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GENEALOGYSK WURKFORBAN FAN DE FRYSKE A K A D E M Y
KOART WEROMSJOCH OER 1T WINTERSKOFT 1972/3
Efkcs weromsjen, sa wol de Akademy dat ha. Mar it fait net ta, as men der
midden yn stiet, om koart to kriemcn en doclis liwat to sizzen. Boppedat is
de genealogy eat om sels to dwaen. Men wol graech stipe, en in wink yn in
bipaelde rjochting, dêr is men tige bliid mei.
Fan de njoggen byienkomsten wiene fjouwer saneamde wurkbyienkomsten,
mei in fragelist ta bisprek. Dy gearkomsten foelen der nei myn bitinken
goed yn.
Ds.Kalma, in man dy't fan keatsen mien ik forstân hat, die in boppeslach,
doe't hy ús advisearre kontakt op to nimmen mei d r . F a b e r yn Wageningen,
om ús neijer yn de kunde to bringen mei syn proefskrift en hwat de genealogy derby bitsjutte kinnen hie. Dr. Faber wie direkt r é , en wy hiene op 24 febrevv'aris 1973 in tige slagge middei.
Wy setten útein mei in oar man om utens, de hear Wolters fan Maarssen,
dy't ús forhelle oer hwat hy al sa gearswile hie oer Soldatehoulikken. (23
sept. ).
Us foarman-sneuper, master Van der Meer fan Roardhuzum, bleau tichte
b}^ hûs; mar hwat wie der in bulte to fortellen oor de Aytta's fan Swichum.
En op'ennij koene wy merkbite hwat fotograef de Vries foar ús bitsjut(te).
(4 nov. ).
Yn it ramt fan syn doarpsskiednis fan syn wenplak Nijlân hat S.ten Hoeve
foar ús op de tekst west oer de Hottinga's. (13 jann.). Fansels dat Swob-niff
en Wibe-miich net forgetten wacrden.
En de rige waerd bisletten mei in gearkomste op 28 april 1973 mei twa tige
bilangrike punten: de oanbieding fan it nijste jierboekje, en it off is iele ôfskie fan ús fotograef Harm de Vries. It forslach fan myn forfanger —tige
tank! — makket gewach fan in "fijne byienkomst".
Wy geane wer fierder. De data fan it kommende winterskoft binne al wer
fêstlein, de earste sprekker is al ré foun.
Tank op it lést oan al dyjingen dy't meiwurken ta dit goede healjier. Wy
binne bliid dat wy sa nou en dan ek ris hwat jongerein sjogge.
Doel is om op in sneontomiddei nochris meiinoar der op út. Dat is forline
jier tige by tige slagge en wy hoopje dat it dit jicr ek sa wêze mei.
Juny 1973.

De skriuwer: A.de Vries.
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FRYSKE RIE FOAR HERALDYK
JIERFORSLACH 1972/3

Op f o a r d r a c h t fan de Rie w a e r d de s k r i u w e r keazen ta lid fan it Haedbistjûr
fan de F r y s k e Akademy, d ê r ' t ek de f o a r s i t t e r s i t yn hat.
De s k i l d e r Anco Wigboldus to Zuidhorn makke foar de Akademy in o a l j e f e r v e s k i l d e r i j fan de k a e r t fan F r y s l â n , y l l u s t r e a r r e m e i it F r y s k e wapen
en de wapens fan de âlve stêdden neffens advys fan ús kant.
By gelegenheit fan it 7 5 - j i e r r i c h b i s t e a n f a n d e V . V . V . Ljouwert w a e r d yn
in g o u d s m i d s e t a l a e z j e it stadswapen ú t s t a l d m e i de fan ú s a d v i s e a r r e , m a r
t r o c h it g e m e e n t e b i s t j û r net oandoarde kroane foar provinsjehaedstêdden
( s j . J i e r f o r s l a c h 1963/4, J i e r b o e k j e 1965, s . 4 ) .
F o a r it d o a r p W a r t e n w a e r d in doarpsflagge ûntwurpen, tekene t r o c h ús lid
Terluin.
De w a p e n r e g i s t r a e s j e giet t r o c h en krijt s e l s út it bûtenlân klandyzje, lykas
yn dit J i e r b o e k j e bliken docht.
Oer famyljewapens w a e r d s k r e a u n m e i n o t a r i s L. J. Hylarides to Capelle
a, d I J s e l , de h e a r J . D o u w e s I s e m a to Utert en de h e a r G . S i e r k s m a to
Drachten.
F i e r d e r s joegen wy advizen oer in flaggemêst to Koarnjum oan de M a r t e n a stifting d ê r r e en o e r i n f o r i e n i n g s w a p e n oan de C h r . Voetbalvereniging B o l s w a r d i a to B o a l s e r t .
Yn foarige forslaggen is inkelde k e a r e n p r a e t o e r in bibleteekje dat f o a r m e
i s , f o a r a l t r o c h skinkingen fan dokter K. M. van der Kooi. Dit k o a r t e j i e r forslach wolle wy bislute m e i in l i s t k e fan de wichtichste titels d ê r ú t .
Ljouwert, augustus 1973.

J. V i s s e r ,

skriuwer.

Bellew, Sir George -, Esoallops in armory.
Carstens, Dr iur. Goslar -, Wappen und Wappenmarken in Nordfriesland (1956).
Conscriptio exulum (Foto).
Drukkersweekblad, LIII 36, 3 sept. 1965, mei artikel: Weet u precies hoe de Nederlandse Kroon er uitziet? En de leeuw?
Drylster Kypmantsje, It -, 15 en 6, nov. en dec. 1969, mei artikels fan D(ull): Kleuren der stad IJlst vroeger anders? resp. Op welke plaats staat Friesland?
Facetten van vlaggenkunde, 1971 (foardrachten Flaggedei, sj. foar ich fors lach, Jierboekje 1972, s.ô).
Geslachten en wapens, (Katalogus) Genealogische heraldische tentoonstelling Warffum
1964.
Image Roche, mei artikel: Scheepsafbeeldingen op stadszegels uit de Middeleeuwen.
Laars, J.G.vander -, Nederlandsche Gemeentewapens (útj. Hag).
Met vliegende vaandels en slaande trom . . . , 1955 (oer doarpsflaggen Wûnseradiel).
Museum van de Kanselarij der Nederlandse orden, Het -.
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Nederlandsche Leeuw, De - , LXXXV 10, okt. 1968, m e i artikel fan C . P a m a : De "Raad
vir Heraldiek" in Zuid-Afrika vijf j a a r oud.
Nederlandse Gemeente, De - , IX 39, 40 en 50, 30 sept. , 7 okt. en 16 d e c . 1 9 5 5 , m e i
artikels fan G.A. Bontekoe en M. J. H.de Bruyn van M e l i s - en M a r i e k e r k e : De N e d e r landse overheid en de heraldiek Noord-Holland met vlag en wapen, (Katalogus ú t s t a l ling) Kasteel Radboud, Medemblik 1971.
(Notulen Steaten fan F r y s l â n ) , E e r s t e Gewone Zitting 1957, Punt D 1 (útstel foar it p r o vinsjewapen en de F r y s k e flagge).
Olie, VIII 10, oct. 1955, m e i artikel fan W. : De schelp in de heraldiek. ..
Provinciaal Blad van F r i e s l a n d , 1936 n r . 17, 1940 n r . 3 en 1958 n r . 12, m e i bisluten
oer wettcrskipswapens, it provinsjewapen en de F r y s k e flagge.
Scheepvaartmuseum naar 's Lands Zeemagazijn, 1972.
Schouten, D r . J . - , Het pentagram als medisch teken,
deselde, De slangestaf als symbool d e r geneeskunde.
Studium Generale, XIV 3, 15 m a a r t 1968, m e i artikel fan G. P a s c h en KL Sierksma: Is
de F r i e s e vlag één der oudste vlaggen van de w e r e l d ?
Tentoonstelling De Geschiedenis der Heraldiek, de luister der Middeleeuwen, T e m s e
1964.
Vexilla N o s t r a , IV 33-48, V 23-36, 153-172, VI Numero spécial; abonnemint sûnt VII
(1972).
W. , Sint Jacob en de schelp (Oerprintsel út "Olie").
Wapenboek Roorda (Foto).
Wappen o s t f r i e s i s c h e r F a m i l i e n , 1960.
"Zon en leven", Mededelingen '57, m e i a r t i k e l : Onze vlag.
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HET GESLACHT OEDS OEDSES, OPSTERLAND
Moai, sûnder weargea binne de Walden:
Smuk skaedzjend beamtegrien oeral yn 't roun.
(H.S.Sytstra)
1. Een woudgrietenij
Opsterland, één van de "woudgrietenijen" van Friesland, strekt zich oostelijk en noordoostelijk van Heerenveen uit, volgens een omschrijving uit de
vorige eeuw ter lengte van "ruim vijf uren gaans en niet meer dan 2-g breed".
En met een oppervlakte van ongeveer 23000 ha, een aantal inwoners in 1972
ook zo'n 23000. Dat betekent 100 per km.2, een bevolkingsdichtheid van ongeveer één/vierde van het gemiddelde in Nederland.
De streek is ook nu nog bosrijk. De houtopstanden zijn voornamelijk te danken aan wat in het laatst van de 18e eeuw en daarna door de landeigenaren
is gedaan. Er is geen onmiddellijk verband tussen de tegenwoordige toestand en de toestand, zoals die door P.Winsemius in zijn "Chronique ofte
Historische Geschiedenisse van Vriesland", 1622, is beschreven. Maar
overigens wordt toch op veel punten het tegenwoordige landschap in die oude
omschrijving weerspiegeld. Niet lang na Winsemius' tijd begint bovendien de
geschiedenis van de generaties die ons bezig houden. Een geschiedenis die
zich over vier geslachten uitstrekt, voordat de streek van herkomst wordt
prijsgegeven.
"Opsterland is bijna aan alle kanten, behalve aent Westen, met Veenen ende
Morassen omcingelt.
Deze grietenij e is in alle Dorpen met Boomen ende vermaeckelijcke Bosschagiën seer rijckelijck begaeft ende mede wel Versien met alderley Wildt,
Als Rheën, Hasen, Vossen, ende worden somwijlen aldaer oock Wilde Swijnen gesien
Oock komen bijna alle Jaren hier ende in Smallingerlant
vreemde Falckeniers die aldaer Falcken vangen.
Deze Grietenij geeft ook veel rogge, haver, boekweyt, schoonen Ossen uyt,
die na Swol ende Utrecht met groote meenighte (ghelijck mede veel Swijnen
die na Noortholland ghevoert ende verkocht worden) als ook mede veel Schapen, Lammeren ende Wolle, Ghelijck ook uyt eenige Dorpen veel Turf ende
Brandhout in de steden ghevoert wort. In deze Grietenij e hebben de Heer en
Staten drie Schansen doen maken tot Bevrijdinge des Landts, om den vijandt
den pas in desen Lande te beletten, d'eene . . . (etc. ) . . . , de darde op de
pas uyt Groninger landt tusschen Sygerswoude ende Trimunt, ghenaemt de
Vriesche Palen, om dat het aen de uyterste palen van Vrieslandt ende Groninger landt is ghelegen".
Winsemius noemt vervolgens de dertien dorpen van de grietenij. Vijf daarvan, zo vermeldt hij, zijn gelegen aan de noordzijde van het "Waater ofte
Beecke" die de grietenij van oost naar west doorloopt. Dit zijn Beets, Beetsterzwaag, Olterterp, Ureterp en Siegerswoude. "Dese hebben gheen ofte
seer weynich Veenen". De andere acht, zuidelijk van het water, hebben
"alle te samen goede Veenen". Maar "alle de dorpen van de grietenij sijn
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gelegen in 't lange, Oost ende Westwaarts streckende, Alle met Boomen
ende Bosschagiën verciert".
Het watertje speelt in de omschrijving van 1622 een grote rol. Ook nu nog
is het een sieraad in het weide-landschap, bijv. tussen Ureterp en Duurswoude. Volgen wij nog even Winsemius:
"Nemende zijn oorspronck uyt Veenen, Poelen, ende Morassen, omtrent
ter plaetse daer Groningerlant, Drenthe en dese Grietenije aan malcanderen
grensen, niet verre van Backeveen, loopende van daer omtrent midden tusschen de beyde streken Westwaarts aen Utingeradeel, ende is eerst cleyn,
naderhant met meerdere Wateren versterckt, wordt het vaerbaer omtrent
tusschen de Dorpen Beetsterzwaag ende Leppenhuysen, ende wordt aldaer
genaemt het Conincksdiep, maer nakende den dorpe Oldeboorn verliest s i j nen name, ende wordt de Borne genoemt".
Er was (en is) dus een formatie van twee, ongeveer oost-west lopende zandruggen, die een laagveenbedding omsluiten. Gaan wij naar het oosten, dan
loopt de noordelijke rug van Beetsterzwaag via Olterterp naar Ureterp. De
verbinding met het Groningse diluviale gebied liep van ouds over een veenovergang tussen Ureterp en het Groningse Marum: de overgang bij de F r i e sche Palen, een buurtschap dat zijn naam gaf aan de schans, in 1593 op last
van Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, hier opgericht bij de landpalen van Friesland. Een inval van de Spanjaarden was de aanleiding geweest dat deze schans — samen met de Zwartendijkster schans, oostelijk
van Bakkeveen, en de schans Breeberg, aan de weg van Duurswoude naar
Donkerbroek — werd opgeworpen. In 1672 hebben de schansen, na verbetering, nog weer enig nut gehad bij de invallen van de Munsterse troepen in
dit deel van Friesland. In 1841 resteerden van de Friesche Paalster schans
nog "een paar groene heuvels" in de heide aldaar 1). In 1862 wordt vermeld,
dat "de schans Friesche Palen geheel vervallen en met heide begroeid is" 2).
Nu, weer een eeuw later, leeft de Friesche Paalster schans alleen voort in
de naam van het buurtschap, dat tot een klein dorpje is uitgegroeid. De
Zwartendijksterschans is thans eigendom van de stichting "Oud Drente"; zij
is nog herkenbaar aanwezig.
De zuidelijke zandrug verloopt west-oost van Gorredijk-LippenhuizenHemrik-Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen. Oostelijk van dit, door Winsemius nog niet onder de dorpen gerangschikte plaatsje, verenigen de beide
gebieden zich, om zich als een brede zandstrook naar Drenthe voort te zetten. Daar liep dan tussen de venen de zandweg naar Norg.
Venen behoeft men hier, sinds 1860 of wat later, niet meer te zoeken. Een
poging tot zelfs een globale beschrijving van de loop der verveningen is hier
niet aan de orde. Er zijn alleen enkele aantekeningen nodig, bij wijze van
decor achter doen en laten van enkele van de hierna genoemde leden van het
geslacht van Oeds Oedses; daarbij gaat het alleen over de "hoge verveningen".
Toen eenmaal deze veenexploitatie systematisch en op vergrote schaal werd
aangevat 3), zijn geleidelijk een aantal belangengemeenschappen van (meestal) "aanzienlijke personen" gevormd, die zowel als kapitaalverstrekkers
als in de functie van eigenlijk gezegde ondernemers optreden. Er wordt
7
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daarbij van "compagniën" gesproken, in navolging van andere ondernemingen; men denke aan de V.O.C. In 1551 wordt de Schoterlandse Compagnie
opgericht (zuidelijk van Opsterland), in 1645 komen Johannes Crack, Jac.
van Oenema, Saco Fockens en Saco van Teyens overeen, een vaart door Opsterland te graven; hieruit groeit de Opsterlandse Compagnie. Vanaf 1641
maakt, weer noordelijker, de Haagse koopman Passchier Bolleman een begin met het leggen van een vaart door de Drachtster venen naar het oosten.
Met de inwoners van de dorpen de Noorder- en Zuiderdrachten komen hij en
zijn compagnons overeen, dat zij een "schipsloot ofte grifte" en een "dwarssloot" zullen graven en deze, ten behoeve van die ingezetenen, met de te
maken sluizen zullen onderhouden. De Compagnie verkrijgt de eigendom
van de werken, met vrije doorvaart en recht van tolheffing. Voorts zullen
zij krijgen "de vierde part onser resp. ingesetenen clijn en veenen met sand
ende sooden" 4).
Bij de voortzetting van dit werk oostwaarts treden deze Compagnons — versterkt met de eerder genoemde Fockens en Van Teyens — op als partij ter
ene zijde, terwijl de eigenaren 5) van de "Backefeenen" hun tegenpartij vormen. Beoogd wordt thans de vaart door Opsterland (de Drachtster Compagnonsvaart) tot aan de grenzen van Bakkeveen te verlengen. De vaart bereikt
dit dorp in 1664.
Uit een vergelijking van 17e-eeuwse kaarten van verschillende tijdstippen
kan de west-oost-ontwikkeling van de hoogveenexploitatie worden afgelezen;
uit getuigenissen, ook uit bevolkingscijf e r s , kan men nader vaststellen hoe
de zaken zijn verlopen. Als voorbeeld neem ik Ureterp, dat later weer ter
sprake zal komen. Een boer en veenbaas uit dat dorp, Roel Hendriks, verklaart in 1704, dat zo'n dertig jaar eerder "bij de Ureterpstervaart in vergelijckinge met het gebuirte vant Dorp selffs weynigh huysen hebben gestaan, om dat aldaar weynigh off geen turf wierde gegraven, dogh dat altans
bij de vaart langs aldaer meer huysen staan en meer huysgezinnen woonachtigh zijn als in 't Dorp off de gebuyrte dies selfess".
In de dan volgende tientallen jaren is de vervening hier nog actief en de bevolking van Ureterp neemt per jaar nog gestadig met enkele procenten toe.
Na 1750 is de vervening hier goeddeels verleden tijd; de bevolkingstoeneming is van nu af uiterst gering, terwijl zij wéér later geheel tot stilstand
komt (1830-1880: bevolking steeds ruim 1800 inwoners). Pas daarna is er
weer een geleidelijke vooruitgang, maar dan is het al lang een agrarisch
dorp geworden. Alleen deze korte opmerkingen al pleiten voor de juistheid
van een opmerking van Van der Molen "), dat de tijd van de hoogveengraverij met name in Opsterland een tijd is geweest van ommekeer en grote veranderingen, waarvan overigens de geschiedenis nog geschreven moet worden.
Toeneming van de bevolking in een dorp, waar de vervening gaat bloeien,
betekent veelal afneming dààr waar dat bedrijf niet meer of nog niet actief
is. De bevolking van Bakkeveen, zeven km ten oosten van Ureterp, neemt
gedurende een aantal jaren vóór 1750 jaarlijks niet onaanzienlijk af. In de
volgende halve eeuw volgt jaarlijks een behoorlijke stijging; de verveningen
zijn hier nú actief geworden. Ca. 1750 heeft de vaart, die na 1664 Bakkeveen al was gepasseerd, in het zuidoosten Haulerwijk bereikt.
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Maar na ca. 1860 gaan de verveningen ook in deze hoek tot het verleden behoren. Het landschap verandert daarmee van karakter. In het eerder vermelde opstel van 1862 wordt nog de aanwezigheid van hoogvenen aan de
Z. O.-kant van Opsterland vermeld. Maar overigens geldt: "waar de grond
vroeger is uitgeveend zijn nu schoone en vruchtbare bouw- en weidlanden".
T . a . p . wordt tevens vermeld: "Er wordt ook veel heideveld aangetroffen,
waar zich veel gevogelte en wild ophoudt, als patrijzen, snippen, korhoenders, hazen. Eikenboomen worden hier in grooten overvloed, en ook andere
houtsoorten als beuk, ijpen en esch met het beste gevolg geteeld" 2),
Dat dit proces van houtaanplant in Opsterland hier en daar van vele jaren
eerder dateerde, blijkt uit een opstel van mr. J. A. Drieling ?): "En zoo behoeft bijv. een dorp als Beetsterzwaag niet onder te doen voor de zoo hoog
geroemde kwartieren van Zeist en Driebergen; de in het N. gedeelte der
Grietenij gelegen dorpen Ureterp en Siegerswoude, die wederom eene aaneenschakeling van lanen en bosschen, bouw- en weilanden, verspreide woningen en teekenachtige gezichten opleveren, tot daar de door de dorpen henen slingerende weg de hooge veenachtige heide bereikt, die het dorpje Bakkevecn omringt, alwaar een jachthuis, midden in zwaar hout gelegen, en
met lanen en bosschen omgeven, aangenaam afsteekt tegen de uitgestrekte
Groningsche en Drentsche heidevelden". Ook J. Craandijk laat in zijn "Wandeling door Nederland", omstreeks 1880, over deze streek een haast ljnrisch
geluid horen. Maar dån hoeft het geslacht van Oeds Oedses dit gebied al zo'n.
veertig jaar verlaten.
Het decor is aangebracht ter omlijsting van de toneelruimte DuurswoudeBakkeveen-Ureterp; de spelers kunnen opkomsn.
2. Het voorgeslacht van Oeds Sjoerds (periode ca. 1650-1750)
Met vier generaties van het geslacht "Oeds" heb ik mij in de hierna volgende onderdelen van dit opstel nader bezig gehouden. Bij hen laten de bij onderzoek naar voren gekomen gegevens een tamelijk nauwkeurige persoonsen achtergrondtekening toe, waarin een aantal gemeenschappelijke trekken
aanwezig blijken: allen zijn boeren geweest, die zich ook allen met vervening hebben bezig gehouden, en wel in geleidelijk toenemende mate; bij de
tweede, derde en vierde generatie zijn er tevens duidelijke blijken van activiteit in houtcultuur, boomkwekerij e.d. De tweede en derde Oeds hebben
beide ook gefungeerd als vallaatsman en logementhouder. De vierde Oeds
— die evenals zijn vader al het verveningsbedrijf in een compagnonschap
over de Fries-Groningse grens uitoefende — verlaat in 1837 Friesland metterwoon ter langdurige uitoefening van het rentmeesterschap over een Groninger borg met ca. 400 ha veenderijen, bos en boerderijen. Nog drie generaties na hem blijft dit ambt in de familie. Maar díe geschiedenis — zij
eindigt in 1928 — valt buiten de in dit opstel behandelde Friese periode.
De resultaten van een onderzoek in een aantal stemcohieren van Lippenhuizen (tussen de jaren 1698 en 1748) en in het reëelcohier van die plaats uit
1746, aangevuld door een onderzoek van een aantal koopakten tussen 1734
en 1741, geven houvast t . a . v . twee generaties, voorafgaande aan de hierna
beschreven Oeds Sjoerds. Verwezen zij naar de bijgevoegde stamreeks en
9
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naar de in de noot opgenomen nadere verantwoording.
Oeds Sjoerds' vader, Sjoerd Girbes, wordt in een koopakte van 1736 vermeld als "Contrarolleur bij de molen tot Oudebereoop": blijkbaar een molencherger, zoals ook zijn hierna besproken zoon Oeds een aantal jaren
cherger is geweest. Hij was een kind uit het grote gezin van Girbe Oedses
en Jeltje Sierds. Eén van zijn broers, Oeds Girbes, werd de vader van onder meer Hiltje Oedses die, zoals wij straks zullen zien, met Oeds Sjoerds
trouwde. Een huwelijk dus van neef en nicht, die tot gemeenschappelijke
grootouders hadden voormeld echtpaar, waarbij het patronymicum van de
man (Oedses) doet blijken, dat aan het begin van deze voorgeschiedenis zich
wéér een Oeds heeft bevonden. Diens geboortejaar zal omstreeks 1620 liggen.
Blijkens de vorenbedoelde gegevens zijn deze generaties alle afkomstig uit
de Z. O.-hoek van Friesland en behoorden zij van oudsher tot de boerenstand. Als de aanstonds te bespreken Oeds Oedses (1740-1810) in 1802 "een
Huizinge en Schuire . .. , Hieminge, Hovinge en drie Campen Lands daar
agter, alles met Boomen en Plantagie, cum annexis" te Lippenhuizen verkoopt voor 880 carolusguldens, dan is hier ongetwijfeld sprake van erfgoed
uit de vorige generaties. Want dit huis c a . behoorde niet tot de goederen,
die de verkoper zélf in vroegere jaren door aankoop had verkregen.
Met deze globale schets van het voorgeslacht volstaande, nemen wij nu de
draad op bij Oeds Sjoerds, daarbij aanknopende bij gegevens uit het Quotisatie-Cohier voor het dorp Lippenhuizen, van 1749.
Stamreeks De Leeuw
Girbe Oedses, t r . Jeltje Sierds
overl. na 1718
Sjoerd Girbes
overl. 1736-43
t r . Ymkje Tjallings
overl. Beets 1727

Oeds Girbes, t r . ?

Oeds Sjoerds, t r .
ged. Beets 14.12.1716
overl. 1789-94

Hiltje Oedses

Oeds II

Oeds Oedses, t r . Duurswoude 24. 5.1772
geb. Lippenhuizen 1740
overl. Bakkeveen 18.11.1810

Aukjen Gaukes
ged. Duurswoude 15. 8. 1745
overl. Bakkeveen 25. 6. 1813

Oeds III:

Oeds Oedses de Leeuw, t r . Ureterp 2. 5. 1802
geb. Bakkeveen 3.4. 1777
overl. Ureterp 2 1 . 6.1835

Sjoukje Hylkes de Vries
geb. Ureterp 2 5 . 1 . 1781
overl. ald. 17. 9.1817

Oeds IV:

Oeds Oedses de Leeuw, t r . Opsterland 14. 5.1836 Iebeltje Okkes Bosgra
geb. Ureterp 10. 7.1809
geb. Bergum 24. 2.1815
overl. Midwolda 18.3.1892'
overl. Midwolda 7.11.1851

Oeds I

overl. Bakkeveen (ca.) 1797

10

Wumkes.nl

3. Oeds Sjoerds
Met de zgn. quotisatie-telling, in het begin van dat jaar door heel Friesland
gehouden, beoogden de Staten van Friesland de grondslagen te verkrijgen
voor een belastingheffing door "quotisatie", door berekening van de door
iedere ingezetene, naar de mate van zijn welstand en zijn gezinssamenstelling, te betalen belasting. Deze nieuwe koers hield verband met de politieke
woelingen van 1748, waarbij de ontevredenheid van de bevolking over de r e gering en de belastingpachters tot uitdrukking was gekomen. Begin 1749 nu
wordt een registratie van de gezinshoofden verricht, met vermelding vanberoep en gegoedheid van het gezinshoofd, en van het aantal gezinsleden,
verdeeld in de leeftijdsklassen boven en beneden 12 jaar. De aldus verkregen gegevens dienden de Franeker hoogleraar Ypey tot berekening van de
toe te passen belastingtarieven.
De belasting moest in totaal ƒ 900. 000 opbrengen. Nadat op deze wijze centraal voor elke stad of grietenij het te betalen aandeel was vastgesteld, was
het de taak van de plaatselijke overheden, in het register voor elke belastingplichtige het voor zijn rekening komende belastingbedrag op te nemen 8).
Het Quotisatie-cohier voor Lippenhuizen nu vermeldt in de kolom "Hoofden
der familiën en hun bestaan" onder meer: "Oeds Sjoerds, een kleyne boer,
suinig in staat". Zijn gezin bestaat uit het echtpaar en drie kinderen beneden 12 jaar. Als Oeds' aandeel in de belasting is vermeld een som van 28
caroliguldens 5 stuivers. Hij ís daarmee 6 cgld zwaarder belast dan bij v.
een op dezelfde bladzijde voorkomende "kleyne boer, suinig gesteld", met
toch dezelfde gezinssamenstelling. Enkele andere daar vermelde dorpelingen met de omschrijving "een arbeyder, suinig gesteld" (beide "vrijgesel"),
zijn ieder genoteerd voor 7 cgld 17 st. , een "schuite voer der, welgestelt"
(gezin 4 personen boven 12 jaar) wordt voor ruim 37 cgld opgenomen. De
sleutel van de berekening moge minder duidelijk zijn dan die van moderne
belastingtarieven, — de uitkomst is misschien lager.
In de stemcohieren is Oeds Sjoerds niet te vinden; eigenaren van kleine bedrijven komen daarin vaak niet voor ").
Ook vinden wij hem niet onder de lidmaten van de Hervormde kerk; wel
daarentegen zijn vrouw. In de "Lijst van ledematen, die of na vertoonde Attestatiën, of na gedane Geloofs Belijdenis in de gemeenschap der kerke J . C .
tot Ureterp en Sygerswoude zijn aangenomen" komt over 1722 de inschrijving voor: "Den 26 Julius, Hiltje Oedses, Huisvrouw van Oeds Sjoerds, met
attestatie van Lippenhuizen". Bij deze boeking is naderhand aangetekend:
"Vertrokken met Attestatie naar Makkinga den 14 April 1774". Van daaruit
vertrekt zij 1 mei 1776 naar Wijnjeterp-Duurswoude.
De verhuizingen, althans de laatste, hangen vermoedelijk samen met het
feit dat Oeds Sjoerds niet steeds boer is gebleven. In een obligatie (schuldbekentenis), geregistreerd voor Daniël de Blocq Lycklama à Nijeholt, grietman van Opsterland, en Benedictus van Teyens, secretaris, d.d. 24 aug.
1777 verklaren "Oeds Sjoerds, chergier, en Hiltje Oedses, Egteluìden woonachtig tot Duirswold, deugdelijk schuldig te wesen aan Grietje Sygers, ongehuwde en meerderjarige Dochter, wonende tot Wijnjeterp, de Somma van
Twee hondert Caroliguldens van XX stuivers 't stuck, causa gereede op In11
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tres verschotene penningen". Chergier of cherger — ik vond ook chercher — :
iemand die belast was met de inning van accijnzen, maalgelden, havengelden, enz. Men kan het ook uitdrukken zoals de achterkleinzoon van Oeds
Sjoerds het in 1843 over zijn overgrootvader neerschrijft: "comies of opzigter der belasting".
Van de drie in 1749 aanwezige kinderen zullen wij aanstonds Oeds, van 1740,
nader ontmoeten. In 1751 of 1752 is in het gezin nog een zoon Gerben geboren, die geschiedenis heeft gemaakt wegens een jegens hem in 1767 ingestelde vervolging wegens beweerde diefstal van twee korven met bijen onder
Oosterwolde. Maar de jongen weet zijn onschuld aannemelijk te maken en
wordt bij sententie van het Hof van Friesland d.d. 9 december 1767 van
rechtsvervolging ontslagen -*•"'.
Het geboortejaar van de vader is 1716; zijn over lijdensjaar valt — naar uit
de Reëelcohieren blijkt — tussen 1789 en 1794. Zijn vrouw Hiltje heefthem
in ieder geval overleefd en is, hoogbejaard, te Bakkeveen gestorven omstreeks 1797 n ) .
4. Oeds Oedses de Oude, Oeds II (1740-1819); zijn omgeving, de houtcultuur
In het doopboek van Lippenhuizen, dat pas in 1747 begint, is zijn naam niet
te vinden. In 1810 overlijdt hij, zeventig jaar oud. Zijn geboortejaar staat
daarmee wel ongeveer vast: 1740 of 1739. Hij trouwde met Aukjen Gaukes,
dochter van de Bakkeveense schipper, veenbaas en winkelier Gauke Jelles,
die in 1739 met Ytje Remmelts, van Wijnjeterp, in het huwelijk was getreden; een man, volgens het quotisatieregister "matig in staat" en. met 29 cgld
19 st. gequoteerd. Het huwelijk tussen Oeds en Aukjen is in 1772 in het
kerkje van Duurswoude gesloten, waar de bruid in 1745 ook was gedoopt.

•s
; • * .
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e-'^^f^Jiv-r.
Kerkje Duurswoude "achterzijde'
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Duurswoude bestaat in die jaren uit niet meer dan een "twaalftal verspreide
huizen langs de weg en tusschen de zandbouwlanden en bosschen". Aldus
Van der Aa in 1841, maar een eeuw eerder zal het niet anders zijn geweest.
En was er daar dan toch een kerkje? Duurswoude maakte kerkelijk één geheel uit met Bakkeveen. de Molenbuurt en het Voorwerk. Telt men alles
mee, dan zijn er (in 1841) 130 huizen en 650 inwoners. Om deze dorpen of
buurten heen ligt — in 1841 zo goed als 50 of 100 jaar eerder — "eene zeer
groote uitgestrektheid van woeste, veenachtige heidevelden, die inzonderheid tot schapenweiden dienen". Van die rust — maar zonder de schapen —
vindt zelfs de toerist van 1973 nog iets terug: de "heide van Duurswoude",
het oude kerkje, eenzaam in het landschap, even van de "grote" weg naar
Bakkeveen af, een oase van rust.
Waarschijnlijk van zijn huwelijk af vinden wij Oeds Oedses in Bakkeveen,
aan de vaart, die dan weinige jaren eerder is verlengd tot Haulerwijk. De
verveningen zijn nog in volle gang; het dorp heeft daaraan zijn ontstaan te
danken. Weliswaar wordt al in de 13e eeuw van een Bakkeveen melding gemaakt, dat meer naar de kant van Duurswoude gelegen moet hebben. Reeds
circa 1225 werd daar een aan Maria gewijde kerk gesticht.
Maar Winsemius t . a . p. moet in 1622 vermelden dat er maar twee huizen
meer in dat Bakkeveen te vinden waren. De vermindering is toegeschreven
aan de gevolgen van platbranden en plunderen van dorpen in deze streek
door de Spanjaarden in 1582. Pas omstreeks 1650 begint de vestiging aan de
vaart, in samenhang in et het vorderen van de verveningen. En zo kan Jacobus Kok in 1786 12) vermelden, dat "dit Dorp. of liever het Huis, welke den
naam draagt, merkelijk verbeterd is door eenige Eigenaars, aan welke het
thans in gemeenschap behoort, door het graaven van eene diepe, wijde en
lange vaart, van veel dienst, onder andere, tot het vervoeren der Turf.
welke hier meenigvuldig wordt gegraaven. Het Turfland, hier en om streeks.
geniet het voordeel dat het afgegraven zijnde, tot Bouwland kan worden aangelegd. Het huis te Bakkeveen is zeer vermaaklijk door hooge plantaadjen
en lustige wandeldreven".
Ook Winsemius schreef anderhalve eeuw eerder al over de "vermaeckelijcke
Bosschagiën" van Opsterland. Vermoedelijk moet reeds toen van aangeplante houtopstanden sprake zijn geweest, niet van een overblijfsel van de oorspronkelijke bossen. Van der Molen 13) neigt tot deze mening op grond van
een aantal door hem gegeven citaten uit koopakten uit de eerste helft van de
17e eeuw. Maar pas in de 18e eeuw komt in deze grietenij cle boscultuur op
groter schaal op gang, en vermoedelijk is die meer systematische ontwikkeling' juist in Bakkeveen begonnen! J. H. Knoop 14) schrijft in 1763:
"Zommige Heeren in Friesland hebben zedert 25 à 30 jaren . . . gepractiseerd op hunne Landgoederen in de schraale Sand- en Heidgronden Pijn- en
Denne-boomen te zaaijen, en de Boomen dus, zonder verplanting, te laten
opgroeijen. Gelijk onder andere de Hoog Wel Geboren Heer J r . E.H. van
Burmania. voor deezen Raadsheer in 't Hof van Friesland, op zijn HWG Buitenplaats te Bakkeveen ondernomen heeft en 't welk schijnt wel te willen gelukken, gelijk ik zelfs gezien hebbe". Van der Molen, die het citaat geeft 1°),
tekent daar bij aan: "Dat wier doe dus hwat nijs". Pas later vindt in Olterterp en elders deze boscultuur navolging, naar ook blijkt bij Van der Aa.
13
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5. Zijn gezin; zijn activiteiten
Veengronden, bouwland en "plantaadjen". Dat zijn de zaken die Oeds Oedses
over een periode van 1777-1805, blijkens tientallen geproclameerde koopakten, in deze streek in eigendom heeft verworven. Men kan daar nog bijvoegen: weiland, een "huis en hoef", een vallaatshuis, een tol, een trekpad
langs de vaart, een stuk van de vaart zelf. En men moet Bakkeveen als actieradius dan uitbreiden met Siegerswoude, Ureterp, Friesche Palen, Terwispel. Het gaat in totaal om vele tienduizenden vierkante Koningsroeden,
en om koopsommen, die in vergelijking met de tegenwoordige verhoudingen,
aanzienlijk zijn.
Omgekeerd komt Oeds Oedses geen enkele maal voor in de rechterlijke a r chieven ter zake van de opneming van gelden voor deze transacties; de enige
vermelding betreft de hiervoor aangeduide schuld ten laste van wijlen zijn
moeder.
Maar Oeds Oedses was, naar uit de akten blijkt, reeds i n d e beginperiode
van zijn activiteiten "vallaatsman" (sluismeester) en tevens "hospes" of
herbergier te Bakkeveen. Bakkeveen was in een periode van vooruitgang;
het werk kan Oeds Oedses een behoorlijk bestaan hebben gegeven. Na 1781
vinden wij hem in de akten meestal alleen vermeld als "veenbaas op Baccaveen"; ook hier lag uiteraard een bron van inkomsten. Weer latere aanduidingen in de akten zouden kunnen wijzen op een geleidelijke wijziging in zijn
activiteiten; eerst is het nog "huisman en veenbaas", tenslotte alleen maar
"huisman".
Zo hebben wij Oeds Oedses al wat nader gelokaliseerd. De kaart van Schotanus, van 1693, vermeldde al het "logement" en het "vallaat". Hier was
dus het huis van de "vallaatsman", de sluiswachter. Daar zijn tussen 1773
en 1787 de zeven kinderen in het gezin geboren, van wie er maar drie volwassen v/orden: Gauke Oedses, Oeds Oedses en Ytje\Oeclses, alle vernoemd
naar een grootvader of grootmoeder.
Wij zien de tweede zoon Oeds in de jaren 1798-1800 — hij is dan nog vrijgezel — als schoolmeester te Bakkeveen; zijn broer Gauke is onder Bakkeveen in het boerenbedrijf. Hij is ongetrouwd en heeft in de omgeving de
faam. van ongemeen sterk te zijn: zes een kwart voet lang. en zwaar naar
evenredigheid. En, zoals in 1843 nog over hem getuigd is, "sterk buitengewoon; zes loopen rogge of vijf Nederlandscho Mudden rog droeg dezelve op
een Egge-hout op zijn schouders rond om het huis". Maar hij was "ongemeen zachtaardig en goed, verdraagzaam jegens anderen".
We zien in Bakkeveen, in 1973, nog steeds de sluis en nog steeds een café
(niet het oude logement), waar in het seizoen des zaterdagsavonds dansmuziek is van een echte "band". In de zomer is het op dat punt van het dorp
rommelig-druk door de vakantiegangers, van wie de meesten zitten verkiezen boven bewegen; en bij bewegen denke men dan nog veeleer aan per auto
langs de smalle rijwegen dan te voet of per fiets ergens opzij.
Het kanaal is niet meer, zoals in 1838 (en later) "de vaart in welke dagelijks vele schepen af- en aan varen, ter afvoering van de turf, waardoor er
gedurende een groot deel van het jaar veel beweging en werkzaamheid" te
bespeuren viel. Het dient uitsluitend voor de waterafvoer. Al in 1930 schreef
14
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Van der Wielen, dat de vaargelegenheid in "de bovenpanden van dit kanaal
zeer veel te wenschen over (laat), en vraagt dringend om verbetering" 16).
Die vraag is verstomd. Het kanaal ligt roerloos, er zijn waterlelies en andere planten, het is omzoomd door oude eiken tussen weg en water.
Oeds Oedses lijkt een werkzaam man te zijn geweest, die een schrander beleid moet hebben gevoerd, waarbij mogelijk de omstandigheden — met name
het in en om Bakkeveen beschikbaar komen van onroerend goed uit handen
van eigenaren die hun bezit geleidelijk afstootten — hem in de kaart kunnen
hebben gespeeld. Over de verhoudingen in de grondeigendom in Opsterland,
met name in en om Bakkeveen, moeten hier enkele opmerkingen gemaakt
worden.
6. De eigendomsverhoudingen te Bakkeveen ca. 1750-1800
Vele malen kan men vermeld vinden dat het klooster Mariëngaard oudtijds
uitgestrekte bezittingen had onder Bakkeveen. Maar al omstreeks 1600 zien
wij de oude kloosterlanden met de bijbehorende venen in handen van de families Van Teyens en Van Aylva. Deze namen kwamen wij al tegen onder de
contractspartijen van de "Drachtster compagnons" in 1649.
De verschuivingen in eigendoms- en daarmee machtsverhoudingen in de 17e
en 18e eeuw zijn globaal vermeld bij Van der Wielen 17). Ik neem de draad
der ontwikkeling weer op bij de jaren van Oeds Oedses. In die jaren schrijft
Jacobus Kokl 2 ) over het "merkelijk verbeterd" zijn van "dit dorp, of liever
het Huis, welke de naam draagt", en wel "door eenige Eigenaars". Wie waren zij, en komen wij ze tegen in de akten waarbij Oeds Oedses als koper
optreedt?
Veelal blijkt in deze akten — met name bij gronden of venen, niet in Bakkeveen gelegen, maar bijv. onder Ureterp, Terwispel, enz. — dat de verkopers ambachtslieden e.d. uit die dorpen zijn: een veenbaas, een "coopman",
een mr. bakker, mr. gortmaker, mr. molenaar, m r . brouwer. Ook ontmoeten
wij een combinatie van Leeuwarder en Amsterdamse kooplieden. Éénmaal
treedt het kerkbestuur van Oldeboorn ons als verkoper tegemoet; bij een
boerderijtje onder Duurswoude is het een lid van de familie Van Burmania,
weer elders drie gebroeders Van Teyens. Maar een groot aantal malen zijn
de verkopers "Allard van Scheltinga te Arum en de andere compagnons van
Baccaveen". Enkele malen worden deze compagnons in een uitvoerige opsomming allen vermeld. Dan zijn het, naast Scheltinga, alleen namen uit
adel en patriciaat: W. F. Schratenbach van Burmania (als erfgenaam van zijn
ouders Van Burmania - Bsse Thoe Schratenbach), Graaf van Wassenaar tot
Wassenaar Twickel, Reinhard van Lijnden, mede namens zijn kinderen (als
erfgenamen van hun moeder Y. van Boelens); voorts de erfgenamen van "den
Secretaris Abelus Wiarda" en tenslotte erfgenamen en rechtverkrijgenden
van Daniël de Blocq Lycklama à Nijeholt, met namen als: Van Bouricius,
Thoe Schwartzenberg, Van Glinstra, enz. In de laatste jaren van Oeds Oedses' aankoop-activiteiten vindt men als verkoper alleen maar Allard Scheltinga genoemd.
Deze "compagnons van Baccaveen" zijn de rechtverkrijgenden — via koop,
erfopvolging, aanhuwelijking — van de compagnons van 1649. In 1778 waren
15
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er nog een achttal eigenaren 1 ' onder wie de bovengenoemde (c.q. hun
rechtsvoorgangers). Bijna geen hunner behoort tot de families die in F r i e s land een overheidsambt hebben bekleed. Meestal ging het om mensen, die
"door koop of erfenis een stuk grond verkregen om den jachttijd of den zomer op hun buitenverblijf door te brengen. Na 1800 zijn de meeste dezer
geslachten weer uit Friesland verdwenen" 19).
Ook Allard Scheltinga heeft na het begin der 19e eeuw als eigenaar geen
sporen in Opsterland achtergelaten. Slechts zijn naam leeft voort in Allardsoog, de naam van de volkshogeschool 20). Omstreeks 1800 was hij na
geleidelijke aankoop van de aandelen van zijn "compagnons" enig eigenaar
van het "merkelijk verbeterde Huis" te Bakkeveen met bijbehorende gronden geworden. De kentering der tijden in politiek opzicht had hem inmiddels
niet ongemoeid gelaten. Hij, die zich in 1779 uit Harlingen op "het slot" had
gevestigd, nam in 1787 als kapitein van een vrijkorps deel aan een oproer
te Franeker. Het wettige landsbestuur verklaarde hem daarna "voortvluchtig" en zijn inboedel werd aan den lande vervallen verklaard. Pas in 1799
zien wij hem op het slot terug. Het had lang leeg gestaan en de mooie zonnewijzer van 1750 was in 1787 "door snaphaanschoten deerlijk geschonden
en ontsierd geworden", als gevolg van "de vernielende woede van een opgeruid gemeen", aldus Van der Meer 18). Hier zal, zoals Van der Molen 21)
aantekent, op een soort volksgericht zijn gedoeld. Naderhand verkocht Scheltinga het slot aan de voormalige grietman van Opsterland, Reinhard van
Lijnden 22).
7. Het grondbezit van Oeds Oedses
Tegen de achtergrond van het voorafgaande behoeven wij bij de aankopen
door Oeds Oedses tussen 1777 en 1805 niet lang stil te staan. Wat was financieel, en overigens, de betekenis van zijn transacties? Ik splits deze
hierna in drie groepen, en teken voorafgaand nog aan dat een "koningsroede"
een lengte had van 3. 91278 meter 23). ç[e vierkante koningsroede (kr2) is
daarmee 15.31 m2. Een pondemaat is 240 kr2 of 36.78 are. Een morgen
was in deze streek 2\ pondemaat of ruim 0. 9 ha.
De koopsommen zijn uitgedrukt meestal in carolusguldens (cgld) van 20 stuivers, soms in goudguldens (ggld) van 28 stuivers. Enkele malen vind ik in
de akten de öppervlaktemaat "mad" gebruikt. Het betreft hier de oppervlakte, die een maaier geacht kon worden in één dag te maaien; veelal wordt
hiervoor \\ pm of ca. 55 are aangenomen. Een zeer goede maaier kon 2 pm
per dag halen. Zo is ook de voor turf gebezigde aanduiding voor een bepaalde eenheid (een dagwerk) een variabel begrip: hoeveel turven kan een veenarbeider per dag steken? Zijn kunde en de kwaliteit van het veen speelden
uiteraard een rol. Van Dale geeft als maatstaf aan: 6.000 å 12.000 stuks;
Van der Molen vermeldt, dat in het Fochteloër veen thans wordt aangenomen: "40 stok of 12. 800 turven" 2 4 ) .
Met "leijen" tenslotte worden bedoeld veengronden, waar het hoogveen is
afgegraven, maar waar nog winbaar laagveen over is. Wordt ook dit uitgegraven, dan blijven petten of petgaten over.
Op de agrarische eigendommen heeft betrekking ongeveer de helft van het
16
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vijf en twintigtal aankopen dat is onderzocht (huis, hoef en bosch; land met
boomen c. a. ; weiland; huisenge met schuire en plantagiën; land en bosch).
Meestal betreft het objecten ten westen van het dorp Bakkeveen en ten noorden van de "riedweg naar Duyrswoude"; voorts de "grote Kerke zes", zijnde
zes maden onder Terwispel; ook grond onder Duurswoude. Maar zelden
komt het voor, dat naast de koopsom ook de totale oppervlakte is vermeld.
Dat ontneemt ons een oordeel over een prijs van bijv. 190 ggld voor een
"huis, hoef en bos"; 562 ggld voor weilanden; 623 cgld voor "huisenge en
schuure met de vrije plaatse van dien, hovenge, boomen en plantagie"; 70
ggld voor 2/3 aandeel in een "huisinge met sijn hovinge" enz. Is de oppervlakte in deze categorie wel vermeld, dan noteerde ik voor een perceel land
met "boomen en plantagiën, naar naam en faam groot l y 3 morgen" de som
van 180 cgld, dat is dan ca. 150 cgld per ha. Percelen "land en bosch" tot
een totale oppervlakte van 11.100 kr2 of ca. 16 ha worden in 1800 door Oeds
betaald met 1174 cgld, of krap 75 cgld per ha. Er is prijs- (endus waarschijnlijk kwaliteits) ver schil.
Niet steeds treedt Oeds op als koper, ook vinden wij hem als (met voordeel
gehandeld hebbend) verkoper. De eerder bedoelde "grote Kerke zes" onder
Terwispel, gekocht in 1796 uit handen van een curator in een desolate boedel, worden in 1802 weer verkocht voor 1993 cgld; de aankoopsom had zes
jaar eerder 562 ggld bedragen.
Bij de veengronden betreft het bijna uitsluitend aankopen van veen "zonder
grond, zand of zooden", m . a . w . uitsluitend boven veen, om af te graven. Het
rechtskarakter (was er sprake van onroerend of van roerend goed?) is in de
19e eeuw meermalen de inzet van een rechterlijke procedure geweest; dit
voor de toepassing van de wet van Frimaire An VII, die h.t. 1. pas door de
Registratiewet 1917 werd vervangen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat
hier sprake was van verkoop van (toekomstig) roerend goed (arresten van
15 april 1864 PW 4449; 3 jan. 1867 PW 5081 en 15 jan. 1892 PW 8165). Blijkens de opneming in de proclamatieregisters en de formulering der akten is
daarover in Oeds Oedses' tijd, maar ook later nog wel, anders gedacht.
In de akten komen uitvoerige regelingen voor, over aanleggen en openhouden
van wijken, aanleg van leidijken (om het afstromende water tegen te houden),
regeling van doorvaartrecht voor naastliggers, en voorts een termijn waarbinnen de vervening moet zijn geschied, veelal 30 of 40 jaar. Bij totalisering' van deze aankopen — alle van de "compagnons van Baccaveen", voor
wie Scheltinga optreedt — kom ik tot een oppervlakte van ca. 4. 000 à 4. 500
kr2; de totale prijs van 675 cgld. De prijs per ha zou dus ca, 100 cgld bedragen.
Bij latere aankopen — van Allard Scheltinga, de enige dan resterende "compagnon" — wordt in totaal ruim 1.600 kr2 gekocht voor ruim 675 cgld, een
prijs per ha van ca. 140 cgld.
Bij een aankoop van veen mèt ondergrond gaat het om ca. 660 kr2 (of ongeveer 1 ha) voor niet minder dan 247 ggld. Maar hier werd èn veen, èn (potentieel) bouwland verkregen!
In de hiervoor bedoelde gevallen betrof het steeds veen, gelegen onder Bakkeveen. Maar tussen 1783 en 1793 richt hij zijn activiteiten mede op hoogveen "op de Haule", dus in de pas later in exploitatie genomen gebieden
17
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zuidoostwaarts van Bakkeveen. Ook hier betreft het weer alleen "bovenveen". De prijzen zijn echter een groot veelvoud van de prijzen van het eerder genoemde veen. Ik noteerde uit vier akten als eenheidsprijzen per kr2
achtereenvolgens 1.2 cgld (voor 759 kr2); 1. 18 cgld (voor 553 kr2); 2.2 cgld
(voor 538 kr2) en 18 stuivers (voor 2340 kr2). Door elkaar zou dit, bij omrekening, neerkomen op 6.4 ha tegen 760 cgld per ha "bovenveen". Het is te
hopen dat eens een studie, gewijd aan alle aspecten van de hoogveenexploitatie in deze streek het licht zal mogen zien, waarin ook de prijzen behandeld zullen worden. Bij gebreke van nadere verklaring is men geneigd de
enorme verschillen in verband te brengen met de ligging (eenvoudiger of
moeilijker transport) en met verschil in "verwachtingswaarde".
Bij de derde categorie (ander onroerend goed) betreft het een eenmalige s i tuatie. Bij akte, geproclameerd 13 maart, 11 april en 18 sept. 1799 koopt
Oeds Oedses van Allard Scheltìnga en de andere — ditmaal met name aangeduide — compagnons van Bakkeveen een complex onder Friesche Palen.
Met deze aankoop wordt in zekere zin de vestiging van zijn nageslacht niet
meer in de oude omgeving (Bakkeveen-Duurswoude), maar in Friesche Palen en Ureterp ingeleid. Het gaat hier namelijk om de verkrijging van het
vallaatshuis te Friesche Palen, "zijnde een Herberg, Schuure en hovenge
en twee campen land, met een gedeelte leijen". Gelijktijdig wordt aangekocht "het Tolhek aan de Friesche Paaien, met den weg, loopende Zuidwaarts van den Lijkweg tot Noordwaarts aan de vaartswal, bevoorregt met
de invordering der Tollen en walgelden van goederen, uit Groningerland komende". Ook wordt bij deze akte een gedeelte van de Ureterpstervaart aan
Oeds Oedses verkocht, van de Friesche Palen tot de (enkele km oostelijk
gelegen) Krommehoek; in de koop hoort tevens "het trekpad, ter breedte van
vier voeten". De koper moet het vallaat, de bruggen, de weg en het tolhek
voor zijn rekening onderhouden.
De koopsom bedraagt niet minder dan 7655 cgld, een som waarvoor men
toen in deze streek ook 50 å 100 ha land had kunnen kopen. De verklaring
van het hoge bedrag ligt in het feit, dat de eigenaar gerechtigd is tot de
sluis-, tol- en walgelden. De vorige eigenaren hadden deze rechten verpacht, en wel voor jaarlijks 651 cgld voor de sluisgelden, 60 cgld voor de
huur van de herberg' en vallaatshuis, 26 cgld voor de tol.
De objecten kwamen alle met mei 1800 vrij van de pacht. Later zal blijken,
dat Oeds Oedses junior gedurende een aantal jaren in het vallaatshuis heeft
gewoond en daar sluismeester is geweest. Het tolhek c a . had Oeds senior
in 1800 al weer voor 1200 cgld verkocht.
Wij kunnen thans een schatting maken van het totaal door Oeds Oedses geinvesteerde en van wat hij daarvoor verwierf. In totaal heeft hij circa 36 ha
land, veen, enz. aangekocht voor ongeveer 8000 cgld; daarnaast heeft hij
niet qua grootte gespecificeerde objecten aangekocht voor in totaal ca. 1400
cgld; bij omrekening zou men hier tot nog eens ca. 15 ha oppervlakte kunnen
komen, totaal dan ca. 50 ha. Tenslotte is er dan nog de aankoop van het
recht tot sluisgeld- en tolheffing, met enig onroerend goed daarbij, voor
rond 7600 cgld. Een investering waarvan het belang dus even groot is als
voor de aanschaffing van die mogelijk totaal 50 ha gronden.
18
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8. De laatste jaren van Oeds Oedses
Bij zijn laatste grote aankoop is Oeds Oedses een zestiger. Enkele jaren
later zien wij hem nog als koper van kleine percelen boven veen ("hebbende
naast zich 't algemeene schapeveld") en van een perceeltje leyen, "gelegen
agter des koopers vallaatshuis te Ureterp tegen de scheiding van Groningerland". Na die tijd vinden wij hem niet meer in de rechterlijke archieven.
Dat betekent evenwel geen "otium". Vergeten wij niet dat Oeds Oedses in de
vele jaren, die volgden op zijn periode van "hospes en vallaatsman", boer
is geweest en dat hij dat bedrijf tot zijn dood heeft uitgeoefend. Eerst met
bijstand van Oeds, zijn tweede zoon, en na diens huwelijk, in 1802, met de
hulp van de ongetrouwd gebleven zoon Gauke, die dan bij de ouders inwoont
in een boerderij van L.P.Roorda uit de Noorderdrachten.
Hoe leeft dit gezin omstreeks 1810, wat hebben wij ons van een boerenbedrijf in deze streek voor te stellen? Het antwoord volgt al enigszins uit wat
over de streek en de grondtransacties van de oude Oeds werd vermeld. Op
de oudere uitgeveende gronden is geleidelijk landbouw ontstaan; soms ook
zijn die gronden later weer tot heide geworden; er zijn lage gronden die als
weiland dienen. Er is verder boscultuur; herhaaldelijk lezen wij in de akten
over de "enterije" waartoe een verkoper bijv. nog enige tijd gerechtigd
blijft. En bij dit alles komen de vervenersactiviteiten, die dikwijls niet los
te denken zijn van de werkzaamheden in het eigenlijke boerenbedrijf. De
woontocstand in de boerderij is, naar begrippen van nu, primitief, ook al is
de boer welgesteld te noemen.
Tegen deze algemene achtergrond komt het gezin van Oeds Oedses en Aukjen Gaukes nu duidelijk uit. Zij wonen in Westerbakkeveen, aan de noordzijde van de vaart die op de Schotanus-kaart voorkomt als Duerswolder
Vaart, maar waarvan de topografische kaart van 1970 geen melding meer
maakt. De boerderij kijkt op die vaart uit; men komt binnen door een klein
voorhuis. In de woonkamer staat de eiken kast met vier deurtjes en een lade: de bergplaats voor een veertig beddelakens en zeker 20 kussenslopen,
de meeste met de initialen van Aukjen Gaukes. Daar staat ook een kleiner,
verlakt Hollands kastje, met alweer kussenslopen, pculdoeken, lijfgoederen.
Het oude pulpitium bergt de tientallen koopakten en testamenten; maar ook
liggen hier "gereede gelden", waaronder wat gouden dukaten, en obligaties
wegens vorderingen ten belope van (in 1813) ca. ƒ 5000. Ook is hier de bergplaats voor de zilveren theelepels en de "overzilverde messen en forken".
De eiken klerenkist, waarover een kistekleed, bergt het "zondagse goed":
van Oeds bijv. een "blaauwbont baaitie met 20 zilveren knopen", van Aukjen
het zilveren oorijzer, de streng gitten, gouden sieraden. En dan zou nog
een oneindig lijkende opsomming gedaan kunnen worden van allerlei manskleren en, voor Aukjen, "9 hemden, 39 mutzen, 21 kantmutzen, acht moukes" en verder doeken, bontgoed, handschoenen, hoeden, zonhoedsvoeringen, jakken, kousen, enz. Maar in die kist liggen ook de voorraden linnen
en vlas: 28 meter ongebleekt linnen, 33 meter gebleekt fijn linnen, 10 kg
grof en 10 kg fijn vlassen garen, 12 kg gehekeld vlas, 2\ kg wollen garen.
In deze kamer ook slapen Oeds en Aukjen, achter de paarsgroene bedgordijnen; daar staan ook de tafel en "negen gemeene stoelen". Geen wandver19
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siering stoffeert de kamer. Maar er zijn wèl de talloze voorwerpen die bij
het dagelijkse leven behoren: de verlakte koffieketel, een theekastje met
toebehoren, stoven, de staande klok met houten kast; boraen, kommen, roem e r s ; een bijbel met zilveren sloten.
Dit is de ruimte voor het dagelijkse leven van Oeds en Aukjen. Daaronder
de kelder met de melkpotten, kruiken, een vat met gezouten vlees, 60 kg
gerookt spek. Bij het huis, in de "karnehenne": een karn met koperen hoepels, een tobbe, de bascule met gewichten, de scharen voor het schaapscheren, het. juk met de emmers. De schuur achter het woonhuis geeft een
verdere kijk op de bedrijfsapparatuur: grepen, hooivorken, een hakselbank,
kruiwagens, een wagen niet beslagen wielen, een kleinere wagen, een trog,
zeisen. Op het erf de slijpsteen, een oude praam, een ploeg, stapels turf,
bakken en planken.
's Zomers op het veld vinden wij een twaalftal koeien, wat kalveren, twee
varkens; in het bedrijf lopen mee een schimmel met veulen, en nog enkele
paarden. En natuurlijk houdt Oeds Oedses schapen; het zijn tachtig van de
in oude akten en beschrijvingen zo dikwijls vermelde "Drinten" of Drentse
heideschapen. Daarvoor is er de ruimte: alleen al het "grote Baccaveenster
schapeveld" is in lengte en breedte ongeveer een uur gaans 25) t
Bij de boerderij lopen kippen. En als produkten van Oeds' bedrijf kan men
in de Mieuwmeer, niet ver van waar het echtpaar woont, normaal vele tientallen dagwerken turf zien staan. De exploitatie onder Haule laat veel grotere cijfers zien. En wat zijn de landbpuwprodukten? Rogge, boekweit, haver, aardappels, bonen.
Gauke Oedses staat zijn ouders in het bedrijf bij, zijn loon is ca. ƒ 50. - per
jaar. De meid verdient de helft, de twee jongens die als veehoeders optreden moeten het stellen met een loon, berekend naar voor ieder ongeveer
een gulden in de maand. Dan zijn er nog de lonen aan veenarbeiders voor
het maken van turf en baggelaar.
Zo is de oude Oeds ons nog iets nader gekomen. Hij moet gewerkt hebben
zolang het voor hem dag was. Van zijnouders kan hij alleen een boerderijtje
onder Lippenhuizen geërfd hebben, dat hij in 1802 voor 880 cgld verkocht
heeft. Aukjen Gaukes, zijn vrouw, had geen rijkdom aangebracht of later
geërfd. Haar vader, in 1749 alleen maar "matig in staat", wordt in 1777 in
het Personeel Cohier doorgehaald met de aantekening: "Is verarmt en heeft
niets in bones" (sic), Deze arme schipper had echter letterlijk en figuurlijk
het hoofd boven water gehouden: in 1782 kocht hij nog een schip, — maar na
zijn dood moest de laatste termijn van de koopsom door schoonzoon Oeds
voldaan worden.
Oeds' werklust en zijn kunde hebben hem, de zoon van een kleine boer, aanzienlijk vooruit gebracht. En dat in de 18e eeuw, toen juist het groot-grondbezit in Opsterland zich nog steeds uitbreidde ten koste van het bezit van de
kleine eigenaren 2 " ' .
In zijn omgeving behoort hij tot de vooraanstaande ingezetenen. Hij is één
der ca. vijftien ondertekenaren van een "Declaratoir", op "8 Augustus 1797,
3e Jaar der Revolutie in de Grond-vergadering No. 6 te Duurswold" vastgesteld door de Stemgerechtigde Burgers, . . . "niet om het Ontwerp van Constitutie te beoordelen, maar om hetzelve met JA! goed-, of met NEEN! af
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te keuren" (en zij keuren dit "allerverderflykst voortbrengzel der listigste
Staatkunde" eenstemmig af).
Tegen het einde van zijn leven wordt hij "zukkelig en zwak". In 1809 mag
hij nog de geboorte — in, althans in de buurt van het vallaatshuis bij de
Friesche Palen — van een kleinzoon beleven, die in de mannelijke lijn de
enige zal blijven en die wederom Oeds Oedses heet. Op 18 november 1810
komt hij te overlijden; zijn weduwe blijft in het huis, naast Gauke wordt een
knecht als hulp aangetrokken.
Van Nederlandse inlijving bij Frankrijk zal de oude Oeds, die ook kort voor
zijn overlijden nog "zijn verstand en onverwarde spraak" had, nog weet gehad hebben. Na zijn dood volgen verdere bewogen jaren. Als zijn weduwe,
Aukjen Gaukes, 25 juni 1813, is overleden, luiden in de akte van inventarisatie de schattingsbedragen nog in francs en centimes. Maar de tocht naar
Rusland behoort dan al tot het verleden, ook al heeft Napoleon zich op de
velden van Liitzen en Bautzen nog weer weten te handhaven.
Het door het echtpaar nagelaten bedrijf houdt op een bedrijf van de familie
te zijn, als in 1814 ook de zoon Gauke Oedses komt te overlijden, amper 40
jaar oud. Dån hebben de Mogendheden inmiddels beslist dat Nederland en
België verenigd zullen worden. Europa — daarbij ook Nederland — staat op
de drempel van een nieuwe tijd. Maar op de door de jonge Oeds Oedses met
zijn schoolmeestershand op 10 juni 1814 opgemaakte "Lijst van genoodigden
ter begraving" van zijn broer Gauke komen de familieleden, buren en vrienden toch allen nog voor met vermelding van slechts hun voornamen en patronymica: de ooms Sjoerd en Tjalling Oedses, de oom van moederskant
Jelle Gaukes, de vrienden en buren Sytse Binnes, Aise Jochems, Bartele
Sanders, de logementhouder en tolbaas aan de Friesche PalenFolkertRienks
en nog een twintigtal anderen. De naamgevingen, uit kracht van de Napoleontische wet van twee jaar eerder, waren hun blijkbaar nog niet op het lijf
geschreven. De drempel van de nieuwe tijd hadden zij in dit opzicht nog niet
gezien, laat staan wellicht de open deur naar de toekomst.
9, Oeds Oedses de Jonge, Oeds III (17.77-1835)
Bij de dood van zijn ouders, resp. 1810 en 1813, is hij midden dertig en
woont hij al sinds jaren niet meer in zijn geboorteplaats Bakkeveen, maar
in het nabij gelegen Ureterp, getrouwd sinds 1802. Voor zijn huwelijk had
hij zijn vader al enige jaren bijgestaan in het beheer van diens gevarieerde
vermogen (verspreide landerijen, bosbezit en veenderijen), dit tegen een
vergoeding van ƒ 100 per jaar. Waarschijnlijk was hij al eerder in de werkzaamheden gegroeid; tot circa 1800 immers woonde hij, vrijgezel, bij zijn
ouders in. Hij zal de tijd besteed hebben met wat de omstandigheden meebrachten; bijstand bij vallaat en logement, hulp bij boerenwerk en bij vervening. En blijkbaar enig jachtvermaak: op 30 september 1795 wordt hem,
tegen betaling van 1 cgld 10 st. een vergunning tot jagen met het korte geweer uitgereikt door H. L. Steensma, een lid van de juist ingestelde municipaliteit van Opsterland.
Rond de eeuwwisseling heeft Oeds de Jonge het huis van zijn ouders verlaten. Zijn vader had in 1799 het Friesche Paalster vallaat met het vallaats21
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huis, het trekpad, een stuk van de vaart enz. enz. gekocht, welk complex,
met mei 1800 uit de pacht kwam. Wij vinden dan de zoon van 12 mei 1800 af
in die sluiswachterswoning, samenwonend met zijn dan nog ongetrouwde
zuster Yttje Oedses. Mogelijk heeft Oeds in dat eerste jaar ook de iets oostelijker gelegen tol beheerd aan de weg die van Siegerswoude noordwaarts
Groningen ingaat en daar, bij de Friesche Palen, de vaart kruist. Hier was
vanouds de doortocht naar het noorden, en ook van dit complex was Oeds II
in 1799 eigenaar geworden. Het toltarief geeft inzicht in de aard van het
verkeer: wagens met vier paarden bespannen (4 stuivers tol), wagens met
twee paarden (2 st.), "chaisen" met één paard (1 st.), paarden zonder "Rijdtuig" (1 s t . ) . Verder mag gevorderd worden van "yder Beest 8 penningen,
yder Schaap of verken 4 penningen".
Lang kan deze tolperiode voor Oeds III niet geduurd hebben; al in het najaar
van 1800 heeft Oeds II de tol, het tolhek en de weg voor ƒ 1200 verkocht aan
de Friesche Paalster kastelein Folkert Rienks.
Maar ook vallaatsman is Oeds III niet lang geweest. Door de loop der omstandigheden raakt hij georiënteerd op het huisgezin van zijn buurman, Hylke
Hendriks, veenbaas en boer, die een 200meter westelijk van het vallaatshuis
woont, samen met zijn dochter Sjoukje. In 1782, eenjaar nadat zijn vrouw
— een schippersdochter, ook uit Ureterp — in het kraambed was gestorven,
heeft Hylke die door hem bewoonde "Veenplaatse Lands, met Huisinge,
Schuure, Hovenge, Boomen en Plantagie cum annexis" gekocht. Hylke is
onbemiddeld; koopt hij land dan moet dit gefinancierd worden of uit de verkoop van iets anders, of door een "obligatie" aan te gaan. Zo is het ook in
1782 geschied t. a. v. de koopsom van 2000 cgld.
In dat huis is het moederloze dochtertje Sjoukje opgegroeid. In 1800 is Oeds III
buurman geworden in het vallaatshuis; zij is dan 19, hij 23 jaar. Zij trouwen
in 1802; het echtpaar trekt bij Hylke in en als de vader een jaar later naar
Marum verhuist, blijven zij er wonen. Nadien koopt Oeds dit huis ("gequoteerd no. 240") van zijn schoonvader. Hier zullen Oeds en Sjoukje blijven,
hier ook worden hun beide kinderen geboren: een Oeds in 1809, een Aukjen
of Akke in 1812.

