar man beli jdenis , 
lag 21 oct. 1800 in een echtscheidingsproces (W 19/52v), kwam als weduwe 
in het Marce l i s Govertsgasthuis en overleed ald. 22 sept . 1832, d r . van Jan, 
m r . kas t sch i lder , en Minke Johannes Herfst . 

Uit dit huwelijk: 
1. Willemke Romein, geb. Leeuwarden 13, ged. Gr .k . 19 m a a r t 1777, 

beli jdenis 9 juni 1797, in het quotisat iekohier 1808 genoemd als gezinshoofd 
Druifs t reek C 103, 12 aug. 1810 at testat ie naar Wijnaldum. In 1829 woonde 
zij met d r i e andere bejaarden op de Ke ize r sg rach t . Zij over leed te Harl ingen, 
D 2, 3 sept. 1848. 

2. Jan Lodewijk, volgt IV. 
3. Lodewijk Romein, geb. Leeuwarden 30 jan. , ged. Gr .k . 25 febr. 1784, 

begr . Oldeh.kh. 18 nov. 1795. 
4. Minke Romein, geb. Leeuwarden 3, ged. Gr .k . 22 oct. 1786, kwam 10 

juni 1807 met a t tes ta t ie van Harl ingen naar Leeuwarden en ging 21 m a a r t 1808 
naar A m s t e r d a m . Zij woonde daa r op den Nieuwendijk, m a a r v e r d e r e b e r i c h 
ten over haar ontbreken. 

5. Japikje Romein, geb. Leeuwarden 2 9 m a a r t , ged. G r . k . 8 apr i l 1789, 
sch ipperse , + Harlingen 7 aug. 1857, t r . 1. Jan J a n s z . , geb. Oostzaandam 
17, ged. 18 juni 1786, schipper , + Leeuwarden 24 sept . 1826, zn. van Jan 
J a n s z . , schipper te Witveen, en Ant je F r a n s ; t r . 2. Leeuwarden 3 mei 1835 
Gerben Ebes K r a m e r , geb. Suawoude sept . 1777, t reksch ipper Oos t e rmee r , 
l a te r Leeuwarden, + Harlingen 17 sept . 1846, zn. van Ebe P i e t e r s en Tjettje 
Gerbens K r a m e r , als weduwe winkelier se Oos t e rmee r , en wedr . van Alida 
Vonk. 

6. Jacob, volgt IV b i s . 
7. Neeltje Romein, geb. Leeuwarden 5, ged. G r . k . 23 juli 1794, + ald. 

7 oct. 1809. 
8. Sytske Romein, geb. Leeuwarden 18, ged. G r . k . 31 me i 1797, bel i jde

nis 6 m a a r t 1817, a t tes ta t ie naar Huizum - waar zij bij haar huwelijk d iens t 
bode was - 1 apr i l 1823, + Workum 14 apr i l 1852, t r . Leeuwarderadee l 15 mei 
1828 K e r s t Hendriks Coenradi , geb. Poppingawier 21 oct. , ged. 17 nov. 1799, 
grofsmid, + Workum 13 oct. 1872, zn. van Hendrik Chr i s t i aans , m r . smid te 
Bolsward, en Rinkje Kars tens Plu imenburg . 

IV. JAN LODEWIJK ROMEIN, geb. Leeuwarden 22 a u g . , ged. G r . k . 6 sept . 
\T6\), noemt zien l a t e r s teeds alleen Jan, verbleef 1802 te Kollum, vanwaar 
hij nog in hetzelfde j aa r naar Buitenpost ve r t rok . Hij was e r p rocureur .en 
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gezworen klerk t e r s e c r e t a r i e van Achtkarspelen en werd 1 mei 1810 door 
den Koning benoemd tot notar i s a ldaa r . Hij overleed te Buitenpost 10 febr. 
1842 en was te Kollum (afk. 6-20) 30 juni 1802 gehuwd met VOSKE ANNES 
GROENLAND, geb. ald. 23 sept . , ged. 5 nov.1780, + Buitenpost 23 juli 1846, 
d r . van Anne Jakobs en Eitje Berends en zus te r van Jacob Annes Groenland, 
die bij zijn dood in 1808 medelid van het college van baljuw en gerechte te 
Kollum w a s . 

Uit dit huwelijk: 
1. Thomas Adr ianus , volgt V. 
2. Eit je Romein, geb. Buitenpost 5, ged. 26 mei 1805, + ald. 31 jan. 1882, 

t r . Achtkarspelen 6 dec . 1832 Dirk Kuipers , geb. Buitenpost 15 sept . , ged.25 
oct. 1795, houtkoper, + ald. 22 jan. 1873, zn. van Durk Durks , landbouwer
grondeigenaar , en Antje Leender t s . 

3. Anne Jacob Romein, geb. Buitenpost 2 febr . , ged. 8 m a a r t 1807, + ald. 
25 m a a r t d. a. v. 

4. Anne Jacob , volgt V b i s . 
5. Jakob Lodewijk Romein, geb. Buitenpost 11 febr. 1825, ve rvene r , 

+ Roode Haan onder Engelber t (gem. Noorddijk) 17 apr i l 1846. 

V. Ds . THOMAS ADRIANUS ROMEIN, geb. Buitenpost 18 dec. 1802, ged. 
23 jan. 1803, 9 aug. 1820 theol. student Groningen, deed 2 oct. 1825 zijn in
t rede als N. IT. predikant te Burum en Munnikezijl (Kollumerland c a . ) , van
w a a r hij 13 mei 1827 afscheid nam naa r Harks tede en Scharnier (gem. Sloch-
te ren) . Na zijn emer i t aa t in juli 1855 vest igde hij zich te Groningen, waar hij 
- na een langdurige en slepende ziekte - 10 sept . 1867 over leed. 

In 1861 ve r scheen van hem te Groningen: De Hervormde predikanten van 
Drenthe , sede r t de he rvorming tot in 1861. Met aanteekeningen, g r . 8°; 1886-
'88 gaf het F r i e s ch Genootschap posthuum uit zijn: Naamlijs t de r predikanten, 
sede r t de hervorming tot nu toe , in de he rvormde gemeenten van F r i e s l and . 

Hij t r . 1. Meeden 24 aug. 1825 EETJE AIJOLTS TONKES, geb. ald. 12 
dec . 1805, + Scharnier 8 juli 1835 "na een langdurig, doch met chr is te l i jke 
onderwerping en geduld ve rd ragen l i jden", d r . van Ayolt Menses , landbouwer, 

Ds. Th. A. Romein T. Romein-Stheeman 
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en Sybentje Edzes Tonkes; t r . 2. Winschoten 23 aug. 1836 TJADINA STHEE-
MAN, geb. ald. 14 nov. 1810, + Groningen 3 oct. 1876, d r . van Sypko, koop
man, en Ti t ia Pos t (vgl. Ned. P a t r . 35 (1949)/269). 

Uit het e e r s t e huwelijk: 
1. Vossina Adriana Romein, geb. Burum 29 mei 1826, + Wildervank 17 

juli 1851, t r . Slochteren 30 apr i l 1847 Dr . Antonis Sannes, geb. Noorddijk 
8 aug. 1819, 1843 te Groningen gepromoveerd tot Med. et Obstet . Doctor , 
medicus Wildervank, + Veendam 30 aug. 1860, zn. van Ds. Izaak, NH p r e d i 
kant Veendam, en Arnolda Johanna Geertruid. de Wolff. 

Uit dit huwelijk sproten twee zonen (1848, '50), van welke de jongste , 
Thomas Adriaan, laatstel i jk r a a d s h e e r was in het Hof te ' s -Gravenhage (vgl. 
Ned. P a t r . 34 (1948)/68). 

Uit het tweede huwelijk: 
2. Jan Romein, geb. Scharmer 31 mei 1837, kwam 4 oct. 1873 uit Oost-

Indië te Amersfoor t , vanwaar hij 2 m a a r t 1874 naar Noord Amer ika ve r t rok . 
La te r kwam hij te Amers foor t t e rug , vanwaar hij 25 aug. 1879 naar Apel 
doorn ging. Hier overleed hij 21 dec . 1880. Een beroep van hem vond ik n e r 
gens ve rmeld . 

3. Sypko Romein, geb. Scharmer 29 m a a r t 1839, + Groningen 14 nov. 1871. 
4. Ti t ia El lena Romein, geb. Scha rmer 10 aug. 1840, + Assen 29 jan. 1927, 

t r . Groningen 18 aug. 1871 Gerhard Fokko Serva t ius , geb. Zuidlaren 18 juni 
1827, gep. kapitein t e r zee , lid r aad en wethouder Assen , r idder Eikenkroon 
van Luxemburg en Mil i ta i re verd iens ten van Spanje, + Assen 18 sept. 1893, 
zn. van Nicolaas Gera rd , Rijksontvanger Assen , en Char lot te Gerhardina van 
Swinderen (Ned. P a t r . 7 (1916)/346 en V. v. O. Hl/134) . 

5. Els je Romein, geb. Scharmer 23 m a a r t 1842, + Nijmegen 5 dec . 1913, 
t r . Groningen 22 juni 1864 Ds. Willem Johannes Coenen, geb. Herveld 9 dec. 
1831, s ede r t 1862 predikant te Let te lber t , 1868 L e e r s u m , 1871 Batenburg, 
1874 Bredevoor t , 1875 Druten, 1878 Beuningen, 1887 Drumpt , 15 febr . 1902 
e m e r i t u s , + Nijmegen 8 nov. 1910, zn. van Ds . Wil lem Nicolaas en Johanna 
Judith Crijnen (Ned. P a t r . 41 (1955)/77). 

6. Ayolt Menso Romein, geb. Scha rmer 11 jan. 1844, + ald. 17 aug. 1845. 
7. Ayolt Menso Romein, geb. Scharmer 30 dec . 1845, adsp. n o t a r i s , + Gro 

ningen 18 juni 1867. 
8. Anna Jacoba Romein, geb. Scharmer 16 juni 1847, + Utrecht 6nov. 1911, 

t r . Groningen 29 dec . 1868 Mr. Johan de Si t ter , geb. ald. 27 aug. 1844, 1868 
commies Dep. van Binnenl. Zaken, 1871 subst . griffier a r r . r b . Assen , 1874 
i tem Hof Groningen, 1875 r e c h t e r Heerenveen, 1877 Assen , 1883 Groningen, 
1902- '09 v icepres ident , 1909 RNL, + Utrecht 4 febr. 1913, zn. van Mr. Wil 
lem, b u r g e m r . Groningen, lid 2e Kamer St. Gen., cu ra to r RU Groningen, e t c , 
en Wilhelmina Pe t rone l la Barones Rengers (Ned. P a t r . 6 (1915)/332). 

9. Tjadina Alber t ina Romein, geb. Scha rmer 27 nov. 1850, + Base l 27 
aug. 1896. 

V b i s . Mr . ANNE JACOB ROMEIN, geb. Buitenpost 7 dec . 1808, ged. 15 jan. 
1809, 11 mei 1827 j u r . s t u d . t e Groningen, waa r hij 2 juni 1832 p romovee rde 
op "Specimen jur isprudent iae compara tae in loco J u r i s , turn hodierni , turn 
futuri pa t r i i , qui es t de prohibi t ione, exclusione et remot ione a tu te la" , w a a r 
op hij zich a ls advocaat te Leeuwarden vest igde. Tot p rocu reu r werd hij K. B. 
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19 juli 1837 no. 67 benoemd. In de kamer der procureurs bekleedde hij na
dien tot de opheffing (sept. 1838, bij de invoering der nieuwe R. O.) de functie 
van syndicus. 

Hij was als hervormd lidmaat uit Groningen gekomen, maar verzocht 20 
nov. 1833 attestatie naar de waalse gemeente, wat de kerkeraad in advies 
hield. Het verzoek kwam niet meer ter sprake en 21 nov. 1838 werd hij, met 
ingang van 1 jan. 1839 voor vier jaar tot diaken gekozen. Na 5 nov. 1844 en 
21 jan. 1848 op voordrachten voor ouderling te hebben gestaan, werd hij dat 
12 nov. 1850 (tot uº dec. 1854). In de jaren 1845-'50 stond hij op viertallen 
voor notabol. In 1852 werd hij secretaris van het Algemeen diakengezelschap 
derN.H. gemeente. 

De resoluties van B. en W. van 23 febr. 1841 noemen hem als collator 
van het St. Jobsleen, 5 april 1845-sept. 1851 was hij wijkmeester, de Raad 
benoemde hem 10 dec. 1846 en ontsloeg hem 5 d e c 1850 als voogd der Stads-
armenkamer en 29 sept. 1851 werd hij als lid van den nieuwen Gemeenteraad 
geïnstalleerd. Sinds 24 febr. 1853 was hij wethouder, maar reeds na twee 
jaar, op 23 april 1855, overleed hij in zijn woonplaats. 

Hij was 6 juli 1836 te Leeuwarden gehuwd met MARIA CORNELIA CATHA-
RINA LAGERWERFF, geb. Schoonhoven 26 aug. 1813, + Arnhem 1 oct. 1895, 
dr. van Ary, koopman, en Jacoba Gerarda van den Bosch en sinds 1833 stief
dochter van Mr. Everhardus Epeus Wielinga van Scheltinga, notaris, rechter 
plvv. en Statenlid te Leeuwarden. Zij hertr. Leeuwarden 26 mei 1860 Carel 
Augustinus van der Groesen, officier b .d . , wedr. van Maria Antoinetta 
Vorstius, en vertrok toen met hem en haar dochter naar Oosterbeek. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Romein, geb. Leeuwarden 25 juli 1837, + ald. 13 juni 1855. 
2. Jacoba Gerarda Romein, geb. Leeuwarden 7 sept. 1838, + Arnhem 3 

jan. 1931, begr. Moscowa, t r . 1. Renkum 24 oct. 1861 Frederik Willem 
Reinhard van Wageningen, geb. Jellum, Mammamastate 22 jan. 1837, + kzg. 
Utrecht 5 juli 1870, zn. van Mr. Jan Hendrik Jetse, advocaat, secretaris en 
ontvanger van Baarderadeel, kantonrechter plvv. Rauwerd, en van Marga-
retha Maria Crommelin; t r . 2. Ede 19 jan. 1872 Mr. Hendrik Jetse Samuel 
Maurits van Wageningen, geb. Mammamastate 9 aug. 1830, advocaat bij de 
a r r . r b . te Utrecht, + Arnhem 27 juni 1905, broeder van den voorgaande 
(V.v.O. III/309). 

Zij liet - afgezien van enige legaten - bij haar testament i.d. 8 oct. 1930 
voor nots. Chr. J. Engelberts te Arnhem haar vermogen na aan de ver. "Pro 
Senectute" te Amsterdam. Haar huis, Villa Rosorum (Amsterdamseweg 133), 
is thans nog als tehuis dezer vereniging in gebruik. 

3 . Sibrandina Maria Romein, geb. Leeuwarden 11 mei 1841, + ald. 25 oct. 
d. a. v. 

4. Everhardus Epeus Romein, geb. Leeuwarden 6, + ald. 9 april 1844. 
5. Jacob Lodewijk Romein, geb. Leeuwarden 8 nov. 1847, + ald. 23 aug. 

1859. 

IV bis. JACOB ROMEIN, geb. Leeuwarden 14, ged. Gr.k. 26 dec. 1791, 12 
maart 1813 belijdenis, werd timmerman-aannemer, later ook houtkoper. In 
de notulen van B. en W. komt zijn naam in de jaren 1820-'36 herhaaldelijk 
voor bij aannemingswerkzaamheden, speciaal aan bruggen, sinds 1837 trad 
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hij op als leverancier van hout aan de gemeente. B. en W. gaven hem 25 april 
1840 vergunning om een windzaagmolen op te richten op Camstraburen, waar 
hij toen na enige verhuizingen was gaan wonen in het huis van zijn schoonva
der (O 26). De molen stond op de oosthoek van de ernaar genoemde Hout
straat, aan de Dokkumer Ee; het huis lag meer westelijk. 

Meergemeld college had hem 7 febr. 1815 benoemd tot wijkmeester in wijk 
B 43, 30 juni 1827 werd hij dat van A19 (hij woonde 1829 Gr. Kerkstraat I 120), 
wegens verhuizing werd hij 20 mei 1837 vervangen in A 16 en - i .p .v . zijn 
zoon Thomas - benoemd in C 66. Collecterend voogd in Zuid- en Noordolde-
hoofster espel werd hij 13 april 1822, 6 nov. 1827-4 dec. 1841 was hij brand
meester binnen de wallen, 12 juli 1829 werd hij tot diaken gekozen, wat hij 
tot uº dec. 1830 bleef en in de jaren 1833-'37 werd hij telkens benoemd tot 
tegenschatter bij de personele belasting. Hij overleed te Leeuwarden 9 april 
1842. 

Hij t r . ald. (o. 12 april) 28 mei 1811 JANKE PABES VAN DER HELM, 
geb. Leeuwarden 18 febr. , ged. WK 3 maart 1786, + ald. 4 oct. 1868, dr. 
van Pabe Jilderts, timmerman Camstraburen, en Geeltje Gerbens Bleeker. 
Zij zette haar mans zaak als Wed. J. Romein voort, verhuisde nog enkele ma
len en stierf tenslotte weder in het pand O 26 ten huize van haar zoon Jildert 
Pabe. 

Uit dit huwelijk: 
1. Thomas, volgt V. 
2. Geeltje Romein, geb. Leeuwarden 15 febr. 1814 (pas aangegeven 12 ju

ni 1833!), 1 sept. 1833 belijdenis, + Groningen 6 mei 1854 na een ziekte van 
bijna drie maanden, tr . Leeuwarden 4 mei 1847 Allardus Steensma, geb. 
Gorredijk 11 nov. 1815, apotheker Groningen, + ald. 7 jan. 1854, zn. van 
Mr. Petrus Gerhardus, ontvanger dir. en indir. bel. Gorredijk, en Abigael 
van Giffen. 

3. Pabe Jilderts van der Helm Romein, geb. Leeuwarden 19 jan. 1816, + 
ald. 2 febr. 1817. 

4. Pabe Jilderts van der Helm Romein, geb. Leeuwarden 11 dec. 1817, 
werd - na 16 febr. 1832-2 juni 1839 te Amsterdam te hebben gewoond - r i j 
tuigschilder Weaze D 48. Na zijn echtscheiding vertrok hij naar Amerika. Hij 
sneuvelde als sergeant majoor in het l e regt. grenadiers vrijwilligers van 
New York bij Churo Busco 20 aug. 1847. 

Hij t r . Leeuwarden 11 sept. 1839 (echtsch. uitgespr. a r r . r b . Leeuwarden 
15 nov. 1842) Rinske Hillegonda de Haan, geb. ald. 30 sept. 1815, + Leeu
warden 9 febr. 1904, dr. van Jacob Fongers, koopman, en Elske van Slooten. 
Zij hertr. Leeuwarden 13 maart 1850 Joan Georg Siderius Heppener, ambte
naar ter gemeentesecretarie van Leeuwarden. 

5 . Neeltje Romein, geb. Leeuwarden 6 dec. 1819, belijdenis 2 dec. 1838, 
+ Marssum, Poptagasthuis 23 mei 1885, tr . Leeuwarden 20 aug. 1845 Isaäcus 
Cornelius Mebius, geb. Jelsum 27 juni 1822, 19 maart 1844 te Leeuwarden 
toegelaten als heelmeester ten plattenlande en 26 nov. d. a.v, als vroedmees-
ter, woonde bij zijn huwelijk te Jelsum, ging vervolgens (attestatie voor 
Neeltje 2 febr. 1846) naar Birdaard, werkte 1854 te St. Annaparochie en 1855 
te Menaldum, + ald. 6 sept. 1874, zn. van Ds. Wybe, NH predikant St. Jaco-
biparochie, en Johanna Christina Russing. 

Neeltje kwam 28 dec. 1875 als weduwe uit St. Annaparochie in huis bij 
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haar broeder Jildert Pabe en ging 18 maart 1878 naar Marssum. 
6. Jildert Pabe, volgt V bis. 
7. Jan, volgt V ter. 
8. Grietje Romein, geb. Leeuwarden 12 sept. 1827, belijdenis 25 febr. 

1846, + 's-Gravenhage 19 sept. 1905, tr . 1. Leeuwarden 14 juli 1852 Lam-
bertus Lammerts de Boer, geb. Workum 19 febr. 1822, apotheker Leeuwar
den, + ald. 18 dec. 1852, zn. van Ds. Lammert Martens, NH predikant, en 
Trijntje Pieters Tytema; tr . 2. Leeuwarden 16 juli 1859 Willem Bellaard 
Lormier, geb. Doesburg 28 oct. 1818, toen l e luit. 7e regt. Infanterie, 11 
aug. 1862 kapitein, K.B. 1 aug. 1870 no. 31 krachtens art. 42 par. 21 der 
Wet van 28 aug. 1851, SB 128 (se. gebreken in dienst opgelopen) eervol ont
slag en ƒ1005 . - 's jaars pensioen, + 's-Gravenhage 24 jan. 1885, zn. van 
Claudius Antonius, kapitein 7 R . I . , en Johanna Claudina van Waning (vgl. 
Ned. Patr. 35 (1949)/345) en wedr. van Anna Maria Catharina des H. R. R. ba
rones van Inn und Kniphausen (vgl. Ned. Leeuw 53 (1935)/170). 

Uit het tweede huwelijk was een dochter Johanna Janke Claudia, 1907 met 
den tenor A. C. N. Ciani Tanini gehuwd, die daarna leraar Italiaans en zang te 
's-Gravenhage werd (Navorscher 85 (1936)/273). 

V. THOMAS ROMEIN, geb. Leeuwarden 16 dec. 1811, ged. (als Thomas Adri-
anus) 5 jan. 1812, belijdenis 7 maart 1830 en den volgenden dag attestatie 
naar Rotterdam, waar hij de te Leeuwarden genoten vakopleiding bij W. Fel-
linga en J. van der Wielen op de Nuts tekenschool voor de burgerlijke bouw
kunde verdiepte aan de Academie vanhet tekengenootschap "Hierdoor tot Hoo-
ger". Hij behaalde er april 1832 een prijs en kwam sept. 1833 te Leeuwarden 
terug. Hij nam - volgens de notulen van B. en W. van 7 dec. 1833 - m. i .v . 
1 jan. 1834 den houthandel van VanWicheren over en werkte ook als architect. 
Het op naam van zijn vader staande doopsgezinde kerkje te Akkrum (1835) zal 
tenminste wel van hem zijn, evenals de N. H.kerk te Arum (1836). 

Gedeputeerde Staten namen hem 18 jan. 1838, no. 14/192, in dienst als 
buitengewoon opzichter van den Provincialen Waterstaat en der Publieke Wer
ken in Friesland. In de bijna zes jaar, dat hij bij de provincie werkte, maak
te hij de bestekken voor twaalf kapitale nieuwe gebouwen en voor verscheide
ne verbouwingen. In dezen tijd werd hij ook 21 maart 1835 brandmeester 
(maart 1854 wnd. , 21 maart 1855 definitief opperbrandmr.), 28 mei 1836-
20 mei 1837 wijkmeester C 66 (hij verhuisde toen) en 10 nov. 1840, 15 dec. 
1841, 8 nov. 1843 en 5 nov. 1844 candidaat gesteld voor het diakenambt, zon
der ooit gekozen te worden. 

Uit een twintigtal alleszins gequalificeerde gegadigden werd Romein 18 
nov. 1833 door den Leeuwarder Raad benoemd tot stadsarchitect op ƒ 1000. -
's jaars en een dienstwoning bij de Hoekster poort (A 6). Daar de provincie 
hem niet direct kon missen, werd het ontslag i.d. 31 aug. 1843 no. 38/193 
hem per 1 oct. verleend. Het eerste, dat hij in zijn nieuwe functie deed, was 
de administratie, zoals hij die bij de provincie kende, ook bij de gemeente in 
te voeren. Het archief van wat thans Openbare Werken heet, vangt met zijn in 
dienst treden aan. Zijn tractement werd geregeld verhoogd. In 1860, toen hij 
bij nader inzien meende te moeten bedanken voor een gelijke benoeming te 
Utrecht, waar ƒ 1600. - geboden werd, bedroeg het ƒ1300. - , tien jaar later 
was het ƒ 1800. - en in 1874, toen hij directeur van Gemeentewerken werd, is 
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het op ƒ 2200. - gesteld. In 1935 is er door het Gemeentebestuur naar hem en 
zijn beide voorgangers als stadsarchitect, Jan Noteboom en Gerrit van der 
Wielen, een drietal zijstraten van de Tonslagerij bij Oldegalileën vernoemd. 

