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GENEALOGYSK WURKFORBÂN - FRYSKE AKADEMY 
KOART OERSJOCH OER IT WINTERSKOFT 1973/74 

Myn tinzen geane a lderears t út nei dy wûndermoaije s immerdei fan 3 july 1973, 
doe't wy yn 'e tún fan 'e Kanselarij ôfskie namen fan 'e hear A. van der Wal, oant 
1 july dêrfoar forboun oan it Ryksarchyf. Ofskie fan 'e funksionaris, net fan man-
en-frou Van der Wal, dy't wy nei de tiid noch mei nocht bigroetsje mochten . De 
leden fan ús wurkforbân mochten tige graech oer Mm; soks die wol bliken út it 
t r i jesiferich bidrach (foar de komma fansels), dat ik op in girokaert skriuwe 
mocht om dy út namme fan a l legearre yn 'e wenstige slúf-mei->-ynhâld oer to lang-
jen . Boppedat as aerdichheitsje in (fyn) doek mei de spreuk: "De wrâld is moai, 
de minsken kinne bet ter" . 
J i t r i s in moaije julydei, sneon de 14de. Dy deis hawwe wy in ploech Eastfriezen 
(in grou bus fol) wolkom hjitten yn 'e Doelestrj i t te. Hja hawwe har yn it P r i n s e s -
sehôf de eagen suver út 'e holle sjoen en nei lekker iten to hawwen yn 'e P r i n s e -
tún binne hja t roch ús rounlaet t roch de Fryske lânsdouwe. 
En as nûmer tr i je (it tal ommers fan alle goede dingen) rieden wy op de ynmoaije 
18de augustus meiinoar nei Lytsewierrum, Nijlân, Skettens en Longerhou om dêr 
it moaije oan en yn de âlde ts jerken to bisjen. 
It eigentlikewurk bigoun op 15 septimber, doe't spitigernôch foar in to lyts groep-
lce minsken ús lid Dokter fan Alkmaer spriek oer: "Ben Du i t s -F r i e s -F ranse ver 
binding in het Rodenhuis-Dokter-geslacht en zijn gevolgen". It leit yn 'e bidoeling 
om hjir yn it kommende jierboekje op werom to kommen. 
Fansels wie ús wurkforbân bywêzich yn it iepen hôf op 6 oktober doe't de ú twre i -
ding fan it Akademy-gebou offisieel yn gebrûk nommen waerd. 
Op 17 novimber hawwe de hearen Dull en Terluin ús in tige goed mie i "Heraldyk" 
foarset. 
Op 12 jannewaris wienen wy mar útwykt nei "De Vier Leeuwen" op de Lange-
merkstr j i t te , hwant wy forwachten safolle minsken út it Hempenius-skaei dat ús 
Sawnwâldenseal wol to lyts wêze soe. En se binne kommen en hawwe ús flink 
troch ús ekstra tal Jierboekjes hinne holpen. Tank oan 'e hear Hempenius en frou 
foar har ren meiwurking! 
Op 9 febrewaris wiene wy yn "De Vier Leeuwen" by alderôfgryslikst min waer to 
gast by it Histoarysk Wurkforbân. De hear Van Eyck fan Amsterdam spriek oer 
de âldste Nassau ' s . As foarsit ter fan de Nederlandse Genealogische Vereniging 
hie hy boppedat noch frijhwat genealogysk mater iae l meinommen. 
Sa tuskentroch hawwe wy op 20 oktober, 15 desimber en 9 maer t noch gearkom-
sten hawn en wy hawwe meiinoar to set west oer ynkommen fragen. 
J imme skriuwer hat gans hwat korrespondinsje ôfdien en moat yn dit simmerskoft 
noch in stikmannich brieven ôfdwaen. 
Hy wol bislute mei tank to bringen oan de froulju fan de Akademy, dy't ek dit 
winterjier de stikken sa kreas forsoargen. 

De skriuwer, 
Dronryp, july 1974. A.de Vr ies . 
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FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 
JIERFORSLACH 1973/4 

Doel wie dat wy by gelegenheit fan it Ynternasionael Flaggekongres, dat yn 
1975 yn ús lân halden wurde sil, fan it diel mei flaggen fan it Wapenboek Hes-
man út de Stedsbibleteek to Ljouwert in fotografyske útjefte yn kleuren for-
soargje soenen. Spitigernôch liket it net mooglik hjirfoar de nedige jildmid-
dels byinoar to krijen. Us lid Terluin hat him nou ré forklearre de flaggen 
oer to tekenjen foar in útjefte yn ienfâldiger foarm. 
De doarpsflagge fan Warten waerd fêststeld neffens in ûntwerp fan ús Rie. 
Fierders waerden fragen biandere fan dr. Reklaitis to Marburg a/d Lahn oer 
wapen en flagge fan Fryslân, en fan de he ar en A. Bouhuis op it Hearrenfean, 
J .A.van den Broek to Koudum, L.J.Hylarides to Capelle a/d IJsel, drs . 
J . Vogel to Achel, J.Douwes Isema to Noorden, A.H.Kraak to Stienwyk, dr. 
G. Posthumus to Warnsveld en ir.K. Kleiterp to Velp resp. oer de famyljewa-
pens Bouhuis, Van den Broek, Hylarides, Humalda, Isema, Kraak, Posthumus 
en Van Raalte. 
Foar registraesje waerden fiif wapens oanbean. 
It boek mei oantekeningen fan 1957-1963, dat sûnt j ierren to s i ikwes th ie , 
waerd weromfoun. 

J . Visser, 
Ljouwert, augustus 1974. Skriuwer. 
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GENEALOGIE KLAASESZ 

K1LAÄSESK 

Wapen: gedeeld: rechts de Friese adelaar, links in blauw drie gouden klavers, 
2 en 1. Helmteken een gouden klaver, dekkleden goud en blauw. 
Dit wapen is ontleend aan het bezit van "Herwey" te Ternaard en aan het bur
gemeestersambt . Het wordt sinds ca. 1870 door de familie gevoerd. 

In 1811 nam Jan Klazes, notaris te Dokkum, de naam Klaasesz als familie
naam aan. Hij was de enige getrouwde zoon van Klaas Igles uit Holwerd, een 
vooraanstaand patriot. 
In de nalatenschap van notaris Hernaanus Boekhout Klaasesz werden de ge-
slachtslijsten gevonden van zijn vader Jan Klaasesz en ziin moeder Renske 
Boekhout (kopieën van de hand van mr .P ie te r Christiaan Klaesen in het bezit 
van de schrijver). Volgens deze betrouwbare gegevens was de vader van 
Klaas Igles, Igle Jans, in de Kerstvloed van 1717 woonachtig in eenhoekhuis 
te Holwerd (zie de reëelkohieren onder nr. 14). In het lidmatenregister van 
1711 van de doopsgezinden te Holwerd, Blija en Visbuurt werden o. m. ver
meld Jan Jansen, zijn schoonvader en Jan Claeses, vermoedelijk zijn vader. 
De rechterlijke archieven hebben geen verdere gegevens opgeleverd. De mo
gelijkheid bestaat dat de families zich omstreeks 1711 van Altona bij Ham
burg, waar een kolonie uitgeweken Friese doopsgezinden woonde, te Holwerd 
gevestigd hebben. 
Igle Jans en Klaas Igles behoorden tot de intellectuele en financiële bovenlaag 
van de doopsgezinde gemeente van Holwerd c a . , die aan het einde van de 
achttiende eeuw gereed was om ook buiten eigen kring een belangrijke rol te 
spelen. 
De Bataafse omwenteling en in het bij zonder de gelijkstelling van geloofsover
tuigingen voor de wet openden voor doopsgezinden (en andere "dissenters") 
de mogelijkheid openbare functies te aanvaarden. Een politiek verleden had
den ze niet, alleen hun persoonlijke kwaliteiten telden. 
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Klaas Igles trad in het volle licht van de politiek als voorzitter van het pro
vinciale bestuur van Friesland(1797). Dat zijn optreden geen uitschieter was, 
bewijzen de beroepen van zijn zoon Jan Klazes en verscheidene afstammelin
gen. 

De familie Klaasesz is weinig omvangrijk. De genealogie is uitgebreid met 
de gezinnen van de dochters; deze aanzet tot een parenteel verlevendigt het 
beeld van de familie. 

W. J.Bokma de Boer. 
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Genealogie 

I. IGLE JANS, vermoedelijk in Altona geboren, doopsgezind ged. Holwerd 
door Marten Heeres 24 okt. 1721, leer looier-winkelier; t r . Holwerd 17 jan. 
1722 Dieuke Jans, geb. Altona bij Hamburg 14 juli 1696, doopsgezind ged. 
Holwerd door Syvert Fransen 15 juni 1716, overl. Holwerd 15 mei 1776, 
dochter van Jan Jansen, molenaar en liefdeprediker te Altona, die in 1711 op 
de lidmatenlijst van de doopsgezinde gemeente Blija c. a. voorkomt. 

Uit dit huwelijk o. a.: 
Klaas Igles, volgt II. 

II. KLAAS IGLES, geb. Holwerd april 1736, doopsgezind ged. 30 mei 1757, 
leerlooier, 12 maart 1796 afgevaardigde van het Friese volk, april en mei 
1797 voorzitter van het provinciaal bestuur van Friesland; overl. Holwerd 
22 sept. 1810; t r . ald. 7 okt. 1764 Rixtje Jans, geb. Blija 1742, doopsgezind 
ged. Holwerd 2 juni 1765, overl. ald. 19 dec. 1777, dochter van Jans Post
humus later Unema, boer sinds 1768, eigenaar van Unemasate te Blija, en 
Ytske Lieuwes. 

Uit dit huwelijk: 
1. Igle Klazes, geb. Holwerd 18 juni 1766, doopsgezind ged. 14 april 

1793, gardenier, overl. Ternaard 19 mei 1822. 
2. Ytske Klazes, geb. Holwerd 16 juni 1768, doopsgezind ged. 29 mei 

1791, overl. Ternaard 2 febr. 1849; t r . Holwerd 21 dec. 1788 Jilles Jakobs 
Hayma, geb. Ternaard 1765, mr. verver, overl. Ternaard 16 sept. 1831, 
zoon van Jakob Idses, landbouwer, en Afke Jilles Wiersma. 

Uit dit huwelijk: 
a. Jakob Jilles Hayma, geb. Brantgum 1793, verver; t r . Westdonge-

radeel 23 mei 1826 Ytske Jans Wiersma, dochter van Jan Lieuwes, land
bouwer te Ternaard, en Gaatske Dirks. 

b. Ds.Klaas Jilles Hayma, geb. Holwerd 24 april 1798, doopsgezind 
ged. 25 aug. 1816, studeerde aan de kweekschool voor doopsgezinden te 
Amsterdam, predikant te Oldeboorn 1818-1852, overl. ald. 13 april 1869; 
t r . Utingeradeel 2 juni 1821 Jetske Jetzes Douma. 

c. Rixtje Jilles (Hayma), geb. Holwerd 24 april 1802, jong overl. 
d. Afke Jilles Hayma, geb. Holwerd 24 jan. 1806, overl. ald. 29 juni 

1829. 
e. Emkje Jilles Hayma, geb. Holwerd 3 nov. 1808; t r . Westdongera-

deel 15 mei 1834 Jan Luitjens van der Meulen, geb. Holwerd 1801, mole
naar te Holwerd, zoon van Luitjen Jans Molenaar en Nieske Rintjes Ka-
dijk. 
3. Dieuke Klazes, geb. Holwerd 7 okt. 1770, doopsgezind ged. 28 sept. 

1794, overl. Holwerd 17 jan. 1811; t r . ald. 18 mei 1794 Gerben Hyltjes Koop-
mans, geb. Holwerd 24 nov. 1756, koopman, overl. ald. 21 nov. 1836, zoon 
van Hyltje Gerbens, koopman, en Janke Gerrits (zie voor kwartierstaat J ie r -
boekje 1954, blz. 33-37). 

Uit dit huwelijk: 
a. Gerrit Gerbens Koopmans, geb. Holwerd 2 april 1797, 10 mei 1797 

naam gewijzigd in Klaas Gerbens, mr . bakker te Holwerd, overl. Holwerd 
15 sept. 1834; t r . Dantumadeel 26 april 1818 Foekje Uilkes Dijkstra, geb. 
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Dantumawoude nov. 1793, overl. Holwerd 10 april 1870. 
b. Gerrit Gerbens Koopmans, geb. Holwerd 19 febr. 1799, koopman; 

t r . Westdongeradeel 22 mei 1824 Sjoukje Hessels Hesseling, geb. Hol
werd 1803, dochter van Hessel Jans, landbouwer, en Ytske Lieuwes 
Wiersma. 

e. Rixtje Gerbens, geb. Holwerd 25 maart 1801, jong overl. 
d. Jan Gerbens Koopmans, geb. Holwerd 1805, gardenier; t r . West

dongeradeel 24 juni 1837 Antje Pieters Koopmans, geb. Holwerd 11 aug. 
1812, dochter van Pìeter Hyltjes, mr.wolkammer, en Grietje Jans Jon
ker. 

e. Rixtje Gerbens, geb. Holwerd 27 mei 1806, jong overl. 
f. Rixtje Gerbens, geb. Holwerd 10 okt. 1808, jong overl. 
g. Dieuke Gerbens Koopmans, geb. Holwerd 10 mei 1811; t r . West

dongeradeel 10 mei 1828 Ids Gerrits Bierma, geb. Holwerd 1808, jene
verbrander te Holwerd, zoon van Gerrit Idses, jenever brander, en Geertje 
Gerlof s. 
4. Jan Klazes, volgt III. 
5. Rixtje Klazes, geb.Holwerd 5 dec. 1777, doopsgezind ged. 2 mei 1813, 

overl. ald. 11 sept. 1845; t r . 1) ald. 2 nov. 1800 Hauke Jans Bergmans, geb. 
Holwerd 25 okt.1772, mr. verver-glazenmaker, overl. ald. 14 juli 1812, zoon 
van Jan Servazes en Minke Haukes; t r . 2) Westdongeradeel (Holwerd) 13 mei 
1813 Johan Gerks Bouma, geb. Holwerd 1770, winkelier, overl. Holwerd23 
okt. 1846, zoon van Gerk en Eelckje. 

Uit het eerste huwelijk: 
a. Jan Haukes Bergmans, geb. Holwerd 9 febr. 1801, verver, t r . 

Westdongeradeel 17 mei 1823 Sjoukje Jans Wiersma, geb.Berlikum 1801, 
dochter van Jan Lieuwes, landbouwer Ternaard, en Gaatske Dirks. 

b. Klaas Haukes Bergmans, geb. Holwerd 16 jan. 1803, mr. schoen
maker te Holwerd; t r . Westdongeradeel 1 juni 1824 Sytske Hiddes Koop
mans, geb. Ternaard 1805, dochter van Hidde Takes, koopman, en Rixtje 
Klazes Sipma. 

c. Yme Haukes Bergmans, geb. Holwerd 17 okt. 1806, gardenier; t r . 
Westdongeradeel 14 mei 1836 Aaltje Johannes Stolts, geb. Stiens 1800, 
dochter van Johannes Samuels, mr . schoenmaker, en Aaltje Pieters Sip
ma. 

d. Minke Haukes Bergmans, geb. Holwerd 24 dec. 1808; t r . West
dongeradeel 15 mei 1834 Gerben Willems Hoekstra, geb. Zwaagwesteinde 
1808, gardenier, zoon van Willem Gerbens en Akke Reins de Jong. 

III. JAN KLAZES KLAASESZ, geb. Holwerd 28 juli 1773, notaris te Dokkum 
1809-1818, daarna te Ternaard tot 1848. Bij K.B. van 22 juni 1816 secreta
r i s van Westdongeradeel tot 1843. Eigenaar van "Herwey" te Ternaard, 
overl. ald. 24 aug. 1856; t r . Dokkum 28 jan. 1810 Renske Harmanus Boek-
hout, geb. Dokkum 18 juni 1788, overl. Ternaard 25 april 1846, dochter van 
Hermanus, tamboer en stadsomroeper, en Rienkje Rinks. 

Uit dit huwelijk: 
1. Harmanus Boekhout Klaasesz, geb. Dokkum 13 nov. 1810, notaris te 

Ternaard 1836-1872 (zie uitvoeriger de aantekening: Hermanus Boekhout 
Klaasesz op Herwey, blz. 23), overl. ald. 8 okt. 1876. 
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Rixtje Klaasesz 
1813-1892 (IQ-3) 

3. Rixtje Klaasesz, geb. Dokkum 9 nov. 1813, overl. Ternaard 5 aug. 
1892; t r . ald. 7 sept. 1837 Klaas Durks Monsma, geb. Ternaard 12 jan. 1804, 
landbouwer, overl. ald. 14 okt. 1856, zoon van Durk Klazes, landbouwer, en 
Ytske Heslings. 

Uit dit huwelijk: 
a. Renske Monsma, geb. Ternaard 7 sept. 1838; t r . Westdongeradeel 

26 mei 1859 Dirk Jans Grasma, geb. Ternaard 4 okt. 1836, landbouwer, 
overl. ald. 18 nov. 1919, zoon van Jan, landbouwer, en Akke Dirks 
Monsma. 

b. Ytske Monsma, geb. Ternaard 7 jan. 1841; t r . Westdongeradeel 
22 mei 1862 Kornelis Heemstra, geb. Hantumhuizen 25 april 1841, land
bouwer, gaan in 1896 naar de Ver. Staten van Amerika, zoon van Klaas 
Kornelis, landbouwer te Ternaard, en Grietje Marnes Hiemstra. 

c. Dirk Monsma, geb. Ternaard 26 sept. 1843, gardenier ald. ; t r . 
Westdongeradeel 21 juli 1864 Saakje Dijkstra, geb. Nes W.D. 8 jan. 1844, 
overl. ald. 27 aug. 1877, dochter van Pieter Gerri ts , graanhandelaar, 
en Trijntje Wiggers Heerma. 

d. Jan Monsma, geb. Ternaard 29 juni 1846, overl. ald. I d e e . 1863. 
e. Akke Monsma, geb. Ternaard 19 okt. 1849; t r . Westdongeradeel 

14 juni 1870 Wigger Dijkstra, geb. Nes W.D. 30 sept. 1845, koopman, 
overl. ald. 13 juli 1897, zoon van Pieter Gerrits , koopman, en Trijntje 
Wiggers Heerma (zie IIIb-c). 
4. Jacob Klaasesz, volgt IVb. 
5. Rienkje Klaasesz, geb. Dokkum 26 april 1817, overl. Holwerd 13 nov. 

1894; t r . Westdongeradeel 9 juli 1840 dr.Bokke Bokma de Boer, geb. Hantum
huizen 25 mei 1813, promoveerde 18 juni 1834 aan de Universiteit te Gronin
gen, geneesheer te Ternaard en Holwerd, lid van de provinciale staten van 
Friesland 1865-1871, sinds 1842 eigenaar van "De Spijker" te Ternaard, 
overl. Holwerd 27 dec. 1889, zoon van Petrus Voorhoek de Boer, landbouwer, 
grietenij-ontvanger van Westdongeradeel, en Neeltje Bokma (dochter van de 

Harmanus Boekhout Klaasesz 
1810-1876 (III-1) 

2. Klaas Klaasesz, volgt IVa. 
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dr. Bokke Bokma de Boer Rienkje Klaasesz 
1813-1889 1817-1894 (1TI-5) 

Holwerder Maire Bokke Dirks Bokma (zie genealogie De Boer-Workum Gens 
Nostra 1968-1969). 

Uit dit huwelijk: 
a. Prof. dr. Petrus de Boer, geb. Ternaard 14 dec. 1841, promoveer

de aan de Universiteit te Utrecht cum laude 28 nov. 1866 wis- en natuur
kunde, summa cum laude 29 juni 1867 geneeskunde, hoogleraar in de 
plantkunde aan de Universiteit te Groningen 1871-1890, overl. Groningen 
3 april 1890; t r . 's-Gravenhage 27 juli 1876 Anna Elizabeth Maria de Vos 
van Nederveen Cappel, geb. Utrecht 26 nov. 1853, overl. Groningen 25 
mei 1891, dochter van mr.Cornelis Lodewijk de Vos, heer van Neder
veen Cappel, raadsheer en president van de Hoge Raad der Nederlanden, 
en Anna ElisabethMaria Gravestein (zie genealogie de Vos tot Nederveen 
Cappel, Ned. Patriciaat, deel 5q-1973). 

b. Neeltje de Boer, geb. Ternaard 23 mei 1843, overl. 's-Gravenha
ge 2 jan. 1931. 

c. Mr. Jan Klaasesz de Boer, geb. Ternaard 7 juli 1845, notaris te 
Witmarsum, overl. ald. 9 juli 1902; t r . Westdongeradeel 8 aug. 1870 
Atje Valentyna Jellema, geb. Leeuwarden 9 mei 1846, dochter van Tam
me Esgers en Grietje Reeling. 

d. Trijntje de Boer, geb. Ternaard 27 maart 1848, overl. 's-Graven
hage 1907; t r . Westdongeradeel 8 aug. 1870 dr.Bartholdus Meilink, geb. 
Heerde 1838, directeur H.B.S. te Kampen, zoon van Jan Gerrit, onder
wijzer, en Aaltje Johanna ten Klooster. 

e. Dr.Anne Hobbes de Boer, geb. Ternaard 26 maart 1851, genees
heer te Assen, overl. ald. 27 mei 1932; t r . Dokkum 31 mei 1888 Ymkje 
de Vries, geb.Dokkum 17 maart 1866, overl. Assen 1 mei 1933, dochter 
vanDoederus, koopman, en Grietje Helder. 

f. Renske de Boer, geb. Ternaard 21 maart 1852; t r . Ferwerderadeel 
8 aug. 1876 ds. Hendrik Nieuweg, geb. Feerwerd (Gr.) 19 juli 1848, herv. 
predikant 1870 Hoogebeintum, 1880 Garnwerd-Oostum, 1881 Diever, 
1886 Beilen, 1890-1907 Zuidwolde, overl. Groningen 26 jan. 1911, zoon 
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van ds. Jacob Santee, predikant, en Roelina Boerman. 
g. Mr. Frans Diderikus de Boer, geb. Ternaard 14 juli 1858, kan

tonrechter te Zuidhorntot 1928, overl. Groningen 29 jan. 1938. 
6. Dieuke Klaasesz, geb. Ternaard 11 sept. 1818, overl. ald. 29 aug. 1826. 
7. Jetske Klaasesz, geb. Ternaard 21 maart 1821, overl. Lancaster 

N.Y. , U.S.A. 1877; t r . Westdongeradeel 20 dec. 1841 dr . Jacob Worp van 
Peyma, geb. Ternaard 8 sept. 1817, overl. Lancaster N.Y. 1889 (zie genea
logie Worp van Peyma). 

e' ^ 
i '<* v $ 

dr. Jacob Worp van Peyma 
1817-1889 

Jetske Klaasesz 
1821-1877 (in-7) 

ald. 19 sept. 1893. 
Jilles Klaasesz, volgt IVc. 
Jan Klaasesz, geb. Ternaard 15 mei 1824, overl. 
Frederik Ignatius Klaasesz, volgt IVd. 
Dieuke Klaasesz, geb. Ternaard 26 aug. 1827, overl. 's-Gravenhage 
1905; t r . Westdongeradeel 14 sept. 1847 ds. Albertus Bokma de Boer, 

geb. Leeuwarden 7 sept. 1816 herv. predikant 1842 Foudgum en Raard, 1845 
Langweer, 1856 Nes en Wierum, 1882 emeritus, overl. 's-Gravenhage 15 
jan. 1904, zoon van Jan Mindert Alberts, cichoreifabrikant en plv. vrede
rechter te Leeuwarden, en Jetske Bokma (zie genealogie Bokma de Boer 
Jierboekje 1970). ' 

9. 
10. 
11. 

26 jan. 

O 

ds. Albertus Bokma de Boer 
1816-1904 

Dieuke Klaasesz 
1827-1905 (III-11) 
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12. Sjoukje Maria Diderika Klaasesz, geb. Ternaard 11 juli 1830, overl. 
Hoogersmilde 9 april 1855; t r . Westdongeradeel 8 mei 1851 ds.Adrianus Bar-
tholomeus van Kuyk, geb. Ruurlo 18 april 1822, doopsgezind predikant 1850 
Hoogersmilde, 1863 Ooster-Nijkerk, 1880 Blokzijl, overl. ald. 6 jan. 1884, 
zoon van ds. Jacobus, doopsgezind predikant, en Helena Nibbelink (zie genea
logie van Kuyk, Ned. Patriciaat, deel VII), zie tevens Vf). 

ds.Adrianus Bartholomeus van Kuyk 
1822-1884 

Sjoukje Maria Diderika Klaasesz 
1830-1855 (III-12) 

Ter-

Ter-
Hiltje 

•^b-K 

IVa. KLAAS KLAASESZ, geb. Dokkum 23 mei 1812, landbouwer te Ternaard, 
overl. ald. 27 mei 1860; t r . Westdongeradeel 16 mei 1839 Jantje Monsma, 
geb. Ternaard 8 maart 1813, overl. ald. 17 jan. 1900, dochter van Durk Kla-
zes, landbouwer, en Ytske Heslings (zie III-3). 

Uit dit huwelijk: 
l .RinskeKlaasesz,geb. Ternaard 1 

aug.1840, overl. Groningen 7 okt.1912; 
tr . Westdongeradeel 21 juli 1864 Jakob 
Heer inga, geb. Ooster-Nijkerk 8 okt. 
1838, hoofd der school te Ternaard 
sinds 1 sept. 1885, leraar aandeRijks-
kweekschool en arrondissements
schoolopziener te Groningen, overl. 
ald. in het Doopsgezinde Gasthuis 21 
april 1925, zoon van Gerrit Jakob, 
boer, en Tietje Pieters Posthumus. 

Uit dit huwelijk: 
a. Tytje Heer inga, geb. 

naard 2 mei 1865. 
b. Klaas Heeringa, geb. 

naard 23 sept. 1867; t r . 
Klaasesz (zie verder Va-2). 

c. Jantje Heeringa, geb. 
d. Gerrit Heeringa, geb. 
e. Dirk Heeringa, geb. Ternaard 16 aug. 1879. 

2. Dirk Klaasesz, volgt Va. 

Jantje Monsma 
1813-1900 

Ternaard 4 sept. 1871. 
Ternaard 6 april 1875. 
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3. Ytske Klaasesz, geb. Ternaard 22 okt. 1846, overl. Franeker 7 juli 
1933; t r . Westdongeradeel 25 sept. 1879 Rients Koopmans, geb. Wijnaldum 
24 maart 1847, koopman, overl. Franeker 9 mei 1929, zoon van Pieter Pie-
te r s , koopman, en Janke Jans Heddinga; wednr. van Janke Gerkema. 