N. H. Kerk Ureterp
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Oeds de Jonge is in die jaren boer of — naar de term van de vele akten
waarbij hij optreedt— "huisman". Evenals bij zijn vader omvat dit begrip
heel wat meer dan het eigenlijke boerenbedrijf. Ook de zoon is immers vervener, en in 1808 wordt hij door aankoop mede-eigenaar en -exploitant van
het beurtschip van Bakkeveen op Leeuwarden v.v. , "met alle actiën, geregtigheeden, profijtelijkheden als van ouds". De vallaatseigenaar is in verband hiermee in de positie dat hij "te allen tijde, zoo wel bij nagt als bij
dag, het Bakkaveenster Veerschip in het op en afvaren aanstonds Tol vrij
zal moeten doorschutten".
Voorts is het in omvang niet te onderschatten beheer van de onverdeelde
boedel van zijn ouders van 1813 af op hem gevallen. Zijn zuster Yttje, nu
getrouwd en wonende in de Noorderdrachten, was in de legitieme gesteld en
volgens het testament van de ouders mochten zij en haar man zich niet met
het beheer inlaten. Door de scheiding van de ouderlijke nalatenschappen
— vermoedelijk al in 1816 — is deze situatie beëindigd.
10. Naar een nieuwe tijd; keuze familienaam
De politieke woelingen die Opsterland in 1795 en volgende jaren beroerd
hebben, zullen in het persoonlijk leven van de jonge Oeds mogelijk geen rol
van belang hebben gespeeld. Hij zou in 1795 en volgende jaren hebben kunnen behoren tot de schutters van het korps Bakkeveen-Ureterp, dat dan
liefst 42 man telt, ongerekend de officieren, sergeants, korporaals en trommelslagers. Over zijn gezindheid (patriot, oranjeman) is ons echter niets
bekend. En toen in 1797 in Ureterp de prinsgezinden van zich deden spreken
— Eekhoff heeft gesproken over "een dwaas oproer van Oranjegezinde ingezetenen" 27) _ W as Oeds de Jonge nog geen ingezetene van dàt dorp. De
lotswisselingen in de dan volgende jaren (de provincie Friesland heet van
1798 tot 1801 zelfs het Departement van de Eems) worden voorlopig besloten met de inlijving, 10 augustus 1810, van Nederland bij Frankrijk. De
grietenij Opsterland wordt bestuurlijk veranderd door een indeling in vijf
mairieën, waaronder die van Ureterp. Dåàr heeft Oeds in elk geval een gewichtige stap gezet. Voor de maire verschijnt op 21 februari 1812 Oeds
Oedses, — en wel voor het laatst met slechts díe naam. In koopakten en andere stukken hebben wij hem tevoren meestal gevonden als Oeds Oedses de
Jonge, soms ook als Oeds Oedses Jongma. Thans gaat het om de keuze van
een officiële geslachtsnaam ingevolge de Napoleontische wetgeving. In het
register van de maire zien wij het ontstaan van achternamen als De Vries,
Duursma, De Boer. Oeds Oedses de Jong verklaart "dat hij aanneemt de
naam van De Leeuw voor familienaam". De familie-overlevering wil dat de
naams aanduiding van "De Jong" in de streek al niet meer voldoende individualisering gaf; het heet verder dat Oeds al de bijnaam "De Leeuw" voerde,
die daarom als achternaam gekozen zou zijn. Of die verklaring geheel
steekhoudend kan zijn? Ook Oeds' broer, Gauke, nam in 1812, bij afzonderlijke akte, de achternaam De Leeuw aan. Zou niet wellicht de naam van een
herberg — die van de vader te Bakkeveen, of de later aangekochte herberg
te Friesche Palen — een rol hebben kunnen spelen? Het zijn veronderstellingen, ik heb niets kunnen vaststellen.
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Het jaar daarna is de bevrijding aangebroken. Een echo van de Napoleontische tijd doet zich in Friesland in 1815 nog horen, als wanneer bijv. de
Schutterij van Leeuwarden zich — ingevolge door haar gedaan aanbod —
paraat verklaart om zich eventueel naar de grenzen te spoeden "in geval van
nood ter verdediging". Maar over enig gewapend korps uit Ureterp lezen wij
ditmaal niets. Wellicht is het dan ook slechts wegens langdurige trouwe
dienst geweest, dat Oeds Oedses de Leeuw, in zijn kwaliteit van sergeantmajoor van het 10e Bataillon van de 5e Compagnie Landstorm te Ureterp op
18 oktober 1815uithanden van de luitenant-kolonel H. L. Haersma van Vierssen
het ordeteken van de GoudenArmband ontvangt. Hij is dan ook al 38 jaar.
11. De activiteiten van Oeds III
Eerder werd geconstateerd dat de vervening ter weerszijden van de Drachtster Compagnonsvaart (Ureterpstervaart) tussen Drachten en Friesche Palen van ca. 1700 tot vóór 1750 in volle gang is. Dat verschijnsel is gepaard
gegaan met nieuwe vestigingen: Ureterp-aan-de-Vaart bijv. dankt zijn ontstaan praktisch geheel aan het veen. De quotisatie geeft in 1749 voor dit
stuk Ureterp onderde gezinshoofden 33 agrariërs, 33 handels- of ambachtslieden, 59 arbeiders, 26 varenden en 2 in dienst van kerk of overheid. Spahr
van der Hoek, aan wie deze gegevens zijn ontleend 28 )> vestigt er de aandacht op dat, naarmate de vervening zich verplaatst, de bij dit werk betrokkenen — "niet slechts de arbeiders, maar ook wel veenbazen, schippers, en
iets later de hen verzorgende neringdoenden" — meetrokken van het ene
dorp naar het andere. Met dien verstande, dat het meermalen een generatie
duurde voordat de nieuwe woonplaats werd gekozen.
Dit proces heeft, zich dus reeds lang voltrokken als Oeds III zich, omstreeks
de eeuwwisseling, metterwoon in Ureterp vestigt. Hier vindt men dan tevens
al lang het verschijnsel waarop de eerder aangehaalde Hendrik Roels doelde
toen hij in 1704 neerschreef "dat men tot Ureterp en andere plaatsen . . . de
voorbeelden, dat naa 't vergraaven van 't veen de ondergronden weer tot
bequame landerijen koonen werden gebracht, gebruyckt ende beweydet, dagelijx siet" . . . enz. Op de kaart van Schotanus (1693) zijn aan de vaart een
aantal huizen getekend ten noorden van het oude Ureterp. Naar de richting
van Friesche Palen zijn er alleen het vallaatshuis en de herberg bij de tol.
Omstreeks 1780 en later zijn ook daar al verscheidene huizen langs de vaart
aanwezig, en de landbouw heeft hier dan de plaats van het vervenersbedrijf
ingenomen. Dààr is weer wat later het centrum van de landbouwersactiviteiten van Oeds III. In die hoek — ten ruwste een rechthoekige driehoek met
de vaart westelijk van Friesche Palen over ca. 800 m als basis, de grens
met Groningen als schuine zijde — breidt hij bij diverse akten zijn bezit uit.
Als hij bij akte van 10 maart 1818 hypotheek geeft ten behoeve van de Staat
der Nederlanden, dan verbindt hij daartoe een aantal kampen bouw- en weiland aldaar, totaal groot ca. 13 morgen, waarvan de waarde wordt gesteld
op ƒ 5600. hetgeen een waarde van ca. ƒ 500 per ha zou uitmaken. In 1821
koopt Oeds III in openbare veiling "een huizing met twee kamers en schuure
met Hoving, Boomen en Plantagie". Het is het huis, "gequoteerd met No.
242", dat later zal bewoond worden, eerst door zijn met Foke Wieland ge24
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trouwde dochter, daarna door zijn zoon Oeds IV. De koopsom (6. 72 ha land
en huis, voor ƒ 1249) doet ons denken dat de eigen schatting van Oeds III
voorde eerder bedoelde "hypothecatie" wel wat geflatteerd kan zijn geweest.
Aan het gezin van Oeds III is inmiddels al de vrouw en moeder ontvallen die,
36 jaar oud, in 1817 aan "Longteering" is overleden. Het zoontje Oeds is
dan 8 jaar oud, Akke is 5. Van zijn moeder weet de jongen zich later nog
een vaag beeld voor de geest te halen: "zij moet geweest zijn niet groot van
persoon, maar wel gemaakt en schoon, met een blozende koleur, zacht geaard en goedig", zo tekent hij in 1843 aan.
De bovenbedoelde hypotheekverlening was een Krediethypotheek; zij geschiedde tot zekerheid van de betaling van de impost op de turf "als hij comparant, door verveening van Turf in het arrondissement van verveening,
hoofdplaats Beetsterzwaag, aan het genoemd Koninkrijk zal komen verschuldigd te worden". Van die vervenersactiviteiten in dit deel van Friesland geven echter maar enkele akten blijk; zo wordt hij, samen met de veenbaas
Johannes van der Meulen te Drachten in 1826 eigenaar van ca. 60 are veen
zonder ondergrond voor de som van ƒ 1310. Voorts breidt hij (akte 21 april
1829) zijn agrarisch bezit nog eens uit met ca. 3 ha bouw- en weiland.
Gezien het eerder over de verplaatsing van de verveningsactiviteiten naar
het oosten opgemerkte, is het niet verwonderlijk dat van veen-aankopen in
Ureterp of omgeving maar weinig sprake meer is kunnen zijn. Naar het
zuidoosten is de vervening trouwens zelfs Bakkeveen al voorbij. De zekerheid voor de "impost" wegens verveningen binnen het arrondissement zal
dan ook wel mede betrekking hebben gehad op de veengronden, afkomstig uit
de nalatenschap van Oeds II.
12. De "compagnons van Marum"
Voor nieuwe vervenersactiviteiten moet men het veen niet meer in dit
noordoostelijk gedeelte van Opsterland zoeken, maar in de aan Ureterp
grenzende Groningse gemeente Marum, het dorp, weinig km noordwaarts
van Friesche Palen. In combinatie met eenaantal "compagnons" heeft Oeds III
hier de exploitatie vermoedelijk op vrij grote schaal aangepakt. Een akte
waarbij deze compagnons zich terzake met elkaar en met de eigenaren van
de bewuste veengronden hebben verstaan is mij bij onderzoek niet bekend
geworden. De compagnons komen, blijkens latere akten, uit verschillende
plaatsen. In 1835 beslaat het complex onder De Wilp, gemeente Marum — in
het noorden begrensd door de Oude Leidijk, in het zuiden door de Leidijk
die de grens met Friesland vormt —, circa 500 hectaren. Oorspronkelijk is
de oppervlakte nog groter geweest, want via diverse openbare veilingen
hebben de compagnons zich dan telkens al weer van gedeelten ontdaan. Tot
in de veertiger jaren vinden wij de compagnons actief bij dit verkoopbeleid.
Onder hen vinden wij dan Jeen Taekema, lid van de Prov. Staten van F r i e s land, de koopman Wietze Oenes van der Meer, de erven Pope Gjalts Landmeter, Johannes van der Meulen, assessor van Smallingerland en de ons
langs andere weg al bekende Beetsterzwaagse notaris Fedde Posthumus,
Voorts een rentenier, de erven van een niet-Friese eigenaar, en de twee
erfgenamen van Oeds III. Oorspronkelijk was de groep compagnons kleiner,
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naar uit akten van 1818 en volgende jaren blijkt.
Ook híer zou kennis van allerlei gegevens over hoogveenexploitatie nodig
zijn ter nadere verklaring van de ook hier weer zo sterk uiteenlopende prijzen bij verhandeling van veenpercelen. Uit het door mij onderzochte zestal
akten, meest veilingen, geef ik enkele voorbeelden.
Bij een voor notaris Posthumus — dan nog geen "compagnon" — op 14 februari 1818 verleden akte van finale toewijzing van "klijn of veen zonder
grond, zand of zooden" te Marum (ten verzoeke van de compagnons, onder
wie Oeds III) wordt in totaal ca. 3500 kr2 — zeg ca. 5 ha — veengrond, in
een tiental percelen, toegewezen voor in totaal rond ƒ 7000, dus ƒ 1400 per
ha. De daarbij betaalde koopsommen zijn berekend naar eenheidsprijzen per
kr2, die echter per perceel sterk verschillen. Ik noem als eenheidsprijzen
achtereenvolgens (rond) ƒ 2.75; ƒ 0.02-è; ƒ 1.42|; ƒ 3.262,; ƒ 0.57|. Diverse
percelen worden niet toegewezen wegens het niet bereikt zijn van de minimumprijs die de verkopers zich hadden voorgesteld: 3 cent geboden, 5 ceni
gevraagd; 5 cent geboden, 10 cent gevraagd; 20 cent geboden, 20?, cent gevraagd. Van beter gehalte lijken de percelen, aangeboden bij een veiling in
1830 (akte 4 januari, verkopers de eerder bedoelde compagnons). Een
twaalftal percelen wordt aangeboden, zij worden alle ingehouden wegens niet
voldoende hoge biedingen. Die biedingen belopen echter, in afgeronde getallen: 4 ha ƒ 2800, 5 ha ƒ 3750, vier percelen elk van ca. 2 ha elk perceel
ca. ƒ 4000; 3^ ha ƒ 4000, 2 ha ƒ 4000, 3 ha ƒ 1000, 3 ha ƒ 3000, 2 ha ƒ 1300,
2 ha ƒ 2000.
Zo wordt ook bij een veiling later in 1830 (akte 9 oktober) in totaal op ca.
30 ha in totaal ca. ƒ40.000 geboden, maar alle percelen worden ingehouden.
Ook akten van verkoop, verleden na het overlijden van Oeds III doen blijken
van aanzienlijke waarde- of prijsverschillen voor het Marumse veen. Bij
een akte van veiling d.d. 7 oktober 1836 worden door de compagnons ca.
6 ha veen toegewezen voor ruim ƒ 2800, maar daarnaast nog ca. 2 ha voor
rond ƒ4000! Op complexen van in totaal ca. 21 ha, die niet worden toegewezen, is blijkens die akte geboden rond ƒ 20.000, op een ander complex
van rond 13 ha daarentegen maar . . . ƒ 225. Bij een veiling d.d. 29 oktober
1838 worden alle tien aangeboden percelen toegewezen, in totaal ca. 12 ha
voor rond ƒ 13. 000. Maar de prijzen per hectare variëren van ƒ 37 tot rond
ƒ2000!
13. De "nadagen" van Oeds III; zijn overlijden
Oeds III is in zijn laatste levensjaren niet sterk van gezondheid; een zwakke
maag, "overgaande in eindelooze werkeloosheid der Maag", zoals zijn zoon
jaren later aantekent. Maar tussen vader en zoon is — evenals dit in de vorige generatie het geval was geweest — een goede samenwerking ontstaan.
De vader had aan de zoon onder meer "de landmeetkunde" bijgebracht. De
zoon heeft de vader in de jaren 1830 en volgende bijgestaan "in het werk op
de boerderij no. 240 en bij de kweekerij van stam- en kaphout ter verbetering van de bosschen op Bakkaveen". Aldus een latere mededeling van deze
zoon, Oeds IV, die nog aantekent dat zijn vader zich onledig heeft gehouden
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"in zijn laatste Jaaren met het geneezen van verschillende kwaaien der door
Doctoren verlaten en ongeneeslijk verklaard arme Lijders ^9). Zichzelf
heeft hij niet kunnen helpen; zijn maagaandoening loopt uit in een laatste
ziekte, waarbij hij " i n d e zes laatste dagen niets hoegenaamd heeft genoten
dan Medicijn en Drank".
Het overlijden komt op 21 juni 1835 in het huis no. 240, waar 18 jaar eerder
zijn vrouw hem was ontvallen. De kinderen zal hij zonder zorg hebben achtergelaten. Oeds heeft een goede schoolopleiding en zijn ontwikkeling heeft
ook daarna niet stilgestaan; hij kan een waardig beheerder van het nagelaten
vermogen en van het gevarieerde bedrijf zijn geweest. Akke woont in Ureterp in het al vermelde buurhuis no. 242; zij was in 1834 in Drachten getrouwd met Foke Wieland, boer en vervener.
Een volledige inventarisatie van dat vermogen staat ons niet ten dienste; de
kinderen toch waren al meerderjarig en er waren niet — zoals bij de dood
van Oeds II en zijn vrouw — bijzondere testamentaire beschikkingen die de
opstelling van een inventaris nodig maakten. Over de onroerende goederen
worden wij echter ingelicht door de memorie van aangifte, ingediend ter
voldoening aan de bepalingen van de Successiewet van 1817. Het in 1810 en
1813 op Oeds III en zijn zuster vererfde onroerend goed vinden wij grotendeels in de boedel van de zoon terug. Daarnaast ander onroerend goed dat
hij zelf in eigendom had verkregen. Het is in'totaal een aanzienlijk bezit,
verkort aan te duiden als: 7 ha heide onder Siegerswoude; 28 ha bouw- en
weiland, lanen, heide, boomgaard, moestuinen en twee huizen onder Ureterp; 17 ha bos en lanen te Bakkeveen, benevens een huis en erf aldaar; de
onverdeelde helft in ca. 20 ha bos, laan, bouwland, weiland, heide onder
Bakkeveen en Siegerswoude. Voorts 1/6 onverdeeld in circa. 500 ha leijen,
huizen, erven, water en hoogveen onder Marum; tenslotte nog een aandeel
in een uitgang veen onder Wijnjeterp.
Oeds III moet gewerkt hebben met kunde, schranderheid en voortvarendheid
als die van zijn vader; de hierboven vermelde gegevens wijzen dat wel uit.
Van zijn schoonvader Hylke Hendriks kan hij niets van betekenis geërfd hebben. Door eigen inspanning heeft hij zijn aandeel in de nalatenschap van zijn
ouders weten te vermeerderen. Het oordeel dat zijn zoon, Oeds IV, lateineerschrijft luidt: "Zo heeft Oeds Oedses te Ureterp gewoond, als algemeen
geacht en zeer bemind Landbouwer en Veenbaas. . . ". In die herinnering
handelt die zoon ook als hij, al niet meer in Friesland woonachtig, in 1838
aan een steenhouwer in Leeuwarden opdracht geeft tot het plaatsen van twee
grafstenen, op de graven van zijn vader en zijn moeder op het kerkhof te
Ureterp. Hij geeft daarbij minutieus de vorm der stenen aan (een "achtkante
steenen paal, te midden doorgezaagd van boven naar beneden"), voorts de
inhoud van de uitvoerige inscriptie, dan nog de vorm der letters en zelfs
een begroting van de kosten: elke steen ƒ 6.50, vijftig "Grieksche letters"
elk 10 cent, en 316 "gewoone letters", elk 4 cent: totaal ƒ 30. 64. Volgens
de inscripties rusten daar dan de "eerzame Oeds O. de Leeuw" en "de eerzame Sjoukje Hylkes". In de kerk te Ureterp waren Sjoukje Hylkes en de
beide kinderen in 1781, 1809 en 1812 gedoopt.
Kerk en kerkhof liggen er in 1973 nog zoals eeuwen geleden, en haast even
rustig, op een flauwe verhoging in het landschap; bomen ter omlijsting. De
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tijd lijkt daar te hebben stilgestaan en de eerder aangehaalde regels van de
Friese dichter spreken hier krachtig' aan: weergaloos mooi zijn de Wouden;
liefelijk, schaduwrijk groen overal in het rond. Maar de graven heb ik
niet meer kunnen vinden , . .
"Den scil men. dêr't nou tún en tsjerkhôf leit,
Dy fremdling bringe, wylst men tsjin him seit:
Hjir leit dy terp! en tinke scil men sa:
Hjir boarten, kuij'ren en . . . hjir rêste hja".
(Jm, Nieuwenhuis)
Ureterp-aan-de-Vaart is in mindere mate zichzelf gebleven. Friesche Palen
is van een buurtschap met ca. 20 huizen in 1840 uitgegroeid tot een aardig
dorpje nu. De vaart is enkele jaren geleden van Friesche Palen naar het
westen gedempt. De waterafvoer is noordelijk van dit dorpje omgeleid en
over het tracé van de vroegere vaart ligt nu een, gelukkig' smalle, asfaltweg. Ook de huizen no. 240 en no. 242 zijn er niet meer, gesloopt resp.
ca. 1870 en ca. 1840. Op de plaats van no. 240 staat een ander huis. Daar
waar links en rechts van het kanaal op de kaart van Schotanus de "wijken"
te zien zijn, zijn nu smalle landwegen, of hier en daar nog een slootje; zoals het onlangs over juist déze omgeving is gezegd: " . . . âlde wiken lizze as
relikten út 'e feantiid yn it lân" ^ º ' . Er is veel veranderd, maar het is er
nog weldadig rustig.
14. Oeds Oedses de Leeuw, Oeds IV (1809-1892)
Deze Oeds is als het ware voorbestemd voor een loopbaan waarbij het gaat
om kennis van landbouw, bosbouw en veenderij. Zijn overgrootvader Oeds I
was al tenminste de derde in een geslacht van boeren die eigen erf of land
bezaten en die zich in hun woonstreek incidenteel ook met turfgraverij hebben bezig gehouden. Er is een geleidelijke maatschappelijke stijging g e weest. Oeds I: een kleine boer, "matig in staat"; Oeds II. die het bezit aan
onroerend goed aanzienlijk uitbreidt en die bovendien in en om Bakkeveen
het vervenersbedrijf op eigen veengronden uitoefent; Oeds III. die het verkregene consolideert en uitbreidt, zich met boscultuur bezighoudt en die
over de grenzen van Friesland het vervenersbedrijf in compagnonschap uitoefent, Oeds IV heeft weer een maatschappelijke voorsprong boven zijn vader, door reeds aanwezige welstand en door goede schoolopleiding.
Oeds' schooljaren beginnen op de dorpsschool te Siegerswoude. Van zijn
10e-15e jaar wordt het onderwijs voortgezet te Ureterp; de schoolvorming
wordt in de dan volgende jaren (1826-1828) besloten met een winterschool te Marum. Daar krijgt hij onder meer onderricht in "de beginselen
der Stelkunde". Dan volgen jaren waarin theorie en praktijk nog hand in
hand gaan. "De Landmeetkunde opgedaan bij Vader, beginzelen der Geographie door eigen inspanning", zo tekent hij later aan.
Behoudens de hierna besproken onderbrekingen in resp. 1829-30 en 1831
staat Oeds IV zijn vader bij, te Ureterp op de boerderij ("no.240"). Van
1831 tot zijn vaders dood in 1835 houdt hij zich ook bezig met "de kweekerij
van stam- en kaphout ter verbetering van Vaders bosschen op Bakkeveen".
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Hij beheert van 1835 af "de Massale boerderijen en Veenderijen" die aan
zijn vader hebben toebehoord en die in de loop van de dan volgende circa 10
jaren geleidelijk zullen worden gescheiden of verkocht, en slechts voor een
klein restant in onverdeeldheid zullen worden aangehouden. Maar ook voor
eigen rekening neemt Oeds IV in de jaren na de dood van zijn vader de
boomkwekerij ter hand. Bij akte van 11 maart 1839 vindt op zijn verzoek de
openbare verkoop plaats van diverse partijen "plantsoen", als populieren,
dennen, iepen, essen, eiken, beuken, appels, "staande op de kweekerij van
Oeds Oedses de Leeuw, gelegen bij het Friesche Paalster verlaat onder
Ureterp". Ook het "walhout om de kweekerij staande" wordt geveild. Met
deze vermelding wordt in zekere zin op de geschiedenis vooruitgelopen; deze verkoop zal deel hebben uitgemaakt van de "likwidatie-maatregelen"
waarvan hierna onder 17 sprake is. De vermelding van werkzaamheden op
het gebied van de houtcultuur brengt ons eerst nog weer eens op dit onderwerp, meer in het algemeen, in Opsterland i n d e dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw.
15. De houtcultuur in Opsterland, 19e eeuw
In een opstel van 1834 in de "Vriend des Vaderlands", onder de rubriek
"Landhuishoudkunde", uit de auteur zijn bezorgdheid over het feit dat in Nederland dan veelal bij de aanplant van opgaand hout de keuze valt op "spoedig groeiende boomen", en dat daardoor dikwijls "de beste, nuttigste en
duurzaamste houtsoort, de Eik namelijk, wordt terzijde gesteld. Niet alzo
in Opsterland", zo vervolgt de auteur met voldoening, daarbij wijzende op
erfbeplantingen en op aanleg van bossen en wegbeplantingen door Opsterlandse grootgrondbezitters. Daarnaast vermeldt hij de aanplant van " e s schenboomen" en "ook de IJp wil op daartoe geschikte plaatsen zeer goed
voort". Voorts heeft de grove den zijn plaats weten te vinden, zodat op verschillende plaatsen in de grietenij aanzienlijke dennenbossen ontstaan zijn.
De toeneming van de houtcultuur heeft geleid tot het in Opsterland en de naburige grietenijen optreden van "van elders gekomen boomsnoeijers die . . .
niet minder dan 200. 000 stuks, meest Eikenboomen, hebben gesnoeid". Tot
zover het opstel van mr. J. A. Drieling ^), (kennelijk ook gebruikt door Van
der Aa, sub "Opsterland"). Geen plaats echter heeft hij ingeruimd voor de
behandeling van de vraag, welke kwekers bij de levering van het plantgoed
een rol spelen. Hij zou dan Bergum — en aldaar Bosgra — hebben moeten
noemen.
Okke Bosgra, dan een zestiger, is eigenaar van een groot en bloeiend boomkwekersbedrijf te Bergum, een dorp toen met zo'n 1900 inwoners, de meeste werkzaam in de landbouw. Zo ooit, dan is híer sprake van een familiebedrijf. Zijn overgrootvader, Freerk Bosgraaf, ontleende die naam aan zijn
beroep; hij kwam als "boschgraaf" — samen misschien met een pluimgraaf,
een watergraaf — naar Bergum, in dienst van de vestingbouwkundige Menno
van Coehoorn, wiens vader in Bergum de buitenplaats het Hooghuis bezat.
In een akte uit het einde van de 17e eeuw wordt hij aangeduid als "hovenier
en koopman". Zijn zoon Jan Freerks Bosgraaf is hovenier en een kleine
boer; diens zoon Tiete schrijft zich al Bosgra en duidt zich aan als "guardi29
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nier". Dan volgt Okke, die op 30 december 1811 voor de maire officieel de
achternaam Bosgra aanneemt.
Het is een bedrijf van formaat, waarbij de aantallen te velde staande, voor
de verkoop bestemde boompjes onze verbazing wekken. Uit een na Okkes
dood in 1842 opgemaakte inventaris citeer ik daarvan iets, met weglating
van aantallen beneden 1000 stuks, met vermelding — naast bomen— van
enkele heestersoorten, en waarbij gezwegen wordt over de branche "groenten en bloemen". Dan vindt men in 1842 (afgerond): 127. 000 elzen, 47.000
eiken. 26.000 berken. 19.000 essen, 17. 500 populieren, 12.700 appel- en
perebomen, 6.000 iepen, —voorts beuken, kastanjes, lijsterbes. linden,
dennen, larix. Daarnaast 56. 000 haagdoorn, 28. 000 liguster. Tot zover een
kleine 400.000 eenheden, maar daarbij moet het hier blijven! Keren wij
naar Oeds IV en zijn werk- en levensterrein terug'.
16. Het gezin van Okke Tietes Bosgra
Okke Bosgra heeft honderden afnemers. In hoofdzaak wonen zij in Friesland
en Groningen, maar ook bijv. naar Boskoop levert hij. Onder de klanten zijn
dragers van bekende namen als Oene van Teijens, de "Baron van Zwartsenberg (thoe Schwartzenberg). de Baron van Heemstra, de heer "De Zitter"
(De Sitter), en verder namen van allerlei aard en herkomst. Het is aannemelijk dat tussen Okke en Oeds III zakelijke relaties hebben bestaan. Niet
volstrekt toevallig kan het dan geweest zijn. dat wij de zoon van 5 maart
1829 tot 5 maart 1830 tegen een loon van ƒ 150 "in dienst voor Boekhouder"
vinden bij Okke Bosgra en dat hij daar. in andere functie, in 1831 weer enige tijd werkzaam is. Valt in die laatste periode al tevens het begin van een
idylle ?
Okke Bosgra was al jong weduwnaar geworden. De zes kinderen uit dat huwelijk zijn omstreeks 1830 alle al "uitgevlogen", In 1814 hertrouwt hij met
de Ocnkerkse herbergiersdochter Tjitske Annes de Wilde. Uit dat huwelijk
worden nog vier kinderen geboren, van wie als eerste Ybcltje of lebellje.
in 1815. Als zij de dorpsschool bij meester Jager in Uergum heeft afgelopen "houdt zij zich onledig niet alleen met de gewone Vrouwen Huiselijke
bezigheden, maar heeft bovendien veel werk in de winkel gedaan, als ook
intussehen bezig geweest met Vrouwen hoeden te maken, zeg Stroo kiepsen
en overgekleede kiepsen".
Zij trouwt met Oeds de Leeuw — zich dan noemende koopman — op 14 mei
1836. Het huis no. 240 is ongeveer in die tijd bij scheiding toebedeeld aan
Oeds' zuster en zwager, het echtpaar Wieland-de Leeuw. Oeds zelf krijgt
toebedeeld het kleinere plaatsje no. 242 dat zijn vader, met 6.72 ha land.
in 1821 voor ƒ 1249 had gekocht. Een bescheiden huis —Oeds spreekt ergens
van "de stulp no. 242". Maar hij heeft het in 1836 "vrij aanzienlijk Vertimmerd en van binnen Vernieuwd", dit vermoedelijk met het oog o p h e t a . s ,
huwelijk. Daar achter ligt het land, voornamelijk gebruikt voor het verbouwen van rogge, boekweit en aardappelen, en verder enkele akkers koolzaad,
gerst, kool en erwten.
Door zijn huwelijk treedt Oeds IV in een familie, waarmee hij nog een halve
eeuw later — zijn schoonouders Okke en Tjitske, en zijn vrouw Iebeltje zijn
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dan al lang overleden — hartelijke betrekkingen onderhoudt. De families
Bosgra en De Leeuw moeten het met elkaar getroffen hebben; ook in de m a teriële omstandigheden is er, alles bijeen, niet zoveel verschil. De boerderij waar Oeds was opgegroeid was van een vrij royaal type: woonruimte in
totaal ca. 11 bij 14 meter, ongerekend dan het voorhuis en de schuur. Het
woonhuis van de Bosgra's aan de Nieuwe Stad te Bergum is een dorpshuis
van toch méér allure: voorhuis, grote woonkamer, kleinere kamer, kantoortje (tevens winkel), keuken, kelder, groentenzolder, keukenzolder, voorzolder. Een specifieke omschrijving van de inboedel —zij staat ons uit 1842
ten dienste — zou de antiekliefhebber doen watertanden. Híer gaat het er
echter om. zich de sfeer aan de hand van delen van de inventaris voor de
geest te halen. In gedachten zien wij lebeltje bezig in de winkel, met zijn
twee "evenaars met schalen", een Nederlandse ellemaat, een zaadkast,
flessen met zaden, diverse soorten erwten en bonen, kruiken met rijst, een
"vaatje zago", een "kof f ij molen", potten met gort, oude tafel met lei. en
daarachter een oude armstocl. Heeft Oeds, als jong boekhouder, er m i s schien gestaan achter de lessenaar, voorzien van "inktbak, liniaal en kwispeldoor"?
Zo zijn wij de sfeer van het bedrijf al genaderd: de schuur, de vuurhut. de
molkenkamer, een tweede schuur, een groenteloods, het buitenhuis. Alles
weer voorzien van een oneindige variëteit en hoeveelheid losse bedrijfsmiddelen, van de hark tot de drie boerenwagens. het kapwagentje. de chais.
Zelfs in 1973 zouden wij iets van het oude kunnen terugvinden! Want in het
door Okke Bosgra destijds bewoonde huis c a . is thans gevestigd het kantoor van de Boomkwekerij "Iephof", eigendom van de firma die de naam
draagt: Anne Bosgra, — de naam van een achterkleinzoon van Okke Bosgra,
de achtste in de kwekersgeneratie. Diens zoon ing. Gerrit Bosgra. ruinarchitect en boomkweker, heeft inmiddels het bedrijf voortgezet.
Ten tijde van zijn huwelijk dient Oeds bij het Eerste Bataillon van de Tweede
Afdeling Friesche Schutterij. Commandant was sinds 1830 mr. Saco van
Teijens, die sinds 1834 grietman en daarmee Officier van de Burgerlijke
Stand is in de grietenij Opsterland. In zijn militaire hoedanigheid had Van
Teijens aan Oeds Oedses consent gegeven tot het huwelijk. Overigens, zakelijk bestonden tussen de families al zowel historische als eigentijdse banden. Een oom en naamgenoot van de grietman was — met zijn broers Tenco
en Bcnedictus — meermalen als contractpartij opgetreden in akten waarbij
Oeds II wederpartij was. En in een akte van 22 januari 1839, verleden voor
notaris Posthumus, treden de grietman Saco van Teijens, Oeds IV en zijn
zuster op als mede-eigenaren van houtgewas onder Boornbergum. Beets,
Beetsterzwaag, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjeterp en Bakkeveen; de publieke verkoop van de hier aanwezige populieren, sparren, eiken- en weekhout,
enz. enz. brengt dan rond j 3000 op. In de relaties als bovenbedoeld mogen
wij misschien de verklaring vinden voor het feit dat het huwelijk niet in de gemeente van de bruid, Tietjerksteradeel, maar in Opsterland wordt voltrokken.
17. De advertentie; afscheid van Friesland
De Leeuwarder Courant van 28 maart 1837 bevat, naast het "nieuws", de
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advertenties van allerlei aard en onderwerp die men zo kan verwachten:
Boelgoed te Gorredijk; verkoping van een lading Hamburger Eikenhout te
Stavoren, in de Stads-Herberg; de heropening van de Stoomvaart tussen
Amsterdam en Harlingen; de nieuwe regeling van de Postwagendienst tussen
Leeuwarden en De Lemmer (vertrek van Leeuwarden telkens één uur en 5
minuten na het aankomen van den Groninger Postwagen, en van Lemmer een
half uur na het aankomen van den Amsterdammer Beurtman). De bladzijde
eindigt, onder de blikvanger LEES HIER met de advertentie
"Tegen de maand Julij aanstaand vraagt men tot het waarnemen van de
Administratie van eenige Veenen, Bosschen en Landerijen, gelegen in
de provincie Groningen, iemand, die met het vak van Administratie en
Boekhouden eenigszins bekend is en ten opzigte van zijnen persoon
voldoende getuigschriften kan produceer en. De voordeelen aan deze
betrekking verbonden zijn, behalve vrije woning, brand, enz. een zeer
billijk salaris. Degenen welke hierop reflecteren, gelieven zich liefst
vóór den 6 April e.k. met gefrankeerde brieven onder letter E, aan
het kantoor dezer Courant te adresseren".
Het gaat hier om de "Ennemaborgh en onderhoorigheden", onder Midwolda,
Oldambt, Groningen. De bezitting beslaat, naar een omschrijving uit die jaren, "eene oppervlakte van 435 bunder 66 vierkante roeden 90 vierkante ellen, waarvan de opstrekkende heerlijkheid geheel met bosch is beplant, behalve een klein gedeelte, bestaande uitbouw- en weiland, en eenig behuisd
land. Al het overige is veengrond, waarvan jaarlijks een aanzienlijk gedeelte tot turf wordt gestoken".
Uit de sollicitanten valt de keuze op Oeds Oeclses de Leeuw, tot dan landbouwer en vervener. Hij is tot de nieuwe taak bereid en heeft stellig de bekwaamheden. Vóór het vertrek staat nog van alles te gebeuren, in het persoonlijke en in het zakelijke. Op 21 mei 1837 wordt in het oude kerkje te
Ureterp het eerste kind gedoopt, Tjitske, naar grootmoeder Bosgra. Op 22 mei
vindt in hunhuis de openbare verkoop plaats van "Boerereeuw. gereedschappen, levendige have en verdere roerende goederen". Daar vinden twee koeien,
twee rieren, een hokling, twee paarden, de wagen en de bolderwagcn kopers,
en mèt het landbouwgereedschap gaat ook iets van de meubels, en het geweer van Oeds in andere handen over. Een bescheiden geheel, de opbrengst
van alles is ƒ 457.40. Spoedig daarna volgt nog, in het logement te Friesche
Palen, de openbare verkoop van de te velde staande vruchten voor ƒ 636.
Weinige dagen daarna reist het jonge stel — 27 en 22 jaar oud — af naar hun
nieuwe bestemming. Juist één jaar hebben zij samen in Ureterp gewoond.
"Farwol âld doarp, ik moat fen dy fendinne,
It libben lukt, de koarte lins is oer".
(P. J.Troelstra, Ofskie)
Van generatie op generatie — wij leerden er, vóór hen, aan beide zijden vijf
kennen— is hun familie in Friesland geboren en opgegroeid. Oeds enlebeltje
evenwel zullen de provincie van hun herkomst maar sporadisch terugzien.
Zij worden de stamouders vaneen groot nageslacht dat over vele provincies,
ja over enkele werelddelen is verspreid; maar tot die provincies behoort
niet Friesland.
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Hoe zullen zij, begin juni 1837, gereisd zijn? Met het beurtschip van Bak—
keveen naar Leeuwarden, de dienst waarin Oeds' vader in 1808 een aandeel
had aangekocht? En verder van daar met de diligence naar Groningen, vertrektijd 7 uur des morgens, voor ƒ 3.70 per persoon en ƒ 0.82|- voor de
zuigeling? Wij weten het niet, en overigens: de aan zo'n reis verbonden bezwaren zijn voor ons niet meer voorstelbaar. Maar in elk geval, Oeds kan
later noteren "In 1837, den 4Junij op Ennemaborgh te Midwolda in 't Oldambt gearriveerd om als Administrateur te ageren voor de Eedele Heeren
van Beyma en Telting". Van dàn af zien wij zijn duidelijke handschrift, en
zijn verzorgde taal, in de schrifturen van de administratie.
De beschrijving van de Friese periode, waarin vijf à zes generaties betrokken werden, komt hiermee ten einde.
Oeds IV is tot 1872 rentmeester van Ennemaborgh gebleven; uit zijn huwelijk met Iebeltje Bosgra zijn 5 dochters en 2 zoons geboren.
De oudste zoon (Oeds V) ontwikkelt in Zwolle uit een bescheiden ijzerhandel
een bloeiend bedrijf dat — na zijn dood voortgezet mede door zijn zoon
Oeds VI — thans als een concern van samenhangende vennootschappen nog
steeds familiebedrijf is, waaraan de naam "De Leeuw" verbonden is. Met
de dood van Oeds VI is echter het "geslacht Oeds Oedses" in de mannelijke
lijn uitgestorven.
De jongste zoon van Oeds IV, Okke, die zijn vader in 1872 als rentmeester
opvolgt, overlijdt reeds in 1879 als weduwnaar en als vader van twee dochtertjes. Oeds IV neemt dan nog tot 1886 het rentmeesterschap weer op
zich.
De auteur werd in 1905 te Langezwaag, Opsterland, geboren uit het huwelijk van Iebeltje de Leeuw (oudste dochter van Okke) met ds.H. Schuttevaêr,
toen N. H. predikant aldaar.
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Noten:
1. A. J. van der AA, Aardrijkskundig Woordenboek, sub Opsterland.
2. A. Wassenbergh, Opsterland, Nieuwe Friesche Volksalmanak 1862.
3. Van turfgraverij op kleinere schaal wordt al gesproken in stukken van 1472 en 1543; zie
S. J. van der Molen, Opsterlân, blz. 159.
4. J. J. Spahr van der Hoek, Samenleven in Friesland, blz. 115.
5. Bij voormeld contract treden als eigenaren van "de Backefeenen" op: Douwe Aylva,
grietman van Westdongeradeel, voor zich en voor zijn broers en zusters; Hero van
Ockinga, Raad in het Hof van Friesland, c . s . ; Sjoerd van Aylva te Rinsumageest, en
Saco van Teyens.
6. S.J. van der Molen, Opsterlân (1958) blz. 182.
7. Mr. J. A. Drieling in De Vriend des Vaderlands, een tijdschrift "toegewijd aan de Roem
en de Welvaart in Nederland", deel VIII blz. 312 e. v.
8. Vgl. hiervoor J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland, Acad. proefschrift Utrecht 1972, deel I,
blz. 39 e. v.
9. id. deel II, blz. 515.
10. De hierna besproken achterkleinzoon van Oeds Sjoerds noteert in 1843 in zijn "Familieboek" als kinderen in het gezin van Oeds Sjoerds: Oeds, van 1740 (hoofdst. 4 e.v.) en
voorts Tjalling (in 1820 overleden, landbouwer te Bovenknijpe}, Sjoerd en de in de tekst
genoemde Gerben, die — volgens die aantekening — eigenaar was van een huis. bij de
Ganzenmeer onder Kreilen (ten Z.O. van Bakkeveen) en die al in 1776 overleden zou zijn.
Sjoerd Oedses overleed 15 augustus 1814 te Bakkeveen; in 1812 had hij voor de maire de
familienaam Mudtje aangenomen, vermoedelijktevoren een bijnaam of scheldnaam (murd bunzing). Hij liet twee kinderen na. De naam Mudtje komt in Friesland niet meer voor.
Het gegeven over de procedure werd mij verschaft door dr. J. J. Spahr van der Hoek, en
is ontleend aan R. S. Roorda, "Achttsjinde-ieuske kriminaliteit yn de Walden", blz. 59.
In het strafdossier ligt een briefje van de vader Oeds Sjoerds over de leeftijd van zijn
zoon: 15 of 16 j a a r ? In het doopboek, zo schrijft de vader, staat maar éen Girbe, maaier hadden er twee moeten staan; dat is zo gekomen "door het Dronken Drinken van die
mester die hot Boek hadde". Naar beste weten van de vader is de jongen 16 jaar oud.
Diefstal van bijenkorven was oudtijds een ernstige zaak. Reeds in artikel VII van de Lex
Salica werd een speciaal voorschrift aan de strafwaardighcid gewijd (de furtis apium).
11. Voor de Raad der Gemeente Opsterland compareerde op 26 februari 1802 de zoon Oeds
Oedses, dan huisman en veenbaas te Bakkeveen, zulks ter registratie van een akte d.d.
13 september 1798, waarbij hij, bij wijze van novatie, schuldig belijdt te zijn "aan Benedictus van Teyens, old-secretaris van Opsterland, de som van 400 cgld, spruitende
deze schuld uit vier Obligaties ten laste van wijlen mijn moeder Hiltje Oedses, weduwe
wijlen Oeds Sjoerds, in leven laatst woonachtig tot Backaveen, welke mij bij scheidinge
ten laste zijn gevallen". De renten tot 1796 à 4% worden mede verrekend. Over dat jaar
kwam Oeds Sjoerds' weduwe nog in het reëelcohier van Lippenhuizen voor.
12. Jacobus Kok, Nederlandsen Woordenboek, deel V, onder "Baccaveen".
13. S.J. van der Molen, a.w. blz. 28 e.v.
14. J . H . Knoop, Tegenwoordige staat of historische beschrijving van Friesland.
15. S.J. van der Molen, a.w. blz. 32.
16. H. G.W. van der Wielen, Een Friesche Landbouw-veenkolonie, blz. 16.
17. id. a.w.
18. D. H. van der Meer, opstel over Bakkeveen, Friesche Volksalmanak 1839.
19. H.G.W. van der Wielen, a.w. blz. 86.
20. In zijn opstel (zie noot 18) noemt Van der Meer als één der bijzonderheden van Bakkeveen een huis, een uur oostelijk van het dorp gelegen. Allard Scheltinga zou de stichter
zijn. "In den gevel van het huis wordt eene afbeelding gevonden van een menschenoog, in
zarksteen uitgehouwen. Nog langen tijd na het afsterven van den heer Allard Scheltinga .. . blijft zijn naam bij het nakomelingschap leven, door de benaming, aan dit huis
gegeven, van A Hards Oog". De overige bijzonderheden ontleen ik aan S.J. van der Molen, a.w. blz. 211.
21. S.J. van der Molen, a.w. blz. 211.
22. Van Lijndens bestuurlijke val na de komst der Fransen deed niet af aan het feit, dat hij
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