Voor particuliere bouwopdrachten had hij als gemeentearchitect weinig 
tijd meer. Zijn belangrijkste werken zijn in zijn waterstaatstijd of kort na
dien voltooid: de sociëteit Amicitia (1840), het grietenijhuis van Menalduma-
deel (1841/43), de kerk te St. Jacobiparochie (1843/44), de verbouwing van de 
Hoofdwacht achter en de Nieuwe Zaal in het Leeuwarder raadhuis (1844/45), 
verbouwingen in Grote (1842), Galileër (1844/45) en Westerkerk (1845/46), 
het Paleis van Justitie (1846/52), alles in zijn woonplaats, en andere kerken, 
civiele gebouwen en vooral buitenplaatsen in de provincie. Alleen de Leeu
warder Beurs (1876/80), die totaal andere stijlinvloeden verraadt, is uit la
ter jaren nog van zijn hand *). 

Als brandmeester door den groten kermisbrand van 27 juli 1842 aan het 
denken gezet, schreef hij 26 juni 1848 aan den Raad, die 7 sept. d.a. v. de 
missive commissoriaal maakte. Het hierop 7 juni 1849, na bestudering van 
Romeins cijfers ingediende voorstel om tot oprichting van een Onderlinge 
Brandwaarborg Mij over te gaan, werd 7 juli d. a.v. met slechts één stem te 
gen door den Raad aanvaard. De - particuliere - maatschap werd 29 jan. 1850 
opgericht. Romein werd eerst, tot 1871 directeur-secretaris , daarna tot zijn 
dood bezoldigd secretaris-boekhouder. Als blijk van waardering kreeg hij, bij 
zijn dreigend vertrek naar Utrecht, 29 mei 1860 twee zilveren bladen met pre-
senteertrommels **). Korten tijd daarna, 7 juli 1860, werd hij als brandmees
ter ook benoemd tot ridder in de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg. 

Tenslotte werd hij 29 april 1845 (m. i. v. 1 mei) nog wijkmeester in wijk I, 
was hij sedert de oprichting corresponderend lid der Mij tot Bevordering der 
Bouwkunst, werd hij in den Almanak voor 1853 genoemd als lid-secretaris 
der Vereeniging tot Bevordering van Fabryk- en Handwerk-nijverheid in Ne
derland, afd. Leeuwarden, sedert 1873 als corresponderend lid voor Fr ies 
land van den Geneeskundigen Raad voor Groningen en Friesland en sedert 
1876 als bestuurslid der Vereeniging tot Bevordering van Volksgezondheid te 
Leeuwarden. Hij overleed aldaar 24 febr. 1881. 

Hij tr . Leeuwarden 24 mei 1837 GEERTRUIDA FILBACH, geb. ald. 17 
sept. , ged. 2 oct. 1811, + ald. 8 febr. 1886, dr. van Henderica Filbach en 
(volgens de moeder) Pieter Nicolaas Wouters. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Romein, geb. Leeuwarden 3 april 1838, 18 aug. 1853 cadet art i l

lerie, 1 sept. 1856 sergeant, K.B. 14 juli 1857 no. 70 2e luit. 3e regt. ves-
tingart., Disp. MvO 9 maart 1859 no. 56 B naar regt. veldart., K.B. 27 aug. 
d.a.v. no. 40 l e luit. , K.B. 22 april 1868 no. 54 kapitein 3e kl. bij het l e 

regt. vestingart. (Den Helder) en K. B. 18 maart 1871 no. 2 op nonactiviteit 
geplaatst, + kzg. Utrecht 6 oct. 1876. 

*) Vgl. C.Boschma, Thomas Romein, een classicistisch bouwmeester in het 
Friesland van de negentiende eeuw. Opus Musivum (Assen, 1964), pp. 
439-467. 

**) J. W. J. Witsen Elias, J. Kooy en H. M. Mensonides, Gedenkboek ter gele
genheid van het 100-jarig bestaan van de Onderlinge Brandwaarborg Mij 
voor de Gemeente Leeuwarden (1950), pp. 13-43. 
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2. Janke Romein, geb. Leeuwarden 19 aug. 1839, + ald. , na smartelijk 
lijden, 28 sept. 1898, tr . Leeuwarden 4 jan. 1875 (echtsch. uitgespr. a r r . r b . 
Utrecht 18 febr. 1880) Simon Doedes van Giffen, geb. Wyckel 12 dec. 1845, 
bij zijn huwelijk leraar wiskunde te Heerenveen (Sch.) en verblijf houdende te 
Doncaster (Engeland), zn. van Ds. Lambertus, NH predikant Wyckel, en Beitje 
Doedes Breuning. 

Janke, die tijdens de echtscheiding te Abcoude-Baambrugge woonde, kwam 
reeds 10 juni 1879 uit Beerta terug te Leeuwarden. Zij was in het bezit der 
hoofdacte en der acten voor Frans, Duits, Engels en nuttige en fraaie hand
werken, en werd 10 juli 1880 m. i .v . 1 aug. door den Raad benoemd tot hulp
onderwijzeres aan school 3 (de meisjesschool) op een tractement van ƒ 700. -, 
wat in 1892 tot ƒ 900. - werd verhoogd. 

3. Hendrika Romein, geb. Leeuwarden 2 jan. 1841, + ald. 13 nov. d .a .v . 
4. Thomas, volgt VI. 
5. Geeltje Romein, geb. Leeuwarden 26 sept. 1844, bij vonnis der a r r . r b . 

ald. van 7 juni 1870 onder curatele geplaatst wegens krankzinnigheid, + kzg. 
Utrecht 31 maart 1885. 

6. Pabe Jildert Romein, geb. Leeuwarden 14 april 1854, doorliep twee 
klassen van de R. H.B.S. aldaar, reisde vervolgens veel (20 aug. 1875-1 mei 
1876 Wenen, 14 mei 1878-10 mei 1879 Rotterdam, 8 febr. 1882-14 juni d .a .v. 
Brussel, 14 juni 1884 naar Manitoba) en belandde na al die omzwervingen via 
Leeuwarden (waar hij telkens was teruggekeerd) 12 dec. 1887 te Willemsoord. 
Hij werkte hier bij den landbouwer Jelle Kaastra, maar moest 29 aug. 1888 
reeds worden opgenomen in het kzg. te Medemblik. Hij verhuisde nog enige 
malen, 22 nov. 1910 naar Duin en Bosüh te Castricum en 18 juni 1918 naar 
het kzg. te Eindhoven, en overleed ald. 23 nov. 1929. 

VI. THOMAS ROMEIN Tzn.., geb. Leeuwarden 13 sept. 1842, verbond zich 
14 juni 1859 voor tien jaar bij het instructiebataillon te Kampen en klom daar 
op tot korporaal titulair (1 febr. 1860). Sinds 6 april 1860 geplaatst bij het 
7e R.I. , werd hij daar vijf dagen later korporaal effectief, 9 mei 1861 ser 
geant titulair op soldaatswedde en 21 april 1863 sergeant. Bij K.B. 29 dec. 
1863 no. 74 werd hij benoemd tot 2en luitenant bij het 8e R. I. en op zijn ver
zoek kreeg hij K.B. 3 sept. 1866 no. 62 eervol ontslag. Na zijn huwelijk in 
1868 was hij olieslager-graankoper in zijn schoonvaders zaak en huis Dokku-
mertrekweg O 11. In aug. 1872 vertrok hij naar Parijs , vervolgens naar Har-
lingen en laatstelijk - als ingenieur - 10 febr. 1881 naar St. Gilles op Brussel, 
waar hij 16 maart 1884 na een langdurig lijden overleed. 

Hij tr . 1. Leeuwarden 11 juli 1868 (echtsch. uitgespr. a r r . r b . ald. 7 aug. 
1882) JOHANNA MARIA NOLLEDES, geb. ald. 7 april 1844, + Dordrecht 21 
juni 1885, dr. van Johannes, olieslager, en Zwaantje Schuurmans; tr . 2. St. 
Gilles op Brussel 1 april 1883 MARIE HUBERTINE ALEXANDRINE WALDE-
TRUDE CAROLINE HENRIETTE SERVAIS, geb. Heijen (gem. Bergen, Ned. 
Limburg) 9 april 1851, + ?, dr. van Charles Arnold Godefroid, brigadier der 
douanes, bij zijn dood gep. ambtenaar l e kl. van de Rijksbelastingen te Pos-
terholt, en Marie Hubertine Henriette Janssens. 

De tweede vrouw vertrok sept. 1885 zonder adres uit St. Gilles. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. zoon, doodgeb. Leeuwarden 3 mei 1869. 
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2. Geertruida Romein, geb. Leeuwarden 6 juni 1871, bracht haar jeugd 
door te Dordrecht, waarheen zij uit Leeuwarden laatstelijk 23 jan. 1884 ver
trok, maar is aldaar niet terug te vinden. 

Vbis. JILDERT PABE ROMEIN, geb. Leeuwarden 29 mei 1822, belijdenis 
2 juni 1839, houtkoper e tc in compagnie met zijn jongsten broeder in de fir
ma Gebr. Romein. Na het uittreden van zijn broeder per 1 jan. 1879 handelde 
Jildert Pabe onder zijn eigen naam verder. Na zijn dood werd de zaak over
genomen door hun neef Dirk Kuipers te Buitenpost, waarheen zij werd ver
plaatst. 

De eerste maal, dat de firma Gebr. Romein als leverancier aan de ge
meente vermeld werd, was 8 jan. 1851. Jildert Pabe woonde toen al sinds 
1848 in zijn moeders huis Camstraburen O 26, waarheen hij na enige tussen
tijdse verhuizingen (12 mei 1860 Oldegalileën N 99, 12 mei 1863 Bagijne-
straat F 1) 1 sept. 1868 terugkeerde. 

Hij werd 29 maart 1845 wijkmeester in wijk 73, 6 sept. 1848-3 sept. 1851 
als korporaal lid van den Schuttersraad en 9 oct. 1849 door B. en W. als der
de op een luitenantsvoordracht voor de schutterij geplaatst. In de jaren 1848-
'53 was hij bestuurder van de Spaarkas en 13 nov. 1849 werd hij m. i. v. 1 jan. 
1850 voor vier jaar tot diaken verkozen. Hij bedankte reeds op 19 nov. 1850, 
daar hij het niet eens was met de verkiezing van nieuwe kerkeraadsleden in de 
voorafgaande vergadering, met name van iemand, die geen lidmaat was; op 
dringend verzoek van den kerkeraad schijnt hij zich echter, te hebben bedacht 
en te zijn aangebleven. Hij vertrok met zijn gezin 5 dec. 1879 naar Den Hel
der en overleed aldaar 14 mei 1881. 

Hij tr. Workum 3 juni 1846 
TJERKJE DE BOER, geb. ald. 11 
april 1826, 22 nov. 1871-'75 en 6 
nov. 1877-'79 regentes van het NH 
diaconiehuis te Leeuwarden, + Am
sterdam 24 jan. 1890, dr. van Ds. 

•> . Lammert Martens, NH predikant, 
-. -• :,.-_' en Trijntje Pieters Tytema. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Romein J. P.zn. , geb. 

Leeuwarden 3 jan. 1848, werd reeds 
10 mei 1864 ter lering naar Rotter
dam gezonden, vanwaar hij 11 juli 
1867 naar Harlingen ging. Daar 
kreeg hij 10 mei 1867 van den Leeu
warder kantonrechter handlichting 
tot het handeldrijven samen met zijn 
vader als cargadoor en expediteur in 
de firma Romein & Co. Op 2 oct. 1868 
ging hij opnieuw naar Rotterdam, 
waarna nog een half jaar verblijf te 
Leeuwarden (9 jan. 1871) en Stettin 
(1 juli d.a.v. - 17 febr. 1872) volg-

Tj. Romein-de Boer den. Via Leeuwarden kwam hij 2 7 mei 
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1872 weder te Rotterdam terug, waar hij zich aan de Leuvehaven 95 vestigde 
en nog in hetzelfde jaar de oprichting bekend maakte van de Stoomvaart Mij 
Rotterdamsche Lloyd. Voor notaris S. G. H. de Grace aldaar richtte hij 13 febr. 
1873 t. r. v. 1 febr. met Bernard Dijken de firma Romein en Dijken op in car
gadoorszaken en het waarnemen der agenturen van binnen- en buitenlandse 
handelshuizen, zoals tevoren door Romein alleen uitgeoefend, maar na moei
lijkheden met de H.H. Boutmy & Co., waar de compagnon niet geheel on
schuldig aan lijkt, werd de firma 16 april 1873 al ontbonden en zette hij de 
zaken per 23 dito alleen voort. 

Zonder zich ten raadhuize te hebben afgemeld, vertrok hij in of voor 1874 
weder uit Rotterdam; uit Calcutta kwam hij 26 juni 1878 te Leeuwarden, van
waar hij 4 sept. 1879 naar Londen ging. Of hij toen nog cargadoor of i.d. was, 
is niet duidelijk en zijn verdere levensloop is voorlopig onbekend tot op het 
moment, dat hij werd opgenomen in het kzg. te Medemblik (8 mei 1891), waar 
hij 8 jan. 1906 overleed. 

2. Lambertus, volgt VI. 
3. Ir. Thomas Romein Jr . , geb. Leeuwarden 18 maart 1851, studeerde 

sept. 1873 tot voorjaar 1877 werktuigbouw te Delft, was vervolgens eerst te 
Leeuwarden werkzaam als architect en ingenieur, en ging 1 aug. 1880 naar 
Amsterdam. Hij werkte in Holland aan de Hoogovens, werd 30 juli 1885 ambts
halve afgeschreven uit Amsterdam en moet later te Pretoria hebben gewoond. 

4. Catharina Romein, geb. Leeuwarden 7 nov. 1852, ging sept. 1879 naar 
Amsterdam (Nieuwer Amstel), was 1 febr. 1883-1 mei 1922 apothekersassis
tente in het Binnengasthuis en werd sinds 30 mei 1923 verpleegd in het Pro
vinciaal ziekenhuis te Santpoort (gem. Bloemendaal), waar zij 12 oct. 1942 
overleed. 

5. Janke Romein, geb. Leeuwarden 15 jan. 1854, vertrok 13 sept. 1879 
naar Leymuiden (waar haar spoor dood liep) en overleed 25 jan. 1915. 

6. Martinus Romein, geb. Leeuwarden 4 oct. 1855, doorliep de vier eer
ste klassen der R. H. B. S. aldaar als vakleerling, werd 8 nov. 1877 nat. phil. 
student te Groningen en, na het behalen van den graad van apotheker, bij K. B. 
1 nov. 1881 no.25 benoemd tot apotheker 2e kl. bij den geneeskundigen dienst 
der landmacht. Als zodanig was hij eerst verbonden aan het hospitaal te Den 
Helder, 1884-'86 te Utrecht (waar hij zich 7 nov. 1885 aan de R. U. liet in
schrijven) en sinds 1889 te Deventer, na tevoren, sinds 3 aug. 1886 drie jaar 
gedetacheerd te zijn geweest bij het leger in West-Indië. Hij overleed te De
venter 16 nov. 1890. 

In zijn Utrechtsen tijd vertaalde hij een werk van Auguste Goffart, Hand
leiding' tot het verbouwen en inkuilen van maïs en andere groenvoedergewas
sen (het ensilagestelsel) met betrekking tot het ontginnen van heidegronden. 
Naar de 5e oorspronkelijke uitgaaf bewerkt. Met 4 platen en 7 figuren in den 
tekst, (Utrecht, J .G.Broese, 1884, 192 x 135 mm. , (VIII), 140, (4) blz. , 
4 uitsl. platen.) Het boek bevat een voorbericht vanden vertaler, gedateerd 
Utrecht Juni 1884, waarin hij zich blijkens den zin "Op elk gebied ontwaart 
men een streven naar vooruitgang, daar men weet, dat stilstand achteruit
gang i s " als een typisch negentiendeëeuwsen vooruitgangsapostel laat kennen. 

Hij tr. Harlingen 3 sept. 1883 Dorothea Margaretha Snijder, geb. ald. 29 
juli 1861, + Nijmegen 20 jan. 1951, dr. van Daniel, heel- en vroedmeester, 
en Eva Margaretha Trampen. 
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7. Victor, volgt VI bis. 
8. Margaretha Romein, geb. Leeuwarden 5 dec. 1860, ging 11 sept. 1880 

naar Haarlem, + Amsterdam 31 oct. 1887, tr . ald. 14 aug. 1884 Willem Hen
drik Jan Zeelt, geb. Amsterdam 1 sept. 1855 als zn. van Wouter, scheeps-
gezagvoerder Leidsestraat, en Wilhelmina Johanna Frielink. 

Hij kwam febr. 1877 in dienst bij de Stoomvaart Mij Nederland, maakte 
één reis als derde stuurman op de Java en acht reizen als tweede stuurman, 
resp. op de Celebes (1), Prins Hendrik (1, 1880), Koningin der Nederlanden 
(2, 1881), Prins Frederik (3, 1882-'83) en Prins Hendrik (1, 1883), monster
de 12 nov. 1883 als eerste stuurman aan op de Prinses van Oranje, met wel
ke hij (tot 1885) zeven reizen maakte, gevolgd door acht (1887-'90) op de 
Prins Frederik en één (sept. 1890) op de Prinses Sophie. In januari 1891 
werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Waar hij toen - als ge
zagvoerder (?) - in dienst trad, bleek mij niet; op de Amsterdamse monster-
rollen komt zijn naam na 1890 niet meer voor. Wel bleef hij in Amsterdam 
wonen, vanwaar hij 19 sept. 1930 naar 's-Gravenhage vertrok. Hier overleed 
hij 30 maart 1933. Hij was 15 aug. 1889 te Amsterdam hertrouwd met Johan
na Christina Frielink. 

VI. LAMBERTUS ROMEIN, geb. Leeuwarden 18 sept. 1849, ging 2 nov. 1867 
naar het instructiebataillon te Kampen, vanwaar hij 15 oct. 1868 als sergeant 
terugkeerde. Hij trad eerst in zijn vaders houthandel, maar dreef later een 
brandstoffenzaak op de Weaze 34. De Stedelijke Bibliotheek bezit nog een 
strooibillet van hem uit dec. 1880, waarin hij de ontvangst annonceert van een 

partij gecarboniseerde bruinkoolbriquetten 
en verder adverteert met cokes, bruinkool, 
bruinkool-, steenkool- en beukenhoutbri-
quetten en brandhout. Zijn militaire erva
ring bezorgde hem K.B. 3 dec. 1872 no. 6 
eenbenoeming tot 2enluitenant bij de schut
terij . Na daar bij K.B. 8 juni 1879 no. 17 
tot eersten luitenant te zijnbevorderd, kreeg 
hij K.B. 10 dec. 1881 no. 22 op zijn ver
zoek eervol ontslag. 

Omstreeks dien tijd ging hij studeren voor 
de onderwijzersacte, waarvoor hij najaar 
1883 examen deed. In het bezit van hulpacte 
en acte Duits werd hij 27 maart 1884 door 
den Raad benoemd tot hulponderwijzer aan 
school 1 op ƒ 600.- 's jaars. Daar hij wat 
overspannen geraakte, verzocht hij 3 sept. 
1888 zijn ontslag, wat hem 9 oct. m. i .v . 

1 nov. werd verleend, waarna hij boekhouder werd bij de Leeuwarder Water
leiding' Mij. 

Tijdens de Historische tentoonstelling van 1877, waaruit het Fries Mu
seum voortkwam, fungeerde hij als commissaris van orde; van de Zangver-
eeniging, die 1879 den naam Concordia aannam, was hij sinds 1875 secre
taris. Te Franeker, waar hij 18 jan. 1892 werd opgenomen, overleed hij 
reeds 19 juli d .a .v . 
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Hij tr . Leeuwarden 30 juli 1878 GRIETJE VAN DER GOOT, geb. Akkrum 
1 april 1855 (DG), + Apeldoorn 26 jan. 1935, dr. van Hidde Sijnes, commis
sionair Leeuwarden, en Aaltje Buisman. Zij vertrok 11 maart 1899 naar Hil
versum. 

Uit dit huwelijk: 
1. Alida Romein, geb. Leeuwarden 25 juli 1879, werd opgevoed door hare 

grootouders Van der Goot en vertrok 18 april 1908 naar Haarlem. Later werd 
zij verpleegd te Gr ave en sinds 15 jan. 1925 te Woensel, waar zij 4 juni 1926 
overleed. 

2. Frederika Elisabeth Romein, geb. Leeuwarden 10 aug. 1886, + ald. 20 
jan. 1888. 

3. Julius Pabe Romein, geb. Leeuwarden 4 febr. 1889, doorliep - via het 
Old Burgerweeshuis - tv/ee klassen van de R.H.B.S. aldaar en werd sinds 
oct. 1906 tot tuinbouwkundige opgeleid aan de G.A.van Swieten-tuinbouwschool 
te Frederiksoord. In oct. 1909 vertrok hij naar Kalamazoo (Mich.) en na 
voortgezette studie aan de University of Michigan te Ann Arbor werd hij 1917 
assistent van prof. De Long Hus t .b . v. diens researchwerk voor de rasver
betering van de rubberhevea op Sumatra. Vandaar vertrok hij 1918 weder 
naar Amerika als employé van de Goodyear Toil & Rubber Co. te Akron, Ohio. 
Tenslotte werd hij 16 juni 1931 benoemd tot hortulanus van den botanischen 
tuin te Delft. Als zodanig publiceerde hij in de dertiger jaren een brochure 
"De cultuurtuin voor technische gewassen te Delft". Sinds 1 sept. 1954 is hij 
gepensioneerd. 

Hij t r . Kalamazoo 12 juni 1918 Sara Dikkers, geb. Wierden 8 mei 1889, 
+ Delft 24 juni 1962, dr. van Willem Hendrik, burgemr. Wierden, en Maria 
Willemina Arnolda Stork (vgl. A.W.Stork, Het geslacht Stork (1915), p. 23). 
(Delft, Heemskerkstraat 11.) 

VI bis. VICTOR ROMEIN, geb. Leeuwarden 9 juni 1858, doorliep twee klas
sen van de R.H.B.S. aldaar, verliet 15 juni 1875 zijn geboortestad en werd 
tuinbouwkundige en champignonkweker in Limburg en laatstelijk te Parijs, 
waar hij 26 aug. 1894 overleed. 

V.Romein J.F.Romein-Plaat 
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Hij t r . ' s -Gravenhage 4 nov. 1885 JOHANNA FREDERIKA PLAAT, geb. 
A m s t e r d a m 3 juni 1861, + Bentveld 9 apr i l 1942, d r . van Johannes F rede r ik , 
schi lder en decora teur van den Haagsen schouwburg, en Mar ia Magdalena 
Gwinner. Zij was 1 oct. 1894 uit Pa r i j s t e ruggekeerd te ' s -Gravenhage . 

Uit dit huwelijk (DG): 
Margare tha Romein, geb. P a r i j s 4 nov. 1887, + Haa r l em 27 aug. 1958, 

t r . Heemstede 21 jan. 1914 Jacobus de Lugt, geb. Haar lem 22 nov. 1888, a r 
chitect te Bentveld, bouwde in hoofdzaak v i l l a ' s in de omgeving van Haar l em, 
Ti lburg en Eindhoven, + Haar l em 16 oct. 1952, zn. van P i e t e r , t i m m e r m a n , 
en Sophia de Wilde. 

V t e r . JAN ROMEIN J r . , geb. Leeuwarden 17 sept . 1825, 22 m a a r t 1844 
Waals bel i jdenis , compagnon zijns b r o e d e r s in de houtzaak f i rma Gebr. Ro
mein , 1862-'68 lid Kamer van Koophandel en Fabr ieken te Leeuwarden, + (na 
kor t tevoren de rwaa r t s ver t rokken te zijn) Alkmaar 30 mei 1868. 

Hij t r . 1. Leeuwarden 14 juli 1852 MARIA JULIA AMALIA ENGELER, 
geb. Zwolle 19 juni 1824, 

,0m.''-

Maria Engeler 

+ Leeuwarden 9 dec . 1855, d r . van Derk F r a n s , 
wijnkoper, laats te l i jk te Groningen, en Mar ia 
Schonegevel (vgl. N e d . P a t r . 48 (1962) /34) ; t r . 
2 . Groningen 23 me i 1857 MARIA ENGELER, 
geb. ald. 7 mei 1828, + Rot te rdam 31 m a a r t 
1900, zus te r van de voorgaande. 

Uit het e e r s t e huwelijk: 
1. Jacob, volgt VI. 
2. Mar ia Romein, geb. Leeuwarden 20 febr. 

1855, + a l d . 25 juli d . a . v . 
Uit het tweede huwelijk: 
3. Dirk F r a n s , volgt VI b i s . 
4. Constantia Josephine Romein, geb. Leeu

warden 8 apr i l 1859, + ald. 29 dec . 1861. 
5. Mar i a Jul ia Romein, geb. Leeuwarden 15 

sept . 1861, + ald. 11 dec . d . a . v . 
6. Jan Ju l ius , volgt VI t e r . 
7. Pabe Jan Romein, geb. 

febr . 1864, + ald. 23 juli d . a . v . 
8. Pabe Jan, volgt VI quater . 