4. Jan Klaasesz, volgt Vb. 

Va. DIRK KLAASESZ, geb. Ternaard 19 febr. 1843, landbouwer, overl. ald. 
30 april 1875; t r . Westdongeradeel 14 sept. 1870 Trijntje Broekens, geb. Ter
naard 30 sept. 1845, overl. Indianapolis TJ.S.A. , dochter van Marten Gerben, 
mr. wagenmaker, en Hiltje Renses Spoelstra; Trijntje Broekens hertr . Klaas 
Postma, zij kregen 6 kinderen: Anna, Jan, Sjoerdje, Martha, Minnie en Wiebe 
en vertrokken met uitzondering van Hutje Klaasesz (zie Va-2) naar Indiana
polis U.S.A. in 1896. 

j -*>* JÉ^X 

Dirk Klaasesz 
1843-1875 (Va) 

Trijntje Broekens 
1845-

K 

Uit dit huwelijk: 
1. Een levenloos geb. zoon, 

Ternaard 3 dec. 1872. 
2. Hiltje Klaasesz, geb. Ter

naard 28 jan. 1875, overl. De Bilt 
14 maart 1962; t r . Westdongera
deel 2 aug. 1897 dr. Klaas Heerin-
ga, geb. Ternaard 23 sept. 1867, 
promoveerde aan de Universiteit 
te Groningen 1897, Rijksarchiva
ris te Middelburg 1911, te Utrecht 
1921 (K.B. 9 febr. 1921) tot 1 jan. 
1933, overl. De Bilt 22 dec. 1944, 
zoon van Jakob, schoolopziener te 
Groningen, en Rinske Klaasesz (zie 
IVa-1). 

Uit dit huwelijk: 
a. Renske Heeringa, geb. Ternaard 23 dec. 1898. 
b. Jacob Dirk Heeringa, geb. Ternaard 17 aug. 1903 
c. Dirk Klaas Heeringa, geb. Ternaard 20 okt. 1906, 

Hiltje Klaasesz en dr. Klaas Heeringa 
1875-1962 (Va-2) 1867-1944 
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Vb. JANKLAASESZ, geb. Ternaard 2 jan. 1849, secretaris van Lemsterland 
tot 1 jan. 1913, overl. Lemmer 4 juni 1914; t r . Oostdongeradeel 15 nov. 1876 
Ytje Stiensma, geb. Ooster-Nijkerk 4 sept. 1850, overl. Leeuwarden 29 febr. 
1940, dochter van Siebren Ymes, landbouwer, en Hiske Durks Hartmans. 

Jan Klaasesz 
1849-1914 (Vb) 

•t •???•.*&, 

Ytje Stiensma 
1850-1940 

Uit dit huwelijk: 
1. Klaas Klaasesz, volgt Vla. 
2. Hiske Klaasesz, geb. Lemmer 18 juni 1881, overl. ald. 19 okt. 

Vla. KLAAS KLAASESZ, ar ts , geb. Lemmer 10 aug. 1877, geneesheer te 
IJlst 1906-1915, vanaf 1933 controlerend geneesheer Rijksverzekeringsbank 
te Leeuwarden, overl. Olterterp 30 sept. 1951; t r . Lemsterland 17 febr.1906 
Geertruida Agatha Spannenburg, geb. Lemmer 25 jan. 1881, overl. Leeuwar
den 29 april 1966, dochter van Sijbrand, secretaris van het waterschap Zeven 
Grietenijen en de Stad Sloten te Lemmer, en Minke van der Wal. 

Uit dit huwelijk: 

Geertruida Agatha Spannenburg 
1881-1966 

en 
Klaas Klaasesz 
1877-1951 (Vla) 

mr. Jan Klaasesz 
geb. 1907 (Vila) 

14 



Vila. MR. JAN KLAASESZ, geb. IJlst 5 febr. 1907, 1946-1947 hoofd van de 
administratie van Unesco, 1947-1949 burgemeester van Wageningen, 1949-
1956 gouverneur van Suriname, 1956-1 maart 1972 Commissaris der Koningin 
in Zuid-Holland, aug. 1973-maart 1974 voorzitter van de Oosters chelde-
commissie; t r . Groningen 23 sept. 1933 Leentje Hendrika de Bruyne, geb. 
Middelburg 14 sept. 1902, dochter van Lein, koopman, en HelenadeKeijzer. 
/Voorschoten/ 

Uit dit huwelijk: 

Villa. MAARTEN KLAAS JAN KLAASESZ, geb. Groningen 6 maart 1941, 
ambtenaar gemeente-secretarie te Noordwijkerhout; t r . Zeist 16 aug. 1969 
Marie José Deleij, geb. Dordrecht 21 juli 1939, onderwijzeres 1. o . , dochter 
van Joseph Jacobus Maria, accountant, en Cornelia HubertinaGeradinaBecht. 
/Noordwijkerhout/ 

IVb. JACOB KLAASESZ, geb. Dokkum 18 febr. 1815, apotheker te Steenwijk; 
overl. Steenwijk 26 okt. 1897; t r . ald. 18 dec. 1836 Zwaantje Oosterlo, geb. 
Steenwijk 28 mei 1814, overl. ald. 23 maart 1887, dochter van Roelof Klaases, 
mr . bakker, en Dieuke 

Jacob Klaasesz 
1815-1897 (IVb) 

Uit dit huwelijk: 
1. Rensia Klaasesz, geb. Steenwijk 18 sept. 1837, overl. ald. 6 dec. 1906; 

t r . ald. 9 nov. 1865 Tiemen ten Brink, geb. Blesse 20 aug. 1836, apotheker 
te Steenwijk, overl. Havelte 21 nov. 1901, zoon van ds.Hendrik, doopsgezind 
predikant, en Woutertje Keulen. 

2. Roelof Klaasesz, volgt Vc. 
3. Jan Klaasesz, volgt Vd. 
4. Dieuke Klaasesz, geb. Steenwijk 5 april 1843, overl. Arnhem 6 aug. 

1929; t r . Steenwijk 12 nov. 1863 Gerard Hovens Gréve, geb. Steenwijk 30 dec. 
1836, uitgever van de Steenwijkse Courant, overl. Geel (België) 23 jan. 1904, 
zoon van ds.Koenraad, doopsgezind predikant, en Elizabeth Maas (zie genea
logie Hovens Gréve, Ned. Patriciaat, deel XXX en XXXI). 

5. Hermanus Klaasesz, volgt Ve. 
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6. Johannes Klaasesz, geb. Steenwijk 21 april 1851, vervener, eigenaar 
van een veenboerderij te Eesveen, overl. Steenwijk 10 juli 1933; t r . Steenwijk 
19 jan. 1888 Helena Jacoba van Kuijk, geb. Hoogersmilde 29 juni 1853, overl. 
Steenwijk 18 april 1933, dochter van ds. Adrianus Bartholomeus, doopsgezind 
predikant het laatst in Blokzijl, en Sjoukje Maria Diderika Klaasesz (zie 
ni-12). 

Vc. ROELOF KLAASESZ, geb. Steenwijk 11 dee. 1838, apotheker te Semarang 
N.O.I . 1872-1881 (na zijn vertrek, om gezondheidsredenen, blijft de apo
theek onder zijn naam bestaan en wordt in 1913 omgezet in N.V.Apotheek en 
Fabriek R. Klaasesz en Co.), overl. Steenwijk 29 nov. 1891; t r . 1) Semarang 
N. O. I. 22 dec. 1878 Anna Polona Groenewout, geb. Semarang N.O.I. 26 maart 
1855, overl. Zwolle 28 sept. 1889, dochter van Mathijs Eduard, administra
teur, en Susanna WilhelminavonHaack; t r . 2) Steenwijk 26 mei 1891 Pompeja 
Heblia Hendrika Cramer von Baumgarten, geb. Ten Boer (Gr.) 14 febr. 1845, 
overl. Leeuwarden 3 okt. 1924, dochter van ds.Bernardus Johannus, predi
kant, en HermaniaCorneliaTjassens Keiser (zie de genealogieën Cramer von 
Baumgarten en Keiser, Ned. Patriciaat, deel I-VU en XXXV). 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Susanna Wilhelmina Klaasesz, geb. Semarang N.O.I. 7 sept. 1879, 

overl. Zeist 15 maart 1956; t r . 1) Amsterdam 27 dec. 1909 Frederik Willem 
Anton Korff, geb. Amsterdam 19 maart 1882, directeur scheepvaartmaat
schappij "Bestevaer", overl. Sloten (N.H.) 13 oktober 1918, zoon van Justus 
Christiaan Theodorus, koopman, en Maria Wilhelmina Grentzebach; t r . 2) 
Alexander Leonard Godefroi van Bunge, geb. Deventer 23 nov. 1861, overl. 
Zeist 10 dec. 1939; t r . 3) Zeist 22 okt. 1940 Thomas Jan van der Zeeuw, geb. 
Leiden 14 jan. 1875, overl. Zeist 12 nov. 1946, zoon van Kornelis en Johanna 
Catharine Alt. 

2. Anna Roelina Klaasesz, geb. Steenwijk 3 okt. 1882, overl. ' s -Gra-
venhage in het doopsgezinde rusthuis 30 nov. 1965; t r . Groningen 17 dec. 1906 
Popko Berend Westerhuis, geb. Uithuizen 22 sept. 1882, arts te Leeuwarden, 
overl. ald. 28 dee. 1931, zoon van Berend, wijnhandelaar, en Luiktje de Cock 
Rouaan (zie Ommelander geslachten; het nageslacht van Jacob Sijbolts en 
Geertruid Cornelis, VII 69). 

Uit dit huwelijk: 
a. Bernard Westerhuis, geb. Groningen 1 okt. 1907. 
b. Roelof Pompejus Westerhuis, geb. Leeuwarden 20 nov. 1908. 
c. Anna Polona Louise Westerhuis, geb. Leeuwarden 10 okt. 1910. 

3. Jacoba Zwanitta Klaasesz, geb. Steenwijk 3 dec. 1884, overl. Naar
den 12 nov. 1972; t r . Tegal N.O.I . 16 okt. 1906 Johan Gerard Tjassens Kei
ser , geb. Ter Apel 12 nov. 1881, machinist S. F.Pankah N. I. , daarna S.F. 
Remboen Kedoe N. I. , overl. Naarden 14 jan. 1962, zoon van ds. Gerrit Johan 
Frederik, predikant, en Margaretha Elisabeth Busch Keiser (zie genealogie 
Keiser, Ned. Patriciaat, deel I en XXXV). 

4. Mathilde Eduarda Klaasesz, geb. Steenwijk 9 nov. 1885, overl. ald. 
7 jan. 1889. 

5. Jacob Klaasesz, geb. Steenwijk 25 juli 1888, overl. ald. 30 okt. 1888. 

Vd. JAN KLAASESZ, geb. Steenwijk 28 juli 1840, bierbrouwer te Steenwijk 
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tot 1892, hoofdagent Delibrouwerij tot 1906, naar Lunteren "pension Klaas es z" 
tot 1920, overl. Epe 8 maart 1933; t r . Steenwijk 13 nov. 1874 Roelina Har-
manna Veurman, geb. Steenwijk 22 april 1851, overl. Lunteren 7 dec. 1911, 
dochter van Koop, koopman, en Hillegje van Gunst. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Klaasesz, volgt VIb. 
2. Koob Roelof Klaasesz, volgt VIc. 
3. Zwaninda Klaasesz, geb. Steenwijk 9 aug. 1881, ass . apothekeres in 

Ten Boer en Steenwijk, overl. Markelo 1 april 1914. 
4. Roelof Klaasesz, geb. Steenwijk 2 dec. 1883, drukker te Groningen, 

overl. ald. 11 okt. 1911; t r . ald. 25 juli 1907 Siertje Nieboer, geb. Ten Boer 
16 mei 1885, overl. Davos Platz (Zw.) 28 maart 1916, dochter van Jan Hil-
brand, handelsreiziger, en Nanningdina Bierma. 

VIb. JACOB KLAASESZ, geb. Steenwijk 22 sept. 1875, directeur postkantoor, 
het laatst te Epe, overl. Epe 13 juli 1935; t r . Groningen juni 1905 Lokkie Ali-
da van Veen, geb. Spannum 29 nov. 1877, overl. Epe 25 febr. 1965, dochter 
van Sipke, architect, en Thomaske Gabes Wynia. 

Uit dit huwelijk: 
1. Lina Klaasesz, geb. Hilversum 22 dec. 1906; t r . Medan N.O.I . 24 

aug. 1931 drs . Hendrik Jan Manschot, geb. Winterswijk 5 mei 1907, directeur 
Ned. Investeringsbank tot 1972, zoon van Gerrit Willem, a r t s , en Sophia Jo-
hanna Hogeweg. /Overveen/ 

Uit dit huwelijk: 
a. Anneliene Lokke Manschot, geb. Batavia N.O.I . 15 mei 1940; t r . 

Bloemendaal 5 sept. 1970 mr. Johannes Hendrik Meyer, jurist bij de Ra
bobank te Utrecht, zoon van ir. Gerard, directeur N.A.K. Leeuwarden, 
en Matje Boersma. 

VIc. KOOB ROELOF KLAASESZ, geb. Steenwijk 22 april 1878, directeur 
postkantoor, het laatst in Zandvoort, overl. Zandvoort 8 aug. 1938; t r . Anlo 
16 aug. 1904 Bina Hendriczs de Boer, geb. Anlo 18 okt. 1877, overl. Wasse
naar 13 maart 1963, dochter van Joannes, opzichter bij de ontginningen van 
de stad Groningen, en Harmania Waterman. 

Uit dit huwelijk: 

Vllb. MR. JAN JOANNES KLAASESZ, 
geb. Anlo 11 juni 1905, hoofddirec
teur P . T . T . 1946-1970; t r . Zutphen 
2 nov. 1934 Anna Nijenhuis, geb. Zut
phen 7 april 1907, dochter vanTjeerd, 
leraar Mulo, enAnnaStienstra. /Was
senaar/ 

Uit dit huwelijk: 
1. Roelof Klaasesz, volgt VIHb. 
2. Anna Bina Klaasesz, dieren

ar ts , geb. 's-Gravenhage 28 febr. 
1940; t r . Wassenaar 24 sept. 1966 
drs. Hendrik Jan Zwartenkot, geb. 

mr . Jan Joannes Klaasesz 
geb. 1905 (VHb) 
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Groningen 4 juni 1939, leraar aardrijkskunde, zoon van Jan Hendrik, fabri
kant, en Martha Bleeker. /Sleen (Dr . ) / 

Uit dit huwelijk: 
a. Anna Margaretha Zwartenkot, geb. Groningen 22 aug. 1968. 
b. Hendrik Joan Tjeerd Zwartenkot, geb. Zuidlaren 22 april 1970. 
c. Eveline Marlina Erika Zwartenkot, geb. Zuidlaren 2 juni 1972. 

3. Erik Klaasesz, geb. 's-Gravenhage 17 juni 1941, stud. biologie. 

Vnib. DRS. ROE LOF KLAASESZ, geb. 's-Gravenhage 1 jan. 1937, bedrijfs
econoom Ned. Heide Mij; t r . Apeldoorn 25 april 1964 mr . Greta Dirkje Lugt-
meijer, geb. Apeldoorn 27 mei 1938, dochter van Hendrik Jan, hoofd lagere 
school, en Martha Jacoba ten Wolde. /Arnhem/ 

Uit dit huwelijk: 
1. Dirk Johan Klaasesz, geb. Rotterdam 15 mei 1967. 
2. Paul Hendrik Klaasesz, geb. Deventer 12 maart 1969. 
3. Joost Christiaan Klaasesz, geb. Deventer 11 okt, 1970. 

Ve. HERMANUS KLAASESZ, geb. Steenwijk 6 febr. 1845, telegrafist P . T . T . 
te Assen, uitgever van de Hengelose Courant te Hengelo tot 19 april 1911, 
overl. Doetinchem 27 febr. 1924; t r . Steenwijk 8 juni 1876 Roelofje Spanjaard, 
geb. Steenwijk 16 mei 1848, overl. Leeuwarden 7 aug. 1938, dochter van Jan, 
koopman, en Anna Elizabeth Schurink. 

Uit dit huwelijk: 
1. Herman Jacob Klaasesz, volgt VId. 
2. Anna E lis abeth Klaasesz, geb. Hengelo 5 juni 1883, apotheker Sema-

rang N.O.I. , apotheek R. Klaasesz van 1921-1931, daarna te Bandoeng N.O.I. , 
apotheek N. V. E pluribus unum, overl. tijdens Japanse bezetting ca. 1941. 

VId. HERMAN JACOB KLAASESZ, geb. Assen 26 maart 1877, koopman, van 
19 april 1911 tot 16 nov. 1927 uitgever van de Hengelose Courant, overl. Arn
hem 7 mei 1931; t r . Oude Pekela 21 mei 1903 Ida Nieborg, geb. Beerta 14 
febr. 1881, overl. Oosterbeek 29 april 1970, dochter van Simon Hemmo, 
landbouwer, en Geertje Toxopeus. 

Uit dit huwelijk: 
1. Geertruida Klaasesz, geb. Arnhem 14 okt. 1906; t r . DjokjakartaN. O. I. 

7 nov. 1929 Johan Theodoor Versteeg, geb. Renkum 1 jan. 1907. chemicus 
suikerfabriek Wonopjatoor Djokjakarta N. O. I . , daarna gevestigd in Pernam-
buco in Brazilië. 

Uit dit huwelijk: 
a. Jan Versteeg, geb. Djokjakarta N. O. I. 26 maart 1931. 

rVc. JILLES KLAASESZ, geb. Ternaard 19 okt. 1822, studeerde aan de La-
tijnsche School te Dokkum en het Instituut Kinsbergen te Elburg, secretaris 
van Westdongeradeel 1847-1862 en burgemeester 1862-1892, woonde op "Her-
wey" te Ternaard; was een groot voorstander van de Friese taal blijkens zijn 
verzen in de Swanneblommen 1852-1874, Iduna 1857-1867 en Forjit my net 
1876; enkele zijn op muziek gezet en opgenomen in het Frysk Lieteboek; 
overl. Hoorn 17 juni 1897; t r . Sappemeer 24 sept. 1858 Maria Diederika de 
Boer, geb. Sappemeer 27 mei 1827, overl. Arnhem 23 juli 1925, dochter van 
dr .P ie ter Christiaan, geneesheer, en Geesje Derks Kleininga. 
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Jules Klaasesz 
1822-1897 (IVc) 

Maria Diederika de Boer 
1827-1925 

Uit dit huwelijk: 

Vf. MR.PIETER CHRISTIAAN KLAASESZ, geb. Ternaard 8 maart 1860, 
promoveerde aan de Universiteit te Groningen 1888, begon zijn rechterlijke 
loopbaan bij het kantongerecht te Alkmaar, 1900 rechter te Winschoten, 1906 
rechter en 1915 president van de rechtbank te Arnhem, 1918-1930 raadsheer 
bij het gerechtshof te Arnhem, overl. Arnhem 4 maart 1944; t r . Hoorn 20 okt. 
1893 Rigtje Klaasesz, geb. Warga 8 aug. 1861, overl. Arnhem 16 april 1931 
(zie IVd-3). 

Uit dit huwelijk: 
1. Jilles Frederik Ignatius Klaasesz, geb. Hoorn 8 dec. 1894, geestelijk 

onvolwaardig, overl. Warnsveld 1971. 

Pieter Christiaan Klaasesz 
1860-1944 

Rigtje Klaasesz 
1861-1931 (IVd-3) 

IVd. DS. FREDERIK IGNATIUS KLAASESZ, geb. Ternaard 31 maart 1826, 
doopsgezind predikant te Noordbroek 1856, Warga 1860, overl. Warga 10 febr. 
1866; t r . Sappemeer 30 sept. 1857 Alida Cornelia de Boer, geb. Sappemeer 
27 okt. 1830, overl. Warga 9 jan. 1866, dochter van dr. Pieter Christiaan, 
geneesheer, en Geesje Derks Kleininga (zie IVc). 
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ds. Frederik Ignatius Klaasesz 
1826-1866 (IVd) 

' - ••ir- ' * « * -
iitc- JUF- Kfl.' 

Alida Cornelia de Boer 
1830-1866 

Uit dit huwelijk (de wezen werden bij J i l les, zie IVc, opgevoed): 
1. Renske Klaasesz, geb. Noordbroek 14 juli 1858, lerares , overl.Haar-

lem 30 juli 1892. 
2. Geesje Klaasesz, geb. Warga 21 dec. 1859, onderwijzeres te Leeu

warden 1881-1883, te Groningen tot 1925, overl. Arnhem 1 mei 1939. 
3. Rigtje Klaasesz, geb. Warga 8 aug. 1861, overl. Arnhem 16 april 1931; 

t r . Hoorn 20 okt. 1893 mr .P ie te r Christiaan Klaasesz (zie Vf). 
4. Barbara Christina Klaasesz, geb. Warga 7 mei 1863, lerares H.B. S. 

te Zwolle, overl. 's-Gravenhage 15 jan. 1929. 
5. Pieter Christiaan Klaasesz, volgt Vg. 

Vg. PIETER CHRISTIAAN KLAASESZ, 
geb. Warga 7 juli 1864, ging in 1893 
naar zijn neef Herman Boekhout vanPey-
ma te Lancaster N. Y. , U. S. A. , grad. 
doctor, apotheker te Buffalo, overl. 
Lancaster N.Y. 1 mei 1928; t r . Buffalo 
31 dec. 1900Alice Florence Howe, geb. 
State of Maine U.S.A. 10 juni 1871, 
overl. Lancaster N.Y. 
dochter van Summer, 
Amelia Monigan. 

Uit dit huwelijk: 
1. Bertha Margaret Klaasesz, geb. 

Buffalo N.Y. 3 febr. 1902; t r . ald. 5 
okt. 1940 Clyde Elsworth Nelson, geb. 
Buffalo N.Y. 18 juni 1904, handels vertegenwoordiger, overl. Lancaster N.Y. 
2 juli 1974, zoon van James, onderwijzer, en Catherine. /Buffalo/ 

Uit dit huwelijk: 
a. Charles Clayton Nelson, geb. Buffalo N.Y. 10 okt. 1941, grad. 

engineer, vliegenier North West Airlines, r e s . off. vlieger; t r . 1 aug. 1964 
Buffalo N.Y. Maureen Seagar. 

2. Paul Frederick Klaasesz, volgt Vle. 

1 maart 1945, 
aannemer en 

Pieter Christiaan Klaasesz 
1864-1928 (Vg) 
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Vle. PAUL FREDERICK KLAASESZ, 
geb.Buffalo N.Y. 30 aug. 1904, grad. 
doctor juris , advocaat te Buff aio, tot 
15 febr. 1933 partner van Herman 
Boekhout van Peyma, advocaat en 
procureur; t r . Buffalo N.Y. 8 juli 
1933 Florence Euginia Eden, geb. 
Depew N.Y. 17 mei 1907, dochter 
van Benjamin, manager staalfabriek, 
en Florence Neininger. /Lancaster 
N.Y. / 

Uit dit huwelijk: 
1. Peter Eden Klaasesz, volgt 

VIIc. 
2. Dirk Paul Klaasesz,geb.Buf

falo N.Y. 29 nov. 1939, vliegenier-
luchtkarteerder te Washington D.C. 

3. Patricia Alida Klaasesz, geb. Buffalo N.Y. 25 febr. 1942, grad. 
bachelor of arts in sociologie, staf-medewerkster aan de Nationale Academie 
van Wetenschappen te Washington D. C.; t r . 7 okt. 1972 Robert Paul Schocke, 
geb. Washington D.C. 25 okt. 1942, rector aan de Nationale Academie, zoon 
van John, manager, en Evelyn Whitmore. /Washington/ 

Paul Frederick Klaasesz 
geb.1904 (Vle) 

VIIc. PETER EDEN KLAASESZ, geb. Buffalo N.Y. 28 juni 1937, grad. doc
tor juris , advocaat te Buffalo, partner van zijn vader; t r . Cheektowaga N.Y. 
13 april 1963 Joyce Elizabeth Prawel, geb. Cheektowaga N.Y. 29 maart 1938, 
dochter vanEugene, drukker, en Gladys Schwert. /Lancaster N . Y . / 

Uit dit huwelijk: 
1. Kara Elizabeth Klaasesz, geb. Lancaster N.Y. 31 maart 1970. 
2. Kirk Peter Klaasesz, geb. en geadopteerd Lancaster N.Y. 22 maart 

1973. 
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HERMANUS BOEKHOUT KLAASESZ OP HERWEY 

Wanneer in 1817 notaris JanKlaasesz, secretaris van Westdongeradeel, e ige
naar van Herwey wordt is het huis niet veel meer dan een ruïne . Hij laat het 
slopen en op dezelfde plaats legt zijn oudste zoon Hermanus Boekhout op ze
venjarige leeftijd de eerste steen voor Nieuw.Herwey. De singels en grachten 
bleven behouden; op deze laatste werden de schaatswedstrijden gehouden. Jan 
Klaasesz woonde er tot zijn overlijden op 24 aug. 1856. Zijn oudste zoon Her
manus, die ongehuwd bleef, vroeg als tweede voornaam de naam van zijn 
moeder Boekhout. Omdat hij tot de markantste bewoners van Herwey gere
kend mag worden volgt hier in het kort de beschrijving van zijn levensloop. 
Hij bezocht de dorpsschool te Ternaard, was in 1820 bij zijn neef ds . Jilles 
Hayma te Oldeboorn, in 1824 op de Franse Kostschool van J .P .Troutman te 
Leeuwarden. In de zomer van 1826 werd hij 2e klerk en in mei 1828 Ie klerk 
op het kantoor van zijn vader. Toen in 1830 de grietman J. S. van Harinxma 
zich beschikbaar stelde om als kapitein van de Friese schutterij uit te rukken 
droeg hij Hermanus als Ie luitenant voor. Na zijn terugkeer in 1834 als kapi
tein hervatte Hermanus zijn werk op het kantoor van zijn vader. In 1836 deed 
hij examen voor notaris en werd na verkregen dispensatie inverbandmet zijn 
drie en een half jarige diensttijd bij K.B. van 20 nov. 1836 benoemd tot nota
ris in het kanton Holwerd met als standplaats Ternaard. Van 1851 tot 1867 
had hij zitting in de provinciale staten van Friesland. Hij was redaktielid van 
de Friese Courant. Van zijn hand verschenen vele artikelen, o.m. over de 
oorsprong der dijkflorenen en over het Friese stemrecht in kerkelijke zaken. 
Door zijn onderzoek werd de Lemstersluis publiekrechtelijk onder het open
baar gezag gesteld. I. v .m. het trouwen (1858) van zijn broer Ji l les, de latere 
burgemeester, die zich eveneens op Herwey vestigde, werd Hermanus het 
levenslang vruchtgebruik van Herwey toegewezen. In 1868 werd hij bevorderd 
tot majoor bij de rustende schutterij. 
Bij K.B. van 14 april 1872 werd hij eervol ontslagen als notaris. Hij werkte 
daarna aan het schrijven van zijn levensherinneringen en deed nasporingen 
over het oude Friese gemeentewezen. Hij overleed 8 okt. 1876. 
Zijn broer, de burgemeester Jilles, bleef tot zijn pensionering in 1892 op 
Herwey wonen. In 1895 werd Herwey gesloopt; een deel van de gronden werd 
spoorwegterrein. 