omstreeks de eeuwwisseling als dè grondeigenaar van Opsterland kon worden aangemerkt. In 1805 bestond zijn bezit uit 45 "stemdragende hornlegers", ca. 100 huizen, ca.
60 zaten en 800 ha hooilanden (H.G.W.van der Wielen, a . w . ) . In een opgave van 1894
wordt een nazaat, R. baron van Lijnden, Den Haag, wederom als de grootste grondeigenaar in Opsterland vermeld, met een oppervlakte van 3097 ha. Zie S.J.van der Molen,
a.w. blz. 250. In dat jaar is nog 57% van de oppervlakte van deze gemeente eigendom
van buiten Friesland wonende eigenaren.
Het "slot" van Bakkeveen is in 1838 gesloopt. Nu staat daar een landhuis, "de Slotplaats"
genaamd.
Vgl. J. H. van Swinden, Vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten, 1812.
S.J.van der Molen, a.w. blz. 160.
id. a.w. blz. 238.
id. a.w. blz. 249 e.v.
id, a.w. blz. 219.
J . J . Spahr van der Hoek, a.w. blz. 121.
H.Heidinga vermeldt in zijn opstel "Smel Sulver" (It Beaken, 35e j . g . nr. 2 / 3 / 4 , 1973)
blz. 96, dat er omstreeks 1900 artsen waren in Drachten en Beetsterzwaag, maar niel
in Ureterp, de Kompanij, Siegerswoude, Houtigehage, enz. Zie ook deze auteur t. a. p.
over "Masterjen", "Geneeskrûden" en "Krûdedokters".
H.Heidinga, a.w. blz. 59.
Gegevens over grondbezit en verdere financiële gegevens, als verwerkt in dit opstel.
Ik meen te mogen volstaan met de hoofdstuksgewijze volgende korte vermelding van
vindplaatsen van een zestigtal van de akten, die via het Rijksarchief te Leeuwarden zijn
geraadpleegd. R.A. staat hier voor Rechterlijk Archief; N.A. voor Notarieel Archief;
OPS is Opsterland; OSW is Ooststellingwerf.
Hfdst. 7. Transacties (meest aankopen) door Oeds II: R.A. OPS Q 39: blz. 151, 162, 165,
412,564; Q 40: 360; Q 42: 99, 71, 74, 77, 52, 343; Q 43: 116,118 (aankoop vallaat met herberg,
tol, trekpad, gedeelte kanaal, enz.), 342; Q 44: 256 (verkoop land Terwispel) 296 (verkoop huis c a . Lippenhuizen); Q 45: 23; Q 43: 320 (verkoop tol c a . , 1800) X 30: 935
(obligatie uit Hiltje Oedses boedel). Aankopen onder Haulerwijk: R.A. OSW G 14: 58, 129,
254, 255 en 371 (tussen 1780 en 1793).
Hfdst. 8. De hier verwerkte gegevens, voorzover van materiële aard, zijn ontleend aan:
de testamenten van Oeds II, d.d. 6 november 1810 en van Aukjen Gaukes, d.d. 22 februari 1813 (N.A. 8 nr. 50 r e s p . 11 nr. 298); voorts aan de notariële inventaris van de nalatenschappen van Oeds II en Aukjen Gaukes, verleden op 6 verschillende dagen tussen
14 en 25 juni 1813 (46 blz. !), voor de "Keizerlijke Notarissen" Posthumus, te Beetsterzwaag, en Van der Veen, te Drachten (N.A. 11, nr. 404 bis). Ten slotte aan de "akte
van boelgoed", voor dezelfde notarissen verleden, in diverse zittingen, op 12 augustus
1813 en volgende dagen (36 blz. ! , N.A. 16, nr. 1549).
Het "Declaratoir" van 1797 is te vinden in B.R. F. nr. 120.
Hfdst. 9. Aankoop door Hylke Hendriks van "veenplaatse met huisinge" c a . in Ureterp
aan de vaart (huis, gequot. nr. 240, geboortehuis van Oeds IV, sterfhuis van OedsIII) in
1782: R.A. OPS Q 40, blz. 38. De geldlening ter financiering van de aankoop: X 30, 310.
Aankoop door Oeds III van aandeel in veer Bakkeveen-Leeuwarden v. v. X 30, 455.
Hfdst. 11. Hypotheekstelling t . b . v. het Rijk in 1818: N.A. 16, nr. 1467; aankoop in 1821
van het huis nr. 242 cum annexis (woonhuis Oeds IV in eerste jaar van zijn huwelijk)
N.A. 19 nr. 1972. Andere aankopen tussen 1821 en 1829: N.A. 15, nr. 1271; 18 nr. 1822.
Hfdst. 12. Akten betr. Marum 1818-1835: N.A. 24, n r s . 1 en 4; 22 n r s . 1, 2 en 13; 24
n r s . 72 en 78. Aktiviteiten onder Marum na 1832: akten Notaris Posthumus d.d. 7 oktober 1836, 24 oktober 1836, 29 oktober 1838, 28 december 1840.
Hfdst. 13. Memorie van aangifte d.d. 8 augustus 1835 van de nalatenschap van Oeds III,
ingediend Kantoor registratie en domeinen te Beetsterzwaag.
Hfdst. 14. Verkoop veldvruchten, hout op stam, "plantsoen", veldinventaris, e.d. : akten verleden voor notaris Posthumus d.d. 20 juli 1837, 20 juli 1838. 22 januari 1839,
11 maart 1839, 11 januari 1841.
Hfdst. 15 en 16. Inzicht in de materiële omstandigheden van het gezin van O.T.Bosgra
geeft de akte van inventaris van zijn nalatenschap, d.d. 20 augustus 1842 voor notaris
Alma te Bergum verleden (70 blz. , N.A. 461, nr. 147).
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Hfdst. 16, De oppervlakte (gebouwd) van het huis waar Oeds IV is geboren en opgegroeid
(zie hfdst. 9) is bepaald aan de hand van het minuutplan van de kadastrale kaart (bewaring kadaster en hypotheken, Leeuwarden).
Hfdst. 17. Akte verkoop "boerereeuw" c. a.: Notaris Posthumus, akte d.d. 22 mei 1837
(rep.nr. 35); verkoop veldvruchten bij akte d.d. 20 juli 1837 (rep.nr. 43).
32. Bijzonderheden over de personen van Oeds I-IV (c. q. de leden van hun gezin) zijn ontleend aan een door Oeds IV in 1843 en nadien op "Ennemaborgh" bijgehouden "Familieboek O. de Leeuw" en aan verschillende kopieën van brieven, door Oeds IV geschreven.
De eigenares van die bezitting is de opvatting toegedaan dat die stukken — zijnde p r i v é bescheiden van de toenmalige rentmeester, Oeds IV — deel uitmaken van het archief van
de borg. Ik heb er iets uit kunnen overnemen.

Naschrift
De auteur beschikte aanvankelijk over niet meer dan enkele door hem verzamelde genealogische gegevens, aangevuld met enkele ontleningen aan het
"Familie-Boek" en de brieven, waarvan sprake is in noot 32. Voor een aantal "achtergrondgegevens" werd geput uit de in de noten vermelde gedrukte
bronnen, mij deels bekend geworden door vriendelijke aanwijzingen van
dr. J. J. Spahr van der Hoek, te Beetsterzwaag.
Maar: tal van bouwstoffen, nodig voor het meer tot leven brengen van dit
"tijdbeeld" werden mij verschaft door Pieter Nieuwland, te Leeuwarden,
via veel - kundig en enthousiast v e r r i c h t - archiefonderzoek. Vgl. o.a.
noot 31. Aan ons samenwerkingsverband, zonder hetwelk dit opstel niet geschreven had kunnen worden, denk ik met evenveel erkentelijkheid als genoegen terug.
Voorschoten, aug. 1973

H. Schuttevaêr.
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WAPEN REGISTRAESJE

B E (BIROOT
Gens Matris
Die 't kleurig' wapenschild ontbloten.
De gulden gloed, die d'ar end noodt.
En op de zilv'ren klavers stoten,
Gepaald in 't veld van vlammend rood?
Dezulken is 't waarlijk niet ontschoten:
Het wei-gekroond blazoen De Groot!
Joh. Koopmans
DE GROOT - Midstwa dield: Rjochts, yn goud, in heale swarte earn. Lofts,
yn read, trije sulveren klavers lyk ûnderinoar. It gehiel dutsen troch in
gouden kroane fan trije blêdden en twa pearels, de bân fuorre fan read en
biset mei fiif reade, rútfoarmige ealstiennen.
Wapen fierd troch it skaei fan Albert Everts, rjochtstreeks foarfaer fan ynstjûrder: J.de Groot, adj. fan polysje to Rotterdam (sj.Jb. 1967, s.31).
Boarne: gevelstien boppe de yngong fan de Roardhuzumertsjerke. De grevekroane dêrop is hjirboppe oanpast by it wapen fan dit âlde boerelaech. De
kleuren fan de lofter helte binne sa keazen dat bitizing útsletten is.
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NAZé - Gedeeld: I. in rood een omgekeerd anker van zilver; II. in blauw
boven elkander geplaatst een vierblad en een klaver, alles van goud.
Inzender: Ds. Ghislain Nazé te Edingen (Enghien), België.
De linkerhelft is het wapen der familie Haitsma, De linkerhelft is toegevoegd ter herinnering aan het beroep van Fetze Haisma en de reislust der
Nazé's.
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FRAGMENT GENEALOGIE NA Zé
(uit de F r i e s e familie H a i t s m a )

R i n n e r t M e i n d e r t s , houtsteksknecht te Makkum, o v e r l . ald. 19 okt. 1801,
t r . Makkum 1 juni 1794 Sybrigje J u r j e n s H a i t s m a , geb. ald. 6 m e i 1771,
h u i s b e w a a r s t e r te B o l s w a r d , o v e r l . ald. 11 aug. 1850, d. v. J u r j e n Sybes en
Foekjen Hiddes.
Uit dit huwelijk:

M e i n d e r t R i n n e r t H a i t s m a , g e b . Makkum 21 nov. 1797, s c h i p p e r t e B o l s w a r d ,
o v e r l . ald. 23 j a n . 1872, t r . B o l s w a r d 11 jan. 1829 Aukje F e t z e s D i j k s t r a ,
geb. ald. 21 a p r i l 1802, d i e n s t m e i d t e B o l s w a r d , o v e r l . ald. 23 okt. 1858,
d. v. F e t z e Sjoukes en Dieuwke J o h a n n e s .
Uit dit huwelijk:

F e t z e H a i s m a , g e b . B o l s w a r d 21 d e c . 1835, s c h i p p e r ald. , o v e r l . B o l s w a r d
23 a p r i l 1917, t r . I e ald. 3 a p r i l 1870 Jantje de B o e r , geb. W i t m a r s u m 27
juli 1842, d i e n s t m e i d te B o l s w a r d , o v e r l . ald. 19 j a n . 1872, d. v. Sikke J o hannes en Aaltje J o h a n n e s M o l e n a a r ; t r . 2 e B o l s w a r d 16 m a a r t 1873 Sjoerdtje
B e r g s m a , geb. Workum 19 okt. 1845, o v e r l . B o l s w a r d 27 m a a r t 1888, d. v.
J o h a n n e s Gerbens en Eke A l b e r t s P l a n t e n g a .
Uit het 2e huwelijk:

Foekj e H a i t s m a , geb. B o l s w a r d 4 juni 1877, o v e r l . Buckfestlee (Lincolnshire)
1956, t r . E d g a r R i c h a r d s o n , g e b . ald. 31 d e c . 1882, j o c k e y , o v e r l . Buckf e s t l e e 1967.
Uit dit huwelijk:
Yanna Louisa R i c h a r d s o n , geb. Stockel (België) 31 m e i 1916, t r . B r u s s e l
14 a p r i l 1938 D r . A l f r e d - P i e r r e - A u g u s t e C o u r t o i s , geb. M o n t - s u r - M a n l i e u x
14 m e i 1911, c h i r u r g , z . v . Alfred en J o s é p h i n e Lequeux.
Uit dit huwelijk:

C a t h y - C h r i s t i n e - M a b e l C o u r t o i s , geb. E i s e n e 1 a p r i l 1940, t r . D s . GhislainM a r i e - G u y - M a r c e l Nazé, geb. Flénu (Hen.) 4 juli 1936, p r e d i k a n t d e r P r o t .
K e r k van B e l g i ë , l e g e r p r e d i k a n t , z . v . M a r i u s en Yvonne B e r n a r d .

Ontwerp door de F r y s k e Rie foar Heraldyk in o v e r l e g m e t de inzender.
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HEMPENIUS I
Inleiding
In 1930 verwierf het rijksarchief in Friesland een pakketje met genealogische aantekeningen^) van Regnerus Petrus Reddingius, predikant te Engelum van 1766 tot zijn dood in 1808. Evenals E.M. van Burmania (1700-1789),
van wie de Provinciale Bibliotheek verscheidene verzamelwerk]es bezit2),
heeft Reddingius zich toegelegd op het bijeenbrengen van gegevens van groepen personen, die in Friesland een rol op cultureel en maatschappelijk terrein hebben gespeeld. Te beginnen met zijn eigen voorgeslacht, dat zeer
veel predikanten telde, heeft Reddingius zich voornamelijk beziggehouden
met het voor- en nageslacht van Friese predikanten.
De predikant T.A.Romein ging inde vorige eeuw op de ingeslagen weg voort.
De Naamlijst der predikanten van Friesland (1868) is de vrucht van zijn nasporingen. De aantekeningen van Reddingius waren hem bekend; voor de
oudere gegevens heeft hij er veel uit geput.
Tot voor kort was het, met de gegevens van Reddingius en Romein, niet mogelijk de genealogie van het uitgestorven geslacht Hempenius met enige zekerheid verder terug te voeren dan tot Vincentius Jacobi. Volgens Reddingius was Vincentius Jacobi Hempenius, predikant te Dokkum en Berlikum.
een kleinzoon van Vinc. Jac. Canabaeus 3) te Lekkum, en de laatste mogelijk
een kleinzoon van de Oostfriese predikant Vincentius Frisius^) (overl. in
1556).
Romein zag in Vinc. Jac. Canabaeus/Hempenius wel êénpersoon, maar noemde Vincentius' broer Meinardus een kleinzoon van Vincentius Jacobi te Lekkum!
Een recent onderzoek in de rechterlijke archieven van Leeuwarderadeel,
Dokkum, Oostdongeradeel, Menaldumadeel en Baarderadeel heeft veel nieuwe gegevens met betrekking tot Vincentius en Meinardus en hun voorgeslacht aan het licht gebracht.
Als stamvader is gevonden Cornelis Jacobs, die in het midden van de zestiende eeuw pachter van een boerderij te Hempens was 5), Eén van zijn zes
kinderen6) was Jacob (ca. 1545 tot 1607/13). Jacob Cornelis ?) komt in 1575
voor het eerst in het recesboek van Leeuwarderadeel voor als pachter van
kerkelanden. In 1580 was hij gemeensman van Hempens; bij gelegenheid van
de optekening van de staat van kerkelijke goederen 8 ' verklaarde hij in Emden (!) te hebben vernomen, dat er een zilveren kelk uit de kerk ontvreemd
was. In 1582 werd hij voogd9) over de nagelaten dochter van de laatste
Hempenser pastoor, Tjerk Gerrits; dertien jaar later legde hij verantwoording van zijn voogdij af 10). Inmiddels had hij het boerenbedrijf er aan gegeven en bij boelgoed op 16 april 1590 H ) zijn vee (15 koeien) en gereedschap verkocht. Het volgende jaar sprak hij zijn opvolger op de plaats om
betaling aan wegens de afkoop van landen 12), Welk beroep Jacob Cornelis
daarna heeft uitgeoefend is onbekend.
In 1592 was hij "burger binnen Leeuwarden" 13) e n i n 1597 werd hij daar als
lidmaat ingeschreven, maar voor en na woonde hij te Hempens. Op 18 mei
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1607 ging hij met zijn vrouw een lening aan 14); zoon Vincentius vertoonde
zes jaar later op verzoek van Jacobs weduwe Anna Claesdr. voor het gerecht de originele akte met kwitantie ten bewijze van de aflossing. Anna
procedeerde in 1616 en 1618 — zij woonde toen in Leeuwarden — tegen de
predikant van Hompens wegens een door de kerkelijke gemeente aldaar gelegd beslag op haar inkomsten; in het laatste proces verzocht ze "domicilium citandi ten huyse van Vincentio Jacobi dienaer des Godlicken woords tot
Leckum" 15).
Jacob Cornelis had drie kinderen: Vincentius, Meinardus en een — ongenoemde — dochter 16).
Meinardus Jacobi Hempenius (1595-1637), predikant te Augustinusga/Surhuizum en Jorwerd, heeft in het rechterlijk archief van Achtkarspelen geen
sporen van belang nagelaten. In het recesboek van Baarderadeel komt zijn
naam voor in een akte van borgstelling, waarbij ook Vincentius is betrokken; ze hebben de akte beide ondertekend met de naam Hempenius 17),
Meinardus stierf reeds in 1637. Zijn weduwe mocht tot Petri ad Cathedram
(22 febr. ) 1638 in het genot van de pastorie en de pastorielanden blijven 18).
Toen zij die termijn overschreed, daagden de kerkvoogden van Jorwerd
haar voor het gerecht 19); bij vonnis van 11 juni 1638 werd ze veroordeeld
tot verlating van de pastorie en betaling van de proceskosten.
Vincentius Jacobi (of Vincent Jacobs 20?) moet rond 1575 te Kempens zijn geboren. Hij schreef zich in 1593 aan de Franeker akademie als theologisch
student in^l) en werd in 1596 22) predikant van Lekkum en Miedum. Hij
trouwde met de Lekkum er boerendochter Trijntje Fockes.
Op een grafsteen in de kerk van Lekkum voor hun vier jonggestorven kinderen werd hij Vinc. Jac. Canabaeus genoemd 23), Zowel Reddingius als Romein brachten Canabaeus in verband met cannabis (^-- hennep) en Hempenius
met hemp (het Friese woord voor hennep), maar terwijl de eerste een band
met Hempens ontkende 24) ; schreef Romein van Vinc. J a c : "zekerlijk te
Hempens geboren". Wij zijn het met Romeineens, met de toevoeging', dat
de maker van de namen met beide vormen spitsvondig25) heeft willen uitdrukken, dat hij uit Hempens afkomstig was. Vinc. Jac. komt overigens
geen enkele maal voor met de naam Canabaeus. met de naam Hempenius alleen buiten. Leeuwarderadeel.
In Lekkum boerde Vincentius als predikant en boer 26) financieel niet slecht;
had hij in 1601 samen met zijn ouders een schuld aan inwoners van Hempens 27) j in 1615 kon hij zich voor Anna Claesdr. borg stellen 28).
Vincentius was voorzitter van de provinciale synode te Dokkum in 1618 29);
er ontstond tussen hem en de Franeker predikant Artopaeus een hooglopend
geschil, dat werd opgelost door Vinc. naar Dokkum en Artopaeus naar Delfzijl te beroepen (1620). Na verloop van jaren rakelde Vinc. het geval weer
op, waardoor hij in hevig conflict met de gemeente te Dokkum kwam. De
kerkeraad bracht in 1633 een beroep uit op Artopaeus, die het onder voorbehoud aannam. De Dokkumers raakten hun verguisde predikant echter anders kwijt, dan ze gedacht hadden: Vinc. werd beroepen naar Berlikum, terwijl de daar in ongenade gevallen predikant Stuifsant de opvolger van Artopaeus te Delfzijl werd 30),
Tussen 1620 en 1634 kocht Vincentius twee huizen in Dokkum en ongeveer
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40 pondemaat land in Oostdongeradeel31); in Berlikum voegde hij daaraan
nog 7 pm toe. Deze aankopen vergden grote bedragen, die hij niet uit eigen
vermogen kon opbrengen. In de hypotheekboeken van Oostdongeradeel en
Menaldumadeel is een tiental leningen van hem geregistreerd.
Vincentius Jacobi stierf in 1641, Hij liet een weduwe (Anke Theodorici,
dochter van de Dronrijpster predikant Theodorlcus Petri) en een zoontje van
twee jaar na. De schuldenlast was nog zo zwaar, dat de opvoeding van J a cob(us) in het gedrang kwam. Met toestemming van het Hof van Friesland
deed Anke in 1643 de huizen en de percelen land in Oostdongeradeel van de
hand32), De netto-opbrengst bedroeg ca. 4.000 gld., een aanzienlijk bedrag
in die tijd. In 1654 erfde Jacobus van zijn grootvader Theod. Petri nog eens
eenzelfde bedrag33),
Jacobus (Vincentii) Hempenius studeerde rechten te Franeker en promoveerde er in 1663. Gedurende enige jaren was hij in Leeuwarden als advocaat werkzaam, daarna verhuisde hij naar Workum, waar hij tot zijn dood
is blijven wonen. Vermoedelijk waren het familiebanden, die hem naar Workum trokken: zijn oom Jacobus Theodori Beetgumanus was er lid van de
vroedschap. De band werd nog inniger, doordat oom en neef beide met een
dochter van de secretaris trouwden.
Behalve advocaat voor het Hof en "practicijn" voor het gerecht van Workum
was Jacobus Hempenius gedurende 35 jaar lid van de vroedschap34) ; bij afwezigheid van de secretaris fungeerde hij wel als vervanger.
De beide zoons van Jacobus en Pietje Hansma, Vincentius en Johannes, begonnen hun loopbaan in openbare functies te Workum, respectievelijk als
rector van de Latijnse school35) e n a i s notaris en substituut-secretaris.
Merkwaardigerwijze is de handtekening' van Vincentius (Jacobi) Hempenius II
voor het nageslacht bewaard gebleven vóórin het zesde proclamatieboek van
Workum. onder een Latijns vers36) :
Quisquis amat dictis absent(i)um rodere famam,
Hanc mensam vetìtam noverit esse sibi.
In het wapenboek van Gerrit Hesman (1708/9)37) komt het door Vincentius
gevoerde wapen voor. Hesman heeft de tekening niet afgemaakt, waardoor de indruk
wordt gewekt, dat er linksonder een gouden
kruisboog opeen ondergrond van zilver staat.
Daar dit heraldisch onjuist is, moeten we
aannemen, dat de tekenaar er niet toe gekomen is een kleur in te vullen; wij stellen
voor de kleur groen toe te voegen. De beschrijving van het wapen wordt dan:
Gedeeld: I in goud een zwarte halve adelaar,
uitgaande van de deellijn;
II doorsneden: a in blauw een zespuntige
gouden ster, b in groen een gouden kruisboog.
Over Vincentius' zoon, Pier Hempenius, kunnen we kort zijn. Uit de processtukken blijkt, dat zijn nalatenschap met schulden bezwaard was 38),
Van zijn zoons zette alleen Hendrik (1757-1833) het geslacht voort. Bij akte
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van scheiding' met zijn zuster kreeg Hendrik een huis met zoutkeet, geschat
op 4. 500 car.gld., vermeerderd met 1.000 car.gld., terwijl Sijtske de winkel kreeg met winkelwaren van lakenen, saaijen, baaijen enz. , geschat op
6. 500 car. gld. (- 1. 000 car. gld. ) 39). In 1783 verkocht hij zijn deel aan zijn
zwager Jan Elses voor 4.755 c a r . g l d . ; hij verwierp de nalatenschap van
zijn zuster.
Hendrik noemde zich na de aanvaarding van de erfenis van zijn oud-tante
Pietje Idzardi en haar tweede echtgenoot Henricus Renici (predikant te
Grouw) Hendrik Renici Hempenius 4 ° ) .
In dienst van de overheid als bode en commies, woonde hij achtereenvolgens
te Leeuwarden, Dokkum, Franeker en opnieuw te Dokkum. Bij zijn dood
waren zijn oudste zoon en de twee kinderen van zijn jongste zoon nog in leven.
Pier j r . (1782-1853) en zijn eerste vrouw werden per mei 1815 aangesteld
als binnenvader en -moeder van het Rode of Burgerweeshuis te Groningen
op een traktement van 200 gld. 's j a a r s 4 1 ) . Binnen een half jaar (sept. 1815)
vroegen ze tweemaal ontslag, omdat ze geen orde konden houden; dit werd
voorlopig' verleend, maar is niet definitief geworden. In 1821 werden ze uitgenodigd vader en moeder van het stadsweeshuis van Leeuwarden te worden.
Omdat ze ter plaatse en zonder ruggespraak moesten beslissen, wezen ze
een aanstelling te Leeuwarden voor ƒ 450 's jaars + emolumenten af. Als
dank kregen ze van het Groninger bestuur een presentje ter waarde van dertig gulden. Twee jaar later bedankten ze toch voor hun bedieningen*^'.
Daarna waren Pier en zijn eerste (overl. 1826) en tweede vrouw in dezelfde
functie tien jaar verbonden aan het Stadsarmhuis te Rotterdam (1824-1834).
Wegens "karaktermatige" gebreken van Pier werd het echtpaar op 4 januari
1833 geschorst. In de volgende vergadering van de Commissie tot het Armhuis vroeg Pier een duidelijke uitspraak, aangezien er een vacature was in
een weeshuis te Amsterdam; hierop kreeg hij ten antwoord, dat het bestuur
hem een oneervol ontslag wilde besparen, maar er ernstig bij hem op aandrong' om te zien naar een andere betrekking* '. Per mei 1834 moesten
Pier en zijn vrouw het armhuis verlaten. Zij leefden sindsdien als "particulier" 4 4 ) te Rotterdam en Delft º ' .
Waarschijnlijk heeft Pier zich na 1833 bemoeid met de opvoeding van zijn in dat jaar
wees geworden nicht Helena. Zeker is, dat
ook na het huwelijk van Helena een hartelijke
verstandhouding is blijven bestaan tussen

J

Helena Hempenius
(1823-1914)

oom en nicht 4 °)_
Helena Hempenius was de laatste van haar
geslacht. Zij stierf op hoge leeftijd in 1914.
A. L. Hempenius.
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Noten:
1. Aanwinst 1930 II f. ; xero kopie aanwezig in de leeszaal.
2. O. a. naamlijsten van secretarissen en predikantsvrouwen.
3. Zie: Petrus Nota, Tweetal van kerkelyke leerredenen, enz. (Franeker, 1781), p. 117-119
en p. 72/3; en Aant. Reddingius dl. I, 125.
4. Volgens de Naamlijst van de classis Dokkum; door Nota in twijfel getrokken.
5. Monstercedulen Leeuwarderadeel Kempens (1552): Cornelis Jacobsz 1 speets ende degen;
personele impositie LWL Kempens (1578): Cornelis Jacobs.
In dezelfde tijd ook een Cornelis Jacobs te Cornjum.
6. Vgl. R.A. LWEH3, 18 dec. 1592.
7. Jacob Cornelis, te Kempens, niet verwarren met J. C. , op de Leye.
8. Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo, uitgeg. door J.Reitsma, Leeuwarden 1888, p. 46.
9. R.A. LWL E8, 20 nov. 1582.
10. R.A. LWL 0 2 , 11 febr. 1596.
11. R.A. LWL 117, f. 326-327V.
12. R.A. LWL E9, 15 mei 1591.
13. Zie noot 6.
14. R.A. LWL V3.
15. R.A. LWL 115, 28 maart 1618.
16. Aant. Reddingius dl. I, 125.
17. R.A. BAA C3. 5 mei 1635.
18. R.A. BAA C3. 8 jan. 1638.
19. R.A. BAA C3, 11 juni 1638.
20. Z6: R.A. LWL E 10, 26 febr. 1597 en H4, 3 juni 1598.
21. Album Stud. Fran. 13 mei 1593.
22. Vgl. R.A. LWL E 10, 15 jan. 1597.
23. Aant. Reddingius dl. III, 49.
24. Zie noot 3.
25. Andere naamspelletjes: Mensonis, Mensonides; Nicolaïdes, Nicolai.
26. In de (kleine) dorpen waren predikanten in navolging van de pastoors vaak ook boer.
27. R.A. LWL E 12, 27 juni 1601.
28. R.A. LWL E 13, 24 febr. 1615.
29. J.Reitsma en S.D. van Veen, Acta der Provinciale en particuliere synoden tot 1620,
zesde deel, 1. Friesland.
30. Algemeen Rijksarchief, archief-Leo van Aitzema, inv.nr. 48, brief d.d. 23 aug.1633.
31. De aankopen in Oostdongeradeel zijn niet alle in de proclamatieboeken te vinden.
32. R.A. Hof van Friesland III 13, f. 288v-292.
33. R.A. MEN 120, p. 75-91.
34. De stêd Warkum, 1967, p. 36.
35. Mededeling van m r . B. van Haersma Buma.
36. Vertaling: Wie roddelt, is aan mijn tafel niet welkom.
37. Gemeentearchief Leeuwarden: wapenboek Gerrit Hesman, p. 168.
38. Zie: Het proces Oudewagen-Hempenius.
39. R.A. Staveren N3, 11 sept. 1781.
40. Aant. Reddingius dl. I, 133.
41. Gemeentearchief Groningen, notulenboek van het Rode of Burgerweeshuis, 1815-1821.
42. Resolutiën Stad Groningen 17 april 1823, nr. 6; met kerkelijke attestatie vertrokken
naar Harlingen 24 april 1823.
43. Gemeentearchief Rotterdam, archief Burgerlijk Armbestuur, inv.nr. 814.
44. D.w. z. : zonder beroep (volgens volkstelling 1839 en overl.akte 1853).
45. Volgens familieoverlevering was Pier te Delft goud- en zilversmid. De drie kleinkinderen van zijn weduwe waren in 1874 metaalgraveur, goud- en zilversmid!
46. Mevr. Helena Brand-Gr oeneveld, kleindochter van Helena Hempenius, bezit enige b r i e ven van Pier aan zijn nicht.
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HEMPENIUS I
I C o r n e l i s J a c o b s 1552, 1578
II Jacob Cornelis (ca. 1545-1607/13)
(LWL E 1 2 , 27 juni 1601)

ºjjºi/

1

lila Vincentius Jacobi (Hempenius)
(ca. 1575-1641)
-^

Illb Meinardus Jacobi Hempenius
(1594/5-1637)

Vinkte krfi$*'*••'* n
'

(BAA C3, 5 m e i 1635)

(LWL E12, 27 juni 1601)
(BAA C3, 5 m e i 1635)
IV Jacobus Hempenius (1639-1714)

(WOR R*, 16 m a a r t 1694)
Vb Johannes Hempenius (1686-1760/1

Va Vincentius (II) Hempenius (1674-1724)

(WOR E E 6 , schutblad)
VI P i e r Hempenius (1714-1777)

(STA N2, f. 301v. '

'

""

VII Hendrik Hempenius (1757-1833)

( N o t . a r c h . n r . 860)
P i e r Hempenius j r . (1782-1853)

( G . A . R o t t e r d a m , bijlagen
notulen Burg. A r m b e s t u u r )
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Genealogie

HEMPENIUS I

I. CORNELIS JACOBS, p a c h t e r van een saté te Hempens 1552, 1578; t r . N . N .
Uit dit huwelijk z e s kinderen, o. a. :
P i e t e r C o r n e l i s , o v e r l . vóór 1590.
Jouck C o r n e l i s d r . , t r . F r a n s M a r t e n s , te J e l s u m .
J a c o b , volgt II.
II. JACOB CORNELIS, ca. 1545-1607/13; pachter van een saté te Hempens tot 1590,
d a a r n a woonachtig te Hempens en Leeuwarden; t r . Anna C l a e s d r . , o v e r l . Leeuwarden
na 1617.
Kinderen:
Vincent(ius), volgt lila.
M e i n a r d u s , volgt Illb.
een d o c h t e r .
lila. VINCENTIUS JACOBI (Vincent J a c o b s ) , noemt zich sinds 1618 ook VINC. JAC.
HEMPENIUS, geb. Hempens ca. 1575, theologisch student t e F r a n e k e r 1593, predikant
van Lekkum en Miedum 1596, Dokkum 1620, Berlikum 1634, o v e r l . Berlikum 19 nov.
1641; t r . (1) Trijntje Fockes (Hettinga), o v e r l . Berlikum 19 april 1637, dochter van
Focke H e t t e s , b o e r te Lekkum, en J e d t s Gaetzedr. ; t r . (2) Berlikum 1 juli 1638 Anke
(ofAntje) Theodorici (schrijft zich Anke D i r k s ) , o v e r l . 1649/54, dochter van Theodor i c u s P e t r i , predikant, l a a t s t te D r o n r i j p , en Doedje J o h a n n e s .
Uit het e e r s t e huwelijk:
Nicolaus, o v e r l . 1 juli 1599, 14 weken.
Anna, o v e r l . 29 sept. 1601, 4 weken.
Nicolaus, o v e r l . 21 aug. 1602, 3 weken.
Anna, o v e r l . 9 a p r i l 1607, 34 weken; allen begraven te Lekkum.
Uit het tweede huwelijk:
IV. DR. JACOB(US) HEMPENIUS, ged. Berlikum 24 nov. 1639, ingeschreven aan de
a c a d e m i e te F r a n e k e r 1656 en 1660, JUD en advocaat voor het Hof van F r i e s l a n d 1663,
b u r g e r van Leeuwarden 24 okt. 1665, idem van Workum 18 sept. 1668, lid van de vroedschap van Workum 1679-1714, s c r i b a van het w a t e r s c h a p Het Workumer Nieuwland
1691, o v e r l . Workum 1714; t r . Workum 31 m e i 1668 Pietje Johannes Hansma, dochter
van d r . Johannes Renici, s e c r e t a r i s van Workum, en Fedtie Wopkes.
Uit dit huwelijk:
1. Vincentius, ged. Workum 26 m a a r t 1669.
2. Anna, ged. Workum 11 m a a r t 1670.
3. JoBJines Vincentius, ged. Workum 21 m e i 1671.
4. Anna, ged. Workum 1 sept. 1672.
5. Vincentius, volgt Va.
6. Anna, ged. Workum 22 nov. 1676.
7. Anna, ged. Workum 30 d e c . 1682.
8. J o h a n n e s , volgt Vb.
Va. VINCENTIUS HEMPENIUS, ged. Workum 11 febr. 1674, r e c t o r te Workum 17011703, predikant t e Waaxens (WD) 1703, o v e r l . Staveren 5 sept. 1724; t r . Waaxens 25
sept. 1707 Sipkje P i e r s F a b e r , ged. Staveren 7 juli 1689, o v e r l . ald. 6 juli 1741, docht e r van P i e r J a n s e n , hopman, en Jan(tje).Fockes.
Uit dit huwelijk:
1. J a c o b u s , ged. Waaxens 22 juli 1708, kandidaat t e Staveren 1734, predikant te
Scharnegoutum 1737, e m e r i t u s 25 a p r i l 1781, o v e r l . Scharnegoutum 24 sept. 1781; t r .
(volgens Reddingius) Tjitske Reinalda, ged. F r a n e k e r 31 juli 1704, o v e r l . 10 m e i 1752,
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dochter van Johannes, n o t a r i s en v r o e d s m a n te F r a n e k e r , s e c r e t a r i s van F r a n e k e r a deel, en Hiltje A e m i l i u s .
2. Johanna, ged.Waaxens 3 a p r i l 1711, o v e r l . F r a n e k e r 25 nov. 1732 (in de k r a a m ) ;
t r . F r a n e k e r 24 febr. 1732 Paulus Ennema, ged. F r a n e k e r 16 febr. 1706, wijnhandel a a r , vroedsman, o v e r l . ald. 5 jan. 1755, zoon van Agge J o h a n n e s , koopman, b u r g e m e e s t e r , en Hiltje Tjeerds van der Vorm; hij h e r t r . Pietje Fennema.
3. P i e r , volgt VI.
4. Johannes, ged. Waaxens 24 jan. 1723, jong o v e r l .
VI. PIER HEMPENIUS, ged. Waaxens 30 juli 1714, zoutbrander en b u r g e m e e s t e r te
Staveren, o v e r l . ald. juni 1777 (R.A. Staveren B 3 , 9.7.1777); t r . (1) Staveren 19 jan.
1739 Eelk Thomas Oudewagen, ged. Staveren 11 sept. 1720, dochter van Thomas A g e s ,
grootschipper en koopman, en Simk Lieuwes; t r . (2) Scharnegoutum 21 okt. 1753 C h r i s tina (van) Ketel, g e b . Leeuwarden 20 j a n . 1724, o v e r l . Staveren 11 j a n . 1780, dochter
van d r . A l b e r t u s , advocaat, en Sijtske Idzardi.
Uit het e e r s t e huwelijk (allen gedoopt te Staveren):
1. Vincentius, ged. 31 m e i 1739, in 1777 te A m s t e r d a m , leeft nog 6 febr. 1782 (B3).
2. Simk, ged. 30 a p r i l 1741, o v e r l . Staveren 26 nov. 1816; t r . Staveren 9 m e i 1762
Greelt Meines (Meinema), eigenaar van een s c h e e p s t i m m e r w e r f .
3. Sipkje, ged. 20 jan. 1743, o v e r l . Staveren 6 m e i 1807; ex testamento erfgename
van h a a r oom J a c o b u s (R.A. W y m b r i t s e r a d e e l T6, fol.36).
4. T h o m a s , ged. 2 9 ( ! ) f e b r . 1747, m r . z e i l m a k e r te Nieuwendam, b e g r . A m s t e r dam St.Antony kerkhof 28 juli 1806.
Uit het tweede huwelijk:
5. Sijtske, ged. Staveren 16 juli 1755, o v e r l . ald. 24 m a a r t 1782; t r . Staveren 13
j a n . 1782 G e r a r d u s van d e r Beek, chirurgijn; hij h e r t r . Akke Baukes.
6. Hendrik, volgt VII.
7. Johanna, ged. Staveren 20 d e c . 1758, jong o v e r l .
VII. HENDRIK (na 1780: HENDRIK RENICI) HEMPENIUS, ged. Staveren 3 juli 1757,
lid van de vroedschap te Staveren, c o m m i e s , e x t r a o r d i n a r i s bode, o v e r l . Dokkum 12
juni 1833; t r . (1) Staveren 1781*) Sijtske E l z e s (Elsenga), geb. Staveren 1754/5*),
o v e r l . F r a n e k e r 18 m e i 1808, dochter van E l s e B e e r n t s en Lysbet J a n s ; t r . (2) Dokkum 28 febr. 1822 Eeke B e e k m a n s , geb. Dokkum 11 m a a r t 1784, o v e r l . ald. 4 sept. 1834,
dochter van J a n Johannes en J e t s k e J i l d e r s .
Uit het e e r s t e huwelijk:
1. P i e r , geb. Staveren 9 jan. 1782, o v e r l . Delft 11 jan. 1853. Hij ging 9 juli 1802
te Leeuwarden in ondertrouw m e t Johanna F e r w e r d a ; de p r o c l a m a t i e s werden opgehouden ten verzoeke vah Brechje van d e r Meulen; t r . (1) Groningen 22 dec. 1805 Hilke
(Hilligje) J a n s B o s , geb. Heíligerlee 28 febr. 1772, o v e r l . R o t t e r d a m 12 juli 1826,
dochter van J a n J a n s en Klaassien E g b e r t s ; t r . (2) Rotterdam 28 febr. 1827 Catharina
Jedelo(o), geb. Delft 18 a p r i l 1783, o v e r l . ald. 16 m a a r t 1874, dochter van H e r m a n u s
en Johanna M a r i a C h r i s t i n a Dijk; weduwe van Lucas T e n s t a p p e r ,
P i e r en Hilke w a r e n van 1815 tot 1823 binnenvader en - m o e d e r van het Rode of B u r g e r Weeshuis te Groningen; vervolgens hadden P i e r en zijn vrouwen dezelfde betrekking in
het s t a d s a r m h u i s te R o t t e r d a m . In 1840 verhuisden ze naar Delft.
2. Elizabeth, geb. Staveren 25 j a n . 1783, o v e r l . / b e g r . Leeuwarden 1 juli 1783.
3. Elizabeth, geb. Leeuwarden 15 m e i 1784, o v e r l . F r a n e k e r 30 aug. 1808; t r . F r a neker 5 juni 1808 Roelof Hollander, vice koffy-schenker op het Nieuw Koffy-Huis t e
F r a n e k e r (adv. Leeuw. Courant).
4. Christina, geb. Leeuwarden 19 aug. 1785, o v e r l . / b e g r . Leeuwarden 11 jan. 1786.
*) Doop- en trouwboek van Staveren vertonen bewijsbaar leemten.
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5.
6.
7.
8.
9.

E l z o , geb. Leeuwarden 12 juli 1787, o v e r l . / b e g r . ald. 30 juli 1789.
C h r i s t i n a Johanna, geb. Leeuwarden 8 m a a r t 1789, o v e r l . / b e g r . ald. 4 mei 1790.
Elzo, volgt Villa.
C h r i s t i n a , geb. Leeuwarden 4 juni 1793, o v e r l . F r a n e k e r 23 nov. 1808.
J a n , volgt VlIIb.

Villa. ELZO HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 7 nov. 1790, omgekomen in F r a n s e dienst
1810/1 (Elso E m p e n i u s , van Harlingen); t r . F r a n e k e r 1 april 1810 Hiske H e e r d s , van
F r a n e k e r , o v e r l . Harlingen 19 sept. 1810.
Kind:
C h r i s t i n a , geb. Harlingen 1810, o v e r l . ald. 23 okt. 1826.
VHIb. JAN HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 8 d e c . 1796, k l e e r m a k e r , o v e r l . Dokkum 3
sept. 1825; t r . Dokkum 6 juli 1823 Tyttje van Zandbergen, geb. J o u r e 15 nov. 1800,
o v e r l . Dokkum 23 juli 1833, dochter van Machiel H a r m s , c o m m i e s bij de convooyen en
licenten, en Helena Martinus Baljée; zij h e r t r . Wijtze Wobbes P l o e g s m a .
Uit dit huwelijk:
1. Helena, geb. Dokkum 19 okt. 1823, o v e r l . Sneek 5 febr. 1914; t r . Smallingerland 17 m e i 1845 Bouwe Baukes Kooistra, geb. Drachten 23 juli 1821, schipper, k a p i tein, s c h e e p s m a k e l a a r , g i s t h a n d e l a a r , o v e r l . Sneek 17 juni 1894, zoon van Bauke F o l k e r t s , s c h i p p e r , en Grietje Bouwes Z i j l s t r a .
2. J a n Henderikus, geb. Dokkum 18 okt. 1825, o v e r l . ald. 23 juli 1833.
Illb. MEINARDUS JACOBI HEMPENIUS, geb. Kempens (?) 1594/5, theologisch student
te F r a n e k e r 1614, Groningen 1618, predikant te Augustinusga/Surhuizum 1621, te J o r werd 1627, o v e r l . J o r w e r d 16 m e i 1637; t r . Welmoedtie J a n s .
Kinderen (volgens Reddingius):
Antje, Janke en Minke.
Vb. JOHANNES HEMPENIUS, ged. Workum 28 juli 1686, notaris 1708, s u b s t . - s e c r e t a r i s van Workum 1709, s e c r e t a r i s van Hindeloopen 1711-1724, ontvanger d e r c o n vooyen en licenten ald. 1711, o v e r l . Hindeloopen 1760/1; t r . (1) Hirideloopen 14 juni
1711 P y t e r t j e Reintjes Roos, van Hindeloopen; t r . (2) Koudum 20 juli 1727 Yda F e r w e r d a , van Hindeloopen (testament in R . A . Hof van F r i e s l a n d EEE 8).
Uit het e e r s t e huwelijk:
1. R e n i c u s , ged. Hindeloopen 10 a p r i l 1716, jong o v e r l .
2. P i e t e r t j e , ged. Hindeloopen 25 okt. 1721, o v e r l . Workum na 1780; t r . (1) Hindeloopen 29 m a a r t 1744 Jurjen H e r m a n i d e s , c h e r c h e r , apotheker en chirurgijn, v r o e d s m a n , o v e r l . Hindeloopen 1761/2, t r . (2) Hindeloopen 3 okt. 1762 Suffridus C r a m e r ,
m e d . doctor te Workum..