Leeuwarden 12 mei 1867, + ald. 
Alkmaar 12 juli 1868, 1887- '93 medisch student 
31 oct. 1921 Apeldoorn, h. Vrede-Oord (Oranje-

la te r weder Apeldoorn, + ald. 13 juli 

Leeuwarden 24 

29 aug. d. a. v. 9. Willem Romein, geb 
10. Willem Romein, geb 

Ams te rdam, tandar ts ald. , 
laan 7), 26 apr i l 1930 ' s -Gravenhage 
1937, begr . Rot terdam. 

Hij t r . 1. A m s t e r d a m 18 nov. 1897 Jacoba Sophia P e t e r s , geb. ald. 4 juni 
1869, + ald. 4 apr i l 1914, d r . van Cornel is Johannes , wijnkoper, en Catha-
r ina F rede r ika Muller; t r . 2. A m s t e r d a m 22 oct. 1915 Anna Geer t ru ida Niel -
sen, geb. ald. 18 juli 1884, + Apeldoorn 14 me i 1957, d r . van Andrea s , uit 
Tuno (Noorw.), k l e e r m a k e r , en Anna Cathar ina van Nees . 

VI. JACOB ROMEIN Jzn . , geb. Leeuwarden 4 mei 1853, bezocht e e r s t den k a d e r 
cu r sus te Kampen, m a a r werd la ter koopman in porse le in te Haar l em, r e s p . 
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Bakenessergracht 95, Kruisweg 66 en Spekstraat 2, + ald. 24 maart 1918, tr . 
Haarlem 9 nov. 1876 CATHARINA JOHANNA HANGJAS, geb. ald. 14 febr. 
1855, + Haarlem 10 juli 1934, dr. van Jacob Levie, koopman in lompen Ba-
gijnestraat (waar hij zijn bedrijf had in een poort, uitkomende op de Bake
nessergracht), en Johanna Miserus. 

Uit dit huwelijk: 
1. Maria Julia Amalia Romein, geb. Haarlem 22 oct. 1877, + Renkum 27 

nov. 1948, t r . Amsterdam 17 april 1918 Jan Warmold Alingh, geb. Winscho
ten 28 sept. 1870, tandarts, sedert 28 juni 1918 te Ede, + ald. 5 jan. 1924, 
zn. van Mr. Willem Roedolph, rechter, en Johanna Afina Jantina Maria Slot. 

2. Johanna Catharina Romein, geb. Haarlem 26 oct. 1882, sedert 9 nov. 
1911 verpleegd te Santpoort, + Haarlem 10 maart 1944. 

3. Jacob Jan Romein, geb. Haarlem 14 juli 1884, + ald. 23 aug. d .a .v . 
4. Henriëtte Jac'oba Romein, geb. Haarlem 24 sept. 1885, + Deventer 1 

aug. 1967. 
5. Jacob Jan Romein, geb. Haarlem 21 jan. 1887, werkte sinds febr. 1911 

in den antiekhandel te 's-Gravenhage. Na enige maanden terug te zijn geweest 
te Haarlem, vertrok hij ter verdere bekwaming 30 nov. 1922 naar Parijs en 
vervolgens naar Spanje, Argentinië en Rusland. Nadien dreef hij weder een 
antiekzaak in Den Haag, Kazernestraat 148, waar hij zich speciaal aan klok
ken en Delfts blauw wijdde. Meermalen trad hij op als commissionair. Hij 
overleed te 's-Hage 18 juni 1958. 

Hij t r . 's-Gravenhage 8 febr. 1908 Trijntje Verloop, geb. Noordwijk aan 
Zee 8 febr. 1887, dr. van Simon, timmerman, en Maria Hazenoot. Het hu
welijk werd bij vonnis van de a r r . r b . te 's-Hage d.d. 3 oct. 1922 door echt
scheiding ontbonden en door weder hertrouwen aldaar 9 febr. 1927 hersteld. 
('s-Gravenhage, Repelaerstraat 27.) 

6. Catharina Romein, geb. Haarlem 10 jan. 1891, + in N.O.I. 194., tr . 
Amsterdam 10 febr. 1916 Alexander Carlo Fiorani, geb. 's-Gravenzande 12 
mei 1887, machinist suikerplantage, laatstelijk te Brastagi op Sumatra, + 
evenals zijn echtgenote tijdens de Japanse bezetting, zn. van Gerard Hendrik, 
machinist Delft, later hoofdbrandmeester Amsterdam, en Dirkje Duinker. 

Uit dit huwelijk sproot een zoon Alexander Gerard. 
7. Sophia Cecilia Romein, geb. Haarlem 19 febr. 1892, + ald. 2 aug. 1893. 
8. Willem Bernard Franciscus Romein, geb. Haarlem 23 oct. 1893, anti

quair aldaar, na zich in de jaren nov. 1917-febr. 1934 evenals zijn broeder 
te 's-Gravenhage en Parijs te hebben bekwaamd. (Haarlem, Spekstraat 2.) 

9. Jacoba Antje Tjako Romein, geb. Haarlem 25 nov. 1896, tr.- 1. ald. 
20 mei 1915 (ontb. bij vonnis a r r . r b . Alkmaar 24 maart 1927) Christoph 
George Sigismund Begemann, geb. Tandjong-Pandan (Biliton) 23 juli 1890, 
na opleiding te Wageningen directeur ener N. V. te Bergen, 1919 als chemi
cus naar Java, 1923 naar Biliton, waar hij chemicus was te Manggar, zn. 
van Karel August, marineofficier, daarna employé tinmijnen Biliton, en Lim 
A Ten; hij hertr . Singapore 13 aug. 1926 Elisabeth Deliana Stronck ('s-Gra
venhage, Zijdelaan 21); t r . 2. Bergen NH 3 febr. 1928 Jelle Troelstra, geb. 
Leeuwarden 17 jan. 1891, kunstschilder en lithograaf, kunstcriticus en sedert 
1932 radiospreker, voorzitter der sectie beeldende kunsten van de stichting 
Amersfoortse Gemeenschap, zn. van Mr. Pieter Jelles, advocaat, Fries 
dichter, journalist, propagandist en kamerlid voor de S.D.A.P. , e t c , en 
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Sjoukje Mar ia Diederika Bokma de Boer , schr i j f s te r van kinderboeken onder 
het pseudoniem Nynke van Hichtum. 

Mevrouw T r o e l s t r a - R o m e i n nam zangles van Laurens Bogtman en Me
vrouw Schönberg, na de oorlog van Mevrouw P e r l e b e r g en To van der Sluis. 
Zij bezocht het A m s t e r d a m s conse rva to r ium. Sinds 1948 t r ad zij op als zan
g e r e s , zowel in kerken als voor verschi l lende omroepverenigingen. Ook in 
het buitenland (Par i j s , B r u s s e l , Bern) heeft zij gezongen . Uit haa r e e r s t e 
huwelijk heeft zij een dochter Helena, gehuwd met den advocaat Mr . J . J . C a r o n 
te A m s t e r d a m . (Amersfoort , Bosweg 61 c . ) 

VI b i s . DIRK FRANS ROMEIN, geb. Leeuwarden 20 febr . 1858, werd 20 mei 
1874 vr i jwi l l iger bij het ins t ruct iebata i l lon te Kampen en 1 nov. d . a . v . k o r 
po raa l . Hij werd 6 apr i l 1875 geplaats t bij het 8e R . I . en 1 febr. 1876 s e r 
geant. Na bij K. B.. d .d . 13 dec . 1880 no. 24 te zijn benoemd tot 2en luitenant 
infanterie bij het O.I . Leger , ging hij 26 febr. 1881 scheep. Na aankomst te 

Batavia (12 april) werd hij bij d isp . van 19 apr i l 
...<ÍC: 1881 no .4 geplaats t bij het garnizoensbata i l lonin 
. , " de 2e mi l i t a i re afd. op Java , waa rna nog enige 

overplaats ingen volgden: d isp . 2 dec . 1882 no. 15 
naar 11e bat . , 24 nov. 1884 no. 10 naar l e depôt-
bat . , 21 apr i l 1885 no. 83 naar 10e bat. In die j a 
r e n (1882-'85) nam hij deel aan de veldtochten 
tegen Atjeh, waarvoor hem het ee re teken voor 

f belangri jke kr i jgsbedri jven met gesp Atjeh werd 
.- .̂..i£...-'" " '=-. '•. toegekend. Bij K.B. d.d. 26 jan. 1886 no. 3 werd 
Ïl'í-£E.'ï,',.'. • ...-.'.. hij b e v o r d e r d t o t e e r s t e n l u i t e n a n t e n b i i d i s p . d.d. 
;•%• .jV-.C.L-V?' (V"•••':/;?••: 27 aug. d . a . v . no. 7 gezonden naar het g a r n i -

.^rú'r*h'!'í-"v^Uvir''':-'-¥'j zoensbatai l lon in Sumat ra ' s Oostkust . Een vo l -
í'ì" • ^ . ^ l . ^ S ^ r ^ ; 1 ^ . ; - : gend K . B . (19 m a a r t 1888 no. 17) de tacheerde 
:aQí.,^,';-:.í{,':'-'i;.í^!r::-,'J;,;i

 n e m voor vijf j aa r bij het 3e R . I . h . t . 1 . , w a a r -
" r :.V^'^^^'"'V^í^''º*-v^' bij hij 24 juli in dienst t r ad . De vijf j aa r werden 

•'V. •v:,^i..;:„v->^,.^.-.. a l leen door het K . B . van 16 dec . 1889 no. 24 
voorti jdig beëindigd en tot zijn ontslag in 1900 

diende hij v e r d e r in het O. I. L. , s ede r t 18 juni 1894 als kapitein. 
Na een kor t verblijf te Wiesbaden vest igde hij zich na zijn pensioner ing te 

Utrecht , waa r hij tot de e e r s t e propagandis ten voor Esperan to behoorde. Hij 
was bes tuurs l id van de e e r s t e Esperan togroep a ldaar en van het Neder land-
sche Esperant is tengenootschap, r ed igee rde 1910-'12 HolandaPioni ro , schreef 
de e e r s t e Nederlandse Esperan tobrochure en het e e r s t e Neder landse leerboek 
daarvoor . 

Onder tussen was hij bij K. B. d. d. 24 m a a r t 1909 no. 21 benoemd tot b u r 
gemees t e r van de na den tweeden wereldoorlog bij Tiel gevoegde gemeente 
Wadenoyen (hoofddorp Drumpt) . Hij bleef dit, tot hem - ziekelijk geworden -
K . B . 19 jan. 1923 no. 8 m . i . v . 1 m a a r t op zijn verzoek eervol ontslag werd 
ver leend . Hij ve r t rok hierop naar Zeis t , waar hij 23 juli 1924 over leed. 

Hij t r . Epe 19 nov. 1890 BERNARDINA EERDMANS, geb. Harlingen 11 
jan. 1859, + Zeis t 3 juni 1931, d r . van Johannes , k o e k - e n banketbakker, en 
Immigje Je l lema. 

Uit dit huwelijk één zoon: 
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VII. Mr. JOHANNES JAN ROMEIN, geb.Pengarom (Z.O.Borneo) 14 juni 1894, 
werd 19 sept. 1912 ingeschreven als indologisch student te Leiden, waar hij 

1913/14 lid was van de subcommissie voor de 
boeken van het Algemeen Nederlandsch Verbond. 
Van deze studentenafdeling was hij het jaar daar
op commissaris. De almanakken voor 1914 en 
1915 noemenhempraeses-quaestorvanhet lees
gezelschap der Vereeniging voor ethische en 
godsdienstige vraagstukken. Na 7 juli 1913 en 
4 oct. 1915 voor het voorbereidend, resp. eind
examen voor den Nederlandsch Indischen admi
nistratieven dienst te zijn geslaagd, vertrok hij 
naar den Oost, waar hij 24 nov. 1916 adspirant 
controleur werd bij het B.B. te Batavia. In 1917 
volgde een overplaatsing naar Poerwokarto, waar 
hij secretaris was van de Krawangse volkscre-
dietbank. Vervolgens werd hij 20 maart 1918 
commies-redacteur ter Algemeene Secretarie 
te Buitenzorg, eerst op Bureau C (Fin. Zaken), 
1919 op Bureau D (Militaire Zaken). 

In 1920 keerde hij naar Nederland terug en werd hij secretaris van de 
Stichting Hulp na Onderzoek (Spaklerfonds) en directeur van het Vereenigd 
Amsterdamsch Bouwfonds. In 1926 begon hij bovendien met de studie Neder
lands recht aan de Amsterdamse Universiteit, 1 juni 1929 met het candidaats-
en in 1933 met het doctoraalexamen afgesloten. Hij liet zich toen tevens als 
advocaat bij de arr . rechtbank ter plaatse inschrijven en werd na enigen tijd 
ook commissaris van de N. V. Electrotechnisch Bureau Suyver en Roosen en 
van de Ibaso (International Buying and Selling Organisation) te Amsterdam. 
Hij overleed 15 maart 1954 te Hilversum, waar hij sinds 17 juli 1929 woonde. 

Hij t r . Nijmegen 16 febr. 1916 Dr. JOHANNA CORNELIA HÜTSCHLER, 
geb. ald. 23 juni 1894 als dr. van Mr. Frederik Willem Anton, advocaat en 
agent van de Nederl. Bank te Nijmegen, en Anna Jacoba Suermondt (vgl. Ned. 
Patr. 24 (1938) /271) . Mevrouw Romein had voor haar huwelijk (1912-'14) 
theologie gestudeerd te Leiden en volgde 1937-'41 te Amsterdam de colleges 
voor Italiaans (proff. Guarnieri, Salverda de Grave - Romaanse filologie en 
Provenqaals-, Valkhoff en Tenhaeff, die destijds als collegestof voor Middel
eeuwse geschiedenis die van Italië doorwerkte). Zij slaagde in 1939 voor haar 
candidaats- en in 1941 voor het doctoraalexamen en promoveerde 24 nov. 1950 
bij prof. Guarnieri, ditmaal te Utrecht, op een dissertatie "Grazia Deledda. 
Haar geestelijke en artistieke ontwikkeling (Son êvolution spirituelle et a r t i s -
tique)". Later vertaalde zij van Giuseppe Tomasi di Lampedusa diens II cat-
topardo ("De Tijgerkat. Siciliaanse roman") en Racconti ("De Senator en de 
Sirene. En andere verhalen"), resp. in 1959 en '62 bij Van Loghem Slaterus 
te Arnhem voor het eerst verschenen. In de reeks Antiquity and Survival be
werkte zij voorts het deel: "Magna Graecia. De Griekse steden van Zuid Ita
lië en Sicilië", naar het origineel van Maria Bonghi Jovino. (A & S. Nederl. 
Uitgave III, 2-3, 1962). 

Na in october 1954 van Hilversum terug te zijn gegaan naar Amsterdam, 
vertrok zij later naar Den Haag (Hanedoesstraat 111). 

64 



Uit dit huwelijk: 
1. Anna Jacoba Romein, geb. Poerwakarta (res. Bandoeng) 16 juli 1917, 

behaalde na studie (ook in de kunstgeschiedenis) te Amsterdam in 1938 de ac
te M.O. Italiaans, was enige jaren conservatrice van het Goois Museum te 
Hilversum en vertrok oct. 1954 met een Italiaanse regeringsbeurs voor kunst
geschiedenis voor acht maanden naar Rome, waar zij bleef wonen, gedurende 
vijf jaar hoofd van het archief was op de Nederlandse ambassade en zich ver
volgens als beëdigd tolk vestigde. 

2. Bernardina Romein, geb. Buitenzorg 12 nov. 1919, + ald. 6 april 1920. 
3. Diederik Folkert, volgt VIII. 

VIII. Mr. DIEDERIK FOLKERT ROMEIN, geb. Nijmegen 30 dec. 1922, stu
deerde 1941-'49 rechten te Utrecht. In het eerste na-oorlogse jaar was hij lid 
van de almanakredactie en ab actis van dievanhet weekblad Vox Studiosorum, 
praeses van het botenfonds van Triton en van het juridisch dispuutgezelschap 
"Hugo Grotius", commissaris van het Utrechtse studentenbureau voor studie
inlichtingen en kamerbemiddeling en (tot zijn afstuderen) "vlammetje" in de 
schertsclub KKKKC. Rector van het U. S. C. was hij 11 oct. 1946-24 oct. 1947. 
Als zodanig was hij tevens praeses van het College van Vertegenwoordiging 
der Utrechtse Studenten Faculteiten en (nog in den almanak van 1950) lid der 
Bibliotheekcommissie van P. H. R. M. 

Na vervolgens eerst enige jaren bij Van Ommeren te Rotterdam, Londen 
en Antwerpen te hebben gewerkt, kwam hij bij de K.L.M., die hem sept. 1953 
als vertegenwoordiger naar Helsinki, later naar Kano (Nigeria) zond, waarna 
hij juridisch adviseur werd bij de directie Vervoer. 

Hij t r . Rotterdam 30 juli 1949 HENRIETTE ELISE FRASER-TWEEDY 
LAMBERT, geb. Londen 12 mei 1928, dr. van Charles Bowne Tweedy en 
Anunciata Cecelia Fraser . (Vreeland Utr. , Duinkerken 12.) 

Uit dit huwelijk: 
Klorimene Charlotte Romein, geb. Rotterdam 25 mei 1950. 

VI ter. JAN JULIUS ROMEIN, geb. Leeuwarden 12 nov. 1862, betrad 1 sept. 
1878 het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord als adelborst 3e kl. en 
werd K.B. 31 juli 1882 no. 36 m. i .v . 2 aug. adelborst l e klasse. Hij vertrok 
8 dec. 1883 voor zijn eerste grote reis naar Indië. Na K.B. 14 oct. 1884 no. 
38 m.i.v. 16 oct. tot luitenant ter zee 2e kl. te zijn bevorderd, werd hij K. B. 
17 dec. 1890 no. 12 op zijn verzoek m. i .v . 1 jan. eervol ontslagen. Hij dien
de toen op H. M. Wachtschip te Willemsoord (hij had zijn diensttijd in hoofd
zaak bij den topografischen dienst doorgebracht) en werd daags na het ont
slagbesluit al op nonactiviteit gesteld. Hij trad nu met een neef in de directie 
van de door zijn schoonvader opgerichte conservenfabriek, firma Ter Marsch 
te Rotterdam, die echter voornamelijk werd gedreven door zijn weduwe ge
worden schoonmoeder, die Jan Julius en diens gezin in haar huis aan de Wes
tersingel opnam. Vooral ook na den dood van haar dochter was zij de meest 
dominerende figuur in het gezin. 

J. J.Romein verruilde Rotterdam 22 nov. 1919 voor Driebergen en over
leed te Hilversum 30 maart 1930. Hij t r . 1. Rotterdam 21 nov. 1889 CATHA-
RINA TER MARSCH, geb. Hengelo (O.) 22 dec. 1861 (DG), + Rotterdam 23 
april 1912, begr. Crooswijk, dr. van Jan, scheepskapitein, later conserven-
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fabrikant, en Alijda Stenvers; t r . 2. 's-Gravenhage 20 dec.1915 ELISE HEN-
RIËTTE VAN GILSE, geb. Middelburg 15 juli 1872, + Driebergen 28 aug. 1929, 
dr. van Mr. Jan Albert, dir.-hoofdred. N.V. Arnhemsche Courant, lid 2e 
Kamer St. Gen., en Augusta Maria Hockelmann (vgl. Ned. Patr. 39 (1953) /96). 

Uit het eerste huwelijk (DG): 
1. Marie Romein, geb. Den Helder 3 aug. 1890, + Utrecht 17 nov. 1948, 

tr . Rotterdam 2 sept. 1915 Gerardus Johannes van Donk, geb. Amsterdam 
26 oct. 1878 als zn. van Gerardus Jacobus, goudsmid, en Anna Catharina 
Wentink, sinds 16 jan. 1911 officier Marine Stoomvaartdienst, 1 sept. 1918 
off. l e kl. , laatstelijk bij den onderzeedienst in de kazerne te Willemsoord. 
Na m. i. v. 1 nov. 1920 op nonactiviteit te zijn geplaatst (en vervolgens gepen
sioneerd) leefde hij als ambteloos burger te Amsterdam, 1 sept. 1922 Naar
den en 3 nov. 1932 Hilversum, waar hij 8 juli 1949 overleed. 

2. JanMarius , volgt VII. 
3. Constance Henriëtte Romein, geb. Rotterdam 18 jan. 1896, tr . 1. ald. 

17 febr. 1916 (echtsch. uitgespr. a r r . r b . A'dam 23 april 1926) Mr. Johan 
Nolen, geb. Rotterdam 10 maart 1891, 1915-'19 advocaat, procureur en dis -
pacheur ald., daarna te Amsterdam, off. Oranje Nassau, zn. van Catharinus, 
med.dr . , en Caroline Guillemine Cornélie Cramer; hij hertr . Amsterdam 2 
sept. 1926 Johanna Maria Catharina Henniger (vgl. Ned. Patr. 8 (1917) /322). 
(Amsterdam, Courbetstraat 15 hs.) 

J .J .Romein C. Romein-ter Mars ch 
met zijn twee oudste kinderen 
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Zij tr . 2. Hilversum 13 juni 1958 Jan Hendrik Gaade, geb. Semarang 24 
nov. 1883, l e luit. art. K.N.I.L. , daarna (tot 1929) insp. van financiën l e kl. 
in N.O.I., + Hilversum 18 mei 1963, zn. van JanHendrik, luit.kol. art . O.I.L., 
ridder Ned. Leeuw, en Maria Petronella Wilhelmina Theodora Johanna van 
Onselen en wedr. van 1. Antoinette Johanna de Voogt en 2. Gerardina Hoebee 
(vgl. Ned.Patr. 25 (1939)/78). (Hilversum, Boslaan7.) 

Uit haar eerste huwelijk ontsproten twee dochters, van welke de ene, na 
het behalen van haar doctoraal rechten huwde met Ds. F. J. van Woerden, NH 
predikant Den Haag, en de andere met J.W.Swaan, employé Philips. Een stief
dochter G.J.M.Gaade huwde met één der twee zoons van haar zuster Van Donk. 

VIL Dr. JAN MARIUS ROMEIN, geb. Rotterdam 30 oct. 1893, bezocht aan
vankelijk de H.B.S. met 3-jarigen cursus. In dien tijd werd hij getroffen door 
een langdurige rugaandoening, die hem jarenlang bedlegerig maakte. De toen 
doorgewerkte lectuur veroorzaakte zo'n belangstelling voor de kerkgeschie
denis, waarover hij een dik manuscript samenstelde, dat hij omzwaaide. Na 
enige jaren het Gymnasium Erasminianum bezocht te hebben, dat hij aan het 
einde van de 4e klasse verliet uit protest tegen twee onverdiende herexamens, 
o. a. in de geschiedenis, deed hij een jaar nadien met succes staatsexamen. 

In 1914 kwam hij als adsp. doopsgezind theoloog te Leiden aan, maar na 
een jaar zwaaide hij opnieuw om en wel naar de studie Nederlands en g e 
schiedenis, waarin hij 31 mei 1918 candidaats en 9 juli 1920 doctoraal deed, 
beide malen cum laude. Hij was geen corpslid, wel 1918/19 quaestor van de 
litteraire faculteit, lid van de Minervaredactie en assessor I der Studenten-
vereeniging tot Studie van het Socialisme. Hierin en in het dispuut Litteris 
Sacrum,waarvan hij 1918/19 praeses was, trof hij zijn vrienden en (tenminste 
in L.S.) zijn latere vrouw, met wie hij 1917/18 de drukproeven corrigeerde 
van een nieuwen druk van zijn 1915 voor het eerst verschenen vertaling van 
Romain Rolland's Jean Christophe, met een eigen inleiding voorzien. 

Na zijn doctoraalexamen (met Russische letteren als bijvak) was hij aan
vankelijk reiscorrespondent van Het Vaderland, 1922-'25 redacteur van De 
Tribune en 1925 van De Communistische Gids. Hij woonde toen eerst te Rot
terdam, waar hij o. a. het communistische kamerlid Dr. W. van Ravesteyn 
in diens parlementaire werk bijstond, later te Kopenhagen, waar hij o.a. Karl 
Mehrings Marxbiografie vertaalde en van een inleiding over den auteur voor
zag, en - terwille van De Tribune - tenslotte te Amsterdam, waar hij kans 
zag, zijn 20 oct. 1924 cum laude verdedigde dissertatie "Dostojewski in de 
Westersche kritiek. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van den literairen 
roem" te voltooien. 