Literatuur: 

De historie gaat door het eigen dorp, deel 3, van A. Algra. 

Herinneringen aan een Friesch schuttersofficier 1831-1834, van dr. K.Hee-
ringa. 

Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, deel LVII. 

Een Friesch notaris bij mr.Thorbecke, van dr. G. A. Wumkes, o.m. in N.R.C, 
van 6 maart 1932. 

Jaarboekje nr. 29 van de Halbertsma-stichting. 

Nynke en Afke, van J. J. Kalma. 
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FRAGMENT GENEALOGIE (VAN) PEYMA 

De laatste Van Peyma's en hun vertrek in 1849 naar de staat New York. 

Volgens Paul Frederick Klaasesz, advocaat te Buffalo, zou de laatste Van 
Peyma in 1933 overleden zijn. De gegevens voor de genealogie zijn echter 
verstrekt voor zover ze in Lancaster terug waren te vinden. 
In het Stamboek van den Frieschen Adel van Jh r .mr .M.de Haan Hettema en 
mr . A. van Halmaal j r . is opgenomen in deel 1, blz. 285: Peyma (van) en op 
blz. 221: Hoppers-Peyma (van). 
Belangrijk voor de latere genealogie is uit de aantekeningen in deel 2, dat 
Worp Sybes van Peyma (gen. 2, blz. 285) vaststelde, dat indien de mannelijke 
afstammelingen ontbraken de oudste manspersoon uit de vrouwelijke lijn zich 
Worp van Peyma moest noemen. Zo kwam de naam in het geslacht Hoppers 
of Hopperus en wel door het huwelijk van Douwe Douwes Hopperus met Lolck 
Tjommesdr. van Peyma (zie Hoppers-Peyma (van), blz. 221, deel 1). 

Sybe van Peyma 
te Dokkum 
overl. voor 1587; 
trouwde Atke Jelles 
en 
Lieupk Hanses 

I 
Worp van Peyma 
overl. 1.9. 1624 
oud 59 jaar 

-broers • Tjomme van Peyma 
x 
Eesck Harckema 

I 
Lolck van Peyma 
x 
Douwe Douwes z. Hopperus 
overl. voor mei 1640 

I 
Worp Hopperus te Roordahuizum 
x 
Pietrick Romkesdr. 

I 
Douwe Worp van Peyma Hopperus 
x 
N.N. 
Hylkje Hopperus 
x 
Jacob Jansz. 

I 
Pieter Jacobsz. Worp van Peyma 
ged. Leeuwarden 20.11.1707 
overl. 28.5.1782 

Namke Bottesdr. , overl. 22.1.1786 
oud 77 jaar 

I 
Jacob Worp van Peyma (zie verder de 
genealogie door Bokma de Boer) 
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Het recht van eigendom der bezittingen werd betwist. Bij sententie van het 
Hof van Friesland van 27 oktober 1716 werden ze hergeven aan de kleinzoon 
van Douwe Douwes Hopperus, n. 1. aan Douwe Worp van Peyma Hopperus. 
Van zijn twee dochters trouwde Hylckje met Jacob Jans; 20 november 1707 
werd te Leeuwarden hun zoon Pieter Jacobs geboren. Voor de tweede maal in 
vrouwelijke lijn moest de naam Worp van Peyma worden aangenomen. Dit 
stuitte op tegenkanting van Johannes Dorville, handelend namens zijn zoon, 
die zich reeds Johannes Worp van Peyma Dorville noemde. Bij sententie van 
het Hof van Friesland van 27 oktober 1727 werd Pieter Jacobs in het bezit 
van de goederen gesteld. Hij moest ze echter weer afstaan aan Jan Sipckes 
van Peyma uit Oosterlittens, maar toen deze kinderloos was overleden werd 
Pieter Jacobs in 1779 opnieuw eigenaar, o.m. van de sates Peima en Sy-
bersma. Zijn zoon Jacob Pieters noemde zich Worp van Peyma, later werd 
de naam in de burgerlijke stand geschreven als Worp Peima. 
Van hem stammen al de latere Van Peyma's af. 

I. JACOB PIETERS WORP VAN PEYMA, geb. Ternaard 1 mei 1746, land
bouwer op Gerroltsmasate, overl. Ternaard 19 juni 1711; t r . Anjum 25 juni 
1780 Reino Freerksdr, geb. Anjum op Doniastate 27 febr. 1757, overl. Te r 
naard 7 okt. 1831. 

Uit dit huwelijk: 

II. WORP VAN PEYMA, geb. Ternaard op Sybersmasate 25 maart 1796, ged. 
1 mei 1796. Reeds op 19-jarige leeftijd landbouwer op Gerroltsmasate onder 
Ternaard, wis- en natuurkundige, assessor van Westdongeradeel, bestuurs
lid van het Waterschap Oost- en Westdongeradeel, lid van de commissie van 
landbouw in Friesland, schrijver van vele verhandelingen, emigreert 9 mei 
1849 naar de staat New York, woont te Lancaster N.Y. , eigenaar ald. van 
een leerlooijerij en een wisselbank, overl. ald. 16 juli 1881; t r . 1) Westdon
geradeel (Ternaard) 17 aug. 1815 (zijn naam staat in de huwelijksakte als Worp 
Peima) SijkeRenzes Posthumus, geb. Ternaard 15 april 1796, overl. ald. 14 okt. 
1847, dochter van Renze Renses, vrederechter in het kanton Holwerd en 
landbouwer te Ternaard, en Nieske Theunis Rensma; t r . 2) Westdongeradeel 
9 mei 1849 Utje Jacobs van der Meer, geb. Irnsum 2 febr. 1819; overl. 1883 
op de oceaan op terugreis naar Friesland, dochter van Jacob Abrahams, boer 
te Poppingawier en Hylkje Jentjes Harsta. 

Uit dit huwelijk (allen geboren te Ternaard): 
1. Reinou Worp van Peyma, geb. 2 juni 1816, overl. ald. 10 maart 1817. 
2. Jacob Worp van Peyma, volgt lila. 
3. Renze Worp van Peyma, volgt IHb. 
4. Pieter Worp van Peyma, geb. 25 juni 1821, overl. ald. 5 dec. 1829. 
5. Reinou Worp van Peyma, geb. 16 nov. 1824, overl. vermoedelijk in 

Pella-Iowa U.S. A. (een kleindochter, mrs.Wieger G.Roorda woont ald.); t r . 
Kloosterburen (Gr.) 24 febr. 1849 Evert Ipes Borgman, geb. ald. op Oud Bo-
kum 24 jan. 1820, molenmaker, (vertrekt met zijn vrouw 8 mei 1849 naar de 
staat New York), zoon van Ipe Klasens, landbouwer, en Neeltje Willems. 

6. Pieter Worp van Peyma, geb. 30 april 1830, overl. ald. 31 mei 1830. 
7. Nieske Worp van Peyma, geb. op Gerroltsmasate 14 juni 1833 (legt 

met Sjoukje Maria Diderika Klaasesz de eerste steen voor Holdingasate te 
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Steen op het erf van Holdingasate te Anjum 

Anjum 22 juli 1842). Vertrekt 8 mei 1849 naar Lancaster N.Y. 

lila. DR.JACOB WORP VAN PEYMA, geb. Ternaard op Gerroltsmasate 8 
sept. 1817, promoveerde in 1841 te Groningen, geneesheer te Anjum, in fe
bruari 1849 biedt hij zijn huis en praktijk te Anjum te koop aan, houdt in april 
1849 boelgoed en vertrekt dan 8 mei 1849 naar de staat New York, sinds aug. 
1849 geneesheer te Lancaster N.Y. , overl. ald. 1889; t r . Westdongeradeel 
20 dec. 1841 Jetske Klaasesz, geb. Ternaard 21 maart 1821, overl. Lancas
ter N.Y. 1877, dochter van Jan, secretaris van Westdongeradeel, en Renske 
Hermanus Boekhout (zie genealogie Klaasesz). 

Uit dit huwelijk: 
1. Sijke van Peyma, geb. Anjum 5 okt. 1842, overl. Lancaster N.Y. 

28 april 1871. 
2. Worp van Peyma, geb. Anjum 23 mei 1844, directeur leerlooijerij 

en bankier te Lancaster N.Y. , overl. ald. 19 sept. 1910. 
3. Jan van Peyma, geb. Anjum 27 juni 1846, bankier, overl. Lancaster 

N.Y. 4 juli 1912. 
4. Renske Boekhout van Peyma, geb. Lancaster N.Y. 1 aug. 1850, overl. 

ald. 15 mei 1853. 
5. Herman Boekhout van Peyma, geb. Lancaster N.Y. 18 jan. 1854 

(doctor juris) , advocaat en procureur ald. , overl. Lancaster N.Y. 15 febr. 
1933. Paul Frederick Klaasesz, die zijn partner was, neemt na zijn overlij
den de praktijk over (zie genealogie Klaasesz). 

6. Renske Boekhout van Peyma, geb. Lancaster N.Y. 12 okt. 1856, overl. 
ald. 19 sept. 1910. 

Illb. RENZE WORP VAN PEYMA, geb.Ternaard op Gerroltsmasate 30 maart 
1820, landbouwer op Doniasate onder Anjum, vertrekt 8 mei 1849 naar de 
staat New York; t r . Westdongeradeel 27 mei 1841 Adriaantje Cornelisdr. 
Hartmans, geb. Wierum 17 maart 1817, dochter van Cornelis, landbouwer, 
en Lolkje Schregardus. 
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Literatuur over Worp van Peyma: 

G.A. Wumkes, "Worp van Peyma en zijn vrienden", De Vrije Fries XX, 1914, 
blz. 150-177. 

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IX, 1933. 

A.Algra, "De historie gaat door het eigen dorp" III, blz. 11 en V, blz. 205. 

J . J . Kalma en Y. Poortinga, artikelen in de Leeuwarder Courant, resp. van 
6 dec. 1950 en 24 sept. 1955. 

Verslag over de aansluiting van Ameland aan de Vrieschen Wal e t c . , uitge
geven 1850 door ds.R. Posthumus en H.B.Klaasesz. 
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BIJLAGE 

Een verslag over de emigratie van de families van mevrouw Idsardi en de 
heren Jan H. Zuidema, Jan G. Dijkstra, Hendrik T.Koopmans, Worp van Pey-
ma, dr. Jacob Worp van Peyma, Renze Worp van Peyma van Friesland, Ko
ninkrijk der Nederlanden naar de staat New York in het jaar 1849, door J . E . 
Idsardi. 

Hierna volgt een lijst van persoonsnamen van degenen die hun woonhaarden in 
Friesland verlieten op 8 mei 1849. 
Het gezelschap bestond uit achtentwintig personen, welke met de stoomboot 
"Herman" van Bremerhaven in Duitsland overstaken naar New York in de 
Ver. Staten van Amerika. 
Er waren nog anderen die vertrokken, maar die gingen met een zeilschip, 
met de bedoeling als knechten te gaan werken. Zij waren tot slot hiertoe ge
komen, omdat hulpkrachten in de nieuwe wereld niet zo overvloedig waren 
als in het oude vaderland. 
De namen en de leeftijden van de personen, die emigreerden zijn als volgt: 
(de lijst is bijgewerkt, zie bijschrift) 

Worp van Peyma 
Ytje " " - van der Meer 
Nieske Worp van Peyma 
Hendrik T. Koopmans 
Tietske " - Botma 
Japke H, Koopmans 
Aaltje " " 
Tjeerd " " 
Grietje " " 
Jan H. Zuidema 
Wed.Ytje E.Idsardi-Koopmans 
Geertje E. Idsardi 
Tjeerd " " (de schrijver) 
Willem " " 
Jan G. Dijkstra 
Trijntje " - Stiensma 
Saakje J.Dijkstra 
Yme " " 
Wikje J. Dijkstra 
Gerrit " " 
Gerrit Dijkstra s r . (de vader van Jan) 
Saakje " - Schregardus 
dr. Jacob Worp van Peyma 
Jetske " " " - Klaasesz 
Sijke J.van Peyma 
Worp J. " 

West-
dongeradeel 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

" 
Oostdongeradeel 

TT 

leef
tijd 

53 
30 
13 
37 
37 
10 

5 
3 
0 

26 
43 
12 

9 
4 

35 
32 
12 

5 
3 
0 

60 
59 
31 
27 

6 
5 
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Oost-
dongerade el 

TT 

tt 

1! 

Kloosterburen 
Westdongeradeel 

tt 

TT 

leef
tijd 

2 
29 
32 
29 
24 
43 
42 

Jan J. van Peyma 
Renze Worp van Peyma 
Adriaantje " " " - Hartmans 
Evert I. Borgman 
Reinou " " - Worp van Peyma 
Ruurd S. Boer 
Trijntje " - Peima de Boer 

De laatste twee kwamen met de bagage per zeilschip naar Bremerhaven, 
waar zij eveneens aan boord gingen van de stoomboot "Herman". 
8 mei 1849: Op deze dag verlieten achtentwintig personen hun woonsteden en 
allen ontmoetten elkaar in Groningen. Ik kan niet vertellen over de anderen, 
maar de familie Idsardi en de heer Zuidema kwamen met eigen rijtuig, door 
de vriendelijkheid van hun oom J.W. Idsardi. We vertrokken vroeg inde mor
gen en kwamen 's middags om êén uur in Groningen aan. Dezelfde dag gingen 
we per boot naar Delfzijl waar we om negen uur 's avonds aankwamen. 
De dag was koud en het regende de meeste tijd bij het vertrek van de vrien
den die de geboortegrond verlieten, zonder twijfel was het een dag waaraan 
we altijd met droefheid terugdachten. 
9 mei: 's Middags om één uur gingen we aan boord naar Emden. We kwamen 
daar spoedig na twee uur 's middags aan. Na een half uur oponthoud voeren 
we naar Leer waar we om zes uur 's avonds aankwamen. We bleven daar ge
durende de nacht. 
10 mei: 's Morgens om 9 uur werden al de achtentwintig personen in twee di
ligences of omnibussen geladen met bestemming Oldenburg, daar kwamen wij 
om 10 uur 's avonds aan. 
11 mei: Om zes uur in de ochtend gingen we aan boord van een kleine stoom
boot op weg naar Bremerhaven in Duitsland. We kwamen daar 's morgens om 
elf uur aan. Inde haven zagen we reeds de stoomboot "Herman", waarmede 
we naar Amerika zouden varen. 
14 mei: Na drie dagen hier te zijn gebleven, gingen we 's avonds aan boord 
van de stoomboot "Herman" met de bedoeling om de volgende dag met de 
oceaanreis te beginnen. 
15 mei: Om drie uur 's morgens was er grote blijdschap vanwege de aan
komst van een kleine boot die bagage bracht van de families Worp van Peyma, 
Koopmans en Idsardi en de twee laatstgenoemde passagiers, namelijk R.Boer 
en zijn vrouw. Ze hadden oponthoud gehad door de hoge zeeën en een ver
keerde wind, maar kwamen juist op tijd om de bagage over te brengen aan 
boord van de stoomboot, want om vijf uur lichtte deze het anker en we waren 
op weg. 
16 mei: Onze koers was in westelijke richting de Noordzee op. We passeer
den de noordkust van Engeland en kwamen 's ochtends de 17e in Southampton 
aan. 
20 mei: Vandaag is het de verjaardag van de Koningin. 
Nadat we hier drie dagen gebleven waren om een voorraad kolen in te nemen 
voor de reis over de oceaan gingen we om 9 uur opnieuw weg en vervolgden 
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onze reis naar New York. Niets bijzonders gebeurde er buiten de gebruike
lijke dingen op een zeereis , alleen het aantal dagen van ons vertoeven op de 
oceaan verstreek. 
6 juni voltooiden we onze reis en kwamen in de stad New York aan, nadat we 
zestien dagen geleden van Southampton waren gekomen en bijna twee dagen 
hadden gereisd vanBremerhaven naar Southampton en drie dagen in Southamp
ton waren gebleven, zodat het in totaal eenentwintig dagen is dat we aan boord 
van de stoomboot "Herman" waren. De aantekeningen, welke ik er van maak
te zijn hiermede uit. Ik zal uit mijn geheugen vervolgen en wat ik heb ver
kregen van anderen ouder dan ikzelf. 
Na de aankomst in New York was het voor ons het moeilijkste dat de mensen 
allemaal Engels spraken. Niemand van ons kon ze verstaan. Nadat we naar 
een hotel waren gegaan en ons daar prettig ingericht hadden, deed het gerucht 
de ronde, dat niet lang hiervoor iemand daar was overleden aan cholera. Of 
dit waar was of niet kan ik niet zeggen. We verhuisden dadelijk naar een an
dere wijk, naar hotel nummer twee. 
Ik weet niet hoe lang we in de stad New York bleven. Sommige van de familie
hoofden gingen in de naaste omgeving van de stad op verkenning uit naar 
plaatsen als Long Island, Staten Island, Plainsfield, New Jersey enz. Ten
slotte werd besloten verder het land in te gaan naar het westen. 
Worp van Peyma met zijn vrouw en Jan G. Dijkstra met familie bleven op 
Staten Island wachten op de aankomst van de res t van htm bagage, die ze met 
de volgende boot verwachtten. Al de anderen gingen met de stoomboot naar 
Albany. 
Vandaar gingen de families Koopmans en Idsardi en de heer Zuidema met de 
kanaalboot van Albany naar Buffalo, terwijl de anderen met de spoortrein 
gingen en enkele dagen vroeger aankwamen dan wij met de boot. 
Ik kan me goed onze aankomst in Commercialstreet in Buffalo herinneren. 
Ons eerste verblijf was inSenecastreet, één deur ten oosten van hetSoutheren 
Hotel, hoek Michigan- en Senecastreet. De naam van de eigenaar van het ho
tel waar we logeerden voor we naar Lancaster gingen was Baker. Onze men
sen maakten kennis met een man genaamd Isaac van der Poel uit de buurt van 
Albany. Hij noemde zichzelf een Mohawk-Hollander. Hij sprak Engels en 
probeerde zeer behulpzaam te zijn om onze mensen bij hun aankopen te hel
pen. Van hieruit gingen zij weer op onderzoek naar het westen naar Kalama— 
zoo, Meadville, Pennsylvania, Grand Island en verschillende plaatsen in de 
omgeving van Buffalo. 
De keus was uiteindelijk gevallen op Lancaster, waar zij boerderijen kochten 
in verschillende delen van de plaats. Na enige tijd, gedurende de maand au
gustus, vestigden zij zich op hun boerderijen. Deze waren gekocht met inbe
grip van de op het veld staande gewassen, de veestapel en gereedschappen, 
zodat er dadelijk bezit van genomen kon worden. 
Na enige tijd kwamen Worp van Peyma en zijn vrouw en J.G. Dijkstra even
eens uit New York, teleurgesteld door het niet aankomen van hun bagage. 
Omdat de andere families zich hadden gevestigd, besloten zij hun lot met dat 
van hen te delen. 
Worp van Peyma kocht een huis in de stad en de heer Dijkstra een boerderij 
in het oosten van de stad. De verloren gewaande bagage kwam enige tijd later 
over Philadelphia aan. 
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Bijschrift 

Het op jeugdige leeftijd door T. E. Idsardi, een van de emigranten, in het En
gels geschreven verslag werd mij door de fam.Klaasesz te Lancaster N.Y. 
ter hand gesteld. 
Bij de vertaling heb ik de lijst met namen en leeftijden vergeleken en bijge
werkt met behulp van de Lijst van emigranten uit Friesland naar de Ver. Sta
ten van Amerika tussen 1845-1878, bijgewerkt door Y. S. Spijksma en met ge
gevens uit de archieven van de burgerlijke stand. 
Het reisverslag maakt melding van 28 personen die emigreerden, op de lijst 
komen echter 33 namen voor. Verder is Worp van Peyma op 9 mei 1849 voor 
de tweede maal te Ternaard getrouwd en kan dus niet op 8 mei vertrokken 
zijn. 
Het is mij niet gelukt uit Amerika aanvullende gegevens te verkrijgen. Bij het 
samenstellen van de genealogie Worp van Peyma bleken evenmin aanvullende 
gegevens verkrijgbaar te zijn. Wellicht kunnen de in het reisverslag genoem
de namen, belangstellenden verder helpen. 

April 1974. W. J. Bokma de Boer. 

Noot van de redaktie. 

Een broer van Evert Borgman, Cornelis , bracht in 1850 een bezoek aan zijn familie in Noord-
Amerika. Een verslag van zijn re i s is in 1854 te Groningen uitgegeven. Hij introduceerde 
Amerikaanse ploegen in Nederland. (Zie: Ommelander geslachten, deel I, p . 505-508.) 
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DE KERTIEREN VAN STERKE HEARKE 

Syn namme wie folút Hearke Tsjerks Witteveen, mar troch de minsken waerd 
hy altyd Sterke Hearke (Jerke) neamd. 
Berne yn 1801 to Droegeham, en stoarn yn 1890 yn datselde doarp oan de 
Lytsewei. Binammen om syn sterkens wie Hearke tige "bikend. Oït synïoar-
âlden ek sa sterk west hawwe is my net bikend, mar syn bern en bernsbern 
stiet fan bikend, dat it sterke minsken binne. Binammen Hearke syn dochter 
Rikst koe der hwat mei. Hja tilde samar it ambyld fan de Hamster smid fan 
de smidderij nei de wei, en sette it dêr del. Hearke wie yn syn jonge jierren 
arbeider by Bindert Japiks Kloosterman, op Bouwekleaster. Yn dy tiid wie 
Hearke ek yn tsjinst. Tige sterke stikken binne der fan dy tsjinstperioade yn 
omrin. Letter troude Hearke mei Geartsje (Gjetsje) Oldenburger, en waerd 
doe polysje. Hy fortsjinne doe sechtich goune yn it jier, en doe't hy in 1872 
mei pensioen gie, tritich goune yn it j ier. Yn de léste j ierren fan syn libben 
sleepte Sterke Hearke noch wol dikke beamstammen nei hûs. In foto fan 
Hearke is der net, mar hy wie breed yn de skouders, in bytsje dûknekkich, 
en seach guodlik. 

De kertieren fan Hearke Tsjerks Witteveen geane fan de measte famyljes net 
fier tobek. Dat leit him by syn heite famylje oan de godstsjinst, hjawiene 
mennist. Mei Hearke syn kertieren is it wol moai, dat hja allinne mar yn de 
omkriten fan Droegeham sitte. It jowt in goede yndruk fan de bifolking yn dy 
kontreien. Sa komme bgl. ta utering de forskillen herfoarme-mennist. Sit 
der nammentlik ien kear in mennist yn de kertieren, dan bliuwe dy kertieren 
meastentiids mennist. Foaral It Wytfean is der om bikend dat de minsken yn 
elkoar om trouwe. 

Ta eintsjebislút folget noch in sterk stikje oer Sterke Hearke: 

De baerch mei de greate boarstels . 

Sjoerd Mounder fan Eastermar wie mounder en stille polysje. Hy moast 
û . m . bargen, dy't men slachtsje woe, taksearje nei 't gewicht. Hwant 
der moast bilêsting fan bitelle wurde. Sa moast er ek r is nei De Ham ta, 
nei Sterke Hearke. Hearke hie in grouwe baerch mest, in Frysken, mei 
greate boarstels op 'e rêch. 
Doe't Sjoerd Mounder by it bargehok kaem woe de baerch net stean bliu
we. It bist wie wyld en hy koe him net taksearje. 
"Wachtsje mar efkes", sei Hearke, "dan sil ik him wol optille. Doch 't 
jo mar goed oan tiid". 
En hy tilde de baerch by de boarstels in ein fan 'e groun ôf, krekt salang 
oant de taksateur him fan alle kanten bisjoen hie. 

Tank bin ik forskuldige oan de hear Dam Jaarsma fan Eastermar. 

Reid van der Ley. 

32 



8. 
Tjerk Jans 

boer It Wytfean 

st. It Wytfean 
28 nov.1749 

9. 
Grietje Egberts 
b. 1703 

st. Droegeham 
5 aug.1769 

4. 
WITTEVEEN 
Egbert Tjerks 
b. It Wytfean 
1735 
boer It Wytfean 
st. Droegeham 
8 nov.1812 

t r . Droegeham 

2. 
WITTEVEEN, Tje 
b. It Wytfean 1759 
boer en eksteur to 
st. Droegeham 10 

10. 
Wybe Jetses 
d. Aldtsjerk 
15 jann. 1688 
skuonm akker, 
boer 
st. Surhústerfean 
15 nov.1771 
t r . Surhústerfean 
30 aug. 1722 

11 . 
Eelkje Liebbes 

st. Surhústerfean 
23 aug.1748 

5. 

Richtj e Wybes 
b. Surhústerfean 

st. Droegeham 
foar 1811 

23 maeije 1751 

rk Egberts 

Droegeham 
febr. 1845 

12. 
Rykele Pieters 
b. J istrum 

boer Harkema 
(Bouwekleaster) 
st. Harkema 
4 sept.1754 
t r . Droegeham 
22 jann.1736 

13. 
Aatje Annes 
d. Droegeham 
13 aug. 1715 
st. Harkema 
17 maert 1751 

6. 