48

Wumkes.nl

HET PROCES

OUDEWAGEN/HEMPENIUS

EEN RUZIE OM RENTEN !)
Toen Pier Hempenius, zoutbrander en oud-burgemeester van Staveren, in
1777 overleed, liet hij zes kinderen als erfgenamen na. Zijn nagelaten boedel moet echter tamelijk desolaat geweest zijn, want de vier kinderen uit
zijn eerste huwelijk met Eelck Thomas Oudewagen deden er afstand van ten
behoeve van hun vaders crediteuren2).
Daarentegen aanvaardde Piers tweede vrouw, Christina van Ketel, zijn nalatenschap voor haar nog minderjarige kinderen3), Hendrik en Sijtske.
Hierdoor kwam hen de gehele erfenis met alle daaraan verbonden schulden
toe.
Onder Piers crediteuren bevond zich ook zijn (eerste) schoonvader Thomas
Ages Oudewagen. De schuld, waarvoor Pier bij hem in het krijt stond, was
al vele jaren oud. In 1759 hadden de koopman Thomas Ages Oudewagen en
burgemeester Pier Hempenius namelijk een contract 4 ) gesloten om een geschil, dat tussen hen gerezen was "soo voor Commissaris van den Hove als
van het geregte der Stede Stavoren over de Administratie van de grote Lijnbaan en Parten Scheeps (d.w.z. scheepsaandelen) en andere Saken", bij te
leggen. Er werd toen bepaald, dat Pier aan zijn schoonvader een bedrag van
1800Car.gld. zou betalen, te voldoen in 18 jaarlijkse termijnen van 100 Car.
gld. , waarvan de eerste zou verschijnen op 24 augustus 1760, "waarmede
dan alle wedersijdse pretensiën worden gehouden voor gesloten". Hoe het
precies met die administratie zat, is helaas niet meer na te gaan 5). Pier
bleef echter gedurende zijn gehele leven in gebreke zijn schuld te voldoen.
Na het overlijden van zijn schoonzoon vond Thomas Ages het blijkbaar hoog
tijd worden zijn vordering binnen te halen. Bovendien verstreek merkwaardigerwijs op 24 augustus van datzelfde jaar de laatste betalingstermijn. Op
1 oktober 1777 dagvaardde hij dus Piers weduwe Christina van Ketel in haar
kwaliteit van voogdes over Hendrik en Sijtske voor het nedergerecht van
Staveren "omme betalinge van eenduisent en agt hondert-Caroly guldens volgens Contract in dato den 24 augustus 1759 met de Intressen van dien Ex
m o r a " 6 ) . Dit hield in, dat hij naast het betalen van het bedrag in kwestie
het betalen van renten over dat bedrag vorderde. Deze renten worden ook
wel moratoire interessen genoemd en kunnen verschuldigd zijn, als de
schuldenaar te lang talmt met zijn betaling.
De gedaagde verzocht via haar procureur, dr.Heineman uit Warns, die
rechtdag eerst "tempus deliberandi", d.w.z. tijd om te overleggen, en
daarna op 18 oktober verklaarde zij te willen opponeren "met versoek van
Lybel". In het verzochte libel, tegenwoordig conclusie van eis genoemd,
zette Holwerda, de procureur van Thomas Ages Oudewagen, de hele zaak
nog eens uiteen voor het stedelijk gerecht en vorderde veroordeling van de
gedaagde in haar kwaliteit tot de bovengenoemde betalingen.
Om onbekende redenen duurde het tot 8 juli 1778 ') voor dr.Heineman van
antwoord diende. Kennelijk waren Christina van Ketel en hij tot de conclusie
gekomen, dat het zinloos was de impetrant ofwel eiser de nog schuldige
1800 Car.gld. te betwisten, want met het antwoord ging een kopie van de
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verklaring van Christina^), dat zij de gerechtsbode P.Hollander gemachtigd
had namens haar in haar kwaliteit dit bedrag "sonder Wijders" aan Thomas
Ages aan te bieden. Uit het relaas van de gerechtsbode onder deze verklaring bleek, dat hij "Bovenstaande Presentatie en offerte" op 7 juli 1778 gedaan had, maar dat de betrokkene deze geweigerd had en gezegd had, dat
moest worden voldaan "aan sfjn Conclusie ten Libelle genomen". Oudewagen
wilde dus beslist moratoire interessen ontvangen. Het verdere proces zou
dan ook gaan om deze renten, aangezien Christina niet bereid was deze zo
maar te betalen.
Wat dit aanging stelde dr. Heineman in de punten 7 en volgende van zijn conclusie van antwoord ^), dat "er geen intressen ex mora in desen" plaats behoorden te hebben, "vermits geen intressen wegens latere betalinge in 't
contract bedongen sijn". "En", zo vervolgde hij, "de schuld spruit uit een
Transactie, in welk men sig altijt strict houd aan de Letter van het Contract", aangezien "een Transactie behoort tot die Contracten, die men gewoon is te noemen Contracten Stricti Juris . . . " , wat betekende, dat men
deze contracten altijd naar de letter moest uitleggen 10).
Vervolgens werd met langere of kortere tussenpozen door beide partijen om
de beurt van repliek, dupliek, tripliek en quadrupliek gediend en tenslotte
concludeerden zij met het verzoek vonnis te wijzen H ) .
Het nedergerecht van Staveren sprak op 12 mei 1779 het gevraagde vonnis
uit 1-2) en verklaarde "den Impetrant boven presentatie en offerte ten antwoord . . . vermeld, tot sijne genomen Eisch en Conclusie niet ontvangbaar".
M. a. w. de eiser, Thomas Ages Oudewagen, werdinhet ongelijk gesteld wat
de moratoire interessen betrof. Christina van Ketel behoefde dus slechts de
oorspronkelijke schuld te voldoen. Waarom het gerecht zo oordeelde staat
nergens beschreven, omdat het in die tijd niet gebruikelijk was, dat de
rechterlijke instanties hun uitspraken motiveerden, maar het is zeer waarschijnlijk, dat het gerecht van Staveren in dit geval meeging met de door dr.
Heineman naar voren gebrachte argumenten.
Zoals te verwachten viel, was Thomas Ages allerminst tevreden met de u i t spraak en hij liet hiervan dan ook, ogenblikkelijk nadat zij gevallen was, appelleren aan het Hof van Friesland "met verzoek van apostelen". Het nedergerecht willigde dit verzoek in en op 5 juli presenteerde dr. Mathijs Arnold
van Sloterdijk, die de appellant voor het Hof als advocaat en procureur zou
bijstaan, de apostil 13) bij d e griffie van het Hof, in de Kanselarij te Leeuwarden. De bedoelde apostil bevatte de uitspraak, die in het proces gevallen
was, en de verklaring, dat de eiser had laten appelleren, en dat het gerecht
hem zes weken gegeven had "om hetselve soo naregte te vervolgen als verstaan sal". Hiermee was de zaak Oudewagen-Hempenius aanhangig geworden bij het Hof van Friesland.
De zaak werd voor het eerst op de rol van het Hof ingeschreven voor 21
september 1779 om "Eisch te doen" 14)_ Diezelfde dag diende dr. Van Sloterdijk van libel in appel, dat door dr. Simon Cocql^), die Christina in haar
kwaliteit zou vertegenwoordigen, "niet wijders" werd geaccepteerd dan
"salvis Exceptionibus et defensionibus", wat wil zeggen, dat hij zich het
recht voorbehield de nodige excepties en argumenten ter verdediging op te
werpen.
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Achtereenvolgens werd — ook in deze instantie met langere of kortere tussenpozen — van antwoord, repliek en dupliek gediend. In het "libel in cas de
appel" en de conclusie van antwoord gaven de advocaten van beide partijen
om de beurt hun visie op de kwestie van de moratoire interessen weer. Zij
waren door hun juridische studie 16) ; naar men mag aannemen, behoorlijk
onderlegd in het Romeinse verbintenissenrecht. In ieder geval benaderen zij
het probleem volkomen vanuit die hoek en onderstreepten zij hun betogen
met het aanhalen van bewijsplaatsen uit het Corpus Iuris Civilis en uit de
17e- en 18e-eeuwse commentaren daarop '.
Om kort te gaan, dr. Van Sloterdijk hield er aan vast 18) j d a t door het contract tussen Thomas Ages Oudewagen en burgemeester Hempenius de "causa
debiti", de grondslag van de schuld, niet veranderd was. "Die bleef een wesendlijk agterweezen uit hoofde van een administratie". Zou er geen contract gesloten zijn, dan zou het blijven wachten met het voldoen van de
schuld, uitgaande van het Romeins-rechtelijk contractenstelsel, zonder
meer het verschuldigd zijn van moratoire interessen met zich meebrengen.
Uit dit alles volgde dan, dat het niet bedongen zijn van die renten er niet toe
deed en dat Thomas Ages deze terecht van de gedaagde vorderde. De uitspraak van het gerecht van Staveren was dus "behoudens de verschuldigde
Eerbied voor het Edele gerechte . . . zeer abusive" geweest, zoals dr. Van
Sloterdijk het uitdrukte.
Daar stelde dr. Cocq tegenover, dat er met het contract van 1759 een nieuwe
verbintenis tussen Pier Hempenius en zijn schoonvader in het leven was geroepen, die juridisch weinig meer met de vorige had uit te staan, en dat er
dus sprake was van schuldvernieuwing of novatie "zoo als Voet leerd ad ff.
Tit. de novationibus n. 3" 19). Men moest uitgaan van de inhoud van het contract, dat — en hierover waren beide partijen het eens — een transactie
"strictae interpretationis" (van letterlijke uitleg) was. Welnu, uit de inhoud
bleek nergens, dat er moratoire interessen bedongen waren en "hier uit
volgde van zelvs dat dan ook geen Intr essen konden geeischt worden . . . " .
Alles met elkaar was dr. Cocq van mening, dat "de appellant .. . zonderreeden zig bij 's Neederregters Sententie bezwaard agte. Gelijk hij ook geen
grond had om . .. vernietiging van dezelve bij nieuwe Sententie te verwagten. Mits welken dan concludeerende . , . contendeerde de appelleerde, origineele gedaagde, teneinde de appellant, originele Impetrant, mogte worden
verklaard bij Sententie van 't Nedergeregte van den 12e may 1779 niet bezwaard te zijn .. . " . In de volgende stukken zetten beide partijen hun standpunten nader uiteen.
Op 18 januari 1780 stond de zaak Oudewagen-Hempenius op de rol van het
Hof ingeschreven "om te dienen van Triplicq" 20). De linkerzijde van de
bladzijde, waarop de zaak vermeld stond, bleef echter leeg, wat er op wees,
dat er iets bijzonders gebeurd moest zijn, waardoor het proces a.h.w. tot
stilstand was gekomen. Dat was inderdaad het geval: Thomas Ages Oudewagen en Christina van Ketel bleken namelijk beide overleden te zijn, kennelijk kort voor de 18e januari ^ l ) .
De erfgenamen en rechtsopvolgers van Thomas Ages, Jan en Geertje Thomas Oudewagen, besloten het proces voort te zetten tegen de kinderen van
Christina, waarbij Geertje gesterkt moest worden door haar man Jelle
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P i j b e s 2 2 ) . De zaak werd weer ingeschreven voor 14maart enwel om "Eisch
te doea!'. 7Æ moestee dus het hele proces voor het Hof om zo te zeççen nog
een keer overdoen.
Hendrik en Sijtske Hempenius, tegen wie Thomas Ages Oudewagen eigenlijk
altijd dit proces gevoerd had, maar die wegens hun minderjarigheid door
hun moeder als voogdes vertegenwoordigd waren, waren bij haar dood nog
minderjarig. Maar op 25 januari werd aan Hendrik "venia aetatis" verleend
door het Hof van F r i e s l a n d 2 3 ) , waardoor hij als ieder meerderjarige zijn
eigen zaken kon behartigen en zelf als procespartij kon optreden tegen de
Oudewagens. Voor zijn zuster, die overigens bijna 25 jaar was, t r a d B e r nardus Frederik Swalue, secretaris van Staveren, als curator op.
De Oudewagens verklaarden op 14 maart bij monde van hun procureur "de
proceduren voormaals bij hun wijlen vader . . . gesustineert teegens der
Gedaagten moeder en voogdesse: over dese Gedaagten te reassumeren" 2 ^)
ofwel weer op te vatten. Hendrik en de curator van zijn zuster legden een
soortgelijke verklaring af, zij het dan als gedaagden. Daarna verklaarden
beide "nieuwe" partijen zich akkoord met de gehele procesvoering tot dusver en kon het proces voortgezet worden met de tripliek, het antwoord op
de dupliek. Daarna verliep het proces zonder verdere strubbelingen.
Op de laatste pronuntiatiedag vóór het zomerreces, op 15 juli 1780, deed
het Hof van Friesland uitspraak in de zaak van Jan en Geertje Thomas Oudewagen contra Hendrik en Sijtske Hempenius 25). Die uitspraak luidde als
volgt: "Het voorschreeven Hof op alles rijpelijk gelet en geconsidereerd
hebbende, . . . persisteerende bij Sententie van den Nederregter in dato den
12e May 1779 verklaard den appellant, originele Impetrant, niet te zijn bezwaard . . . ". Het Hof bevestigde daarmee de uitspraak van het gerecht van
Staveren, waardoor de Hempenii in het gelijk gesteld bleven en de Oudewagens nooit een stuiver van de door hen geëiste moratoire interessen hebben
gezien.
B.S. Hempenius-van Dijk
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Noten
1. Dit verhaal berust op gegevens uit het rechterlijk archief van Staveren (hierna: R.A.STA)
en het archief van het Hof van Friesland (hierna: R.A.Hof), die beide bewaard worden op
het rijksarchief in de provincie Friesland te Leeuwarden. Het rechterlijk archief van
Staveren vertoont grote hiaten, maar de bijlagen bij de definitieve sententie van het Hof
in deze zaak d. d. 15 juli 1780 (nr. 5) boden hier en daar uitkomst (hierna aangehaald als
Bijlagen O-H).
Schema van de verwantschappen
Pier Jansen Faber
Thomas Ages
Oudewagen
geb. 1685
Jan 1745
Geertj e
t r . Jelle
Pij bes

Sipkje P .
Vincentius
Hempeniús tr. Faber

Eelck Th. , , - , , , , . , - •
. ,„, .
Christina
Oudewagen t r . (1) Pier Hempemus (2) t r .
K
geb. 1720
1714-1777
1724-1780
v.Jletel

4 kinderen

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Angenietje
Simon
P . Faber
i ' Binckes

Sijtske en
Hendrik
Hempeniús

Janna
Binckes
tr.
Fred. Lod.
Cocq
dr. Simon
Cocq

R.A.STA B3, recesboek, akte van 9 juli 1777; in margine de verklaring van Christina
van Ketel.
Men werd in Friesland in de tijd van de Republiek pas volledig meerderjarig bij voltooiing van het 25e levensjaar.
Kopie in Bijlagen O-H. De akte was ingeschreven in het twaalfde (!) hypotheekboek van
Staveren.
In het rechterlijk archief van Staveren ontbreken b. v. inventarisatieboeken; bij dood of
hertrouwen van een ouder wordt ten behoeve van de kinderen daarin de boedel b e s c h r e ven mèt de bijbehorende vorderingen en schulden.
R.A.STA B3, 1 okt. 1777.
R.A.STA B3, 8 juli 1778.
Kopie in Bijlagen O-H.
Kopie in Bijlagen O-H.
De t e r m "Contracten Stricti l u r i s " stamt uit het Romeinse verbintenissenrecht, waarin
de contracten o. a. onderscheiden worden in contracten bonae fidei en contracten stricti
juris; vgl. noot 17.
R.A.STA B3, 3 febr. 1779.
R.A.STA E3, sententieboek, 12 mei 1779.
Deze apostil in Bijlagen O-H.
R.A.Hof RR20, rolboek, 21 sept. 1779.
Simon Cocq was een achterneef van Pier Hempeniús, diens moeder en Cocq's grootmoeder waren z u s t e r s . Zie schema bij noot 1.
Cocq promoveerde aan de academie van Franeker in 1778, Van Sloterdijk aan die van
Groningen in 1731.
Het rechtsleven en de rechtsgeleerdheid in West-Europa stonden in die tijd voor een
zeer groot deel onder invloed van het Romeinse recht, met als "uitgangspunt" het Corpus luris Civilis, een groot wetboek hoofdzakelijk op het gebied van het privaatrecht, dat
op last van keizer Justinianus (527-565) werd samengesteld. Het telt vier boeken, de Instituten, de Digesten of Pandecten, de Codex en de Novellen. Commentaren op dit oude
werk waren terwille van de rechtspraktijk beslist niet overbodig. Cocq en zijn collega
haalden o.a. plaatsen aan uit de Praelectiones (= voorlezingen) van UlrikHuber (ca. 1690)
en uit het Commentarius ad Pandectas van Johannes Voet (ca. 1700).
De betogen van Van Sloterdijk en Cocq bevinden zich onder de Bijlagen O-H en zijn opgenomen in het sententieboek van het Hof (R.A.Hof WW 1780).
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19. Het commentaar op de betreffende titel van de Digesten (D.46.2.1) is te vinden in: J o hannes Voet, Commentarius ad Pandectas, 4e druk, Den Haag 1723, deel IV, blz. 939,
940.
20. R . A . H o f E R 2 1 , 18 jan. 1780.
21. Christina van Ketel overleed op 11 jan. 1780 en Thomas Ages Oudewagen in dezelfde
maand, op vijfennegentigjarige leeftijd.
22. Gehuwde vrouwen stonden volgens het toen geldend recht onder voogdij van hun man, wat
o.a. inhield, dat hij haar vertegenwoordigde, als zij in rechte optrad.
23. R.A.Hof CCC, memoriaalboek, 25 jan. 1780.
24. R.A.Hof RR 2 i ; 14 maart 1780.
25. R.A.Hof WW 1780, definitieve sententie nr. 5 van 15 juli.
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HEMPEIMIUS

II

Inleiding
Toen Sicke Alberts in 1747 schoolmeester te Engelum werd, noemde hij
zich Hempenius, "van Hempens afkomstig". Weliswaar was hij zelf slechts
te Hempens gedoopt, maar zijn vader was er geboren en zijn groot- en
overgrootvader hadden er gewoond.
Door een misleidende aantekening van de predikant Reddingius in het oudste
kerkboek van Engelum waren tot voor kort de voorouders in rechte lijn van
Sicke Alberts niet bekend. Een archief vondst van de heer P . Nieuwland opende de weg tot nieuw onderzoek; met gezamenlijke inspanning is het gelukt
het geslacht vijf (!) generaties op te voeren tot stamvader Aene Jouckes.
Met uitzondering van Aene Jouckes is van de oudste generaties bekend, dat
ze het boerenbedrijf uitoefenden: Joucke Aenes te Goënga, Sijbren Jouckes
te Huizum, Oege Sijbrens te Britsum, Hempens en Huizum, en Sicke Oeges
te Hempens en Suawoude.
Sicke Oeges was evenals zijn half-oom en naamgenoot (overleden te Akmarijp in 1695, 82 jaar oud) ook schoolmeester. Zijn vroege dood had een duidelijke weerslag op z'n kinderen: zoon Albert Sikkes b.v. kon niet schrijven.
In 1811 nam een deel van de nakomelingen van Aene Jouckes de namen Tuinstra, Jonker, Hernamt, Dijkstra en Tuininga aan; de afstammelingen van
Albert Sikkes noemden zich allen Hempenius •
De hierna volgende genealogie valt uiteen in twee delen: 1. oudste generaties, de afstammelingen van Aene Jouckes tot circa 1800 (met tabel); 2. de
eigenlijke familie Hempenius, verdeeld in drie hoofdtakken.
Schoolmeester Albert Sikkes Hempenius (1749-1811) was sinds 1785 tevens
organist van de Franeker academie. Het kerkorgel van Hijlaard (1783) is
door hem gebouwd. Twee zoons en twee kleinzoons waren muzikaal onderlegd, zij verdienden hun brood als organist en muziekmeester. Uit Klaaske
en Akke Alberts stammen twee onechte takken Hempenius. Klaaske's zoon
Petrus Jacob (1811-1883) is bekend als tingieter te Leeuwarden.
Alle nakomelingen van Albert Sikkes Hempenius hebben zich in de negentiende eeuw buiten Friesland gevestigd.
De overige Hempenii hebben zich vanaf ca. 1900 over Nederland en NoordAmerika verspreid; van de laatsten zijn na hun emigratie geen gegevens
voorhanden.
Voor zover bekend, telt de familie Hempenius momenteel 430 naamdragers.
A, L. Hempenius.
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Genealogie

Hempcnius

II

I. AENE JOUCKES, geb. ca. 1535, woonde te Stiens, nog in 1578 (pers. impositie); kocht een
rente (R.A. LWL Y, 11.10.1565), verkocht een half huis (R.A. LWL E 7, p. 589, 1574/5).
Zoon:
II. JOUCKE AENES, geb. ea. 1560, boer te Goënga; t r . Hijlck Haenckes. Zij voerden enige
processen tegen hun zwager en broer Wijbe Haenckes (R.A. Hof WW 20.12.1624 nr. 9,
28.3.1626 nr. 44, 27.10.1627 nr. 2). Joucke Aenes kocht in 1600 twee huizen te Harlingen
(R.A. HAR T 1, p. 406 en 422).
Kinderen:
1. Sijbren, volgt III.
2. J o r r i t Jouckes, boer te Stiens op nr. 44 (R.A. Sneek W 22, p. 600; LWL M 18, f.430;
LWL I 1, 16.9.1658).
III. SIJBREN JOUCKES, geb. ca. 1595, burger van Sneek 13 juli 1637, boer te Huizum op nr.
16, overl. Huizum vóór 1676; t r . (1) ca. 1620 Gats Siekes, geb. ca. 1590, overl. Sneek 1638
(inventaris in R.A. Sneek W 22, p. 600), eerder weduwe van Oege Haenties, van wie ze twee
kinderen, Trijntje en Sicke Oeges, had; tr. (2) ca. 1642 Trijntje Reiners, weduwe van Hans
Clasen, eigenaar Huizum nr. 15 (R.A. LWL M 18, f.430).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Oege, volgt IVa.
2. Aene, volgt IVb.
3. Aetske.
4. Hijlck.
IVa. OEGE SIJBRENS, geb. ca. 1625, boer te Britsum (1655), Hempens (1659, 1676), en
Huizum, overl. Huizum dec. 1692; t r . (1) Hempens? ca. 1653 Grietje Gerardi, geb. Hempens ca. 1630, overl. vóór 1674, dochter van Gerardus Alberti, predikant te Hempens en
Teerns 1627-1656, en Liedu Jans Bon(t?)emans; t r . (2) ca. 1674 Pietje Tjerx.
Inventarissen in R.A. LWL M 31, f . 2 7 e n M 3 7 , 9.1.1693.
Kinderen uit het eerste huwelijk (volgorde onzeker):
1. Gatske Oeges, overl. Hempens 1703 (R.A. LWL M 38, f. 292): t r . (1) Doede Theunis;
tr. (2) Jan Jans, meiers Hempens nr. 3 en 7,
2. Jouke Oeges, overl. vóór 1693.
3. Gerrardus Oeges, overl. vóór 1698; tr. N. N. , meier Huizum nr. 3.
4. Jan, volgt Va.
5. Albert Oeges, overl. vóór 1693.
6. Sicke, volgt Vb.
7. Antje Oeges.
Uit het tweede huwelijk:
8. Tjerck, volgt Vc.
Va. JAN OEGES, geb. ca. 1660, boer te Huizum op nr. 8, overl. Huizum 1720 (R.A. LWL
L 3, 18.5.1720, 3.5.1721, 11.8.1725; M 40, f. 60, M 41, f. 36v); t r . (1) Murkje Doedes; tr.
(2) 1711 Sijtske Nammes, overl. Finkum 1729 (LWL L 3, 30.4.1729); zij h e r t r . Jan Heeres.
Uit het eerste huwelijk:
1. Oege, volgt Vla.
2. Grietje Jans, geb. Huizum 1703/4.
3. Doede Jans, geb. Huizum 1706/7.
4. Pietje Jans, geb. Huizum 1709/10.
Uit het tweede huwelijk:
5. Gaatske Jans; ged. Huizum 7 febr. 1712; t r . Hijum 22 okt. 1733 Jan Hessels, van
Hijum.
Vla. OEGE JANS, geb. Huizum 1697/8, chercher (1726), overl. Marssum 1735/6; t r .
Sydses.
Uit dit huwelijk:

Gertje
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1.
2.
3.
4.

Moerke, ged. Jellum 26 aug. 1725.
Murkjen, ged. Stiens 20 okt. 1726.
Jan, ged. Marssum 14 aug. 1729.
Tietje, ged. Marssum 17 febr. 1736.
Va
Jan
Oeges

IVa
Oege-—
Sijbrens
Vb
Sicke _
Oeges
I
Aene
Jouckesz

II
Joucke
Aenesz

III
Sijbren_
Jouckes

Vc
Tjerck .
Oeges

IVb
Aene
Sijbrens

Vd
Upke
BONNEMA

Vla

Jans
1697/8
Vila
~VIb
Sijtze
Oege — Oeges 1742
Sickes
Vllb
1696
Hette
Oeges 1745
VIc
Tjerk
"Vllc
Sickes
Sicke Alberts
1698
HEMPENIUS
tabel A (blz.
1725
Vlld
Hette Alberts
VId
Albert_ HEMPENIUS
tabel B (blz.
Sickes 1741
1700
VHe
Vle
Gerardus Alberts
Willem 1746
tabel C (blz.
Sickes
L Vllf
1704 \
Sikke
Willems
Vlf
ca.1735
' Tj erks
1705

)

Vllg
Tjerk Oeges
1738 —
-> TUINSTRA
-> JONKER
VHh
Klaas Oeges
-> HERNAMT
1746 -* DIJKSTRA
-» TUININGA

Vb. SICKE OEGES, geb. ca. 1665, boer, meier Hempens nr. 1 en 12, 1701 meier Suawoude
nr. 19, ontvanger, schoolmeester, overl. Suawoude febr. 1707; t r . ( l ) N . N . , overl. 1695;
t r . (2) Hempens 9 febr. 1696; zij hertr. Jan P i e t e r s .
Uit het eerste huwelijk:
1. Oege, ged. Hempens 9 juni 1695, overl. 1695/6. (Kerkvoogdijrekening Hempens 1696:
van Sicke Oeges ontfangen van de doodtkisten van sijn wijf en kint de somma van ses car. gld.)
Uit het tweede huwelijk:
2. Oege, volgt VIb.
3. Tjerk, volgt VIc.
4. Albert, volgt VId (zie pag. 61).
5. Grietje, ged. Hempens 22 okt. 1703.
6. Willem, volgt Vle.
7. Grietje, ged. Hempens 23 jan. 1707.

58

Wumkes.nl

VIb. OEGE SIKKES, ged. Hempens 8 nov. 1696, boer te Tietjerk (1728), te Giekerk (1739),
overl. na 1754; t r . (1) 1724 Sijtske Jans, van Warstiens; t r . (2) Giekerk 17 sept. 1741 A(a)tje
Freerks.
Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje, ged. Warga 2 dec. 1725.
2. Sikke, ged. Tietjerk 23 febr. 1727.
3. Feite, ged. Hempens 1730.
4. Jan, ged. Hempens 1 nov. 1733.
5. Pietje, ged. Giekerk 26 aug. 1736.
Uit het tweede huwelijk:
6. Sijtze, volgt Vila.
7. Hette, volgt Vllb.
8. Grietje, ged. Suawoude 1 sept. 1748, overl. Bergum 1 juli 1817; tr. Wirdum 15 mei
1774 Egbert Jacobs, overl. Bergum 1 okt. 1.809.
9. Baukje, ged. Suawoude 7 juni 1750.
10. Gertje, ged. Suawoude 29 aug. 1751.
Vila. SIJTZE OEGES, geb. Giekerk 1 okt. 1742; t r . Giekerk 14 mei 1769 Tetje Geles, van
Lichtaard.
Kinderen:
1. Oege, geb. Giekerk 12 jan. 1770.
2. Martje, geb. Giekerk 26 aug. 1772.
Vllb. HETTE OEGES, geb. Giekerk 18 april 1745; t r . Suawoude 27 jan. 1771 Grietje Willems
(nicht), ged. Huizum 15 juni 1739, dochter van Willem Sikkes en Sjoerdje Klazes; 1797 naar
Waaxens vertrokken.
Kinderen:
1. Atje, geb. Oenkcrk 7 febr. 1772.
2. Sjoerdje, geb. Giekerk 2 jan. 1774.
VIc. TJERK SIKKES, ged. Hempens 17 juli 1698, overl. Oudkerk na 1746; t r . N.N.
Kinderen:
1. Hette, ged. Oudkerk 14 sept. 1732.
2, Antje, ged. Oudkerk 22 nov. 1733.
Vle. WILLEM SIKKES, ged. Hempens 7 dec. 1704, boer op Rapenburg onder Huizum, 1751
Lollum, 1763 Suawoude, overl, Suawoude 1785; t r . Sjoerdje Klazes, overl. Suawoude 1786.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke, volgt VII£.
2. Sije, ged. Huizum 14 april 1737, boer te Suawoude op nr. 19, nam in 1811 de naam De
Boer aan, maar heet in de overlijdensakte Sije W. Sijeboer, overl. Suawoude 14 jan. 1815; tr.
Tjitske Wijbrens.
3. Grietje, ged. Huizum 15 juni 1739; tr. Suawoude 27 jan. 1771 Hette Oeges (neef;Vllb).
4. Klaas, ged. Huizum 18 febr. 1742.
Vllf. SIKKE WILLEMS, geb. ca. 1735, b o e r ? , overl. 1802/3; t r . Franeker 25 okt. 1758 Hinke
Dirks, van Lutjelollum.
Uit dit huwelijk:
1. Tettje, ged. Nijland 25 dec. 1760.
2. Sjoerdje, ged. Nijland 18 april 1762.
3. Willem, geb. Lollum 29 april 1772, overl. ald. 29 juni 1772.
4. Tettje, geb. Lollum 29 april 1772, overl. Tjum 24 dec. 1840 (Tettje Sikkes Hempenius);
t r . Achlum 21 jan. 1798 Tjeerd Haitzes Hofstra, geb. Witmarsum 8 jan. 1762, boer, overl.
Achlum 26 maart 1829, zoon van Haitze Minnes, boer, en Fetje Tjeerds; wedn. van Sjoukjen
Andries.
Vc. TJERCK OEGES, geb.Hempens 1675, boer, dorprechter en ontvanger, schoolmeester?,
overl. Hempens 1721 (R.A. LWL L 3, 8.3.1721); t r . (1) Hempens 22 juni 1704 Sjoerdje Kla-
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generatie VII

generatie VIII

generatie IX

generatie X

Simen
1747

Klaaske a
1778

Klaas
_A.lbert

1802 a
1806 b

Sieeo_
1785

Willem
Albertus
Gentius

1809 c
1813 d
1820 e

Petrus J.

1811 f

a

Albert b
1749

Akke
1789 '

Gentius d .
1791

Tabel A
Sicke Alberts
HEMPENIUS
geb. 1725

Petrus
1809

e

Sikke
1788 ~

f

.Albartus S.

1827 g

"GerhardP.
Jan

1847 h
1856 i

Jacob

1813 ]

Dirk

1815 k

Geert

1819 1

Albert
Jacob

1824 m
1816 n -

Sijtze

1829 o .

Jacob
Geert
Hendrik

1821 p
1822 q
1824 r

Albert

1838 s_

E lias
1790

Jacob
1755"

c

Pietcr
1792 ~~

Jacob
1794

Tabel B
Hette Alberts
HEMPENIUS d
geb. 1741

_Albert d
1773

Hette
"1805
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generatie XII

generatie XI

generatie XIII

Sjouke

1849 a

Sikko A.

1847 b

Hendrik
Sikko A.
Antony H.

Barend G.
1880 a
1848 c —
Hans A . P .
Gerrit J . H . 1886 b _
1850 d
Gentius J .
1857 e
—

Johan C.
Rinze
jGerlof

r

1837 f Hendrik
1853 g _ Cornelis
1856 h Johan
Petrus J.

1886 c
1888 d
1891 e - liinze F . H .
1895 f

Sikke

Gentius A. S.
1856 i — Charles A.
Alphonsc C L . 1857 j

1888 g

Jan M.

1901 k— Jan W.

1932 h

Jacob
Johannes

1845 1
1849

Sijbren
jäkke

1841 n' ï)irk
1842 o Popke

Cornelis
Albert
Kobus
Louw
Jacob
Dirk
Sikke

1839
1848
1850
1852
1855
1863
1861

Dirk
Pieter

P
q—
r
s
t

u

Sikke
Kornelis
Albert
Geert
Albert
IJbele

/k—

1850 w

Wijtse
Hotze

1854 x— Sijtse
1856 y— Sietse
Sijtze
1861 z— Wijtze
Johannes

Sijtze

1875 a a

Jacob
Jur j en

1850 bb Albert
1852 cc
Hendrik
1860 dd- Tjeerd

Jan

Albert
1871 ee.
Ude
Meindert

Dirk

1872 i
1882 j
1872 k Henderikus
1874 1 — Anne
1873
1875
1882
1888
1891
1894

m _ Sikke
n
Geert
P

— Marinus L.

q

r— Sikke A.

1878 S
1884
1891
1893

/

u

V—

1907 w

Albert
1873 ff- Johannes

1881

/

7
\

Age

Hette

Sijbren

V

Auke

Pieter

generatie XIV

X

\

1925 a
1927 b

1918 c
,_| Popke
1903
""[Willem
1904 e—Simon
Geert
Sikke
1906 f—
Anne
Sijbren
Henderikus
1914 er Anne
1919 * x Popke
1900 i^^ Sikke A.
1905 ]
Geert
1910 k Klaas
Nicolaas
1918
1920
1927
1932

Wopke
Wijtze
Pieter
Sijtze
Johannes
Pieter
Pier
Sijtse
_Wijbe

1925
1926
1943
1943
1949
1929
1932
1936
1948

1897 bb- Hette
Ude
1903 cc.
\ IJsbrand A.
1901 dd
1911 ee—Edward G.

1931
1935
1936
1937
1939
1940
1947
1940

c
d
e

f
g
h
i
j

1932 k
1935
1935 n
1943 n

1929 1

Jacob
Pieter
Marten
_Wijbe

1896
1899 y Jurjen
1907 aa—Jan

1937 a
1949 b

m

n
o
P
q

r—Wijtze
s

1950 o

t
u
V

w
X

y

1908 z
1932 a a

1923 bb
1938 cc
1926 dd
1944 ee
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zes; tr. (2) Hempens 29 april 1714 Afke Reins.
Uit het eerste huwelijk;
1. Oege, volgt Vlf.
2. Pietje, ged. Hempens 23 okt. 1707.
3. Rinske, ged. Hempens 3 nov. 1709.
4. Klaas, ged. Hempens 18 dec. 1712.
Vlf. OEGE TJERKS, ged. Hempens 17 mei 1705, schipper, overl. Idaard na 1757; t r . Idaard
15 juni 1732 Jeltje J a r i g s .
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerdjc, ged. Idaard 24 juli 1735.
2. Tjerk, ged. Idaard 10 mei 1737.
3. Tjerk, volgt VHg.
4. Rinske, ged. Idaard 5 juni 1740; tr. Idaard 9 maart 1776 Ynte Ages, schoolmeester te
Aegum; hij hertr. Grietje Brugts.
5. Jarichje, ged. Idaard 2 juni 1743, overl. Wirdum 23 dec. 1823; tr. Idaard 1769 Rintje
Jakobs.
6. Klaas, volgt VHh.
VHg. TJERK OEGES, geb.Idaard 19 juni 1738, boer, overl. Idaard na 1796; tr. Idaard 7 nov.
1762 Trijntje Reins, geb. Grouw 1 jan. 1740, dochter van Rein Arjens en Gertje Dirks.
Uit dit huwelijk:
1. Oege Tjerks TUINSTRA, geb.Idaard 11 okt. 1763, arbeider, overl. Idaard 30 aug.1827;
tr. Idaard 25 nov. 1787 Aukjen Jacobs, van Koudum, overl. Roordahuizum 21 maart 1837,
dochter van Jakob Hendriks en Hijlkje Jans.
2. Rein Tjerks JONKER, ged.Idaard 8 dec. 1765, koemelker, overl. Wartena 19 aug. 1848;
t r . Idaard 21 okt. 1792 Tjerkjen Dirks, ged. Grouw 14 april 1771, overl. Wartena 16 maart
1850, dochter van Durk Hendriks en Lijsbert Sijdses.
3. Jeltje, ged. Idaard 24 juli 1768.
4. Jeltje, ged. Idaard 10 maart 1771.
5. Gertje, geb. Idaard 26 okt. 1772.
6. Geertje, geb. Idaard 23 juli 1774, overl. Akkrum 3 maart 1846; tr. Akkrum 20 mei
1810 Sijbe Douwes Kuiper, geb. Akkrum 1770, kuiper, overl. Akkrum 8 maart 1845, zoon
van Douwe Sijbes, kuiper, en Hotske Rinzes.
7. Jouke Tjerks TUINSTRA, geb. Idaard 28 dec. 1776, winkelier, overl. ald. 10 aug. 1844;
t r . Idaard 16 mei 1802 Bokje Johannes Hazenhoek, geb. Ysbrechtum, overl. Idaard 27 okt.
1854.
8. Wijbren, geb. Idaard 1 sept. 1779.
9. Jeltje, geb. Idaard 17 juni 1787, overl. Kubaard 22 dec. 1816; tr. Idaard 13 mei 1810
Meindert IJdes IJdema.
VHh. KLAAS OEGES, ged.'Idaard 3 april 1746, arbeider, overl. Roordahuizum 8 maart 1800;
t r . (1) Idaard mei 1768 Trijntje Wijtzes; tr. (2) Roordahuizum 9 jan. 1785 Jeltje Jakobs, overl.
R'huizum 7 okt. 1798.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jeltje, ged. R'huizum 8 okt. 1769.
2. Wijpkje, ged. R'huizum 16 dec. 1770; t r . R'huizum 30 mei 1803 Jan Douwes.
3. Oege Klazes HERNAMT, geb. R'huizum 15 nov. 1773, koemelker, overl. ald. 25 dec.
1838; t r . Hinke Lieuwes.
4. Antje, geb. R'huizum 22 aug. 1775, overl. ald. 10 aug. 1844; t r . R'huizum 13 jan. 1805
Jan Hendriks Danig, geb. Oldeboorn 1766, koopman, overl. R'huizum 3 jan. 1848, zoon van
Hendrik Jans en Wimke.
5. Wijtze Klazes DIJKSTRA, geb. R'huizum 29 okt. 1777, arbeider, overl. ald. 15 juni
1813; t r . R'huizum 25 juli 1802 Luitje Kornelis.
Uit het tweede huwelijk:
6. Jacob Klazes TUININGA, geb. R'huizum 21 aug. 1785, arbeider, overl. Blessum 26
jan. 1843; tr. Marijke Ynzes Flietstra, geb. Bozum 29 dec. 1787, overl. Blessum 8 april
1866, dochter van Ynse Pieters en Trijntje Jelles.
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7. Rinske, geb. R'huizum 9 okt. 1787, overl. ald. 22 jan. 1831; t r . Idaarderadeel 17
juli 1819 Durk Sipkes Hoitinga, geb. R'huizum 1 april 1784, schoenmaker, overl. ald. 11
jan. 1858, zoon van Sipke Durks en Grietje Sjoerds.
8. Martha, geb. R'huizum 20 jan. 1790, overl. Idaard 16 jan. 1847; tr. Idaarderadeel
(R'huizum) 18 sept. 1813 Jacob Johannes Sipsma, geb. Idaard 27 maart 1771, boer, overl.
ald. 31 juli 1844, zoon van Johannes Klazes, boer, en Corncliske Jetzes.
9. Tjerk Klazes HERNAMT, geb. R'huizum 27 juli -1792, arbeider, overl. ald. 19 juli
1877; t r . Idaarderadeel 30 mei 1818 Andrieske Gerrits Nijland, geb. Lutkewierum 17 juni
1794, overl. R'huizum 21 nov.1852, dochter van Gerrit Douwes, slager, en Grietje Johannes.
10. Fedde, geb. R'huizum 9 aug. 1795.
IVb. AENE SIJBRENS, b o e r ? , overl. Stiens 16 okt. 1669; t r , na 1657 (R.A. LWL I I ,
30.4.1658) Tietske Upkes Bonnema, overl. Grouw 1687/8 (R.A. IDA J 14, f. 186); zij hertr.
1676 Arnold van Hob(be)ma, secretaris van Idaarderadeel, overl. 1685 (R.A. LWL M 31,
f. 162).
Uit dit huwelijk:
1. Hijlckje Bonnema, geb. ca. 1662.
2. Upke, volgt Vd.
3. Tjamke Bonnema; t r . Oosterlittens 27 april 1704 m r . J a n Wynands van der Burgh,
overl. ald. 1709.
Vd. UPKE BONNEMA, geb. ca. 1664, proc.-postulant voor het gerecht van Idaarderadeel;
tr. Grouw 28 april 1689 Romkjen van Hopperts, van Leeuwarden.
Kind:
Tietske, god. Grouw 6 april 1690.

VId. ALBERT SICKES, ged. Hempens 20 nov. 1700, boer, overl. ald. 18 juli 1766; t r . Hempens 6 april 1722 Claaske Jacobs, van Boksum, overl. Hempens 6 okt. 1757, dochter van
Jacob Hecrts.
Albert Sickes was in 1753 administrerend kerkvoogd, hoewel hij niet kon schrijven.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, ged. Boksum 17 mei 1723.
2. Sicke, volgt VIIc. - A.
3. Jacob Alberts Hempenius, geb. vóór 1741, schoolmeester te Wirdum, 1785 te Schalsum,
overl. Schalsum 12 juli'1798; t r . Schalsum 31 juli 1785 Reinou Jentjes Sjaarda, van Oosterwierum,
4. Hette, volgt Vlld. - B.
5. Gerardus, volgt Vlle. - C.
A
VIIc. SICKE ALBERTS (sinds 1747: HEMPENIUS), geb. op Alteburg onder Tietjerk 24 maart
1725, gedoopt te Hempens, schoolmeester te Engelum 1747-1793, overl. ald. 29 nov. 1793;
tr. Engelum 26 maart 1747 Sijmentje Sijmens Postma, ged. Hempens 27 nov. 1725, dochter
van Simen Claasen, boer, en Trijntje Goverts.
Uit dit huwelijk:
1. Simen, volgt Villa.
2. Albert, volgt VlIIb.
3. Klaaske, geb. Engelum 5 dec. 1752.
4. Jacob, volgt VTIIc.
5. Aafke, geb. Engelum 24 maart 1759, overl. ald. 6 sept. 1831; t r . Engelum 25 mei 1783
Sijbe Wijbrens Krol, geb. Dokkum 1753/4, gardenier, overl. Engelum 26 juni 1828.
6. Trijntje, geb. Engelum 26 april 1762; t r . Engelum 20 febr. 1785 Pieter Fokkes.
7. Pieter, geb. Engelum 29 sept. 1765, overl. ald. 2 aug. 1767, ''aan de kinderpokjes''.
Villa. SIMEN SIKKES, geb. Engelum 26 sept. 1747, timmerman, overl. Deersum 1800/1; t r .
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Deersum 5 juni 1774 Minke Beerns, van Deersum, overl. ald. 1805/6, dochter van Beernt
Rins es en Rinske Diddes.
Uit dit huwelijk:
1. Rinske Simens Hempenius, geb. Deersum 12 nov. 1775, overl. ald. 1801; tr. Deersum
29 nov. 1798 Sipke Jans Sloterdijk, geb. Sloten 9 juni 1774, herbergier (1824) en timmerman
te Balk, overl. Lemmer 9 okt. 1859, zoon van Jan Dirks, timmerman, en Attje Sjoerds; hij
hertr. Woudsend 1808 Janke Joukes Tromp; Lemsterland 1833 Aafje Tjeerds de Boer.
2. Sijmentje, geb. Deersum 15 april 1777.
Vlllb. ALBERT SICKES HEMPENIUS, geb. Engelum 4 mei 1749, schoolmeester en organist
Deersum 1771-1775, St. Jacobiparochie 1775-1779, Franeker 1779-1803; alleen organist
1803-1811 wegens Oranjegezindheid; 4 mei 1785 aangesteld als organist van de Franeker academie; orgelbouwer (Hijlaard 1783); t r . ( l ) Deersum 17 mei 1772 Taetske Jentjes Faber, geb.
Bozum 20 maart 1752, overl. Franeker aug. 1801, dochter van Jentje Ynses, smid, en Akke
Wijbes; t r . (2) Franeker 21 febr. 1802 Grietje Simmer, geb. Bolsward 2 maart 1771, overl.
Olst 21 febr. 1854, dochter van Johannes, mr.pruikenmaker, enTrijntje Johannes; zij hertr.
Franeker 1813 Coenr.aad Boltjes, schoolmeester.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sikke, geb. Deersum 2 jan. 1773, overl. Engelum 4 juli 1773.
2. Sijmentje, geb. Deersum 2 jan. 1773, overl. Franeker 13 jan. 1821; tr. Feitse P i e ters Alkema, molenmakersknecht.
3. Akke, geb. Deersum 3 jan. 1775.
4. Claaske, geb. St. Jacobiparochie 25 mei 1776.
5. Klaaske, volgt IXa.
6. Sicko, geb. Franeker 31 jan. 1780.
7. Sic co, volgt FXb.
8. Jentje, geb. Franeker 2 dec. 1787.
9. Akke, volgt IXc.
10. Gentius, volgt IXd.
Uit het tweede huwelijk:
11. Catharina, geb. Franeker 13 sept. 1802.
12. Catharina, geb. Franeker 10 aug. 1804, overl. Wijhe 19 april 1826.
13. Petrus, geb. Franeker 16 aug. 1807, overl. ald. 1.8 okt. 1808.
14. Petrus, volgt Díe.
IXa. KLAASKE ALBERTS HEMPENIUS, geb. St. Jacobiparochie 19 jan. 1778, overl. Franeker 5 dec. 1808; t r . Franeker 17 mei 1801 Sjouke Harmens, beurtschippersknecht, overl.
1808 op zee, zoon van Harmcn Sjoukes en Klaaske Wijbes.
Uit dit huwelijk (kinderen noemen zich Hempenius):
1. Klaas, volgt Xa.
2. Albert, volgt Xb.
Xa. KLAAS SJOUKES HEMPENIUS, geb. Franeker 8 okt. 1802, arbeider, overl. Tjummarum 14 dec. 1853; t r . Barradeel 17 april 1833 Wijtske Jans van Kooten, geb. Tjummarum
20 dec. 1807, overl. ald. 18 mei 1877, dochter van Jan Berends, arbeider, en Johanna Diederiks Bronmeijer.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Tjummarum*):
1. Klaaske, geb. 15 maart 1833, overl. na 1908; t r . Barradeel 26 mei 1860 Rommert
Haarsma, geb. Hitzum 20 nov. 1838, boerenknecht, overl. 9 dec. 1904, zoon van Gijsbert
P i e t e r s , landbouwer, en Japke Jans Feckema.
2. Johanna, geb. 14 mei 1835, overl. Oosterbierum 9 dec. 1914.
3. Hiltje, geb. 9 dec. 1838, 6 mei 1892 vertrokken naar N.-Amerika; tr. (1) Menaldumadeel 20 nov. 1869 Uiltje Hilles Meijer, geb. Menaldum 25 nov. 1838, arbeider, overl. Dronrijp 5 maart 1873, zoon van Hille Ruurds, arbeider, en Pietje Johannes Tolsma, wedn. van
Saapke Daams Damstra; t r . (2) Menaldumadeel 26 febr. 1874 Wijbren Gatzes Haanstra, geb.
Achlum 6 aug. 1834, arbeider, overl. Schingen 1 juli 1876, zoon van Gatze Jans, landbouwer,
en Lijsbeth Willems Westra, wedn. van Jeltje Hilles Meijer; t r . (3) Menaldumadeel 3 mei
1883 (huw. door echtscheiding ontbonden 12 juni 1890) Sijtze Meijer, geb. Rottevalle 13 mei
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1847, arbeider, zoon van Mindert Kornelis, arbeider, en Hinke Sietzes Brander, wedn. van
Froukje Alberts Rinsma.
4. Sjoukje, geb. 5 sept. 1841, overl. Tjummarum 27 april 1847.
5. Jantje, geb. 13 mei 1843, overl. Tjummarum 16 sept. 1846.
6. Antje, geb. 5 mei 1845, overl. Dongjum 10 juli 1877; t r . Barradeel 8 mei 1869 Anske
Dijkstra, geb. Oosterbierum 5 febr. 1844, arbeider, zoon van Pieter Jakobs, arbeider, en
Maartje Hossels Wagenaar; hij h e r t r . 1878 Antje de Vries, 1890 Trijntje Meijer.
7. Sjouke, volgt Xla.
8. Jantje, geb. 17 april 1852, overl. Oosterbierum 14 juni 1936; t r . Barradeel 13 mei
1876 Jentje van der Molen, geb. Sexbierum 1 dec. 1850, boerenknecht, overl. Sexbierum 20
febr. 1930, zoon van Berend Jentjes, arbeider, en Jacobje Scheltes Tuinstra.
Xla. SJOUKE KLAZES HEMPENIUS, geb. Tjummarum 9 mei 1849, arbeider; tr. (1) B a r r a deel 11 aug. 1877 Aaltje Jans Zwager, geb. Berlikum 15 maart 1846, overl. Schingen 21 aug.
1885, dochter van Jan Ydes, gardenier, en Tietje Jans Bosma; tr. (2) Menaldumadeel 3 juni
1886 Aukje de Jong, geb. Hoornsterzwaag 21 aug. 1861, dochter van Auke Minnes, arbeider,
en Antje Jacobs van Seijen; 1 dec. 1892 naar N.-Amerika.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tietje, geb. Tjummarum 6 dec. 1878.
2. Klaas, geb. Schingen 5 dec. 1879, overl. ald. 18 dec. 1879.
3. Klaas, geb. Schingen 12 dec. 1880, overl. ald. 30 april 1881.
4. Klaas, geb. Schingen 4 sept. 1882.
5. Wijtske, geb. Schingen 4 sept. 1882.
6. Jan, geb. Schingen 12 okt. 1883.
7. Johanna, geb. Schingen 4 juli 1885, overl. ald. 29 juli 1885.
Uit het tweede huwelijk:
8. Aaltje, geb. Schingen 21 juli 1888.
9. Auke, geb. Schingen 22 jan. 1890.
10. Minne, geb. Schingen 19 juni 1891.
Xb. ALBERT SJOUKES HEMPENIUS, geb. aan boord van een schip bij Lemmer 1 dec. 1806,
sergeant bij de grenadiers (1838), lakei, overl. Den Haag 9 jan. 1847; tr, Den Haag 5 dec.
1838 Johanna Ursula Schawalder, geb. ca. 1801, opgevoed i n e e n weeshuis te Delft, overl.
Den Haag 29 mei 1873, dochter van Johannes Balthasar en Anna Dirks; zij hertr. Johan
Christiaan Haus.
Kind:
Albert, geb. Den Haag 17 okt. 1836, overl. ald. 25 nov. 1836,
IXb. SICCO ALBERTS HEMPENIUS, geb. Franeker 7 febr. 1785, organist en muziekdirecteur Groningen, Haarlem, Nijkerk, Zwolle, overl. Doetinchem 10 juni 1849 (op een uitstapje); van hem zijn twee brieven aan H.Reidsma en J. Haantjes bekend over muziekinstrumenten (Prov. Bibl. hs. 339); hij is de schrijver van: Onderwijs in de eerste gronden van het klavier spelen., Amsterdam 1823 en van: Choralen der evangelische gezangen bij de Hervormde
kerk van Nederland in gebruik, voor het orgel of de forte-piano, Offenbach a/M 1833; hij
t r . Monnikendam 31 juli 1808 Grietje Willems van Daalen, ged. Monnikendam 7 april 1786,
overl. Zwolle 7 maart 1857, dochter van Willem en Grietje Wester.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Xe.
2. Theresia, geb. Haarlem 9 mei 1811, overl. ald. 29 april 1812.
3. Albertus, volgt Xd.
4. Theresia, geb. Haarlem 12 jan. 1815, overl. Zwolle 22 febr. 1873; tr. Zwolle 21 mei
1840 Jan Hendrik Windemulier, geb. Veldhuizen, koninkrijk Hannover 13 febr. 1815, kantoorbediende, zoon van Evert Herm, koopman, en Anna Selkers.
5. Johannes, geb. Nijkerk 9 juni 1817, 1842 naar Batavia; t r . Batavia 14 febr. 1844 Elisabeth Brouwer.
6. Margaretha, geb. Nijkerk 29 juli 1818, overl. Amsterdam 20 sept. 1893; t r . (1) Frans
Heinrich Christian Eduard Onmann; t r . (2) Amsterdam 9 nov. 1854 Jan Rietsnijder, geb.
Monnikendam 9 febr. 1815, aannemer, overl. Amsterdam 12 maart 1857, zoon van Adam en
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Naatje Oosterbaan, wedn. van Sidonia Louisa Kroonenburg; tr. (3) Amsterdam 4 maart 1858
Christiaan Oostendorp, geb. Amsterdam 13 juli 1823, makelaar, overl. ald. 19 jan. 1887,
zoon van Christiaan, metselaarsknecht, en Barta Spronk, wedn. van Barendje Smulling.
7. Gentius, volgt Xe.
8. Jacobus, geb. Zwolle 17 april 1822, overl. ald. 11 febr. 1823.
9. Elisabeth, geb. Zwolle 22 juni 1823, overl. Zwolle 24 maart 1853; t r . Zwolle 10 juli
1851 Engelbert Jan Hendrik ter Maat, geb. Doetinchem 23 aug. 1807, apothekersbediende,
zoon van Engelbert Jan Hendrik en Theodora Wïllemina Coops.
10, Jacobus, geb. Zwolle 9 juni 1826, overl. ald. 18 nov. 1826.
Xe. WILLEM HEMPENIUS, geb. Haarlem 14 juli 1809, organist, overl. Veendam 26 maart
1860; t r . Veendam 21 juni 1837 Grietje Jans Vos, geb. Veendam 8 sept. 1810, overl. ald. 5
febr. 1860, dochter van Jan Lammerts, schipper, en Geesjen Hendriks Drenth.
Uit dit huwelijk:
1. Sikko Albertus, volgt Xlb.
2. Gezina Wilhelmina, geb. Veendam 30 maart 1850; t r . Veendam 18 nov. 1874 Roelf
Luidden, geb. Veendam 5 nov. 1846, zeeman, zoon van Albert Roelfs, schipper, en Jetta
Derks Puister.
3. Margaretha Elisabeth, geb. Veendam 1 april 1853; t r . Veendam 16 okt. 1875 Barend
van Dobben, geb. Amsterdam 26 maart 1847, zeeman, zoon van Goeitje en Johanna Onnes.
4. Anna Catharina Louise, geb. Veendam 10 dec. 1855, overl. ald. 23 juni 1879.
Xlb. SIKKO ALBERTUS HEMPENIUS, geb. Veendam 21 april 1847, zeeman, onder-stationschef; t r . (1) Veendam 8 maart 1873 Margien Haftenkamp, geb. Groningen 2 mei 1847, overl.
Roermond ca. 1881, dochter van Roelf, wever, en Aaltien Hilbrands; tr. (2) Wildervank 19
mei 1882 Hinderika Krekel, geb. Beerta 17 april 1843, dochter van Hendrik, koopman, en
Alida Meis.
Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje, geb. Den Helder 23 okt. 1873, overl. Nijmegen 6 mei 1947,
2. Aaltje, geb. Enumatil (gem. Zuidhorn) 3 mei 1875.
3. Willem Albertus, geb. Vlissingen 11 mei 1876.
4. Roelf, geb. Bergen op Zoom 15 febr. 1878, overl. Roermond 1881.
5. Gezina Wilhelmina, geb. Roermond 20 maart 1880, overl. Amsterdam 1 febr. 1938;
t r . Leonardus Jacobus van Oudheusden, geb. Den Haag 28 maart 1887, direkteur van de s o ciëteit "De Vereeniging" te Nijmegen, overl. Nijmegen 20 maart 1938, zoon van Leonardus
Jacobus, pachter van de buffetten van de sociëteit "De Witte", en Maria Elisabeth Enter.
Uit het tweede huwelijk:
6. Johanna Margaretha, geb. Sauwerd 8 okt. 1886.
Xd. ALBERTUS HEMPENIUS, geb. Haarlem 21 juli 1813, muziekmeester, overl. Zwolle 15
aug. 1880; tr. Zwolle 21 april 1836 Maria Geertruid Koeroo, geb. Zwolle 8 mei 1813, overl.
ald. 29 dec. 1867, dochter van Jan Christoffel, knopenmaker, en Anna Selhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Albert, geb.'Zwolle 14 april 1837, muziekmeester, overl. ald. 22 april 1910.
2. Willem, geb. Zwolle 2 maart 1845, organist, overl. ald. 1 febr. 1881.
Xe. GENTIUS HEMPENIUS, geb. Nijkerk 2 febr. 1820, koopman en winkelier, deurwaarder
bij 's Rijks belastingen, overl. Raalte 22 juli 1859; t r . Meppel 25 sept. 1844 Gerritdina J o hanna Evertman, geb. Meppel 2 nov. 1824, overl. Zaandam 6 dec. 1888, dochter van Hendrik,
direkteur postkantoor, en Margaretha Dulleman.
Uit dit huwelijk:
1. Sikko Albertus, geb. Zwolle 19 juni 1845, overl. ald. 23 maart 1846.
2. Margaretha, geb. Zwolle 29 maart 1847, overl. ald. 12 juli 1850.
3. Hendrik, volgt XIc.
4. Sikko Albertus, volgt Xld.
5. Barend, geb. Raalte 21 febr. 1853, overl. ald. 3 nov. 1854.
6. Barend, geb. Raalte 9 okt. 1855, overl. 1 mei 1858.
7. Antony Hendrik, volgt Xle.
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XIc. HENDRIK HEMPENIUS, geb. Zwolle 23 nov. 1848, apotheker, overl. Amsterdam 4 okt.
1906; t r . (1) Amsterdam 19 maart 1874 Sydonia Louise Rietsnijder, geb. Amsterdam 18 juli
1845, overl. ald. 16 mei 1877, dochter van Jan, aannemer, en Sidonia Louisa Kroonenburg;
t r . (2) Voorst 1 maart 1879 Alida Antonia van Daalen, geb. Voorst 19 juni 1853, overl. Amsterdam 8 mei 1921, dochter van Barend Gerhardus, gemeente-ontvanger, en Willemina Gesina Koordeman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gentius Jan, geb. Amsterdam 1 maart 1876, koopman, overl. Poeopo (N.O.I.) 14
maart 1903.
Uit het tweede huwelijk:
2. Barend Gerardus, volgt Xlla.
3. Gerrit Johan Hendrik, volgt XEIb,
Xlla. BAREND GERARDUS HEMPENIUS, geb. Amsterdam 20 aug. 1880, employé N . I . E s compto Mij, overl. Amsterdam 17 juni 1940; t r . Amsterdam 1 maart 1906 Anna Elisabeth
Buursink, geb. Amsterdam 27 aug. 1881, overl. ald. 15 juni 1954, dochter van Jan, behanger, en Sophia Rebecca Kaiser.
Uit dit huwelijk:
Hendrik, geb. Amsterdam 5 juli 1906, majoor Kon. Landmacht, overl. ald. 28 jan. 1954;
t r . Amsterdam 20 sept. 1939 Frederika Wilhelmina Lubbe, geb. Amsterdam 20 sept. 1912,
dochter van Mathijs, grossier, en Wilhelmina Elisabeth Fack. / A m s t e r d a m /
XHb. GERRIT JOHAN HENDRIK HEMPENIUS, geb. Amsterdam 24 dec. 1886, apotheker,
overl. ald. 16 juli 1952; t r . Leiden 11 mei 1915 Wilhelmina Margaretha Brijnen, geb. Leiden
6 aug. 1893, overl. Heerlen 18 okt. 1968, dochter van Lambertus Hermanus, orgelbouwer,
en Wilhelmina Verhoog.
Uit dit huwelijk:
1. Gentia Alida Wilhelmina, geb. Amsterdam 29 juni 1920; t r . Amsterdam 18 jan. 1946
Basil Victor Richardson, geb. Brightlingsea, Essex, Engl. 16 nov. 1918, management executive with Union Carbide Canada Ltd., zoon van Sydney Charles, accountant, en Beryl Grace
Luke. /Toronto, Canada/
2. Hans Albert Paul, volgt XHIa.
3. Gentius Jan, volgt XHIb.
XHIa. Ir. HANS ALBERT PAUL HEMPENIUS, geb. Amsterdam 31 m a a r t 1925, leraar; t r .
Amsterdam 12 juli 1961 Anna Catherina van Mechgelen, geb. Amsterdam 8 sept. 1932, dochter van Hermanus P e t r u s , rechercheur, en Tietje van der Heide. / G o i r l e /
Uit dit huwelijk:
1. Annemieke, geb. Breda 29 okt. 1962.
2. Jeroen P e t e r , geb. Breda 18 mei 1964.
3. Gentius Jan, geb. Breda 14 juli 1965.
4. Saskia Marjolijn, geb. Breda 11 jan. 1967.
5. Sikko Albert, geb. Tilburg 28 aug. 1970.
XIHb. GENTIUS JAN HEMPENIUS, geb. Amsterdam 25 juli 1927, a r t s ; t r . Amsterdam 27
mei 1967 Anita Cornelia Theresia Geelhoed, geb. Bandoeng 11 okt. 1939, dochter van T h e o dorus Isaak, adjudant KNIL, en Cornelia Ligtermoet. /Ubachsberg/
Uit dit huwelijk:
1. Linda Margaretha Cornelia, geb. Heerlen 5 maart 1970.
2. Ingrid Yvette Theresia, geb. Heerlen 4 m a a r t 1973.
Xld. SIKKO ALBERTUS HEMPENIUS, geb. Raalte 15 nov. 1850, fabrikant van minerale wateren, b i e r - en wijnhandelaar, overl. Amsterdam 27 mei 1936; t r . (1) Voorst 7 okt. 1882 Julia Arendina van Daalen, geb. Voorst 30 dec. 1851, overl. ald. 27 aug. 1884, dochter van
Barend Gerhardus, gemeente-ontvanger, en Willemina Gesina Koordeman; t r . (2) Zaandam
5 april 1888 Anna Frederika Geertruida Kaan, geb. Zaandam 12 dec. 1862, overl. Bloemendaal, dochter van Dirk, koopman, en Aaltje Rogge.
Uit het tweede huwelijk:
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Gerritdina Johanna, geb. Zaandam 31 dec. 1888, overl. Amsterdam 31 okt. 1960; t r . Amsterdam 22 juli 1915 Gerrit Gezinus Lambers, geb. Assen 1 febr. 1872, apotheker, overl.
Amsterdam 20 nov. 1921, zoon van Egbert, apotheker, en Hermanna Elisabeth Rensing.
Xle. ANTONY HENDRIK HEMPENIUS, geb. Kaalte 22 nov. 1857, handelsreiziger, overl.
Amsterdam 16 mei 1912; t r . (1) Amsterdam 10 sept. 1885 Gesina Anna Adriana Christina van
Ellinkhuizen, geb. Amsterdam 20 mei 1859, overl. ald. 23 mei 1899, dochter van Andries,
restauratiehouder, en Gesina Maria Becker; t r . (2) Amsterdam 4 april 1901 Anna Maria P e tronella Posthumus, geb. Amsterdam 15 aug. 1868, overl. ald. 1951, dochter van Jan Daniël,
graveur, en Lucretia Georgette Frederica Henriëtte Jung.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerard Johan, geb. Amsterdam 31 dec. 1886, overl. ald. 22 april 1890.
2. Gesina Maria, geb. Amsterdam 24 febr. 1891, overl. ald. 16 jan.1968; t r . Amsterdam
15 nov. 1923, Gerard Willem Janssen, geb. Den Haag 5 febr. 1896, gezagvoerder, zoon van
Gerard, huisschilder, en Wilhelmina Esveldt. /Coevorden/
3. Antonia Hendrika, geb. Amsterdam 17 jan. 1894, overl. Enschede 7 okt. 1937; tr.
Soerakarta 5 mei 1917 Johannes Jacobus Hansma, geb. Apeldoorn 2 sept. 1887, direkteur van
de Kraton-apotheek, overl. Enschede 20 juni 1971, zoon van Leendert, en Gabriella Christina Francisca Brack.
IXc. AKKE ALBERTS HEMPENIUS, geb. Franeker 16 mei 1789, kostschoolhouderes, overl.
Leeuwarden 19 maart 1847. Akke t r . Leeuwarden 26 okt. 1814 Gerlof Ramkema, geb. F r a neker 3 mei 1784, commies bij de ontvanger van de indirecte middelen, overl. Leeuwarden
8 juli 1850, zoon van Klaas en Sophia Ulberg.
Kind van Akke:
Xf. PETRUS JACOB HEMPENIUS, geb. Franeker 5 mei 1811, koperslager en tingieter, nam
in 1876 de zaak van H. Lubach over, overl. Leeuwarden 19 nov. 1883; tr. (1) Leeuwarden 17
april 1836 Grietje Maurer, geb. Leeuwarden 28 juni 1811, overl. ald. 14 okt. 1850, dochter
van Johan Christiaan,uitdrager, en Anna Maria Weber; tr. (2) Leeuwarden 15 mei 1852 Jantje
Sinia, geb. Leeuwarden 5 nov. 1824, overl. Marssum 6 nov. 1886, dochter van Martha, logementhouder es.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johan Christiaan, volgt Xlf.
2. Akke, geb. Leeuwarden 8 april 1839, overl. Franeker 15 nov. 1887.
3. Anna Maria, geb. Leeuwarden 24 dec. 1840, overl. Huizum 29 maart 1891; t r . (1)
Leeuwarden 27 sept. 1865 Frederik Rodenburg, geb. Leeuwarden 12 juni 1840, pakhuisknecht,
korenfactor, overl. ald. 25 febr. 1886, zoon van Jacobus, pakhuismeester, en Anna Maria
Hegemans; t r . (2) Leeuwarderadeel 11 sept. 1889 Lolke Durksz, geb. Oosterlittens 20 febr.
1846, bakker, zoon van Jetse Lolkes, bakker, en Lieuwkje Jelles Hofstra, wedn. van Hinke
Hoekstra.
4. Taetske, geb. Leeuwarden 15 april 1843, meisjesmoeder T a r e s a van het Nederduitsch
Hervormd weeshuis te Den Haag, overl. ald. 12 febr. 1895.
5. Catharina Magdalena, geb. Leeuwarden 26 nov. 1845, overl. ald. 10 dec. 1845.
6. Catharina Magdaleùa, geb. Leeuwarden 4 aug. 1847, overl. Leeuwarden 23 okt. 1928;
t r . Leeuwarden 10 febr. 1872 Cornelis Bijkerk, geb. Leeuwarden 3 okt. 1847, pakhuismeester, overl. ald. 1 febr. 1925, zoon van Harmen Cornelis, meesterknecht in een zoutziederij,
en Ariejana Goud.
7. Sophia, geb. Leeuwarden 29 dec. 1849, overl. ald. 13 m a a r t 1924; t r . Leeuwarden 24
juni 1876 Jan Buis, geb. Leeuwarden 27 jan. 1852, kleermaker, zoon van Beert, kleermaker,
en Geeske Oudsburg.
Uit het tweede huwelijk:
8. Rinze, volgt Xlg.
9. Gerlof, volgt Xlh.
10. Martje, geb. Leeuwarden 29 maart 1859, overl. Amsterdam 5 febr. 1919; t r . Leeuwarden 30 mei 1888 Simon Heringa, geb. Leeuwarden 3 nov. 1863, onderwijzer, overl. Stompetoren 30 nov. 1953, zoon van Hidde, kunstdraaier, en Grietje van Loo.
11. Kaatje, geb. Leeuwarden 19 febr. 1863, overl. Leeuwarden 19 juli 1865.
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Xlf. JOHAN CHRISTIAAN HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 31 okt. 1837, koperslager en tingieter, overl. ald. 29 juni 1910; t r . (1) Leeuwarden 17 mei 1864 Baudina Oolgaard, geb.Harlingen 19 nov. 1835, overl. Leeuwarden 8 jan. 1900, dochter van Daniel Bonifaciusz, bakker,
en Trijntje Brink; t r . (2) Leeuwarden 2 april 1902 Ytje Buis, geb. Leeuwarden 20 aug. 1847,
overl. ald. 8 april 1926, dochter van Beert, kleermaker, en Geeske Oudsburg.
Uit het eerste huwelijk (allen geboren te Makkum):
1. Petrus Jacob, geb. 26 juli 1865, koperslager en tingieter, overl. Leeuwarden 18 juli
1946; t r . (1) Leeuwarden 25 mei 1912 Ymkje Gal, geb. Hantumhuizen 6 juli 1873, overl. Velp
8 nov. 1921, dochter van Cornelius Samuels, hoofdonderwijzer, en Menke Jans Postma; tr.
(2) Apeldoorn 4 dec. 1924 (huw. door echtscheiding ontbonden 12 juni 1928) Josina Lammens,
geb. Boskoop 5 dec. 1875; t r . (3) Leeuwarden 18 dec. 1929 Christina Johanna Geertruida Stek,
geb. Leeuwarden 13 sept. 1881, overl. Harlingen 6 nov. 1959, dochter van Christiaan, kantoorbediende, en Margaretha Arzoni.
2. Trijntje, geb. 15 febr. 1867, overl. Leeuwarden 8 maart 1903.
3. Johan Christiaan, geb. 15 mei 1869, overl. Makkum 7 maart 1873.
4. Daniel, geb. 22 dec. 1870, rijwielhandelaar te Joure, overl. Arnhem 16 mei 1943.
5. Grietje, geb. 7 nov. 1873, overl. Makkum 3 maart 1876.
6. Grietje, geb. 4 april 1876, onderwijzeres, overl. Amersfoort 9 jan. 1955. Het Herstellingsoord voor Onderwijzers te Lunteren was haar universeel erfgenaam; naar haar is de
op 13 sept. 1958 in gebruik genomen Hempenius-vleugel genoemd.
Xlg. RINZ E HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 13 april 1853, koperslager en tingieter, overl. Apeldoorn 13 april 1914; t r . Leeuwarden 10 febr. 1877 Jorina Johanna Röpcke, geb. Hasselt 11
sept. 1854, overl. Apeldoorn 21 maart 1915, dochter van Christiaan Hendrik, commies bij
's Rijks belastingen, en Johanna Zweers.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Jacob, geb. Leeuwarden 27 okt. 1877, overl. Amsterdam nov. 1893.
2. Jantje Johanna, geb. Leeuwarden 16 nov. 1880, overl, Hengelo 24 juli 1953; t r . Apeldoorn 4 nov. 1909 Arend de Weerd, geb. Apeldoorn 15 april 1881, bureelreferent NS, overl.
Hengelo 12 juli 1939, zoon van Hendrik, tuinder, en Fenneken Swaters.
3. Christina Hendrika, geb. Amsterdam 22 okt. 1884, overl. Apeldoorn 28 nov. 1957.
4. Gesina Wilhelmina, geb. Amsterdam 22 okt. 1884, overl. ald. 8 dec. 1886.
5. Hendrik, volgt XIIc.
6. Cornelis, volgt XHd.
7. Johan, volgt XHe.
8. Gezina Wilhelmina, geb. Amsterdam 27 nov. 1893; tr. Apeldoorn 14 juni 1916 Louwe
Hakvoort, geb. Delfzijl 4 dec. 1888, accountant, overl. Utrecht 29 juni 1962, zoon van Tiemen, loods, en Martje Schilthuis. /Haren, G r . /
9. Elisabeth Catharina, geb. Apeldoorn 18 jan. 1898, overl. Hilversum 1 febr. 1938; t r .
Amsterdam 1 nov. 1921 Arie Cornelis Teeuwen, geb. Hagestein 10 mei 1894, bankier, overl.
Hilversum 27 aug. 1970, zoon van Jacobus en Aantje Kooyman.
XIIc. HENDRIK HEMPENIUS, geb. Amsterdam 6 aug. 1886, eigenaar wasserij en fijnstrijkerij, overl.Apeldoorn 8 aug. 1958; tr.Apeldoorn 5 nov. 1914 Margaretha Hendrika de Weerd,
geb. Apeldoorn 31 jan. 1886, overl. ald. 8 jan. 1962, dochter van Hendrik, tuinder, en Fenneken Swaters.
Uit dit huwelijk:
1. Jorina Johanna, geb. Apeldoorn 14 april 1916; tr.Apeldoorn 4 nov. 1940 Eltjo Hamster,
geb. Hoogeveen 6 febr. 1915, verkoop-promotor, zoon van Freerk, ijzerhandelaar, en P i e terdina Kamphuis. /Apeldoorn/
2. Margaretha Hendrika, geb. Apeldoorn 22 nov. 1919, kantoorbediende. /Apeldoorn/
XHd. CORNELIS HEMPENIUS, geb. Amsterdam 14 juli 1888, werktuigkundige, overl. Hilversum 7 maart 1955; t r . Amsterdam 2 dec. 1915 Pieternella Johanna Elisabeth Engelbarts,
geb. Amsterdam 10 juni 1886, overl. Hilversum 29 okt. 1967, dochter van Johan, smid, en
Pieternella Johanna Elisabeth Kooklaun.
Kind:
Johan Rinze, geb. Hilversum 14 nov. 1930, radiotechnieker; t r . Hilversum 1 sept. 1961
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Jorina J.Röpcke (Xlg)