Een zuivering in de C. P. H. maakte in 1925 een einde aan zijn Tribunere-
dacteurschap; de partij verliet hij twee jaar later. Als vast medewerker van 
De Groene Amsterdammer (1926-'32), het Tijdschrift voor Geschiedenis 
(1926-'51), het Critisch Bulletin (later De Stem, 1931-'41), Groot Nederland 
(1936-'39) en De Nieuwe Stem (s. 1946) had hij nadien nog ruimschoots gele
genheid, zijn inzichten te publiceren. In de dertiger jaren en na den oorlog 
verscheen, te beginnen met Machten van deze Tijd (s. 1932) bovendien een 
reeks internationaal-politieke beschouwingen in boekvorm (voor een deel 
bundelingen van eerder verschenen artikelen). 

Voorzover de opleiding voor het examen M. O. geschiedenis, waaraan hij 
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sinds 1926 zijn tijd gaf, daartoe de gelegenheid bood, wijdde hij zich ook aan 
de bewerking van meest eerder in het buitenland verschenen historische ge
schriften, zoals Le Moyen Age van Ch. Seignobos, 1925 als De Middeleeuwen 
uitgekomen, Byzantium, Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in 
het Oost-Romeinsche Rijk (1928) en Harmsworth's Universal History of the 
World, waarvan de vertaling 1928-'32 in acht delen van de pers kwam en 
waarin hij de hoofdstukken over den Nederlandschen Opstand, de Russische 
Re' olutie en Het Ontwaken van Azië zelf schreef. Uit zijn zoeven genoemde 
studie over Byzantium kwam 1929 ook zijn enig bekende oorspronkelijke lit
teraire product voort: de novelle "De dood van Nikephoros Phokas". 

In 1928 begon hij ook met het verzamelen van materiaal voor zijn 1932 
voltooide "Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de 
Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis", waarmede Romeins 
aandacht voorgoed getrokken, werd naar wat vanouds de Vaderlandse geschie
denis heet. In 1934 volgde van de hand van hem en zijn vrouw "De Lage Lan
den bij de Zee" en 1938-'40 verschenen hun "Erflaters van onze beschaving". 

Behalve van de Leidsche Maatschappij en de Nederlandse PENclub was hij 
sinds de oprichting in 1936 lid vanhet hoofdbestuur van het Comité van Waak
zaamheid van Nederlandse (anti-nationaal-socialistische) intellectuelen ter 
bevordering van de geestelijke vrijheid. Een Amsterdams hoogleraarschap 
ontging hem in 1938 twee maaien pas 31 mei 1939 benoemde de Raad hem 
met een kleine meerderheid tot buitengewoon hoogleraar in de vaderlandse 
geschiedenis, wat bij K.B. d.d. 6julid.a.v. no. 8 werd bekrachtigd. Meteenora-
tie over "Het vergruisde beeld" op 16 oct. 1939 ving hij zijn ambt aan, dat 
mede door een volgende rede, in nov. 1940 gehouden over "Oorsprong, voort
gang en toekomst van de Nederlandse geest" (waarin eenbewogen appèl op het 
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Nederlandse volk werd gedaan om zijn in vrijheid en verdraagzaamheid ver
ankerde nationale waarden trouw te blijven) door ongevraagd ontslag in jan. 
1942 ontijdig beëindigd werd. Hij verbleef enkele maanden (30 jan.-20 april 
1942) in het Polizeiliches Durchgangslager bij Amersfoort, stortte zich in i l 
legale werkzaamheden en dook tenslotte onder te Huizen, wat onder meer de 
publicatie van "De Biografie" in 1946 ten gevolge had. 

In 1945 was de leeropdracht voor den tot ordinarius bevorderden hoogle
raar omgezet in Nieuwe en theoretische geschiedenis; om gezondheidsredenen 
was hij de laatste jaren weder buitengewoon hoogleraar, alleen in het laatste 
vak (1959). Hij vestigde zich toen (14 oct. 1959) ook te Groet. Na een lang
durige ziekte overleed hij te Amsterdam 16 juli 1962, nog voor de voltooiing 
van zijn laatste magnum opus "Op het breukvlak van twee eeuwen", 1967 als 
torso verschenen. 

Bij de beschrijving van Romeins latere levensjaren en geschriften heb ik 
meer moeten weglaten dan kunnen vermelden en over zijn betekenis als his
toricus heb ik zelfs geheel moeten zwijgen. Uitgebreider stof geven vooral 
het herdenkingsnummer van de Nieuwe Stem (1962, pp. 611-765) met nog een 
laatste artikel van zijn hand, de Bibliografie, samengesteld door A. Tijhuis, 
P. A. L. Oppenheimer en M.C. Brands en met een inleiding door Prof. Dr. 
J .P res se r (Groningen 1963) en het In Memoriam van B.W. Schaper in het 
Jaarboek van de Mij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1963-'64 (pp. 77-
89), om van de vele levensberichten in dag- en weekbladen e. d. te zwijgen. 
Ik moge hier slechts aan toevoegen, dat Romein - naar hij zeide - van zijn 
eigen familie niets wist. Toen mij later zijn verwantschap bleek met de Leeu
warder naamgenoten, besloot ik als een posthume hommage aan een geliefd 
leermeester (gaarne onderschrijf ik de meningen van mijn medeleerlingen, 
dat geen onzer hoogleraren zo intens met het persoonlijk wel en wee van zijn 
studenten meeleefde als hij!) in deze lacune te voorzien. 

Zijn reeds enige malen genoemde vrouw, met wie hij 14 aug. 1920 te 
's-Gravenhage was gehuwd, is Dr. ANNA HELENA MARGARETHA VER
SCHOOR, geb. te Hatert in het schependom van Nijmegen 4 febr. 1895 als 
dr. van Jan, schout bij nacht tit. Techn. Dienst, ridder Oranje Nassau met 
de zwaarden en officier Kroonorde van België, en Anna Hele na Margaretha 
Brakke. Zij was zijn jaargenote te Leiden (eveneens na staatsexamen), deed 
gelijk met hem haar candidaats, zat 1917/18 met hem in de Minervaredactie 
en was toen ook quaestrix van Litteris Sacrum, waarvan hij het volgend jaar 
praeses zou zijn. Op 1 febr. 1921 deed zij haar doctoraal Nederlandse en 
Russische letteren en werd zij (die als kind al eens ƒ 10. - had verdiend met 
een geplaatste bijdrage in de Soerabayasche Courant) reiscorrespondente van 
ie N.R.C. In 1926 werd zij (tot '32) medewerkster van het Algemeen Handels
blad als recensente van tweedeplans Nederlandse en Scandinavische littera
tuur. In die jaren schreef zij het meisjesboek "Aan de Oedjong" (1928), maar 
zij werkte tevens aan haar Leidse proefschrift (19 juni 1935) "De Nederland-
sche romanschrijfster na 1880. Een literair-sociologische studie", waarvan 
de tweede druk het jaar daarop verscheen onder den titel "Vrouwenspiegel. 
Een literair-sociologische studie over de Nederlandsche romanschrijfster". 
Behalve de in samenwerking met haar man geschreven werken gaf zij voor 
den oorlog nog vertalingen in het licht van J. P. Jacobsen, Knut Hamsun, 
Nordahl Grieg en Tsjechow. Zij werd lid van Leidsche Mij en PENclub en 
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won 1937 de Wijnaends Franckenprijs. Na den oorlog verschenen in snel tem
po P. C. Hooft (1947), het ook in het Frans en Engels vertaalde Slib en Wolken 
(1947), de aan Hugo de Groots latere levensjaren gewijde historische roman 
Vaderland in de Verte (1948) en de Vruchtbare Muze (1949), waarna nog volg
den Met eigen Ogen (1953) en Spelen met de Tijd (1957). Talloze kleine bi j 
dragen stonden bovendien in periodieken. (Groet, Achterweg 22.) 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan Erik, volgt VIII. 
2. Bart Joost, volgt VIII bis. 
3. Anne Lize Romein, geb. Amsterdam 17 jan. 1925, fotografe onder den 

naam Annelies Romein, tr. Amsterdam 17 dec. 1949 (ontb. arr. rb. ald. 3 
nov. 1955) Drs. Willem Frederik Heinemeijer, geb. Amsterdam 27 febr. 1922 
als zoon van Bertus Christiaan, assurantiebezorger, en Veronica Huberta 
Louisa Yspaard. Hij studeerde in zijn geboortestad sociografie en was na den 
oorlog actief betrokken bij de oprichting van het arbeidsbureau voor studenten 
en in het Federatief Academisch Verbond. In 1948 was hij praeses van de 
ASVA. Na het behalen van zijn doctoraal examen bleef hij aan den weten-
schappelijken staf verbonden; in 1966 werd hij lector in de sociale aardrijks
kunde en landbeschrijving. Hij trad in het begin van 1967 af als vicevoorzit-
ter van de Civitas Academica, maar bleef lid van de structuurcommissie 
daarvan (vgl. interview in Folia Civitatis 13 mei 1967). In het najaar van 
1967 trad hij op als lid der werkgroep Amsterdam 1975 tot behoud der Am
sterdamse binnenstad als levend monument. (Amsterdam, Victorieplein 21, 
en Geogr. en planol. instituut, Dapperstraat 115.) 

VIII. Drs. JAN ERIK ROMEIN, geb. Kopenhagen 2 juni 1921, studeerde 1940-
'46, door enige onderduikjaren na zijn candidaatsexamen (1943) onderbroken, 
sociografie te Amsterdam. Na zijn doctoraal (hij was tevoren student-assistent) 
hield hij zich tot 1949 onledig met het vertalen van werken over contemporaine 
geschiedenis: 1948 John Gunther, Amerika (Inside U.S.A.), E.Privat, De Ame
rikanen, Van kolonisten tot denkers (Les Amêrieains), 1949 R.W. Cooper, 
Neurenberg. De berechting van misdaden tegen de mensheid (The Nuremberg 
trial) en Piero Saponti, Het lege balkon. De laatste maanden van Mussolini 
(Empty balcony). In 1951 verscheen reeds in de tweede druk zijn vertaling 
van Winwood Reade, Martelaarschap der Mensheid, maar in hetzelfde jaar 
kwam ook de Bezige Bij Wereldatlas van de pers , die door zijn zwager Heine
meijer en hem was bewerkt. Hij werd vervolgens buitengewoon lector in de 
kartografie aan de DelftseT.H. en is thans werkzaam als wetenschappelijk 
assistent der Nederlands-Belgische Woordenlijstcommissie (op het Trippenhuis) 
om de aardrijkskundige namen aan de thans vigerende spelling aan te passen. 

Samen met zijn vader schreef hij de 1956 verschenen studie "De eeuw van 
Azië. Opkomst, ontwikkeling en overwinning van het moderne aziatisch natio
nalisme". Een vertaling hiervan door R.T. Clark (The Asian Century) kwam 
in 1962 te Berkeley van de pers . In 1960 verscheen bovendien de Atlas nasio-
nal selutuh dunia untuk sekolah landjutan, te Djakarta-Bandung, aan de samen
stelling waarvan hij had medegewerkt. Sinds 11 april 1956 woont hij te Groet. 

Hij t r . Amsterdam 20 sept. 1954 HETTY VAN DER WAA, geb. Semarang 
30 dec. 1926, dr. van Jan Leopold, boekhouder ald., later te Amsterdam, en 
Johanna Hendrika Schneiter. (Groet, Harpergat 4.) 
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Uit dit huwelijk: 
1. Marianne Catharina Soraya Romein, geb. Amsterdam 10 jan. 1959. 
2. Jan Maarten Willem Romein, geb. Schoorl 5 juni 1962. 

VIII bis. Drs. BART JOOST ROMEIN, geb. Amsterdam 3 jan. 1923, begon 
1946 met de geologische studie te Amsterdam, was na zijn afstuderen eerst 
als zodanig werkzaam te Heerlen (april 1954) en sinds oct. 1966 te Haarlem. 
In 1966 verscheen zijn Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg. 

Hij t r . Amsterdam 11 juli 1953 AAGJE (z.n. en schr. Molly) DE VOGEL, 
geb. ald. 2 april 1924, dr. van Thomas, houtvlotter, en Aaltje Maria Corne-
lia Ringeling. (Haarlem, Jan Gijzenkade 369.) 

Uit dit huwelijk: 
1. Anne Renée Romein, geb. Amsterdam 2 jan. 1954. 
2. Jan Vincent Romein, geb. Heerlen 17 oct. 1955. 

VI quater. PABE JAN ROMEIN, geb. Leeuwarden 30 maart 1866, werd 1 oct. 
1885 vrijwillig kanonier bij het 2e regt. veldart. , 1 febr. 1886 korporaal, 26 
nov. d .a .v. sergeant, K.B. 20 oct. 1888 no. 32 2e luit. 4e regt. vestingart. , 
bij besch. v.d. Insp. van het wapen d.d. 8 maart 1890 no. 606P m.i.v. 1 april 
overgeplaatst naar het 3e regt. veldart. en K.B. 19 oct. 1891.no. 34 geplaatst 
bij het O.I .L. met verlies van zijn oudere anciënniteit. Na K.B. 5 mei 1893 
no. 28 op nonactiviteit te zijn gesteld, werd hij 27 juni 1895 bevorderd tot 
eersten luitenant. Hij overleed te Banjoe Biroe (Ambarawa) 18 oct. 1897. 

Hij t r . Roermond 16 febr. 1892 CÉCILE ROSALIE MARIE BLOEMEN, 
geb. ald. 23 juni 1867, + 's-Gravenhage 1 dec. 1953, dr. van Francis, koop
man en grossier in manufacturen, en Josephine Cécile Linssen. Als weduwe 
woonde zij achtereenvolgens te Breda, 9 mei 1899 Roermond en 16 sept. 1913 
's-Gravenhage. 

Uit dit huwelijk (RK): 
Ir. Johan Marie Frans Romein, geb. Banjoe Biroe 13 juli 1896, kwam 1913 

van de H. B. S. te Roermond als adsp. civiel ingenieur te Delft aan, deed daar 
in den korten tijd van twee jaar zijn propaedeutisch, was 1915/16 ab actisvan 
de Delftse redacteuren van (het Leidse) Minerva, voorzitter van het dispuut
gezelschap G.I. O. en vicevoorzitter van de Delftse Studenten Debating Club, 
waarvan hij het volgend jaar voorzitter was. Hij was toen ook voorzitter der Ver-
eeniging ter behandeling van ethische en godsdienstige vraagstukken. In 1917/18 
was hij secretaris van de feestcommissie bij het 13e lustrum van het D. S. C. 

In mei 1917 werd hij in actieven dienst geroepen in de Kromhoutkazerne 
te Utrecht, van waaruit hij zijn "Brieven uit de Kampong" in het Studenten-
weekblad publiceerde. Bij K.B. d.d. 20 sept. 1918 no. 20 werd hij benoemd 
tot res . 2e luit. genie. Bij latere besluiten (KKBB 26 mei 1922 no.236 m. i .v . 
31 mei en 18 juli 1929 no. 52 m. i .v . 30 sept.) werd hij bevorderd tot res . 
l e luit. en kapitein, wat hij tot zijn dood bleef. 

Na zijn demobilisatie behaalde hij in juli 1919 den graad van civiel ingeni
eur om kort daarop de functie waar te nemen van secretaris der voorberei
dende commissie voor het Eerste Nederlandsche Wegencongres. Als zodanig 
bezocht hij toen het Wegen- en Verkeerscongres te Londen, waarover hij rap
porteerde in De Ingenieur 1919 no. 52. Op het 1920 gehouden Nederlandse con
gres trad hij op als secretaris . Hij bewerkte er verschillende rapporten voor. 
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Toen in 1920 als gevolg van de algemene verkeersconferentie te Barcelo-
na de afdeling voor verkeer en doorvoer (Section des Communications et du 
Transit) van het secretariaat van den Volkenbond werd opgericht en hiervoor 
een jong Nederlands ingenieur werd gezocht, viel de keuze op hem. Al spoe
dig werd hij belast met de voorbereiding en het secretariaat der technische 
comité's voor de Navigation maritime et fluviatile en voor de Circulation rou
tier e. Ook vele andere conferenties, zoals de Conférence européenne pour Ie 
Jaugeage des bateaux de navigation intérieure van 1925 en de Conférence in
ternationale pour 1'unification du balisage et de 1'éclairage des côtes, in 1930 
te Lissabon gehouden, bereidde hij voor. Daarnaast vertegenwoordigde hij 
den Volkenbond in de internationale commissie van den Rijn, Donau, Elbe en 
Oder en in alle conferenties, waar technische vraagstukken betreffende inter
nationale transporten werden behandeld, alsook in vergaderingen van de In
ternationale Kamer van Koophandel, het Internationale Wegencongres en het 
Congres international de navigation fluviatile et maritime. Hij vergezelde de 
experts, uitgezonden door den Volkenbond voor het onderzoek der Donau-
quaestie en behandelde als secretaris van verschillende internationale com
missies vele vaak lastige en ingewikkelde juridische en technische vraagstuk
ken. Tenslotte nam hij als expert deel aan het werk der commissie van des
kundigen, die op verzoek der Poolse regering advies moest uitbrengen over 
de assainering der Poolse moerassen en over de organisatie der waterwegen 
aldaar. 

Na het vertrek van Robert Haas, die twaalf jaar lang zijn directeur bij de 
sectie was, nam hij diens functie waar, maar reeds op 11 maart 1932 over
leed hij te Genève. Hij werd te 's-Gravenhage begraven. 

In De Ingenieur verschenen nog bijdragen van hem over "Het Algemeen 
Verdrag nopens het internationale régime der zeehavens" (1925 no, 43) en 
"De Donau als internationale verkeersweg" (1927 no. 25); het laatste was de 
teJsst van een 11 april 1927 in een Instituutsvergadering gehouden lezing. Zelf 
werd hij - met portret - herdacht in De Ingenieur van 1932 no. 14, pp. A 142, 
143. 

M. J.van LENNEP. 
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IT SELSKIP FRISIA TO LEIJEN 

Dit twade diel fan 'e ledelist fan Frisia omfettet de jierren 1900-1967 en 
is krektlyk opset as it artikel yn it Jierboekje 1967, allinne wurde der nou 
mear gegevens jown. As boarnen binne wer brûkt: a. de skreaune ledelist fan 
Frisia (1852 - hjoeddedei); b. it Album Studiosorum Lugduno-Batavae 1875-
1925; boppedat c. gegevens fan it Buro Ynskriuwing fan 'e Leidske universi
teit; d. it archyf fan réunisten fan it Leidske studinte-eorps. 

Yn de ledelist fan Frisia stiet: de namme mei foarletters, de dei fan yn-
auguraesje as lid, de dei fan forkiezing ta in bistjûrsfunksje, de dei fan bi-
tankjen as lid (yn lettere tiid faken allinne as soks foar it ôfstudearjen barde; 
dat hâldt meastentiids yn, dat de man bitanke hat as lid fan it L. S. C.) en de 
dei fan bineaming ta earelid. De nûmering fan dizze Frisia-l ist is oanholden. 

Yn it Album Studiosorum stiet: de namme en foarnamme, it berteplak, de 
âldens by ynskriuwing as studint (fan 1915 ôf de bertedatum), de fakulteit en 
de dei fan ynskriuwing oan de Leidske universiteit. As de namme, dy 't it Al
bum Studiosorum jowt, net krekt is , is de krekte namme jown mei in opmer
king der by. 

Foar ynskriuwingsgegevens nei 1925 en foar de eksamendata moast ik yn 
de archiven fan it Buro Ynskriuwing dûkje. De ynskriuwingen binne oant en 
mei 1945 publisearre yn it jierboekje fán 'e universiteit; nei 1945 steane hja 
yn it kaertsysteem fan eksamens op it Buro Ynskriuwing, dat tobek giet oant 
1923. Eksamens fan 1900-1923 binne op skreaune listen byholden. By it greate 
tal hiaten brocht neijer archyfûndersiik op it Buro Ynskriuwing faken de op
lossing. 

De leden wurde oantsjut mei de titels, dy't hja sels fiere. Dizze titels en 
de forstjerdata komme út it réunistenarchyf fan it L. S.C. , dat ek it tsjint-
wurdige wenplak oanjowt. By doctorandi komt it wol foar, dat hja harren titel 
net fiere; dy is dan lykwols dochs oanjown, bihalven by artsen . Promovearre 
Leidske juristen neame har gewoanlik inkeld Mr. As der gjin datum fan in 
eksamen, dat mei de titel korrespondearret, by stiet, is it ekpamen ynin 
oare stêd as Leijen dien. Dat sjocht men gauris by de jierren fan oankomst 
1937-1940, hwerfan partij yn Amsterdam ôfstudearre binne. Oaren fynt men 
nei de oarloch yn Leijen wer om: in part bleau noch lang lid, guods sûnder ôf 
to studearjen, guods wylst hja al ôfstudearre wienen. Yn alle gefallen, dat it 
bitankjen net gearfalt mei it ôfstudearjen, wurdt it bitankjes opjown. Dit is 
dan helle út 'e almenakken fan it L. S. C.; as in bitankdei opjown wurdt, komt 
dy út 'e ledelist. 

Hwat de stúdzje oanbilanget is der noch wol hwat nijsgjirrichs op to mer
ken. By theologen wurdt de stúdzje normaliter ôfsletten mei it "Voorberei
dend Kerkelijk Examen", in minderheit giet troch foar it doktorael. De jur is
ten moasten âldtiids promovearje om harren mr. -titel to krijen. Troch wizi-
ging fan it akademysk statut kriget men sûnt septimber 1921 de mr. -titel nei 
it biheljen fan it doktorael eksamen; dêrnei kin men dan noch promovearje. 
De foriene fakulteit fan rjochten en letteren (J+L) wie foar twa soarten stu-
dinten: a. studinten Yndysk rjocht - hja krije de titel Mr. ; b. studinten Yndo-
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logy, de oplieding' foar it ynlânsk bis t jûr fan Neder lânsk East -Ynje - h j a binne 
D r s . Le t te r kamen hjir de sosiologen by, noch le t t e r de psychologen. As de 
oplieding foar Yndyskamtner net m e a r b is t ie t , wurdt de fakulteit mei V (Ver . ) 
oantsjut, sûnt in pear j i e r hyt e r sos ia le fakulteit . 

Studinten yn de medis inen koenen yn it bigjin fan dizze ieu noch in oa re 
wei kieze as dy fia kandidaets en doktorael nei it a r t s e k s a m e n ; men die dan 
twa natuerkundige eksamens yn 'e fakulteit fan 'e w i s - en natuerkunde en in 
eksamen theoretyske genêskunde yn de medyske fakulteit . Yn de fakulteit fan 
'e w i s - en natuerkunde bis teane gans rjochtingen. De kandidae t seksamens 
r inne foar de forskate rjochtingen alhiel út inoar; men jowt dat de lés te j i e r r e n 
oan mei in le t te r (A, B, ensfh.) . Dy l e t t e r s binne der hj ir net by jown omdat 
der net in wisse kaei op i s . De stúdzjerjochting kin men léze út it doktorael 
eksamen en de lés te j i e r r e n al by de ynskriuwing. 

J. T.ANEMA. 

Ofkoartingen: 

I E a r s t e Po tes tae t 
II Twade Potes tae t 
III Tredde Potes tae t 
G Glûd 
E Eare l id 
b bitanke as' lid 
h.n. him neamend 
+ s toarn 

A . S . Album Studiosorum 
RU Ri jksunivers i te i t (te Leiden) 
LB Lugdunum Batavorum (student) 
p rop . propaedeut isch examen 
C candidaatsexamen 
D doctoraal examen 
P r . p romot ie 
c l . cum laude 

G r . T . 
VK 

J 
s taa tsw. 
not. 
not. ex. 3e ged. 
f isc . 

M 
2e nat. 
th. gen. 
A 

P 
W+N 
biol. 
geol. 
natk. 
pha rm. 
scheik. 
wisk. 

Theologische faculteit 
Groot Tentamen 
Voorbereidend Kerkeli jk Examen 
Jur id i sche faculteit 
s taatswetenschappen 
notar iaa t 
notar iee l s t aa t sex . 3e gedeelte 
f iscaal rech t 
Medische faculteit 
2 e natuurkundig examen 
examen theore t i sche geneeskunde 
a r t sexamen 
Facul te i t de r w i s - en natuurkunde 
w i s - en natuurkunde 
biologie 
geologie 
natuurkunde 
pharmacie 
scheikunde 
wiskunde 
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L Faculteit der letteren en wijsbegeerte 
ned. nederlandse letteren 
klass. klassieke letteren 
sem. Semitische letteren 
slav. Slavische letteren 
gesch. geschiedenis 
Kgesch. kunstgeschiedenis 
egypt. egyptologie 

J+L Verenigde faculteit van rechten en letteren 
Ind. r . indisch recht 
t.ind. taalkundige indologie (candidaatsex.) 
ec.ind. economische indologie (doctoraal ex.) 
Ex. Ind. D. examen indische dienst (Binnenlands Bestuur) 

V Verenigde faculteiten 
psych. psychologie 
w.soc. westerse sociologie 
n.w.soc. niet-westerse sociologie 

CIF Centrale inter faculteit 
wijsb. wijsbegeerte 
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LEDELIST 1900 - 1 9 6 7 

175. 