Heerke Rykeles 
d. Droegeham 
19 des.1736 
boer Droegeham 

t r . Droegeham 

14. 
Pieter Sipkes 
b . Twizel 
1740-1743 

15. 
Emke Romkes 
d. Jistrum 
28 juny 1711 

7. 
SIPKEMA 
Tjitske Pieters 
b . Twizel 1734 

st. Droegeham 
18 april 1814 

26 jann.1766 

3. 
KLOOSTERMAN,Emke Heerkes 
b. Droegeham 1775 

St. Droegeham 2 j ann.1841 
t r . Droegeham 28 des. 1794 

1. 
WITTEVEEN, Heerke Tjerks 
b. Droegeham 6 des. 1801 
arbeider Bouwekleaster 
by Bindert Japiks Kloosterman 
letter plysjeman to Droegeham 
st. Droegeham 25 july 1890 
t r . Achtkarspelen 27 maert 1831 OLDENBURGER, Geertje Jans 

b. Harkema 7 nov. 1808 
dochter fan Jan Baukes Oldenburger 
en Martsen Oebeles Rinsma 
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Fiifde gene raes j e 
20. JETSE WYBES 

21 . RYCHST JACOBS 

22. LIEBBE HYLKES 

23 . GRIETJE EELKES 

24. P IETER RYKELES 
26. ANNE LUIKES 

27. TRIJNTJE JACOBS 

30. ROMKE PIETERS 
31 . TIEESKIEN GERBENS 

by syn houlik kaem hy fan Skingen, 
s t . ûngefear 1694 Aldts je rk ; t r . l j uny 
1684 Ald ts je rk ; 
by houlik fan Aldts je rk ; t r . 2) m e i 
Corne l i s T j e r k s . 
e a r s t boer E a s t e r m a r , l e t t e r Surhús -
te r fean; t r . 5 maei je 1695 E a s t e r m a r ; 
b . It Wytfean, d. 12 m a e r t 1676 E a s 
t e r m a r . 
d. 16 aug. 1684 J i s t r u m ; 
b . 1678 Droegeham, s t . 15 sept . 1753 
Bouwekleas te r , b igroeven 20 s e p t i m -
be r to Droegeham, boer op it Bouwe-
k l e a s t e r ; t r . 9 aug. 1711 Droegeham; 
d. 22 juny 1684 Droegeham, s t . 2 8 j u -
ly 1762 Harkema(Bouwekleas t e r ) , b i 
groeven 5 aug. to Droegeham. 
boer J i s t r u m , Twizel ; t r . ; 
beide s t . nei 1735. 

Seisde gene raes j e 
44. HYLKE HAYES 

45 . JENKE RINSES 
46. EELKE WOPKES 

47. TRYN TJERKS 

48. RYKELE PIETERS 
49. NYSKE 

52. LUIKE ANNES 

53. EETSKE TEAKES 
54. JACOB HEERKES 

55. GEERTJE HEPKES 
60. PIETER ROMCKES 
61 . IMCKE WILLEMS 

st . 1694, boer op de Heibuorren ûn -
d e r E a s t e r m a r ; t r . 2) Tj i tske Liebbes ; 
t r . 3) Antie Wierds ; t r . 1); 
d. 20 febr . 1642 E a s t e r m a r . 
boer op It Wytfean; t r . 2 m a e r t 1673 
E a s t e r m a r ; 
docht bil idenis yn de h e r f . t s j e r k e to 
E a s t e r m a r 22 nov. 1674. 
wennet to J i s t r u m ; t r . ; 
yn 1670 beide l idmaet h e r f . t s j e r k e 
J i s t r u m . 
boer Bouwekleas ter ; t r . 23 aug. 1672 
Droegeham; 
fan J i s t r u m . 
boer Droegeham; t r . 27 maei je 1683 
Droegeham; 

wennet to J i s t r u m ; t r . ; 
yn 1670 beide l idmaet h e r f . t s j e r k e 
J i s t r u m . 

Sawnde gene raes j e 
88. HAYE HAYES 

8 9. FRYT SE N HYLKE S 
90. RINSE HENDRIKS 

st . foar juny 1661, boe r E a s t e r m a r ; 
t r . ; 

foar de hel te e igner fan s t im 26, b r û -
ker fan s t im 17 to E a s t e r m a r . 
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92. WOPKE EELKES 
93. STYN RITSKES 

104. ANNE SYBES 
105. TRYNUBLES 
106. TEAKE SYBRENS 

107. SIMKE OUWES 
108. HEERKE JACOBS 
109. TRYN HENDRIKS 
122. WILLEM EEMCKES 

123. APOLLON1A WEPKEdr . 

Achts te gene raes j e 
178. HYLKE WYTSES 

179. JENT BENNES 
186. RITSKE HARCKES 
187. TET WOBBES 
212. SYBREN JANS 

213. YETS FOOCKES 
214. UWE JANS 

215. WYCK FOLCKERTS 
216. JACOB HEERCKES 

217. GEERTJE WATES ASMA 
246. WEPKE UB LES 

Njoggende gene rae s j e 
372. HARCKE RITSKES 
373. STYN FREERCX 
?374. WOBBE TYALLES 
?375. IMPCK OEDSES 
432. HEERCKE FOCKES 
433. DOED JACOBS 
434. WATE ICKES ASSEMA 

435. EESCK GERCX 

feanboer op It Wytfean; t r . foar 1653; 
b . op It Wytfean. 
t r . 26 nov. 1655 Droegeham; 
fan J i s t r u m . 
e igen ie rde to J i s t r u m , s t . 1674-1675; 
t r . ; 
s t . 1673-1674 J i s t r u m . 
t r . 31 m a e r t 1643 Droegeham; 

s t . foar 1647 Oents je rk ; t r . 1) Griet je 
G e r k e s ; t r . 2); 

folmacht E a s t e r m a r yn 1614; t r . 1) 
N . N . Wtses ; t r . 2); 
mooglik wie hja in Meinsma. 
" o p O o s t e r m e e r e r Wit feen" ,1651; t r . ; 

e igen ie rde to J i s t r u m (1612), s t . 1646-
1647, s tamhei t fan de famylje Stapert 
fan L e m m e r ; t r . ; 
s t . 1646-1647 J i s t r u m . 
e igenierde en doarpr jochte r to Su-
m a r ; t r . ; 

st. 1649 Droegeham, boer Droege
ham; tr. 2) Tiesck Ariens; tr. 1); 
st. ûngefear 1617 to Droegeham. 
st. nei 1647. 

t r . ; 
yn 1635 op E a s t e r m a r r e f e a n . 
s t . foar 1622; t r . ; 
wennet 1622 to E a s t e r m a r . 
s t . foar 1618 Droegeham; t r . ; 
s t . n e i 1618 , tes tamin te t 3mae i j e 1618. 
b . 1557, s t . 3 jann.1634 Droegeham, 
doarp r joch te r , ûntfanger, ts jerkfâld 
to Droegeham; t r . ; 
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WAPEN EN FLAGGE FAN WARTEN 

WiETENA 
I 

It wapen fan dit doarp komt al foar yn it wapen- en flaggeboek fan Gerrit Hes-
man út it j ier 1708. 
De figueren yn it skyldhaed jowe oan, dat Warten in wetterdoarp is. De swan 
is in keninklike wetterfûgel, dy't wol faker yn Fryske doarpswapens foar-
komt, binammen yn 'e skylden fan Langwar, Molkwar en Koarnwert. Hwer't 
de sawn peinjes of balstiennen op tsjutte is net bikend. Sierksma wol wol 
hawwe dat it pompeblêdden wêze moatte, lykas yn 'e Fryske flagge. Hesman 
tekent lykwols rountsjes, dy't nearne op pompeblêdden lykje. Hja kinne fan
sels yn 'e rin fan 'e tiid forfoarme wêze lyk as mei de sawn goudene blokjes 
yn it Fryske wapen bard is: dat wiene eartiids ek pompeblêdden! De kleuren 
read en sulver soene dy fan Eastergoa wêze kinne. 
Yn 'e simmer fan 1973 hat de "Stifting Jachthaven" fan Warten in eigen flagge 
oannommen, ûntwurpen troch de "Fryske Rie foar Heraldyk", dêr ' t de swan 
en de peinje in plak yn krige hawwe. Op 25 jannewaris 1974 is dizze flagge op 
in gearkomste fan 'e forieningen fan V. V. V. en Doarpsbilang ek foar it doarp 
goedkard en nou wurdt noch bisjoen hoe't hja it wapen op 'en nij brûke kinne. 

J .C.Terluin. 
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AANVULLINGEN GENEALOGIE BLOEMBERGEN 
(Zie: Genealogysk J ierboekje 1958 b lz . 94-121,1959 b lz . 89-90 en 1961 b lz . 116) 

I. REITSE N . ; t r . N .N. 
Uit dit huwelijk: 
1. Lykle R e i t s e s z l ) te Katlijk en ca. 1619 te Mildam; t r . voor 1603 Grie t 

W o l t e r s d r . 2 ) en h e r t r . voor 1619 Hil J a n s d r . 
2. Rone, volgt II. 

II. RONE REITSESZ. , koopt 14 nov. 1599 zes roeden land onder Katl i jk 3) , is 
in 1627 volmacht voor Katli jk^), ove r l . na 1627, doch voor 1637; t r . voor 
16075) Hantje of Antje J a n s d r . 

Uit dit huwelijke); 
1. Re i t se , volgt III. 
2. Bae r tke Ronesdr . , ove r l . voor 1650; t r . Jan Wol t e r sz . , van Mildam. 
3. Sytske Ronesdr . ; t r . Ruurd J a n s z . van Mildam. 

7 

\j ifoiíx om> 

Handtekening van R o e n s R e i t s e s z . , als volmacht van Katlijk, 30 juni 1627. 
Uit: r ech te r l i jk archief Schoterland Q 4, b lz . 163 

III. REITSE RONESZ. , ove r l . te Katlijk ca. 16677); t r . in 1634 voor het g e 
rech t van Schoterland me t Rink T a e d r . , van Nijehorne, weduwe van Saeke 
T iedge r sz . º>, op 27 febr . 1638 kopen Rei t se en Rink een huis c a . te Ni j -
brongerga^) ; Rei t se h e r t r . ca . 1655 Fookel Wopkesdr. 
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Uit het eerste huwelijk: 
1. Rone Reitsesz . , geb. 1630 en overl. voor 166210 ' ; t r . Langezwaag 1 

mei 1658 Ulk Merksdr. die ca. 1665 hertr . met Oene Martensz. 10/. 
2. Antje Reitsesdr. ; t r . voor 1667 Jan Ablesz. en voor 1676 Lambert 

van Spanjen. 
3. Tae Reitsesdr. , overl. voor 1690; t r . Sepk Hommesdr. 
4. Saeke Reitsesz. , dorprechter te Mildam; t r . Eeukje Jellesdr. 
Uit het tweede huwelijk: 
5. Lykle Reitsesz. , geb. 1656. 
6. Rone, volgt IV. 
7. Rink Reitsesdr. , geb. 1665. 

IV. RONE BLOEMBERG, geb. Katlijk ca. 166111), doet ca. 1680 als "jongh-
vrijer" belijdenis van zijn geloof te Suawoude en vertrekt op 29 juli 1683 van
daar met attestatie naar Heerenveen. Woonde enige jaren te Heerenveen, 
daarna te Katlijkl2), (Ter)bandsterschans (1687), Haskerschans (1688), te 
Heerenveen op de Heerenwal (1689)13) en volgens het reëelkohier van 1714 te 
Nijehaskerhuizen. In 1698 is hij mede-eigenaar van stemnummer 22 in De 
Knijpe. Op 18 febr. 1732 verkoopt hij als Rones Reitsesz.Bloemberg, her
bergier te Nijehaskerschans, een huis aan zijn dochter Claaskel4). 
Hij t r . 18 febr. 1683 te Heerenveen als Roonis Reitsesz. van Bergum met 
Jonskje Hendriksdr. en hertr . ca. 1689 met Janke Bruinsdr. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Reitse Ronesz. , ged. Heerenveen 7 maart 1684. 
2. Reitse, volgt V. 
Uit het tweede huwelijk: 
3. Ike Ronesdr. , ged. Nijehaske 26 sept. 1697, oud in het 8e jaar. 
4. Fookel Ronesdr., ged. Nijehaske 26 sept. 1697; t r . 30 mei 1715 Nije

haske Hendrikus Kamerling van Zwartsluis. 
5. Claaske Ronesdr. , ged. Nijehaske 13 sept. 1705. 
6. Bruin Ronesz. , ged. Nijehaske 26 okt. 1710. 

V. REITSE RONESZ., ged. Heerenveen 24 mei 1685, doet 24 nov. 1720 te 
Terband belijdenis van zijn geloof, woonde tot ca. 1726 in de gemeente Aeng-
wirden, waarna hij naar Assen vertrok. Op 25 april 1742 komt zijn kerkelijke 
attestatie van Assen te Leeuwarden binnen. 
Hij t r . 1717 (2 mei derde proclamatie te Nijehaske) Engeltje Aukesdr. van 
Bandster schans (Terband). 

Uit dit huwelijk: 
1. Jonske Reitsesdr. , ged. Tjalleberd 1 mei 1718. 
2. Auke Reitsesz. , ged. Luinjeberd 29 okt. 1719. 
3. Rone Reitsesz. , ged. Terband 8 april 1725. 
4. Ike Reitsesdr. , ged. Assen 25 sept. 1729. 
5. Johanna Reitsesdr. , ged. Assen 23 nov. 1732. 

Zie verder voor de nakomelingen van Auke en Rone Reitsesz. de boven
genoemde Jierboekjes. 
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Kaart door de landmeter G.van Terwisga, 16 okt. 1788 
Archief Decama Cuyck Foeyts, supplement nr . 39 

NOTEN 

1. Rechterlijk archief van Schoterland Q 3 d. d. april 1607. 
2. Idem Q l d.d. febr. 1603. 
3. Idem B 2, blz. 152. 
4. Idem Q 4 d.d. 30 juni 1627, blz. 163. 
5. Idem Q 1 d.d. april 1607. 
6. Idem K 1 d.d. 30 jan. 1637, K 3 d.d. 25 aug. en 31 dec. 1651 en K 5 d.d. 30 jan. 1662. 
7. Idem I 1 d.d. 2 maar t 1667 en K 5 d.d. 15 maar t 1667. 
8. Idem K 1 d. d. 3 mei 1634. 
9. Idem Q 7 d.d. 28 febr. 1638. 

10. Idem K 5 d.d. 8 maar t 1662 en 30 jan. 1665. 
11. Idem I 1 d.d. 21 aug. 1686. 
12. Idem I 1 d.d. 24 maar t 1686 en 5 febr. 1726. 
13. Rechterlijk archief van Haskerland O 5 d. d. 28 aug. 1687, 28 dec. 1688, 7 nov. 1689, en 

13 dec. 1692. 
14. Idem K 9 d.d. 18 febr. 1732. 

D.de Vries . 



AANVULLINGEN GENEALOGIE ALMA 
(Genealogysk Jierboekje 1970, blz. 70 e .v . ) 

II. JELDT/GIELDT ALLEMA. In 1558 en 1561 voeren Auk Bonga (gehuwd met 
Sjoerd Aesgema) en haar broer en zuster een proces tegen Gieldt Allema te Oud-
woude als bewindvoerder over de goederen van zijn kinderen bij wijlen Reynsk 
Riddersma, zijn ee rs te huisvrouw (Archief Hof van Friesland YY 5 d.d. 14 dec. 
1558 en YY 6 d.d. 11 mei 1561). Hieruit blijkt dat Thomet Herbranda, die reeds in 
1551 voorkomt als vrouw van Gieldt, zijn tweede vrouw geweest moet zijn. 

III. LOUW ALLEMA. Welke van de twee bovengenoemde vrouwen de moeder is 
geweest van Louw en zijn broer Sije, is onbekend. Zeker i s , dat Louw de zoon is 
geweest van Gieldt Allema, daar hij op 16 november 1554 als Low Gil AUemazoon 
eenmelkvat , touwennog enige kleinigheden koopt uit de boedel van wijlen Jelcke N. 
(Rechterlijk archief Kollumerland P 1, blz. 89v). 

IV. AEBE ALLEMA. De naam van zijn vrouw was Aet Tjaardsdr . 

V. CLAAS ALLEMA. Zijn vrouw werd geboren ca. 1587 als dochter van Pieter 
Rinckesz. en Lysbeth Wybesdr. , daar zij in 1611 op 24-jarige leeftijd uit de boe
del van wijlen haar vader o. a. de helft van het ouderlijk huis aan de Wortelhaven 
te Harlingen erfde. Haar moeder was inmiddels hertrouwd met een zekere Marten 
Feikesz. (Rechterlijk archief Harlingen P 6, blz. 439v). 
Dieucke Pi j te rsdr . die op 19 juli 1625 te Harlingen hertrouwde met Klaas An-
dr iesz . verzocht op 3 augustus 1625 het gerecht van Harlingen om Tjaard Aebesz. 
(Allema), de broer van wijlen haar eers te man, te benoemen tot voogd over de 
twee kinderen uit haar ee rs te huwelijk (Rechterlijk archief Harlingen P 9, blz. 21). 

VI. PETRUS ALMA. Hij trouwde op 14 januari 1649 te Leeuwarden als Pe t rus 
Nicolaï Alma. 

VlIId. ADRIANA LAURA ALMA. Adriana en haar man Dirk Boomsma, verhuisden 
van Winnipeg naar Shanghai, enkele jaren later naar Tandjong Teisk en vier jaar 
later naar Tjilatjap. 

XlVg. Overleden Oosterbeek 18 aug. 1950 vervalt . 

XVd. (ISAÄK) HENDRIK WILLEM ALMA. Tot ca. 1969 was hij te Seattle Neder
lands consul voor de Staten Washington, Idaho, Oregon en Alaska, waarna hij 
werd benoemd tot vice-president voor de Transpacific Transportation Company, 
te San Francisco. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

XVi-1. HANS PETER ALMA. Hij trouwde Veghel 24 december 1971 Gordien An-
tonetta Maria Sanders, geb. Mierlo bij Helmond 3 oktober 1946, verpleegster , 
dochter van Franciscus en Antonia Helena Goossens. 

D.de Vr ies . 
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Handtekening van Aebe Allema, 29 maart 1596, 
uit Rechterlijk archief Kollumerland P 2, blz. 31 

Handtekening van Claas Aebesz. Allema en zijn vrouw 
Dieucke Pytersdr. , 8 juni 1611, 

uit Rechterlijk archief Harlingen P 6, blz. 449 
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RJOCHTSETTING EN OANFOLLING KERTIERSTEAT MR. J. T. ANEMA 

Yn it Genealogysk Jierboekje 1972 wurdt oannommen dat Fedtie Tiaerdts 
(nr. 2287) twaris troud west hat, ntl. foarst mei Wopcke Jorr i ts en letter 
noch r is mei Sieds Andries. It leit dus foar de hân dat Jets Wopckes (nr. 1143) 
in dochter wêze soe fan Wopcke Jorr i ts (nr. 2286). 
Lykwols, yn in ynventaris fan Jouwer Clases wurdt in Wopcke Ruyrdts út 'e 
omkriten fan Boalsert neamd as man en fâd fan Fedje Tyaerdts (Frjentsjera-
diel Y, nr. 2, 27. V. 1639). 
Yn de ynventaris fan Wopcke Jorri ts wurdt oer de bern fan Wopcke Ruirdts 
(Jets en Jouuer) praet as "Voorkynderen", en Jan Ruierdts to Deinum wurdt 
neamd as kurator oer dizze twa bern (Menameradiel I 19, fo. 65). 
By de skieding en dieling fan Fed Tiaerdts mei har bern út it houlik mei 
Wopcke Jorr i ts is mar sprake fan ien dochter, mei namme Liutske (Mena
meradiel I 19, 18.XI. 1652). 
Mei de gegevens út skieding, ynventaris en testamint fan Riuerdt Jans to 
Andlahuzen ûnder Burchwert by Boalsert (Wûnseradiel S 36, nr. 46) komme 
wy ta de neifolgjende opstelling: 
Nr. 2286 - Wopcke Ryuerdts berne to Andlahuzen 1602. 
Nr. 4572 - Riuerdt Jans to Andlahuzen - testamint 11. V. 1636. 
Nr. 4573 - Jets Hanses. 
Nr. 9146 - Hans Jorr i t s . 

K. M. van der Kooi. 

Neffens fynsten fan R.van der Leij is de ôfstamming fan de famylje Douma: 

568. DouweDouwes, geb. Bergum ca. 1653, overl. ald. 1728/17301). 

1136. Douwe Binnerts, 1647 wonende aan de Bergumerdam, overl. voor 1657, 
t r . 

1137. Foockel Wopkes2). 

2272. Binnert Hayes, boer te Oudkerk (1617), Boksum (1634, 1639); 1640 
meyer op Bergum nr. 2; test. 1657, 
t r . 

2273. Teth DouwesS). 
2274. Wopke Hendrix, 1640 meyer Bergum 13. 

Noten 
1. Bijl. civ.sent. Hof van Friesland 402/20. 
2. R.A.Tietj .dl. S 7, fol. 265 v; Hof van Friesland EEE 2, fol. 79. 
3. R.A.Tietj .dl. S 6, fol. 197 v; S 8, fol. 29 

Redaksje. 
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WAPENREGISTRAESJE 

ANTONIDES 
ANTONIDES - Yn sulver in read hert mei lofts in loftsskean rinnende woune 
fan itselde en út de midden opgroeijend in grien beamke mei sawn blêdden fan 
itselde. 
Boarne: tsjerkeklok to Britsum, 1664. It is it wapen fan ds.Anthonius Petr i , 
forl. Gen. Jierboekje 1953, s. 57. Kleuren nij ûntwurpen. 
De pakesizzer fan ds.Anthonius Petri , Sara Antonides, troude mei Saacke 
Floris to Jirnsum. Fan harren soan Floris (1738-1807) skaeije alle hjoed-
deiske Antonidessen út. In nije folsleinere biwurking fan de genealogy troch 
de ynstjûrder waerd yn 1969 as stinsel forspraet. 
Ynstjûrder: H. Antonides to Hoogeveen. 
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JBOTUWIES ÏÏSIE.MA 
VAH E S Ü M E R S H L 

DOUWES ISEMA - Dield: I. yn blau in gouden kliuwende liuw; II. yn sulver 
twa grieneklavers boppe inoar. Helmteken: in klaver fan it skyld. Dekkleden: 
blau en goud. 
Boarne: grêfstien yn'e GreateTsjerke toDokkum fan Grietje Geerdts, st. 1712, 
frou fan Douwe Andris (E)isama. 
It útkapte mânljuswapen is oanfold mei de twadde klaver, dekkleden en kleu
ren ûntwurpen foar en yn oerliz mei de ynstjûrder. It wapen is ntl. grif fan in 
earder ûnder bidoelde sark bigroeven persoan; it is ûnwis oft dat in foarfaer 
fan Douwe Andris (E)isama is, mar mooglik is soks wol, hwant it âlde rânne-
skrift is útkapt. 
Douwe Andris wie berne to lezumbuorren (Ezumazijl), oan hokker plaknamme 
de skaeinamme ûntliend is. As âldste foarfaer wurdt neamd in Aucke N. , 
berne om 1540 hinne. 
Douwe Andris skaeit út in slachte fan skippers, dy't har yn 'e 17de ieu as 
keaplju to Dokkum nei wenjen setten. Yn 'e 18de ieu kaem it slachte ta great 
oansjen to Emden, dêr ' t it patronym Douwes part fan 'e skaeinamme waerd. 
Ut de Emder staech skaeit in rige fan dûmnys, dêr ' t ynstjûrder út fuortkomt. 
Yn Fryslân bleau in staech fan bakkers efter, dy't jìerrenlang to Dokkum ta-
hâldde. 
Ynstjûrder: J.Douwes Isema to Noorden. 
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7AIT CE ~ZL _rs: QUEDOITADVIENNEQUE 
POURRA 

BTU H O U X B E (B3SANB COUK 

DU HOUX (de Grand Cour) - Dield: I. de Fryske earn; II. yn read in gouden 
houtskûne, topt mei in fûgel fan itselde. Helmteken: de fûgel fan it skyld. 
Dekkleden: read en goud. 
Boarne: omslachfan de "memorie"yn bisit fan mefrou F. P . Schaaf-Rodenhuis 
to Ljouwert (sjoch ynlieding Du Houx de Grand' Cour). 
N.B. De dieling mei de Fryske earn en it feit, dat oare stagen Du Houx hiel 
oare wapens fiere (read of blau mei skeane balken en lytse figueren fan goud 
of sulver, s j . Rietstap), meitsje it wierskynlik, dat it wapen yn dizze foarm 
yn Fryslân ûntstien is en dus yn de 19de ieu. 
De Fryske Du Houx' binne in staechfan in forearme ealslachte út it Argonner-
wâld yn N.E. -Frankryk, dy't yn har heitelân de glêsblazerij bioefenen. In lid 
kaem hjir as douanier ûnder Napoleon. 
Ynstjûrder: H.K.Du Houx to Rotterdam. 
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WALSWEER - Yn sulver in blau skeankrûs dêr ' t de rjochter-boppeëarm fan 
mist, rjochts bigelaet fan in oansjende oksekop, lofts fan in fjouwerblêddige 
roas en ûnder fan in hert, alles fan read, it hert trochstutsen fan twa gouden 
pylken skeankrúsgewiis. Helmteken: de oksekop fan it skyld. Dekkleden sul
ver en blau. 
Boarne: tsjerkeklok to Suwâld, 1617, wapen fan ds.Dominicus Cornelii Wals
weer. De kleuren nij ûntwurpen. 
Ynstjûrder: H. Walsweer to Sint-Japik. 
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V&N WIoJH(SAAlgBEN 

VAN WIJNGAARDEN - Dield: I. de Fryske earn; II. trochsnien: a. yn blau in 
gouden omdraeid hynder, boppe bigelaet rjochts fan in merk, bisteande út in 
forkoart krús en lyksoartich skeankrús, en lofts fan in forkoart krús, beide 
fan itselde; b. yn sulver in griene útskuorde wynstôk mei fiif blêdden fan it-
selde, bifruchte mei trije blauwe druvestrûzen. Op de helm in kroan mei 
glêdde holbân en (sichtber) trije pearels en twa blêdden. Helmteken: de wyn
stôk fan it skyld. Dekkleden: blau en goud. 
Boarne: segelstimpel, Frysk Museum, oanwinst 455, nr. 996. 
Ynstjûrder: R. van Wijngaarden to Ljouwert. 
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GENEALOGIE DU HOUX DE GRAND' COUR 

Inleiding 

De stichting van de Bataafse Republiek en de komst, zowel als het latere ver
trek, der Fransen brachten in Friesland in het publiekrechtelijke, maar niet 
minder in het persoonlijke vlak, tal van ingrepen en veranderingen met zich 
mee. In de hiervolgende publikatie schrijven we over veranderingen in ge
noemde tijd in het persoonlijk leven en bestaan van Louis du Houx de Grand' 
Cour, een Franse douanier, die in Friesland ging wonen en hier bleef na zijn 
huwelijk met Alida Johanna Char lotte Lochnaar, een dochter van Christiaan 
Carel Lochnaar, de laatste jagermeester van Zijne Hoogheid Prins Willem V 
in het stadhouderlijk jachtdomein Het Bildt. We verwerkten de gegevens over 
de persoon van Louis du Houx de Grand' Cour in een genealogie van zijn ge
slacht. 