Rinze Hempenius (Xlg)

Maria Spruijt (Xi)
moeder van Jan Matthijs

Jan Hempenius (Xi)
vader van Jan Matthijs
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Egbertina van Maarschalkcrweerd, geb. Utrecht 9 dec. 1925, dochter van Hendrik Mathijs,
aannemer, en Jannetje Kruger. /'s-Graveland/
XIIc. JOHAN IIEMPENIUS, geb. Amsterdam 20 jan. 1891, accountant; tr, (1) Batavia 2 5 juli
1916 Josephine Honorine Baerselman, geb. Amsterdam 1 juli 1883, overl. Apeldoorn 16 febr.
1965, dochter van Frcderik Hendrik, behanger on stoffeerder, en Sophia Wilhelmina de Mìnjcr; tr. (2) Franekcradeel 27 okt. 1965 Cornelia Antje Jannetje Bijl, geb. Rijswijk ZH 9 febr.
1929, maatschappelijk werkster, dochter van Dirk, boerenarbeider, en Gerritje Derksen. /Velp/
Uit het eerste huwelijk:
XIIIc. Mr.EINZE FREDERIK HENDRIK IIEMPENIUS, geb. Batavia 25 febr. 1918, burgemeester van Franekeradeel 1959-1971, id. van Pijnacker 1971; tr. Harderwijk 18 juli
1950 Roelofjc Gijsbertha Hogervorst, geb. Harderwijk 16 sept. 1922, dochter van Izak J o hannes, militair, en Aukje van Polen. /Pijnacker/
Kind:
Roelof Rìnze. geb. Den Haag 21 dec. 1951, gemeente-ambtenaar. /Rijswijk/
Xlh. GERLOF HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 17 febr. 1856, koperslager, overl. Amsterdam 15 nov. 1899; tr. Leeuwarden 21 mei 1881 Anna Catharina Drijfhout, geb. Leeuwarden
8 dec. 1857, overl. Den Haag 14 juni 1933, dochter van Johannes, kleermaker, en Gesina
Uitzon.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Gesina. geb. Leeuwarden 25 maart 1882, overl, Nijmegen 14 febr. 1959; tr.
Den Haag 7 aug. 1907 Jan Eliza Jakob van den Brink, geb. Rilland-Bath 28 sept. 1878, commies bij de N. S. , overl. Den Haag 20 april 1947, zoon van Jacobus Leendert, en Maria J o sina Rcmijn.
2. Johanna. geb. Leeuwarden 2 maart 1884, overl. ald. 10 febr. 1885,
3. Johanna. geb. Leeuwarden 9 febr. 1886; tr. Den Haag 14 nov. 1913 Wichert Albertus
van Ommen, geb. Doornspijk 2 nov. 1888, hoofdboekhouder cultuurmij, , overl. Apeldoorn 17
okt. 1959. zoon van Johannes, architekt, en Reintjc ten Have. /Apeldoorn/
4. Martje. geb. Leeuwarden 30 mei 1888, overl. Zutphen 16 juni 1972; tr. Den Haag 24
okt. 1917 Theodor Jan van Lohuizen, • geb. Epe 2 dec. 1886, industrieel, overl. Eindhoven 2
okt. 1951, zoon van Jan Pieter, industrieel, en Emma A. Kersten.
5. Sophie, geb. Amsterdam 19 april 1891, correspondente, overl. Den Haag 21 dec. 1932.
6. Petrus Jacob. volgt Xllf.
Xllf. PETRUS JACOB HEMPENIUS. geb. Amsterdam 30 jan. 1895, chef West-End Theater,
overl. Den Haag 3 aug. 1942; tr. Den Haag 2 juli 1919 (huw. door echtscheiding ontbonden 13
jan. 1931) Anna Hof£man, geb, Rotterdam 1 jan. 1900, dochter van Anna Barbara Hof£man en
Frederik Leven, arehitekt; zij hertr. Henricus Roosardus Boelsrna. /Den Haag/
Uit dit huwelijk:
1. Anna, geb. Den Haag 31 okt. 1919; tr. Den Haag 6 mei 1955 (huw. door echtscheiding
ontbonden 17 febr. 1965) Jacobus du Chatenior, geb. Den Haag 18 juni 1915, broodbakker.
/Den Haag/
2. Meta, geb. Amsterdam 22 juli 1922; tr. Den Haag 31 maart 1943 (huw. door echtscheiding ontbonden 29 nov. 1956) Theodorus Cornelis Johannes Klaassen, geb. Surabaja 6 juli
1920. / A m s t e r d a m /
3. Lilly, geb. Den Haag 15 april 1926, s e c r e t a r e s s e . /Den Haag/
IXd. GENTIUS ALBERTS HEMPENIUS. geb. Franeker 20 nov. 1791, muziek- entekenmeester,
overl. Harderwijk 9 mei 1864; t r . Harderwijk 14 maart 1820 Willemina Johanna Zegers, geb.
Harderwijk 23 maart 1802, overl. ald. 24 sept. 1869, dochter van Willem Zegers en Johanna
Jacken.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Harderwijk):
1. Johanna Albarta, geb. 21 aug. 1820, overl. Harderwijk 21 nov. 1827.
2. Hermina Akka, geb. 29 sept. 1821, overl. Harderwijk 3 aug. 1908; tr. Harderwijk 26
jan. 1870 Georg Joseph Amsler, geb. Mannheim, gepens. militair, overl. Harderwijk 8 maart
1871, zoon van Jacob en Clora Gauthier.
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3. Akka Therezia, geb. 13 nov.1822, overl. Amsterdam 28 juli 1866; t r . Amsterdam 11
aug. 1859 Anthoon Derk AHart, geb. Doesburg 31 dec. 1814, ambtenaar, overl. Amsterdam
23 maart 1864, zoon van Thomas en Harmina van Thuren, wedn. van Maria Wilhelmina Francina Clement. Zij had vóór haar huwelijk twee kinderen:
1. Louisa, geb. Amsterdam 18 mei 1853, overl. Ankeveen ? 1853/4.
2. Johanna Jacoba, aangegeven als J . J . P l a n t i n g , g*eb. Amsterdam ca, 18 sept. 1855,
overl. ald. 10 nov. 1856,
De geboorteakte van het tweede kind (in: Opnameboek der Stadsbestedelingen, inv.nr. 398,
fol. 194, Gem.Arch. Amsterdam) luidt:
"Woensdag 26 September 1855 des avonds ten 9i ure is door Hermanus Minnega] Agent van
Politie in de 4e Sectie aangebragt een kind van het vrouwelijk geslacht oud naar gissing acht
dagen gevonden door J.E.Mecuwsen ten 8í ure op de schans bij de Wetering Barrière in het
plantsoen tegenover den Grand Salon van I. Grader, op een vierkant plankje, zonder eenig berigt, weshalve dit kind als het 39e in de volgorde Gereformeerd zal worden gedoopt en ingeschreven op den naam van Johanna Jacoba Planting".
(daaronder): "De Ondergeteekende A. T.Hempenius Moeder van bovenvermeld kind hetwelk
door mij bij acte voor den Notaris J. E. Clausing als het mijne is erkend d.d. 23 dezer verklaart bij dezen hetzelve op heden den 26 October 1855 van de Administratie over de Stads
Bestedelingen te hebben terug bekomen onder belofte van haar voortaan te zullen verzorgen
zoo dat zij nimmer weder ten laste dezer stad komc.
Amsterdam 26 October 1855.
A. T. líempenius."
4. Theresia Maria, geb. 3 nov. 1.824, overl. Harderwijk 27 april 1905; tr. Harderwijk 1
mei 1861 Henricus Ellart Kok, geb. Wilp 9 juli 1815, winkelier, overl. Harderwijk 10 april
1872, zoon van Jan en Gerritjen Willemsen.
5. Albartha Wilhelmina, geb. 14 febr. 1826, overl. Ermclo 6 aug. 1912; tr. Harderwijk
22 mei 1850 Petrus Gijsbertus Gerards, geb. Harderwijk 28 nov. 1819, kleermaker, overl.
Ermclo 11 nov. 1905, zoon van Johannes, militair, en Gijsje Mulder.
6. Albartus Sicco, volgt Xg.
7. Johanna Albartha, geb. 7 mei 1829, over]. Utrecht 7 maart 1915; tr. Harderwijk 1
febr. 1854 Evert Gerards, geb. Harderwijk 15 aug. 1829, kleermaker, overl. Utrecht 23
jan. 1900, broer van Petrus G.
8. Willemina Johanna, geb. 14 maart 1831, overl. Rotterdam 10 febr. 1915.
9. Willem Zeger, geb. 3 febr. 1833, militair op Bornco en Java, 30 juni 1861 twee jaar
verlof tot herstel van gezondheid, overl. a/b Robertus Hendrikus, op thuisreis, 5 aug. 1861.
10. Jannetje Frederika, geb. 3 okt. 1835, overl. Harderwijk 29 dec. 1917; tr. Harderwijk 19 okt. 1864 Marinus Buytenhuys, geb. Harderwijk 6 april 1838, kantoorbediende, overl.
ald. 11 nov. 1912, zoon van Peter Gerard Willem, koopman, en Maria Holsteijn.
11. Gentius Albartus, geb. 26 maart 1838.
12. Jan, geb. 3 mei 1840, notarisklerk te Rotterdam, overl. Harderwijk 16 okt. 1866.
13. Arnolda, geb. 3 mei 1840,
14. Johanna Klasìna, geb. 3 okt. 1842, muziekonderwijzeres, overl. Rotterdam 19 juli 1902.
15. Cornelis, geb. 22 juni 1845, over]. Harderwijk 2 sept. 1863.
16. Hendrik, geb. 22 juni 1845, overl. Harderwijk 25 jan. 1846.
Xg. ALBARTUS SICCO HEMPENIUS, geb. Harderwijk 28 aug. 1827, officier (2e luitenant)
op Java, eervol ontslagen 11 dec. 1852, landeigenaar, overl. Eisene (België); tr. Djokjakarta 6 jan. 1853 Aletta Lamberta Ockerse, geb. Wageningcn 19 april 1827, overl. Den Haag
27 april 1910, dochter van dr.Caspar Frederik Rudolf, a r t s , en Aletta Lamberta van den Ende (zie: A.A. Vorsterman van Ooyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke familiën, III 437).
Uit dit huwelijk:
1. Aletta Lamberta Wilhelmina Johanna, geb. Djokjakarta 2 okt. 1853, overl. Brussel 7
maart 1901; t r . 30 sept. 1876 Jean Leo Aloys Bayer, geb. Bartenstein Württemberg 17 dec.
1849, oor-, neus-, keelarts te Brussel, vertrokken 1 maart 1926 naar Burggen bij Schongau
(All.)
2. Gentius Albertus Sicco, volgt Xli.
3. Alphonse Constant Louis, volgt XIj.
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4. Emile Auguste Theodore, geb. Djokjakarta 20 juni 1860, jong overl.
5. Adêle Emilie Julie, geb. Brussel 1 dec. 1862, overl. Den Haag 10 juli 1934; t r . Den
Haag 22 juni 1886 Frederik Hendrik Spiering, geb. Paramaribo 31 dec. 1861, inspekteur levensverzekering, overl.Den Haag 9 mei 1906, zoon van (Jacob Izaäc Spiering en) Sara Maria
Lobato.
6. Emile Auguste Theodore, geb. Brussel 22 febr. 1864, overl. vóór 1910.

A. A. van Daalen
(gehuwd met Hendrik XIc)

Aletta L.Ockerse
(gehuwd met Albartus Sicco Xg)

Xli. GENTIUS ALBERTUS SICCO IIEMPENIUS, geb. Surakarta 14 okt. 1856, direktcur van
een suikerfabriek, overl. Den Haag 13 maart 1922; t r . Djokjakarta 28 dec. 1887 Ilermine
Heijligers. geb. Klaten (N. O. I.) 13 aug. 1870, overl, Den Haag 16 dec, 1965, dochter van
Charles en Minah.
Uit dit huwelijk:
1. Charles Alphonse, volgt Xllg.
2. Marie Elodie, geb. Tandjongtirto 10 dec. 1889; tr. Den Haag 6 april 1911 (huw. door
echtscheiding ontbonden 20 juli 1917) Willem Johan Hendrik van Engelenburg', geb. Nijmegen
16 nov. 1887, /Wciterstadt, Üld. /
3. Aletta Wilhclmina, geb. Tandjongtirto 4 maart 1895; tr. Den Haag 20 aug. 1918 Alexandcr Maurits Christiaan de Booy, geb. Djokjakarta 9 febr. 1895, makelaar, overl. Den Haag
2 mei 1964, zoon van Jan, hoofdingenieur, en Catharina Maria van Lennep. /Den Haag/
Xllg. CHARLES ALPHONSE-HEMPENIUS, geb. Djokjakarta 8 dec. 1888, technicus; tr. Magclang 14 nov. 1921 (huw. door echtscheiding ontbonden 9 sept. 1927) Martha Wilhelmina Ottilie Alida Elize Baruch, geb. Arnhem 19 febr. 1895, overl. Den Haag 16 aug. 1942. /Ankum, Dld. /
Kind:
Marty Ottilie, geb. Pekalongan (N.O.I.) 1 febr. 1925; t r . Ankum 28 mei 1953 Wilhelm
Lienesch, geb, Ankum 7 maart 1925, Landwirt. /Ankum, D l d . /
XIj. ALPHONSE CONSTANT LOUIS HEMPENIUS, geb. Djokjakarta 6 nov. 1857, rentenier
(1907), overl. Biesme (België) na 1910; tr. (en gescheiden van) Lucie Crawford.
Kind:
Albert Alphonse, geb. Batavia 14 sept. 1885, in 1910 te Parakansalak-Tjibadak (N.O.I.).
IXe. PETRUS ALBERTS HEMPENIUS, geb. Franeker 28 okt. 1809, overl. na 1881, koopman
in manufacturen; t r . Olst 3 mei 1838 Johanna Daalwijk, geb. Hellendoorn 21 maart 1817,
dochter van Jan, 2e commies bij de indirecte belastingen, en Geesje Marsman.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Olst):
1. Albertus Karel, geb. 10 juni 1839, koopman.
2. Hendrik Johannes, geb. 9 mei 1841, candidaat-notaris, overl. Olst 18 aug. 1872.
3. Johanna Berendina, geb. 3 febr. 1844, overl. Amsterdam 21 sept. 1915; t r . Olst 19
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okt. 1867 Jan Oostervccn, geb. Meppel 14 okt. 1837, koopman, zoon van Nicolaas, koopman,
en Annigje Bcyer.
4. Gerhard Petrus, volgt Xh.
5. Gezina Hermanna, geb. 1 juni 1850, overl. Deventer 2 febr. 1929; tr. Olst 27 dec. 1878
Jan Willem Aberson, geb. Olst 28 febr. 1850, smid, overl. Deventer 20 dec. 1928, zoon van
Johannes en Aaltjen Jolink.
6. Catharina Alberta, geb. 29 jan. 1854, overl. Haarlem 27 mei 1939.
7. Jan, volgt Xi.
Xh. GERHARD PETRUS HEMPENTUS, geb. Olst 20 dec. 1847, onderwijzer te Heerde, Den
Haag, Alkmaar, Norg (Veenhuizen), Assen, overl. Appingedam 10 juni 1931; tr. Deventer
25 okt. 1875 Grada zur Kleinsmiedc, geb. Deventer 31 juli 1850, overl. Assen 21 maart 1927,
dochter van Jan Albertus, tuinman, en Grada Hulbers.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes, geb. Den Haag 4 april 1884, overl. aki. 6 april 1884.
2. Johanna Catharina Alberta, geb. Den Haag 17 april 1885, overl, Zeist 11 juli 1972.
3. Grada, geb.Alkmaar 6 juli 1886, overl.Deventer 23 april 1970; tr.Assen 10 aug. 1921
Pieter Josef Antonius Rensink, geb. Culemborg 18 maart 1883, fabrikant, koopman, overl.
Deventer 31 dec. 1950, zoon van Julius Hendrik Jacobus en Everarda Geertruida Kuijer.
4. Petrus, geb. Norg 12 april 1888, overl. ald. 24 aug. 1890.
5. Catharina Alberta, geb. Norg 12 mei 1891, overl. Ten Boer 9 okt. 1960; tr. Assen 6
maart 1919 Eisso Bosscher, geb, Appingedam 15 febr. 1891, drogist, zoon van Derk, commissionair, en Gcessien Schutter. /Ten Boer/
Xi. JAN HEMPENIUS, geb. Olst 30 dec. 1856, onderwijzer te Gorinehem, Enkhuizen, Renkum, Borculo, Doetinehem, leraar Ie Openbare handelsschool Amsterdam, overl. Den Haag
23 sept. 1921; hij is de schrijver van: Algebra, beknopt overzicht der theorie, met vraagstukken, 1899, Tr. Apeldoorn'll aug. 1899 Maria Spruijt, geb. Oudshoorn ZH 16 okt. 1873,
overl, Den Haag 12 aug. 1947, dochter van Matthijs, veehouder, en Mary Vastenou(w).
Uit dit huwelijk:
Xlk, JAN MATTHIJS HEMPENIUS, geb. Amsterdam 10 aug'. 1901, notaris; tr. Pijnacker 13
maart 1930 Wilhelmina Franeina Stoorvogel, geb. Pijnacker 25 jan. 1898, dochter van Willem, administrateur, en Nelly Line Schut. /Middelharnis/
Uit dit huwelijk:
1. Nellie Marijke, geb. Warmond 27 dec. 1930, hulp in diaconcssenhuis. /Amerongen/
2. Jan Willem, volgt XHh.
3. Marijke Francine, geb. Warmond 20 sept. 1936; tr. Middelharnis 22 dec. 1962 Lambert Vincent Klinkhamer, geb. Soekaboemi 30 okt. 1926, a r t s , zoon van Jan Paul, planter, en
Maria Eva van Hoytema. / Z e i s t /
XHh. JAN WILLEM HEMPENIUS, geb. Leiden 25 nov. 1932, notaris; tr. Wassenaar 24 jan.
1964 Gcrda van der Schraeff, geb. Paramaribo 26 jan. 1940, dochter van Gerard Johan Cornelis, advocaat en procureur, en Eveline Linscheer. /Middelharnis/
Uit dit huwelijk:
1. Mark Alexander, geb. Dirksland 12 juni 1964.
2. Eveline Francine, geb. Dirksland 12 juni 1964.
3. Marie-Hélène, geb. Dirksland 18 dec. 1965.
VIIIc. JACOB SIKKES HEMPENIUS, geb.Engelum 4 juli 1755, gardenier, overl. aki. 16 sept.
1808; tr. (1) Engelum 14 dec. 1777 Antje Andries, wed. van Leendert Sjoerds; tr. (2) Engelum 6 juli 1788 Hendrikje Jacobs, geb. Berlikum 1769, overl. Leeuwarden 14 febr. 1844,
dochter van Jacob Elias en Nieske.
Uit het tweede huwelijk (allen geboren te Engelum):
1. Sikke, volgt IXf.
2. Elias, volgt IXg.
3. Pieter, volgt IXh.
4. Jacob, volgt IXi.
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5. Nieske, geb. 28 dec. 1796, overl. Engelum 23/4 jan. 1797.
6. Nieske, geb. 20 nov. 1797, overl. Sneek 2 sept.1880; t r . Menaldumadeel 23 mei 1821
Pieter Doekeles de Boer, geb. Beetgum 30 aug. 1798, zoon van Doekele P i e t e r s , boer, en
Leentje Jelles Dijkstra.
7. Antje, geb. 7 juni 1800, dienstmeid, overl. Hijlaard 5 febr. 1840.
8. Simentje, geb. 15 dec. 1802, overl. Leeuwarden 5 maart 1872; t r . Leeuwarderadeel
5 mei 1836 Abraham Pieters Miedema, geb. Leeuwarden 2 maart 1804, boerenknecht, overl.
ald. 12 jan. 1878, zoon van Pieter Sijes en Rixie Abrahams.
9. Tjamke, geb. 16 maart 1806, overl. Huins 10 dec. 1868; tr. Baarderadeel 28 mei 1831
Jacob Meikes Elsma, geb. Winsum 1 maart 1802, boerenknecht, overl. Huins 27 febr. 1869,
zoon van Meike Jacobs, arbeider, en Rimke P i e t e r s .
10. Klaaske, geb. 4 aug. 1808, overl. Bolsward 6 mei 1839; t r . (1) Menaldumadeel 13
dec. 1826 Hidde Heremiet Visser, geb. Sloten 29 juli 1803, molenaarsknecht, overl. Bolsward 28 maart 1834, zoon van Taeke Hotzes, logementhouder, en Marijke Johannes Wilhelmy; t r . (2) Bolsward 26 aug. 1838 Johannes Ydes Hettema, geb. Bolsward 20 maart 1799,
wagenmaker, overl. ald. 3 aug. 1860, zoon van Yde Johannes, wagenmaker, en Klaaske J a cobs Hozinga, wedn. van Wietske Wiebes Vellinga; hij hertr. Aafke Sjoerds Dijkstra.
IXf. SIKKE JACOBS HEMPENIUS, geb. Engelum 12 dec. 1788, arbeider, gardenier, potschipper, overl. Engelum 25 jan. 1862; t r . Engelum 19 okt. 1809 Antje Dirks Extra (Estra),
geb. Stiens 1788, overl. Vrouwenparochie 9 nov. 1867, dochter van Dirk Beernts en Wijtske
Jacobs.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Engelum):
1. Wijtske, geb. 29 aug. 1810, overl. St.Annaparochie 25 maart 1877; t r . Het Bildt 1
maart 1838 Beerend Jans Bruinsma, geb. Vrouwenpar. 4 juni 1800, arbeider, overl. ald. 15
aug. 1870, zoon van J a n B e e r e n d s , politieman, en Neeltje Pieters de Jong, wedn. van Zwaantje Jans Hallenberg.
2. Jacob, volgt Xj.
3. Dirk, volgt Xk.
4. Hendrikje, geb. 18 jan. 1817, overl. St.Annapar. 21 okt. 1887; t r . (1) Het Bildt 19 mei
1836 Klaas Botes Post, geb. Vrouwenpar. 18 juni 1807, gardenier, overl. ald. 30 juli 1868,
zoon van Bote Botes, gardenier, en Froukje Klazes Smits; t r . (2) Het Bildt 20 juli 1871 Anne
Feenstra, geb. St.Annapar. 26 nov. 1811, gardenier, overl. ald. 6 jan. 1875, zoon van Menne
Hettes, arbeider, en Ytje Luitsens, wedn. van Klaasje Rotsma.
5. Geert, volgt XI.
6. Nieske, geb. 21 okt. 1821, overl. Engelum 31 juli 1857; t r . Het Bildt 10 juni 1841 (later gescheiden) Yede Eiberts Zijlstra, geb.Stiens 6 dec. 1802, boerenknecht, zoon van Eibert
Rinzes en Maartje Hendriks.
7. Albert, volgt Xm.
8. Grietje, geb. 28 april 1828, overl. St.Annapar. 12 febr. 1886; t r . Het Bildt 3 mei 1849
Sieds Rinzes Stienstra, geb. Vrouwenpar. 11 nov. 1821, boerenknecht, zoon van Renze Uiltjes, arbeider, en Trijntje Klazes.
9. Pietje, geb. 2 april 1831; t r . (1) Het Bildt 20 nov. 1856 Jan Jacobs Schipper, geb. St.
Annapar. 20 nov. 1826, arbeider, overl. ald. 10 sept. 1857, zoon van Jacob Jans, gardenier,
en Geeske Johannes Peting; t r . (2) Het Bildt 10 mei 1860 Jacob Borger, geb. St.Annapar. 3
aug. 1834, arbeider, zoon van Cornelis Jacobs, arbeider, en Trijntje Arjens Wassenaar.
Xj. JACOB SIKKES HEMPENIUS, geb. Engelum 13 mei 1813, arbeider, overl. ald. 16 nov.
1889; t r . (1) Het.Bildt 29 juni 1843 Renske Jacobs Woudstra, geb. St. Jacobiparochie 25 febr.
1822, overl. Wier 12 okt. 1851, dochter van Jacob Jelles, schipper, en Hijke Jelles Postma;
t r . (2) Menaldumadeel 24 mei 1854 Aukje Arjens Kramer, geb. Hallum 17 febr. 1827, overl.
Engelum 15 mei 1856, dochter van Arjen Jans, herbergier, wagenmaker, en Janke Thomas
State, wed. van TieteKlazes Post; t r . (3) Menaldumadeel 6 nov. 1862 Lieutske Tietes de Jong,
geb. Engelum 3 dec. 1832, overl. ald. 18 juli 1908, dochter van Tiete Ieps, schipper, a r beider, en Rigtje Sakes Wassenaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sikke, geb. Wier 14 juli 1843, overl. ald. 17 mei 1851.
2. Jacob, volgt XII.
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3. Johannes, volgt Xlm.
Uit het tweede huwelijk:
4. Arjen, geb. Engelum 21 jan. 1855, overl. ald. 4 jan. 1859.
Uit het derde huwelijk:
5. Rigtje, geb. Engelum 20 febr. 1858, overl. ald. 4 aug. 1859 (dan: Rigtje de Jong!).
6. Sikke, geb. Engelum 3 maart 1863, arbeider, overl. ald. 5 jan. 1927.
7. Ritske, geb. Engelum 29 okt. 1864, arbeider, overl. ald. 21 sept. 1889.
8. Antje, geb. Engelum 7 maart 1867, overl. ald. 8 maart 1916; t r . Menaldumadeel 2 aug.
1888 Lieuwe van der Weide, geb. Engelum 11 jan. 1860, arbeider, overl. ald. 24 dec. 1940,
zoon van Rein Franzes, arbeider, en Ytje Andries Wassenaar.
XII. JACOB JACOBS HEMPENIUS, geb. Wier 5 febr. 1845, boerenknecht, overl. Lekkum 30
maart 1930; t r . Leeuwarderadeel 11 mei 1872 Trijntje Theunis Mulder, geb. Miedum 9 mei
1848, overl. Lekkum 19 okt. 1910, dochter van Theunis Jacobs, zetmeier, en Antje Wijbrens
Hoekstra.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geb. Lekkum 17 maart 1873, overl. Leeuwarden 12 juli 1945; t r . Leeuwarderadeel 29 mei 1901 Marten Smeding, geb. Wirdum 29 juli 1874, overl. Leeuwarden 2 jan. 1961,
zoon van Dooitze Broers, koopman, en Antje Martens Hiemstra.
2. Rinske, geb. Lekkum 13 juni 1875, overl. Leeuwarden 27 aug. 1951; t r . Leeuwarden
20 mei 1896 Jacob Bijlenga, geb. Leeuwarden 11 juni 1871, winkelier, overl. Leeuwarden
12 jan. 1951, zoon van Gosse, loodgieter, en Elizabeth Groenink.
3. Sjoerdje, geb. Lekkum 8 juni 1878, overl. Dantumadeel 24 okt. 1958; tr. Leeuwarderadeel 15 mei 1901 Broer Meijer, geb. Suawoude 14 nov. 1873, arbeider, overl. Leeuwarden
5 april 1956, zoon van Kornelis Broers, arbeider, en Trijntje Douwes Algra.
Xlm. JOHANNES JACOBS HEMPENIUS, geb. Wier 18 febr. 1849, koemelker, overl. Stiens
24 mei 1939; tr. Leeuwarderadeel 9 mei 1877 Aafke Hermans van der Wal, geb. Lekkum 11
nov. 1847, overl. Hijum 28 nov. 1931, dochter van Herman Harms, broodbakker, en Henrieta
Fredrika Boudenhausen.
Kind:
Jacob, geb. Huizum 18 febr. 1881, conciërge GHBS, overl. Leeuwarden 3 dec. 1957; tr.
Leeuwarden 21 mei 1904 Rinske Dijkstra, geb. Hijum 2 mei 1881, overl. Leeuwarden 14 maart
1964, dochter van Pieter Oeges, arbeider, en Johanna Gerrits Zwalua.
Xk. DIRK SIKKES HEMPENIUS, geb. Engelum 1 jan. 1815, arbeider, overl. ald. 30 juni 1880;
t r . Het Bildt 1 april 1841 Tiet(j)e Sijbrens Hoekstra, geb. Vrouwenpar. 7 maart 1818, overl.
Engelum 27 maart 1894,dochter van Sijbren Tietes,gardenier,en Neeltje Hendriks Palstring.
Uit dit huwelijk:
1. Sijbren, volgt Xln.
2. Sikke, volgt XIo.
3. Neeltje, geb. Vrouwenpar. 28 nov. 1843, overl. Engelum 23 sept. 1894; t r . Menaldumadeel 31 mei 1877 Mijntje Annes de Vries, geb. Marssum 27 sept. 1842, arbeider, overl.
Engelum 3 april 1911, zoon van Anne P i e t e r s , bakker, en Antje Mijntjes Keuning.
4. Albert, geb. Vrouwenpar. 14 jan. 1845, overl. ald. 1 jan. 1847.
5. Anne, geb. Vrouwenpar. 14 mei 1846, boerenknecht, overl. Engelum 2 febr. 1868.
6. Antje, geb. Engelum 28 jan. 1858; t r . Menaldumadeel 6 mei 1880 Pieter Grasdijk, geb.
Sauwerd 6 maart 1853, kleermaker, zoon van Jacob Klaassens, kleermaker, en Itje Harms
van Stedum.
Xln. SIJBREN DIRKS HEMPENIUS, geb. Vrouwenpar. 17 juni 1841, arbeider, overl. Ried
2 jan. 1907; t r . Menaldumadeel 11 mei 1871 Taetske Pieters Bruining, geb. Arum 12 dec.
1844, overl. na 1912, dochter van Pieter Jans, timmerkneeht, en Willemke Hessels Bergsma.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt x m .
2. Willemke, geb. Arum 15 april 1875, overl. Slappeterp 8 juni 1875.
3. Pieter, volgt XHj.
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Xlli. DIRK SIJBRENS HEMPENIUS, geb. Klooster Anjum 6 febr. 1872, landbouwer, overl.
Menaldum 18 maart 1951; t r . Menaldumadeel 16 mei 1895 Jeltje Post, geb. St. Jacobipar. 10
april 1874, overl. Menaldum 13 juli 1959, dochter van Ynze, arbeider, en Dieuwke Boomsma.
Kind:
Dieuwke, geb. Minnertsga 24 maart 1896; t r . Menaldumadeel 28 febr. 1918 MientjeOffringa, geb. Menaldum 27 maart 1896, landbouwer, zoon van Wiltje, landbouwer, e n R o m k j e d e
Vries. /Menaldum/
XIIj. PIETER SIJBRENS HEMPENIUS, geb.Klooster Anjum 9 juli 1882, landarbeider, overl.
Leeuwarden 18 nov. 1954; t r . Franekeradeel 29 april 1905 Luutske Nammensma, geb. Boer
26 okt. 1877, overl. Franeker 12 juli 1951, dochter van Sietse, landbouwer, en Eke Olivier.
Uit dit huwelijk;
1. Eeke, geb. Boer 23 nov. 1910; t r . Franeker 27 okt. 1938 Siese Sinnema, geb. Leeuwarden 15 maart 1912, vishandelaar, zoon van Hendrik, vishandelaar, en Geertruida P a a s sen. /Leeuwarden/
2. Sijbren, geb. Boer 14 juli 1912, landarbeider, overl. Franeker 20 mei 1947.
3. Taetske, geb. Boer 17 febr. 1916, overl. Waarder 22 febr. 1945; tr. Rotterdam 11
juni 1941 Dirk Hermanus Barkmeijer, geb. Rotterdam 25 dec. 1917.
4. Sijtze, geb. Ried 1 april 1919, landarbeider, overl. Franeker 1 mei 1947.
XIo. SIKKE DIRKS HEMPENIUS, geb. Vrouwenpar. 4 juni 1842, arbeider, overl. Beetgum
27 febr. 1917; t r . Menaldumadeel 2 juni 1869 Sipkje Popkes de Graaf, geb. Ferwerd 22 dec.
1844, overl. Beetgum 8 aug. 1913, dochter van Popke Feddes, gardenier, en Jitske Jacobs
Scheper.
Uit dit huwelijk:
1. Jitske, geb. Klooster Anjum 25 april 1870, overl. Akersloot 4 dec. 1931; t r . Loosduinen 3 sept. 1903 Durk Zwart, geb. Nijkerk 13 maart 1876, kantoorhouder PTT, overl.
Akersloot 15 juni 1952, zoon van Douwe Andries, landbouwer, en Baukje Pieters Rinsma.
2. Dirk, volgt Xllk.
3. Popke, volgt XIII.
4. Tietje, geb. Klooster Anjum 23 maart 1877, overl. Beetgum 12 mei 1951; t r . Menaldumadeel 26 nov. 1903 Cornelis Ket, geb. St.Anna P a r . 3 febr. 1873, gardenier, overl.
Beetgum 22 febr. 1948, zoon van Douwe, arbeider, en Sara Kuiken.
5. Wijtske, geb. Peins 25 sept. 1879, overl. Beetgum 4 mei 1902.
6. Neeltje, geb. Menaldum 5 sept. 1881, overl. Eindhoven 23 jan. 1928; tr, Menaldumadeel 20 juni 1908 Dirk Terpstra, geb. Jelsum 22 sept. 1884, aannemer, overl. Tilburg 7 aug.
1972, zoon van Johannes, arbeider, en Sjieuwke Postma.
7. Antje, geb. Beetgum 20 april 1884, overl. ca. 1920; t r . Johannes . . . , onderwijzer.
8. Fedde, geb. Beetgum 9 aug. 1886, overl. ald. 4 april 1888.
Xllk. DIRK SIKKES HEMPENIUS, geb. Klooster Anjum 21 dec. 1872, 26 juni 1893 vertrokken naar Illinois, Ver. Staten; t r . . . .
Kinderen . . .
XIII. POPKE SIKKES HEMPENIUS, geb. Klooster Anjum 12 dec. 1874, koopman en winkelier, overl. Harlingen 27 dec. 1928; t r . Menaldumadeel 22 mei 1902 Aaltje Weiland, geb.
Beetgum 22 nov. 1879, overl. Leeuwarden 27 maart 1959, dochter van Sijbren Annes, turfschipper, en Maria Hendrikus de Vries; zij hertr. Sjoerd de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke, volgt XHId.
2. Sijbren, volgt XHIe.
3. Dirk, volgt XlIIf.
4. Maria Martha, geb. Weisrijp 20 jan. 1908; t r . Harlingen 3 dec. 1931 Cornelis Johannes van der Logt, geb. Oudenbosch 23 juni 1898, gemeente-ambtenaar, overl. Harlingen 28
juli 1961, zoon van Henderikus Adrianus, havenarbeider, en Maria Adriana Brugel. /Harlingen/
5. Sipkje, geb. Weisrijp 5 jan. 1910; t r . Harlingen 14 sept. 1933 Hendrik Ritskes, geb.
Leeuwarden 12 febr. 1908, houtwerker, overl. ald. 7 aug. 1972, zoon van Joost, schipper,
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Popke Sikkes Hempenius
en Aaltje Weiland (XII1)

en Grietje de Vries. /Leeuwarden/
6. Geertje, geb. Weisrijp 12 nov. 1911; t r . Leeuwarden 30 dec. 1933 Ieke Meijer, geb. Leeuwarden 25
juni 1907, toezichthouder kabelwerken, overl. ald. 29
juli 1971, zoon van Bokke, schipper, en Sijtske Boskma. /Leeuwarden/
7. Henderikus, volgt XlIIg.
8. Jitske, geb. Harlingen 10 juni 1916; t r . Harlingen 8 nov. 1934 Hendrikus Wijkstra, geb. Franeker
6 maart 1910, zuivelbewerker, zoon van Evert, schipper, en Wilhelmina P r i n s . /Leeuwarden/
9. Anne, volgt XlIIh.
10. Tietje, geb. Harlingen 7 sept. 1920; tr. Leeuwarden 7 juli 1942 Jan van der Meulen, geb. Franeker
3 juni 1917, typograaí, zoon van Sietse, fabrieksarbeider, en Janke Eisma. /Harfsen/