176. 

179. 

190. 

191. 

193. 

7.8.80 Sneek 

ïngen 

182. 

184. 

RISSELADA, Mr. Christiaan Jacob 
C: 25.6.01 D: 13.12.04 Pr :8 .C 05 
10.3.00 111:31.1.03 11:5.11.04 E: 19.10.07 
MENZEL, Mr. Adriaan Gilles 7.1.7 
C: 20.12.00 D: 6.5.04 Pr: 19.12.04 
10.3.00 111:11.10.01 11:31.1.03 b: 7.11.05 E: 19.10.07 
LUCARDIE, Mr. Johannes Adrianus 6.6.79 Leeuwarden 
C: 4. 2. 01 D: 29. 4. 04 Pr: 21. 6. 04 
10.3.00 G: 11.10.01 
BOLTJES, Dr. Menzo Pieter KINGMA, arts (chirurg) 10.6.80 Anjum 
C: 5.10.03 D: 2.7.06 A: 29.11.07 Pr: 21.9.12 
10.3.00 G: 2.2.01 11:11.10.01 1:31.1.03 b: 9.7.1 
FABER, Dr. Nieolaas, arts 4.7.79 
2e. nat.: 28. 9. 04 th.gen: 6. 5. 07 A: 4.12.08 
11.10.01 Dl: 5.11.04 E: 29.1.10 
PAEHLIG, Mr. Johan Herman 5.2.82 
C: 11.6.02 D: 2.4.06 Pr: 12.7.06 
11.10.01 G: 5.11.04 E: 29.4.07 b: 1.5.07 
HEPKEMA, Mr. Mindert Evert 4.10.81 
C: 8.7.01 D: 22.6.04 Pr: 8.12.04 
7.3.02 G: 31.1.03 b : - .1 .05^ E: 19.10.05 
KROL, Mr. Leendert Gerard 6.11.81 
C.14.11. 02 D: 5.7.06 Pr: 23.1.07 Ex. Ind. D: 29 .1 . 08 
7.3.02 b+E: 25. 9.08 
BOMMEZIJN, Mr, Adriaan Baltus 
C: 4.5.04 D: 31.1.08 Pr: 24. 11 

19 

i E: 25.9.08 
Gorredijk 

Djokjakarta 

Nijehaske 

Kolderveen 

Geertruidenberg 
Ex. Ind. D: 24.10.10 

10.10.03 1:17.11.06 E: 19.1.10 b: 29.1.10 
6.12.83 Scherpenzeel(Fr.) 

8.9.84 Pasoeroean 

27.2.84 Garsthuizen 

31.8.84 Makkum 

28.2. 

Geertruidenberg 

Leeuwarden 

Emmen 

Diepenheim 

Pieterzijl (Grijpskerk) 

+ - .9 .59 
J 25.9.99 

+ - .6 .58 
20 J 25.9.99 

19 M 26.9.99 

+ 6.10.44 
21 M 19.9.00 

(' s- Gravenhage) 
18 J 21.9.00 

+ 30.7.47 
19 J 19.9.01 

(Hoílandsche Rading) 
20 J 18.9.02 

van der LEIJ, Mr. Wiebrandus Tjeerd 
C: 24.3.04 D: 26.6.08 Pr: 21.3.10 
10.10.03 
HANNEMA, Mr. Hubert 
C: 27.10.05 D: 25.6.09 Pr: 1.12.09 
20.2.04 III: 17.11.06 
MEINDERSMA, Mr. Eelke 
C: 12.12.04 D: 18.12.08 Pr: 8.7.09 
20.2.04 G: 17.11.06 11:1908/09 b: 17.10.09 
RISSELADA, Dr. Tjalling Justus 26.8.84 Sneek 
biol. C: 30.9.07 D: 27.5.10 
20.2.04 G: 28.10.05 11:17.11.06 b: 1.10.09 E: 29.1.10 
CREMERS, Mr. Hindericus Allardus Hooítman CANTER 5. 4. 85 Harlingen 
C: 25.9.06 D: 8.7.10 Pr: 16.12.10 
23. 11.05 III: 6.2.09 
TICHELAAR, Mr. Pieter 
C: 2.7.09 D: 15.11.17 Pr: 28.6.18 
23.11.05 I: 6.2.09 
BOMMEZIJN, Bernard Herman 
17.11.06 b: - .9 .07 
CARSTEN, Mr. Dr. Lambertus 
C: 10.4.08 D: 30.4.12 Pr: 3.7.12 staatsw. C: 9.6. 14 D: 16.6.14 Pr: 17.4.16 
17.11.06 
H1NGST, Mr. Albert Adriaan 
Cr 26.9.06 (!) D: 22.3.10 Pr: 4.7.10 
17.11.06 G: 6.2.09 
MEINDERSMA, Mr. Jacobus Nieólaas 
C: 12.11.08 D: 20.6.12 Pr: 12.12.12 
17.11.06 II: 6.2.09 
POLL, Mr. Kornelis Jaeobus 
later J J .C: 26.5.08 D: 3.4.11 Pr: 24.11.11 
17.11.06 
LOHMAN, Mr. Johan (BOTHENIUS) 31.3.87 Oudkerk 
C: 17.2.08 D: 14.11.11 Pr: 1.3.12 
16.2.07 111:1909/10 11:1910/12 b: 21.1.13 

18 

19 

19 

19 

20 

21 

l 
21 

18 

18 

J 

+ 
J 

J 

+ 
P 

+ 
J 

H -

J 

18.9.02 

1945 
22.9.03 

23.9.03 

24.9.03 

7.1.65 
25.9.05 

11.6.59 
20.9.05 

;'s-Gravenhage) 
P 19.9.06 

J 

+ 
J 

19.9.06 

21.9.06 

19 

18 

19.9.06 

13.3.52 
19.9.06 

19.9.06 

(Bussum) 
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197. 

NOYON, Mr. Petrus Simeon 
C: 4.2.09 D: 18.6.13 Pr : 23. 10. 13 
22.2.08 G: 1910/12 
de LANGE, Mr. Hendrik Jan 
C: 12.10.08 D: 6.7.11 Pr: 17.12.12 
22.2.08 
KNAPPERT, Dr. Jan, arts 
C: 27.6.11 D: 11.10.13 A: 28.5.15 Pr : 10.11.15 
22.2.08 

Mr. Marius 
26.1.14 Pr: 28.4.14 

7.6.88 Winschoten 

19.8.86 Alkmaar 

Kwadijk 

1.2.88 Drachten 

202. 

203. 

204. 

Pr: 29.11.12 

Pr: 29.6.16 

6.1.89 Kortezwaag 

10.4.90 Tjalleberd 
.11.12 D: 31.5.15 c.I . 

19.3.89 Lions 

31.12.86 Medan 

Penterman) Annerveenskanaal 

2. 12. 

van der FEEN, 
C: 29.6.09 D 
10.10.08 
EBBINGE, Mr. Jan Buisman 
C: 24.11.10 D: 27.5.14 Pr: 29.1.15 
6.2.09 11:1912/13 1:1913/14 b: 22.2.17 
van der LELT, Ds. Tjeerd Wiebrandus 
prop: 24. 6. 09 C: 11.12.11 e.1. VK: 
6.2.09 b: 22.2.17 
de GAVERE, Mr. Wopke 
C: 25.10.09 D: 21.5.12 
6.2.09 
PAEHLIG, Mr. Rudolf 
J . C . : 7.3.12 D: 15.5.16 
15.5.09 G: 1912/14 
PENTERIVIANN, Mr. Johann Rudolph (A 
C: 5.11. 08 D: 17. 3.14 Pr: 29. 6.14 
29.1.10 111:1910/12 1:1912/13 b: 3.2.15 
BOLTJES, Mr. Jelle Douwe 
C: 7.2.11 D:17.3.14 Pr: 1.7.14 
29.1.10 III: 1913/14 
ROMER, Dr. Petrus Casparus, arts (oogarts) 8.7.90 
C: 10.6.13 D: 22.6.15 A: 2.3.17 (Pr: Groningen 29. 6. 21) 
29.1.10 111:1912/13 11:1913/14 1:1914/15 b: 25. 9. 16 
de JONG, Dr. Menno Antonius, arts 31.8.91 Koudum 
2e. nat: 20. 6. 12 C: 30.4.15 A: 24.3.16 
5.3.10 b: 30.9.16 
ROEGHOLT, Prof. Dr. Murco Nicolaas, 
2e nat: 9.6.13 D: 22.6.15 A: 8.12.16 
19.10.10 b: 31.5.19 
HARMENS, Mr. Dirk Anneus 
C:26.6.12 D: 19.5.16 Pr: 4.7.16 
- .10.11 II: - .11.14 
ANDREAE, Mr. Hendrik Wibo Willem 
0 :13 .3 .13 D: 25.3.20 Pr: 1.7.20 
- .2 .12 b: 25.9.16 
van HARINXMA thoe Slooten, Mr. Binnert Philip Baron 22.6.93 Olterterp 
0 :11 .12 .13 D: 31.1.18 Pr: 18.10.18 (M.P.D.zn) 
- .2 .13 G: 1914/15 I: 1915/17 
van HARINXMA thoe Slooten, Mr. BinnerfPhüip Baron 4. 

Grouw 

Leeuwarden 

ar ts (chirurg) 20.4.91 Leeuwarden 
Pr: 6.7.17 

30. 9. 92 Leeuwarden 

28.3.92 Kollum 

. 93 Leeuwarde 

213. 

214. 

216. 

217. 

0 :24 .2 .14 D: 4.6.18 Pr: 31.1.19 
- .2 .13 
SCHREüDER, Dr. Oene, arts (chirurg) 
2e nat: 15.6.16 D: 9.11.18 A: 30.4.20 Pr: 
- .2 .13 111:1914/15 G: 1915/17 1:1917/20' 
CLEVERINGA, Prof. Mr. Rudolf Pabus 
0 :21.10.14 D: 27.6.17 Pr: 16.1.19 c. 1. 
- .2 .14 111:1915/17 G: 1917/18 b: 31.5.19 
vanKLEFFENS, Mr. Eelco Nicolaas 
0 :30 .6 .14 D: 13.6.17 Pr: 16.1.19 
- .3 .14 II: 1915/17 
ESCHER, Mr. Johan George 
J.D: 17.6.37 
- .2 .14 b: 1921 
van der BURG, Mr. Bauke 
0 :26 .5 .15 D: 21.1.21 Pr: 10.6.21 
- . - . 1 4 11:1917/19 G: 1919/20 
SICKENGA, Dr. Folkert Nicolaas, arts 
C: 2.10.18 D: 14.10.20 A: 1922 Pr: 1925 
- .10.15 111:1917/19 b: 4.10.19 

(C.L.zn) 

21.12.94 Leeuwarden 
15.5.25 

2. 4. 94 Appingedam 

17.11.94 Heerenveen 

20. 6. 94 Leeuwarden 

22.12.97 Dordrecht 

!- 15.12.62 
J 21.9.07 

+ 1928 
19 J 21.9.07 

('s-Gravenhage) 
19 J 22.9.08 

18 

19 

22 

21 

18 

19 

18 

19 

18 

19 

19 

+ 
T 

+ 
J 

(Am 
J+L 

+ 
J 

+ 
J 

7.7.53 
24. 9.08 

22. 9.08 

LSterdam) 
23.9.08 

28.9.06 

22.10.65 
z l . 9 . 0 9 

(Bloemendaal) 
M 

+ 
M 

+ 
M 

J 

+ 
J 

22. 9.09 

27.3.67 
22. 9.09 

21.9.10 

(Baarn) 
20. 9.11 

20.8.51 
20.9.11 

(Oosterbeek) 
J 25.9.12 

(Baetsterzwaag) 
19 J 25.9.12 

+ 12.2.45 
17 M 25.9.12 

(Epse Gld. ) 
19 J 17.9.13 

(de Steeg) 
18 J 17.9.13 

(Londen) 
19 J 17.9.13 

(Bentveld) 
23 J 29.9.14 

(Haarlem) 
M 22.9.15 

('s-Gravenhage) 
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219. 

220. 

222. 

223. 

224. 

225. 

226. 

227. 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 

242. 

243. 

244. 

245. 

246. 

van BEYMA thoeKingma, Jhr .Mr.CoertLambertus 8.12.95 Oldeberkoop 
C: 12.12.16 D: 23.1.22 
- .10.15 
van RIESEN, Mr. Hidde Binnert 
C: 9.7.17 D: 23.2.22 
- .10.16 11:1919/20 1:1920/22 
SCHREUDER, Mr. Gijsbert Albertus 
C: 14.11.17 D: 8.3.22 
- .10.16 III; 1920/21 
MULDER, Mr. Karel Hero, notaris 
C: 21.6.18 D: 2.2.21 Pr: 6.5.21 
24.11.17 Hl: 1919/20 G: 1920/21 
BOKMA, Mr. Frederik Karel 
later J J .C: 6.12.20 D: 21.1.27 
24.11.17 G: 1921/23 
VELLENGA, Mr. Nioolaas Jan 
D: 19.12.19 Pr: 6.2.20 
24.11.17 
BARBAS, Mr. Frederik Carel 
C: 22.11.18 D: 23.6.21 
28. 9.18 
SICKLER, Mr. Nicolaas Willem 
C: 9.12.18 D: 3.2.22 
1.2.19 II: 1920/21 
van GULIK, Dr. Augustus, arts 
C: 22.6.21 D: 5.7.23 A: 3.7.25 
1.2.19 11:1921/22 1:1922/24 
van KLEF FE NS, Mr. Adrianus 
C: 10.10.19 D: 14.5.24 
1.2.19 b: 1924 
VERMEER, Mr. Leonard Hendrik Willem LOSECAAT 
J . C . : 8.10.20 D: 27.1.25 
31.5.19 
VORENKAMP, Prof. Dr. Alphonsus Petrus Antonius 3. 
L m . i . v . 1918/19 J .C : 8.10.20 Kgesch. C: 3. 3. 23 
6.12.19 III: 1921/24 
FOKMA, Mr. Jan Jelle 
C: 27.6.21 D: 22.10.25 
2.10.20 II: 1922/24 
de BLOCK, Prof. Mr. Anton Leo 
0 :17 .6 .21 D: 18.12.23 / 29.1.21 
de BOER, Hetto (h.n. H.E.de Boer) 
29.1.21 
BARTSTRA, Dr. Douwe Siurd, arts 
C: 26.6.23 D: 18.12.25 A: 30.3.28 Pr: 8 
ROEST CROLLIUS, Mr. Simon 
C: 21.10.21 D: 27.4.25 / 29.1.21 
BONTEKOE, Mr. Gerlof Auke 
C: 27.4.22 D: 9.12.24 / 1.10.21 G: -
ERIKS, Mr. Klaas Evert 
C: 20.2.22 D: 9.7.26 / 1.10.21 
ROEST CROLLIUS, Jan, arts 
C: 5.10.21 D: 13.10.24 A: 4.2.27 / 
MENALDA, Dr. Frederik Arnold 
W+N. C: 7.7.24 ('D') 23. 3.26 (aanv. 'E' 
HEERINGA, Mr. Jaoob Dirk 
C: 12.6.23 D: 24.3.26 / 10.12.21 
van SMINIA, Jhr .Mr .Paul Marinus van BAERDT 27.3.01 Leeuwarden 

9.5. 96 

18.8.96 Leeuwarden 

19.10.96 Hoorn 

27.7.97 Leeuwarden 

6.12.95 Amsterdam 

12.9.95 Leeuwarden 

31.10.95 Akkrum 

31.12.98 Apeldoorn 

14.10. 99 Heerenveen 

23.11.97 Wiseh 

J 22.9.15 

ì-Gravenhage) 
J 19.9.16 

+ 
J 

+ 
J 

M 

+ 
J 

+ 
J 

+ 
J 

16.12.51 
20. 9.16 

20.11.63 
18.9.17 

(Sneek) 
18.9.17 

31.3.17 

- .1 .67 
30.3.18 

1948 
30.3.18 

(Amsterdam) 
M 17.9.18 

+ 
J 

5.10.66 
18.9.18 

(de Steeg) 

.5.98 Westerlee 
Kgesch. D: 23.3.26 

2.4.00 Tjummarum 

19.6.01 Amersfoort 

5.3.99 Joure 

L.Pr: 4.7.33 
17.8.53 
24. 9.19 

16.2.01 
.7.38 / 

4.6.01 

21.2.00 
.2.24 - - . 

10.3.00 

Batavia 
29.1.21 
Dordrecht 

Hardegarijp 
9.24 

Giekerk 

20.10 
10.12.21 

20.11.02 
D: 4.7.29 

17.8.03 

98 Dordrecht 

Leeuwarden 
Pr: 1.10.29 
Schiedam 

C: 23.1.23 D: 28.9.28 / 11.3.22 I: 
VORSTMAN, Mr. Frans Cornelis 
C: 16.3.23 D: 1.10.26 / 11.3.22 
GOSLINGS, Prof. Dr. Johan, arts 

Pr: 

- . 9.24 - - . 5 . 
14.10.00 

C: 27.6.23 D: 18.12.25 A: 8.7.27 
MENALDA, Mr. Hendrik Hermanus 
C: 15.12.22 D: 9.12.25 / 30.9.22 
van der LAAN, Mr. Thijs 
C: 1.6.23 D: 2.5.27 aanv. Ind. r . D: 6.11 
ten CATE, Mr. Pieter 
C: 4.7.24 D: 4.7.27 / 25.11.22 

9.3.01 
1928 / 11 

18.6.01 

26 
Menado 

Malang 
3.22 III: - . 
Leeuwarden 

22.10. 01 Leeuwarden 
28 / 30.9.22 G: -. í 

28.7.02 Leeuwarden 

(Rotterdam) 
J 24.9.20 

('s-Gravenhage) 
J 29.1.21 

M 1920 
(Bennekom) 

J 24.9.20 
('s-Gravenhage) 

J 24.9.20 
(Oosterwolde) 
J 24.9.20 

(Leiden) 
M 18.9.18 
i- - .7 .47 
P 21.9.21 

(Breda) 
J 20.9.22 

('s-Gravenhage) 
J 21.9.21 
+ 15.4.45 
J 21.9.21 

(Hilversum) 
M 4.5.21 

(Leiden) 
J 21.9.21 
i- 18.8.62 

J 21.9.21 
+ 
J 20.9.22 

(Rotterdam) 
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247. 

248. 

249. 

250. 

251. 

252. 

253. 

254. 

255. 

256. 

257. 
258. 

259. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264. 

265. 

266. 

267. 

268. 

269. 

270. 

271. 

272. 

273. 

274. 

275. 

276. 

277. 

278. 

279. 

280. 

281. 

.04 

van HARINXMA thoe Slooten, Mr. Binnert Philip Baron 
0 :15 .2 .24 D: 6.6.27 / 25.11.22 , I : - . 5 . 2 6 
STHEEMAN, Mr. Ubbo Willem Hendrik 20.5.03 
C: 1.7.24 D: 1.2.29 / 25.11.22 
ANDREAE, Mr. Sybrandus Johannes FOCKEMA, jur .dr . 
C: 5.10.23 D: 14.10.27 el. Pr: 23.3.34 e.1. / 
van der WERF, Mr. Dirk 16.5.01 
0 :23 .1 .25 D: 29.3.28 / 25.11.22 G:- .5 .26 
ROEST CROLLIUS, Dr. Anne, arts 22.4 
0 :8 .10 .24 D: 8.11.26 A: 22.6.28 Pr: 1931 / 
BOLTJES, Mr. Hidde KINGMA (A. S. : Kingman B.) 
0 :28 .9 .23 D: 23.11.27 / 12.5.23 
SPRENGER, Mr. Willem 
0 : 5 . 5 . 2 5 D: 5.7.29 / 18.10.23 
KAISER, Pieter Jan, arts 
0 :16 .6 .26 D: 3.12.28 A: 17.1.30 / 
VRIJBURG, Mr. Halbe Gerben (A. S.: Vryburg) 16. 6. 05 
0 :22 .9 .24 D: 14.12.27 / 18.10.23 
van GIFFEN, Mr. David Flud Nicolaas 
0 :6 .10 .24 D: 18.10.29 / 18.10.23 
vacat per errorem. 
ALBARDA, Mr. Horatius, jur .dr . 
0 :16 .1 .25 D: 17.1.28 Pr: 24.5.34 / 
CLEYNDERT, Mr. Jan 
C: 29.10.23 D: 6.5.27 / 20.11.24 
s'JACOB, Mr. Rudolf Pieter, jur .dr . 
0 :19 .3 .26 D: 17.6.30 Pr: 26.6.36 / 
ENS, Drs . Willem Frederik Karel 
t.ind. C: 11.12.28 eo.ind. D: 26.10.31 
van der BURG, Linso Willem, arts 
0 :10 .6 .25 D: 7.7.27 A: 22.3.29 / 
FOLKERSMA, Mr. Adrianus Catharinus Cornelius 
0 :24 .9 .28 D: 27. 9. 34 / 24.11.25 
ANDREAE, Mr. Hajonides BEUCKER 

-Gravenhage 

Groningen 

10.4.04 Leeuwarden 
25.11.22 II: - . 9.24 
Haarlem 

Dordrecht 
12.5.23 II: - .5 .26 

3 .1 . 04 Rotterdam 

19.6.03 Leeuwarden 

25.10.03 Stellendam 
18.10.23 III: - .5 .26 I: -

Rotterdam 

23. 3. 02 Velp Gld. 

.5.27 

28.: 
20.11 

22.1 

8 .9 
20.11 

ïo.: 
/ 28. 

5 . 1 
28.2.25 
3rnelius 

2.04 
. 2 4 
5.02 

.05 

. 2 4 
10.0; 
2.25 
. 0 3 

2 7 . 
[II: - .5 .27 

1.5 . 0 5 

Leeuwarden 
b: - .10.27 

Rotterdam 

Almelo 
II: - .5 .27 
ì Witmarsum 

G: - .5 .27 
Makassar 

3.06 Soerabaja 

Leeuwarden 
/ 24.11.25 

10.11.26 

C: 27. 9.27 D: 10.7.31 
BARTSTRA, Mr. Sjurd 
C: 21.3.29 D: 5.7.35 / 
de BOER, Mr. Wieger Roel 
10.11.26 b: - . 9.28 
BLOEMBERGEN, Mr. Reitze 
9.3.27 b: 1928 
van der MEULEN, Mr. Bouwe 
0 :2 .7 .26 D: 16.12.30 / 9.3.27 
SICCAMA, Jhr. Mr. Christiaan Constant HORA 
24. 9.27 b: 1928 
BOSCHLOO, Mr. Gerrit 
0 :16.12.29 D: 20.2.35 / 4.11.27 
TACONIS, Prof. Dr. Krijn Wybren 
W+N. C: 10.7.30 natk. D: 30.6.36 Pr: 
OOSTING, Johan Maurits BIERUMA (A. S.: 
C: 12.5.33 / 4.11.27 b: 1936 
van BLOM, Dr. Jan Rombout 
t.ind. C: 16.5.30 eo.ind. D: 9.5.33 Pr: 
SPRENGER, Mr. Jaeob 
C: 28.6.29 D: 24.1.33 / 4.11.27 I: 
MEYER, Jan Johan Willem 
4.11.27 b: 1931 
NAUTA, Jille Haring (RU: JelleH. N.), arts (röntgenoloog) 

12.4.06 Tegal 

27.5.05 Hoogeveen 

2 3. 2. 05 Leeuwarden 

22.5.04 Breda 

27.4.06 Soerakarta 

25.7.04 Heerenveen 

6 . 6 
Joure 

4.11.27 
BieremaO.) 4.9.09 

20.7.10 
38 / 

Laren Gld. 