In de tweede plaats publiceren we een stuk, de zg. "Memorie", dat is opge
maakt om gebruikt te worden in een proces tussen de zonen van Louis de 
Grand' Cour en de Franse staat. De genealogie geeft uiteraard gegevens over 
het persoonlijk leven van de leden van de familie Du Houx. De "Memorie", die 
informaties van meer algemeen belang geeft, is eigendom van mevrouw F. P . 
Schaaf-Rodenhuis te Leeuwarden. 

De portretten die bij het bovenstaande artikel zijn afgedrukt bevinden zich bij 
de nakomelingen van de geportretteerden. 
De afgebeelde voorwerpen betreffende Christiaan Carel Lochnaar, alsmede 
zijn portret, zijn eigendom van de heer K.M. van der Kooi te Dronrijp. 
Een ouder portret, waarop Lochnaar is weergegeven in het uniform van stad
houderlijk jagermeester is ook eigendom van de heer Van der Kooi. Een r e -
produktie ervan is opgenomen in Geschiedenis van het Bildt van H.Sannes 
(deel II, tegenover bladzijde 208). 
Zeer erkentelijk is ondergetekende de heer P . Dokter uit Alkmaar, van wiens 
gegevens dankbaar gebruikt gemaakt werd. 

Emmeloord, C.Bouma. 
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Genealogie 

I. JONKHEER FRANQOIS LOUIS DUHOUX DE GRAND' COUR, geb. ca. 1745 
te Courru, Frankrijk, glasblazer te Neufour (Argonnerwoud), overl. 26e F r i -
maire (Rijpmaand) in het jaar 12 van de Franse Republiek, (15 dec. 1805) te 
Neufour; t r . Marie Magdelaine Duhoux, geb. 1756 te Neufour, overl. 6e Ther-
midor (Warmtemaand) in het jaar 10 van de Franse Republiek (25 juli 1804). 
Franqois voornoemd moet althans twee broers hebben gehad, n .1 . Claude, 
genoemd in een hieronder vermelde Memorie, en Jean Louis, peet bij de 
doop van Louis (Ilb). Als meter vinden wij genoemd Elisabeth Char lotte, de 
eerste als oom van vaders-, de laatste als tante van moederszijde. 

Uit dit huwelijk: 
1. Franqois Duhoux, geb. 1780. 

Louis Duhoux, volgt II. 
Elisabeth Charlotte, overl. na 1825; t r . Louis de Brossard. 
Marie Magdelaine Louise; t r . Jean de Drapier, glasblazer. 
Elisabeth Rosalie, overl. na 1825. 

II. LOUIS DUHOUX, geb. 11 febr. 1787 Neufour (Dep. la Meuse-Maas; a r r . 
Verdun), douanier van keizer Napoleon in de gemeente Het Bildt ter bestr i j 
ding der smokkelhandel op Engeland, vertrok in 1813, terug in Nederland 
1814, na zijn huwelijk opnieuw terug naar Frankrijk, waar hij wederom als 
commies werkzaam was te Neufour, Thonnelle en na overplaatsing op 6 dec. 
1821 te Villier les Margiennes, vroeg en verkreeg ontslag uit de Franse 

Staatsdienst en verliet 5 mei 1822 
laatstgenoemde plaats, om zich ver
volgens als kastelein te Oudebildtzijl 
te vestigen, waar zijn schoonvader 
een herberg voor hem kocht op 5 febr. 
1822 van de echtelieden Pieter Sjoerds 
Schaaf en Metje Nammens Sijbesma 
voor 1301.-gld. Hij overl. 9 febr. 
1857 te St. Jacobiparochie. Hij t r . 
29 maart 1814 te St. Annaparochie 
(Het Bildt) Alida Johanna Charlotte 
Lochnaar, geb. 25 juni 1789 ald. , 
overl. 4 aug. 1861 te St. Jacobipa
rochie (HetBildt), dochter van Chr i s -
tiaan Carel, Jagermeester van Prins 
Willem V op het Stadhouderlijk jacht-
domein Het Bildt, na 's Prinsen ver
trek uit Nederland subs.proc.gen.bij 
het Gerechtshof te Leeuwarden en ten
slotte rijksontvanger te St. Annapa
rochie, en Petronella Bonnema. Als 
peter en meter bij Alida's doop t r a 
den op Johannes Sweeres en Alida 
Charlotte Penny. 

Uit dit huwelijk: 
Christiaan Carel Lochnaar 

1754-1844 
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van de Nas saus 

Voorwerpen uit het bezit van Christiaan Carel Lochnaar 
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1. Antoinette Duhoux, geb. 6 maart 1811 St. Annaparochie, overl. 8 sept. 
1853 Dronrijp; t r . 1) 15 okt. 1829 Het Bildt Dirk Annes Bouma, schipper, 
geb. 5 april 1801 Vrouwenparochie, overl. 8 nov. 1839 ald. , zoon van Anne 
Klaaszen en Riemke Folkerts Bouma; t r . 2) 25 nov. 1846 Menaldumadeel 
Wijtse de Boer, geb. 8 april 1808 Dongjum, kastelein, overl. 7 april 1870 
Dronrijp, zoon van Frans en IJtje Eeltjes, wednr. van Antje Sijbolts Hibma. 

2. Jean Louis Duhoux, volgt lila. 
3. Christiaan Carel Lochnaar Duhoux, volgt Illb. 

lila. JEAN LOUIS DUHOUX, geb. 24 mei 1814 Neufour (Frankrijk), boer in 
de Westhoek te St. Jacobiparochie, overl. 29 dec. 1905 ald. ; t r . 7 juni 1855 
Het Bildt Sijtske van der Weg, geb. 17 nov. 1824 Hallum, overl. 5 febr. 1914 
St. Jacobiparochie, dochter van Rochus en Antje Goffes Jensma. 

Uit dit huwelijk: 
1. Louis Duhoux, volgt IVa. 
2. Rochus Duhoux, volgt IVb. 
3. Johannes Duhoux, volgt IVc. 
4. Antje Duhoux, geb. 5 maart 1862 St. Jacobiparochie, overl. 30 janua

r i 1937 Sneek; t r . 21 mei 1885 Douwe Stellingwerf, zoon van Jelte en Grietje 
Douma, geb. 10 okt. 1855, gardenier te Tjummarum, overl. 22 okt. 1893 ald. 
Antje was als wed. winkelier ster in de Westhoek te St. Jacobiparochie, later 
te Leeuwarden. 

De boerderij in de Westhoek (Oudebildtdijk onder St. Jacobiparochie) 
eigendom van de familie Duhoux 

en door hen bewoond en gebruikt van 1856 tot 1915 

IVa. LOUIS DUHOUX, geb. 25 aug. 1855 St. Jacobiparochie, emigreerde 7 
mei 1887 naar de Ver. Staten van N.Amerika, overl. 11 aug. 1933 te Ren-
ville, Minnesota (V.S.); t r . n a 7 m e i 1887 ald. Riemke Kuiken, geb. 13 aug. 1864 
St. Jacobiparochie, dochter van Riemer en Jantje de Groot. 
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Sijtske van de r Weg 
1824-1914 

f~\ \ 

Rochus Duhoux 
1857-1935 (IVb) 

Louis Duhoux 
1855-1933 (IVa) 

Johannes Duhoux 
1859-1947 (IVc) 
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IVb. ROCHUS DUHOUX, geb. 4 juli 1857 St. Jacob iparoch ie , landbouwer en 
kaste le in , e m i g r e e r d e (datum onbekend) naar N . A m e r i k a , over l . 1935 te 
Hincly, Minnesota; t r . 2 6 jan . 1888 Het Bildt Aukje K r a m e r , geb. 5 aug. 1867, 
dochter van L a m m e r t en Akke Donia. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jean Louis , geb. 28 mei 1888 St. Jacobiparochie . 
2. Akke, geb. 17 nov. 1889 St. Jacobiparochie . 
3 . L a m m e r t , geb. 27 apr i l 1892 St. Jacobiparoch ie . 

IVc. JOHANNES DUHOUX, geb. 28 nov. 1859 St. Jacobiparochie , landbouwer, 
over l . 26 aug. 1947 Leeuwarden; t r . 4 m e i 1920 ald. Jel t je Ramkema , geb. 
13 juli 1867 Leeuwarden, over l . 18 m a a r t 1929 ald. , e e r d e r gehuwd met P i e -
t e r Hoeks t ra , dochter van Hendrik en Aaltje Boons t ra . (Ver t r . 5 m a a r t 1915 
naar N. A. , m a a r r e p a t r i e e r d e . ) 

Illb. CHRISTIAAN CAREL LOCHNAAR DUHOUX (bij de gemeente Het Bildt 
ingeschreven als Char les Duhoux), geb. 15 m a a r t 1817 Thonnelle (Frankri jk) 
A r r . Verdun, D e p . d e r Maas , j eneve rb rande r , ga rden ie r , winkel ier , o v e r l . 
3 m a a r t 1899 Leeuwarden; t r . 4 jan. 1838 Het Bildt Feikje Fei jkes Z i j l s t r a , 
geb. 29 apr i l 1813 Hallum, ove r l . 2 jan. 1898 Leeuwarden (2 dagen voor hun 
60- jar ig huwelijk), dochter van Feijke Wijnzens en Froukje Sjoukes P o e l s t r a . 

Uit dit huwelijk: 
1. Feijke Duhoux, volgt IVd (zie Bi ldtsche Courant 8 aug. 1924). 
2. Alida Johanna Charlot te Duhoux, geb. 18 juli 1841 Hal lum, over l . 31 

me i 1918 Leeuwarden; t r . 27 m a a r t 1862 Het Bildt.Pj^er_ScJiaaf, s choenma
k e r , geb. 14 juli 1840 Vrouwenparochie , ove r l . 29 okt. 1922 Leeuwarden, 
zoon van Sijbe Sjoerds en Baukje Di rks Kunst. 

3. Louis Duhoux, geb. 12 m a a r t 1845 Vrouwenparochie , ove r l . 26 juli 
1846 ald. 

4 . Louis Duhoux, volgt IVe. 
5. Ype Duhoux, volgt IVf. 

IVd. FEIJKE DUHOUX, geb. 21 juni 1838 Hal lum, kas te le in en t i m m e r m a n 
aannemer van boerder i jen en andere bouwwerken, over l . 28 me i 1915 Leeu
warden; t r . 1) 21 me i 1863 Het Bildt Tetje P i e t e r s Molenaar , geb. 29 m e i 
1836 Oudebildtzijl , over l . 28 jan . 1902 ald. , dochter van P i e t e r F o r m e r s en 
El i sabe t Harmens Kolk; t r . 2) 22 jan. 1 % 3 Het Bildt Tri jnt je Kuiken, geb. 
12 dec . 1844 St. Jacobiparochie , ove r l . 2 aug. 1905, wed. van Ger r i t P o r t e , 
dochter van Klaas en Eke van der Laan; t r . 3) 25 me i 1907 Leeuwarderadee l 
Froukje van de r Schaaf, geb. 17 juni 1855Grouw, dochter van Haite enTjee rd je 
Noorderhaven ,wed. van Lodewijk Bakker . Froukje over l . 5 me i 192 9 te Rauwer d. 

Uit het I e huwelijk: 
1. Saapke Duhoux, geb. 19 m a a r t 1864 Oudebildtzijl , ove r l . 14 apr i l 

1939 ald. ; t r . 21 mei 1885 Het Bildt Mar ten Kingma, koopman, geb. 7 apr i l 
1861 Vrouwenparochie , ove r l . 22 sept . 1936 ald. , zoon vanThomas enLi sk je 
Boe tze r . 

2. Feikje Duhoux, geb. 19 m a a r t 1865 Oudebildtzijl , ove r l . 24 jan. 1931, 
Nij Bee t s ; t r . 16 juni 1898 Het Bildt Jacob Hoeks t ra , bakker , zoon van Johan-
nes en Minke Hesse l ius . 
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Feijke Duhoux Tetje P i e t e r s Molenaar 
1838-1915 (IVd) 1836-1902 

3. P i e t e r Duhoux, volgt Va. 
4. Lochnaar Duhoux, geb. 5 me i 1868 Vrouwenparochie , ove r l . 9 m a a r t 

1875 ald. 
5. F o r m e r Duhoux, volgt Vb. 

Va. PIETER DUHOUX, geb. 1 m a a r t 1866 Hal lum, t i m m e r m a n , over l . 31 
jan . 1937 Leeuwarden; t r . 11 juni 1896 F e r w e r d e r a d e e l Johanna Werks t r a , 
geb. 11 juli 1871 Hal lum, over l . 24 m a a r t 1942 Leeuwarden, dochter van Dirk , 
bakker , l a te r t r e k s c h i p p e r , en Antje Cornel is Ol ivier . 

Uit dit huwelijk: 
1. Di rk Duhoux, volgt Vla. 
2. Feike Duhoux, geb. 4 aug. 1899 Vrouwenparochie , over l . 7 jan. 1900 ald. 
3 . Anna Duhoux, geb. 30 dec . 1901 Vrouwenparochie , ove r l . 22 apr i l 

1902 Hallum. 
4 . Feike Duhoux, geb. 26 dec . 1902 Hal lum, over l . 5 jan. 1903 ald. 
5. Anna Duhoux, geb. 30 dec . 1906 Hal lum, cheffin bij V . & D . Leeu

warden , woont Wolds t r . 124, Meppel . 

Vla. DIRK DUHOUX, geb. 20 jan . 1898 Vrouwenparochie , magazijnchef, 
o v e r l . 30 jan . 1969 Leeuwarden; t r . 2 sept . 1931 Leeuwarden Maaike Bi j l sma, 
geb. 11 jan . 1902 Leeuwarden, ove r l . 21 jan. 1964 a l d . , dochter van Hendrik 
en Jacoba Wilhelmina van der Molen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jacoba Wilhelmina Duhoux, geb. 23 jan . 1933 Leeuwarden, verp leeg

s t e r , ove r l . 27 okt. 1960 Groningen. 
2. P i e t e r Duhoux, volgt Vila. 
3. Hendrik Duhoux, volgt Vllb. 
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Vila. P IETER DUHOUX, geb . 7 apr i l 1934 Leeuwarden, monteur ga r agebe 
drijf; t r . 17 sept . 1964 Leeuwarden Fokje Buikhuizen, geb. 2 okt. 1930 Leeu
warden, dochter v a n H a r m enAbel t je Zwar t , woont M a e r t e n H a r p e r t s z . T r o m p -
s t r . 64, Leeuwarden . 

Uit dit huwelijk: 
Alber t a Duhoux, geb. 2 febr . 1967 Leeuwarden. 

Vllb. HENDRIK DUHOUX, geb. 25 febr . 1938 Leeuwarden; t r . 1 sept . 1964 
Leeuwarden Ali Tu ins t ra , geb. 1 jan . 1942 Leeuwarden, dochter van Feike 
en Maaike Sinnema, woont P i e t e r Stuyvesantweg 140, Leeuwarden . 

Uit dit huwelijk: 
1. Maja Duhoux, geb. 6 nov. 1967 Leeuwarden. 
2. Wilco Duhoux, geb. 16 apr i l 1970 Leeuwarden. 

Vb. FORMER DUHOUX, geb. 4 nov. 1869 Vrouwenparochie , d i r ec t eu r p o s 
te r i j en , ove r l . 25 sept . 1942 Eibergen; t r . 5 ap r i l 1904 Kampen Johanna An-
genette Denekamp, geb. 15 me i 1875 Kampen, over l . 25 jan . 1944 Eibergen , 
dochter van Herman en Aleida Angenette de Boe r . 

Uit dit huwelijk: 
1. H e r m a n Kare l Duhoux, volgt Vlb. 
2 . Feiko Duhoux, volgt VIc. 
3 . Aleida Angenette Duhoux, geb. 19 dec . 1910 Kampen, hoofdverpleeg

s t e r , woont Rembrandt laan 54, Bilthoven. 

Vlb. HERMAN KAREL DUHOUX, geb. 12 okt . 1905 Kampen, d i rec teur Volks
huisvest ing Ro t t e rdam, voorz i t te r Raad van Arb i t rage Bouwbedrijven in Ne
der land; t r . 1) 12 juni 1928 B r e d a Lina Jeane t te Klik, geb. 19 apr i l 1906 Den 
Helder , ove r l . 1 aug. 1939 Utrecht , dochte r van Dirk en Sophia Bok; t r . 2) 
4 m e i 1942 Wassenaa r Johanna F ikker t , geb . 26 febr . 1909 Loenen a /d Vecht , 
dochter van G e r r i t , no t a r i s , en Rika Gesina Huender , woont Merulaweg 9, 
Ro t t e rdam-16 . 

Uit het I e huwelijk: 
1. Hannie Duhoux, geb. 15 aug. 1929 Utrecht , hoofdverpleegster Zu ide r 

ziekenhuis , Ro t t e rdam, woont B r a m a n t a s t r . 285, R o t t e r d a m . 
2. Tineke Duhoux, geb . 8 juni 1933 Ut rech t , onderwi jze res ; t r . 5 aug. 

1959 Rot te rdam Marten Johannes Kingma, geb. 15 dec . 1902 H a a r l e m , b e 
dr i j f s le ider /werktu igkundige , o v e r l . 5 nov. 1966 Ro t t e rdam, zoon van Hendrik 
en Maaike P r i n s . 

3 . F o r m e r Dirk Duhoux, volgt VIIc. 
Uit het 2e huwelijk: 
4 . B e r t u s Duhoux, volgt Vlld. 

VIIc. FORMER DIRK DUHOUX, geb. 15 apr i l 1939 Utrecht , tuinemployé B l i j -
do rp , Ro t te rdam, ongehuwd. 

Vlld. BERTUS DUHOUX, geb. 8 mei 1946 Wassenaa r , student Technische 
Hogeschool Eindhoven; t r . 31 juli 1969 Rot te rdam Johanna Chr is t ina Rueb, 
geb. 4 okt. 1946 Rot te rdam, dochter van Willem en G. C. F . H a n s m a , woont 
D r o s s a a r t s t r . 2 1 , Geldrop. 

Uit dit huwelijk: 
Mar ten Willem Duhoux, geb. 21 apr i l 1973, Geldrop. 
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VIc. FEIKO DUHOUX, geb. 28 okt.1907 Kampen, theeplanter, overl. 30 aug. 
1945 Pakanbaru Indonesië; t r . 1) 9 juli 1935 Batavia Maria CorneliaTreffers, 
geb. 24 juni 1913 Heerenveen, overl. 2 dec. 1935 Soekaboemi, dochter van 
Jan en Anna Maris; t r . 2) 26 juli 1937 Malang Amalie Hermina Sigmond, geb. 
9 aug. 1914 Bangkalan, overl. 5 dec. 1963 Utrecht, dochter van Johan F re -
derik en Amalie Florence Rheinhard. 

Uit het 2e huwelijk: 
Angenette Florence Duhoux, geb. 14 mei 1939 Soekaboemi; t r . 26 jan. 

1961 Utrecht Robert Jan Carel Roelants, geb. 15 dec. 1940 Maartensdijk, le
raa r , zoon van François Nicolaas Marie en Johanna Rietveld. 

IVe. LOUIS DUHOUX, geb. 3 dec. 1847 Vrouwenparochie, verver, later kof
fiehuishouder, onderscheidenlijk te Vrouwenparochie, Marssum, Bolsward, 
Bovenknijpe, St. Johannesga, Oldeberkoop, Het Meer, Amsterdam, overl. 
1 maart 1923 ald.; t r . 20 maart 1873 Het Bildt Wijtske Koopmans, geb. 25 
maart 1852 Stiens, overl. 12 nov. 1918 Amsterdam, dochter van Keimpe 
Jelte en Gelske Wassenaar. 

Uit dit huwelijk: 
1. Christiaan Carel Lochnaar Duhoux, volgt Vc. 
2. Gelske Duhoux, geb. 4 nov. 1876, overl. 9 dec. 1903 Het Meer bij 

Heerenveen, ongehuwd. 
3. Keimpe Jelte Duhoux, volgt Vd. 
4. Feikje Duhoux, geb. 30 nov. 1884 Vrouwenparochie, overl. 21 de

cember 1963 Rheden (Gld.); t r . 9 febr. 1927 Arnhem Cornelis Willem Detmar, 
geb. 25 april 1879 Brummen, overl. 8 juni 1961 Rheden, zoon van Jacob Adri-
aan en Hendrika Johanna Brouwer. 

Vc. CHRISTIAAN CAREL LOCHNAAR DUHOUX, geb. 17 sept. 1874 Vrouwen
parochie, 3 april 1895 vertrokken van Oldeberkoop naar Hooge Zwaluwe, sur
numerair bij de Staats spoorwegen, wonende Lage Zwaluwe, overl. ongehuwd 
ten huize van zijn ouders 19 nov. 1897 Het Meer bij Heerenveen. 

Vd. KEIMPE JELTE DUHOUX, geb. 21 april 1881 Vrouwenparochie, 19 dec. 
1900 bakkersknecht Amsterdam, 24 aug. 1933 schilder te Sneek, 4 mei 1939 
vandaar naar Apeldoorn, overl. 3 jan. 1970 Apeldoorn; t r . 21 nov. 1945 Apel
doorn Hillegonda van den Bosch, geb. 10 okt. 1880 Delfshaven (Z.H.) thans 
Rotterdam, dochter van Evert en Geertje Schuurmans. 

IVf. YPE DUHOUX, geb. 25 maart 1851 Vrouwenparochie, timmerman, kas
telein, Stiens, overl. 2 mei 1940 Harderwijk; t r .13 mei 1875 HetBildt Griet
je Boelstra, geb. 23 jan. 1856 Vrouwenparochie, overl. 19 dec. 1926 Stiens, 
dochter van Johannes Sijdzes en Trijntje Dooitsens Damstra. 

Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje Duhoux, geb. 13 juni 1877 Stiens, overl. 23 april 1918 Zaan

dam; t r . 25 sept. 1901 Leeuwarderadeel Bauke Piebe Zoethout, geb. 13 dec. 
1873 Heeg, overl. 16 okt. 1965 Rijswijk, zoon van Johannes Petrus en Griet
je de Jong. 

2. Johannes Sijds Duhoux, volgt Ve. 
3. Feike Duhoux, volgt Vf. 
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Ype Duhoux 
1851-1940 (IVf) 

Ve. JOHANNES SIJDS DUHOUX, geb. 8 aug. 1879 Stiens, kas te le in , ove r l . 
21 jan . 1950 Wirdum; t r . 13 me i 1903 Tji tske To l sma , geb. 4 sept . 1879 
Minner tsga , over l . 30 dec . 1933 Wirdum, dochter van Re inder en Janke Brok , 

Uit dit huwelijk: 
1. Janke Duhoux, geb. 28 febr . 1904 St iens , ove r l . 25 jan . 1960 Leeu

warden; t r . 16 juli 1924 Leeuwarderadee l Johannes B r i n k s m a , geb. 20 no 
vember 1902 Wirdum, smid te Wijtgaard, ove r l . 19 jan . 1971 Leeuwarden, 
zoon van Ate en Antje R o e r s m a . 

2. Grietje Duhoux, geb. 19 dec . 1905 Stiens; t r . 2 juni 1926 Leeuwarde 
radee l Jan Annema, geb. 17 m e i 1903 Rinsumagees t , boer aan de Greuns (bij 
Leeuwarden) , zoon van Alle en Antje Annema, woont Huizumer laan 89, L e e u 
warden . 

3 . Ype Duhoux, volgt VId. 

VId. YPE DUHOUX, geb. 21 juni 1909 Koudekerke (Zeeland), kas te le in , e x 
ploitant recreat iebedr i j f , ove r l . 15 sept . 1973 Wirdum; t r . 17 okt .1931 Leeu
warde radee l Hinke Miedema, geb. 17 mei 1908 Goutum, dochter van Theunis 
en J i t ske Miedema. 

Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Sijds Duhoux, volgt Vlle . 
2. Theunis Duhoux, volgt Vllf. 
3. J i t ske Duhoux, geb. 14 juli 1937 Wirdum; t r . 24 juni 1957 Leeuwar

den Sietse de V r i e s , geb. 25 juli 1933 Drachten , s l age r te Te rzoo l . 

Vl le . JOHANNES SIJDS DUHOUX, geb. 25 febr . 1932 Wirdum, kaste le in; t r . 
21 m a a r t 1956 Leeuwarden Wiepkje H a r t s t r a , geb . 30 okt . 1932 Fol lega, 
dochter van Bonne en Antje K ie s t r a , woont Grote Buren 6, Wirdum. 

Uit dit huwelijk: 
1. Ypeus Duhoux, geb. 30 nov. 1958 Wirdum. 
2. Bonno Duhoux, geb. 25 juni 1961 Wirdum. 
3. Anna Duhoux, geb. 14 sept . 1962 Wirdum. 
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Vllf. THEUNIS DUHOUX, geb. 30 juli 1935 Wirdum, expl. vacantiebedr. Hin-
deloopen; t r . 7 dec. 1955 Baarderadeel Trijntje Haaima, geb. 28 juli 1936 Jel-
lum, dochter van Roel en Trijntje Siesling, woont Schuilenburg 2, Hindeloo-
pen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje Duhoux, geb. 2 mei 1956 Leeuwarden. 
2. Louis Duhoux, geb. 20 juni 1960 Wirdum 
3. Hinke Duhoux, geb. 19 mei 1966 Harlingen. 

Vf. FEIKE DUHOUX, geb. 17 juli 1889 Stiens, rund- en varkensslager, overl. 
19 april 1959 Harderwijk; t r . 1) 23 okt. 1915 Leeuwarderadeel Jacoba Mar-
garetha Verstelle, geb. 18 april 1880 Middelburg, overl. 1 dec. 1921 Gronin
gen, dochter van Jacobus en Metje Caros; t r . 2) 2 nov. 1922 Groningen Ever-
dina Maria van der Hoef, geb. 25 maart 1893 Utrecht, overl. 28 febr. 1973 
Harderwijk, dochter van Frederikus Jacobus en Catharina van Ingen. 
(Zij t r . 2) 30 okt. 1961? Harderwijk Pieter Giesbergen, geb. 1 sept. 1891 
Haarlemmermeer, zoon van Antonie en Johanna Smit.) 

Uit het Ie huwelijk: 
1. Ype Jacobus Duhoux, volgt Vle. 
Uit het 2e huwelijk: 
2. Catharina Antonia Duhoux, geb. 28 aug. 1923 Groningen; t r .Jacob Hen

drik Jintis, geb. 22 maart 1915 Groningen, magazijnmeester, zoon van Jo-
hannes en Kornelia Dekker. 