XlIId. SIKKE HEMPENIUS, geb. Beetgumermolen 11 okt. 1903, gemeentewerkman; tr. Utingeradeel 24 maart 1927 Doutje Harsta, geb. Akkrum 29 jan. 1906, dochter van Willem, landarbeider, en Gerritje van der Meulen. /Akkrum/
Uit dit huwelijk:
1. Popke, geb. Akkrum 14 sept. 1927, overl. ald. 20 sept. 1927.
2. Gerritje, geb. Akkrum 2 juni 1929; tr. Utingeradeel 23 mei 1952 Jan de Boer, geb.
Hijlaard 14 dec. 1926. projektleider konstruktiebureau, zoon van Anke Jan, laboratoriumarbeider, en Anlje van der Meer. /Drachten/
3. Aaltje, geb. Akkrum 10 nov. 1931; tr. Utingeradeel 28 sept. 1950 Jelle van Kampen,
geb. Akkrum 28 nov. 1928, scheepstimmerman, zoon van Lieuwe Jan. timmerman, en Wikje
Holster. /Akkrum/
4. Popke, volgt XIVa.
5. Maria Martha, geb. Akkrum 19 maart 1941; t r . Utingeradeel 13 dec. 1965 Arend Dijks t r a , geb. Lippenhuizen 24 juli 1943, groenteboer, zoon van Geert, groenteboer, en Fimke
Bosma. /Jubbega/
6. Willem, volgt XlVb.
XlVa. POPKE HEMPENIUS, geb. Akkrum 23 okt. 1937. gemeente-ambtenaar; tr. Utingeradeel 4 aug. 1966 Romkje Jonkman, geb. Grouw 24 sept. 1943, dochter van Homme, veehouder, en Trijntje Vriesema. /De Wijk/
Uit dit huwelijk:
1. Tineke, geb. De Wijk 20 jan. 1968.
2. Marijke, geb. De Wijk 9 mei 1970.
XlVb. WILLEM HEMPENIUS, geb. Akkrum 19 aug. 1949, machine-bankwerker; t r . Rauwerderhem 28 mei 1971 Hieke van der Meer, geb. Irnsum 5 okt. 1948, dochter van Wijbe, houtbewerker, en Grietje Katharina Melein. /Akkrum/
Kind:
Karin Hclena. geb. Akkrum 21 aug. 1972.
XlIIe. SIJBREN HEMPENIUS, geb. Weisrijp 7 dec. 1904, walbaas r e d e r i j , overl. D ö r r m o r s bach Dld. 29 maart 1945; t r . Schoterland 24 nov. 1927 Alberdina Moedt, geb. Heerenveen25
nov. 1908, overl. Leiden 27 juli 1955, dochter van Simen Jans en Geeske Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Gesina, geb. Heerenveen 8 aug. 1929; t r . Vlaardingen 12 mei 1948 Christianus Wilhelmus de Gier, geb. Stompwijk 12 juli 1920, kraanmachinist, zoon van Johannes Simon,
groentehandelaar, en Sophia Maria Borst. /Vlaardingen/
2. Alida, geb. Harlingen 22 okt. 1930; tr. Vlaardingen 8 juni 1955 Jaeobus Huibers, geb.
Vlaardingen 19 sept. 1916. drukker en binder, zoon van Nicolaas, baulker, en Maria Hendrika Becker. /Vlaardingen/
3. Simon, volgt XIVc.
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4. Popkje, geb. Hoogkerk 18 okt. 1932; tr. Vlaardingen 30 dec. 1953 Willem Hendrikus
.Cornelis van Prooijen, geb. Rotterdam 8 juni 1929, huisschilder, zoon van Maarten, zandvormer, en Cornelia Wilhelmina Hendrika van Mourik. /Vlaardingen/
5. Sybil, geb. Vlaardingen 15 maart 1944; tr. Vlaardingen 1 juli 1965 Wilhelmus Hubertus Johannes de Ridder, geb. Haastrecht 30 dec. 1943, supervisor pipoline operations, zoon
van Wilhelmus Hubertus en Davidina Huberdina de Wijs. /Vlaardingen/
XIVc. SIMON HEMPENIUS, geb. Harlingen 9 nov. 1931, voerman; tr. Vlaardingen 14 april
1954 Dieuwertjc Gijsbertha Cornelia van Suydam, geb. Enkhuizen 12 febr. 1933, dochter van
Willem Cornelis Jan, caféhouder, en Johanna Jacoba Ekkerman. /Vlaardingen/
Uit dit huwelijk:
1. Elzo Sijbren, geb. Vlaardingen 15 aug. 1957.
2. Simone Jolanda, geb. Vlaardingen 21 nov. 1964.
3. Dietrich Willem, geb. Vlaardingen 13 febr. 1969.
XlIIf. DIRK HEMPENIUS, geb. Weisrijp 18 juli 1906, schilder; tr. (1) Harlingen 13 juli 1933
(huw.door echtscheiding ontbonden 3 sept.1945) Hendrica Visser, geb. Harlingen 1 mei 1915,
dochter van Geert, schipper, en Akke Duizendstra; zij hertr. Eelke Wiersma. /Slikkerveer/
Dirk tr. (2) Leeuwarden 23 dec. 1949 Tjipkje Feenstra. /Leeuwarden/
Uit het eerste huwelijk:
1. Popke, geb. Harlingen 16 maart 1934, overl. Leverkusen Dld. 27 nov. 1957.
2. Geert, volgt XlVd.
3. Sikke. volgt XIVe.
4. Anne. volgt XIVf.
5. Aaltje, geb. Harlingen 27 febr. 1938; tr. Ridderkerk 3 okt. 1958 (huw. door echtscheiding ontbonden 10 febr. 1965) Jan Hoek, geb. Ridderkerk 13 maart 1937. chauffeur, zoon van
Gerrit Arie, portier, en Francien Elisabeth van de Pad. /Ridderkerk/
6. Sijbren, volgt XlVg.
7. Henderikus, volgt XIVh.
Uit het tweede huwelijk:
8. Anne, volgt XlVi.
9. Lutske, geb. Leeuwarden 22 nov. 1950.
10. Sjoerd, geb. Leeuwarden 17 mei 1952.
11. Tjipke. geb. Leeuwarden 1 nov, 1955.
XlVd. GEERT HEMPENIUS. geb. Harlingen 13 febr. 1935, chauffeur; tr. Ridderkerk 7 juli
1961 Henderika Wilhelmina Ritmeester, geb. Rijsoord 25 juni 1939. dochter van Adrianus en
Sophia Hendrica Brandt. /Ridderkerk/
Uit dit huwelijk:
1. Hendrica. geb. Dordrecht 13 jan. 1964.
2. Sophia Hendrika, geb. Ridderkerk 7 juni 1966.
3. Aaltje Helena. geb. Ridderkerk 8 sept. 1969.
XlVe. SIKKE HEMPENIUS. geb. Harlingen 2 jan. 1936, melkbezorger; tr. Ridderkerk 18
maart 1960 Anna de Vries, geb. Jouswier 13 juni 1937, dochter van Jaeob en Jeltje Postma.
/Ridderkerk/
Kind:
Hendrica Aaltje, geb. Dordrecht 13 okt. 1969.
XlVf. ANNE HEMPENIUS, geb. Harlingen 11 jan. 1937. ijzerwerker; tr. Ridderkerk 22 febr.
1963 Jacoba Helena Ritmeester, geb. Rijsoord 3 juni 1941, dochter van Adrianus en Sophia
Hendrica Brandt. /Ridderkerk/
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, geb. Dordrecht 2 aug. 1963.
2. Sophia Hendrika, geb. Ridderkerk 8 juli 1964.
3. Hendrika Eelkje, geb. Ridderkerk 23 nov. 1968.
XlVg. SIJBREN HEMPENIUS, geb. Harlingen 13 maart 1939, bouwvakker; tr. Baarderadeel
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6 febr. 1963 Antje Teatske Huizinga, geb. Mantgum 28 okt. 1940, dochter van GjaltWiebe,
veehouder, en Johanna de Jong. /Mantgum/
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrica, geb. Mantgum 4 juli 1963.
2. Eelke Gjalt, geb. Mantgum 23 nov. 1964.
3. Hendrica, geb. Leeuwarden 11 april 1967.
XlVh. HENDERIKUS HEMPENIUS, geb. Harlingen 21 juli 1940, magazijnbediende; tr.Martha
Disberg, geb. Apeldoorn 3 jan. 1943, dochter van Gradus en Piettertje Sneep. /Rotterdam/
Uit dit huwelijk:
1. Remco Henderikus, geb. Rotterdam 28 okt. 1969.
2. Gerben Gradus Eelke, geb. Rotterdam 3 maart 1971.
XlVi. ANNE HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 9 okt. 1947; t r . Leeuwarden 12 juli 1968 Berber
Post. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Josina, geb. Leeuwarden 14 jan. 1969.
2. Dirk, geb. Leeuwarden 6 april 1970, overl. ald. 14 juni 1970.
3. Lambert, geb. Leeuwarden 17 sept. 1971.
XlIIg. HENDERIKUS HEMPENIUS, geb. Harlingen 25 aug. 1914, chef-kok; tr. Utingeradeel
4 okt. 1939 Frouwkje Gaastra, geb. Akkrum 28 mei 1912, overl. ald. 17 juni 1971, dochter
van Jelle, boerenarbeider, en Aaltje Panhuizen. /Akkrum/
Uit dit huwelijk:
1. Popke, volgt XIVj.
2. Aaltje, geb. Akkrum 25 maart 1945, kleuterleidster.
3. Jelle, geb, Akkrum 22 juli 1948, over). Leeuwarden 2 juni 1949,
4. Jelle Jacob, geb. Akkrum 22 febr. 1951.
5. Sjieuwke Maria Martha, geb. Leeuwarden 23 juni 1953.
6. Maria Martha, geb. Akkrum 28 dec. 1954, overl. ald. 5 dec. 1955.
XIVj. POPKE HEMPENIUS, geb, Akkrum 23 sept. 1940, heftruckchauffeur; tr. Idaarderadee]
29 april 1966 Gerritje Lcmstra, geb.Itens 18 jan. 1944, dochter van Durk, heftruckchauffeur,
en Trijntje v.d. Schaaf. /Akkrum/
Kind:
Henderikus, geb. Akkrum 22 maart 1971.
XlIIh. ANNE HEMPENIUS, geb. Harlingen 16 maart 1919, techn. ambtenaar PTT; t r . ( l ) Leeuwarden 30 sept. 1942 (huw. door echtscheiding ontbonden 12 maart 1952) Sjoukjcn van Kooten,
geb. Leeuwarden 24 sept. 1921, dochter van Martin, tuinman, en Elisabeth Westra; zij hertr.
Willem Jillings. /Leeuwarden/
Anne tr. (2) Leeuwarden 6 juni 1953 Harmke Jonkers, geb. Donkerbroek 9 aug'. 1928, dochter
van Dirk, grondwerker, en Grietje Vissia. /Leeuwarden/
Uit het eerste huwelijk (allen geboren te Leeuwarden):
1. Popke, geb. 5 juli 1946, electromonteur.
2. Elisabeth, geb. 28 jan. 1948, verkoopster; tr. Leeuwarden 2 okt. 1970 August Weistra,
geb. Leeuwarden 18 maart 1946, bouwkundig tekenaar, zoon van Jelke en Aukje Harder. /Leeuwarden/
Uit het tweede huwelijk (allen geboren te Leeuwarden):
3. Grietje, geb. 10 doe. 1953; t r . Leeuwarden 23 jan. 1970 Klaas Hoekstra, geb. Leeuwarden 17 nov. 1950, fabrieksarbeider, zoon van Gosse, elektricien, en Eelkje Rienerwerf.
/Leeuwarden/
4. Dirk, geb. 2 juni 1955.
5. Sikke, geb. 20 jan. 1957.
6. Aaltje, geb. 19 febr. 1958.
7. Sander, geb. 5 okt. 1959.
8. Sijbren, geb. 28 maart 1962.
9. Frederik, geb. 6 okt. 1963.
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10. Maria Martha, geb. 7 jan. 1966.
11. Meintje, geb. 28 juni 1967.
XI. GEERT SIKKES HEMPENIUS, geb. Engelum 18 juni 1819, gardenier, overl. Stiens 6 febr.
1908; t r . Het Bildt 28 maart 1839 Wijtske Cornelis Hoitsma, geb. Vrouwenpar. 1 maart 1820,
overl. ald. 2 dee.1896, dochter van Cornelis Jacobus, gardenier, en Trijntje Louws Olivier.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIp.
2. Sikke, geb. Stiens 31 jan. 1842, arbeider, overl, Vrouwenpar. 29 mei 1864.
3. Antje, geb. Stiens 30 maart 1845, overl. Midlum 27 okt. 1922; tr. Het Bildt 5 mei 1870
Pieter Lieuwes de Vries, geb. Beetgum 14 nov. 1846, arbeider, overl. Midlum 21 juni 1924,
zoon van Lieuwe P i e t e r s , arbeider, en Grietje Meinderts Dijkstra.
4. Albert, volgt Xlq.
5. Kobus, volgt Xlr.
6. Louw, volgt XIs.
7. Jacob, volgt Xlt.
8. Dirk, volgt XIu.
XIp. CORNELIS GEERTS HEMPENIUS, geb. Vrouwenpar. 27 juni 1839, arbeider, vertrokken naar Ver. Staten 6 maart 1888.
Tr. Menaldumadeel 11 mei 1864 Taetske Klazes de Vries, geb. Vrouwenpar. 25 dec. 1836,
overl. ald. 4 aug. 1885, dochter van Klaas Sjoerds, arbeider, en Joukje Willems de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Joukje, geb. Beetgum 17 maart 1865.
2. Geert, geb. Vrouwenpar. 9 mei 1867.
3. Wijtske, geb. Vrouwenpar. 30 dec. 1869.
Xlq. ALBERT GEERTS HEMPENIUS, geb. Stiens 22 april 1848, winkelier, overl. Stiens 23
aug. 1918; t r . Het Bildt 21 dec. 1871 Korneliske A.lberts Hoving, geb. Ureterp 12 sept. 1849,
overl. Stiens 25 mei 1930, dochter van Albert Jans, schipper, en Sjoukj en Har mens de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Geert. geb. Appelscha 28 febr. 1870, overl. Stiens 6 juni 1886.
2. Albert, geb. Vrouwenpar. 27 okt. 1871, overl. Stiens 13 jan. 1881.
3. Sikke, volgt XHm.
4. Harmen, geb. Stiens 28 juni 1874, overl. ald. 25 mei 1877.
5. Kornelis. volgt XHn.
6. Sjoukje, geb. Stiens 25 dec. 1876, overl. ald. 20 aug. 1877.
7. Harmen, geb. Stiens 29 sept. 1878, overl. ald. 15 febr. 1880.
8. Sjoukje, geb. Stiens 22 febr. 1880, overl. ald. 21 jan. 1881.
9. Sjoukje. geb. Stiens 11 aug. 1881, overl. Berlikum 3 febr. 1946; t r . Leeuwarderadeel
13 april 1901 Geert Brouwer, geb. Bovenknijpe 27 sept. 1878, koperslager, overl. Paterson
N. J. Ver. Staten 28 april 1948 (op bezoek bij zoon), zoon van Gerrit Durks, arbeider, en
Ypkjen Geerts Haringsma.
10. Albert, volgt XIIo.
11. Harmen, geb. Stiens 9 mei 1884, overl. ald. 4 aug. 1884.
12. Geert, volgt XIIp.
13. Wijtske, geb. Stiens 5 juni 1889, overl. ald. 16 aug. 1889.
14. Harmen. geb. Stiens 13 maart 1891, winkelier te Stiens, overl. Leeuwarden 20 aug.
1963.
XHm. SIKKE ALBERTS HEMPENIUS, geb. Vrouwenpar. 16 febr. 1873, winkelier te Oudeleije en Ternaard, overl. Holwerd 14 febr. 1953; tr. Leeuwarderadeel 13 mei 1899 Korneliske Rondan, geb. Lekkum 29 sept. 1875, overl. Holwerd 6 dec. 1953, dochter van Hidde, a r beider, en Baukje Alberts Hoving.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Oudeleije o/Finkum):
1. Sikke, volgt XlIIi.
2. Boukje, geb. 21 juni 1901; tr. Ylpendam 16 april 1935 Cornelis Bakker, geb. Zaandam 30 april 1897. melkboer, zoon van Jan, veehouder, en Aaltje Zonderland, wedn. van
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Trijntje Visser. /Utrecht.
3. Korneliske, geb. 12 aug. 1902, overl. Stiens 27 okt. 1956.
4. Jeltje, geb. 13 jan. 1904, kleuteronderwijzeres te Lemmer, Bolsward,
/Leeuwarden/
5. Geert, volgt XIIIj.
6. Alberdina, geb. 11 april 1908, overl. Finkum 28 april 1908.
7. Alberdina, geb. 14 sept. 1910, huishoudster. /Leeuwarden/

Zaandam.

Geboortehuis van de samensteller (het huis vóór de toren);
op de scheiding van de twee huizen, met pet, do uitgever Sikke Alberts (Xllm)
XlIIi. SIKKE HEMPENIUS, geb. Oudeleije o/Finkum 10 febr. 1900, winkelier te Ternaard,
overl. Leeuwarden 15 juli 1955; t r . Westdongeradeel 17 juli 1930 Foekje Heeringa, geb. Holwerd 6 nov. 1897, dochter van Lieuwe Tjepkes, gardenier, en Nynke Theunis Jensma. /Sneek/
Uit dit huwelijk (allen geboren te Ternaard):
1. Nynke, geb. 13 mei 1931, wijkverpleegster. /Langezwaag/
Dochter: Cornelia Foekje, geb. Winschoten 1 dec. 1962.
2. Cornelia, geb. 13 mei 1931; t r . Westdongeradeel 27 dec. 1956 Gerben Beintema, geb.
Brantgum 16 sept. 1918, sportjournalist, zoon van Gerlof, bakker, en Yfke Holwerda. / H a r degarijp/
3. Sikke Albcrt, volgt XlVk.
4. Tiet, geb. 1 april 1933; t r . New Hackensaek N. Y. 27 dec. 1960 Allen Burton Pannell,
geb. S u m m i t N . J . 5 febr. 1930, scout education-director, fund r a i s e r , zoon van Ronald, directer retirement and nursing center, en Ruth Elizabeth Burton. /Audubon Pa. , U.S.A. /
5. Geert, volgt XIV1.
6. Klaas, volgt XIVm.
7. Sjoukje, geb. 2 maart 1939, verpleegster. /Leeuwarden/
8. D r s . Albertus Leo, geb. 8 maart 1943, archivaris van het waterschap Hunsingo te On-
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dcrdendam (Gr.); t r . Ooststellingwerf 10 okt. 1969 m r . Barendina Sijtje van Dijk, geb. T e r wolde 18 maart 1947, wetensch. medewerker R.U.Groningen (reehtsgeschiedenis), dochter
van Hendrik Jan, Ned. Herv. predikant, en Nelli Henderika Ploeger. / B e d u m ( G r . ) /
XlVk. Ir.SIKKE ALBERT HEMPENIUS, geb. Ternaard 30 m a a r t 1932, natuurkundig ingenieur; t r . Delft 7 juli 1954 Helga Günther, geb. Hamburg Dld. 4 jan. 1929, Ikebana l e r a r e s ,
dochter van Ernst Edmund Friedrich Ludwig, metselaar, en Gertrud Caroline Henriëtte
Fricke. /Boekelo/
Uit dit huwelijk:
1. Dagrnar, geb. Delft 13 okt. 1955.
2. Maija, geb. Delft 14 nov. 1957.
3. Arne Sikke, geb. Delft 14 aug. 1960.

Ir.'SikkeA. HEMPENIUS
engineering
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Ir. Sikke Albert (XlVk)
zakelijk visitekaartje
XIVl. GEERT HEMPENIUS, geb. Ternaard 27 juni 1935, inspekteur AGO; t r . Sneek 14 juli
1961 Amie Looper, geb. Sneek 7 juli 1936, dochter van Halbert, rijwielhandelaar, en Janke
van der Zee. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Rixt, geb. Leeuwarden 20 mei 1963.
2. Marijke, geb. Leeuwarden 22 juni 1965.
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XIVm. Ir.KLAAS HEMPENIUS, geb. Ternaard 27 juni 1925, natuurkundig ingenieur; tr. Den
Haag 9 juli 1959 Maria JViagdalena Luijten, geb. Den Haag 2 mei 1933, dochter van Hendrik
Jan, rijksambtenaar, en Johanna Maria Magdalena Wennekes. /Eindhoven/
Kind:
XIIIj. GEERT HEMPENIUS, geb. Oudeleije o/Finkum 2 nov. 1905, kantoorheuder PTT; tr.
Westdongeraded 23 febr. 1933 Trijntje Waaksma, geb. Ternaard 16 dec. 190:3, dochter van
Age, arbeider, en Renske Gulmans, baker. /Stiens/
Uit dit huwelijk:
1. Renske, geb. Ternaard 13 aug. 193:3; tr. Wcstdongeradeel 27 okt. 1954 ,Julius Gerar
dus Trentelman, geb. Dokh-um 6 dec. 1925, kleermaker, zoon van Julius Gerardus, ldeer
maker, en Elizabeth Cornelia Jozefina Jansen. /Dokkum/
2. Cornelia, geb. Ternaard 12 mei 1937; tr. Leeuwarderadeel 29 sept. 1960 Tjitse bij de
Ley, geb. Stiens 1 aug. 1931, PTT-besteller, zoon van Doeke, veekoopman, en Jantje Post
ma. /Stiens/
3. Baukje, geb. Ternaard 22 dec. 1939; tr. Leeuwarderadeel 2 nov. 1861 Meindert Mie
dema, geb. Dronrijp 21 aug.1935, ass.-accountant, zoon van Yme, bakker, en Froukje Wal
stra. /Leusden/
XIIn. KORNELIS ALBERTS HEMPENIUS, geb. Slicns 22 aug. 1875, spoorwegarbeider, over!.
St.Annapar. 27 nov. 1968; tr. Leeuwarderadeel 19 jan. 1896 Lutske Miedema, geb. Hallum
18 maart 1877, over!. St.Annapar. 14 okt. 1962, dochter van Doeke Pieters, arbeider, en
Folkje Licpkes Fokkens.
Kind:
Albert, geb. Finkum 31 maart 1896, monteur; tr. (1) G,·011ingen 17 n,ei 1�23 Geziena Hui.
ûnga, geb. Groningen 27 sept. 1894, over!. ald. 23 dec. 1965, dochter van Geert, handelaar
in verfwaren, en Arendtje; tr. (2) Groningen 16 maart 1967 Trijntje Leijstra, geb. Vronwen
par. 4 nov. 1899, dochter van Pieter, boer, en Antje Wap. /Vrouwenpar. /
XIIo. ALBERT ALBERTS HEMPENIUS, geb. Stiens 16 dec. 1882, corveeër, o\·erl. Gronin
g-cn 3 juli 1953; tr. Groningen 10 aug.1914 Elizabeth Marianna Boven, geb. Groningen 20 jan.
lk93, over!. ald. 19 maart 1944, dochter van Jacobus, en Aaltje Slag.
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Lambertus, volgt XIIIk.
2. Hermina, geb. Groningen 5 maart 1915; tr. Groningen 10 dcc. 1945 Johannes Thomas
Wieringa, geb. Groningen 20 maart 1914, rijksambtenaar, zoon van Menze Ite, kruidenier,
en Zwaantje Kleve. ,/Zwolle/
XIIIk. MARINUS LAMBERTUS HEMPENIUS, geb. Groningen 5 juli 1910, chauffeur; tr. (1)
Groningen 12 nov. 1931 (huw. ontbonden door echtschGiding 3 mei 1933) Aukje van der Ploeg,
geb. Baflo 26 mei 1911; tr. (2) Groningen 16 dec. 19;37 Anjc Trientje Louise Brinkman, g-eb.
Groningen 24 juni 1909, dochter van Nicolaas, kleermaker, en Jantje Oostman. /Groningen/
Uit het tweede huwelijk:
1. Albert, geb. Groningen 23 aug. 1942, vloerlegger.
2. Nicolaas, volgt XIVn.
XIVn. NICOLAAS HEMPENIUS, geb. Groningen 4 nov. 1943, woningstoffeerder; tr. Gronin
gen 1 april 1966 Trientje Hazelaar, geb. Groningen 22 mei 1946, dochter van Willem, druk
ker, en Valie Poutsma. /Groningen/
Uit dit huwelijk:
1. René Marcel, geb. Groningen 9 juni 1967.
2. Stefan, geb. Groningen 14 aug. 1969.
3. Edwin, geb. Groningen 20 sept. 1971.
XIIp. GEERT ALBERTS HEMPENIUS, geb. Stiens 24 jan. 1888, houtwerker, over!. Wappingers
Falls N. Y. 17 okt. 1968; tr. Paterson N.J. nov. 1909 Nellie Tenhope, geb. Paterson N.J.
2 juli 1892, over!. Amherst Ohio 30 aug. 1922, dochter van John, carpentcr, en Nellie Hagadorn.
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Uit dit huwelijk:
1. Ncllie, geb. P a t e r s o n N . J . 20 jan. 1911, overl. Amherst Ohio febr. 1920.
2. Cornolia (Kay), geb. P a t e r s o n N . J . 8 jan. 1913; t r . Poughkecpsie N. Y. 9 maart 1944
Nelson Greene Secor, geb. Beacon N. Y. 22 aug. 1909, cireulationmanager PoughkeepsieJournal, zoon van William N. , carpenter, en Vitalene Galarneau. /Wappingers Falls N . Y . /
3. Jeanette, geb. Sheldon Iowa 14 okt. 1914; tr. Poughkecpsie N. Y. 19 okt. 1940 Lester
A.Dean, geb. Canton Ohio 29 april 1911, time keeper, overl. Wappingers Falls N. Y. 30 april
1971, zoon van George, machinest, en Carrie Hocking. /Wappingers Falls N . Y . /
Xlr. KOBUS GEEKTS HEMPENIUS, geb. Stiens 11 dec. 1850, gardenier, overl. Menaldum
5 maart 1941; tr. Het Bildt 24 mei 1877 Lieuwkje Terpstra, geb. Leeuwarden 13 maart 1950,
overl. Menaldum 28 okt. 1928, dochter van Klaas Durks, winkelier, en Klaske Reinders de
Jong.
Kind:
Klaasje, geb. St.Annapar. 2 maart 1878, overl. Menaldum 22 aug. 1960; tr. Het Bildt 20
dec. 1900 Haring Meerstra, geb. Menaldum 7 april 1877, winkelier, overl. ald. 17 maart
1962, zoon van Lolke Harings, arbeider, en Grietje Hendriks Laanstra.
XIs. LOUW GEERTS HEMPENIUS, geb. Stiens 5 okt. 1852, gardenier, overl. Stiens 2 dec.
1922; t r . Het Bildt 24 okt. 1895 Rinske Braaksma, geb. Vrouwenpar. 27 jan. 1870, overl.
Stiens 3 febr. 1955, dochter van Jan, arbeider, en Hijke van der Ploeg.
Uit dit huwelijk:
1. Wijtske, geb. Stiens 19 juni 1896; t r . Leeuwarderadeel 17 maart 1917 Willem Meinema, geb. Oostrum 5 maart 1889, gardenier, overl. Stiens 6 okt. 1945, zoon van Hette Willems, boerenknecht, enAntje Eelkes Monsma. /Stiens/
2. Hieke, geb. Stiens 2 juni 1907; t r . Leeuwarden 9 mei 1925 Pieter Heslinga, geb. Beetgum 10 jan. 1905, veehouder, overl. Berlikum 13 nov. 1967, zoon van Folkert, veehouder,
en Maaike Hofman. /Berlikum/
Xlt. JACOB GEERTS HEMPENIUS, geb. Stiens 18 aug. 1855, arbeider; tr. Het Bildt 20 mei
1880 Jeltje Groeneveld, geb. Engelum 4 febr. 1851, dochter van Jelle Meinderts, gardenier,
en Jifke Abes Postma. Vertrokken naar Ver. Staten 10 april 1891.
Uit dit huwelijk:
1. Jifke, geb. Vrouwenpar. 13 aug. 1882.
2. Geert, geb. Vrouwenpar. 22 aug. 1884, overl. ald. 5 nov. 1884.
3. Wijtske, geb. Vrouwenpar. 14 jan. 1889.
4. Geert, geb. Vrouwenpar. 21 jan. 1891.
XIu. DIRK GEERTS HEMPENIUS, geb. Vrouwenpar. 21 juni 1863, arbeider, overl. Stiens 23
juli 1920; tr. Leeuwarden 1 juni 1895 Trijntje Reitsma, geb. Beetgum 17 aug'. 1872, overl.
Huizum 12 mei 1948, dochter van Wijtze Sijbes, arbeider, en Elizabeth Romkes Mouthaan.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth, geb. Leeuwarden 18 april 1896, overl. ald. 10 jan. 1950; t r , F e r w e r d e r a deel 20 dec. 1916 Willem Germeraad, geb. Hallum 28 juni 1887, arbeider, overl. Firdgum
27 juli 1949, zoon van Gerrit Willems, arbeider, en Ymkje Rodes Jansma.
2. Wijtske, geb. Stiens 26 sept. 1903; tr. Leeuwarderadeel 30 aug. 1930 Allert Visser,
geb. Tietjork 4 mei 1899, schilder, zoon van Eeltje, visser, en Maaike Terpstra. /Leeuwarden/
Xm. ALBERT SIKKES HEMPENIUS, geb. Engelum 4 dec. 1824, boerenknecht, overl. M a r s sum 11 april 1871; tr. Menaldumadeel 9 aug. 1856 Grietje Dirks van der Meulen, geb. Boksum 25 nov. 1833, dochter van Jantje Jacobs Dijkstra en Dirk Pieters van der Meulen, a r beider (de ouders huwden in 1859).
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geb. Engelum 25 mei 1857, overl. Marssum 28 dec. 1869.
2. Síkke, volgt XIv.
3. Dirk, geb. Marssum 3 dec. 1863, overl. ald. 3 jan. 1864.
4. Antje, geb. Marssum 8 okt. 1865; tr. Franeker 25 mei 1890 Sijbren van der Ploeg, geb.
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Franeker 22 nov. 1866, arbeider, zoon van Sijtse, arbeider, en Fokeltje Brouwer.
5. Dirk, geb. Marssum 27 maart 1869, arbeider, overl. Zweins 13 febr. 1892.
XIv. SIKKE ALBERTS HEMPENIUS, geb. Marssum 17 juli 1861, boerenknecht, overl. Leeuwarden 2 dec. 1925; tr. Menaldumadeel 10 mei 1888 Grietje Iebeles van der Veer, geb. M a r s sum 9 maart 1866, overl. Engelum 11 jan. 1946, dochter van Ybele Taekes, arbeider, en
Grietje Willems Snieder.
Uit dit huwelijk:
1. Albert, volgt Xllq.
2. Grietje, geb. Oosterlittens 22 febr. 1893, overl. Engelum 30 nov. 1970; t r . Menaldumadeel 13 mei 1915 Meile Landstra, geb. Engelum 26 dec. 1891, arbeider, overl. ald. 20
febr. 1961, zoon van Sijbe, arbeider, en Aukje Zijlstra.
3. Ybele, volgt Xllr.
Xllq. ALBERT HEMPENIUS, geb. Zweins 10 maart 1891, timmerman; t r . Barradeel 23 mei
1914 Simentje Veersma, geb. Wijnaldum 19 april 1893, dochter van Romke Johannes, arbeider, en Jantje Zacheus Vellinga. /Dokkum/
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geb. Sexbierum 26 mei 1916, overl. Leeuwarden 17 aug. 1950; tr. Leeuwarden
2 april 1938 Gerrit Boonstra, timmerman. / A u s t r a l i ë /
2. Grietje, geb. Pietersbierum 21 m a a r t 1921; t r . Leeuwarden 14 okt. 1942 Frans Pieter
Gerlofsma, geb. Leeuwarden 29 dec. 1916, winkelier, zoon van Dirk, koopman, en Johanna
Elisabeth van Otten. /Leeuwarden/
Xllr. YBELE HEMPENIUS, geb. Oosterlittens 10 maart 1894, gardenier, overl. Leeuwarden
8 okt. 1946; t r . Menaldumadeel 17 juni 1920 Pieternella Janse, geb. Oost en West Souburg 30
juli 1899, dochter van Hendrik, groenteboer, en Cornelia Maria Godeschalk. /Menaldum/
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria, geb.Beetgum 28 mei 1921; tr. Oost en West Souburg 16 juni 1943 Willem Bakker, geb. Koudekerke 12 m a a r t 1918, zoon van Jan, tuinder, en Johanna Dekker.
/Souburg/
2. Grietje, geb. Beetgum 31 juli 1926; t r . (1) Menaldumadeel 15 maart 1945 Jacobus Sand e r s e , geb. . . . 10 mei 1918; t r . (2) Menaldumadeel 7 dec. 1950 Tjitze Uilkema, geb. Grouw
10 febr. 1922, chief cell maintenance operator, zoon van Jan, veehandelaar, en Tcuntje van
der Meer. / P o r t Hope, Ontario. Canada/
3. Sikke Albert, volgt XIII1.
4. Hendrika Martina, geb. Beetgum 13 juli 1931; tr. Menaldumadeel 8 nov. 1951 Auke van
der Wal, geb. Berlikum 23 sept. 1926, chauffeur, zoon van Jacob Hilbrand, voerman, en
Hinke van der Leest. / E m m e l o o r d /
5. Albertje, geb. Beetgum 5 juli 1934; t r . Menaldumadeel 15 juli 1954 Hielke de Vries,
geb. Stiens 7 mei 1935, timmerman, zoon van Jan Jacob, melkcontroleur, en Maaike Ynema.
/Sticns/

Ybele Hempenius en Pieternella Janse (Xllr)
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XIII1. SIKKE ALBERT HEMPENIUS, geb. Beetgum 3 okt. 1929, brigadier van politie; t r .
Idaarderadeel 19 okt. 1950 Zwaantje Sijtema, geb. Grouw 6 juni 1927, dochter van Teatse,
sehildersknecht, en Dirkje Monderman. /Emmeloord/
Uit dit huwelijk:
1. Ybele Sikke, geb. Hallum 11 sept. 1953.
2. Dirkje, geb. Utrecht 21 dec. 1956.
3. Petronella, geb. Utrecht 21 mei 1958.
4. Tineke, geb. Heerenveen 27 jan. 1962.
IXg. ELIAS JACOBS HEMPENIUS, geb. Engelum 12 aug. 1790, gardenier, schipper, overl.
Marssum 30 maart 1827; tr. (1) Menaldumadeel (Marssum) 20 maart 1813 Klaaske Klazes
Nauta, gob. Engelum 20 okt. 1791, overl. ald. 12 jan. 1814, dochter van Klaas Willems, g a r denier, en Trijntje Jochums Postma; t r . (2) Menaldumadcel (Marssum) 6 juni 1816 Baukje
Klazes Nauta, geb. Engelum 4 april 1782, overl. ald. 7 mei 1846, zuster van Klaaske.
Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje, geb. Engelum 2 jan. 1814, overl. ald. 5 jan. 1814.
IXh. PIETER JACOBS HEMPENIUS, geb. Engelum 30 juli 1792, gardenier, overl. Beetgum
2 okt. 1829; t r . Menaldumadeel Marssum 5 aug. 1813 Trijntje Johannes de Vries, geb. Engelum 26 juli 1794, overl. Deinum 11 sept. 1877, dochter van Johannes Ysbrands, gardenier,
en Jeltje Klazes Nauta; zij hertr. 1835 Wijtze Oenes Wouda, schipper.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geb. Engelum 16 nov. 1814, overl. Menaldum 23 dec. 1844.
2. Jacob, volgt Xn.
3. Jeltje, geb. Engelum 8 nov. 1818, overl. ald. 26 juni 1819.
4. Jeltje, geb. Engelum 1819/20, overl. ald. 28 mei 1823.
5. Hendrikje, geb. Engelum 30 april 1822, overl. Beetgum 30 aug. 1892; t r . Menaldumadeel 29 nov. 1854 Oenc Lieuwes van Dijk, geb. Beetgum 13 aug. 1825, arbeider, overl. Beetgum 29 dec. 1892,- zoon van Lieuwe Gerrits, schipper, en Bontje Oenes Wouda.
Kind van Hendrikje: Gerritje, geb. Engelum 16 jan. 1845, overl. ald. 7 febr. 1845.
6. Jellc, geb. Beetgum 6 nov. 1824, schoenmaker, overl. ald. 8 okt. 1897; t r . (1) Menaldumadeel 9 aug. 1856 Baukje Foppes Fopma, geb. Beetgum 28 nov. 1825, overl. ald. 22
aug. 1878, dochter van Foppe Minnes, gardenier, en Beitske Zweitzes Wouda; tr, (2) Menaldumadeel 11 mei 1882 Elisabeth Nauta, geb. Follega 10 april 1840, dochter van Jelle Dooitzes, brievengaarder, en Elisabeth Iepes Singelsma, wed. van Arjen Jans van der Plaats.
7. Sijtze, volgt Xo.
Xn. JACOB PIETERS HEMPENIUS, geb. Engelum 16 nov. 1816, potschipper, overl. Beetgum 1 dec. 1871; t r . Menaldumadeel 15 mei 1844 Sjoerdje Sijdses Koopal, geb. Menaldum 13
april 1817, overl. Ferwerd april 1895, dochter van Sijds Aukes, boer en dijkwerker, en Baukje Píeters Donia.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geb. Engelum 10 juni 1844, overl. Beetgum 30 jan. 1857.
2. Trijntje, geb. Beetgum 7 sept. 1847, overl. Minnertsga 22 nov. 1854.
3. Auke, volgt XIw.
4. Sies, geb. Beetgum 14 aug. 1852, overl. ald. 28 sept. 1855.
5. Jelle, geb. Beetgum 11 juni 1855, overl. ald. 19 juli 1860.
6. Trijntje, geb. Beetgum 23 febr. 1858, overl. ald. 7 sept. 1859.
7. Trijntje, geb. Beetgum 7 sept. 1861; t r . Menaldumadeel 7 juni 1883 Ale Swart, geb.
Menaldum 20 aug. 1852, schipper, zoon van Anne Gerbens, gardenier, en Grietje Klazes Wassenaar.
XIw. AUKE JACOBS HEMPENIUS, geb. Engelum 2 febr. 1850, tapijtenkoopman, overl. Leeuwarden 24 dec. 1913; t r . Menaldumadeel 11 mei 1882 Trijntje van Dijk, geb. Beetgum 19 okt.
1856, overl. Leeuwarden 27 juli 1910, dochter van Oene Lieuwes, arbeider, en Hendrikje
Píeters Hempenius.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje, geb. Marrum 25 maart 1884, overl. ald. 23 mei 1884.
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2. Jaeob, geb. Marrum 15 juni 1886, winkelbediende, overl. Leeuwarden 7 okt. 1909.
3. Oene, geb. Ferwerd 28 mei 1889, winkelbediende, overl. Leeuwarden 26 sept. 1911.
4. Jelle, geb. Ferwerd 26 sept. 1891, tapijtenkoopman, overl. Leeuwarden 26 sept. 1917.
Xo. SIJTZE PIETERS HEMPENIUS, geb. Beetgum 9 maart 1829, schipper, overl. ald. 11
dec. 1899; tr. Menaldumadeel 15 sept. 1852 Antje Hotzes van der Veen, geb. Deinum 20 febr.
1831, overl. Beetgum 9 jan. 1904, dochter van Hotze Jiskes, schipper, en Tjitske Tjeerds
Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Wijtse, volgt XIx.
2. Hotze, volgt Xlij.
3. Trijntje, geb. Oldemarkt 28 okt. 1858, huishoudster, overl. Leeuwarden 6 jan. 1918.
4. Pieter, volgt Xtz.
5. Tjitze, geb. Beetgum 17 mei 1864, overl. ald. 29 juni 1864.
6. Tjitske, geb. Echten 4 nov. 1865, overl. Leeuwarden 15 sept. 1926; t r . Menaldumadeel 24 mei 1888 Klaas Jentjes Hiemstra, geb. Deinum 5 maart 1861, arbeider, overl. ald.
30 sept. 1954, zoon van Jentje Klazes, arbeider, en Jeltje Jolts Kalma.
7. Jeltje, geb. Lemmer 1 sept. 1868; tr. Baarderadeel 3 maart 1888 Hendrik Gosses Taekema, geb. Menaldum 19 jan. 1861, schipper, zoon van Gosse Wijbes, schipper, en Wijtske
Gerrits Schuitemaker, wedn. van Ynskje Kuipers.
8. Sijtze, geb. Beetgum 24 febr. 1872, overl. Hommerts 28 april 1873.
9. Sijtze, volgt Xlaa.
XIx. WIJTSE SIJTZES HEMPENIUS, geb. Beetgum 8 jan. 1854, kastelein, overl. Leeuwarden
12 sept. 1899; t r . Menaldumadeel 8 mei 1873 Dirkje Ferks van der Plaats, geb. Beetgum 3
juli 1836, kasteleinsche. overl. Leeuwarden 9 april 1919, dochter van Ferk Gerrits, arbeider, en Trijntje Jacobs Hemrica, wed. van Johannes Lieuwes Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geb. Marssum 20 maart 1874, overl. Leeuwarden 21 maart 1908; tr. Leeuwarden 27 maart 1897 Hendrikus Kleinsmit, geb. Blesdijke 18 okt. 1863, arbeider, overl.
Franeker 31 dec. 1945, zoon van Albertus, arbeider, en Antje Fluit; hij hertr. Antje de Bruin.
2. Antje, geb. Marssum 24 jan. 1876, overl. Leeuwarden 20 okt. 1953; t r . Leeuwarden
21 april 1900 Gerrit Smit, geb. Beets 6 nov. 1875, gemeentewerkman, overl. Leeuwarden 3
mei 1951, zoon van Koert Jans, arbeider, en Aaltje Gaukes Dijkstra.
3. Sijtse, volgt XIIs.
XIIs. SIJTSE WIJTSES HEMPENIUS, geb. Marssum 23 aug. 1878, grossier in groentenen
fruit, overl. Leeuwarden 20 jan. 1951; tr. Leeuwarden 2 juli 1904 Johanna Brugman, geb.
Leeuwarden 15 juni 1879, overl. ald. 29 aug. 1963, dochter van Johan Hendrik, scheepsbesteller. stads-turfdrager, en Trijntje Brugsma.
Kind:
Dirkje, geb. Leeuwarden 23 dec. 1905, grossierster in groenten en fruit. /Leeuwarden/
Xlij. HOTZE SIJTSES HEMPENIUS, geb. Beetgum 10 sept. 1856, schipper, overl. Groningen
26 aug. 1915; t r . Menaldumadeel 16 mei 1878 Engeltje Harkes Jansonius, geb. Ureterp 13
febr. 1853, overl, Groningen 19 dec. 1894, dochter van Harke Gerbrandus, schoenmaker, en
Antje Pieters Eizinga.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geb. Deinum 26 april 1879, overl. Vreeland 18 febr. 1907; tr. Vreeland 26 sept.
1901 Hermanus Stoop, geb. Vreeland 4 sept. 1881, timmerman, overl. ald. 25 jan. 1964,
zoon van Jacob, fabrieksarbeider, en Geertruida Driessen.
2. Hubertina, geb. Marssum 16 okt. 1881, overl. vóór 1938.
3. Sietze, volgt XHt.
4. Trientje, geb. Marum Gr. 30 juli 1886, overl. vóór 1938.
5. Harmina, geb. Marum 9 febr. 1889, overl. Heerlen 28 nov. 1957; t r . Groningen 4 mei
1916 Sieze Nijdam, geb. Haren Gr. 10 juni 1885, opzichter bouw- en woningdienst, overl.
Heerlen 10 april 1959, zoon van Willem, landbouwer, en Gepke Hoenderken.
6. Harke, geb. Marum 29 dec. 1890, overl. Groningen 23 april 1897.
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7. Tjitske, geb. Groningen 11 aug. 1893, overl. ald. 27 febr. 1895.
Xllt. SIETZE HOTZES HEMPENIUS, geb. Marum Gr. 9 jan. 1884, houtwerker, vertrokken
naar Ver. Staten 28 jan. 1907; t r . . . .
8 kinderen.
XIz. PIETER SIJTZES HEMPENIUS, geb. Beetgum 20 sept. 1861, schipper, overl. Sneck 26
april 1924; t r . Menaldumadeel 19 juni 1890 Doutzen Boontje, geb. Leeuwarden 15 okt. 1865,
overl. Sneek 15 aug. 1944, dochter van Wijbe Johannes, schipper, en Sijtske de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Sijtze, volgt XIIu.
2. Wijbe, geb. Leeuwarden 16 nov. 1892, bootwerker, overl. Westzaan 18 okt. 1969.
3. Wijtze, volgt XIIv.
4. Roelof, geb. Oldelamcr 17 mei 1895, schipper, bouwvakker, overl. Leeuwarden 8 mei
1958.
5. Hotze, geb. Echten 26 mei 1897, grondwerker, overl. Sneek 14 juli 1962; t r . Sneek 28
juni 1952 Cornelia Bocrsma, wed. van Johannes Hempenius (XIIw).
6. Pieter, geb. Hallum 11 juni 1901, havensleper; tr. Amsterdam 25 mei 1939 Goverdina
Welbie, geb, Herwijnen 24 jan. 1916, dochter van Gerrit, schipper, en Geertrui Willemina
van der Moore. / A m s t e r d a m /
7. Sjouke, geb.Oldetrijne 27 jan. 1903, bouwvakker; t r . B a r r a d e e l 8 mei 1937 Aukje Haarsma, geb. Tzummarum 31 okt. 1898, dochter van Gijsbert, boerenarbeider, en Trijntje de
Haan. /Sneek/
8. Antje, geb. Oostcrlittens 25 juli 1904, overl. Sneek 13 april 1939; t r . Doniawerstal 18
sept. 1920 Kornelis de Groot, geb, Goïngarijp 5 jan. 1900, loswerkman, overl. N . O . P . 29
april 1943, zoon van Thaeke en Jantje Bokma.
9. Johannes, volgt XIIw.
XIIu. SIJTZE HEMPENIUS, geb. Appelscha 27 febr. 1891, schipper; t r . Zwolle 9 febr. 1915
Rigtje Vonk, geb. Leeuwarden 1 febr. 1892, dochter van Jacob, schipper, en Sietske Visser.
/Sneek/
Uit dit huwelijk:
1. Sietske, geb. Jutrijp 15 nov. 1915; tr. Sneek 12 aug. 1939 Arjaan Jacobus Sijbesma,
geb. Sneek 14 febr. 1913, kraanmachinist, zoon van Albertus, schipper, en Cornelia Tichelaar. /Emmeloord/
2. Doutzen, geb. Sneek 7 mei 1917; tr. Sneek 12 aug. 1939 Arend Veltman, geb. Sneek27
mei 1914, monteur, zoon van Jacobus, veevoerperser, en Fokeltje Posthuma. /Norland G e e r long, Vic. , Australië/
3. Jacob, volgt XlIIm.
4. Pieter, volgt XHIn.
5. Wiepkje, geb. Franeker 18 jan. 1922, huishoudster. /Rotterdam/
6. Antje, geb. Sneek 26 jan. 1923; tr. Sneek 7 mei 1949 Jacob Dijkstra, geb. Sneek 18 dec.
1921, uitvoerder, zoon van Dirk, vertegenwoordiger, en Eelkje Brandsma. / B r e d a /
7. Marten, volgt XIIIo.
8. Wijbe, volgt XIIIp.
XlIIm. JACOB HEMPENIUS, geb. Sneek 11 okt. 1918, havenmeester; t r . Nieuwleusen 10 aug.
1946 Anna Willemina van Duren, geb. Nieuwleusen 12 dec. 1924, dochter van Hendrik, landbouwer, en Reintje Visscher. /Zwolle/
Kind:
Hendrik, geb. Zwolle 20 juli 1948, vertegenwoordiger; tr. Kampen 19 dec. 1969 Willemina
Jeanette van Heerde, geb. Kampen 1 jan. 1947, rijksambtenaar, dochter van Hendrik Remmelt, loonadmìnistrateur, en Bertha van Loghem. /Kampen/
XHIn. PIETER HEMPENIUS, geb. Sneek 3 febr. 1920, timmerman; t r . Zaandam 9 juni 1948
Maria Catharina Dorgelo, geb. Kampen 26 sept. 1923. /Zwolle/
Uit dit huwelijk:
1. Sijtze, geb. Emmen 21 sept. 1948.
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2. Hendrik Jan, geb. Ysselmuiden 1 okt. 1950.
3. Jacqueline, geb. Gorinchem 22 april 1961.
XIIIo. MARTEN HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 30 juni 1927, g a s - e n waterfitter; tr. Sneek
16 febr. 1949 Trijntje Wierda, geb. Harlingen 1 febr. 1928, dochter van Pier, betontimmerman, en Ynskje van Houten. /Sneek/
Uit dit huwelijk:
1. Ynskje, geb. Sneek 4 sept. 1949; tr. Sneek 27 okt. 1969 Dirk Bosgraaf, geb. Buitenpost 22 febr. 1945, buschauffeur, zoon van Arjen, kraanmachinist, en Wijtske Bijker, /Sneek/
2. Sijtse, geb. Sneek 19 dec. 1953.
XIIIp. WIJBE HEMPENIUS, geb. Sneek 3 aug. 1932, g a s - en waterfitter; t r . Hendrik Ido Ambacht 18 dec. 1954 Neeltje Bravenboer, geb. H. I.Ambacht 13 febr. 1935, dochter van Ar ie,
houthandelaar, en Neeltje Bol. /Sneek/
Uit dit huwelijk;
1. Sijtse, geb. Sneek 23 juni 1955.
2. Arie, geb. Sneek 22 jan. 1962.
XIIv. WIJTZE HEMPENIUS, geb. Beetgum 28 dec. 1893, schipper, overl. Harlingen 4 jan.
1962; t r . Sneek 20 nov. 1926 Anna Margaretha Kuiper, geb. Winsum 25 nov. 1904, dochter
van Wopke Johannes, schipper, en Baukje Andries Speelman.
Uit dit huwelijk;
1. Baukje. geb. Harlingen 5 jan. 1925; t r . Jan Gerrits. /Heemskerk/
2. Wopke, volgt XlIIq.
3. Wijtze, volgt XHIr.
4. Doutzen. geb. Harlingen 4 juni 1928; t r . Harlingen 28 maart 1946 Bouwe van der Veen,
geb. Harlingen 5 sept. 1923, fabrieksarbeider, zoon van Jacob, loswerkman, en Uiltje de
Bruin. /Harlingen/
5. Grietje, geb. Wartena 15 jan. 1930; t r . Harlingen 17 mei 1951 Sijtze van der Hoek, geb.
Valom 24 april 1923, schipper, zoon van Jan, schipper, en Renske Wiersma, /Harlingen/
6. Anna Margaretha, geb. Harlingen 7 jan. 1934; tr. Harlingen 10 mei 1951 Jan Haarsma,
geb. Leeuwarden 31 okt. 1931, sloper, zoon van Bauke, sloper, en Hubertina Ilelena Dieuwke
van Lottum. /Harlingen/
7. Pieter, volgt XIIIs.
8. Sijtze, volgt XlIIt.
9. Johannes, volgt XIIIu.
XlIIq. WOPKE HEMPENIUS, geb. Harlingen 5 jan. 1925, schipper, opperman; tr. (1) Harlingen 14 juli 1949 (huw. door echtscheiding ontbonden 9 okt. 1967) Jantje Dijkstra, geb, Sneek
25 maart 1933; zij hertr. Haije Alma. /Harlingen/
Wopke tr. (2) Bolsward 4 maart 1968 (huw. door echtscheiding ontbonden 4 mei 1970) Maria
Spijker, geb. Lochum 24 sept. 1930, dochter van Willem, banketbakker, en Elisabeth Reemei j er. /Bolsward/
Uit het eerste huwelijk:
1. Wijtze, geb. Harlingen 21 febr. 1951, overl. Utrecht 8 mei 1952.
2. Baukje, geb. Harlingen 4 sept. 1952; t r . Harlingen 18 juni 1970 Willem Frederik Pen,
geb. Harlingen 8 maart 1947, plaatwerker, zoon van Frederik en Elisabeth Nagel./Harlingen/
3. Elisabeth Geertruida Petronella, geb. Harlingen 23 sept. 1957.
4. Wopke, geb. Harlingen 22 jan. 1961.
5. Anna Margaretha, geb. Harlingen 20 jan. 1962.
6. Jantje, geb, Harlingen 5 febr. 1963.
Uit het tweede huwelijk:
7. Alexander, geb. Bolsward 2 jan. 1969.
XHIr. WIJTZE HEMPENIUS, geb. Dokkum 21 juli 1926, sleper; t r . Harlingen 2 juni 1947
Cornelia Piekema, geb. Harlingen 4 juni 1929, dochter van Dirk, loswerkman, en Sjoerdje
van der Veen. /Harlingen/
Uit dit huwelijk:
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1. Dirkje, geb. Harlingen 19 april 1948; t r . Ilarlingen 24 dec. 1966 Gerrit Willem Godefriedus van Riet, geb. Rotterdam 3 maart 1937, bankemployé, zoon van Pieter Gerrit en Mar i a Elizabeth Juliana van der Pluim. /Amsterdam/
2. Wijtzc, volgt XIVo.
3. Grietje, geb. Harlingen 11 (ebr. 1.956; t r . Pieter de Haan. /Harlingen/
4. Cornelis, geb. Ilarlingen 4 maart 1963.
XIVo, WIJTZE HEMPENIUS, geb. Harlingen 30 okt. 1950, voorman-kabellegger; t r . B a r r a deel 4 sopt, 1970 Maria Aaltje Zijlstra, geb. Wijnaldum 22 sept, 1951, dochter van Johannes,
gemeentetuinman, en Maria Huigje de Heer. /Harlingen/
Kind:
Wijtzc, geb. Harlingen 25 febr. 1971.
XIIIs. PIETER HEMPENIUS, geb. Harlingen 24 maart 1943, fabrieksarbeider; tr. Franeker
30 sopt, 1966 Knierke Lijtha Elsinga, geb. Franeker 1 juli 1946, dochter van Anne en Geertje
Visser. / F r a n e k e r /
Kind:
Wijtze, geb. Harlingen 1 sept. 1968.
XlIIt. SIJTZE HEMPENIUS, geb. Harlingen 24 maart 1943, folieblasser; t r . Harlingen 8 sept.
1966 Imkje de Vries, geb. Harlingen 29 april 1949, dochter van Pieter, havenarbeider, en
Elizabeth Riem. /Harlingen/
Uit dit huwelijk:
1. Elisabcth, geb. Harlingen 22 juli 1967.
2. Anna Margaretha, geb. Harlingen 29 juli 1970.
XIIIu. JOHANNES HEMPENIUS, geb. Bergum 12 april 1949, kabcllegger; tr. Franeker 7 juni
1968 Trijntje Bonnema, geb. Franeker 7 febr. 1950, dochter van Geert Wybertus, fabrieksarbeider, en Anna Alkema. /Harlingen/
Uit dit huwelijk:
1. Wijtze, geb. Harlingen 18 nov. 1968.
2. Geert Wybertus, geb, Harlingen 4 april 1971.
XIIw. JOHANNES HEMPENIUS, geb, Nijetrijne 4 mei 1907, grondwerker, ovcrl. Leeuwarden
31 okt. 1950; tr. Menaldumacleel 11 april 1929 Cornelia Bocrsma, geb. Bolsward 20 dec. 1906,
dochter van P i e r , schipper, en Sijtske van der Wal; zij h e r t r . Hotze Ilempenius, broer van
Johannes. /Sneek/
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt XIIIv.
2. P i e r , volgt XIIIw.
3. Sijtze, volgt XIIIx.
4. Sijtske, geb. Leeuwarden 26 maart 1942; tr. Sneek 10 aug. 1962 Jacob Koenen, geb.
Sneek 13 okt. 1938, schipper, zoon van Yke, schipper, en Joukje Scholten. /Sneek/
5. Wijbe, volgt XIIHj.
XIIIv. PIETER HEMPENIUS, geb. Harlingen 13 nov. 1929, vorktruckrijder; tr. Rotterdam
12 sept. 1951 Marina Theodora Hol, geb. Rotterdam 2 juli 1932, dochter vanOtto, havenarbeider, en Dirkje Patijn. /Rotterdam/
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geb. Rotterdam 28 febr, 1952.
2. Thea, geb. Rotterdam 17 april 1958.
XIIIw. PIER HEMPENIUS, geb. Harlingen 5 mei 1932, chauffeur; Ir. Leeuwarden 16 juni 1951
Wupke Stel, geb. Bellingwolde 8 mei 1932, dochter van Jan, grondwerker, en Klaaske Smit.
/Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geb. Leeuwarden 27 juli 1952, ovcrl. ald. 17 aug. 1952.
2. Klaaske, geb. Leeuwarden 27 april 1954.
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3. Cornelia, geb. Leeuwarden 10 sept. 1963.
4. Johannes, geb. Leeuwarden 11 mei 1967,
XIIIx, SIJTZE HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 31 maart 1936, magazijnbediende; tr. Sneek
21 nov. 1959 Tjitske Brinksma, geb. Sneek 23 tebr. 1935, dochter van Jan, en Geeske P r a n ger. /Sneek/
Uit dit huwelijk:
1. Geeske, geb. Sneek 22 juli 1961.
2, Johannes, geb, Sneek 16 jan. 1967.
XlIIij. WIJBE HEMPENIUS, geb, Leeuwarden 27 juli 1948, walsmachinist; tr. Sneek 29 juli
1966 Trijntje Strikwerda, geb. Sneek 16 aug. 1947, dochter van Wijbren, suikerbewerker, en
Jeltje Finnema. /Sneek/
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geb. Sneek 28"aug. 1966.
2. Wijbren, geb. Sneek 17 aug. 1968.
3. Raymond. geb. Sneek 3 okt. 1970,
Xlaa. SIJTZE SIJTZES HEMPENIUS. geb. Marssum 18'april 1875, schipper, overl. Leeuwarden 26 febr. 1954; tr. (1) Menaldumadeel 15 april 1897 (huw. door echtscheiding ontbonden 3 jan. 1907) Geertje Everts de Vries, geb, Beetgum 21 dec, 1876. dochter van Evert Romkes, arbeider, en Grietje Piebes de Vries; t r . (2) Menaldumadeel 20 juni 1907 Albertje Thomas van Steinvoren. geb.Dronrijp 29 aug. 1878. overl. Leeuwarden 18 jan. 1966. dochter van
Thomas Jacobus. arbeider, en Jeltje Jans Faas.
Uit het eerste huwelijk:
1. Antje. geb. Beetgum 27 juni 1897. overl. ald. 3 okt. 1903.
Uit het tweede huwelijk:
2, Antje. geb. Marssum 3 juli 1908; tr. (1) Leeuwarden 18 maart 1931 (gesch. 1948) Dirk
J a s p e r s , geb. Harlingen 8 nov. 1907. zoon van Jasper, loswcrkman. en Ytje Beverlo; tr. (2)
Leeuwarden 14 mei 1949 (gesch. 1950) Gerrit van der Kooi. boerenarbeider, overl. 1972; tr.
(3) Leeuwarden 2 okt, 1954 Johannes de Jong. geb, Leeuwarden 9 juni 1898. kleermaker,
zoon van Adam Theodorus. tapper en winkelier, en Geertruida Ypma. /Leeuwarden; Franeker/
IXi. JACOB JACOBS HEMPENIUS. geb. Engelum 28 okt. 1794. gardenier, overl. Oenkerk
17 april 1861; tr. (1) Menaldumadeel 13 juli 1817 Jeltje Geerts Wiersma, geb. Marssum 9
nov. 1786. overl. Giekerk 7 juni 1842, dochter van Geert Ilettes. gardenier, en Rinske Ypes;
tr. (2) Tietjerksteradeel 10 dec. 1859 Tjipkje Pielers van der Beek, geb. Birdaard 8 april
1817. overl. Giekerk 28 juni 1881. dochter van Pieter. schoenmaker, en Grietje Tjipkes Dijkstra, wed. van Jitze Jacobs Faber; zij hertr, Bauke Jacobs Groothof en Jan Bruins Popma.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rinske. geb. Engelum 19 juli 1819. overl. Giekerk 2 mei 1845.
2. Jacob. volgt Xp.
3. Geert, volgt Xq.
4. Hendrik, volgt Xr.
Xp. JACOB JACOBS HEMPENIUS, geb, Engelum 28 jan. 1821, arbeider, overl, Oenkerk 29
jan. 1908; t r . (1) Tietjerksteradeel 13 mei 1848 Gertje Jurjens Dijkstra, geb. Eestrum 3 sept.
1820. overl. Oenkerk 27 maart 1852, dochter van Jurjen Gjalts, linnenwever, en Froukje
Geerts Dijkstra; tr. (2) Tietjerksteradeel 23 dec. 1857 Emkje Ages Douma. geb. Akkerwoude
22 jan. 1824. overl. Giekerk 30 mei 1908. dochter van Age Piebes. arbeider, en Geeske
Bruins Bruinsma.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob, geb. Giekerk 12 febr. 1849. overl. ald. 7 juni 1849.
2. Jacob. volgt XIbb.
3. Jurjen. volgt XIcc.
Uit het tweede huwelijk:
4. Geeske. geb. Oenkerk 12 okt. 1861. overl. 4 mei 1919; tr. Tietjerksteradeel 19 mei
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1883 Jacob Pijpker, geb. Marum 12 okt.1858, schipper, overl. Groningen 15 mei 1909, zoon
van Salc Johannes, arbeider, en Antje Jacobs Haak.
5. Jeltje, geb. Oenkcrk 7 jan. 1864, overl. Giekerk 19 juli 1944; t r . Tietjerksteradeel 19
mei 1888 Sijmen Hinkcs Hoekema, geb. Giekerk 28 juni 1861, boer, overl. Giekerk 19 juli
1944, zoon van Hinkes Tjeerds, boer, en Hinke Sijmens van der Hoek.
XIbb. JACOB JACOBS HKMPENIUS, geb. Giekerk 14 juni 1850, arbeider, overl. Giekerk 7
juni 1897; tr. (1) Tietjerksteradeel 17 mei 1879 Gaatske Aukes de Vries, geb.Oenkerk 10 jan.
1853, overl. Oenkerk 13 jan. 1888, dochter van Auke Douwes, arbeider, en Saapke Jacobs
Bloemhof; t r . (2) Tietjerksteradeel 25 juni 1892 Tietje Oosterling, geb. Murmerwoude 1 dec.
1869, dochter van Tjipke Hendriks, arbeider, en Jantje Franzes Ozinga.
Uit het eerste huwelijk:
1. Saapke, geb. Oenkerk 3 juli 1880, overl. ald. 2 sept. 1880.
2. Saapke, geb. Oenkerk 25 okt. 1881, overl. . . .
3. Geertje, geb.Oenkerk 19 mei 1884, overl. Leeuwarden 27 juni 1945; t r . Tietjerksteradeel 14 mei 1910 Folkert Bruins Popma, geb. Giekerk 30 aug. 1882, arbeider, overl. Giekerk
14 febr. 1936, zoon van Bruin Jitzes, arbeider, en Trijntje Folkerts Visser.
Uit hot tweede huwelijk:
4. Jacob, geb. Oenkerk 14 juli 1891, overl. ald. 29 aug. 1892.
XIcc. JURJEN JACOBS HEMPENIUS, geb. Oenkerk 27 febr. 1852, arbeider, overl. Leeuwarden 1 juli 1898; t r . (1) Tietjerksteradeel 26 mei 1877 Trijntje Bosgraaf, geb. Veenwouden
2 april 1856, overl. Bergurn 14 juli 1883, dochter van Albert, arbeider, en Minke Aukes van
der Wal; t r . (2) Tietjerksteradeel 10 mei 1884 Sjoukje Jans van der Laan, geb.Bergum 7 juni
1848, overl. Leeuwarden 2 dec. 1888, dochter van Jan Johannes, arbeider, en Jantje Jacobs
Riedstra.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertje, geb. Bcrgum 26 mei 1878, overl. . . . ; t r . Leeuwarden 23 dec. 1903 Wolter
Steunebrink, geb. Luinjeberd 4 mei 1879, overl
zoon van Jan Ages, arbeider, en Jantje
Wolters van der Laan.
2. Albert, volgt XIIx.
Uit het tweede huwelijk:
3. Janke, geb. Leeuwarden 23 nov. 1885, overl. Zijpe 2 juni 1947; t r . (1) Hoboken N. Y.
27 juni 1911 Meine Hottinga (Milo Hottenga), geb. Lemmer 24 nov. 1881, zeeman, overl.
Goshen Ind. 17 juni 1913, zoon van Jan, zeeloods, en Hinke Hazewindus; t r . (2) Anna Paulowna
25 juni 1915 Hendrik van Dijk, geb. Jubbega-Sch. 3 febr. 1.881, boer, overl. Alkmaar 17 jan.
1934, zoon van Johannes, boer, en Rinske van Houten.
4. Jacob, geb. Leeuwarden 21 sept. 1887, overl. ald. 12 maart 1888.
XIIx. ALBERT JURJENS HEMPENIUS, geb.Bergum 10juni
1881, metaalslijper, overl. Koog a/d Zaan 12 maart 1928;
t r . Sneck 3 dec. 1904 Rinske Jaasma, geb. Sneek 9 febr.
1886, overl. Koog a/d Zaan 12 dec. 1967, dochter van
Sjoerd, veekoopman, en Gieltje Bleeker.
Uit dit huwelijk:
1. Geeltje, geb. Hilversum 5 april 1906; t r . Zaandijk
18 dec. 1930 Jan Janneman, geb. Zaandijk 27 dec. 1904,
bedrijfsleider, overl. ald. 7 mei 1963, zoon van Albert,
fabrieksarbeider, en Gerritje Stam. /Zaandijk/
2. Jurjen Albert, volgt XIIIz.
3. Sjoerd, geb. Hilversum 4 nov. 1910, overl. ald. 8
Albert Jurjens Hempenius (XIIx) jan. 1911.
4. Trijntje Rinske, geb. Hilversum 27 okt. 1912; t r .
Zaandijk 20 mei 1937 Willem Verdonk, geb. Westzaan 18 aug. 1908, slager, overl. Wormerveer 26 nov. 1971, zoon van Jacob, slager, en Antje ten Wolde. / W o r m e r v e e r /
5. Hendrikjc, geb. Leeuwarden 30 okt. 1916; t r . Zaandijk 13 mei 1942 Jan Willem Burg e r s , geb. Zutphen 4 mei 1913, zoon van Cees, adj.-commies NS, en Geertruida Floor.
/Zaandijk/
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XIIIz. JURJEN ALBERT HEMPENIUS, geb. Hilversum 3 april 1908, lasser; t r . Koog a/d
Zaan 24 sept. 1935 Catharìna Folguera Stadt, geb. Koog a/d Zaan 26 juni 1910, dochter van
Willem, metselaar, en Helena Fleur. /Wormcrveer/
"Uit dit huwelijk:
1. Rinske Helena, geb. Wormerveer 17 okt.1936; t r . Wormcrveer 14 febr.1958 Jan F r e drik Bot, geb. Wormerveer 15 maart 1927, uitvoerder, zoon van Fredrik, aannemer, en
Neeltje Stam. /Oost-Knollendam/
2. Loesje Elly, geb. Wormerveer 7 juli 1945; tr. Wormerveer 3 nov. 1966 Aric Kleijn.
geb. Wormer 6 juni 1944, produktiechef, zoon van Klaas, kruidenier, en Maartje Dekker.
/Oost-Knollendam/
Xq. GEERT JACOBS HEMPENIUS, geb. Engelum 9 aug. 1822, arbeider, overl. Stiens 28
nov. 1905; t r . (1) Tietjerkstcradeel 13 nov. 1844 Sjieuwke Sijbrens Postma, geb. Oenkerk 6
okt.1824, overl. Giekerk 20 maart 1861, dochter van Sijbren Folkerts, arbeider, en Dieuwke
Jurjens van der Wal; tr. (2) Tietjerksteradecl 25 jan. 1862 Trijntje van der Wei, geb. Stiens
2 f e b r . l 8 2 0 , overl. ald, 11 maart 1892. dochter van Simen Sijtzes, voerman, en Antje ledes
Dokter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jeltje, geb. Oenkerk 19 jan. 1846; tr. IJlst 6 jan. 1871 Gosse Sijbcrsma, geb. IJlst 25
dec. 1841, arbeider, zoon van Tjeerd Durks, schecpstimmerknecht, en Tjamke Gosses Ylstra.
2. Dieuwke, geb. Giekerk 4 maart 1849, over], Stiens 1 mei 1869.
3. Jacob, geb. Giekerk 30 mei 1852. overl. ald. 9 dec. 1852.
4. Rinske, geb, Giekerk 20 aug. 1854; tr. Idaarderadeel 13 mei 1881 Eeltje Tjeerds van
Dijk, geb. Roordahuizum 3 juli 1853, boerenknecht, zoon van Tjeerd Eeltjes, arbeider, en
Aukje Frankes Frankema.
5. Jacob, geb. Giekerk 25 aug. 1857, overl. aki. 19 sept. 1857.
6. Sijbregje, geb. Giekerk 27 sept. 1858, overl. Stiens 7 mei 1920; tr. Idaarderadeel 19
mei 1882 Evert Ruurds Bron, geb. Drachten 20 juli 1858, boerenknecht, ovcrl. Stiens 28
maart 1938, zoon van Ruurd Everts, landbouwer, en Trijntje Jakobs van den Berg.
Xr. HENDRIK JACOBS HEMPENIUS, geb. Marssum 1 okt. 1824, arbeider, overl, Giekerk
18 febr. 1887; tr, Tietjerksteradecl 14 mei 1853 Nieske Jans van Huizen, geb. Oenkerk 24
aug. 1834, dochter van Jan Hendriks, en Jankc Alderts de Graaf,
Uit dit huwelijk:
1, Jankc, geb, Giekerk 20 april 1854; t r . Dantumadeel 20 juli 1876 Arend Sijmens van
Huizen, geb. Roodkerk 25 jan. 1853, schipper, overl. Oenkerk 12 april 1934, zoon van Sijmen Hendriks, schipper, en Tectske Arents van der Ploeg; hij hertr. Akke Egberts Talsma.
2. Jeltje, geb. Giekerk 29 febr. 1856, overl. ald. 24 mei 1857.
3, Jeltje, geb. Giekerk 1 maart 1858, overl. ald. 25 sept. 1925; t r . Tietjerkstcradeel 19
mei 1883 Bartele Nicolaas Trouwt, geb. Giekerk 8 mei 1853, arbeider, overl. Giekerk 20
1'cbr. 1921, zoon van Nicolaas Johan, arbeider, en Jeltje Barteles Reitsma.
4. Jan, volgt Xldd.
Xldd. JAN HENDRIKS HEMPENIUS, geb. Giekerk 16 aug. 1860, veehouder, overl. ald. 18
mei 1929; t r . Tietjerkstcradeel 18 mei 1895 Antje Tjeerds Douma, geb. Akkerwoude 28 nov.
1872, overl. Molenend 9 juli 1951, dochter van Tjeerd Ages, arbeider, en Grietje Gerbens
van der Meulen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt Xllij.
2. Tjeerd, volgt XIIz.
3. Nieske, geb. Giekerk 27 febr. 1903, overl, Den Haag 2 aug. 1964; tr. (1) Tietjerkstcradeel 17 mei 1923 (huw, door echtscheiding ontbonden 14 nov. 1934) Marten Vening, geb.
Leek 15 nov. 1896; tr. (2) Den Haag 25 nov. 1936 Leenclert van Noordt, geb. Vlaardingen 28
juni 1904.
4. Age, volgt XHaa.
Xllij. HENDRIK HEMPENIUS, geb. Giekerk 18 dec. 1890, landarbeider, overl. Molenend 21
mei 1929; t r . Tietjerksteradeel okt. 1919 Hiltje Linling, geb. Molenend 24 april 1894, overl.
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ald. 31 m a a r t 1966, dochter van Hendrik en Antje Groothof.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geb. Giekerk 11 april 1920; t r . Tietjerksteradeel 10 juni 1948 Willem Boersma,
geb. Zwaagwesteinde 12 juli 1922, winkelier, zoon van Lubbert, groenteboer, en Aaltje Hoeks t r a . /Zwaagwesteinde/
2. Nieske, geb. Oenkerk 4 dec. 1922; t r . Dantumadeel 11 dec. 1951 Popke Hoekstra, geb.
Zwaagwesteinde 29 juni 1915, kaashandelaar, zoon van Keimpe, kaashandelaar, en Antje Bottinga. /Leeuwarden/
XIIz. TJEERD HEMPENIUS, geb. Giekerk 28 juni 1899, landarbeider; t r . Tietjerksteradeel
17 mei 1923 Grietje Meijer, geb. Oudkerk 14 april 1902, overl. Oenkerk 3 juli 1973, dochter
van Hart, landarbeider, en Taetske van der Meer. /Giekerk/
Uit dit huwelijk:
1. Taetske, geb. Oenkerk 24 m a a r t 1924; t r . Tietjerksteradeel 24 m a a r t 1960 jhr. Hector
van Baerdt van Sminia, geb. Leeuwarden 28 okt. 1902, taxateur, zoon van j h r . Hobbe en Tjallinga Aurelia Wilhelmina van Weideren baronesse Rengers. / T i e t j e r k /
2. Antje, geb. Oudkerk 14 aug. 1928; t r . Tietjerksteradeel 5 febr. 1948 Folkert van der
Heide, geb. Molenend 26 jan. 1926, groenteboer, zoon van Sijtse, veehouder, en Anna de
Jong. /Oudkerk/
XHaa. AGE HEMPENIUS, geb. Giekerk 20 dec. 1907, zuivelarbeider; t r . (1) Tietjerksteradeel 16 mei 1931 Dieuwke de Vries, geb. Deinum 28 jan. 1909, overl. Oenkerk 8 sept. 1934,
dochter van Roelof, timmerman, en Minke van der Heide; t r . (2) Tietjerksteradeel 4 jan. 1945
Antje Visser, geb. Roodkerk 20 april 1911, dochter van Sjoerd, landarbeider, en Willemke
Dijkstra. /Oenkerk/
Uit het eerste huwelijk:
XHIaa. JAN HEMPENIUS, geb. Oenkerk 25 jan. 1932, bedieningsman staalfabriek; t r . Cleethorpes (Eng.) 12 sept. 1968 Eva Aleid Eckhardt, geb. Laren 3 nov. 1936, fotografe, dochter
van B . . . J
, inspekteur P T T , en Aleida Johanna Koers. /Avenhorn/
Kind:
P e t e r , geb. Berkhout 12 juni 1969.
B
VHd. HETTE ALBERTS HEMPENIUS, geb. Hempens 26 dec. 1741, gardenier, overl. J e l sum 16 mei 1818; t r . (1) Jelsum 22 mei 1768 Jeltje Wijtzes, van Jelsum, overl. ald. 4 juli
1769; t r . (2) Oenkerk 1 nov. 1772 Tjitske Binnes, geb. Oenkerk 8 m a a r t 1748, overl. Jelsum
15 febr. 1822, dochter van Binne Aukes en Tietje Pylgers.
Uit het 2e huwelijk:
1. Albert, volgt VlIId.
2. Tietje, geb. Jelsum 14 okt. 1778, overl. Beetgum 9 jan. 1836; t r . (1) Jelsum 21 mei
1797 Minne Jacobs Smidtje, ged. Kollum 31 okt. 1762, kuiper, overl. Jelsum 2 april 1825,
zoon van Jacob Jans en Hiltje Kornelis; t r . (2) Leeuwarderadeel 21 mei 1829 Klaas Jans
Draijer, geb. Beetgum 18 sepf. 1770, arbeider, overl. ald. 17 nov. 1835, zoon van Jan F e i kes, arbeider, en Antje Klazes, wedn. van Trijntje Klazes Faber.
VHId. ALBERT HETTES HEMPENIUS, geb. Jelsum 12 jan. 1773, gardenier, overl. Jelsum
15 juni 1841; t r . (1) Jelsum 26 mei 1799 Mintje Tjisses Wiersma, geb. Marrum 11 dec. 1774,
overl. Jelsum 22 aug. 1830, dochter van Tjisse F o r m e r s en Jeltje Nannes; t r . (2) Leeuwarderadeel 5 okt. 1831 Janke Franses Kuipers, geb. Lions 8 juni 1785, overl. Jelsum 7 dec.
1835, dochter van F r a n s Ulbes, arbeider, en Jeltje Abrahams Wiersma.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tjitske, geb. Jelsum 18 febr. 1800, overl. ald. 21 sept. 1858; t r . Leeuwarderadeel 5
aug. 1824 Pieter Franses Kuipers, geb. Lions 6 aug. 1793, arbeider, overl. Jelsum 9 mei
1861, zoon van F r a n s Ulbes, arbeider, en Jeltje Abrahams Wiersma.
2. Hette, geb. Jelsum 11 aug. 1802, jong overl.
3. Hette, volgt IXj.
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IXj. HETTE ALBERTS HEMPENIUS, geb. Jelsum 13 april 1805, arbeider, overl. Jelsum 29
april 1860; t r . Leeuwarderadeel 19 mei 1836 Jeltje P i e r s Dijkstra, geb. Stiens 13 aug. 1806,
overl. ald. 26 sept. 1861, dochter van Pier P i e t e r s , arbeider, en Elisabeth Eilerts.
Uit dit huwelijk:
1. Albert, geb. Jelsum 25 juli 1837, overl. ald. 30 juli 1837.
2. Albert, volgt Xs.
3. Mintje, geb. Jelsum 18 juni 1841, overl. ald. 20 juli 1842.
4. P i e r , geb. Jelsum 2 sept. 1843.
5. Mintje, geb. Jelsum 9 april 1847; t r . Leeuwarderadeel 7 mei 1873 Dirk Jacob van der
Mark, geb. Lekkum 29 juli 1846, boerenknecht, zoon van Jacob Dirks, arbeider, en Jantje
Pieters Kuperus; 9 juni 1883 naar Noord-Amerika.
Xs. ALBERT HETTES HEMPENIUS, geb. Jelsum 5 okt. 1838, boerenknecht, overl. Britsum
1 okt. 1900; t r . Leeuwarderadeel 11 mei 1870 Trijntje Mein(der)ts van der Woude, geb. Oenkerk 30 juli 1846, overl. Britsum 28 juni 1927, dochter van Mein(der)t Jacobs, arbeider, en
Jantje Folkerts van der Wal.
Uit dit huwelijk:
1. Hette, volgt Xlee.
2. Meindert, volgt Xlfi.
3. Jeltje, geb. Jelsum 5 maart 1879, overl. ald. 7 aug. 1879.
4. P i e r , geb. Jelsum 17 april 1885, overl. ald. 19 mei 1885.
Xlee. HETTE ALBERTS HEMPENIUS, geb. Jelsum 29 juli 1871, gardenier, overl. Stiens 14
maart 1961; t r . Leeuwarderadeel 16 mei 1896 Meintje Ydes Ynema, geb. Stiens 19 nov. 1869,
overl. ald. 20 m a a r t 1962, dochter van Yde Ynes, arbeider, en Jeltje P i e r s Stienstra.
Uit dit huwelijk:
1. Albert, volgt Xllbb.
2. Yde, volgt XIIcc.