22.5.07 
31.1.35 / 

29.10.07 
26.11.31 

28.12.08 

Leiden 
4.11.27 II: 

Leeuwarden 
26.11.31 

A: 15.4.32 / 

Groningen 

1. 8. 07 Poerworedjo 

b: 

C: 6.6.28 D: 25. 9.30 
MENALDA, Mr. Albert 
C: 3.6.30 D: 20.4.34 / 4.11.27 
FEITSMA, Mr. Ludolf Herman 
0 :26 .6 .29 D: 29.6.32 / 22.9.28 
BOUMAN, Mr. Herman Adriaan 
C: 20.11.29 D: 6.7.33 / 1928 
van SWINDEREN, Jhr. Mr. Gerard Regnier Gerlaeius 
C: 12.11.28 D: 5.2.34 / 1928 
KINGMA, Mr. Sijtze 1.1.11 
C: 17.11.31 D: 27.6.38 / 1929 G: 26.11.31 I: 

11.27 
19.5.07 Leeuwarden 

10.28 
12.6. Bolsward 

30.6.09 Groningen 

2.8.06' Groningen 

Wommels 
29.5.34 E: 1934 

J 20.9.22 
('s-Gravenhage) 

J 20.9.22 
(Amsterdam) 
J 20.9.22 

(Beetsterzwaag) 
J 23.11.22 

(Heemstede) 
M 20.9.22 

(Apeldoorn) 
J 20.9,22 
(Leeuwarden) 
J 19.9.23 

(Ewijk Gld.) 
M 19.9.23 

(Oegstgeest) 
J 21.9.23 
+ 
J 20.9.23 

('s-Gravenhage) 
J 19.9.23 
+ 17.5.65 
J 10.10.22 
+ 1955 
J 6.10.24 
+ 1940/45 
R+L 29. 9.24 

M 19. 9.22 

J 23.9.25 
('s-Gravenhage) 

J 23.9.25 
(Aerdenhout) 

J 12.10.26 
('s-Gravenhage) 

M - .9 .26 
(Amsterdam) 
J 1.12.26 

(Schiedam) 
J 17.9.24 

(Wassenaar) 
J 21.9.26 

(Wassenaar) 
J 22.9.27 
(Heerenveen) 
P 23.9.27 

(Leiden) 
3 23.9.27 

(Gorssel Gld.) 
J+L 4.10.27 

('s-Gravenhage) 
J 22.9.27 
+ 22.7.48 
P 23.9.27 
(Amersfoort) 

M 22.9.25 
(Rhoon) 

J 22.9.27 
('s-Gravenhage) 

J 22.9.27 
(Overveen) 

J 19.9.28 
(Ibiza, Spanje) 
J 23.9.27 
+ 5.5.56 
J 25.9.29 
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282. 

283. 

284. 

285. 

286. 

287. 

288. 

289. 

290. 

291. 

292. 

293. 

294. 

295. 

296. 

297. 

298. 

299. 

300. 

301. 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

307. 

308. 

309. 

310. 

311. 

312. 

313. 

314. 

315. 

30.6.11 
19.3.32 E: 1934 

5.6.11 
19.3.32 

18.11.10 

27.4.08 
G: 29.3.34 

29.8.10 

Groningen 

Heerenveen 

Leiden 
28.11.31 

Amsterdam 

SCHAAFSMA, Mr. Jan Roelof 
C: 5.3.31 D: 12.6.34 / 1929 I: 
SIEPERDA, Mr. Boueo Syds 
C: 13.10.30 D: 8.6.34 / 1929 II 
WOLTMAN, Mr. Jan Jacob, ju r .dr . 
C: 18. 9. 30 D: 28.6.34 Pr: 6.6.36 
1929 11:23.9.33 1:1.12.34 E: 1934 
ANDREAE, Mr. Willem Hendrik FOCKEMA 17.6.09 Alkmaar 
later J J. C: 29. 9. 30 D: 21.11.35 / 1929 111:26.11.31 
EBBINGE, Jan Buisman, arts (gynaecoloog) 18.1.13 Gorredijk 
C: 21.6.33 D: 11.5.36 A: 28.10.38 / 26.11.30 II: 29.5.34 
GAASTRA, Mr. Adriaan Catharinus 27.4.08 Workum 
C: 15.4.32 D: 9.7.37 / 29.11.30 
BUMA, Mr. Edzard van HAERSMA 
0 : 3 . 1 1 . 3 1 D: 17.5.35 / 29.11.30 
LUIKING, Dr. Mr. Hendrik Frederik Wilhelm, jur .dr . 
ind.r . C: 17.11.31 ind.r . D: 13.7.34 (Pr: Batavia) 
REINDERSMA, Mr. Reinder Willem 4.4.11 
C: 13.12.30 D: 20.12.34 / 29.11.30 
GORTER, Prof.Dr. Evert Willem 24.12.12 
W+N. C: 28.5.35 scheik. D: 23.5.39 Pr: 9.6.54 / 
BONGA, Mr. Volkert Nicolaas Hendrik 26.9.31 
C: 7.7.33 D: 23.6.37 / 28.11.31 
BOELES, Mr. Pieter Johannes Albertus 
C: 30.6.32 D: 11.6.37 / 28.11.31 
CARDOZO, Dr. Paul LOPES, arts 
C: 4.10.33 D: 10.2.36 A: 5.5.39 Pr: 1940 
BAANDERS, Herman Ambrosius Jan 
later 3r / 22.10.32 b: 1936 
ANDRÉ de la PORTE, Mr. Henri 
C: 12.11.34 D: 6.4.38 / 22.10.32 
JERNE, Niels Kaj 
22.10.32 b: 1933 
ROESSINGH, Nicolaas 
C: 14.2.35 / 5.10.33 G: 21. 9. 35 
HALBERTSMA, Hidde 
5.10.33 Hl: 21.9.35 b: 1937 
FABER, Dr. Jacobus 
W+N. C: 29. 9. 36 geol. D: 27.5.40 
BRUINING, Dr. Mark, arts 
0 :12 .6 .35 D: 4.4.38 A: 21.6.40 / 
HALBERTSMA, Mr. Tjalling 
0 :25 .10 .35 D: 24.3. 39 / 1.12.34 
HEPKEMA, Mr. Watze Tjebbe 
0 : 9 . 7 . 3 6 D:21.10.40 / 1.12.34 

's-Gravenhage 

25.6.06 Lemmer 
/ 29.11.30 III: 19.3.32 E: 

's-Gravehhage 

5.10.11 
III:. 29.5.34 I 

19.12.13 

Leeuwarden 
21.9.35 E: 1.12.36 
Semarang 

/ 28.11.31 
2.4.11 Amsterdam 

28.1.11 Leeuwarden 
II: 21.9.35 I: 7.10.36 

23.12.11 Londen 

11.12.14 Alkmaar 
III: 23.5.36 

30.10.15 Frankfort a. M. 

17 
Pr: 27.5.41 

2.15 
/ 

5.4.14 
5.10.33 

4.1.16 
skrast 

8.11.14 
G: 23.5.36 II: 

's-Gravenhage 
5.10.33 
Leiden 

Rotterdam 

Leeuwarden 
21.1.37 I: 25.9.37 
Heemstede 

Pasoeroean 
1.12.34 skrast 

1.3.16 Amsterdam 
/ 1.12.34 skrast 

Leiden 

Tanah-BessieO.S. 
29.11.35 

LOHMAN, Mr. Willem Carel BOTHENIUS 13. 9.13 
0 : 9 . 7 . 3 6 D: 12.11.41 / 1.12.34 111:21.9.37 
GEERTS, Prof.Dr. Sipke Johannes 5.6.16 
W+N. C: 19.3.40 biol. D: 10.11.41 / 
EBBINGE, Jan Buisman, j r . , ar ts 
0 :19 .1 .38 D: 11.10.40 artsex. I: 31.10.41 11:1942 
van EYSINGA, Jhr .Mr. Dirk 7.11.16 
C:27.3.36 D: 5.10.39 / 1.12.34 skrast 
KAMMINGA, Dr. Menno Sjoerd 3.9.16 
t.ind. 0: 5.7.37 ec. ind. D: 24. 9.40 Pr: 1.4.53 / 
SERVATIUS, Mr. Bernard Willem Nicolaas (A. S.: Nocolaas) 12.5.15 Alkmaar 
C: 8.4.38 D: 30.10.45 / 29.11.35 
SIEPERDA, Mr. Syds Harold 
0 :14 .5 .37 D: 16.10.40 / 29.11.35 
KINGMA, Mr. Tjeerd Herre 
0 : 5 . 5 . 3 7 / 29.11.35 G: 21.1.37 11:25.9.37 
KIELSTRA, Mr. Jan Marius 
0 :3 .12 .37 D: 23.6.41 / 29.10.36 
ANDREAE, Mr. Johannes Leonardus 
C: 28.1.38 / 7.10.36 
RINKES, Mr. Hilbrand Inno BOREL 
C: 25.5.38 / 7.10.36 
BRIËT, Mr. Willem 
C: 17.6.38 / 7.10.36 

J 25.9.29 
(Nuenen) 

J 25.9.29 
(Middelburg) 

J 26.9.29 

(Leeuwarden) 
T 25.9.29 

(Rotterdam) 
M 16.9.30 

(Almelo) 
J 16.9.30 
+ 11.11.67 
J 30.9.30 

('s-Gravenhage) 
J+L 15.9.30 

1934 (Naarden) 
J 20.9.29 

(Almelo) 
P 18.3.31 

(Wassenaar) 
J 29.9.31 

(Apeldoorn) 
J 29.9.31 
+ 10.9.44 

29.9.31 
(Delft) 

29.9.31 
(Amsterdam) 
J 23.9.32 

(Maarn) 
P 10.11.31 
(Denemarken) 
J 19.9.33 
+ 19.12.36 
P 15.9.33 

('s-Gravenhage) 
P 20.9.33 

(Hazerswoude) 
M 20.9.32 

(Aken Dld.) 
J 19.9.34 

(Wassenaar) 
J 20.9.34 
+ 1941 
J 20.9.34 

(Doorwerth) 
P 6.10.33 

(Nijmegen) 
M 20.9.34 

(Utrecht) 
J 19.9.34 

N.O.I. 

16.1.18 Assen 

2.2.15 
I: 

27.7.15 

Bolsward 
17.2.40 

Amsterdam 

14.3.17 Heusden NB 

31.1.18 Amsterdam 

20.1.16 Bergum 

M 

M 

J+L 17.9.35 
(Voorschoten) 
J 17.9.35 

('s-Gravenhage) 
J 17.9.35 

('s-Gravenhage) 
J 17.9.35 
(Leeuwarden) 
J 17.9.35 

(Wassenaar) 
J 22.9.36 
(Middelburg) 

J 23.9.36 
(' s-Gravenhage) 

J 22.9.36 
+ 15.1.47 
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316. 

.317. 

318. 

319. 

320. 

321. 

322. 

323. 

324. 

325. 

326. 

327. 

328. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 

334. 

335. 

336. 

337. 

338. 

339. 

340. 

341. 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

347. 

348. 

349. 

CUPERUS, Mr. Klaas Willem 23.3.16 Bolsward 
C: 11.2.38 D: 30.5.41 / 7.10.36 G: 30.10.37 
BUMA, Mr. Alidius Warmoldus Lambertus van HAERSMA 11.3.16 's-Gravenhage 
C: 6.10.37 D: 9.5.41 / 7.10.36 111:17.2.40 
de JONG, Mr. Johannes Wilhelmus Willem Ybe 12.6.16 Ternaard 
0 :31 .1 .39 / 30.10.37 11:26.4.41 
HALBERTSMA, Mr. Hylke Gerard 22. 3. 18 Utrecht. 
0 :6 .7 .37 D: 23.10.40 / 30.10.37 
van HARINXMA thoo Slooten, Mr. Maurits Johan Pico 24.2.19 Leeuwarden C: 5.10.39 / 30.10.37 
CLEVERINGA, Mr. Petrus 
C: 10.10.38 / 30.10.37 
SLUYTERMAN, Lamoraal Albertus Aemilius 
m. i .v . 38/39 P (scheik.) / 30.10.37 
WITTEVEEN, Ds. Martinus Herman Frederik 
later T T. prop. 11.4.40 Gr. Tent: 18.11. 41 
TICHELAAR, Drs. Menzo Tonko 
(t. ind. C: elders voor 1946) / 18.10.38 
de GAVERE, Mr. Ate 
C: 20.10.39 / 18.10.38 
BOS, Mr. Dirk 

24.2.19 
Diederik Baron 

29.7.17 Middelburg 
II: 17.2.40 I: 26.4.41 b: 1953 

29.8.18 Haarlem 

16.1.18 
VK: 15.5. 
14.2.18 

b: 1948 
3.6.20 

's-Gravenhage 
46 / 30.10.37 
Metslawier 

Amsterdam 

C:5.10.39 / 18.10.38 111:26.4.41 
BLOM, Mr. Piet Willem 
0 :25 .9 .39 D: 12.11.41 / 18.10.38 
de IONGH, Mr. Cornelis Adriaán CRENA 
C: 30.5.41 / 18.10.38 
CATH, Mr. Kornelis Jaeob 
0 :23 .5 .41 D: 8.7.48 / 17.2.40 
TUKKER, Mr. Aernout 
(C: elders) D: 22.6.48 / 17.2.40 
ENGER, Mr. Joseph Govert 
17.2.40 
TALSMA, Mr. Hendrik Peter 
0 :19 .7 .41 D: 11.7.47 / 20.4.40 
BOLTJES, Tjomme Ynte KINGMA, arts 
0 :3 .7 .46 D: 29.9.49 A: 14.12.51 
19.12.40 G: 26.8.45 11:1.3.46 1:20.11.47 
TALMA, Aricius Sybrandus, tandarts 
19. 12.40 

Mr. Jacob Tjebbo Minderts 
/ 19.12.40 b: 1949 

Hubert 

25.1.19 Veendam 

13.7.20 Tilburg 

8.8.18 Rotterdam 

12.9.21 Leeuwarden 
G: 26.4.41 11:26.8.45 1:1.3.46 E: 9.4.49 

9.7.18 Leeuwarden 

25.11.17 Zutphen 

13.8.21 Leeuwarden 

25.7.21 Rotterdam 

HEPKEMA 
C: 25. 9.41 
HANNEMA 
19.12.40 
HALBERTSMA 
C: 21.10.41 
BEINTEMA, 
(C: elders) 
de GRAEFF 
C: 15.5.46 

E: 10.12.49 
25.3.22 Makassar 

Leeuwarden 

14.11.21 Leeuwarden 

Mr. Louis Pierre 
D: 28.2.46 / 19.12.40 1 

Mr. Jan Johannes Douwe 
D: 16.12.47 / 19.12.40 1 
Prof. Jhr. Dr. Jacob, arts 

D: 18.12.47 A: 9.6.50 Pr: 6 
vanEYSINGA, Jhr .Ds. Cornelis 
prop: 30.1.48 0 :7 .7 .49 VK: 6.7.50 / 
GOLDBERG, Mr. Abraham Adriaan Jacob 
Cind: 6.9.45 Dind: 27.5.50 / 29.9.45 
HEPKEMA, Mr. Gerrit Foeke 
0 :28 .2 .46 D: 15.12.48 / 29.9.45 G 
de JONG, Willem Gerard 
29.9.45 b: 1951 
van der MEULEN, Herman Freerk, arts 
0 :3 .7 .46 D: 4.5.49 A: 28.9.51 / 
SICKLER, Mr. Herman Theodorus 
C: 20.6.46 D: 8.12.49 / 29.9.45 
TALSMA, Mr. Rendert, cand. notaris 

20.4.20 
21. 9.46 

27.12.18 
I: 26.8.45 

15.3.21 
7.55 / 

14.11.23 
29.9.45 

11.4.22 
b: 1948 

19.5.23 
1. 3.46 

23.11.23 

Breda 

Tokio 
29.9.45 
Leiden 

II: 20.11.47 
Utrecht 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

I: 15.10.49 

16.1.24 
29. 9.45 

19.5.24 
III: 20.11.47 

30.11.25 Uzendijke 

Rantau Pandjang NOl 

Amsterdam 

C: 13.6.46 D: 16.6.50 Not. ex. 3e ged: 18.6.59 / 29.9.45 111:15.10.49 
ZONDERLAND, Mr. Pieter, jur .dr . 25.11.23 Leeuwarden 
C: 7.2.46 D: 18.3.48 Pr: 27.10.54 / 29.9.45 b: 1948 
HALBERTSMA, Mr. Frederik Gerrit Edmond 5.11.25 Sneek 
C: 22.10.46 D: 30.9.52 / 23.2.46 1:30.9.50 
HALBERTSMA, Tjalling Enno, arts 11.10.25 Eindhoven 
0 :28 .6 .54 D: 5.4.57 A: 24.4.59 / 23.2.46 

J- 22.9.36 
(Rotterdam) 

J 22.9.36 
('s-Gravenhage) 

J 22.9.37 
(Almelo) 

J 19.10.36 
(New York) 

J 23.9.37 
(Wassenaar) 

J 22.9.37 
('s-Gravenhage) 

M 23.9.37 
(Eindhoven) 

J 23.9.37 
(Laren N.H.) 
J+L 22.9.38 
(Amstelveen) 
J 22.9.38 
+ 11.4.52 
J 22.9.38 

('s-Gravenhage) 
J 22.9.38 
(Bloemend aal) 
J 26.10.38 

(Rotterdam) 
J 25.9.39 

(Bentveld) 
J 25.9.39 

(Rotterdam) 
J 25.9.39 
? 
J 25.9.39 

(Enschede) 
M 20.9.40 

(Menaldum) 
M 20.9.40 
+ 15.7.52 
T 20.9.40 
(Leeuwarden) 
J 14.10.40 
i- W.O.II 
J 20.9.40 

(Rotterdam) 
J 20.9.40 

(Breda) 
M 20.9.40 

(Ocgstgeest) 
T 20.11.45 

(St. Nicolaasga) 
J+L 27.9.45 
J 26.10.45 
(Leeuwarden) 
M 8.11.45 
(Leeuwarden) 
M 16.11.45 

(Arnhem) 
J 20.12.45 

(Hilversum) 
J+L 23.11.45 
J 8.11.45 
(Amsterdam) 
J 20.12.45 
(Vlaardingen) 
M 2.11.45 

(Wirdum) 
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350. 

351. 

352. 

353. 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

361. 

362. 

363. 

364. 

365. 

366. 

367. 

368. 

369. 

370. 

371. 

372. 

373. 

374. 

375. 

376. 

377. 

378. 

379. 

380. 

381. 

14.8.24 líauwerd 

24.1.27 Leeuwarden 

14.3.28 Velsen 

JELSMA, Tjerk 
later J J .C: 7.7.55 / 13.4.46 
SCHREUDER, Johan Christiaan 
23.2.46 
WESTERLING, Harm Jan 
23.2.46 b: 1950 
ten CATE, Henrieus Willem, arts 31.8.24 Bolsward 
C: 22.10.47 D: 9.11.50 (A: elders) / 23.2.46 
van VOSS, Dr.Matthieu Sybrand Huibert Gerard HEERMA 25.9.23 Leeuwarden 
egypt. 0 :26 .9 .49 egypt. D: 19. 6. 56 Pr: 9. 10. 63 / 14.12.46 G; 25.9.48 11:15.10. LAMMEREE, George Henry 
C: 14.10.54 / 14.12.46 b: 1952 
OOSTERWIJK, Dr. Tieme Hendrik 
t.indC: 25.2.48 ec. indD: 7. 7. 50 Pr: 4. 
CATH, Jacob Marius 
ind . r .C: 6.12.48 / 26.4.47 b: 1951 
HALBERTSMA, Hidde Binnert 
26.4.47 b: 1951 
JAGER, Jan Wieger 
t.indC: 3.11.47 ec. indD: 23.6.50 / 
BEEKHUIS, Mr. Christiaan Houdijn 
C: 4.11.48 D:10.10.51 / 13.12.47 
van BEYMA thoe Kingma, Jhr. Mr. Coert Lambertus 
C: 8.6.50 D: 12.6.57 / 13.12.47 
MOULIJN, Drs. Tammo 
klassC: 25.4.52 klassD: 15. 3. 57 / 
ROMER, Johan Arnold, arts 
C: 25.4.51 D: 25.6.53 A: 15.2.57 / 
SCHREUDER, Nieolaas Herman, arts 
C:28.5.52 D: 24.5.55 A: 17.10.58 
13.12.47 G: 15.10.49 111:30.9.50 II: 
van der WERF, Mr. Anne 
C: 30.6.49 D: 6.7.51 / 13.12.47 
HALBERTSMA, Mr. Hidde 
C: 29.4.48 (D: elders) / 17.4.48 
ELIAS, Jhr. Mr. Jan Willem WITSEN 
C:3.11.49 D: 24. 9. 54 / 18.12.48 
KODDE, Mr. Cornelis 
C: 30.3.50 D: 16.6.55 / 18.12.48 
HALBERTSMA, Mr. Tjalling Menso 
C: 8.6.50 D:11.3.55 / 18.12.48 
BRADA, Mr. Jouke Anne Louis 
C: 6.7.50 D: 29.1.59 / 18.12.48 b: 
MENALDA, Dr.Mr.Albert 

3.6.24 Arnhem 

10. 
5.55 / 

7.6 

1 1 . 

1 1 . 
26.4.47 

6 .1 

Lambertu 

17. 
13.12.47 

15. 
13.12. 

5.5 

15.12.51 
10. 

b: 1948 
2 3 . 

5.24 
' 14. 
. 27 

10.27 

8.22 

Oosterwolde 
12.46 b: 1948 
Leeuwarden 

Sneek 

Makkínga 
b: 1949 

. 26 

LS 22. 

6.28 

2.29 
47 II 
i.28 

I: 13 
9.28 

11.22 

Leeuwarden 

11.28 's-Gravenhage 

Franeker 

Leeuwarden 
: 22.4.50 I: 15.12.51 

Leeuwarden 

í. 12.52 E: 19.12.53 
Sneek 

Batavia 

28.3.30 Leeuwarden 
G: 30.9.50 111:15.12.51 11:13.12.52 

30.12.26 Leeuwarden 
b: 1952 (skrast) 

4.12.29 Haarlem 

L 26.10.45 
(Balk) 

M 4.10.45 
+ 31.10.47 
M 4.10.45 

(Aalsmeer) 
M 21.9.45 
(Amsterdam) 
L 30.9.46 

9 (Voorschoten) 
J 6.11.46 

(Voorburg) 
J+L 5.12.45 
(Oosterwolde) 
J+L 13.11.46 

(New York) 
J 5.11.46 

(Kortenhoef) 
J+L 2.11.45 
? 
J 10.10.47 
(Leeuwarden) 
J 10.10.47 

(Zwolle) 
L 24.9.47 
(Heemskerk) 

M 5.1.48 
(Wassenaar) 

M 1947 
(Beetscerzwaag) 

J 15.9.47 
(Sneek) 

J 23.11.45 
(Scheveningen) 
J 13.10.48 
(Amsterdam) 

J 31.12.48 

15.2.29 
1953 

20.6.30 
.57 

Warga 

Katwijk 
wiskD: 5.7. later J J .C: 15.12.49 D: 23.3.54 W+N. C: 21 

18.12.48 b: 1951 
DORHOUT, Mr. Lambertus 
C: 21.12.50 D: 27.11.53 / 18.12.48 
KRONENBERG, Mr. Frederik Willem Bernhard 24.10.29 Leeuwarden 
C: 2.2.50 D: 22.12.52 / 9.4.49 
VITRINGA, Mr. Johan Lambertus van GELE IN 6.4.30 
C: 10.5.51 D: 21.6.55 / 10.12.49 111:13.12.52 
ALTES, Mr. Alexander KORTHALS *) 22.4.31 

6.7.30 Leeuwarden 

's-Gravenhage 
(2 j . lang) 

Amsterdam 
C: 2.11.50 D: 17.11.54 / 
MEURSING, Mr. Dirk Tjerk 
C: 12.7.51 D: 3.3.60 / 
GROENEVELD, Mr. Klaas 
C: 16.2.50 D: 23.12.52 / 
van HARINXMA thoe Slooten, 
C: 3.4.52 D: 22.9.60 / 
LOOPSTRA, Mr. Gauke 
Ind. r .C: 2.2.51 Ind. r . D: 6. 3. 63 / 
van der BURG, Mr. Christiaan Antoon 

10.12.49 G: 13.12.52 
14.4.30 

10.12.49 II: 19.12.53 I: 
30.9.28 

16.12.50 
Mr. Coert Lambertus Baron 
16.12.50 I: 19.12.53 

19.8.25 
16.12.50 G: 15.12.51 

25.7.27 Heemstede 
C: 14.6.51 D: 6.10.55 
de BOER, Jan 
15.12.51 III: 18.12.54 

/ 16.12.50 
22.3.31 Cornjum 

b: 1957 Lid £an £ortsjinste: 12.4.57 

J 28.2.49 
(Grouw) 

J 21.2.48 
(Emmen) 

P 1948 
60 0.1. P r . P : 1.7.64 c l . 