Vle. YPE JACOBUS DUHOUX, geb. 26 maart 1920 Groningen, verkoopleider; 
t r . 1) 27 okt. 1942 Ermelo Jannetje Doppenberg, geb. 21 nov. 1921 Cheldron 
(St. Iowa, Ver .St . ) , overl. 4 jan. 1969 Ermelo, dochter van Jacob en Aaltje 
Nijboer; t r . 2) 19 sept. 1969 Ermelo Geertje van Panhuis, geb. 15 aug. 1928 
Ermelo, dochter van Klaas en Grietje Theunissen. 

Uit het Ie huwelijk: 
1. Janny Duhoux, geb. 3 mei 1943 Harderwijk; t r . 20 okt. 1966 Ermelo 

Willem Frederik van Wezel, geb. 26 sept. 1943 Ermelo, distr.manager med. 
pharm. industrie, zoon van Salomon en Adriana Hendrika van der Horn, woont 
Hoogeveen. 

2. Feikje Duhoux, geb. 7 sept. 1945 Harderwijk; t r . 14 juli 1969 Erme
lo Henderikus Roozenboom, geb. 15 maart 1946 Ede, onderwijzer, zoon van 
Ceel en Clasina van Kesteren, woont Frederik Hendriklaan 30, Ermelo. 

3. Jacob Ype Duhoux, geb. 3 jan. 1953 Ermelo. 

60 



MEMORIE 
betreffende de beweerde rechten der erfgenamen van 

Franqois Louis du Houx de Grand' Cour 
op voormalige émigrégoederen in de omstreken van 

NEUFOUR 

Inleiding 

Den 23 Januarie 1884 werd ik door een schrijven van den Weled. Gestr .Heer 
Notaris S. Mossel te St. Jacobiparochie in kennis gesteld met eene vordering, 
welke de Heeren Jean Louis en Christiaan Carel Lochner du Houx de Grand' 
Cour, beide woonachtig in Nederland, de eerste te St. Jacobiparochie en de 
tweede te Leeuwarden, tegen den Franschen Staat meenden te hebben, tot t e 
ruggave van goederen, welke tijdens de revolutionaire periode aan het einde 
der vorige eeuw in beslag waren genomen en het eigendom waren geweest van 
den grootvader dezer heeren, den heer Franqois Louis du Houx de Grand' 
Cour. 
De even duidelijke als uitvoerige inlichtingen van den heer Mossel, met wien 
ik daarop een uitgebreide correspondentie voerde, brachten mij geheel op de 
hoogte van hetgeen de heeren Du Houx beweerden. Hun verhaal was: 
Wijlen hun grootvader Franqois Louis du Houx de Grand' Cour was een neef 
geweest van koning Louis XVI, Tijdens de Fransche revolutie was hij uitge
weken en waren zijn bezittingen als émigrégoederen tot nationaal domein 
verklaard. Deze bezittingen bestonden uit een slot te Neufour, eene glasbla
zerij aldaar en den eigendom der rondom Neufour gelegen bosschen en wei
landen. 
De vader der heeren du Houx de Grand' Cour had deze bezittingen nooit ge
reclameerd, toen na het herstel der heerschappij der Bourbons de émigré
goederen teruggegeven werden; hij had zelfs in 1822 Frankrijk verlaten, zich 
in Friesland, waaruit zijn vrouw afkomstig was, met ter woon gevestigd en 
was aldaar gestorven. Heteenige wat in dien tijd ten opzichte van deze goede
ren was voorgevallen, was een volmacht in 1825 aan zekeren heer Autrief du 
Houx gegeven. De strekking en omvang van deze volmacht, welke verloren is 
geraakt, was den Heeren du Houx onbekend. 
Cliënten beproefden eerst veel later hunne rechten te doen gelden. Zij richt
ten daartoe een schrijven aan den Nederlandschen Gezant te Parijs , welk 
schrijven aan duidelijkheid schijnt te wenschen te hebben overgelaten; althans 
uit het antwoord door den toenmaligen Fransche Minister van Buitenlandsche 
Zaken, den heer Drouyn de Lhuys in dato 16 September 1865 aan den toenma
ligen Gezant der Nederlanden, den heer Lightenvelt gericht, blijkt: dat men 
de vordering verwarde met een andere, welke ook uit émigrégoederen kon 
voortspruiten, doch welke binnen een zekeren termijn, toen reeds lang ver
streken, op straffe van verval ingesteld had moeten worden. Cliënten werden 
verwezen naar een rechtsgeleerde en hieraan is waarschijnlijk de brief te 
danken tot hen in dato 8 Maart 1866 gericht door den Heer Ch.Baudy van de 
Fransche Legatie te 's-Gravenhage. In dien brief werden zij verwezen naar 
Mr.Wintgens. Cliënten gaven daaraan naar het schijnt geen gevolg en ver
trokken in 1871 naar Frankrijk teneinde persoonlijk pogingen in het werk te 
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stellen. Vanuit dien tijd dagtekent een ruw schetskaartje van hunne beweerde 
bezittingen. Zij bezochten Neufour en Parijs , doch kwamen even wijs terug 
als zij heen gegaan waren. Hun gebrekkige kennis der Fransche taal en een 
zeker ongemotiveerd wantrouwen tegen hunne bloedverwanten, waren voor een 
groot deel oorzaak, dat zij niet reeds toen het ongegronde hunner verwach
tingen inzagen. 
Opnieuw bleef de zaak rusten totdat zij inde laatste periode kwam. Deze werd 
geopend met een brief van de heeren du Houx van 25 Februari 1883 aan het 
Fransche Ministerie van Openbare Werken gericht en het verzoek inhoudende 
om teruggave van nog door de Fransche Staat in het bezit gehouden onroeren
de goederen, welke indertijd aan Franqois Louis de Grand' Cour hadden toe
behoord. 
Bij schrijven van 2 April 1883 werd vanwege de Algemeene Directie der Do
meinen in Frankrijk op deze vraag een ontkennend antwoord gegeven. Den 1 
October 1883 wendden de Heeren du Houx zich nogmaals tot het Fransche 
Gouvernement; hierop ontvingen zij een uitvoerige missive in dato 18 Decem
ber 1883 van het Ministerie van Financiën, waarin dit verklaarde, dat de erf
genamen van François Louis du Houx de Grand' Cour reeds in 1827 volledig 
schadeloos gesteld waren en tevens aanwees, welken weg ingeslagen moest 
worden, zoo het beweerde juist was, dat de Fransche Staat nog heden ten dage 
goederen onder zich hield uit deze nalatenschap. 
Dit was de stand der zaak, toen Notaris Mossel haar mij opdroeg, onder toe
zending van eenige der bovenvermelde brieven, van de geboorteacte van den 
vader der Cliënten en van een paspoort van dienzelfden vader, in 1822 aan 
hem uitgereikt. Later werden hieraan nog eenige acten van den Burgerlijken 
Stand toegevoegd en eenige familiebrie ven door F. Gatin du Houx in de jaren 
van 1871 tot 1880 geschreven. Andere bewijsstukken van hunne vordering be
zitten de heeren du Houx niet. Wel hadden zij nog eenige stukken gehad, doch 
door de slordigheid van Mr. A.Bloembergen te Leeuwarden geraakten ze ver
loren. 
Aanvragen aan dien Heer om ze terug te krijgen, bleven onbeantwoord. Aan 
het Ministerie van Financiën werd bericht, dat ik als gemachtigde der Heeren 
du Houx zou optreden. 
Ik begon met een voorloopig onderzoek te Pari js . Ondanks alle moeite mocht 
het mij echter niet gelukken den Heer F. Gatin du Houx op te sporen, zijne 
brieven waren van geene betekenis voor de bedoelde vordering en persoon
lijke inlichtingen kon ik dus niet verkrijgen. Evenmin gelukte het mij de te 
genwoordige verblijfplaats te vinden van den Heer Cugnot, door de Heeren du 
Houx als een aangetrouwde neef of zoo iets voorgesteld. In Parijs was dus, 
behalve eenige algemeene informaties niets te vinden en zoo ging ik naar 
Bar-le Duc, de hoofdplaats van het Departement de la Meuse. De week van 3 
tot 9 September 1884 werd aldaar aan het onderzoek besteed, dat zich ook 
over de omliggende plaatsen: Verdun, Neufour, Les Islettes, enz. uitstrekte 
en zoals ik reeds bij mijn schrijven van 10 September moest berichten, tot 
resultaat had, de volkomen ongegrondheid van het beweeren der Heeren du 
Houx de Grand' Cour aan te toonen. 
Franqois Louis du Houx de Grand' Cour was noch een neef van Louis XVI, 
noch uit Frankrijk uitgeweken, noch ooit een rijk grondeigenaar geweest. 
Wel daarentegen waren zijn bezittingen, die gering van omvang waren, als 
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émigrégoederen in beslag genomen en was hij van ouden Adel. 
Daar ik begrijp, dat deze met de verwachtingen van Cliënten zoo geheel s t r i j 
dige uitkomst om het gewicht der zaak nadere toelichting behoeft, heb ik mij 
in het volgende tot taak gesteld, mijne gronden uitvoerig mee te deelen en mij 
daarbij zelfs niet beperkt tot de hoofdvraag, maar ook nagegaan, wat de aan
leiding kan zijn geweest van het idee dat de Heeren du Houx jarenlang hebben 
gekoesterd. 
Mocht dit geschrift hun dan ook niet het gevraagde bewijs leveren, het zal hen 
en hunne kinderen inlichten omtrent den toestand hunner voorvaderen. 
Om dit doel te bereiken zal ik achtereenvolgens moeten behandelen: 
Ie . De aardrijkskunde en geschiedenis van het Graafschap Clermont-en Ar-

gonnes. 
2e. De instelling der Gentilshommes-Verriers. 
3e. De tegenwoordige toestand in het Clermontsche. 
4e. De Wetten betreffende de Émigrégoederen. 
5e. De Genealogie der Familie du Houx de Grand' Cour. 
6e. Het vermogen van Franqois de Grand' Cour, dat in beslag is genomen. 
7e. De schadevergoeding daarvoor uitgekeerd. 
8e. Conclusiën. 
Voor ik echter daarmee een aanvang maak, wil ik er op wijzen, dat het ver
krijgen van mijn zoo volledig resultaat alleen mogelijk was door de welwil
lende hulp, die ik van alle zijden mocht ondervinden. 
De Heer Directeur Generaal der Domeinen, de Prefectuur van het Departe
ment de la Meuse, de Heer Archivaris van dit Departement, de Stedelijke 
Bibliothecaris van Bar-le Duc, de Directeur der Domeinen te Bar-le Duc, de 
Heer du Houx, Maire van Faíns, de Heer Marmod, Advocaat te Bar-le Duc, 
de Dames du Houx de Parfondruyt, eigenaressen eener groote glasblazerij te 
Les Islettes, de Heer Charles de Grandruyt, glasblazer te Les Islettes, de 
Heer Brossard, oud-glasblazer te Neufour en neef van de Cliënten, de Heer 
Buvignier, Lid der Kamer van Afgevaardigden voor Verdun; zij allen stonden 
mij met de meeste bereidwilligheid bij. Zeer veel van dien steun is te danken 
aan de krachtige aanbeveling, die Het Nederlandsche Gezantschap alhier mij 
wel bij mijn onderzoek wilde meegeven. 

Par, I 
De aardrijkskunde en geschiedenis 

van het Graafschap Clermont-en Argonne 

De bezittingen door de Heeren du Houx blijkens hun schetskaartje bedoeld, 
zijn het Argonnerwoud en omstreken en dus gelegen in het Departement de la 
Meuse, juist aan de grenzen van het Departement de la Marne. Zij zijn gele
gen in het Arrondissement Verdun en wel in het Canton Clermont-en Argonne. 
Het is dus deze streek welke ik had na te gaan; op bijgaande kaart van het 
Maasdepartement is de Cantonnale grens door een dikke blauwe inktlijn aan
geduid. 
Het tegenwoordige Canton Clermont-en Argonne is het oude Graafschap Cler
mont-en Argonne, ook wel Clermontois genoemd; de politieke geschiedenis 
van dit Graafschap is in het kort de volgende: 
In 719 gaf Karel Martel, die als Hofmeijer der Merovingische koningen 
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Frankrijk geheel beheerste, het gebied van Clermont aan de bisschoppen van 
Verdun. Deze gaven het weder in leen aan de graven van Clermont, welke 
dikwijls zich tegen hun leenheer — den bisschop — verzetten. 
Twisten en oorlogen waren hier het gevolg van totdat de graven van Bar (het 
tegenwoordige Bar-leDuc) die steeds naar vergrooting van hun gebied streef
den, zich in 1124 meester maakten van Ie Clermontois, echter hiervoor leen-
plichtig bleven aan den bisschop van Verdun. 
De Graven van Bar, later tot Hertogen verheven, bleven in dit bezit, totdat 
door het uitsterven van hun stamhuis, hunne geheele bezittingenen dus ook Ie 
Clermontois ten deel viel aan de Hertogen van Lotharingen. De Hertogen van 
Lotharingen oefenden niet lang deze heerschappij uit, daar zij bij den vrede 
van 9 Maart 1641 een gedeelte van hun gebied, waaronder het oude Graafschap 
Clermont aan Frankrijk moesten afstaan. In December 1648 werd daarop het 
Graafschap door Anna van Oostenrijk, moeder-voogdes van den minderjarigen 
Koning Louis XIV aan den Prins Louis de Bourbon Condé als apanage afge
staan. 
Bij de acte van afstand geeft de Fransche Koning aan zijn neef al het land, de 
steden, de vestingen en de heerlijkheden van het Clermontsche gebied, om 
daarover het souverein gezag, evenals zijne Majesteit zelve dit land had ge
had, uit te oefenen. Dit blijft gedurende geruimen tijd zoo, doch deze souve-
reiniteitsrechten geven tot allerlei moeilijkheden aanleiding, totdat in 1784 
tusschen Koning Louis XVI en den toenmaligen Chef van het Huis Condê eene 
schikking werd getroffen, waarbij de Prins de Bourbon-Condé voor een jaar-
lijksche rente van 600. 000 livres afstand deed van zijne hoogheidsrechten en 
zich alleen voorbehield de militaire en civiele rechtspraak, mitsgaders dèn 
vollen eigendom van het onroerend domaniaal goed van Ie Clermontois. De 
revolutie van 1789 vond dus Ie Clermontois als in eigendom toebehoorende aan 
den Prins van Condé en als uitmakende eene Provoostij van het Baljuwschap 
Varennes. 
Zooals bekend is , emigreerde de Prins van Condé niet alleen, maar hij stel
de zich zelfs aan het hoofd van het Corps Emigrés, dat de Pruissen hielp in 
hun strijd tegen de revolutionairen. Zijn goederen werden dus verbeurd ver
klaard en bleven Staatsdomein, totdat de Restauratie in 1814 deze goederen, 
welke niet verkocht waren, aan het Huis Condé terug gaf. Spoedig daarop 
stierf het Huis Condé uit en kwamen de eigendommen ten deel aan den Graaf 
van Chambord; voor het grootste deel aan den Hertog van Aumale. Na de om
wenteling van 1830 werd de Graaf van Chambord genoodzaakt deze onroerende 
goederen binnen zeekeren tijd te verkoopen; en na de omwenteling van 1848 
was ook de Hertog van Aumale verplicht zich ten spoedigste van het toegewe
zen bezit te ontdoen. 
Wat de administratieve indeeling betreft, werd bij de invoering der verdee-
ling in Departementen in 1790 Ie Clermontois tot het Departement de la Meuse 
gebracht en in 8 Cantons verdeeld, nl. Aubrécourt, Clermont, Les Grandes 
Islettes, Montfaucoh, Montréville, Rarécourt, Récicourt en Varennes. Bij de 
herziening dezer indeeling werden al deze Cantons, waarvan reeds eenige 
met elkaar waren samengesmolten, met uitzondering van het Canton Aubré
court tot het Arrondissement Verdun gebracht en sinds dien tijd bleven zij 
daartoe behooren, thans hoofdzakelijk slechts één Canton uitmakende, nl. 
Clermont-en Argonne. Dit Canton bestaat uit de volgende zeventien gemeen-
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ten: Clermont, Aubréville, Brabant-en Argonne, Brécourt, Auréville, Le 
Claon, Dombasles, Truides, Futeau, Les Islettes, Jouy-devant-Dombasles, 
Julécourt, Le Neufour, Neuvilly, Pa r r i s , Rarécourt en Réeicourt. 
Vele dier gemeenten zijn zoo klein, als men in Nederland niet kent, zoo heeft 
b. v. Le Claon slechts 106 inwoners, Le Neufour 283. Toch zijn deze kleine 
gemeenten soms nog in gehuchten onderverdeeld. De bodem van Le Clermon-
tois is bergachtig en voor een goed deel met bosch bedekt, nl. het beroemde, 
uitgestrekte Argonnerwoud, dat hier een gedeelte van het gebergte der Ar
dennen bekleedt. Het landschap is daardoor schilderachtig, vooral zoo men 
het nadert van de zijde van het Departement de la Marne. De grens toch tus-
schen de beide Departementen wordt gevormd door een vrij vruchtbaar, tot 
weide gebruikt dal, waardoor het riviertje de Biesma stroomt. Het is in de
ze dalstreek met de bosschen die haar omringen, die op het schetskaartje der 
Heeren du Houx terug te vinden is en ook duidelijk uitkomt in de kaart van het 
Departement. Tegen de helling der Ardennen, aan het riviertje gelegen, vin
den wij de dorpen Futeau, Les Islettes, Le Neufour, Le Claon La Chalade enz. 
Deze ligging stemt geheel overeen met de gegevens mij door de Heeren du 
Houx verstrekt en bewijst dus, dat het werkelijk in deze streken is , dat zij 
hunne bezittingen zochten. De armoede van den bodem, voor landbouw onge
schikt en de bijzondere daarvoor geschikte aarde, benevens de talrijke bos
schen brachten in het Argonnerwoud de glasblazerijen tot stand. Deze indu
strie is niet meer wat zij vroeger was: uit een rapport van 1816, door mij in 
handschrift in de archiven gevonden, blijkt dat er toen in het Clermontsche 
nog negen glasf abrieken waren, die hoofdzakelijk flesschen voor de wijnen van 
Champagne vervaardigden. Deze fabrieken waren: één te Les Lenades (een 
gehucht behoorende bij Les Grandes Islettes), één te La Controlerie (een ge
hucht bij Futeau), twee te Couruyt, één te Claon, één te la Chalade en één te 
Four de Par is . 
Reeds Blavier klaagt hierbij over de achteruitgang dezer industrie. 
Thans is het er niet beter op geworden; te Les Lenades en te Neufour vindt 
men nog glasblazerijen, waar flesschen en glazen klokken gemaakt worden en 
die ieder zes ovens hebben, maar de overige glasblazerijen zijn in verval, 
die te Lochère en te Claon zijn slechts ruïnes. 

Par . II 
De instelling der Gentilshommes-Verriers 

Zijn de glasblazerijen meerendeels in verval, talrijk zijn nog in deze streek 
de afstammelingen van de oude glasblazers-Edellieden. 
Toch is het aantal documenten, op hunne rechten betrekking hebbende, zeer 
gering. De families zelve hebben geene papieren bewaard en ook inde archie
ven van Bar-le Duc en Nancy is niets te vinden, dat op de Gentilshommes-
Verriers van het Argonnerwoud betrekking heeft, behalve een klein extract 
uit de Protocollen van het Hof van Bar, waarop ik nader terug kom. Meer is 
ons bekend betreffende de Gentilshommes-Verriers in een ander deel van 
Lotharingen, nl. in de Vogezen en daar de Hertogen van Lotharingen Heer 
waren van Le Clermontois, is de gissing niet te gewaagd, dat de rechtstoe
stand der Gentilshommes-Verriers in het Argonnerwoud weinig verschilde 
van die der Vogezen. 
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De oorsprong van de Gentilshommes-Verriers ligt in het duister; vermoede
lijk waren het Duitsche werklieden, die door de Lotharingsche Hertogen door 
voorrechten naar de bosschen van de Ardennen en de Vogezen gelokt werden, 
om er hun glasblazerijen te vestigen en die wouden althans nog eenigszins in 
cultuur te brengen. Welke die voorrechten waren leeren wij uitnemend ken
nen uit het Privilegie door Jean II, Hertog van Lotharingen en Bar (en dus 
ook Comte de Clermont) in 1469 geschonken aan Pierre Brysonale, Nycholaas 
Mengin, JacobGuillaumeduTyron, JehanduTyron, allen glasblazers en werk
lieden in de glasblazerij van JehanBrysonale en anderen in het district Darney. 
Dit privilegie wordt in zijn geheel medegedeeld in het uitnemend werkje van 
den Vice-President van de Rechtbank te Nancy de Heer Baupré, de meest ge
zaghebbende en uitvoerigste schrijver over dit onderwerp. Het belangrijkste 
uit dit stuk is , dat het een reeds in 1448 geschonken Privilegie, welk docu
ment verbrand was, opnieuw bevestigt en herhaalt. Het begint met te verkla
ren dat van oudsher (in alle vroegere tijden) de bazen en werklieden der glas
blazerijen verschillende zeer schoone en groote rechten bezaten, zooals lie
den vanedele afkomst slechts kondenhebben, dat zij geachte Ridders en Edel
lieden van het Hertogdom Lotharingen waren en dat hunne rechten op hunne 
erfgenamen en opvolgers zouden overgaan. Die rechten worden daarna ge
noemd: Zij zijn vrijgesteld van alle persoonlijke belastingen en zelfs de ver
plichting den Landheer te herbergen en hem paarden te verschaffen (subsides 
d'est giste et de chevaulchées) waartoe de overige edellieden nog gehouden 
waren, en van alle belastingen onder welke naam ook, die in Lotharingen 
mochten ingevoerd worden. Het vervaardigen van het glas was hen geoorloofd 
en in-, door- en uitvoerrechten hebben zij niet voor hunne producten te beta
len. Zij hebben het recht in de Hertogelijke bosschen het noodige hout te mo
gen kappen voor de bouw en het herstel hunner glasblazerijen en hunner wo
ningen; bovendien beperkt de hoeveelheid hout jaarlijks voor hun huishoudelijk 
gebruik en onbeperkt al het hout, dat zij noodig hadden tot het stoken der vu
ren in hunne glasblazerijen. Ook de andere boschproducten mogen zij vrije
lijk gebruiken. Zij hebben het volle recht van jacht in de bosschen vanden 
Hertog en van vischvangst inde riviertjes, die langs en door die bosschen 
stroomen; twee rechten, die alleen aan de adellijken verleend konden worden. 
Daar tegenover is de eenige last, die zij te betalen hebben een hoofdgeld van 
zes petits-florins (een zeer geringe munt). 
In één woord, zij zijn van adel, hebben het recht de hoed met de pluimen en de 
degen te dragen (Ie droit de cape et d'épée) en nog vele andere aanmerkelijke 
voorrechten. Uit verschillende stukken blijkt, dat zij die rechten hebben we
ten te behouden, zoo maakten zij er gebruik van om in de krijgsdienst te t r e 
den, waarbij zij als edelen tot de officiersrang konden opklimmen. 
Zij namen later zitting in de Adelsvergaderingen van Lotharingen. Zij hebben 
zelfs jachtrecht op andermans goed (het bosch van den Hertog) en een hoogst 
uitgebreid vischrecht, dat zelfs de meeste Edelen veel beperkter hadden. Dit 
alles geldt voor de Gentilshommes-Verriers der Vogezen, voor die van het 
Argonnerwoud is het evenzoo. 
Reeds Volsyr de Serouville maakt in zijn in 1530 uitgegeven: 
"Chronique abrégée" melding van "les voirières es boys d'Argonne au bailla-
ge de Clermont", die toen reeds in bloeiende toestand waren en zooals hij 
zegt "door de geheele Christenheid bekend". 
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Tegen het einde der zestiende eeuw ontstaat in deeze streeken een groot ver
schil over de vraag of het uitoefenen van hun beroep van glasblazer wel of 
niet die voorrechten en dien adel met zich bracht. 
In 1605 tenslotte bevestigt Koning Hendrik IV bepaaldelijk voor de glasblazers 
van het Argonnerwoud de bestaande Privilegies: 
"mits zij van Edelen afkomste waren". Het werd nu als rechtsregel aangeno
men: "La verrerie ne déroge pas a la noblesse" m.a .w . zij waren Edelen 
niet omdat, maar ofschoon zij glasblazers waren. Zooals bekend is , deed 
anders het uitoefenen van een beroep of het drijven van een handel den Adel 
verliezen. 
Niettegenstaande hunne voorrechten, waren de Gentilshommes-Verriers niet 
geacht. De reden hiervan was: hunne groote armoede. Zij waren de menschen 
van den hazensoep, daar zij vrijelijk hazen mochten schieten, maar te arm 
waren om een kip te koopen; een koe was voor hen een onbereikbare weelde. 
Hunne lichamen waren verschrompeld en uitgedroogd door de hitte van het 
vuur waaraan zij steeds blootgesteld waren. Hun glasblazen leverde slechts 
een armzalig bestaan op. Daarbij trots op hunne rechten, die hen bovende 
manonts verhieven, waren zij , wat in een krachtig woord een kenner van hun 
toestand zegt: "des nobles queux", zij waren van Adel, maar doodarm. 
Van de Gentilshommes-Verriers hebben wij voor die uit het Clermontsche, 
zooals ik reeds zeide, geen bepaalde Privilegies meer, alleen bovenstaande 
beslissing van Koning Hendrik IV en de algemeene aanduiding en de waar
schijnlijkheid, dat zij, die ook onder den Lotharingschen Hertog stonden, 
eveneens door dezelfde beginselen werden beheerscht. Het eenige stuk, dat 
ik omtrent hen mocht vinden, bevestigt dit geheel. 
Het is een aanteekening uit de Protocollen van het Gerechtshof te Bar, con-
stateerendede inschrijving op 17 Februari 1622 van een acte, betrekking heb
bende op de Edellieden-Glasblazers in het Baljuwschap Clermont. Bij de r e 
gistratievermelding wordt de korte inhoud opgegeven, nl. een vrijstelling van 
alle belastingen op voorwaarde, dat in plaats daarvan de gezegde Edellieden 
"hetzij te voet, hetzij te paard, ieder naar zijn vermogen" bij alle noodzake
lijke gelegenheden militaire hulp moesten verleenen. Men ziet, een regele-
ment, volkomen passend bij hun Adeldom "vrijstelling van belasting en ver
plichting tot den persoonlijken krijgsdienst". Dat zij echter niet rijk waren 
kunnen wij ook uit deze acte afleiden, daar zij anders wel gehouden geweest 
zouden zijn om met hunne onderhoorigen op te komen of althans naar hun ver
mogen een contingent onderhoorigen te leveren. 
Bovendien bewijst ons het feit, dat het Graafschap Clermont eene apanage 
van de Condé's was dat deze wel degelijk de grondeigendom bezaten, immers 
bij de schikking van 1784 zij zich dien uitdrukkelijk voorbehielden, terwijl zij 
van de souvereiniteitsrechten afstand deden; dat de Gentilshommes-Verriers 
van Le Clermontois geen grondeigenaren waren en hun toestand overeenkwam 
met die der overige glasblazers-Edellieden in geheel Lotharingen. 