Albert en Trijntje Posthumus
(Xllbb)

Xllbb. ALBERT HEMPENIUS, geb. Stiens 18 aug. 1897,
slager, caféhouder; t r . Leeuwarderadeel 11 april 1923
Trijntje Posthumus, geb. Holwerd 4 febr. 1901, dochter van Klaas, arbeider, en Ietje Boonstra. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Hette, volgt XHIbb.
2. Klaas, geb. Stiens 5 febr. 1930, fabrieksarbeider.
3. Yde, volgt XIIIcc.
4. Trijntje, geb. Leeuwarden 4 juni 1940, overl.
ald. 22 dec. 1941.
5. Meintje, geb. Leeuwarden 19 mei 1941, huisjuffrouw.

XlIIbb. HETTE HEMPENIUS, geb. Stiens 17 sept. 1923 PTT-ambtenaar; t r . Sneek 22 juli
1950 Hendrikje Kroes, geb. Sneek 16 april 1930, dochter van Ynze, huisschilder, en Rigtje
Wagenmakers. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Albert, geb. Sneek 13 jan. 1951, metaalbewerker; t r . Leeuwarden 31 aug. 1973 Henderica van Dijk.
2. Martha Rigtje, geb. Leeuwarden 11 nov. 1954.
XIIIcc. YDE HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 17 aug. 1938, voorman-spuiter; t r . Franeker 15
aug. 1962 Aaltje Beuker, geb. Leeuwarden 5 okt. 1944, dochter van Albert, gasfitter, en Hendrikje van Asperen. / F r a n e k e r /
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Trijntje, geb. Harlingen 17 febr. 1963.
2. Trijntje Meintje, geb. Harlingen 28 juni 1966.
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3. Anja, geb. Franeker 24 juni 1971.
XIIcc. YDE HEMPENIUS, geb. Stiens 27 dec. 1903, caféhouder te Leeuwarden, overl. Sneek
3 m a a r t 1936; t r . Leeuwarderadeel 19 m a a r t 1924 Lolkje Bouma, geb. St.Annapar. 23 nov.
1902, overl. Sneek 3 m a a r t 1936, dochter van Ysbrand en Elske de Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Meintje, geb. Stiens 19 juli 1924; t r . Leeuwarderadeel 11 mei 1950 Klaas Korporaal,
geb. Stiens 11 nov. 1924, zuivelbewerker, zoon van Eise, landarbeider, en Antje Bleeker.
/Ede/
2. Ysbrand Aleid, volgt XlIIdd.
XlIIdd. YSBRAND ALEID HEMPENIUS, geb. Stiens 11 juni 1926, zuivelbewerker; t r . Leeuwarden 9 juni 1951 Tjaklna Hiskéa Noor, geb. Finsterwolde 24 febr.1927, dochter van Wubbo
en Geertje Schweertman. / W a r g a /
Uit dit huwelijk:
1. Yde, geb. Leeuwarden 12 april 1952.
2. Geert, geb. Leeuwarden 1 mei 1953.
3. Lolkje Aleida, geb. Leeuwarden 24 mei 1958.
Xlff. MEINDERT ALBERTS HEMPENIUS, geb. Jelsum 25 febr. 1873, landarbeider, overl.
Stiens 16 maart 1960; t r . (1) Leeuwarderadeel 21 mei 1898 Antje Vellinga, geb. Marrum 11
aug. 1872, overl. Stiens 22 mei 1935, dochter van Anne Klazes, arbeider, en Lutske Johannes Dijkstra; t r . (2) Leeuwarderadeel 27 dec. 1950 Antje Koster, geb. Rinsumageest 10 sept.
1877, overl. Murmerwoude 11 aug. 1966, dochter van Lourens Sijbes, arbeider, en Saapke
Jans Jongsma; wed. van Marten Huizenga.
Uit het eerste huwelijk:
1. Albert, volgt Xlldd.
2. Johannes, volgt Xllee.
Xlldd. ALBERT HEMPENIUS, geb. Jelsum 7 maart 1901, hoofd-tractieopzichter NS, overl.
Amsterdam 22 sept. 1953; t r . Rotterdam 23 juli 1930 Teuntje Maasdam, geb. Rotterdam 10
okt. 1904, dochter van Jan, gemeentearbeider, en Lena Troost. /Capelle a/d Y s s e l /
Kind:
Dr.Anton Leendert, geb. Rotterdam 18 jan. 1939, wetensch. medewerker; t r . Rotterdam
13 sept. 1969 Cornelia Alida Berger, geb. Rotterdam 18 juni 1930, dochter van Johannes, direkteur houthandel, en Alida Cornelia Dragt. /Krimpen a/d Y s s e l /
Xllee. JOHANNES HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 15 dec. 1911, technisch adviseur; t r . Oistervwijk 3 sept. 1937 Aukje de Groot, geb. Leeuwarden 24 mei 1904, dochter van Tiemen, a r beider, en Geertruida de Wagt. /Oisterwijk, Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida, geb. Stiens 30 sept. 1938; t r . Drunen 1 febr. 1962 Christiaan Merkx,
geb. . . . , koopman, zoon van Christiaan, koopman, en Elisabeth Hesselmans. /Waalwijk/
2. Anne-Liese Karin Ingrid, geb. Oisterwijk 2 sept. 1942; t r . Drunen 28 dec. 1963 Rio
Merkx, geb
cand.-notaris, broer van christiaan. /Helvoirt/
3. Edward-George, volgt XHIee.
XlIIee. EDWARD-GEORGE HEMPENIUS, geb. Oisterwijk 27 okt. 1944, wegenbouwlaborant;
t r . St.Michielsgestel 28 okt. 1968 Egidia Wagenaars, geb. St.Michielsgestel 29 dec. 1945,
dochter van Egidius, melkhandelaar, en Anna van Kasteren. / H a a r e n N . B . /
Kind:
Tamara, geb. H a a r e n N . B. 16 dec. 1970.
C_

Vlle. GER(H)ARDUS ALBERTS, geb. Hempens 12 jan. 1746, arbeider, overl. Wartena 1805 ;
t r . Baukje Lieuwes, overl. Wartena 1805, dochter van Lieuwe Klazes.
Uit dit huwelijk:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bouwkje, geb. Marssum 21 okt. 1Y75.
Albert, volgt VlIIe.
Lieuwe, volgt VlIIf.
Sikke, geb. Wartena 1 jan. 1783, jong overl.
Sikke, volgt VlIIg.
Age, volgt VlIIh.

VlIIe. ALBERT GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Wartena 14 juli 1778, schipper, overl. ald.
11 nov. 1843; t r . Wartena 18 mei 1807 Antje Gerbens Hoekstra, geb. Opeinde Sm. 7 sept.
1784, overl. Wartena 4 mei 1860, dochter van Gerben Douwes, boer, en Sijke Alles Feenstra.
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus, volgt IXk.
2. Gerben, geb. Wartena 2 jan. 1811.
3. Sijke, geb. Wartena 13 juli 1813, overl. ald. 9 juni 1877; t r . Grootegast 17 mei 1845
Gerben Jarigs van der Kooi (Kooistra), geb. Drie'sum 25 mei 1810, schipper, overl. Wartena 19 jan. 1895, zoon van Jarig Bokkes, arbeider, en Fokje Gerbens Hoekstra; wedn. van
Vrouwkje Willems Wijma.
4. Baukje, geb. Wartena 18 maart 1819, overl. ald. 8 nov. 1853; t r . Idaarderadeel 8 maart
1841 Jan Baukes de Jong, geb. Oudega 16 juni 1814, schipper, overl. Wartena 3 juni 1883,
zoon van Bauke J a n s , arbeider, en Minke Tjibbes; hij hertr. Sijke Sijbes Bouma.
IXk. GERHARDUS ALBERTS HEMPENIUS, geb. Wartena 14 juli 1808, schipper, overl. Nijehaske 1 aug.1845; t r . Wymbritseradeel 9 dec.1834 Jeltje Jelles Zoethout, geb. Heeg 10 maart
1814, overl. Sneek 16 aug. 1892, dochter van Jelle Haijes, boer, en Pietje Sipkes.
Uit dit huwelijk:
1. Albert, geb. Heeg 19 aug. 1835, schipper, overl. Leeuwarden 15 mei 1901; t r . Sneek
31 dec. 1865 Rinske Camphuis, geb. Sneek 7 nov. 1831, dochter van Sijtze, deurwaarder, en
Roelofje de Haan; zij h e r t r . Johannes Elsertus Gerbenzon.
2. Jelle, geb. Nijehaske 24 febr. 1837, overl. ald. 20 juni 1844.
3. Antje, geb. Nijehaske 8 jan. 1839, overl. Sneek 27 sept. 1899; t r . Sneek 25 mei 1862
Gerrit Nyman, geb. Sneek 21 febr. 1839, bakkersknecht, overl. Sneek 17 juni 1877, zoon van
Jacob, koopman, en Trijntje van der Veen.
4. Haaije, volgt Xt.
Xt. HAAIJE GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Nijehaske 31 mei 1840, mastmaker, overl.
Sneek 25 juli 1917; t r . Bolsward 9 aug. 1874 Sijtske Jans Boschma, geb. Ytens 22 april 1842,
overl. Sneek 28 aug. 1911, dochter van Jan Annes, koopman, en Akke Wijbrens Hooghiemstra.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, geb. Sneek 27 mei 1875, overl. ald. 11 jan. 1897.
2. Jan, geb. Sneek 1 nov. 1876, koopman, overl. ald. 19 sept. 1925; t r . Sneek 16 juni
1913 Saakje Volbeda, geb. Sneek 19 dec. 1880, overl. Sneek . . . , dochter van Dooitse, schoenmaker, en Trijntje Steiginga.
3. Jelle, geb. Sneek 23 m a a r t 1882, overl. Haarlem 1 jan. 1907.
VIHf. LIEUWE GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Eernewoude 11 sept. 1780, arbeider, overl.
Baard 9 maart 1871; t r . Warga 17 mei 1801 Grietje Lammerts Postma, geb. Warga 21 jan.
1781, overl. Baard 6 nov. 1859, dochter van Lammert Lammerts en Hijlkjen H a r r i t s .
Uit dit huwelijk:
1. Klaaske, geb. Warga 15 okt. 1801, overl. Spannum 9 juli 1834; t r . Franekeradeel 23
maart 1826 Gerrit Jans Hiemstra, geb. Spannum 23 april 1800, arbeider, zoon van Jan Gerr i t s , koopman, en Imke Jelles.
2. Lammert, volgt LX 1.
3. Gerardus, volgt LXm.
4. Hijlke, volgt IXn.
5. Bauke, volgt IXo.
1X1. LAMMERT LIEUWES HEMPENIUS, geb. Menaldum 1805, boerenknecht; t r . Baar der adeel 16 mei 1829 Trijntje Harmens Hoitsma, geb. St. Jacobipar. 17 april 1808, dochter van
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Harmen P i e r s en Janneke Jacobus Hoitsma; 18 aug. 1871 naar Clifton N . j .
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geb. Huins 25 okt. 1829; t r . Menaldumadeel 18 mei 1859 Klaas Dirks Zijlstra,
geb. Deinum 3 m a a r t 1832, arbeider, zoon van Dirk Jacobs, vleeshouwer, en Lutske Lubbes
Westra; 1873 naar N.-Amerika.
2. Jannegje, geb. Mantgum 4 m a a r t 1834; t r . Hennaarderadeel 15 mei 1869 Jelle Spaanstra, geb. Winsum 2 juli 1837, boerenknecht, zoon van Jelle Jurjens, timmerman, en Akke
Ates Landstra; 1871 naar N. -Amerika.
3 . Klaaske, geb. Mantgum 31 dec. 1837; t r . Menaldumadeel 15 mei 1861 Rein Nannes de
Vries, geb. Dronrijp 27 febr. 1837, boerenknecht, zoon van Nanne Klazes, arbeider, en
Jantje Reins Hoekstra; 1869 naar N. -Amerika.
4. Neeltje, geb. Mantgum 1 april 1840; t r . Het Bildt 5 mei 1864 Jan Migchiels de Groot,
geb. St.Annapar. 29 sept. 1842, boerenknecht, zoon van Migchiel Jans, arbeider, en Sijtske
Taekes Halma; 1869 naar N.-Amerika.
5. Lieuwkje, geb. Mantgum 11 sept. 1842; t r . Het Bildt 2 aug. 1860 Harmen Dirks Hoitsma, geb. St.Annapar. 9 april 1838, arbeider, zoon van Dirk Harmens, arbeider, en Aaltje
Sijbrens van der Veen. Zij vertrokken in 1869 naar Clifton N . J . , Ver. Staten.
6. Harmke, geb. Menaldum 22 dec. 1848, overl. ald. 28 jan. 1849.
IXm. GERARDUS LIEUWES HEMPENIUS, geb. Jorwerd 4 febr. 1807, boerenknecht, overl.
Leiden (in de infirmerie) 11 juni 1832; t r . Baarderadeel 10 juni 1826 Wijtske Sijtzes de Jong,
geb. Grootegast 1802, overl. Jorwerd 5 maart 1842, dochter van Sijtse Edzers, arbeider, en
Aukjen Hedzers.
Kind:
Aukje, geb. Beers 28 juli 1826, overl. Spannum 9 jan. 1887;.tr. Baarderadeel 10 dec. 1850
Klaas Meintes van den Berg, geb. Spannum 20 okt. 1830, arbeider, zoon van Meinte Dirks,
arbeider, en Jantje Klazes van der Meer.
IXn. HIJLKE LIEUWES HEMPENIUS, geb. Jorwerd 2 april 1810, arbeider, overl. Winsum
21 maart 1874; t r . (1) Menaldumadeel 15 juni 1836 Janke Ulbes Noordenbosch, geb. Pingjum
10 juni 1809, overl. Winsum 24 dec. 1862, dochter van Ulbe Haijes, en Hinke Jacobs; t r . (2)
Baarderadeel 27 juni 1863 Dieke Sijmens Wiersma, geb. Oosterlittens 1 okt. 1822, overl.
Winsum 9 sept. 1894, dochter van Sijmen Idses, arbeider, en Eelkjen Ruurds Adema, wed.
van Ane Freerks Koopmans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ulbe, volgt Xu.
2. Lieuwe, volgt Xv.
Uit het tweede huwelijk:
3. Grietje, geb. Winsum 27 m a a r t 1865; t r . Baarderadeel 12 jan. 1895 Jan P i e t e r s Kleiterp, geb. Lions 15 juli 1867, verversknecht, zoon van Pieter J a n s , arbeider, en Jacobje
Keimpes Schilstra.
Xu. ULBE HIJLKES HEMPENIUS, geb. Dronrijp 31 mei 1835, boerenknecht, overl. Huins
10 sept. 1885; t r . Baarderadeel 9 mei 1866 Klaaske Dirks Hoekstra, geb. Marssum 6 juli
1840, overl. Huins 5 juni 1902, dochter van Dirk Klazes, arbeider, en Jetske Palsma; zij
h e r t r . Pieter Jans Kleiterp.
Uit dit huwelijk:
1. Durk, volgt Xlgg.
2. Hijlke, volgt Xlhh.
3. Janke, geb. Huins 5 juni 1871, overl. ald. 26 febr. 1881.
4. Jetske, geb. Huins 5 juni 1871, overl. ald. 29 mei 1872.
5. Jetske, geb. Huins 6 mei 1879, overl. ald. 8 jan. 1880.
Xlgg. DURK ULBES HEMPENIUS, geb. Huins 17 sept. 1866, zeeman, overl. Amsterdam 26
jan. 1952; t r . ( l ) Dokkum 27 april 1890 (huw.door echtscheiding ontbonden 6 juli 1904) Wijtske
Kampstra, geb. Dokkum 15 nov. 1869, overl. Bloemendaal 30 m a a r t 1946, dochter van Sake,
arbeider, en Baukje Jongsma; t r . (2) Amsterdam 6 april 1910 Hinke Rienstra, geb. Sneek 22
sept. 1879, overl. Amsterdam 25 april 1967, dochter van Ysbrand, kastelein, en Jantje Slump.
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Uit het eerste huwelijk:
1 . Baukje, geb. Den Helder 23 juni 1891, onderwijzeres, overl. Amsterdam 19 nov. 1917.
2. Ulbe, volgt Xllff.
Xllff. ULBE HEMPENIUS, geb.Dokkum 28 april 1895,marine-officier, oud-lid en -voorzitter
van de examencommissie scheepswerktuigkundigen, overl. Den Haag 25 sept. 1972; t r . (1)
Amsterdam 2 mei 1923 (huw. door echtscheiding ontbonden) Marie Hissink, geb. Batavia 19
maart 1893, dochter van Henri, direkteur Stoomv. Mij. Nederland,, en Alice Liddell / H a a r l e m / ; t r . (2) Den Haag 8 dec. 1948 Margarita Frederika Karolina Augusta baronesse von Puteani, geb. Göding (nu Tsjechosl.) 21 m a a r t 1912, overl. St. Jerome, Quebec, Canada 25 juli
1972, dochter van Ernst Stephan Maria F r e i h e r r von Puteani, K. u . K. Oekonomieleiter Güter
in Böhmen, en Karola Ludmilla Pilz.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wytske Alice, geb. Amsterdam 12 okt. 1928; t r . Gerhard Harry Weihs, aannemer.
/Pointe Claire, Quebec, Canada/
2. Henriëtte Frederika Alida, geb. Amsterdam 4 jan. 1932; t r . Amsterdam 23 juli 1965
d r s . Johannes Martha Maria Roelofs, geb. Den Bosch 26 maart 1939, wetensch. medewerker
R. U. Utrecht (medische fysica), zoon van Henricus Anthonius, filiaalhouder schoonmaakbedrijf, en Gerardine van de Heuvel. /Breukelen/
3. Ulbe, volgt XHIff.
XHIff. ULBE HEMPENIUS, geb.Amsterdam 10 febr.1933, direkteur BV Houtindustrie Picus;
t r . Naarden 6 mei 1961 Catharina Wilhelmina Augustina Beyer, geb. Naarden 28 febr. 1939,
dochter van Johan Hendrik, direkteur NV Chemische Fabriek Naarden, en Helena Groot.
/Best N. B . /
Uit dit huwelijk:
1. Robert Edwin, geb. Best 31 okt. 1964.
2. Peter Paul, geb. Best 28 juni 1968.
XHih. HIJLKE ULBES HEMPENIUS, geb. Huins 5 juli 1868, kaasmaker, overl. Lions 8 sept.
1923; t r . Baarderadeel 13 mei 1891 Jeltje Wijbrens Jouwsma, geb. Spannum 1 juni 1867,
overl. Huins 20 okt. 1946, dochter van Wijbren P i e t e r s , boer, enAntje Obbes de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Ulbe, volgt Xllgg.
2. Wijbren, volgt Xllhh.
3. Klaske, geb. Huins 28 april 1895, overl. Dronrijp 16 okt. 1958; t r . Baarderadeel 16
mei 1923 Sijbe Faber, geb. Wier 26 juni 1900, landarbeider, overl. Tjum 1966, zoon van Jan
en Ymkje Slager.
4. Antje, geb. Huins 4 april 1897, overl. ald. 18 jan. 1898.
5. Anne, volgt Xllii.
6. Antje, geb. Hijlaard 1 nov. 1902; t r . Franeker 19 mei 1928 Jan van der Veen, geb.
Tjum 14 juni 1901, hulpbrugwachter, overl. Leeuwarden 4 okt. 1945, zoon van Sjoerd, brandstofhandelaar , en Henderika van der Meulen. /Heerenveen/
7. Janke Jetske, geb. Hijlaard 10 nov. 1904; t r . Baarderadeel 29 dec. 1934 Libbe F r a n s bergen, geb. Mantgum 15 aug. 1902, schilder, overl. Oosterwolde 27 jan. 1964, zoon van
Sipkc Libbes, schilder, en Hiske Jacobs Kooistra. /Oosterwolde/
8. Dirk, geb. Hijlaard 9 juni 1910, winkelier; t r . Baarderadeel 27 juni 1938 Hinke van A s peren, geb. Oosterlittens 18 okt. 1914, overl. Winsum 24 juni 1972, dochter van Haije, v e e houder, en Yfke Bonsma. /Winsum/
9. Pieter, volgt XIIjj.
Xllgg. ULBE HEMPENIUS, geb. Baard 10 dec.1891, varkenshandelaar; t r . Barradeel 18 mei
1916 Baukje de Vries, geb. Tjummarum 18 juli 1896, dochter van Fokke Jacobs, arbeider,
en Janke Sammes Talsma. /Kubaard/
Uit dit huwelijk:
1. Hijlke, volgt XHIgg.
2. Fokke, volgt XIHhh.
3. Jeltje, geb. Wijnaldum 18 dec. 1922; t r . Hennaarderadeel 11 sept. 1946 Hendrik Zaad-
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s t r a , geb. Oosterend 12 dec. 1919, boekhouder, zoon van Hendrik, veehouder, en Marijke
Koopmans. /Gorinchem/
4. Janke, geb. Bayum 30 okt. 1924, overl. ald. 27 dec. 1924.
5. Samme, volgt XlIIii.
6. Wijbren, volgt XIIIjj.
7. Janke, geb. Huins 16 april 1931; t r . Hennaarderadeel 15 aug. 1951 Ype Elzinga, geb.
Kubaard 15 nov. 1925, timmerman, vertegenwoordiger, zoon van Hendrik, grondwerker, en
Jeltje Hemstra. /Leeuwarden/
8. Trijntje, geb. Kubaard 22 okt. 1935; t r . Hennaarderadeel 13 juli 1960 Auke Egbert
Boersma, geb. Hartwerd 19 dec. 1935, autorijschoolhouder, zoon van Ids, veehouder, en
Gatske Frederika Huistra. / B a l k /
9. Anne, volgt XHIkk.

Ulbe Hempenius en Baukje de Vries (XHgg)
XlIIgg. HIJLKE HEMPENIUS, geb. Huins 22 m a a r t 1919, direkteur transportbedrijf; t r .
Idaarderadeel 18 juni 1942 Wijtske Finnema, geb. Gerkesklooster 29 dec. 1917, dochter van
Meindert, veehouder, en Pietje Hansma. / P u r m e r e n d /
Uit dit huwelijk:
1. Pietje, geb. Kubaard 13 jan. 1943; t r . Amsterdam 11 dec. 1964 Simon Teunis Smit,
geb. Ouderkerk/Amstel 22 juli 1935, techn. ambtenaar, zoon van Klaas, poelier, en Reina
Krul. / P i j n a c k e r /
2. Baukje, geb. Kubaard 10 mei 1944; t r . Amsterdam 26 nov. 1964 Joseph Carolus Johannes Letschert, geb. Amsterdam 21 nov. 1941, administrateur, zoon van Frederik Joseph
Hendrik, ambtenaar, en Neeltje Bakker. / P u r m e r e n d /
3. Ulbe, geb. Kubaard 18 dec. 1946, chef-monteur.
4. Meindert, geb. Kubaard 24 dec. 1948, boekhouder; t r . Amsterdam 13 aug. 1971 Johanna Elisabeth van Tol, geb. Amsterdam 15 jan. 1950, bankbediende, dochter van Gerardus
Johannes en Maria Elisabeth Johanna Ibes. / P u r m e r e n d /
XIHhh. FOKKE HEMPENIUS, geb. Huins 17 dec. 1920, transportondernemer; t r . Hennaarderadeel 9 juli 1947 Trijntje Koopmans, geb. Kubaard 1 juli 1926, dochter van Dooitzen, veehouder, en Andrieske Wiersma. /Hoevelaken/
Uit dit huwelijk:
1. Andrieske, geb. Kubaard 20 juni 1948.
2. Siebren, geb. Kubaard 24 aug. 1951.
3. Ulbe, geb. Sneek 24 aug. 1956.
4. Trijntje Boukje, geb. Amersfoort 15 sept. 1970.
XlIIii. SAMME HEMPENIUS, geb. Huins 14 okt. 1915, heftruckchauffeur; t r . Hennaarderadeel
29 dec. 1952 Johanna Talsma, geb. Kubaard 14 juni 1930, dochter van Sjoerd, bakker, en
Dirkje Bleeker. /Kubaard/
Uit dit huwelijk:
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1. Dirkje, geb. Kubaard 31 maart 1954.
2. Baukje, geb. Kubaard 13 maart 1956.
XIIIjj. WIJBREN HEMPENIUS, geb. Huins 10 april 1929, bedrijfsleider expeditie; t r . Wonseradeel 16 aug. 1954 Janke Kroondijk, geb. Oudega W. 7 mei 1933, dochter van Auke, veehouder, en Hinke Reijenga. / A m s t e r d a m /
Uit dit huwelijk:
1. Ulbe, geb. Kubaard 18 febr. 1955.
2. Hinke, geb. Kubaard 31 dec. 1955.
3. Baukje, geb. Garijp 12 m a a r t 1958.
4. Auke, geb. Garijp 21 febr. 1961.
5. Christiaan, geb. Amsterdam 14 jan. 1968.
Xnikk. ANNE HEMPENIUS, geb. Kubaard 24 aug. 1937, bandenhandelaar; t r . Wonseradeel
30 maart 1962 Botje Abma, geb. Burgwerd 28 april 1940, dochter van Jan, arbeider, en Pietsje van der Ploeg. /Sneek/
Uit dit huwelijk;
1. UlbeHylke, geb. Sneek 24 dec. 1962.
2. Pietsje Anita Boudina, geb. Sneek 27 sept. 1967.
3. Baukje Allegonda Christina, geb. Sneek 18 juli 1971.
XUhh. WIJBREN HEMPENIUS, geb. Huins 14 mei 1893, veehouder; t r . (1) Baarderadeel 10
mei 1919 (huw. door echtscheiding ontbonden 7 maart 1932) Dieke Kleiterp, geb. Huins 10
april 1895, dochter van J a n P i e t e r s , verversknecht, en Grietje Hijlkes Hempenius; t r . (2)
Hennaarderadeel 22 april 1932 Wijtske Verloop, geb. Bozum 5 april 1901, dochter van Dirk,
boerenarbeider, en Tjitske Kootstra. / B e r g u m /
Uit het eerste huwelijk:
XIII11. HIJLKE HEMPENIUS, geb. Huins 10 mei 1920, konstruktie-bankwerker; t r . Tietjerksteradeel 10 febr. 1944 Boukje Weima, geb. Warga 27 april 1923, dochter van Oebele, veehouder, en Fokje Helfrich. / B e r g u m /
Uit dit huwelijk:
1. Wijbren, volgt XIVp.
2. Oebele, volgt XlVq.
XIVp. WIJBREN HEMPENIUS, geb. Garijp 23 aug. 1944, elektrotechnisch monteur; t r . Leeuwarderadeel 9 dec. 1969 Janke Plantenga, geb. Stiens 21 febr. 1948, dochter van Tjitse,
schilder, en Rinske Jellesma. /Hardegarijp/
Kind:
Hielke, geb. Hardegarijp 15 juli 1972.
XlVq. OEBELE HEMPENIUS, geb. Menaldum 10 okt. 1945, bedieningsman; t r . Tietjerksteradeel 19 dec. 1969 Hennie Kobus, geb. Groningen 18 febr. 1950, dochter van Wijger, grondwerker, en Iebeltje de Haan. / S u a m e e r /
Uit dit huwelijk:
1. Diana, geb. Drachten 28 aug. 1970.
2. René, geb. Suameer 21 juli 1972.
XIIü . ANNE (ANDY) HEMPENIUS, geb. Hijlaard 8 aug. 1900, dairyman and livestockdealer;
t r . Tietjerksteradeel 19 sept. 1929 Mina de Jong, geb. Bovenknijpe 13 juli 1908, dochter van
Reitze, arbeider, en Martha Liemburg. /Roseburg Ore. , Ver. Staten/
Uit dit huwelijk:
1. Hielke, volgt XlIImm.
2. Richard, volgt XlIInn.
XIHmm. HIELKE HEMPENIUS, geb. Oxnard Cal. 18 dec. 1930, truckdriver, overl. Roseburg Ore. l o k t . 1954; t r . Roseburg Ore. 9 sept. 1952 Silvia Tanner, geb. Roseburg Ore. 3
sept. 1934, dochter van Edgar, m i l l w o r k e r , en Grace. /Elgarose O r e . /
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Kind:
Steven, geb. Roseburg Ore. 6 dec. 1953, mechanic.
XlIInn. RICHARD HEMPENIUS, geb. Venice Cal. 24 febr. 1933, mechanical engineer; t r .
Roseburg Ore. 3 aug. 1952 Philles Williams, geb. Michigan 24 mei 1934, dochter van J a nisse, auto mechanic, en Ida. /Orange, C a l . /
Uit dit huwelijk:
1. Vickie, geb. Corvalles Ore. 2 april 1955.
2. Leslie, geb. Woodlawn Hills Cal. 28 dec. 1965.
XIIjj. PIETER HEMPENIUS, geb. Huins 2 juli 1915, chemisch spuiter; t r . Menaldumadeel 12
aug. 1943 Geertje Dijkstra, geb. Dronrijp 4 febr. 1920, dochter van Sijtze, tuinman, en
Tsjitske de Jong. /Mantgum/
Uit dit huwelijk:
1. Hijlke, volgt XIIIoo.
2. Sijtze, geb. Huins 8 febr. 1951, monteur.
3. Tjitske, geb. Lions 24 april 1959.
XIIIoo. HIJLKE HEMPENIUS, geb. Huins 5 febr. 1945, carrouseldraaier; t r . Idaarderadeel
5 april 1968 Janke Brouwer, geb. Idaard 29 nov. 1946, dochter van Anne, boer, en Antje de
Vries. /Balk/
Uit dit huwelijk:
1. Anita Geertruida, geb. Sncek 24 febr. 1970.
2. P e r r y André, geb. Balk 15 april 1972.
Xv. LIEUWE HIJLKES HEMPENIUS, geb. Oosterlittens 29 juli 1838, koopman, overl. Winsum 28 april 1920; t r . Baarderadeel 23 okt. 1872 Tjittje Paulus Strikwerda, geb. Winsum 9
aug. 1849, overl. ald. 20 april 1935, dochter van Paulus Sijmons, boer, en Sjoerdtje Gerrits
Eeringa.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Winsum):
1. Sjuttje, geb. 29 okt. 1873, overl. Winsum 10 april 1901.
2. Pietje, geb. 26 maart 1875, overl. . . . ; t r . Baarderadeel 28 dec. 1895 Johannes Joh.
Bakker, geb. Heerenveen 26 jan. 1870, wagenmakersknecht, overl
zoon van Johannes
Tjeerds, kuipersknecht, en Froukje Koops B r o e r s .
3. Janke, geb. 7 febr. 1876, overl. Leeuwarden 24 jan. 1939; t r . Marten Jans van der
Wal, geb. Vrouwenpar. 9 juni 1857, venter, overl. Leeuwarden 8 jan. 1924, zoon van Jan
Alberts, arbeider, en Tietje van der Weij.
Zoon van Janke: Jan, geb. Winsum 15 nov. 1896, veehandelaar. /Winsum/
4. Geeske, geb. 28 dec. 1877, overl. ald. 8 april 1878.
e e r ^ f -ƒW-» ;.<•••
5. Geeske, geb. 14 mei 1879, overl. ald. 31 okt. 1879.
/*Te<4:sL U-Mof"
6. Geeske, geb. 27 dec. 1880, overl. 24 juli 1926; tr. Simke Meijer, f
7. Grietje, geb. 10 okt. 1883, overl. Leeuwarden 7 april 1942; tr. Auke Hermanus Inia,
geb. Tietjerk 5 dec. 1872, kruidenier, overl. Leeuwarden 16 april 1931, zoon van Hermanus
Jacobus, schipper, en Mar'tje Geerts van der Veen.
8. Paulus, geb. 26 sept. 1885, veehandelaar, overl. Winsum 1 maart 1948; t r . Baarderadeel 28 juni 1944 Trijntje Raap, geb. Wouterswoude 28 aug. 1889, overl. Apeldoorn?, dochter van Yde Hendriks, arbeider, en Ytje Alles Westra.
9. Hijlke, volgt Xlii.
10. Ulbe, volgt XIjj.
11. Anna, geb. 19 aug. 1890, overl. ald. 14 april 1891.
Xlii. HIJLKE LIEUWES HEMPENIUS, geb. Winsum 2 aug. 1887, boer en veehandelaar, overl.
Wanswerd a/d Streek 10 jan. 1950; t r . Menaldumadeel 4 juli 1907 Trijntje de Geele, geb.
Berlikum 19 juli 1886, overl. Wanswerd a/d Streek 26 maart 1963, dochter van Minne, schipper, en Sjoukje van der Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoukje, geb. Wanswerd a/d Streek 27 sept. 1907; t r . Ferwerderadeel 25 juli 1929 Haije
Elgersma, geb. Ferwoude 8 okt. 1908, veehouder, zoon van Willem, veehouder, en Tetje
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Haitema. /Wanswerd/
2. Tietje, geb. Wanswerd a/d Streek 21 febr. 1914, overl. Dokkum 11 mei 1969; t r . F e r werderadeel 11 aug. 1938 Meindert Kingma, geb. Jislum 6 maart 1913, veehouder, zoon van
Lieuwe, veehouder, en Yke de Jong. /Wanswerd a/d Streek/
XIjj. ULBE LIEUWES HEMPENIUS, geb. Winsum 22 dec. 1888, veehandelaar, overl. Sneek
4 sept. 1962; t r . Leeuwarden 5 juni 1918 Geertje Leemburg, geb. Grouw 14 nov.1893, dochter van Feitze Tammes, aannemer, en Antje Klazes Stuiver; zij h e r t r . Joachim van der Sloot.
/Sneek/
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geb. Weisrijp 9 m a a r t 1919; t r . Sneek 15 juni 1943 Ulbe Jaasma, geb. Sneek 12
juni 1915, elee.monteur, zoon van Hessel, veehandelaar, en Hieke van der Werf. /Den Helder/
2. Lieuwe, volgt Xllkk.
3. Feitze, volgt XII11.
Xllkk. LIEUWE HEMPENIUS, geb. Weisrijp 26 febr. 1921, heibaas; t r . Den Haag 29 sept.
1949 Jantje de Bruin, geb. Loosduinen 21 aug. 1921, dochter van Anthonius, tuinder, en Jantje
Zoolsma. /Den Haag/
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Marian, geb. Den Haag 20 dec. 1952, stenotypistc.
2. Ulbe Lieuwe Ronald, geb. Den Haag 8 aug. 1955.
XII11. FEITZE HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 5 april 1924, chauffeur; t r . Hilversum 2 aug.
1952 Berendina Schaap, geb. Hilversum 19 juli 1929, dochter van Willem, en Berendina Ditzel. /Sneek/
Uit dit huwelijk:
1. Ineke Berendina, geb. Hilversum 30 april 1953.
2. Ulbe, geb. Sneek 23 jan. 1955.
3. Willem, geb. Sneek 16 okt. 1956.
IXo. BAUKE LIEUWES HEMPENIUS, geb. Jorwerd 26 maart 1813, arbeider, overl. Bolsward
15 april 1883; t r . Baarderadeel 24 juni 1835 Antje Everts de Haan (of: Haanstra), geb. Benedenknijpe 2 sept. 1805, overl. Bolsward 14 april 1897, dochter van Evert Thijsses de Haan,
arbeider, en Janke Arends van Hesop.
Uit dit huwelijk:
1. Evert, volgt Xw.
2. Grietje, geb. Jorwerd 19 febr. 1839, overl. Bolsward 18 juli 1854.
3. Janke, geb. Rauwerd 1 febr. 1843, overl. Bolsward . . . ; t r . Bolsward 4 juli 1869 Abel
de Vries, geb. Bolsward 9 febr. 1837, kleermaker, overl. ald. 8 mei 1880, zoon van Pieter
Bouwes, deurwaarder, en Elìsabeth Abels Lantinga.
Xw. EVERT BAUKES HEMPENIUS, geb. Mantgum 29 dec. 1835, aannemer van baggerwerken,
overl. Bolsward 10 april 1884; t r . Bolsward 31 mei 1857 Jeltje Ypes de Vries, geb. Bolsward
11 nov.1836, overl. ald. 27 okt. 1917, dochter van Ype Lammerts, arbeider, en Eelkje Fcikcs
Flietstra.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geb. Bolsward 24 nov. 1860, overl. ald. 21 maart 1928; t r . Bolsward 13 mei
1883 Harmen Runia, geb. Bolsward 30 okt. 1860, wolkammcr, overl. . . . 2 dec. 1927, zoon
van Arend Hendriks, verversknecht, en Harmke Harmens Lammersma.
2. Eelkje, geb. Bolsward 28 jan. 1862, overl. ald. 13 juli 1947; tr. Bolsward 25 nov. 1883
Fokke Foekema, geb. Bolsward 6 sept. 1862, boekhouder, overl. Bolsward 3 okt. 1908, zoon
van Markus Teedes, veedrijver, en Jantje Kornclis Vaartjes.
3. Grietje, geb. Bolsward 7 febr. 1866, overl. ald. 19 mei 1868.
4. Bauke, volgt Xlkk.
5. Lydia, geb. Bolsward 5 mei 1874, overl. ald. 4 juli 1891.
Xlkk. BAUKE EVERTS HEMPENIUS, geb. Bolsward 15 febr. 1870, commissionair, overl. ald.