(Leiderdorp) 
J 22.10.48 

(Voorburg) 
J 1948 
(Amsterdam) 
J 16.6.50 

('s-Gravenhage) 
J 20.10.49 

('s-Gravenhage) 
J 29.3.50 
(Amsterdam) 

J 13.10.48 
(Amsterdam) 
J 16.10.50 

(Pijnacker) 
J+L 25.9.46 

(Sellingen) 
J 21.11.49 

(Groningen) 
J 15.10.51 
(Amsterdam) 

Dordrecht 
23.4.55 
Ede 

21.10.28 Leeuwarden 

Leeuwarden 

*) Yn Frisia neamd: thoe Kallstra. 



382. 

383. 

384. 

385. 

386. 

387. 

388. 

389. 

390. 

391. 

392. 

393. 

394. 

395. 

396. 

397. 

398. 

399. 

400. 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 

406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

411. 

412. 

413. 

414. 

BOERSMA, Folkert Cornelis, arts 2.4.29 Rotterdam 
C: 7.7.54 D: 14.12.56 A: 12.6.59 / 15.12.51 
EVERTS, Folkert Filippus 18.4.29 Leeuwarden 
1955/56 J+L (niet-westerse sociologie) n.w.soc. C: 10.12.57 
15.12.51 G: 19.12.53 11:18.12.54 1:10.12.55 
GROENEVELD, Pieter Cornelis, arts 27.2.32 Leeuwarden 
C:16.5.56 D: 26.9.58 A: 8.7.60 / 15.12.51 11:10.12.55 1:1 
vanVOSS, Sybrand Frederik Christiaan HEERMA, arts 29.1.33 / 

12.56 
Leeuwarden 

15.12.51 
22. 9.29 

/ 15.12.51 
1.1.34 

C: D: 
SCHURER, Dirk, arts 
C: 16.11.55 D: 6.6.58 A: 14.10.60 
GROENEVELD, Mr. Jan Yme 
C: 9.7.53 D: 26.4.56 / 13.12.52 
van der MEULEN, Pieter Willem Friso 
C: 19.12.56 D: 30.1.59 A: 22.11.61 
MULDER, Mr. Reinardus 
C: 18.6.53 D: 25.6.57 / 13.12.52 
OOSTERHOFF, Johannes Jacobus 
/ 13. 12.52 b: 1954 
RIJPMA, Sjirk Linso 
13.12.52 b: 1954 
SICKLER, Mr. Nicolaas Willem 
C: 30.6.55 D: 23.11.60 / 13.12.52 
van HARINXMA thoe Slooten, Mr. Albertus Baron 
(1948/52 stud. Delft) C: 19.3.53 O: 30. 10. 59 / 

Padang 

arts 
/ 
G: 

22.8.32 
13.12.52 

30.12.28 
18.12.59 

24.5.32 

Leeuwarden 

Betoemboekan NOI 
II: 15.12.56 
Sneek 

Leeuwarden 

17.5.33 's-Hertogenbosch 

Amsterdam 
G: 

3.8.33 
10.12.55 

18.10.30 Amsterdam 
19.12,53 III: 10.12.55 

's-Gravenhage 
II: 19.12.57 
Amsterdam 

25.1.35 
19.12.53 

22. 9. 34 

ELGERSMA, Drs. Robert Hendrik Cornelis 
W+N. C: 17.12.57 scheik. D: 23. 5. 61 / 
ZIJLSTRA, Mr. Abraham Ruurd 
C: 17.12.54 D: 27.9.62 / 19.12.53 
VIS, Hans, arts 3.2.30 Leeuwarden 
C: 27.6.56 D: 17.10.58 A: 3.2.61 / 19.12.53 G: 15.12.56 
MEES, Drs. Wijnand Adriaan 29.9.34 's-Gravenhagc 
geseh.C: 1.11.57 gesch. D: 22.3.61 / 19.12.53 
van SPENGLER, Jhr. Mr. Lukas Johan Herman *) 25.4.35 Dordrecht 
C: 15.12.55 D:22.9.59 / 18.12.54 III: 15. 12.56 (2 j . lang) BOKMA, Mr. Piet Coert 
C: 1.11.56 D: 2.3.61 / 18.12.54 
STELMA, Ype Juurd, arts 
C: 2.7.58 D: 3.2.61 A: 5.7.63 / 
BIEGMAN, Dr. Nicolaas Hendrik 

11.7.32 Leeuwarden 
I: 19.12.57 (2\ j . lang) E: 14.12.63 

12.1.36 Rotterdam 
23.4.55 G: 19. 12.57 (2| j . lang) 

23. 9. 36 Apeldoorn 
C: 8.12.55 1955/56 L sem. C: 27. 3. 58 turks Litt. D: 21. 4. 61 c. 1. L.Pr : 14.6.67 / 

/ 
21.3.36 Amsterdam 
10.12.55 

2.5.38 

DRAGT, Mr. Dirk Maarten, cand. notaris 
C: 7.2.57 D: 29. 9. 60 not. D: 27. 11. 63 
van VEEN, Mr. Maarten 
C: 7.2.57 D: 23.3.62 / 10.12.55 
van der MEULEN, Jorri t Adriaan 
10.12.55 
van OPSTALL, Mr. Scato Henry Adolf 
C: 11.4,57 D: 29.9.60 / 10.12.55 
ANSCHÜTZ, Jurriaan Hendrik, arts 
C: 8.7.59 D: 22.9.61 (A: 26. 2. 64 Rotterdam) 
van SLOOTEN, Mr. Johan Willem 11 
C: 11.4.57 D: 6.7.61 / 10.12.55 
DEKNATEL, Mr. Abraham Johannes 19.10.37 
C: 20.12.56 D: 28.9.60 / 10.12.55 
BEUNEN, Gijsbertus Johannes Willem KOOLEMANS 12. 6. 35 

5.8.34 

22. 9.37 

20.1.37 

's-Gravenhage 

Djokjakarta 

's-Gravenhage 

C: 1.11.56 L - .12.59 slav.C: 18.12.59 / 10.12. 55 b: 1961 
DANTUMA, Eüo£ Dirk André 
geol. C: 31.5.66 / 15.12.56 b: 1961 
DIJKSTRA, Drs. Marten Lolke 
W+N.C: 23.5.61 biol. D: 14. 12. 65 / 
FUCHS, Mr. Rainer Otto 
C: 6.2.58 D:12.11.63 / 15.12.56 
SCHREUDER, Oene, arts 
C: 14.10.59 D: 28.9.62 A: 12.2.65 / 
WEERSMA, Hessel 

Indramajoe 
/ 10.12.55 b: 1958 
1.36 's-Gravenhage 

Gravenhage 

Soerabaja 
(Emporia. 

28.3.36 Groningen 

22.11.34 Heerenveen 
15.12.56 b: - .9 .57 

27.12.34 Leiden 

20.7.37 Soerabaja 
15.12.56 b: 1963 

11.6.36 Leeuwarden 

.11.51 

M 26.10.51 
('s-Gravenhage) 

M 29.11.51 
(Leiden) 

M 1951 
(Oude Wetering) 

J 26.9.52 
('s-Gravenhage) 

M 2.10.52 
(Eindhoven) 

J 25.1.52 
(Langweer) 

J+L 2.10.52 

J 6.10.52 
('s-Gravenhage) 

J 28.4.52 
(Rotterdam) 

P 25.9.53 
(Leiderdorp) 

J 16.10.53 
(Bennebroek) 
M 28.10.52 

('s-Gravenhage) 
L 16.10.53 

(Scheveningen) 
J 6.10.54 
? 
J 6.11.54 
(Leeuwarden) 
M 13.10.54 
(Bloemendaal) 
J 28.10.54 

23.4.55 ? 
J 4.10.55 
(Amstelveen) 
J 7.10.55 

(Rotterdam) 
M 7.10.55 
+ 6.8.57 
J 7.10.55 
M 4.10.55 

(Rotterdam) 
J 7.10.55 

(Rotterdam) 
J 4.10.55 
(Amsterdam) 
J 28.10.54 
Kansas USA) 

P 12.10.56 
(Oegstgeest) 

P 1.10.56 

M 

1.10.56 

5.10.56 
(Blaricum) 

25.9.56 
m. i .v . 1958/59 stud. Rotterdam terug: J 14.4.61 (t/m '63/64) / 15.12.56 b: 1957 

*) Yn Frisia neamd: Spenlerstra. 
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415. 

416. 

417. 

418. 

419. 

420. 

421. 

422. 

423. 

424. 

425. 

426. 

427. 

428. 

429. 

430. 

431. 

432. 

433. 

434. 

435. 

436. 

437. 

438. 

439. 

440. 

441. 

442. 

443. 

444. 

445. 

44G. 

447. 

448. 

b: 1957 

II: 

in: 

van der ZEE, Hylke Jan 
prop. 2.10.58 / 15.12.56 
BRUINSMA, F r i ts , ar ts 
M 15.10.58 0 :28 .6 .61 D: 13.12.63 
19.12.57 b: 1961 
DORHOUT, Mr. Pieter 
C: 3.3.60 D: 11.10.63 / 19.12.57 
SCHAAFSMA, Mr. Jan Roelof 
C: 16 10.58 D: 24.4.64 / 19.12.57 
SCHELTEMA, Mr. Michiel 
C: 11.12.58 D: 2.4.64 c l . / 19.12.57 
TOUSSAINT, Drs. Jean Philippe Paul STEENSTRA 
W+N.C: 12.12.61 geol. D: 16. 6. 64 / 
HOLSBOER, Mr. Roelof Anthony 
0 : 5 . 2 . 5 9 D: 25.6.63 / 19.12.57 
MOUTHAAN, Antonie Charles Otto 
m. i.v. - . 5. 59 J 
POSTMA, Tjeerd 
scheik.C: 3.7.63 
van der MEULEN, Mr. Adriaan 

21.11.38 Sneek 

9.12.38 Arnhem P 
(A: 23.2.66 Rotterdam) m. i .v . 1966/67 V(psych.) 

4.3.35 Leeuwarden 
22.4.59 I: 14.4.60 G: 15.11.61 (2 j.lang) 

14.10.38 Eindhoven 

/ 20.12.58 b: 1961 

/ 20.12.58 b: 1966 

C: 9.7.59 D: 15.2 
FOKMA, Jan Jelle 
20.12.58 b: 1964 
FEENSTRA, Louw 
m. i . v . 1959/60 M 

62 / 20.12.58 

22.4.59 
6.6.39 

TRA 9.9. 
12.57 
23.12.38 

19.3.40 

16.12.39 

23.7.39 

11.5.40 

's-Gravenhage 

39 Bangkok 

Enschede 

Rijswijk 

Bandoeng 

Leeuwarden 

Rotterdam 

5.10.56 

7.10.57 

11.10.57 
(Assen) 

10.10.57 

10.10.57 

10.10.57 

10.1.40 Paré-Paré (Celebes) 

V 

p 

J 
? 
J 

7. 
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P 2. 10 . 58 
/ 20.12.58 G: 14.4.60 b: 1961 

van EYSINGA, Jhr. Drs. Frans Willem BURMANIA van HUMALDA 
W+N.C: 11.12.62 geol. D: 29. 3. 66 / 20.12.58 G: 14.4.60 
NYSINGH, Mr. Aleidus Carel 6.10.36 Zwolle 
not.C: 13.10.60 not.D: 28.6.65 / 20.12.58 111:14.4.60 
NIERMEIJER, Drs. Martinus Frederik 19.1.41 Tjalleberd 
C: 3.7.63 D: 17.3.67 / 20.12.58 
DORMAAR, Jacobus Marius Maarten, arts 29.8.39 
C: 26. 9. 62 D: 22.1.65 A: 21.4.67 / 14.4.60 III 
DALHUYSEN, Drs. Leonard Gorard 11.10.36 
m . i . v . 1958/59 L gesch. C: 29.11.61 gesoh. D: 11.12. 

7.6.40 's-Gravenhage P 30.9.58 
('s-Gravenhage) 

J 7.10.58 
(Zwolle) 

M 6.10.58 
LB 

M 29.9.59 Bloemendaal 
: 15.11.61 (2 j.lang) 
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64 / 14.4.60 
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28.9.59 MIEDEMA, Drs. Sijtze Klaas 
W+N.C: 29.4.63 geol. D: 24 .1 . 67 / 14.4.60 II: hjerstmis 1960 1:15.11. 61 (2 j . lang) (Venezuela) 
van OS, Drs.'Rudolf 18.5.40 Maarssen 
w.soe.C: 31.10.62 w. soe. D: 26.11. 65 / 14.4.60 
TOUSSAINT, Drs. Charles Vincent Chrétien STEENSTRA 13.3.41 Bangkok 
C: 25.9.63 D: 10.12.65 semi-A: 10.3.67 / 14.4.60 
REGELINK, Drs. Zwier 8.6.40 Nw.Amstel 
m . i . v . 1.11.59 V psych. C: 19.12.62 psych. D: 28.2. 66 c. 1. / 14.4.60 
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10.1.40 Beilen 

/ 
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7.3.42 
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17.9.39 

SCHALM, Drs. Solko Walle 
C: 25.9.63 D: 1.10.65 semi-A: 3.2. 67 
WYTEMA, Mr. Frans Johannes 
+ musicologie J .C: 7.10.63 D: 4.7.67 / 
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W+N.C: 3.7.63 natk.D: 20.9.66 
FERMAN, Mr. Barend 
C: 28.3.63 D: 1967 / 15.12 
van MAANEN, Mr. Gerrit Herman Otto 
C: 1.2.62 D: 27.6.67 / 15.12.60 
WYTEMA, Mr. Johannes 
C: 1.2.62 D: 19.10.66 / 19.4.61 
HYLKEMA, Drs. Bonno Syne 
0 :2 .10 .64 D: 26.5.67 / 13.12.61 
BOEREMA, Auke Klaas Hendrikus Jan 
W+N.C: 5.7.66 / 13.12.61 
FABER, Mr. Johannes Renê 
C: 31.1.63 D: 5.7.67 / 13.12.61 
WIERSMA, Hieronymus Watse 
m. i .v . 15.11.61 M m. i .v . - .11.62 J 
CLOUS, Eric Anton 
13.12.61 
van IIARINXMA thoe Slooten, Pieter Albert Vincent Baron 
(1960/61 stud. Delft) C: 2.10.64 / 13.12.61 
VLEER, Drs. Jelle Freerk Anthonius 4.12.41 
C: 2.10.64 D: 7.10.66 / 13.12.61 
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475. 
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477. 

478. 

479. 
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4 8 1 . 

482. 

1 9 . 3 . 4 2 
1 8 . 1 0 . 6 3 (2 j . lang) 

3 . 1 0 . 4 3 
G: 1 8 . 1 0 . 6 5 

WENT, Koenraad 
C: 2 1 . 6 . 6 7 / 1 3 . 1 2 . 6 1 
ZUIDERBAAN, Hans Dor i s Dirk 
0 : 2 8 . 6 . 6 7 / 1 3 . 1 2 . 6 1 UI: 
FABER , P i e t er Adriaanszoon 
p s y c h . C : 4 . 4 . 6 6 / 2 6 . 2 . 6 3 
ANSCHÜTZ, Wijtze Johan 
C: 1 6 . 6 . 6 7 / 2 6 . 2 . 6 3 
ANEMA, Jan Taekele 
C: 3 . 7 . 6 4 m . i . v . 1964/65 ook wijsb. 
2 6 . 2 . 6 3 II: 1 2 . 1 1 . 6 3 (3 j . lang) 1 : 2 7 . 1 0 . 6 6 
DIJKEMA, Je l l e 
0 : 6 . 7 . 6 6 / 2 6 . 2 . 6 3 
BOUMAN, Severien 
(ned.) m . i . v . 1 . 2 . 6 3 T T.prop: 2 6 . 5 . 6 5 Gr 
FOKMA, RuurdAl l e 
(1964/65 niet m e e r ingeschr . 
BEEKHUIS, Johan Coenraad 
p h a r m . , m . i . v . 1967 /68 wisk , 
STOFFELSMA, Titus 
(1963/64 niet m e e r i n g e s c h r . ) 
NUMAN, Witte 
C: 14. 9 .66 / 2 6 . 2 . 6 3 b 
BURUMA, Onno Jaeob Sytze 
C: 1 4 . 9 . 6 6 / 1 4 . 1 2 . 6 3 

Anthony Franqois 
/ 1 4 . 1 2 . 6 3 I: 1 8 . 1 0 . 6 5 

Arnold Daniël Herman FOCKEMA 
1 4 . 1 2 . 6 3 

van WANING, Robert Christian 
C: 3 0 . 6 . 6 5 / 1 4 . 1 2 . 6 3 
KOLF F, Jaeob 
0 : 2 1 . 9 . 6 6 / 1 4 . 1 2 . 6 3 
WIARDA, Jan Justus 
O: 3 0 . 6 . 6 5 / 1 4 . 1 2 . 6 3 
SUERMONDT, Bouwe Bartholomeus TABINGH 14 
later J J . C : 1 . 1 0 . 6 5 / 1 4 . 1 2 . 6 3 
BRUINING, D r s . Hajo Albert 17 
C: 2 . 1 0 . 6 4 D: 3 0 . 9 . 6 6 / 1 8 . 1 1 . 6 4 
ANDREAE , G i j sber t Karel Daniël H e r m a n BEUCKER 

1 0 . 1 1 . 4 1 S e m a r a n g 

L e e u w a r d e n 

Kampen 
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DORHOUT, 
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2 5 . 1 . 6 5 
GUNSTER, Jan Wilko 
g e o l . C : 1 6 . 5 . 6 7 / 2 5 . 1 . 6 5 111:18.10 .65 
HUITEMA , Henri Balthazar 
2 5 . 1 . 6 5 
HORNSTRA, Bontje Jan 
0 : 2 1 . 6 . 6 7 / 2 5 . 1 . 6 5 G: 2 6 . 1 0 . 6 7 
MATTHIJSEN, Johannes Marinus 
2 5 . 1 . 6 5 
VEENLAND , Freder ik Jenne 
2 5 . 1 . 6 5 111:27 .10 .66 
CUPERUS , Jan Wil lem 
C: 5 . 7 . 6 7 / 1 . 2 . 6 6 
GAASTRA, F e m m e Simon 
m . i . v . - . 3 . 6 6 L (gesch . ) 
mjMERSMA, Herbert Jan 
(Kgesch . ) / 1 . 2 . 6 6 111:26 .10 .67 
IDZERDA , Hanso Henricus SCHOTANUS à STERINGA 
m . i . v . - . 1 2 . 6 5 J J . C : 5 . 7 . 6 7 / 1 . 2 .66 

1 5 . 3 . 4 2 H a a r l e m 

H e e r e n v e e n 7 . 1 0 . 4 3 
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2 6 . 7 . 4 3 Sneek 

. 46 Dokkum 
2 7 . 1 0 . 6 6 
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1 4 . 1 0 . 4 6 Eindhoven 

van der PLOEG, Tymen Jan 
C: 1 6 . 6 . 6 7 / 1 . 2 . 6 6 
VITRINGA, P ie ter Martinus van GELEIN 
C: 1 6 . 6 . 6 7 / 1 . 2 . 6 6 
WIEBENGA, Jan Gereo Cornel is 
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VISSER, Sybe 
C: 5.7.67 / 1.2.66 
VORFELD, Marold Ernst Heinrioh 
C: 8.7.66 / 12.12.66 
ANDREAE, Cornelis Willem 
12.12.66 
WIERINGA, Hendrik Willem 
12.12.66 
von CHRISMAR, Klaus Heinrioh August 
(not.) / 12.12.66 
KOOPMANS, Eppe Gerard 
12.12.66 
SCHOTANUS, Egbertus Marinus 
12.12.66 
SJOLLEMA, Frank Anthonie 
12.12.66 
van ASBECK, Floris Willem Alexander Baron 
12.12.66 
ANDREAE, Frans Hubert FOCKEMA 
m . i . v . 1967/68 T / 12.12.66 
SCHAPER, Heye Nicholas 
C: 5.7.67 / 20.4.67 
BRINKMAN, Andries Gerrit 
(psych.) (tevoren Delft) / 26.10.67 
JONGMA, Willibrordus Bonifacius 
26.10.67 
WESSELDIJK, Johannes Willem 
26.10.67 
WIERSMA, Dirk Jelte 
(klass.) / 26.10.67 
van ASBECK, Jan Diederik Baron 
(not.) / 26.10.67 
van ASBECK, Tjalling Minne Watze Baron 
(seheik.) / 26.10.67 
ter HAAR, Berend 
26.10.67 
NIJDAM, Albertus 
26.10.67 
ZIJLSTRA, Gerrit 
(fise.) / 26.10.67 
BARTLEMA, Johannes Durk 
(soc.) / 26.10.67 
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De dorpswapens van Wonseradeel 
In het voorjaar van 1955 werd door het Ge

meentebestuur van Wonseradeel het initiatief 
genomen om de bevrijdingsdag. 5 mei. van dat 
jaar op zeer feestelijke wijze te vieren. Men 
kwam op het idee aan de 27 dorpen elk een ei
gen vlag uit te reiken. Op voorstel van de Frys-
ke Akademy werd aan de heer K. Sierksma de 
opdracht verleend om voor de 27 dorpen vlag
ontwerpen te maken. Allereerst werdende dor
pen in groepen verdeeld. Uitgangspunten hier
bij waren de geografische ligging en de midde
len van bestaan. De volgende indeling kwam 
tot stand: 
de zeven greiddorpen rond de oude meren: 
Greonterp, Tjerkwerd, Dedgurn, Allingawier. 
Exmorra, Hieslum en Parrega; 
de zeven dorpen langs de oude zeedijk: Fer-
woude, Gaast, Idsegahuizum, Piaam, Makkum, 
Kornwerd en Zurich; 

de acht binnenlandse greiddorpen: uiteen vallend 
in de vier centrale dorpen Wons, Schraard, 
Longerhouw en Schettens en de vier dorpen aan 
de grens der gemeente, Lollum, Hìchtum, 
Burgwerd en Hartwerd; 
de vier bouwdorpen: Kimswerd, Pingjum, Arum 
en Witmarsum; 
en het nieuwe dorp: Kornwerderzand. 

Voor vorm en kleuren dezer vlaggen moge 
ik U verwijzen naar het boekje "Met vliegende 
vaandels en slaande trom . . . ". Hierin staan 
alle vlaggen in kleur afgebeeld met daarnaast 
de betekenis der kleuren en figuren. Een aar
dige bijzonderheid is, dat aan de broekzijde 

afb. 1 \ \ van elke vlag een strook van 20 centimeter 
breedte is opgenomen in de kleuren blauw-wit-
blauw, zijnde een deel van de gemeentevlag 

(zie afb. 1, wapen en vlag van Greonterp). Hiermee wordt de verbondenheid van elk 
dorp metde gemeente gesymboliseerd. De verdienstelijke vlagontwerpen vande heer 
Sierksma, een expert op het gebied der banistiek ( = vlaggenkunde), hebben gretig in
gang gevonden in de gemeente. Bij alle feestelijke gelegenheden worden de vlaggen 
benut. Natuurlijk is alle werk niet zonder kritiek. De heer G. E. van Dieren bekri
tiseerde de vlagontwerpen als volgt: "Het is onjuist dat bij het ontwerpen van een 
dorpsvlag niet is uitgegaan van een heraldisch kenteken, dus van een wapen, van elk 
dorp. De kleuren van het wapen geven aan, welke die van de vlag zullen zijn". 

Wanneer we nu, twaalf jaar na het ontwerpen van de vlaggen, met dorpswapens 
komen aanzetten zou men kunnen concluderen, dat dit als mosterd na de maaltijd 
komt. Men zou het echter ook als een waardevolle heraldische aanvulling kunnen be
schouwen. De suggestie omde heraldiek van Wonseradeel te completeren met dorps
wapens, viel bij de burgemeester van deze gemeente in goede aarde. 

Bij het ontwerpen vande dorpswapens is zo veel mogelijk aangesloten bij de reeds 
bestaande vlaggen. Op verzoek van B. en W. is de eerste serie ontwerpen aan een 
kritisch onderzoek onderworpen door de Fryske Rie foar Heraldyk. Bij dit onderzoek 
kwam aan het licht, dat er buiten de twee reeds bestaande dorpswapens van Makkum 
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en Witmarsum, nog twee dorpen waren, die 
kentekenen bezaten die als dorpswapens aange
merkt kunnen worden: Burgwerd en Parrega. 

In de kerk van Burgwerd is een beschilde
ring aangebracht, waarin getracht is de dorps-
naam sprekend af te beelden: men ziet een terp. 
waarop een burcht staat, met aan weerszijden 
daarvan een ster. Dit sprekend gegeven leen
de zich uitstekend tot het styleren in een wapen. 
We hebben hier dus te maken met een zgn. 
"sprekend" wapen (een burcht op een wierde) 
(afb. 2). In Parrega staat op het koor der kerk 
een windvaan, waarin een wapen staat afgebeeld. 
We zien hierin de Friese halve adelaar (echter 
verkeerd in het schild gezet) en drie vissen bo
ven elkaar geplaatst. Aangezien de visserij in 
de tijd vóór het droogmaken van het P a r r e -
gaaster meer (1876-1879) een belangrijk mid
del van bestaan voor de dorpsbewoners was, 
kunnen we de aanwezigheid van vissen in het 
dorpswapen gemakkelijk verklaren. De aanwe
zigheid van de Friese halve adelaar kunnen we 
m. i. verklaren door een waarschijnlijk inten
sief contact met de naburige stad Workum, die 
eveneens dit wapendier in haar wapen voert 
(afb. 3). 