Par . III 
De tegenwoordige toestand in het Clermontsche 

Toen ik de landstreek bezocht, waar de goederen der familie du HOUX gele
gen zouden moeten hebben, kon ik het navolgende opmerken: 

67 



De landstreek is tamelijk welvarend, echter allesbehalve rijk. Er wonen nog 
zeer veel afstammelingen van de oude Gentilshommes-Verriers. De glasin
dustrie heeft echter veel van hare beteekenis verloren, vooral doordien, zoo-
als elke industrie, ze thans met meer kapitaal gedreven moet worden. Enke
le groote glasblazerijen bestaan nog, zooals die van de Dames de Parfon-
druyt. Deze Dames vertelden mij, de Heer Grandruyt bevestigde het en de 
Heer Brossard stemde er ook mee in, dat hunne voorouders, de vroegere 
Gentilshommes-Verriers, een kommer lijk bestaan hadden geleid; dat nooit 
één van hen grondeigendom had bezeten in die streken, veel minder nog een 
groot grondeigenaar was geweest; dat de grondeigendom, welke thans zeer 
verdeeld is , van deze eeuw dagteekent, toen na de verbeurdverklaring van de 
goederen van.de Condé's en later van die van Chambord en van Aumale de 
grond in kleine perceelen was geveild en dat er op dit oogenblik in deze ge-
heele landstreek geen groot Staatsdomein meer was. Dit laatste vond ik be
vestigd door een schrijven van den Ontvanger der Registratie en Domeinen te 
Clermont-en Argonne, gedateerd van 10 Maart 1883 en gericht aan den Di
recteur-Generaal der Domeinen in het Departement de la Meuse, waaruit 
blijkt, dat in het Canton Clermont-en Argonne geen enkel onroerend goed 
door het Domeinbestuur wordt bezeten. Wij hebben dus thans in die streek 
klein grondbezit, afkomstig van de Fransche revolutie. 

Par . IV 
De Wetten betreffende de Emigrégoederen 

In den nacht van 3 op 4 Augustus 1789 waren de Privilegies van allerlei aard, 
die als uitvloeisel van het leenstelsel in Frankrijk nog bestonden, afgeschaft. 
In 1791 volgde daarop op groote schaal de emigratie. Eén der Chefs, zelfs 
de voornaamste, was de Prins de Bourbon-Condé. Deze was landheer van Le 
Clermontois en dus volgden vele der Gentilshommes-Verriers zijn voorbeeld, 
zoowel om hem hun trouw te bewijzen, als ook omdat hunne eigene voorrech
ten sinds de revolutie vervallen verklaard waren. Zij dienden onder Condé in 
het leger, dat zich te Coblentz en Trier gevormd had. Dientengevolge waren 
de bewoners dezer landstreek bij de republikeinen niet goed aangeschreven 
en waren er vele z.g. "Suspects" d .w.z . zij worden verdacht heimelijk tegen 
de revolutie samen te spannen. Ook het feit dat de groote gevechten in Sep
tember 1792 juist in de omstreken van het Argonnerwoud zijn geleverd, droeg 
hiertoe het zijne bij. De Nationale Conventie verklaarde de emigratie straf
baar en de goederen der émigré's werden verbeurd verklaard. 
Het Decreet van 17 September 1793 stelde de "Suspects" op één lijn met de 
émigré's; ook hunne goederen werden verbeurd verklaard en zij zelve inde 
gevangenis geworpen. Revolutionaire comité's in de verschillende Departe
menten belastten zich met de uitvoering dezer "Loi des Suspects". 
Volgens een familieoverlevering, mij door den Heer de Brossard meedege-
deeld, heeft Franqois Louis du Houx de Grand' Cour tot de "verdachten" be
hoord, hij zou nimmer Frankrijk verlaten hebben en nadat het hem gelukt was 
uit de gevangenis te ontsnappen, zich een jaar in het Argonnerwoud verscho
len hebben gehouden. Deze overlevering strookt met hetgeen de stukken ons 
leeren, al ontbreekt hiervoor een afdoende bewijs. 
Dit is trouwens van minder belang, daar in elk geval émigré's en "Sus-

68 

van.de


pects" door de wetten waren gelijkgesteld. 
Zooals men weet werden de "Nationale Goederen", dat zijn de verbeurd ver
klaarde eigendommen der Geestelijkheid, der émigré's en der "Suspects", 
voor een groot deel geleidelijk verkocht, totdat onder het Consulaat voorgoed 
met deze verkoopen werd opgehouden en de gelegenheid tot terugkeer voor 
veele émigré's weder werd opengesteld. 
De eigenlijke Contrabeweging dateert echter van het Herstel der Bourbons in 
1814. De émigré's keerden nu alle terug en vroegen herstel in hunne bezit
tingen. Dit was onmogelijk, want Koning Louis XVIII had beloofd bij zijn Or-
donatie van 21 Augustus 1814, waarbij hij alle gevolgen aan de emigratie ver
bonden, herriep, dat de verkoop der Nationale goederen gehandhaafd zou blij
ven. Hij stelde echter in uitzicht, dat de verbeurd verklaarde goederen op 
eene of andere wijze gecompenceerd zouden worden. Twee wetten zijn daar
van het gevolg geweest. 
De eerste "De Wet betreffende de Emigré Goederen, welke niet verkocht 
zijn" dateert van 5 December 1814. (B.d. L. 1814 no. 58.) 
Artikel 1 bekrachtigt de plaats gehad hebbende overgangen van eigendom, 
welke tengevolge van de Wetten op de Emigratie vóór het uitvaardigen van de 
Charte geschied waren. Artikel 2 luidt woordelijk aldus: "Alle onroerende 
goederen, welke uit hoofde van emigratie in beslag genomen of verbeurd ver
klaard zijn, evenals die, welke aan den Staat zijn gekomen tengevolge van 
Boedelscheidingen na doode of na den burgerlijken dood dewelke niet zijn 
verkocht en nog heden deel uitmaken van het Staatsdomein, zullen in Natura 
terug gegeven worden aan hen, die er eigenaars van waren of aan hunne erf
genamen of hunne rechtverkrijgenden". In de 12 volgende artikelen dezer 
Wet worden de details en de te volgen procedure nader geregeld. Deze Wet 
is nooit ingetrokken en dus nog van kracht. 
Anders is het gesteld met de tweede wet. Dit is "De Wet, regelende de Scha
deloosstelling aan de Eigenaars der verbeurd verklaarde Onroerende Bezit
tingen, welke ten bate van den Staat verkocht zijn" en is gedateerd van 27 
April 1825. 
In artikel 1 dezer laatste wet werd bepaald, dat een bedrag van Eén milliard 
kapitaal, ingeschreven op het Grootboek als vaste rente ad 3% onder de émi
gré 's verdeeld zou worden als schadeloosstelling voor hunne verbeurd ver
klaarde en verkochte, onroerende goederen. 
Zij ontvingen dus een op naam staande rente-inschrijving die verkoopbaar 
was. In de 23 volgende artikelen schrijft deze wet de formaliteiten voor, wel
ke vervuld moeten worden om tot die schadeloosstelling te geraken, bepaalt 
een termijn, binnen welke de vorderingen ingesteld moeten worden en stelt 
een Commissie van Liquidatie in. 
De Begrootingswet van 21 April 1832 bepaalt in haar artikel 16 dat de Wet 
van 27 April 1825 ophoudt voor het toekomstige van kracht te zijn en dat de 
Commissie van Liquidatie ontbonden wordt. Voor de nog hangende of betwis
te aanvragen stelt zij nog een zeer korten termijn open en na afloop van dezen 
konden de émigré's voor hunne verkochte goederen geen vergoeding meer e i 
senen. Die fatale termijn is reeds een 50-tal jaren verstreken, zoodat thans 
elke nog mogelijke eisch betreffende de émigrégoederen, welke tegen den 
Franschen Staat ingesteld zou kunnen worden, steunen moet op de Wet van 
5 September 1814. 
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Schadevergoeding voor roerende goederen der émìgré 's , welke verbeurd ver
klaard zijn, is nooit gegeven. 

Par . V 
De Genealogie der familie du Houx de Grand' Cour 

De familie du Houx behoort tot de oude familiën van het Argonnerwoud. Het 
is echter moeilijk de bloedverwantschap op te sporen, daar de Gentilshommes-
Verriers meestal zeer rijk aan kinderen waren, die dan, om zich van elkan
der te onderscheiden, bij den familienaam, b.v. du Houx, een toevoegsel 
voerden als: de Grand' Cour; d'Autre Cour; de Neufmaison; de Caseneuve; de 
Casenova enz. De du Houx zijn thans nog zeer talrijk in het Departement de 
laMeuse, maar van de tak "du Houx de Grand'Cour" is er nog slechts één vrou
welijke afstammelinge, die te Neufour verblijf houdt en reeds zeer bejaard is . 
Het gezaghebbend werk over den Lotharingschen Adel "Dom Pelletier-Armo-
riaal Généraal de la Lorraine" en het daarop vervaardigde Register, behan
delen de familie du Houx niet afzonderlijk en maken er slechts terloops mel
ding van als nl. één der du Houx door aanhuwelijking met één der adelijke 
families in relatie komt. Dit bewijst Ie: de oude Adel van de du Houx, daar 
een huwelijk met hen geen mesalliance was; 2e, dat de du Houx tot de onbe-
teekenden en zeer armen Adel behoorden. Waren zij de beweerde groote 
grondeigenaars geweest, dan zou voorzeker hunne naam in vollen luister in 
het uitstekende Armoriaal geplaatst zijn. Wel wordt er in behandeld de fami
lie du Houx de Viromesnil, die vele officieren aan het Fransche leger gele
verd heeft, zelfs een Maréchal de Fransche, doch elders staat uitdrukkelijk 
aangeteekend, dat deze familie niet verward moet worden met de andere du 
Houx, met wie zij niets gemeen had dan de aanvang van de naam. Wel vinden 
wij vermeld de namen van: Bonne; Louis Franqois; Marie; Nicole; Franqois; 
Jean Franqois; Philippe Chales en Remy du Houx, e. a. allen uit verschillen
de tijdperken, doch hunne relatie met Cliënten is niet vast te stellen. De 
eerste zekere berichten beginnen met Franqois Louis du Houx de Grand' Cour, 
écuyer, wonende te Neufour, de grootvader van Cliënten. Deze, die ook wel 
heet å la Lochêre, als wiens verblijfplaats ook wel werd opgegeven Les Le-
nades, was gehuwd met Marie Magdaleine du Houx, waarschijnlijk een verre 
nicht. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren op 11 Februari 1787, die ge
noemd werd Louis du Houx de Grand' Cour; hij was de vader van Cliënten en 
zijn geboorteplaats was Neufour. Louis du Houx werd onder het Keizerrijk 
beambte bij de douane en kwam als zoodanig ook naar Nederland, bepaalde
lijk in Friesland, waar hij 29 Maart 1814 huwde met Alida Johanna Charlotte 
Lochnaar te St. Annaparochie (Gemeente Het Bildt); A. J. C. Lochnaar was te 
St.Annaparochie geboren den 25 Juni 1789. Zij volgde haar man naar Frank
rijk, waarheen bij het herstel der Nederlandsche onafhankelijkheid in 1813 
in zijn geboorteplaats Ie Neufour was geworden. Te Neufour werd den 24 
Mei uit dit huwelijk geboren Jean Louis du Houx, thans te St. Jacobiparochie 
woonachtig. Spoedig daarna werd Louis du Houx verplaatst, doch bleef in 
het Departement de la Meuse, maar werd nu kommies te Thonnelle in het 
Arrondissement Montmédy (Departement de la Meuse). Daar werd geboren 
zijn zoon Christiaan Carel Lochnaar du Houx, die thans te Leeuwarden 
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woont, op 15 Maart 1817. Den 6 December 1821 werd Louis du Houx, die nog 
altijd kommies bij de belastingen was, opnieuw verplaatst; hij bleef echter in 
het arrondissement Montmédy (Departement de la Meuse) doch kreeg nu tot 
standplaats Villers-les Margiennes. (Hier bleef hij niet lang en hij nam zijn 
ontslag uit den Franschen dienst en verliet 5 Mei 1822 Villers-les Margien
nes met zijn vrouw en zijn drie kinderen, om naar het land zijner vrouw te 
rug te keeren. Daar stierf hij den 9 Februari 1857 te St. Annaparochie (Ge
meente Het Bildt.) 
Louis du Houx de Grand' Cour heeft misschien broeders gehad, zooals zijn 
zonen beweren, doch dit is zeker, dat deze, zoo zij ooit bestaan hebben, al
thans in 1825 kinderloos overleden waren en er toen nog slechts leefden drie 
zusters van Louis, nl. Elisabeth Rosalie, Elisabeth Charlotte en Madeleine 
Louise. Deze zijn alle drie sedert dien tijd overleden, Elisabeth Rosalie ver
moedelijk kinderloos. Elisabeth Charlotte, die met Louis de Brossard (een 
Gentilshommes-Verrier) gehuwd was, liet een zoon na, den Heer de Bros
sard, die thans te Neufour woont en reeds overgrootvader i s . Ook Marie Ma
deleine Louise, die met Jean de Drapier (eveneens Gentilshommes-Verrier) 
gehuwd was, moet afstammelingen hebben nagelaten. Waren er dus nog goe
deren te vorderen geweest uit de nalatenschap van Louis du Houx, dan zou
den de kinderen van Louis - de Cliënten - deze met die van Elisabeth Char
lotte en van Marie Madeleine Louise hebben moeten deelen. Cliënten hebben 
dit niet in het oog gehouden, anders hadden zij begrepen, dat de Brossard, 
inplaats hun tegenpartij te zijn, éénzelfde belang met hen heeft en hadden zij 
zijne verklaringen in 1871 meer vertrouwd. 
De Adel van de voorvaderen van Cliënten wordt nog bewezen o.a. doordien 
François Louis du Houx voorkomt onder de personen, die opgeroepen waren 
om de afgevaardigden van den Adel tot de Staten-Generaal van 1789 te kiezen. 
Ik vond dit in hun naamlijst, welke onder den titel: "LesTroisOrdres dePro -
vince des Evéchés et du Clermontois" in 1864 te Metz is uitgegeven. Daarin 
komt voor onder de afdeeling: "Noblesse: Liste des membres de 1'Ordre de la 
Noblesse des Baillages, convoqués pour la nomination des Députés aux Etats-
Généraux", o.a. Claude et François Louis du Houx de Grand' Cour, Ecuyérs". 
Ook de vader van Cliënten voert in de officiële reispas den titel: Chevalier, 
welke na 1814 den in onbruik geraakten titel Ecuyér verving. Ter voldoening 
aan de Wet van 25 Juli 1793 werd de lijst der émigré's officieel opgemaakt. 
Op deze lijsten komen tal van leden der verschillende takken van de familie 
du Houx voor, die alle op te noemen overbodig zou zijn. In de officiële editie 
welke ik in de archieven te Bar-le Duc gebruikte, vond ik vermeld, dat op 16 
October 1792 twee Heeren du Houx de Grand' Cour, woonachtig te Les Lena-
des, Arrondissement Clermont, Departement de la Meuse, op de Emigran-
tenlijst geplaatst waren. Het is duidelijk, dat wij hier met François Louis du 
Houx en zijn broeder te doen hebben. 

Par. VI 
Het vermogen van François Louis du Houx de Grand' Cour 

dat in beslag is genomen 
Toen François Louis du Houx de Grand' Cour eens op de lijst der émigranten 
was geplaatst, werd zijn vermogen verbeurd verklaard. Het is dit vermogen, 
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dat Cliënten opeischen. Ik was zoo gelukkig, de officiële bescheiden te vinden, 
waaruit blijkt, wat in 1793 aan Franqois Louis du Houx toebehoord heeft. 
Voor het roerend vermogen blijkt dit uit het door mij in de Departementale 
Archieven van het Departement de la Meuse gevonden authentiek exemplaar 
van het proces-verbaal de inbeslagneming en inventarisatie van zijn roerend 
vermogen. Dit stuk was met een bandje vastgehecht aan het proces-verbaal 
van de verkoop dezer goederen. Uit dit eerste stuk blijkt: 
Ie . dat, zooals de Heer Brossard mij ook verteld had, du Houx geen ëmigré, 

maar een "suspect" was; 
2e. dat het de grootvader van Cliënten is , blijkende uit den naam "Du Houx 

Grancour", de naam zijner vrouw "Magdeleine", welke ook voorkomt op 
de geboorteacte van Louis du Houx, de woonplaats Neufour, terwijl in de 
tweede acte zelfs uitdrukkelijk de voornamen voorkomen: "Franqois Louis 
du Houx" met de bijvoeging "ci-devant", waaruit volgt, dat het iemand 
van Adel geweest is . Zelfs noemt men hem "Ex Noble"; er is bijgevoegd: 
"cy-devant à l a Lochère". 

Dit bewijst ons dat de du Houx de Grand' Cour te Neufour of wel du Houx de 
Grand' Cour à la Lochère één en dezelfde persoon is. 
Vanwaar de vermelding van twee namen? Men vergete niet, dat de Burger
lijke Stand nog niet geregeld was en dat Lochère, Neufour en Les Lenades in 
elkanders nabijheid liggen; maar bovendien blijkt het dat Franqois Louis 
du Houx wel te Neufour woonde, doch werkzaam was aan de glasblazerij te 
Lochère, waar hij "un quart de four" bezat. Un quart de four wil zeggen dat 
hij met drie anderen recht had één pot in de glasoven te Lochère voor eigen 
gebruik te hebben. Hij was dus niets meer dan een werkman in de glasblaze
r i j . Zijn inboedel bewijst dit volkomen en sluit elk idee van weelde uit. Het 
huis, dat hij bewoonde was vrij groot, een keuken en vier kamers, een zolder 
en een hokje bij de oven, doch hij bewoonde dit niet alleen. Een andere glas
blazer, Dorledot, die aan de glasblazerij à la Halanzée, op vrij grooten af
stand werkzaam was, bewoonde het huis met de familie du Houx. Zelfs waren 
de beste meubels de zijne, al wil ik ook aannemen, dat, om aan de verbeurd
verklaring te ontsnappen, hij als hem toebehoorend heeft opgegeven, wat in
derdaad van du Houx was, die anders bijna niets gehad zou hebben. 
Wat is toch volgens de officiële inventaris zijn inboedel? 
In de keuken: een asschop en tang; in de zijkamer: een linnenkastje met klee-
dingstukken, dat zeker niet van de beste soort is geweest, daar het op nog 
geen 20 guldens waarde geschat wordt; verder een klein kastje met een tafel
tje tesamen 9 guldens waard en een veeren bed. 
In de tweede kamer: een eikenhouten kast; op de zolder: een kist of koffer; in 
het hokje bij de oven: twee tafeltjes, met elkaar nog geen F. 1.50 waard; 
verder twee hemden, die de glasblazershemden zijn, welke de glasblazers 
aandeden, daar zij wegens de hitte van het vuur hunne kleeding niet aan kon
den houden en toch niet geheel naakt wilden blijven. 
Dit is alles, wat behalve het aan Dordelot toebehoorende op den 7den Floreal 
An II door den Maire van Neufour, bijgestaan door twee getuigen en den Se
cretaris-Griffier inde woning van Franqois Louis du Houx werd gevonden. Den 
15den Fructidor An II werd deze inboedel, waarvan de bewaking indientusschen-
tijd aan Dordelot was toevertrouwd, verkocht en bracht op de somma van 151 
franc of na aftrek der kosten ad 7 fr. 18 sols, de somma van 143 francs 2 sols. 
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In de zorgvuldig in orde gehouden archieven is er geen spoor van te vinden, 
dat nog meer roerend goed van du Houx in beslag zou zijn genomen. 
Wat betreft het onroerend vermogen, vond ik de officiële stukken in het A r 
chief van het Departementale Domeinbestuur te Bar-le Duc. Ik nam er inzage 
van de 3 maandelijksche Staten, betreffende de op de émigré's in beslag ge
nomen onroerende goederen. Ook hier komt de naam van Franqois Louis du 
Houx voor. Wel schijnt het mij , dat hij geen grondeigendom, maar slechts 
een recht van opstal had, doch het is zeer wel mogelijk, dat daar de goederen 
van den waren grondeigenaar, den Prins van Condé, reeds veel vroeger ver
beurd verklaard waren, men aan de opwonenden van zijn bezittingen den vol
len eigendom heeft toegekend, door de rechten van den Prins van Condé als 
heerlijke rechten te beschouwen, dus als vervallen. Hoe het zij, ik vond op 
den Staat van 30 Nivose An III dat op Franqois Louis du Houx de Grand' Cour 
in beslag waren genomen: Eenhuismet aanhoorigheeden te Lochère, een tuin, 
groot 30 verges en het vierde deel in een glasoven met de daarbij behoorende 
opslagplaatsen en hetgeen voor de exploitatie verder noodig was. 
Dit schijnt nu vrij belangrijk, doch ons oordeel verandert, als wij zien: 
Ie . dat het al den tijd, dat het aan den Staat heeft toebehoord geen centime 

heeft opgebracht; 
2e. dat de geheele grondbelasting voor al dien tijd nog geen 10 guldens was; 
3e. dat het verkocht is voor Fr . 9140. 
Men vergete bij de beoordeeling van dien koopprijs niet, dat hij in assignaten 
betaald werd en deze toen reeds gedeprecieerd waren, zoodat bij een nomi
naal bedrag van Fr . 9140 men inderdaad slechts betaalde ongeveer Fr . 1700. 
Het verslag van 30 Nivose An III bevat voor het eerst de meededeeling van 
de verkoop der goederen, het voorgaande verslag noemt de bezittingen op, 
precies op dezelfde wijze vermeld, doch zonder de kantteekening, waaruit de 
verkoop blijkt, welke op 22 Maart 1795 door het Ministerie van Notaris Dela-
vigne plaats had en waardoor Louis Joseph Raux voor Fr . 9140 eigenaar werd 
van alle onroerende bezittingen van Franqois Louis du Houx de Grand' Cour 
Alles wat deze dus bezat is verkocht: 
De roerende goederen voor F r s . 151 
De onroerende goederen voor F r s . 9140 
Dus totaal F r s . 9291 in assignaten. 
Daar ik eerst vond de opgave der goederen, welke in beslag waren genomen, 
n. 1. de inventaris van het roerend goed en den Staat van 30 Vendémiaire over 
het onroerend goed en daarna de mededeeling omtrent de verkoopingen, uit 
welke blijkt dat al het in beslag genomene verkocht is , meen ik, dat voldoende 
bewezen is , dat inderdaad Franqois Louis du Houx de Grand' Cour niet meer 
gehad heeft. 
Zeer zeker is het waarschijnlijk, dat hij goederen verborgen heeft, maar dit 
kan niet zooveel geweest zijn, dat zoo hij werkelijk de rijke grondeigenaar 
geweest was, die zijn kleinzonen in hem willen zien, de regeering zich met 
dit schamel overblijfsel tevreden zou hebben gesteld. Ten overvloede wijs ik 
er nog op, dat in den Staat der Onroerende Goederen hij bepaaldelijk "ouvrier 
en verrerie" wordt genoemd, dus glasblazersknecht. 
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Par . VII 
De schadevergoeding voor het in beslag genomene 

Voor het in beslag genomen roerend goed is geen schadeloosstelling verleend, 
voor het verkochte onroerend goed hadden de erfgenamen van Franqois du 
Houx de Grand' Cour recht op een aandeel in het milliard van de Wet van 27 
April 1825. Dit aandeel is hen dan ook toegekend. Zij hebben zich aangegeven 
en hierop heeft waarschijnlijk de verloren volmacht van 1825 betrekking; en 
het vervolg hunner reclame was, dat den 21 September 1827 aan de vier toen 
nog in leven zijnde kinderen van Franqois Louis du Houx de Grand' Cour werd 
toegekend een inschrijving van F r s . 103 rente 3% op het Fransche Grootboek. 
Dit maakt voor elk hunner F r s . 20.60 jaarlijks, hetgeen volgens den tegen-
woordigen koers gelijk zou staan met een kapitaaltje van F r s . 550. - . 
Een vordering krachtens de Wet van 5 December 1834 komt den erfgenamen 
niet toe, daar deze wet slechts handelt over in beslag genomen goed, dat on
verkocht is gebleven, terwijl dergelijk goed in het geheel Arondissement 
Clermont en Argonne niet meer aanwezig is. 

Par . VIII 
Conclusiën 

Uit het voorgaande blijkt: 
Ie . De grondeigenaar der gereclameerde landstreek (de omstreken van het 

dorp Neufour) was vóór de Fransche revolutie wel een neef des Konings, 
maar niet de grootvader van Cliënten, doch de zeer bekende Prins de 
Condê. 

2e. Franqois Louis du Houx de Grand' Cour was een Edelman-glasblazer en 
arm; dit blijkt uit: 
a. den titel écuyer, ci-devant, ex noble bij zijn naam in verschillende 

stukken gevoegd; 
b. het beroep van glasblazersknecht bij zijn naam vermeld; de hemden 

bij hem gevonden en den eigendom van één/vierde van een glaspot; 
c. zijn armoede blijkt uit den inventaris zijner inboedel en uit het alge-

meene bekende en historische feit, dat de Gentilshommes-Verriers 
allen arm waren. 

3e. Alle bezittingen van Franqois Louis du Houx de Grand' Cour zijn ver
kocht, blijkende uit de bijlagen XIV, XV en XVI in hun onderling verband 
en uit de verklaring van het Domeinbestuur te Clermont, want waren er 
nog onverkocht over, dan zou dat tot de Clermontsche Domeinen behooren. 

4e. Recht op teruggave van onverkochte goederen hebben Cliënten dus niet; 
op schadeloosstelling voor onverkochte evenmin, omdat: 
a. de Wet van 1825 niet meer van kracht is , daar zij in 1832 is opgehe

ven; 
b. de schadeloosstelling reeds 21 September 1827 vastgesteld en geli

quideerd is , zoodat elk bezwaar daartegen reeds lang is verjaard. 
Deze conclusiën worden nog versterkt door de volgende feiten: 
I. Dat, toen de Wet van 1814 werd uitgevaardigd, de vader van Cliënten, 

die toch onmiddellijk gerechtigd was, blijkens de geboorteacte van zijn 
zoon Jean Louis, juist te Neufour woonde, dat hij echter de verbeurd 
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verklaarde goederen toen niet heeft opgeëischt, hetgeen hij zeker niet 
zou hebben nagelaten, zoo hij er recht op had. 