106

Wumkes.nl

4 febr. 1934; t r . Bolsward 29 mei 1893 Trijntje de Groot, geb. Bolsward 30 jan. 1869, overl.
ald. 25 aug. 1953, dochter van Cornelis, wolkammer, en Geertje de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Jeltje, geb. Bolsward 9 mei 1896, overl. ald. 26 sept. 1896.
2. Evert, volgt Xllmm.
3. Jeltje, geb. Bolsward 17 april 1899, overl. ald. 1 juni 1899.
4. Cornelis, geb. Bolsward 20 juni 1900, overl. ald. 8 juli 1900.
5. Cornelis, volgt Xllnn.
Xïïmm. EVERT HEMPENIUS, geb. Bolsward 9 nov. 1897,
hoofd chr. ULO, overl. Zwolle 6 dec. 1970; t r . Harlingen
13 dec. 1922 Aafke Anema, geb. Harlingen 5 jan. 1897,
dochter van Frederik, aannemer, en Hinke Bruinsma.
/Zwolle/
Uit dit huwelijk:
1. Bauke, volgt XIIIpp.
2. Hilda Frederica, geb. Drachten 11 febr. 1927; t r .
Amsterdam 28 dec. 1962 Geert Oene Bouma, geb. Heerenveen 16 juli 1930, jurist, zoon van Anne Jacob, p r e dikant, en Hendrika Jacoba Walvius, / Z o e t e r m e e r /
3. Catharina Lydia, geb. Zwolle 16 april 1931; t r .
Zwolle 19 febr. 1953 Hans Joan George Brummer, geb.
Kotaradja 30 nov. 1924, inspekteur EN-NEN, zoon van
Albertus Folkert Joan, lt. -kol. KNIL, en Henriette van
Lier. /Zwolle/

Evert Hempenius (Xllmm)

XIIIpp. BAUKE HEMPENIUS, geb. Drachten 5 sept. 1923, anaesthesist; t r . Groningen 17
okt. 1959 Rita Huizinga, geb. Groningen 2 sept. 1931, dochter van Jan, kleermaker, en Rixta
Fokkens. /Heerenveen/
Uit dit huwelijk:
1. Evert Jan, geb. Leeuwarden 20 juli 1961.
2. Rixta Aafke, geb. Groningen 21 juni 1963.
3. Eric Bauke, geb. Heerenveen 3 nov. 1964.
4. Robert Joan. geb. Heerenveen 16 aug. 1968.
Xllnn. CORNELIS HEMPENIUS, geb. Bolsward 28 febr. 1903, boekhouder; t r . Wonseradeel
12 juni 1928 Gatsche Sijbersma, geb. Makkum 20 okt. 1905, dochter van Tjeerd, boekhouder,
en Hipke de Graaf. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Agatha Aukje, geb. Huizum 6 mei 1929; t r . Leeuwarden 7 nov. 1950 Roelof Meijer,
geb.Driesum 25 april 1923, l e r a a r , zoon van Meindert, landbouwer, en Maaike R a a p . / Z w o l l e /
2. Catharina, geb. Huizum 7 sept. 1933; t r . Leeuwarden 1 sept. 1958 Jan Hoogland, geb.
Amsterdam 15 okt. 1934, direkteur, zoon van Jan, schoolhoofd, en Dina Gijsbertha Clara
Guillaume. /Amersfoort/
3. Aukje Cornelia, geb. Huizum 12 sept. 1937; t r . Leeuwarden 22 juli 1959 Hoite P r i n s ,
geb. Leeuwarden 30 aug. 1934, kwaliteits-assistent, zoon van Minne, krantenexpediteur, en
Aafke Houtsma. /Drachten/
VlIIg. SIKKE GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Wartena 14 nov. 1784, boerenarbeider, overl.
Wirdum 20 aug. 1826; t r . Wirdum 15 juni 1806 Hijke Alberts Dijkstra, geb. Wirdum 18 april
1782, overl. ald. 16 juli 1842, dochter van Albert Meinderts en Tjitske Ouwes.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Wirdum):
1. Tjitske, geb. 25 sept. 1806, overl. ald. 20 okt. 1806.
2. Gerhardus, volgt IXp.
3. Tjitske, geb. 2 juni 1809, overl. ald. 3 april 1810.
4. Meindert, geb. 25 jan. 1811, grofsmid, overl. Sneek 6 juli 1872; t r . (1) Sneek 13 aug.
1837 Hiltje Porten, geb. Ylst 18 sept. 1800, overl. Sneek 18 febr. 1845, dochter van Gerlof
Pieters en Janke Tjeikes de Vries, wed. van Dirk Spoelstra; t r . (2) Sneek 9 nov. 1845 Geertje
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generatie VII

IX

VIII
Albert G.
HEMPENIUS e
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t
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n
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t
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Age G.
HEMPENIUS h
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" 1816

Age
1850

dd.

Tabel C
Gerardus
Alberts
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Gerhardus k
"1808
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1875 pp
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G e r h a r d u s 1943 zz
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van der Stal, geb. Scharnegoutum 3 april 1809, overl. Sneek 22 sept. 1862, dochter van Rienk
Ages, stalman, en Klaaske Jacobs van Kampen, wed. van Jacob Ploegstra; t r . (3) Sneek 1
maart 1863 Trijntje van der Stal, geb. Sneek 29 febr. 1816, zuster van Geertje, wed. van
Beerend Wessels Bakker.
5. Tjisse, volgt IXq.
6. Bauke, volgt IXr.
7. Albert, volgt IXs.
8. Klaaske, geb. 12 dec. 1821, overl. ald. 7 aug. 1822.
9. Klaas, volgt IXt.
10. Trijntje, geb. 16 aug. 1826, overl. ald. 8 april 1828.
IXp. GERHARDUS SIKKES HEMPENIUS, geb. Wirdum 24 okt. 1807, arbeider, overl. Wirdum
22 dec. 1845; t r . Rauwerderhem 23 april 1832 Baukje Wouters Wouters, geb. Ysbrechtum
1809, overl. Baard 14 juni 1881, dochter van Wouter Wijbes, arbeider, en Pietrik Annes; zij
h e r t r . Gosse Andries Speekhout.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke, volgt Xx.
2. Pietrik, geb. Rauwerd 1 nov.1839; t r . Baarderadeel 9 mei 1866 Reimer Jans Bergsma,
geb. Baard 8 okt. 1838, arbeider, zoon van Jan Ritskes, pannebakkersknecht, en Aukjen Rei—
m e r s Bosma.
Xx. SIKKE GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Roordahuizum 21 aug. 1833, verver, overl. Wijnjeterp 11 febr. 1916; t r . (1) Opsterland 13 okt. 1855 Janke Hannes de Vries, geb. Wijnjeterp
21 sept. 1821, overl. ald. 8 nov. 1895, dochter van Hanne Kornelis, boer, en Lokke Bonnes
de Boer. wed. van Tjeerd Wijtzes de Boer; t r . (2) Opsterland 19 nov. 1897 Geeske van der
Woude, geb. Ureterp 11 febr. 1868, overl. Makkinga 6 juni 1942, dochter van Sikke Tjipkes,
arbeider, en Aaltje Willems de Vries; zij h e r t r . Pier Werkman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Baukje, geb. Duurswoude 23 m a a r t 1856; t r . Opsterland 10 mei 1886 Andries Bergsma,
geb. Hoornsterzwaag 5 m a a r t 1859, arbeider, zoon van Hans Andries, arbeider, en Liesbeth
Bouwes Jeensma.
2. Trijntje, geb. Duurswoude 20 sept. 1857, overl. ald. 17 juli 1859.
3. Gerardus, volgt XIU.
4. Johannes, volgt XTmm.
5. Kornelis, geb. Wijnjeterp 16 april 1866, overl. ald. 6 dec. 1867.
Uit het tweede huwelijk:
6. Tjitske, geb. Wijnjeterp 21 juni 1898, overl. Heerenveen 29 okt. 1967; t r . Opsterland
23 sept. 1923 Johannes Jeeninga, geb. Terwispel 1 juli 1903, arbeider, zoon van Tjipke, a r beider, en Hinke Zwier. /Tijnje/
7. Sikke, geb. Wijnjeterp 2 dec. 1901, overl. ald. 23 juli 1904.
8. Sikke, geb. Wijnjeterp 25 juli 1905, overl. ald. 6 okt. 1906.
9. Sikke, volgt XInn.,
XIU. GERARDUS SIKKES HEMPENIUS, geb. Duurswoude 19 mei 1860, smid, overl. Ureterp
12 april 1938; tr. Opsterland 21 nov. 1884 Korneliske Haaijes de Haan, geb. Hemrik 25 maart
1865, overl. Ureterp 20 jan. 1944, dochter van Haije Tjeerds, arbeider, en Harmke Durks
Bethlehem.
Uit dit huwelijk:
1. Harmke, geb. Jubbega-Sch. 25 sept. 1885, overl. Oldeboorn 2 maart 1966; t r . Schoterland 16 mei 1912 Jacob Willems Kroes, geb. Jubbega-Sch. 2 mei 1886, boer, overl. Lippenhuizen 2 april 1950, zoon van Willem, arbeider, en Trijntje de Vries.
2. Janke, geb. Jubbega-Sch. 28 nov. 1887, overl. Drachten 27 dec. 1957; t r . Schoterland
4 mei 1911 Wabe Braam, geb. Jubbega-Sch. 26 sept.1877, winkelier, overl. Ureterp 1 maart
1951, zoon van Uilke Roels, arbeider, en Ybeltje Zwart.
3. Haaije, volgt XIIoo.
4. Johanna, geb. Jubbega-Sch. 31 aug. 1895, overl. ald. 7 juni 1896.
5. Sikke, volgt XIIpp.
6. Johanna, geb. Jubbega-Sch. 21 mei 1901, overl. Wijnjeterp 24 okt. 1958.
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7. Cornelis, volgt Xllqq.
XIIoo. HAAIJE HEMPENIUS, geb. Jubbega-Sch. 1 dec. 1892, koster; t r . Opsterland 30 okt.
1919 Aaltje Jonker, geb. Hoornsterzwaag 15 juli 1894, overl. Drachten 8 maart 1973, dochter van Sij men, boer en jachtopziener, en Antje Schoenmaker. /Wijnjeterp/
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geb. Duurswoude 8 dec. 1921; t r . Opsterland 27 nov. 1946 Jan van Breevoort,
geb. Amsterdam 24 april 1911, direkteur gem. sociale dienst, zoon van Jan, boeldiouder, en
Christina Pouwels. / D i e m e n /
2. Gerhardus, geb. Beetsterzwaag 29 aug. 1929.
3. Siemon, volgt XlIIqq.
XIHqq. SIEMON HEMPENIUS, geb. Beetsterzwaag 7 maart 1931, machine-bankwerker; t r .
Zuidlaren 5 juli 1962 Henderika Elisabeth Kamp, geb. Oudeschip 1 maart 1939, dochter van
Fenko, bakker, en Hermanna Vrij. / A s s e n /
Uit dit huwelijk:
1. Herma Alina, geb. Drachten 18 mei 1963.
2. Anita Carla, geb. Drachten 29 sept. 1964.
3. Henderika Andrea Elisabeth, geb. Assen 15 okt. 1968.
XIIpp. SIKKE HEMPENIUS, geb. Jubbega-Sch. 30 juli 1897, fabrieksarbeider; t r . (1) Smallingerland 25 maart 1920 Trijntje van der Lei, geb. Dr. Compagnie 1 okt. 1899, overl. Haulerwijk 28 febr. 1937, dochter van Wilt, arbeider, en Wietske Bron; t r . (2) Smallingerland 1
mei 1947 Antje de Boer, geb.Donkerbroek 16 sept. 1897, overl.Drachten 28 nov. 1963, dochter van Riekele, boer, en Geesje Tiesinga. / U r e t e r p /
Uit het eerste huwelijk:
1. Wietske, geb. Haulerwijk 19 april 1922; t r . Smallingerland 22 okt. 1954 Johannes van
Asperen, geb. Weesp 28 okt. 1928, overl. Emmeloord 4 aug. 1972, zoon van Lucas, schipper,
en Wiegertje Riemer. / E m m e l o o r d /
2. Cornelia, geb. Haulerwijk 1 aug. 1925; t r . Smallingerland 27 juli 1956 Pieter Verburg,
geb. Amsterdam 15 dec. 1924, kantooremployé, zoon van Pieter, portier Stoomv. Mij. Nederland, en Renske Vogelvang. / A m s t e r d a m /
3. Harmkc, geb. Haulerwijk 25 jan. 1930; t r . Ymuiden 2 sept. 1955 Anton van Nierop,
geb. Ymuiden 4 jan. 1929, wederverkoper, zoon van Antonie, direkteur visconcern Vico, en
Johanna Hendrika Ames. /Echten/
XHqq. CORNELIS HEMPENIUS, geb. Jubbega-Sch. 18 jan. 1906, smid, bankwerkcr; t r . Smallingerland 5 mei 1928 Baukje Sietzema, geb. 25 april i 905. /Drachten/
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, geb. Leeuwarden 5 maart 1930, overl. Drachten 14 april 1945.
2. Jaeob, geb. Ureterp 9 april 1934, muziekleraar. /Drachten/
Xlmm. JOHANNES SIKKES HEMPENIUS, geb. Wijnjeterp 15
aug. 1863, verver, overl. ald. 29 aug. 1894; t r . Opsterland
5 mei 1892 Geertje Haaijes de Haan, geb. Wijnjeterp 19 okt.
1867, overl. Duurswoude 11 juli 1937, dochter van Haije Tjeerds,
arbeider, en Harmke Durks Bethlehem; zij h e r t r . Hendrik
Loops t r a .
Kind:
Sikke, geb. Wijnjeterp 15 okt. 1893, overl. Duurswoude
20 mei 1910.

Sikke Hempenius (XInn)

XInn. SIKKE HEMPENIUS, geb. Wijnjeterp 21 sept. 1908,
schilder; t r . Beverwijk 22 mei 1947 Cornelia Molenaar, geb.
Beverwijk 16 dec. 1915, dochter van P i e t e r , verzekeringsagent, en Geertrui Bleeker.
/Beverwijk/
Uit dit huwelijk:
1. Geertrui Geeske, geb. Beverwijk 18 mei 1950, apoth. - a s s .
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2. Geeske, geb. Beverwijk 28 mei 1951, kleuterleidster.
IXq. TJISSE SIKKES HEMPENIUS, geb. Wirdum 1 okt. 1813, boerenknecht, overl. ald. 7 febr.
1889; t r . Rauwerderhem 16 mei 1840 Trijntje J ü d e r t s Dijkstra, geb. Workum 5 mei 1811,
overl. Wijtgaard 15 febr. 1871, dochter van Jildert Willems, arbeider, en Jeltje Joukes J a gersma.
Uit dit huwelijk:
1. Hijke, geb. Goënga 10 nov. 1840, overl. Sneek 12 mei 1842.
2. Hijke, geb. Sneek 29 jan. 1843, overl. ald. 15 mei 1843.
3. Sikke, geb. Sneek 9 mei 1844, overl. ald. 2 april 1846.
4. Jeltje, geb. Sneek 17 sept. 1845, overl. ald. 20 okt. 1845.
5. Sikke, geb. Sneek 4 nov. 1846, overl. ald. 24 febr. 1847.
6. Jelle, geb. Sneek 16 dec. 1847, overl. ald. 19 april 1848.
7. Hijke, geb. Sneek 11 juni 1849, overl. Wirdum 14 mei 1908; t r . Leeuwarderadeel 2 aug.
1890 Lucas Elzinga, geb. Wirdum 27 jan. 1863, arbeider, overl. Stiens 5 jan. 1937, zoon van
Jacobus Lucas, arbeider, en Marietje Pieters Donia.
K r . BAUKE SIKKES HEMPENIUS, geb. Wirdum 6 aug. 1816, boerenknecht, overl. ald. 11
juli 1861; t r . Leeuwarderadeel 8 nov. 1850 Hijke Kornelis van Dijk, geb. Wirdum 6 mei 1824,
overl. ald. 27 juli 1872, dochter van Cornelis Jacobs, arbeider, en Jaike Jans Huizinga.
Uit dit huwelijk:
1. Hijke, geb. Wirdum 23 april 1852, overl. . . . ; t r . Leeuwarden 12 mei 1883 Jan van der
Hout, geb. Leeuwarden 14 dec. 1842, bediende, overl. ald. 5 dec. 1895, zoon van Poppe,
schoenmaker, en Aaltje Corvers.
2. Kornelis, volgt Xy.
3. Jaaike, geb. Wirdum 10 aug. 1855.
4. Sikke, volgt Xz.
Xy. KORNELIS BAUKES HEMPENIUS, geb. Wirdum 16 juli 1853, timmerman, overl. Goutum
20 april 1919; t r . Leeuwarderadeel 16 mei 1878 Sijtske Klazes Roorda, geb. Warga 5 m a a r t
1852, overl. Goutum 30 juni 1900, dochter van Klaas Tjittes, arbeider, en Trijntje Sijtzes
Bergsma.
Uit dit huwelijk:
1. Hijke, geb. Wirdum 30 sept. 1879, overl. Leeuwarden 13 nov. 1958; t r . Leeuwarderadeel 14 mei 1913 Engelbartus Oetsma, geb. Boksum 16 jan. 1881, overl. Goutum 19 dec. 1948,
zoon van Jelle, arbeider, en Klaaske Lebbing.
2. Klaas, geb. Wirdum 30 aug. 1882, overl. Goutum 12 april 1885.
3. Trijntje, geb. Goutum 6 juni 1886, overl. Wirdum 9 mei 1966; t r . Baarderadeel 19 mei
1909 Jan Kamminga, geb. Weidum 23 juli 1881, arbeider, overl. Wirdum 26 juni 1956, zoon
van Agc Ypes, arbeider, en Sijbrigje Jans Huizinga.
4. Klaaske, geb. Goutum 25 dec. 1888, overl. ald. 28 jan. 1905.
Xz. SIKKE BAUKES HEMPENIUS, geb.Wirdum 21 april 1858, timmerman, winkelier, overl.
Leeuwarden 14 nov. 1937; t r . Leeuwarderadeel 4 mei 1882 Sipkje Ates Westerhuis, geb. Wartena 6 m a a r t 1852, overl. Oosterlittens 7 nov. 1933, dochter van Ate Huberts, scheepstimmerman, en Trijntje Benedictus Kingma.
Kind:
Trijntje, geb. Wirdum 20 maart 1885, werkster, overl. Oosterlittens 5 juli 1942.
IXs. ALBERT SIKKES HEMPENIUS, geb. Wirdum 29 juni 1819, arbeider, overl. Wirdum 7
nov. 1900; t r . Leeuwarderadeel 2 mei 1844 Jeltje Sakes Sjaarda, geb. Wirdum 19 juni 1816,
overl. ald. 28 juni 1870, dochter van Sake Douwes, arbeider, en Sjoerdtje Tjaarda.
Uit dit huwelijk:
1. Sake, geb. Wirdum 21 sept. 1845, arbeider, overl. ald. 22 juni 1916; t r . Leeuwarderadeel 9 mei 1874 Janke P i e t e r s de Jong, geb. Tjalleberd 21 okt. 1845, overl. Wirdum 9 febr.
1893, dochter van Pìeter Harms, veenwerkcr, en Harmke Roelofs Luik.
2. Hijke, geb. Wirdum 7 jan. 1847, overl. ald. 12 okt. 1900.
3. Sjoerdje, geb. Wirdum 8 juli 1848, overl, ald. 9 aug. 1848.
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4. Sjoerdje, geb. Wirdum 8 maart 1850, overl. Huizum 5 juli 1927; t r . Tietjerksteradeel
22 nov. 1873 Douwe Jenzes van der Heide, geb. Oenkerk 20 nov. 1850, arbeider, overl. Huizum 11 maart 1918, zoon van Jenze Douwes, arbeider, en Fokje Jacobs Sikma.
5. Antje, geb. Wirdum 17 jan. 1852, overl. ald. 2 mei 1852.
6. Sikke, volgt Xaa.
7. Antje, geb. Wirdum 21 aug. 1859, overl. . . . ; t r . Idaarderadeel 13 mei 1880 Gauke
Rinkes Borger, geb. Bovenknijpe 18 íebr. 1854, boerenknecht, overl. . . . , zoon van Rinke
Gaukes, koopman, en Hiltje Ruurds Bakker.
Xaa. SIKKE ALBERTS HEMPENIUS, geb. Wirdum 2 jan. 1855, onderwijzer te Ylst, Gaast,
Holwerd, Zwammerdam, Zuidwolde, Dordrecht, overl. Dordrecht 3 juni 1922; t r . Wonseradeel 2 juni 1880 Yttje Wielinga, geb. Sneek 30 sept. 1858, overl. Dordrecht 19 dec. 1911,
dochter van Abraham, koperslager, en Hiske Groenland.
Uit dit huwelijk (allen geboren te Zwammerdam):
1. Hiske, geb. 7 okt. 1888, overl. ald. 15 juni 1889.
2. Hiske, geb. 24 maart 1890, huishoudster, overl. Nieuwveen 30 jan. 1943.
3. Albert, geb. 12 juli 1892, overl. ald. 5 dec. 1892.
4. Jeltje, geb. 14 juli 1894, overl. ald. 22 okt. 1894.
5. Jeltje, geb. 9 nov. 1895, overl. ald. 29 nov. 1895.
6. Albert, geb. 9 nov. 1895, overl. ald. 18 nov. 1895.
7. Jeltje, geb. 12 m a a r t 1897, overl. ald. 21 mei 1897.
8. Albert, geb. 3 mei 1898, overl. ald. 22 mei 1898.
IXt. KLAAS SIKKES HEMPENIUS, geb.Wirdum 9 maart 1823, arbeider, overl.Stiens 6 m a a r t
1890; t r . Leeuwarderadeel 2 mei 1850 Fenrigje Franses Hanewald, geb. Weidum 3 sept. 1821,
overl. Birdaard 18 aug. 1902, dochter van Frans Johannes, boer, en Hiltje Jans Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. F r a n s , geb. Teerns 16 febr. 1853, overl. Wijns 26 sept. 1854.
2. Sikke, volgt Xbb.
3. Hiltje, geb. Wijns 2 febr. 1856, overl. Rinsumageest 8 okt. 1942; t r . Dantumadeel 30
mei 1885 Ype Pieters Veenstra, geb. Birdaard 20 jan. 1863, veehouder, overl. Rinsumageest
20 juni 1945, zoon van Pieter Ymes, arbeider, en Albertje Ypes Eekema (of Aikema).
4. Hijke, geb. Wijns 26 maart 1862, overl. Leeuwarden 20 febr, 1956; t r . Dantumadeel
25 mei 1889 Jacob Veenstra, geb. Birdaard 25 april 1866, schippersknecht, overl. Oudwoude
25 juli 1947, boer van Ype.
Xbb. SIKKE KLAZES HEMPENIUS, geb. Teerns 16 febr. 1853, boerenarbeider, overl. Leeuwarden 7 maart 1931; t r . Leeuwarderadeel 23 mei 1878 Grietje Jacobs Wierda, geb. Holwerd
22 dec. 1849, overl. Oudkerk 25 juni 1938, dochter van Jacob Baukes, arbeider, en Froukje
Johannes Smits.
Uit dit huwelijk:
1. Froukje, geb. Stlens 8 aug. 1879, overl. Vlieland 5 febr. 1959; t r . Leeuwarderadeel
20 mei 1905 Foeke Schaafsma, geb. Tietjerk 19 okt. 1880, veehouder, overl. Groningen 29
juli 1938, zoon van Hendrik Foekes, timmerman, en Trijntje Annes Fijma.
2. Klaas, volgt XIoo.
3. Fennigje, geb. Stiens 19 nov. 1883; t r . Leeuwarderadeel 9 mei 1917 Hessel Heslinga,
geb. Achlum 27 maart 1882, overl. Giekerk 27 nov. 1958, zoon van Jan, kooltjer, en Antje
Oosterbaan. /Oenkerk/
4. Jacob, geb. Stiens 13 juni 1887, overl. ald. 27 juni 1889.
5. Jacob, geb. Stiens 25 juli 1897, overl. ald. 16 jan. 1908.
XIoo. KLAAS SIKKES HEMPENIUS, geb. Stiens 28 jan. 1881, kaasmaker, overl. Bergum 1
aug. 1965; t r . Lijsberth Koetstra, geb. Minnertsga 24 sept. 1884, overl. Wartena 4 aug. 1944,
dochter van Tjerk, arbeider, en Aukje Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1. Sikke, volgt Xllrr.
2. Tjerk, volgt XIIss.
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X l l r r . SIKKE HEMPENIUS, geb.Hallum 25 febr. 1907, smid,technisch installateur; t r . Idaarderadeel 18 okt. 1928 Klaaske Kooistra, geb. Suawoude 4 jan. 1909, overl. Wartena 18 dec.
1966, dochter van Jelle Abrahams, boer, en Anna Sixma. / W a r t e n a /
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt XlIIrr.
2. Jelle, geb. Wartena 11 juli 1933.
3. Elisabeth Anna, geb. Wartena 28 sept. 1935; t r . Idaarderadeel 29 april 1960 Klaas
Tette Veenstra, geb. Oudkerk 6 dec. 1935, werkmeester, zoon van IJsbrand, boer, en Reino
Paulusma, /Heerenveen/
4. Bram, volgt XIIIss.
5. Anna Elizabeth, geb. Wartena 22 juli 1945; t r . Idaarderadeel 6 nov. 1968 Kornelis Leis t r a , geb. Noordbergum 15 aug. 1944, onderwijzer, zoon van Marten, boer, en Rinske Sikma.
/Drachten/
x n i r r . KLAAS HEMPENIUS, geb. Wartena 10 mei 1929, technisch hoofdambtenaar; t r . Heerenveen 5 juli 1955 (huw. door echtscheiding ontbonden 1972) Dirkje Johanna Kuindersma,
geb. Warga 20 mei 1932, dochter van Piet, bakker, en Anna Boonstra. /Heerenveen/
Uit dit huwelijk:
1. Anna Klaske, geb. Drachten 12 febr. 1957.
2. Klaske Anna, geb. Drachten 17 juni 1961.
XIIIss. BRAM HEMPENIUS, geb. Wartena 28 dec. 1940, beheerder bankfiliaal; t r . Leeuwarden 25 nov. 1965 Minke Froukje van der Meulen, geb. Leeuwarden 16 febr. 1943, dochter van
Johannes, chauffeur, en Pìeterdiena Koops. /Hardegarijp/
Uit dit huwelijk:
1. Sikke, geb. Leeuwarden 22 mei 1967.
2. Johan, geb. Leeuwarden 13 dec. 1968.
XIIss. TJERK HEMPENIUS, geb. Hallum 5 jan. 1909, monteur; tr. 4 mei 1932 Janna Elisabeth Hornstra, geb. Harlingen 17 nov. 1906, dochter van Sieger, exportslachter, en Johanna
Miedema. /Drachten/
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Tjerk, volgt XHItt.
2. Johan Sieger, volgt XIIIuu.
XHItt. KLAAS TJERK HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 31 jan. 1934, werktuigbouwkundige; t r .
Leeuwarden 26 juni 1961 Akke Snoek, geb. Leeuwarden 18 mei 1938, dochter van Haije, m a gazijnbediende, en Jeltje Woelinga. / T i e t j e r k /
Uit dit huwelijk:
1. Tjerk Hayo Johannes, geb. Drachten 28 mei 1962.
2. Harriët Jeltje Elizabeth, geb. Leeuwarden 12 april 1965.
3. Janna Siegrid Margaretha, geb. Leeuwarden 19 mei 1966.
XIIIuu. JOHAN SIEGER HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 12 sept. 1936, schoonmaker; t r . Leeuwarden 26 maart 1959 Jannigje Bosma, geb. Leeuwarden 2 sept. 1933, dochter van Sijtze,
bode, en Tietje de Jong. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Titia Janna Elisabeth, geb. Leeuwarden 8 juni 1962.
2. Elisabeth Janna, geb. Leeuwarden 17 mei 1965.
VHIh. AGE GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Wartena 7 maart 1787, schipper, overl. ald. 14
m a a r t 1870; t r . Wartena 20 mei 1810 Schouwtje Rientzes Schoustra, geb. Rauwerd?, overl.
Wartena 18 juli 1869, dochter van Rients Theunis, arbeider, en Aafke Sijmens.
Uit dit huwelijk:
1. Baukje, geb. Warstiens 30 juni 1811, overl. Wartena 10 mei 1873; t r . Idaarderadeel
26 mei 1842 Kornelis Minzes Visser, geb. Wartena 14 febr. 1805, visser, overl. ald. 14 juli
1853, zoon van Minze Kornelis, visser, en Trijntje Abrahams Veenema.
2. Aafke, geb. Wartena 25 sept. 1813, overl. ald. 18 mei 1890; t r . Idaarderadeel 21 mei
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1841 Auke Arents Kalsbeek. geb. Wartena 5 nov. 1812, boerenknecht, overl. Eernewoude 19
juni 1893. zoon van Arend Alberts, arbeider, en Aaltje Martens de Boer.
3. Rients, volgt IXu.
4. Klaaske, geb. Wartena 4 okt. 1819, overl. . . . ; t r . Leeuwarderadeel 23 mei 1844 Douwe
Postma Faber, geb. Swichum 12 april 1820, boerenknecht, overl. Goutum 17 okt. 1904, zoon
van Tetman Jans, arbeider, en Trijntje Douwes Douwsma.
5. Lolkje, geb. Wartena 4 sept. 1822, overl. Hijlaard 6 juli 1897; t r . Bolsward 14 okt. 1855
Gialt Jelkes de Vries, geb. Ureterp 10 jan. 1818, schipper, overl. Wartena 10 juni 1873, zoon
van Jelke Gialts, schipper, en Gepke Pieters Sijtsema.
6. Gerharduske, geb. Wartena 17 okt. 1825, overl. ald. 21 jan. 1859; t r . Idaarderadeel
23 jan. 1847 Korneliske Regnerus Scinstra, geb. Grouw 27 juli 1820, schippersknecht, overl.
Wartena 30 jan. 1882, zoon van Regnerus Wijbes, schipper, en Sjoerdtje Rinzes de Jong.
7. Gerardus, geb. Warga 3 dec. 1829, schipper, overl. ald. 30 dec. 1886.
IXu. RIENTS AGES HEMPENIUS, geb. Wartena 27 mei 1816, schipper, overl. ald. 13 febr.
1908; t r . (1) Idaarderadeel 21 mei 1841 Antje Tjerks Spiekstra, geb. Wartena 19 juni 1820,
overl. ald. 18 juli 1852, dochter van Tjerk Sjoerds, boer, en Sjoukje Pieters Hiemstra; t r .
(2) Idaarderadeel 24 aug. 1853 Grietje Ulbes Visser, geb. Wartena 10 okt. 1813, overl. Oldeboorn 24 mei 1872, dochter van Ulbe Berends, timmerman, en Neeltje Durks de Jong.
Uit het eerste huwelijk:
1. Schoutjc, geb. Wartena 8 febr. 1842, overl. ald. 19 mei 1842.
2. Tjerk, volgt Xcc.
3. Schouwtjc, geb. Wartena 3 aug. 1845, overl. Rijperkerk 8 juli 1931; t r . Tietjerksteradeel 19 mei 1866 Pieter Baukes van der Ploeg, geb. Engwierum 3 dec. 1838, arbeider, overl.
Rijperkerk 23 mei 1920, zoon van Bauke P i e t e r s , kooiker, koemelker, en Rinske Sijtzes
Kooistra.
4. Sjoukje, geb, Wartena 27 febr. 1848, overl. ald. 11 maart i852.
5. Age, volgt Xdd.
Xcc. TJERK RIENTSES HEMPENIUS, geb. Wartena 24 mei 1843, schipper, overl. ald. 22
febr. 1927; tr. Idaarderadeel 31 aug. 1872 Baukje Harmens de Haan, geb. Garijp 16 nov. 1850,
overl. Wartena 24 dec. 1937, dochter van Harmen Foppes, arbeider, en Jantje Sjoerds Feijema.
Uit dit huwelijk:
1. Rients, geb. Bergum 19 juli 1873, overl. Wartena 29 juni 1877.
2. Harmen, volgt XIpp.
3. Age, geb. Wartena 17 febr. 1877, winkelier, overl. ald. 19 febr. 1921; t r . Idaarderadeel 21 mei 1904 Rinske Feenstra, geb. Wartena 21 dec, 1876, overl. . . . , dochter van Wijtse
Gerrits, winkelier, en Grietje Martens Veenema; zij h e r t r .
4. Antje, geb. Wartena 16 jan. 1879, overl. Leeuwarden 1 febr. 1951; tr. Idaarderadeel
25 okt. 1900 Hotze Jonker, geb. Wartena 16 mei 1876, bakker, overl. ald. 19 mei 1940, zoon
van Tjerk Tjerks, kastelein, en Hijlkje Hotzes Simonides.
5. Jantje, geb. Wartena 25 nov. 1880, overl. ald. 17 mei 1965; tr. Idaarderadeel 9 mei
1907 Johannes Gerrits Adema, geb. Garijp 27 juli 1881, arbeider, zoon van Gerrit Gerrits,
arbeider, en Antje Johannes de Graaf. / G a r i j p /
6. Schoutje, geb. Wartena 25 aug. 1883, overl. Warstiens 12 juni 1914; tr, Idaarderadeel 9 mei 1907 Klaas Elzinga, geb. Garijp 6 sept. 1883, arbeider en koster, overl. Wirdum
14 okt, 1958, zoon van Gooitzen, arbeider, en Sophia Ludzers Binnema; hij h e r t r . Hinke van
der Veen en Eelkje Zijlstra.
7. Rients. geb. Wartena 10 okt. 1885, onderwijzer, overl. Leeuwarden 5 febr. 1970; tr.
(1) Nieuw- en St. Joosland 5 mei 1915 Wilhelmina van Leerdam, geb. Arnemuiden 17 april
1887. overl. Bergum 30 maart 1954, dochter van Jan, bakker, en Grietje van Eenennaam; tr.
(2) Tietjerksteradeel 29 jan. 1958 Antje van der Woude, geb.Oosternijkerk 8 aug. 1899, dochter van Egbert, landarbeider, en Menke Sijens. / B e r g u m /
8. Afke, geb. Warstiens 30 aug. 1887, overl. Bergum 29 aug. 1937; t r . Tietjerksteradeel
31 mei 1913 Aldert Nagel, geb. Stroobos 18 jan. 1887, textielhandelaar, woninginrichter,
overl. Leeuwarden 18 juni 1954, zoon van Jan, brugwachter, en Geertje van der Leest; hij
hertr. Anje Helder.
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9. Lutske, geb. Wartena 6 april 1890, overl. ald. 8 sept. 1947; tr. Idaarderadeel 25 febr.
1911 Ruurd de Graaf, geb. Akkerwoude 22 sept. 1886, winkelier, overl. Leeuwarden 21 okt.
1966, zoon van Aldert J a n s , arbeider, en Antje Sijtses Monsma.
10. Sjoukje, geb. Wartena 18 juli 1893, overl. ald. 3 april 1896.
X 1 W . TiKSUSEÏS. T 5 m v & ì i m ¥ M m S > p b , \Vrc\eiaa,2, a u ^ A S ì ö , kaasmaker; t r . Idaarderadeel 19 juni 1897 Pietje Jelles Wagenaar, geb. Oldeboorn 19 juli 1874, overl. Wartena 13
sept. 1929, dochter van Jelle Christoffels, veehouder, en Martzen Hattums Hoekstra. / W a r tena/
Uit dit huwelijk"(allen geboren te Wartena):
1. Tjerk, geb. 19 okt. 1897, onderwijzer. / W a r t e n a /
2. Martzen, geb. 11 juli 1899; t r . Idaarderadeel 9 okt. 1924 Johannes Sijtsema, geb. Hallum 22 m a a r t 1901, uitvoerder, zoon van Geert, gardenier, en Anneke Borger. /Calgary, Alberta, Canada/
3. Jelle, volgt Xlltt.
4. Boukje, geb. 15 maart 1902; t r . Leeuwarderadeel 7 mei 1924 Tjeerd Faber, geb. Britsum 29 mei 1896, bouwvakker, zoon van Sake, veehouder, en Eelkje Bilstra. /Leeuwarden/
5. Johanna, geb. 12 nov. 1906, huishoudster. / W a r t e n a /
6. Anna, geb. 27 mei 1913, kraamverzorgster. /Wartena/

Gerhardus Ages Hempenius (Xlqq)
Xlltt. JELLE HEMPENIUS, geb. Wartena 10 febr. 1901, veehouder, overl. (gefusilleerd)
Marum 8 dec. 1944; t r . Idaarderadeel 16 sept. 1926 Richtje de Vries, geb. Rottevalle 6 dec.
1901, dochter van Jochum, landbouwer, en Durkje de Boer. /Bakkeveen/
Uit dit huwelijk:
1. Harmen, volgt XIIIvv.
2. Joehum, geb. Haulerwijk 10 juni 1929, overl. Groningen 24 april 1936.
3. Pietje, geb. Bakkeveen 17 mei 1932; t r . Opsterland 6 nov. 1952 Hielke Zandberg, geb.
Donkerbroek 23 nov. 1926, timmerman. /Waskemeer/
4. Durkje, geb. Bakkeveen 14 juni 1934; t r . Opsterland 20 mei 1954 Marten Willem de
Vries, geb. Wijnjeterp 17 april 1929, zoon van Johannes, rijwielhersteller, en Fokje Hoekstra. /Eesterga/
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5. Jochum, volgt XIIIww.
XIIIvv. HARMEN HEMPENIUS, geb. Wartena 20 jan. 1928, veehouder; t r . Opsterland 20 mei
1954 Pietje de Wit, geb. Bakkeveen 21 okt. 1929, dochter van Siete Sake, boerenarbeider, en
Janke de Vos. /Bakkeveen/
Uit dit huwelijk:
1. Janke, geb. Bakkeveen 21 okt. 1955.
2. Richtje, geb. Bakkeveen 23 okt. 1957, overl. Drachten 7 maart 1958.
3. Jelle, geb. Drachten 28 febr. 1960.
XIIIww. JOCHUM HEMPENIUS, geb. Bakkeveen 26 jan. 1938, fabrieksarbeider; t r . Leek 15
juli 1959 Egbertha Kamminga, geb. Leek 28 april 1937, dochter van Johannes enAntje van
der Woude. /Wanswerd a/d Streek/
Uit dit huwelijk:
1. Jelle, geb. Bartlehiem 27 dec. 1959.
2. Antje, geb, Bartlehiem 30 juni 1961.
3. Richtje, geb. Bartlehiem 11 sept. 1962.
4. P e t r a , geb. Leeuwarden 21 sept. 1964.
5. Josephína Durkje Johanna, geb. Leeuwarden 19 febr, 1969.
6. Johannes, geb. Leeuwarden 28 dec. 1970.
7. Harm Siebe, geb. Leeuwarden 8 maart 1973.
Xdd. AGE RIENTSES HEMPENIUS, geb. Wartena 14 mei 1850, schipper, overl. Hijlaard 11
nov. 1926; t r . Baarderadeel 13 mei 1874 Antje Atses Wieringa, geb. Bozum 11 dec. 1843,
overl. Hijlaard 12 jan. 1931, dochter van Atse Baukes, arbeider, en Franskjen Sijbrcns Faber.
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus, volgt Xlqq.
2. Rients, volgt XIrr.
3. Franskje, geb. Bozum 20 dec. 1880, overl, Hijlaard 3 m a a r t 1881.
4. Atze, volgt XIss.
Xlqq. GERHARDUS AGES HEMPENIUS, geb. Wartena 23 aug. 1877, schipper, overl. Hijlaard
27 sept. 1949; t r . Baarderadeel 11 juni 1910 Richtje Jans Idsinga, geb. Weisrijp 14 juli 1879,
dochter van Jan Franzcs, landarbeider, en Antje Reinders Algera. /Hijlaard/
Uit dit huwelijk:
1. Age, volgt XHuu,
2. Jan, geb. Leeuwarden 1 juni 1912, schipper, vlasbewerker. /Hijlaard/
3. Antje, geb. Hijlaard 14 sept. 1913; t r . Baarderadeel 1 mei 1940 Sake Vellinga, geb.
Tictjerk 8 mei 1909, bouwvakker, zoon van Petrus, loswerkman, en Jantje van der Kloet.
/Hijlaard/
4. Rients, volgt XIIvv.
5. Jeltje, geb. Hijlaard 9 nov. 1916; tr. Baarderadeel 10 mei 1939 Siemen Kooistra, geb.
Wouterswoude 20 juni 1914, opperman, zoon van Tamme, veehouder, en Aaltje Zijlstra.
/Jellum/
6. Franskje, geb. Hijlaard 17 juli 1918; t r . Baarderadeel 9 mei 1945 Sijbren Meekma,
geb. Leeuwarden 15 mei 1919, fabrieksarbeider, zoon van Bouke, landarbeider, en Sijbrigje
Lettinga. /Leeuwarden/
7. Atze, volgt XIIww.
8. Ybeltje, geb. Echten 7 jan. 1922; tr. Baarderadeel 12 sept. 1945 Johannes de Groot,
geb. Jorwerd 11 mei 1916, wegwerker, zoon van Anne, veekoopman, en Trijntje Boersma.
/Hijlaard/
XIIuu. AGE HEMPENIUS, geb. Marssum 4 april 1911, assuradeur; t r . Franeker 1 juni 1939
Maria Bouma, geb. Tjum 27 okt. 1909, dochter van Ynze, boer, en Sjerpje Elzinga. / W o r merveer./
Uit dit huwelijk:
1. Sjerpje, geb. Hoorn 16 april 1940; t r . Wormerveer 3 juli 1957 Pieter Slagmolen, geb.
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Zaandam 31 dec. 1938, raffinadeur, zoon van Cornelis Johannes, vertegenwoordiger, en
Chrìstina P o s . / W o r m e r v e e r /
2. Richtje, geb. Wormerveer 16 maart 1943; t r . Wormerveer 18 aug. 1965 Klaas L e e r looijer, geb. Wormerveer 27 nov. 1941, techn. chemicus, zoon van Klaas, timmerman, en
Antje de Boorder. /Rijswijk/
3. Gerhardus, geb. Wormerveer 27 jan. 1946, machinebankwerker; tr. Heerhugowaard
25 nov. 1971 Maria Elízabeth Groot, geb. Heerhugowaard 16 juni 1S50, dochter van Wilhelmus Theodorus, gasfitter, en Duvera Maria Schipper. / W o r m e r v e e r /
4. Ynze Arien, volgt XIIIxx.
5. Jan, geb. Wormerveer 28 dec. 1949, politieambtenaar.
6. Renske, geb. Wormerveer 29 m a a r t 1952, kapster.
XIIIxx. YNZE ARIEN HEMPENIUS, geb. Wormerveer 15 juni 1947, timmerman; t r . Zaandijk
18 mei 1967 Berdina Hester Bort, geb. Zaandam 5 april 1950, dochter van Bastiaan, hoofd
huish.dienst, en Maria Benjamins. / W o r m e r v e e r /
Uit dit huwelijk:
1. Raymond, geb. Zaandam 27 okt. 1967.
2. Barry, geb. Zaandam 16 sept. 1972.
XIIvv. RIENTS HEMPENIUS, geb.Hijlaard 2 april 1915, schipper m . s . Confido; t r . Baarderadeel 1 mei 1940 Geertruida Maas, geb. Gorinchem 2 jan. 1918, overl. Rotterdam 25 juni
1969, dochter van Willem Johannes, schipper, en Dana Anna Touw. /Rotterdam/
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus, volgt XlIIijij.
2. Dana Anna, geb. Obbicht en Papenhoven 2 sept. 1943; t r , Rotterdam 27 dec. 1962 Theo
Kelder, geb. Leeuwarden 21 juni 1935, schipper m. s. Hendrik-T, zoon van Wilhelmus, schipper, en Johanna Mondria. /Appingedam/
3. Richtje, geb. Druten 9 dec. 1949; t r . Rotterdam 30 dec. 1970 Jacob Cornelis Huybrecht
Geervliet, geb. Den Helder 7 nov. 1942, schipper m . s . Akkres, zoon van Huybregt Jan,
schipper, en Johanna Adriana Helmstrijd. /Rotterdam/
4. Willem Johannes, geb. Schiedam 24 mei 1953 (a/b m . s . Confido).
XlIIijij. GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Obbicht en Papenhoven 16 aug. 1941, schipper; tr.
Rotterdam 27 jan. 1962 Jacoba Theresia Kelder, geb. Rotterdam 4 jan. 1940, dochter van
Wilhelmus, schipper, en Johanna Mondria. /Harlingen/
Uit dit huwelijk:
1. Anita Theresia, geb. Rotterdam 24 juni 1964.
2. Sylvia Gerarda, geb. Appingedam 12 juni 1967.
3. Karin Jolanda, geb. Rotterdam 3 sept. 1969.
XIIww. ATZE HEMPENIUS, geb. Hijlaard 18 okt. 1919, werknemer veem; t r . Hennaarderadeel 8 mei 1942 Jetske Joustra, geb. Oosterend 3 aug. 1916, dochter van Yme, loswerkman,
en Gerritje Zijlstra. / O o s t e r b i e r u m /
Uit dit huwelijk:
1 . Gerhardus, volgt XIIIzz.
2. Gerritje, geb. Klooster Lidlum 15 nov. 1945; t r . Barradeel 24 nov. 1966 Douwe Wijnia,
geb. Achlum 3 april 1944, zoon van Yeb, fabrieksarbeider, en Ytje Reinsma. /Kampen/
3. Richtje, geb. Oosterbierum 2 sept. 1949, kleuterleidster.
4. Yme, geb. Oosterbierum 3 m a a r t 1953.
XIIIzz. GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Klooster Lidlum 19 juli 1943, ijzervlechter; t r . Barradeel 27 mei 1964 Sijtske Struiksma, geb. Tzummarum 21 juni 1943, dochter van Haije,
werknemer veem, en Antje Bijlsma. / T z u m m a r u m /
Uit dit huwelijk (allen geboren te Tzummarum):
1. Antje, geb. 30 okt. 1965.
2. Atzc, geb. 12 april 1967.
3. Haije, geb. 22 mei 1968.
4. Jetske, geb. 5 febr. 1970.
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5. Trijntje Gerrie, geb. 23 april 1972.
X l r r . RIENTS AGES HEMPENIUS, geb. Bozum 19 jan. 1879, koemelker, overl. Wartena 24
aug. 1964; t r . (1) Baarderadeel 18 mei 1907 Geertje Witteveen, geb.Marssum 28 maart 1883,
overl. Wartena 23 april 1915, dochter van Grietje; tr. (2) Idaarderadeel 23 jan. 1919 E v e r dina de Jong, geb. Giethoorn 13 febr. 1899, dochter van Gerrit, schipper, en Hendrikje de
Wacht. /Grouw/
Uit het eerste huwelijk:
1. Antje, geb. Wartena 7 april 1908; t r . Idaarderadeel 8 mei 1929 Wobbe van der Heide,
geb. Warga 6 dec. 1905, caféhouder-winkelier, zoon van Oege Jans, gemeentewerkman, en
Tjipkje Poelstra. /Gorredijk/
2. Grietje, geb. Wartena 14 íebr. 1911, overl.ald. 10 mei 1914.
3. Aagje, geb. Wartena 12 jan. 1914; t r . Baarderadeel 25 mei 1938 Ulbe van Dijk, geb.
Britswerd 16 mei 1908, fabrieksarbeider, zoon van Tjerk, arbeider, en Wijtske van de Vegt.
/Leeuwarden/
4. Franskje, geb. Wartena 12 jan. 1914; tr. Idaarderadeel 4 mei 1935 Tjeerd van Eijck,
geb. Surhuisterveen 3 okt. 1910, winkelier, zoon van Jan Tjecrds, arbeider, en Wijtske Bijma. / I t e n s /
Uit het tweede huwelijk:
5. Hendrikje, geb. Wartena 2 maart 1919: tr. Idaarderadeel 11 juni 1942 Douwe Kooistra,
geb. Warga 23 april 1917, magazijnmecster, zoon van Auke, kaasmaker, en Aafkc van Dijk.
/Drachten/
6. Age, volgt XIIxx.
XIIxx. AGE HEMPENIUS, geb. Wartena 2 9 nov. 1921, zuivelbewerker; t r . Idaarderadeel 3
okt. 1946 Minke de liaan, geb. Suameer 17 1'ebr. 1924, dochter van Lieuwe, koemelker, en
Antje de Vries. /Wartena/
Uit dit huwelijk:
1. Rients, geb. Wartena 8 febr. 1948, metaalbewerker.
2. Lieuwe, geb, Wartena 11 febr. 1951, fijnmeehanisch draaier.
3. Antje, geb. Leeuwarden 28 mei 1958.
XIss. ATZE AGES HEMPENIUS, geb. Drachten 15 april 1882, schipper, overl. Leeuwarden
26 aug. 1938; t r . Baarderadeel 15 juni 1912 Haebeltje Bosma, geb. Zwaagwesteinde 28 febr.
1888, dochter van Jan, arbeider, en Antje Jacobs Westra. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Age, volgt XHijij.
2. Jan, volgt XIIzz.
3. Gerhardus, volgt Xllaaa.
XHijij. AGE HEMPENIUS, geb. Ilijlaard 11 dec. 1914, schipper; tr. Leeuwarden 29 meil940
Grietje Renia, geb. Wirdum 19 maart 1919, dochter van Pieter, koopman, en Bjoekje Venema. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Aagje, geb. Wijtgaard 24 dec. 1937, verpleegster. /Leeuwarden/
2. Haebeltje, geb. Leeuwarden 8 jan. 1940; t r . Leeuwarden 10 april 1964 Doekle van der
Schaal, geb. Leeuwarden 1.1 aug. 1937, handelaar, zoon van Leendert, makelaar in aardappelen, en Harmina van de Wind. / F e r w e r d /
3. Atze, volgt XHIaaa.
4. Pieter, volgt XHIbbb.
5. Jan Gerhardus, volgt XIIIccc.
6. Siebold Minne, geb. Leeuwarden 21 maart 1959.
XHIaaa. ATZE HEMPENIUS, geb. Harlingen 30 juli 1941, timmerman; t r . Leeuwarden 26
aug. 1966 Dirkje Agnes de Graaf, geb. Leeuwarden 21 aug. 1944, dochter van Gijsbert, bakker, en Harmke Dijkstra. /Leeuwarden/
Uit dit huwelijk:
1. Agnes Harmke, geb. Leeuwarden 5 april 1968.
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2. Marijke Grietje, geb. Leeuwarden 16 april 1970.
XlIIbbb. PIETER HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 8 okt. 1943, handzetter; t r . Sneek 8 april
1971 Thea Betsy Harkema, geb. Sneek 28 mei 1946, dochter van Albert, bakker, en Bjefke
de Jong. /Leeuwarden/
Kind:
Christiaan Age Albert, geb. Leeuwarden 7 dec. 1971.
XIIIccc. JAN GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 28 mei 1945, zwemonderwijzer;
t r . Leeuwarden 10 april 1970 Antje Klaaske Boelens, geb. Leeuwarden 2 april 1946, dochter
van Minne, hotelhouder, en Henderika de Jong. /Leeuwarden/
Kind:
Susan Hendrika, geb. Leeuwarden 2 jan. 1973.
XIIzz. JAN HEMPENIUS, geb. Grouw 27 jan. 1917, koopman; t r . Almelo 2 okt. 1937 Johanna Woudstra, geb. Emmen 2 jan. 1920, dochter van Rieuwert, grondwerker, en Martje Witveen. / A l m e l o /
Uit dit huwelijk:
1. Ruurd, volgt XlIIddd.
2. Haebeltje, geb. Almelo 22 febr. 1948.
3. Atze, geb. Almelo 5 jan. 1950, inpakker.
XlIIddd. RUURD HEMPENIUS, geb. Almelo 23 aug. 1942, koopman; t r . Almelo 14 dec. 1962
Lambertha Hoekstra, geb. Hoogeveen 1 aug. 1943, dochter van Johannes, koopman, en Trijntje Scholtens. / A l m e l o /
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Almelo 21 aug. 1963.
2. Trijntje, geb. Almelo 1 febr. 1967.
3. Atze, geb. Almelo 14 sept. 1971.
Xllaaa. GERHARDUS HEMPENIUS, geb. Wartena 8 juli 1921, koopman; t r . Leeuwarden 20
jan. 1943 Johanna Hendrika Hoogeboom, geb. Heerenveen 26 dec. 1921, overl. Enschede 8
febr. 1968, dochter van Minne, koopman, en Johanna Griek. / E n s c h e d e /
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geb. Leeuwarden 7 aug. 1941, pedicure. /Velzen-N/
2. Haebeltje, geb. Leeuwarden 4 sept. 1943; t r . Gorkum 15 febr. 1963 Andries Bauke de
Jong, geb. Doetinchem 28 juli 1941, koopman, zoon van Andries Bauke, koopman, etiH.A.
Becks. / E n s c h e d e /
3. Minne, volgt XHIeee.
4. Atsje, geb. Groningen 10 jan. 1953,
XHIeee. MINNE HEMPENIUS, geb. Leeuwarden 27 jan. 1949, koopman; t r . Enschede 26 febr.
1970 Elisabeth Maria van Est, geb. Kampen 6 nov. 1952, dochter v a n L . P . , koopman, en
Maria A. Sneider. / E n s c h e d e /
Kind:
Johanna Hendrika, geb. Enschede 11 febr. 1971.
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