Voordat ik nu de nieuwe wapens ga bespre
ken wil ik eerst de reeds bestaande dorpswa
pens bekijken. Het wapen van Makkum vertoont 
een blauw schild., waarop een gouden zeemeer
min oprijzende uit een groene zee, in de rech
ter hand een zilveren zeilschip en in de linker
hand een zilveren kalkoven dragende. De sym
boliek van dit wapen is, dat alle welvaart voor 
Makkum uit de zee komt, n.1. de visserij en 
kalkbranderij. Deze laatste tak van nijverheid 
is echter verdwenen en de visserij gaat lang
zaam achteruit. Volgens de heer Sierksma 
heeft Makkum nog een ander wapen gevoerd,-
n. 1. een staand hert. Dit is echter in onbruik 
geraakt. 

Het wapen van Witmarsum is na 5 mei 1955 
teruggevonden door de heer Sierksma, in een 
manuscript in Koninklijk bezit. De golvende 
dwarsbalk stelt hoogstwaarschijnlijk de dorps-
vaart voor en de "pompeblêdden" zijn typisch 
Fries te noemen. Een bijzonderheid aan dit wa
pen is, dat we hier te doen hebben met een z. g. 
"vals" wapen. De belangrijkste regel in de he
raldiek luidt, dat alleen kleuren op metalen, of 
metalen op kleuren aangebracht mogen worden. 
Het is tegen de regels om kleur op kleur of me
taal op metaal aan te brengen. De belangrijkste 
kleuren zijn rood, blauw, groen en zwart en de 
metalen goud en zilver. In dit wapen zien we 
een golvende dwarsbalk van zilver op een gou
den veld geplaatst; dat is dus eigenlijk niet toe
gestaan. De F . R. f. H. meende echter dit wapen 



niet te wijzigen, omdat we hier te doen hebben 
met een oud wapen, dat in de tijd ná 1955 in 
het dorp weer bekendheid heeft gekregen (afb. 4). 

In de ontwerpen treffen we grotendeels de 
geëikte Friese wapensymbolen aan, zoals 
"pompeblêdden", klavers, sterren, enz. In de 
wapens van Dedgum, Exmorra, Hieslum en 
Lollum (afb. 5) heeft de klaver een belangrijke 
plaats gevonden, als symbool van het agrarische 
leven. Greonterp, Tjerkwerd en Allingawier 
o. a. voeren o. m. een "pompeblêd" als herin
nering aan de drooggemaakte meren in hun om
geving. 

Voor die dorpen, waar adellijke geslachten 
in het verleden een belangrijke rol hebben ge
speeld, zijn figuren uit de wapens dier families 
gekozen. In het wapen van Tjerkwerd zien we 
spitsruiten (Walta); in dat van Schraard de wa-
penfiguren van de machtige familie Van Aylva; 

Schettens heeft de 
figuren der Osin-
ga's en Arum de 
kammen der Cam-
mingha's in het 
schild, terwijl het 
schild vanHichtum 
gedeeld is volgens 
het wapen der 
Schwartzenbergs , 
echter met andere 
kleuren. Vogels 
treffen we aan in 
de wapens van 
Piaam ( eenden ) 
(afb. 6), Kornwerd 
(knobbelzwaan) en 
Kornwerderzand 
(kokmeeuwen) 
(afb. 7), het vaan

del van Friso in het wapen van Ferwoude (vol
gens Jancko van Douwama moet dit vaandel in 
de kerkmuur van Ferwoude gemetseld zijn), 
het hert voor Wons en voor Longerhouw een 
kruis, schelpen in het. wapen van Zurich, een 
walvis voor Gaast en een korenaar voor Idse-
gahuizum. Verder wil ik nog noemen: het 
zwaard van "Greate Pier" in het wapen van 
Kimswerd, de Pingjumer Halsband voor Ping-
jum (afb. 8) en het kruis voor Hartwerd als 
herinnering aan het belangrijke klooster Bloem-
kamp. 

Het ligt in de bedoeling de volledige heral
diek van Wonseradeel, dus de wapens en de 
vlaggen der gemeente in een nummer van "It 
Beaken" op te nemen. 

Op woensdagmiddag 18 oktober 1967 werd 
in een officiële zitting van de "Fryske Rie foar 
Heraldyk" (Raad voor de wapenkunde in Fr ies-



land) in de galazaal van het "Coulonhûs". het gemeentebestuur van Wonseradeel 
ontvangen in de personen van burgemeester A. Oosterhoff en sekretaris D. Deinum. 
Bij deze gelegenheid werden de gebundelde ontwerpen staande de vergadering over
handigd. 

J .C . TERLUIN. 
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Het geslacht d' Adama 

Bij toeval kwam ik op het spoor van een in particulier bezit zijnd 18de 
eeuws geschrift, bevattende eenstamreeks van de Brabantse familie Endevoet. 
Tevens zijn opgenomen de gekleurde wapens van de geslachten Van Oostrum, 
van Aldenhuysen, van den Broeck, van Alfen, Proeninck van Deventer, van 
Engelen, d'Adama, Endevoet, Muickens, van Boschuysen, Zuermont, Deup, 
Botnia, van Roye, Back van Wijtfliet, Gijsselen, Borchgreve, Beest, Berckel, 
Os en Dussen, alsmede een stamreeks van de aan de Endevoet's geparenteer
de familie d'Adama. Aangezien deze laatste voorde Friese historici misschien 
van belang kan zijn, neem ik de tekst hiervan over. 

W.A.FASEL, 
Streekarchivaris te Oisterwijk. 

G e n e a l o g i e v a n h e t A d e l i j k e G e s l a g t v a n P y b e s d ' A d a m a , 
o r i g i n a i r e u y t V r i e s l a n t 

Joncker . . . Pybes troud Juffrouw . . . , wan 
Joncker Lollin Pybes volgt syn vader, 
Joncker Sybe Pybes gesegt Gelsmatrouwd Juffrouw Maria Martens, dogter 
van Jan Martens en van Elisabeth van der Donc, en wan een dogter Jenne 
Pybes dit Gelsma, vrouwe van Capelle, troud Jan Bartholds, zij sterft 
sonder kinders. 

Joncker Lollin Pybes, soone van Joncker . . . Pybes en van Juffrouw . . . , hij 
troud Juffrouw Maria van Oostrum en wan 
Joncker Reynier Pybes d'Adama volgt sijn vader. 

Joncker lleynier Pybes d'Adama, Griffier van Syne Coninklycke Majesteit van 
Spagne in Syne Souveraine Rade en Cancellerie van Gelderlant tot Roer-
mont en wiert procureur-genrael van Vrieslant, troud met Juffrouw Eli
sabeth van Aldenhuysen, dochter van Lollin Theodoor van Aldenhuysen en 
van Juffrouw Ryck of Rychalde van Oostrum, sustervan Maria van Oostrum 
hier boven vermeit en wan 
1. Reynier Pybes d'Adama volgt syn vader, 
2. Juffrouw Catharina Pybes d'Adama ) woonde beyde tot Loven, syn 
3. Juffrouw Anna Maria d'Adama, troud ) daer beyde overleden 

Joncker Routaert, 
4. Joncker Jan Pybes d'Adama, 
5. Joncker Aemilius d'Adama, Ridder van Maltha, sterft 1619, tot Napels 

begraven in de St. Pieterskerck, 
6. Joncker Jacob Pybes d'Adama, 
7. Joncker Theodoor Pybes, was eirst pastoor tot Dunkercken, ging daar 

naar in een Clooster, wert door syn deugtsame en Godsalig leven dooi
den Coninck van Spagne tot prelaat van Waarschot verkoren. 
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Joncker Reynier Pybes d'Adama, schout tot Etten, troud Juffrouw Maria van 
den Broeck, besitster van het huys en goederen Nieuw Herlaer, dogter 
van Joncker Engelbert van den Broeck, schout tot Etten, en van Juffrouw 
Maria Proeninck van Deventer, besitster van het huys en goederen van 
Nieuw Herlaer, en wan agt kinders bij elkaar, hij sterft den 22 Mey 1671, 
begraven tot St. Michielsgestel 
1. Juffrouw Isabella d'Adama, 
2. Joncker Hendrick d'Adama, 
3. Juffrouw Anna d'Adama, 
4. Joncker Engelbert d'Adama, troud Juffrouw Gosuïna van Breugel, die 

sterft sonder kinders, 
5. Joncker Aemilius d'Adama, troud Juffrouw Nanon d'Assegnies bij Bre

da, sterft sonder oirs , is begraven tot Namuer, 
6. Joncker Theodoor d'Adama, 
7. Juffrouw Maria d'Adama, 
8. Joncker Carel Willem d'Adama volgt syn vader. 

Joncker Carel Willem d'Adama, besitter van het huys en goederen van Nieuw 
Herlaer onder St. Michiels Gestel, sterft den 17 Mey 1702, begraven tot 
St. Michiels Gestel, troud Mevrouw Catharina Sophia Entefuits, dogter van 
Joncker Willem Wolígangius Entefuits en van Juffrouw Maria Zuurmont, 
wan 8 kinders 
1. Joncker Reynier d'Adama, vendrig inde compagnie van de heer Capt 

Croye int regiment van den heer Generael-Majoor baron van Els, sterft 
den 6 Julius . . . tot Hoy, 

2. Joncker Willem Wolfgangius d'Adama, 
3. Joncker Nicolaas François d'Adama, 
4. Juffrouw Maria Catherina d'Adama, 
5. Joncker Daniel Petro d'Adama, jong gestorven, 
6. Juffrouw Anna Ida d'Adama, moeder int clooster te Baal Hertogh, 
7. Juffrouw Geertruyd Isabella d'Adama, 
8. Joncker Jan Aemilius d'Adama. 

94 



Friese soldaten in Noord-Holland, 1572 - 1577 

Hieronder volgt een lijst met namen van Friezen, die omstreeks 1575 on
der diverse hoplieden dienden, hoofdzakelijk in Noordholland, geput uit de 
collectie Ortell in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage (tussen haak
jes het inventarisnummer, waarin de betreffende gegevens werden gevonden). 
Joachim Ortell was solliciteur-militair en monsterde voor de Staten van Hol
land en Westfriesland volk aan in het oosten van Noordholland (de duinen en 
de rest van de westzijde waren door de Spanjaarden bezet). De hoplieden met 
hun vendels, meestal met een bepaalde kern uit hun streek van herkomst (zo
als dat van hopman Johan van Buwingha, die uit Friesland kwam met een aan
tal Friese soldaten), monsterden voor de monstercommissaris in de streek, 
waar zij zich bevonden, in dit geval te Warmenhuizen, waarop deze commis
saris de troep controleerde op validiteit en uitrusting en met de hopman een 
contract afsloot. In Noordholland stonden de troepen onder bevel van Diede-
rick Sonoy als vertegenwoordiger van de Prins van Oranje, opperbevelheb
ber van de troepen der Staten-Generaal. 

Van niet alle genoemden is het zeker,dat zij uit Friesland stammen, maar 
hun naam maakt zulks wel waarschijnlijk. In deze tijd zijn ook diverse fami
lienamen ontstaan. De soldaten kregen in de troep bijnamen, zoals te zien is 
bij Lichthert (uit Franeker, Leeuwarden en Sneek). Dit zijn dus niet de oor
spronkelijke namen maar zij kunnen zijn ontstaan doordat betrokkenen met 
een licht hart, d.w.z. op gemakkelijke wijze, soldaat waren geworden. Een 
andere verklaring kan zijn, dat zij het soldatenleven gemakkelijk opnamen. 
Allemanskindt uit Dokkum had zijn naam mogelijk te danken aan het feit, dat 
hij de jongste van het vendel was. 

D.C. J. BEVAART. 

Allfranck, afkomstig van Franeker, 28.3.1575 overleden als soldaat in het 
vendel van Daniel van Eek (1). 

Allemanskindt, afk. van Dokkum, 1572 soldaat op 2 solt per dag in het vendel 
van Focke Abels (4). 

Annersacht, afk. van Collom (= Kollum ?), 1574 aangenomen als soldaat in 
het vendel van Daniel van Eek (1). 

Baerta, Osko of Efko, 14.12.1575 schrijver onder hopman v. Buwingha (6). 
Barent Symonsz. , afk. uit Friesland, 1572 soldaat onder hopman Aecker (5). 
van Buwingha, Johan, hopman, compareert 14.12.1575 te Warmenhuizen voor 

de monstercommissaris Gysbrecht van Gouwenberch en voor Johan de 
Nachtegael, teneinde met zijn vendel in dienst te treden van de Staten. 
Zijn luitenant is Claes van der Onst, zijn vaandrig Anthonis Oloffsz. , zijn 
fouriers Gielis van Leiden en Anthony Dulay (6). 

Dieuwe Lenarissen, afk. van Rottom (= Rottum ?), vertrekt 30.4.1576 als 
soldaat met paspoort uit het vendel van Daniel van Eek (1). 
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van Doccum, Ryndt, evident ui t Dokkum, 1576 soldaat onder hopman v . . Bu
wingha (6). 

Elcke Fo lcker t sz . , afk. van Balk, 1576 soldaat onder hopman v. Buwingha (6). 
Fop F r i e s , afk. van Dhecsen (Fr ies land ?) , 1576 soldaat onder hopman v. 

Buwingha (6). 
van Galama, Joseph, 14.12.1575 soldaat onder hopman v. Buwingha (6). 
van Heslinga, T i tus , 2 1 . 7.1575 hopman van een vendel soldaten in N. Ho l l . , 

tot 6 .5 .1576 in dienst van die van N. Holl. (3). 
van Yelst , Oloff, evident uit I J l s t , 1572 op mons t e r ro l van hopman Focke 

Abels (4). 
Jaep Jacotasz . , afk. van Leeuwarden, 1572 soldaat onder hopman Aecker (5). 
Jan Di rcksz . , afk. van Dokkum, 1575 soldaat onder hopman v. Buwingha (6). 
J an Janssen , afk. van Leeuwarden, 1576 soldaat onder hopman Daniel van 

Eek (1). 
Jan Classen , afk. van Sneek, 1575 soldaat in een vendel in N.Hol l . (3). 
Jonger helt , afk. van J o u r e , 14.12.1575 t r o m s l a g e r onder hopman v. Buwingha 

(6). 
Jonckbloet, Romcke Joost a l i a s , afk. van Leeuwarden, 14.12.1575 t r o m s l a 

ger onder hopman v. Buwingha, heeft tot 10. 9.1577 in diens vendel dienst 
gedaan (6). 

Colderyc , afk. van Dokkum, 14.12.1575 soldaat onder hopman v. Buwingha 
(6). 

Lichthar t , afk. van F r a n e k e r , 17 .5 .1573 opnieuw als soldaat aangenomen 
door hopman Aecker (5). 

Lichther t , afk. van Leeuwarden, 1575 als soldaat onder hopman Daniel van 
Eek uit het vendel ver lopen (gedeser teerd) (1). 

L ichther t , afk. van Sneek, 16.10.1575 over leden als soldaat onder hopman 
Daniel van Eek (1). 

Merten Heer tges , afk. van Harlingen, 1572 soldaat onder hopman Aecker (5). 
Otje, Oets of Siets P i e t e r s e n , afk. van Bolsward, van 20.3.1575 tot 13.10.1576 

pijper onder hopman v. Mechelen op een gage van 3 solt pe r dag, daa rna 
onder hopman Hans Bounga (3). 

Ottinga, Hee re , 1575 evident soldaat in een vendel in N. Holl. (3). 
Popken J a n s , evident een F r i e s , 1572 ve rme ld op mons t e r ro l van hopman 

Focke Abels (4). 
Remke Di rcx , afk. uit F r i e s l and , 1572 soldaat onder hopman Aecker (5). 
Roves , Jacob Heinse , z ie: de V r i e s . 
Sits e Simons z. , afk. van Bolsward, 1575 soldaat onder hopman v. Buwingha 

(6). 
Stock, Jan , afk. van Leeuwarden, 1575 soldaat onder hopman v. Buwingha (6). 
Vr i e l sma , Sierdt , edelman, 1576 veltweyffel onder hopman v. Buwingha (6). 
de V r i e s , Ge r r i t , 1576 fourier onder hopman v. Buwingha (6). 
de V r i e s , Jacob Heyns (Roves), afk. van Sneek, soldaat onder hopman Hans 

van der Velden, 14. 3.1574 onder hopman Jacques Cr is ta l l op 3 solt pe r 
dag, 8. 9.1576 onder hopman Hendrick van Bergen (3). 

Wibbe Sieuwertsen, 1575 evident soldaat in een vendel in N. Holl. (3). 
Wybrant Hiddesz. , 1572 soldaat op 1 solt pe r dag onder hopman Focke Abels 

(4). 
Wiechmana, Fiepke, 1576 gewone weyffel onder hopman v. Buwingha (6). 
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Genealogie Mellinga 
Aanvul l ingen en v e r b e t e r i n g e n op Gen . J i e r b o e k j e 1965, b lz . 35-46 

Wapen; Gevie rendee ld : 1. in blauw een goudenleeuw; 2. in rood een g r o e 
ne k lave r ; 3. in z i lver een g roene k l ave r ; 4. in blauw een opsp r ingende 
hond van na tuur l i jke k leur (bruin) . 
Dit wapen komt voor op een bank in he t F r i e s Museum, ca ta logus 1881, 
n r . 757, a l s a l l i an t iewapen m e t G e r r o l t s m a , d e r h a l v e gevoerd door An
na van Mell inga (VI d. 2) 1706 of l a t e r . 
Johan Sems (IV c 1) voe rde b l i jkens zijn op b lz . 39 afgebeeld p o r t r e t : g e 
deeld: 1. de F r i e s e ade l aa r ; 2. 3 hoe f i j ze r s ( ? ) . 1 en 2; he lmteken : een 
hoef i jzer t u s s e n twee o l i f an t s t rompen . Wel l icht i s dit een sp r ek en d wapen 
i. v. m . de n a a m Hoeflinga. 

b lz . 35, IV a 2. Wab E k e s , t e s t . 18 m a a r t 1643, + voor 13 a p r i l 1654 (Ar
chief Hof v. F r . E E E 1, 1; vgl. Arch ie f K i n g m a s t a t e , 3e afd. D 5, 10). 

blz. 36, 2. 1-8, l e e s (volgens Smin ia -a rch ie f , n r . 2296): 
Va. D r . I J s b r a n d E k e s , geb. L e e u w a r d e n , advokaat . . . . , x I e 1602 Anna 
Druyves t eyn . . . . 
Uit het Ie huwelijk: 

1. C l a e r k e n I J s b r a n t s van Mell inga, geb. febr . 1603, + . . . . 
2. A b r a h a m I J s b r a n d s . 

blz. 36, r . 12, l e e s : (dr. Mat th ias van V i e r s s e n ) + t u s s e n 19 m a a r t 1655 
en 24 dec . 1658 (S ta tenarchief M 11 b D, 68 v. ). 

In het Album van F r a n e k e r komen voor: 
20 m e i 1592 I s b r a n d u s E c c i i a r t i u m et l i n g u a r u m s tud iosus (V a) 
19 aug. 1607 I s b r a n d u s Me ina rd i Ho lve rd i anus (V b) 
11 m e i 1628 Econ ius Mell inga j u r i s p r u d e n t i a e et p r i m u m l o g i c e s tud io 

sus (V a 3) 
22 sept . 1632 Econ ius Mell inga L e o v a r d i e n s i s F r i s i u s j u r i s p r u d e n t i a e 

s tud iosus (idem) 
16 ap r i l 1634 A b r a h a m u s Mell inga j u r i s s tud iosus (VI a) 
20 sept . 1639 M e i n a r d u s Mell ingha L e o v a r d i e n s i s F r i s l u s l i n g u a r u m 

s tud iosus (VI b) 
13 m a a r t 1648 Domin icus Mell inga F r a n e q u e r e n s i s F r i s i u s l i n g u a r u m et 

ph i losophiae s tud iosus (VI d) 
14 febr . 1662 J o h a n n e s Mell inga F r a n e k e r e n s i s ph i losophiae s tud iosus 

(VI b 1). 

blz. 37, VII c, l e e s : 
I J s b r a n d Hotzes Mell inga, geb. c. 1675, m r . smid , v e r h u i s t van B r a n t g u m 
n a a r St iens 1701, leeft nog 1737, x Ie Aal t je B a u k e s , + t u s s e n 22 febr . 
en 29 juni 1708; x 2e enz. ; x 3e St iens 5 ju l i 1711 Hitje Sakes . ged. Grouw 
25 m a a r t 1683, + na 1732, d. v. Sake Si j t ses en Hitje P i e r s . 
Uit het I e huwelijk: 

1. J e i t j e Hotzes Mell inga, ged. B r a n t g u m 3 nov. 1700. 
2. Hotse , volgt VIII. 
3. Tr i jn t je enz. 
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Uit het 3e huwelijk: 
4. Jeitje enz. 
5. Sake enz. 

VIII. Hotse IJsbrands Mellinga, ged. Stiens 6 sept. 1702, mr . smid te 
Hallum, leeft 1737, x Hallum enz. (Archief Hof v. F r . SS 660, 3; R.A. 
Leeuwarderadeel, V 19, 135, 139, 322, 376, 418; V 21, 139). 

blz. 38, r. 10 v. o. , lees: 9. Jan IJsbrants , geb. v. 1625 

blz. 45, r . 13, lees: Hof v. F r . III 10, 137, 303. 

Diverse Mellinga's. 

a. R.A. Hennaarderadeel, 17, f. 405-414, komt de volgende familie 
voor, die niet de naam Mellinga voert, maar waarschijnlijk verwant 
is, daar IJsbrand Sems (V c) voorkomt als volmacht van de weduwe: 

Isbrant Jansz. , + na 1628, x N. N. 
Uit dit huwelijk: 

1. Hoyte Isbrantsz. , + v. 1627. 
2. Jan Isbrantsz . , te Hennaard, + kinderloos v. 17 maart 1627, 

x Maycke Hessels , + na 1628. 
3. Liijsbeth Isbrantsdr. x Dirck Claesz., e.1, te Hichtum 1627-1628. 
4. Ancke Isbrantsdr. x Jacob Gerbens, e.1. te Hennaard 1627-1628. 

b. Wel met de familienaam en met meer overeenstemming in de voorna
men, maar niet in te passen: 

Meynert Isbrands Mellinga, m. att. v. Workum te Holwerd gekomen 
met zijn vrouw 1690, x Auckjen Wibets Alma. 
Uit dit huwelijk: 

Anna Meynerts Mellinga, ged. Workum 7 aug. 1689. 

c. I. Peter N. , x N. N. 
Uit dit huwelijk: 

1. Dirck Pie ters Mellinga. 
2. Gerloff Pe tersz . Mellinga. 
3. Luythjen Pe te rsz . Mellinga, allen vermeld 1536 (R.A. Leeuwar

deradeel, E 1, 46). 
4. (?) Mar ten, volgt II. 

II. Marten Petersz . , x N. N, 
Uit dit huwelijk: 

III. Picter Martens Mellingha, te Lekkum, vermeld 1573, + v. 22 aug. 
1592, x Lijsbeth Egbertsdr. , wed. 1592. 
Uit dit huwelijk: 

1. Marten, volgt IV. 
2. Dirck Pie tersz . Mellingha, te Kornjum 1592. 
3. Trijn Pie tersdr . Mellingha, x Jan Bartelsz. , e .1. 1592. 
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IV. Mar t en P i e t e r s z . Mell ingha, + x. 1592, x Jan t j en G e r r y t s d r . , wed. 
1592. 
Uit dit huwelijk: 

k inderen , geb. na 1567 (R .A. L e e u w a r d e r a d e e l , M 4, 371-376, 
M 5, 141, 151, M 8, 201-212) . 

d. N. Mell inga, van Groningen, x Te t Ga lama , van Mantgum, geb. c. 1575, 
+ Oostende t i jdens het be leg (1601-1603), d. v. S e e r p Galoz. en His 
Si jdsdr . van Botnia ( P . B . Hs . 1020 E; Stamboek I, 119). 

e. Claos Si j t ses Mell inga, geb. 1608, b i j z i t t e r van L e e u w a r d e r a d e e l , 
+ 5 sept . 1672 (Jb. 1965, 43). 

J . VISSER. 
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