II. Dienzelfden vader bleef nog tal van jaren in het zelfde Departement, ech
ter zonder eenige reclame te doen, terwijl, zoodra ook voor de verkoch
te goederen schadeloosstelling wordt gegeven, wij hem actief vinden, 
daar de Wet dateert van 27 April 1825 en op 29 December van het zelfde 
jaar hij en zijn zusters hunne reclame reeds hadden ingediend. 

III. Dat de volle neven van Cliënten, die met hen gelijkgerechtigd zijn, of
schoon zij in die streken en in het voorvaderlijk beroep zijn gebleven, 
niets van deze vordering weten. 

IV. Dat integendeel het bij bejaarde persoonen uit die streek vaststaat, dat 
vóór 1789 geen Gentilshommes-Verriers het daar ooit tot fortuin en aan
zien hebben gebracht. 

V. Dat echter de grond voor het beweren van Cliënten zeer duidelijk is . Hun 
grootvader heeft n. 1. gehad het recht van jagen en visschen, van houtkap 
en gebruik in het Argonnerwoud; het is dus natuurlijk, dat deze, spre
kende van dat bosch, er van sprak als "Mijn bosch", daar hij het volle
dige genot er van had, dat evenwel dat genot steunde op het privilegie der 
Gentilshommes-Verriers en allerminst een zakelijk recht, laat staan 
den eigendom van het bosch medebracht. 
Door den loop der tijden nu, door den afstand en de geheel verschillende 
omgeving hebben Cliënten, die van hun vader gehoord zullen hebben, dat 
hun grootvader een Edelman was, die in een uitgestrekt bosch zijn Heer
lijke Rechten van Jacht en Visscherij uitoefende, zich allengs het beeld 
gevormd van een rijken Edelman, Heer vanhetdorp, groot-grondeigenaar, 
levende temidden zijner onderhoorigen. 

De instelling van de Gentilshommes-Verriers, die de Nederlanders volkomen 
onbekend is , lost ons het geheele raadsel op. 
Het is daarom, dat ik zoo uitvoerig deze instelling moest bespreken. Ik twij
fel niet, of na hetgeen zij nu daaromtrent vernamen, het aan Cliënten duide
lijk zal zijn geworden, wat waarheid was van hun voorstelling en wat verbeel
ding. Zij zullen hebben gezien, dat hun grootvader wel Edelman was, maar 
in een toestand verkeerde, welke zelfs een slechts middelmatige boer in 
Friesland verre beneden de zijne zou achten. Ik meen dan ook dat, al blijven 
nog vele details ter oplossing over, het onraadzaam is , hieraan nog tijd en 
moeite te besteden, daar het hoofdpunt op tal van verschillende wijzen bewe
zen is en dat hoofdpunt is: 
"Cliënten hebben niet het minste recht tegen den Franschen Staat eene vorde
ring in te stellen, steunende op de verbeurd verklaring in de revolutionaire 
periode, van de goederen van hun grootvader, Franqois Louis du Houx de 
Grand' Cour". 

Parijs 1 Maart 1885 H. Louis Israëls 

Advocat de la Légation 
des Pays-Bas à Paris 

(Volgen ruim twee bladzijden NOTEN met Verwijzingen, die evenwel minder 
ter zake doen en in hoofdzaak als bewijs van het bovenvermelde dienden.) 
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TWA GRÊFSTIENREKKENS ÚT DE 18DE IEU 

By it sammeljen fan gegevens foar in artikel oer it libben en it wurk fan 'e 
Ljouwerter byld- en stienhouwer Jacob Sijdses Bruinsma (1698-1763) foun ik 
twa wiidweidige rekkens foar grêfstiennen. (Ryksarchyf F r l . , archyf fan it 
Hôf fan Fryslân, bylagen fan de sivile sentinsjes SS 544:3.) It giet hjir om 
rekkens foar stiennen dy't noch bisteane en to finen binne yn 'e Herfoarme 
tsjerken fan Burchwert en Idaerd. Omdat it Genealogysk Wurkforbân him ek 
nochal dwaende hâldt mei grêfstiennen, liket it my wol fan bilang, en printsje 
de rekkens hjirôf, mar alderearst in wurdmannich oer de rekkens, de grêf
stiennen dêr ' t it oer giet en de makkers. 

De stien yn 'e tsjerke to Burchwert is makke foar it slachte Grons. Okker-
j iers is de stien by in ynterieurrestauraesje fan'e tsjerke foar it ljocht kaem. 
Der is letter, doe't de tsjerke wer in houtene flier krige, in lûk boppe destien 
makke, om it mooglik to meitsjen him to bisjen. 

De Scheltingastien yn de tsjerke fan Idaerd stiet opsteld tsjin de tsjerke-
muorre yn it togakeammerke yn 'e foartsjerke ûnder de treppen nei it oargel. 

Beide stiennen binne levere troch de Ljouwerter stienhouwer Berend Storm. 
Alhoewol dat net yn 'e rekkens stiet, binne de ûntwerpen foar de forsierings 
op 'e stiennen makke troch Jacob Sijdses Bruinsma, omkesizzer en feint fan 
Berend Storm. Jacob Sijdses hat mei oare feinten fan Storm ek it byld-, 
ornamint- en lofwurk útfierd. 

Yn 'e rekkens binne de forsierings wiidweidich biskreaun. It hat gjin doel en 
doch dat hjir nochris. Wol kin hjir noch fan dy forsierings sein wurde, dat se 
barok fan styl binne. Op de stiennen is rynsk (suver to rynsk) ornamint- en 
lofwurk oanbrocht, mar it is allegearre hwat stiif en swier fan foarmjowing. 
Wy fine yn de forsierings de bikende symboalen fan dea, forgonklikens en de 
foarbygeande tiid werom. Dat binne deadskoppen en skrinkels, seinen, om-
kearde fakkels, oaljelampkes en sânglêzen mei wjukken. 

De rekkens jowe ús der in goed byld fan, hwat in grêfstien yn 'e 18de ieu 
kostje moast en hoefolle dagen it meitsjen fan sa'n stien ferge. Foar de stien 
fan 'e famylje Grons waerd yn 1727 ƒ 350-0-0 bitelle. Dat wie yn in tiid dat, 
om mar hwat to neamen, de measte skoalmasterstrakteminten noch om de 
150 goune j iers sieten. Oan it bihouwen en bikapjen fan 'e stien - sûnder de 
letters - waerden 126 mandagen spandearre en dat wienen noch gjin wurkda-
gen fan acht uren. 

De stien to Idaerd kaem guodkeaper klear, ntl. foar ƒ 261-8-8. (De priis foar 
it marmeren gongfonteintsje foar Frysmastate moat fan it totaelbidrach ôflut-
sen wurde.) De priis foar dizze stien lei fansels leger, omdat in âlde stien 
op 'en nij brûkt waerd. 

Nijlân S. ten Hoeve. 
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GREFSTIEN GRONS yn 'e Her foarme t s j e rke to Burchwer t 

Copia De Weduwe van de Heer Bi j s i t t e r 
Grons , debet aan B . Storm, M r . 
s teenhouwer. 

Een dubbelde graf fsark , ge lever t en i s dit navol 
gende werk daar op uytgehouwen: voor e e r s t onder 
op de s teen een Tavel en aan de onderkant uytko-
mende twe Seinsen, boven dese tavel een Ephi ta-
vium me t L is twerk , d a a r op Rustende een doods-
hooft, twee Schrinkels met een Sandloper daar twe 
Fleugels aan de Sijden uytkomende, en aan yder 
sijde een pottie met Lofwerk, s taande op een voet 
me t L i s twerk , boven dit werk twe Schillen met de 
wapen Teikens met een kroon daar boven, vo rde r s 
is dese voornoemde Sark in 't geheel behouwen met 
E x t r a Cur iues Lofwerk, en dese navolgende tydt 
daar over gewerkt , 

J a c o b g e w e r k t 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 2 d a g e n m e t d r i n k e n 

J a c o b 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 4°/4 d a g m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 43/4 d a g m e t d r i n k e n 
J a c o b 4 3 /4 d a g m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 4 3 / 4 d a g m e t d r i n k e n 
J a c o b 3 d a g e n m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 3 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 4 l / 4 d a g h m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 4 V 4 d a g m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 3 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 2 d a g e n m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 4 d a g e n m e t d r i n k e n 
J a c o b 33/4 d a g m e t d r i n k e n 
H e i n s i u s 4 ^ d a g m e t d r i n k e n 

6 -

6 -

6 -

3 -

6 -

6 -

6 -

6 -

6 -

7 -

7 -

7 -

7 -

4 -

4 -

6 -

6 -

4 -

3 -

6 -

6 -

6 -

6 -

7 -

• 8 - 0 
• 8 - 0 
• 8 -0 
• 4 - 0 

• 8 - 0 
• 8 -0 
• 8 - 0 
• 8 - 0 
• 8 -0 
•12-0 
•12-0 
•12-0 
•12-0 
•16-0 
•16-0 
•16-0 
•16-0 
•16-0 
• 4 - 0 
• 8 -0 
• 8 - 0 
• 8 -0 
• 8 - 0 
• 4 - 0 

1725 
Den 8en D e c e m b r i s 

15 dito 
22 dito 
29 dito 

1726 
Den 5 Januwar i s 

12 dito 
19 dito 

Den 2 F e b r u w a r i s 
dito 

16 dito 
16 dito 
23 dito 
en dito 

Den 2en Maar t 
dito 

9 dito 
dito 

16 dito 
23 dito 

dito 
3 dito 

dito 
Den 6 Apr i l 

dito 
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8-
8-
5 -
8-
6-
5-
8-
7-

0-0 
0-0 
4 -0 
0-0 
8-0 
4 -0 

16-0 
4-0 

13 dito Jacob 5 dagen met drinken 
dito Heinsius 5 dagen met drinken 

20 dito 3y4 dag. Jacob gewerkt met drinken 
dito Heinsius 5 dagen gewerkt met drinken 

27 dito Heinsius 4 dagen met drinken 
dito Benjamyn 4 dagen met drinken 

Den 4en Meij Heinsius 5f dag met drinken 
dito Benjamyn 5§ dag met drinken 

5 dito Is de dubbelde graffsark gelevert. 
Daar voor bedongen 50- 0-0 

dito de Dubbelde graffsark door 4 Knegts 
en een Jonge tot Burgwert in de kerk 
op 't graff gebragt, en hebben dese 
knegts 2^ dag uytgeweest. Comt 11- 0-0 

dito voor praams huur, Seil Lijnne en tol 
te samen uytgeschoten 1-12-0 

dito aan drinken, Slaapgelt en Kostgelt 
uytgeschoten 3- 4-0 

Den 5 Augustus is mijn Knegt Symen Hansen na 
Burgwert gegaan om de vloer in de 
Kerk aan te stoppen en heeft daar 
gewerkt 23/4 dag. Coomt 3-17-0 

dito 11 hooftstenen gelevert, yder steen 
28 duim groot in 't vierkant, het 
stuk 54 stuyvers. Coomt 29-14-0 

Den 7 dito 6 blauwe 15 duims stenen gelevert, 
het stuk 13 stuyvers. Coomt 3-18-0 

dito aan vragt voor de stenen uytgeschoten 0- 7-0 
dito de vragt voor mijn knegt uytgeschoten 0- 9-0 
dito voor kostgelt 0-16-0 

1727 
Den 3 maart heb ik selvs tot Burgwert geweest 

om te ordineren hoe de letters op de 
steen soude worden gehouwen. 
Voor vragt en versuimde tijt 2-10-0 

dito is mijn Knegt Kobus met de Letters 
begonnen, en is den 7 dito syk te huis 
gekomen. Aan vragt en kostgelt uyt
geschoten 2-10-0 

Den 17en Juny is mijn Knegt Kobus wederom na 
Burgwert vertrokken en heeft den 
5 July de Letters gedaan kregen en 
heeft op de sark gehouwen 552 grote 
Romeinse Letters 't stuk 1 stuyvers. 
Coomt 27-12-0 

dito aan mijn Knegt Kobus betaalt wegens 
16jr dag Kostgelt en drinken 6-12-0 
Aan vragt uytgeschoten 0-18-0 

Soma ƒ 350- 3-0 
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Den inhout deses is mij betaalt 
den 15 Augustus 1727 

B.K. Storm 
Meester steenhouwer. 

Accordeert met sijn principaal in kennis 
van mij ondergeschreven dorpregter 
van Burgwert den 28 July 1730. 

Johannes Ferwerda 
1730. 



GREFSTIEN SCHELTINGA yn 'e Herfoarmé ts.jerke to Idaerd 

Copia De Heer overste C.van Scheltinga 
debet aen B. Storm, 
mr . Steenhouwer. 

1726 
Den 3 Mey Een oude dubbelde graffsark door 

4 van mijn knegts tot Ydaerd uit de 
Kerk gehaelt, en vorders tot 
Leeuwarden op mijn wal gebragt, 
yder knegt gewerkt i j dag. Coomt 

Den 24 Augustus Een begin met de oude dubbelde 
graffsark gemaakt, en is dit na
volgende werk op uitgehouwen. 
Voor Eerst onder op de Steen Een 
geschuyrde Tafel, aen de zijden 
met Loffwerk, onder de tafel een 
Doodshoofd met Een kroon. Daer 
boven en aen de zijden uitkomende 
twe Fleugels, Twee Seynsen, Twee 
Schrinkels en Een krans, en vorders 
gebonden met een hangend kleedt. 
Boven dese tafel Een Ephitafium 
met Listwerk en holle vermetten, 
En aan yder zijdde Een groote 
Loffbloem uitkomende Een spruyt 
met loff- en bandwerk. Boven dat 
werk twee Schillen met de wapen-
teekens en Een kroon met floronsen 
daer Boven. Forders Boven aen yder 
zijdde van de Sark twee leggende 
kindjes hebbende in de E ene hand 
een fakkel en de ander hand vast
houdende een kleed, alwaer het 
werk op rust. Forders is de Sark 
van binnen int rand met Een schep
pend hol, en op de vier hoeken yder 
Een Engels Trony, en de kanten flak 
geschuyrd. Dese olde sark het olde 
werk affgehouwen en is deze navol
gende tyt door dese onderstaande 
knegts daerover gewerkt. 

Den 24 dito myn knegt Heynsius Beeldhouwer 
4^/4 dag gewerkt met drinken 
Benjamyn 3j dag gewerkt met 
drinken 





31 dito 

Den 7en September 

14 dito 

21 dito 

28 dito 

Den 5en Octobris 

12 dito 

19 dito 

27 dito 

Den 2en Novembris 

16 dito 

23 dito 

30 dito 
Den 7en Desembris 

14 dito 
21 dito 

dito 
1727 
Den lsten Februwary 

21 dito 
Den lsten Maert 

Den 25en Juny 

dito 

Jacob Sydses Beeldhouwer 5/4 dag 
gewerkt met drinken 
Heynsius Beeldhouwer 33/4 dag 
gewerkt met drinken 
Jacob 5^ dag gewerkt met drinken 
Heynsius 5^ dag gewerkt met drinken 
Jacob 53/4 dag gewerkt met drinken 
Heynsius 53/4 dag gewerkt met drinken 
Jacob 5 dagen gewerkt met drinken 
Heynsius 5^ dag gewerkt met drinken 
Jacob 5 dagen gewerkt met drinken 
Heynsius 4 dagen gewerkt met drinken 
Jacob 4-| dag gewerkt met drinken 
Heynsius 4 dagen gewerkt met drinken 
Jacob 5 dagen gewerkt met drinken 
Heynsius 5 dagen gewerkt met drinken 
Jacob 53/4 dag gewerkt met drinken 
Heynsius 4j dag gewerkt met drinken 
Jacob 4j dag gewerkt met drinken 
Heynsius 4^ dag gewerkt met drinken 
Jacob 4TJ dag gewerkt met drinken 
Heynsius 4^ dag gewerkt met drinken 
Jacob 4 dagen gewerkt met drinken 
Heynsius 4 dagen gewerkt met drinken 
Jacob 4 dagen gewerkt met drinken 
Heynsius 4 dagen gewerkt met drinken 
Klonkert 4^ dag gewerkt met drinken 
Klonkert 4 dagen gewerkt met drinken 
Klonkert 3^ dag gewerkt met drinken 
Klonkert 3 dagen gewerkt met drinken 
Symon Hansen 3 dagen gewerkt met drinken 

9- 4-0 

5-12-8 
8-16-0 
8- 5-0 
9- 4-0 
8-12-8 
8- 0-0 
8- 5-0 
8- 0-0 
6- 0-0 
7- 4-0 
6- 0-0 
8- 0-0 
7-10-0 
9- 4-0 
6-15-0 
7- 4-0 
6-15-0 
7- 4-0 
6-15-0 
6- 8-0 

0-0 
8-0 
0-0 
6-0 

Symen Hansen 4 dagen gewerkt met drinken 
Symen Hansen 4 dagen gewerkt met drinken 
Jacob 3 dagen gewerkt met drinken 
Symen Hansen 3 dagen gewerkt met drinken 
De Steen door dese onderstaande knegts 
na buyten gebragt 
Symen Hansen 3 dagen gewerkt 
Bartel Koenraats 3 dagen gewerkt 
Hendrik 3 dagen gewerkt 
Willem en de jonge Elk 3 dagen 
Aan kostgelt En drinken uitschooten 
Aen praamshuur uitschooten 
Een Extra moije witte marmeren Nis 
en bak gelevert op 't Slot tot 
Ydaerd. Coomt voor steen en 
arbeytsloon 

Summa ƒ 297-

5-12-0 
4-18-0 
4- 4-0 
4- 4-0 

5-12-0 
5-12-0 
4-16-0 
4- 4-0 

4- 4-0 
4- 4-0 
3-12-0 
3-12-0 
3-12-0 
0-18-0 

36- 0-0 
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LIJST VAN TESTAMENTEN, DONATIEBRIEVEN E.D. 
voorkomende in de banden DDD 5 en 6 van het Hof Provinc iaa l 

(Rijksarchief Leeuwarden) 

DDD 5 

A c k e r , d r . V o p i s c u s , advocaat 
(x Ti t ia F r i s i u s ) 

Acron ius , Isaäck van, r a a d in het Hof 
van F r i e s l and (met inventar is) 

Al tena, Henr icus Wiardus van 
(x Anna Cathar ina van Doijs) 

Aylva, Hobbo, ba ron van, gouverneur 
van Maas t r ich t e t c . , hee r van 
Waardenborg e t c . (met inventar is ) 

Aylva, Cornel i s van, g r i e tman over 
Wonseradee l 
(x Jul iana Johanna thoe Schwartzen-
b e r g en Hohenlandsberg) 
(met inventar is ) 

Burmania , Gemme van (met inventar is ) 
Burmania , Gemme Onuphrius van, 

gouverneur van Vlaanderen en 
gene raa l v. d. infanter ie 
(met inventar is) 

Bi j l sma, Antje 
(x Foppe Molenaar) 

Doi js , Anna Cathar ina van 
(x Henricus Wiardus van Altena) 

F r i s i u s , Ti t ia 
(x d r .Vop i scus Acker) 

H immerda , Janke Nannes 
(x Sicke Upkes) 

Coehoorn, Gosewijn van, gecommi t 
t e e r d e Staat ten Landsdage en 
on tvanger -generaa l van F e r w e r -
d e r a d e e l 

Ley, Th. van de r , no ta r i s 
(x Mar i a Rudolphi) (met inventar is ) 

Mahiu, Feddr ick A i j s e s , koopman 
Molenaar , Foppe 

(x Antje Bi j l sma) 
Nieuwenhuys, Johanna, ongehuwd, 

s t i ch t s t e r van een fonds voor 
onvermogende hande laa r s e tc . 

Nijeholt, R i n n e r t B a a r t e s (met inven ta r i s ) 
Rudolphi, Mar ia 

(x Th. van der Ley) (met inventar is ) 

folio 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Bergum 

Maas t r ich t 

1751 

1763 

1756 

1761, 1774 

26-v 

128-v 

31 

208 

Hichtum 
F e r w e r d 

Den Haag, 
Leeuwarden 

F r a n e k e r 

Bergum 

Leeuwarden 

Dronr i jp 

H a r s t a s ta te 
Hogebeintum 

Harl ingen 
Harl ingen 

1770, 
1592, 

1757, 

1769 

1756 

1751 

1769 

1761 

1757 
1751 

1772 
1594 

1758 

105-v 
36 

56 

91 

31 

26-v 

91 

81-v 

33-v 
240 

F r a n e k e r 1769 91 

Leeuwarden 1766 94 
Bee t s t e r zwaag 1745, 1746 1 

Leeuwarden 1757 33-v 
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Schwartzenberg en Hohenlandsberg, 
Jul iana Johanna thoe 
(x Cornel i s van Aylva) 

Sicke Upkes 
(x Janke Nannes Himmerda) 

Vegelin van Clae rbergen , Johan, 
g r i e tman over Doniawers ta l 
(met inventar is) 

DDD 6 

Bare l t Albels 
(x Popkjen Lommes) 

Botting, Annius Lodewijk, 
capitein t e r zee 
(x Alet ta Hillegonda van Meyers) 

Bourboom, Jacobus , b u r g e m e e s t e r 
en Gedeputeerde Staat 

F e r w e r d a , Fokeltje Abrahams 
(x Phil ippus Meinsma) 

Haersho l te , Tjall ing Homme van, 
luitenant collonel 

H a m e r s t e r , m r . D o m i n i c u s , 
p re s ide rend r aad van het 
Hof van F r i e s l and 
(x Mar ia Agnes Huber) 

Hedman T j e e r d s , huisman 
Hibma, Sjoerd Clasen 

(x Piet je T jee rds Hoitinga) 
(met inventar is) 

Hoitinga, Piet je T jee rds 
(x Sjoerd Clasen Hibma) 

Huber , Mar i a Agnes 
(x Dominicus H a m e r s t e r ) 

Jacob E g b e r t s , coopman 
(x Tri jnt je Lammer t s ) 
(met inventar is) 

Jong van P e r s i j n , Anna Cornel ia de 
(x Johan Willem Stachouwer) 

Cammen, E g b e r t u s , e m e r i t u s 
predikant , s t ichter van 
"de Hoogst rae t" bij Gerkeskloos te r 

Canter V i s sche r , Mar ia El i sabeth 
(x Rinzo Rijpperda) (met inventar i s 

Cornel is P i e r s (met inventar is) 
Li jcklama à Nijeholt, August inus, 

g r i e tman over Utingeradeel 
(x Susanna thoe Schwartzenberg 
en Hohenlandsberg) 

Hichtum 1770, 1772 105 

Dronr i jp 1769 91 

Langweer 1771, 1774 139 

Bovenknijpe 1767 152 

Leeuwarden 1785 234 

Leeuwarden 1763 96 

Leeuwarden 1736 63 

F e r w e r d 1785 311 

Roordaburgh 
bij F r an ek e r 1755 39 
Akkerwoude 1775 32 

T jummarum 1778 83 

T jummarum 1778 83 

bij F r an ek e r 1755 39 

Westvl iet bij 
F r a n e k e r 1776 129 

Schierm'oog 1778 204 

Leeuwarden 1776 16 

Leeuwarden 1780 104 
Holwerd 1788 298 

Akkrum 1788 28 V 



Lijckema à Nijeholt, Livius Suffridus, 
g r i e tman over Opster land 
(met inventar is ) 

Luitje J e l l e s , t i m m e r m a n aan de 
Zomerweg (met inventar is) 

Meinke F o l k e r t s , weduwe van 
P i e t e r Gerlofs 

Meinsma , Phi l ippus , pa s semen twerke r 
(x Fokelt je Abrahams F e r w e r d a ) 

M e y e r s , Alet ta Hillegonda van 
(x Annius Lodewijk Botting) 

P e r s i j n , Anna Corne l ia de Jong van 
(x Johan Willem Stachouwer) 

P i e t e r Gerlofs 
(x Meinke Fo lker t s ) 

Ri jpperda , m r . R i n z o , r e n t m e e s t e r 
van de domeinen 
(x Mar i a El i sabe th Canter V i s sche r ) 
(met inventar is ) 

Rinske Roelofs , weduwe van Sybren 
Heerkes Rinsonides (met inventar is ) 

Rinsonides , Sybren Hee rkes , 
m e d e r e c h t e r van T ie t j e rks t e radee l 
(x Rinske Roelofs) (met inventar is ) 

Schwartzenberg en Hohenlandsberg, 
Susanna b a r o n e s s e thoe 
(x Augustinus Li jcklama à Nijeholt) 

Siverda, d r . C o r n e l i u s (met inventar is ) 
Sjoerd Clasen Hibma 

(x Piet je T jee rds Hoitinga) 
(met inventar is) 

Stachouwer, Johan Wil lem, v r i j - en 
e r fheer van Schiermonnikoog 
(x Anna Corne l ia de Jong van Pe r s i jn ) 
op huis Ri j sbergen 

Stachouwer, Ca thar ina Mar ia , v r i j - en 
erfvrouwe van Schiermonnikoog 

Sybren Heerkes Rinsonides , m e d e -
r e c h t e r van T ie t j e rks t e r adee l 
(x Rinske Roelofs) (met inventar is ) 

Sytse Gosses 
(x Tryntje Fookes) 

Sytsema, P ico Galenus, 
luitenant collonel 
(x Wilhelmina F r e d e r i c a Louisa 
Marquis de Toua r s ) 

T o u a r s , Wilhelmina F r e d e r i c a Louisa 
Marquis de 
(x P ico Galenus van Sytsema) 

Bee t s t e rzwaag 

Bergum 

Harl ingen 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Schier m ' oog 

Harl ingen 

Leeuwarden 

Bergum 

1773 

1788 

1743 

1736 

1785 

1778 

1743 

1780 

1784 

1 

272 

71 

63 

234 

204 

71 

104 

221 

Bergum 

F r i e n s 

F r i e n s 

1784 221 

Akkrum 
Harl ingen 

Tjurnmarum 

Schierm'oog 

Schierm'oog 

Bergum 

Gorredi jk 

1788 
1772 

1778 

1778 

1757 

1784 

1782 

287 
245 

83 

204 

182 

221 

166 

1779 

1779 

144 

144 
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Viersen, Willem van, 
oud raad or dinar is in het 
Hof van Friesland Leeuwarden 1782 116 

D. J.VANDER MEER. 
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