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HET WAPENBORD VAN OOSTERWIERUM 
Bernhard van Haersma Buma 

 

Bernhard van Haersma Buma, geboren te Staveren in 1932, lid van de NGV sinds 1966, woont sinds 

1993 in Leeuwarden. Hij publiceerde onder meer over (kunst-)historische en genealogische/heraldische 

onderwerpen in Friesland. Speciaal aandacht voor de vroedschap van Workum. 

 

Onlangs is in de kerk van Bears (Beers) een gerestaureerd zeventiende-eeuws wapenbord, afkomstig uit 

Oosterwierum, overgedragen. Het bord bevat tien wapens die in hun samenhang verwijzen naar de 

familie Fogelsangh, de verdwenen Fogelsanghstate in Oosterwierum en de stichter van het bord, Pibo 

van Doma. Sinds de restauratie is er niet één, maar zijn er twee wapenborden. 

 

 

 

DE SIXMA GRAFKELDER TE HUIZUM 
Coert van Beijma 

                            

De spreker over dit onderwerp is een nazaat van Petrus Johannes van Beijma (1783 – 1830), één van 

de begravenen. Coert van Beijma is steeds op zoek naar bijzonderheden rond de leden van de familie 

Van Beijma / Van Beijma thoe Kingma. 

 

Op 27 oktober 2017 is een memoriezerk 

onthuld voor de stoffelijke resten van vijf 

personen uit de families Van Sixma en Van 

Beijma, die werden aangetroffen in de Sixma-

grafkelder in Huizum-Dorp. Wat is het geval? 

 

In het voorjaar van 2016 maakt de familie 

Vossenberg aanstalten om een terras achter 

hun woning aan te leggen. De schep komt 

amper de grond in en stuit op wat later een 

grafkelder blijkt te zijn. Dat er een kelder in de 

tuin moest liggen is bij de familie Vossenberg 

bekend, maar dat hij zo dicht tegen hun 

woning aan ligt, hebben zij niet verwacht. Het 

is de Sixma-grafkelder waarin naar later blijkt 

vijf personen begraven zijn. 

 

    
 

 

 
Leden van de NGV en belangstellenden zijn van harte welkom op onze bijeenkomsten! 

De locatie is het HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN, Groeneweg 1, bij de Prinsentuin. 
Aanvang 13.30 uur. Toegang vrij. Parkeren kunt u in de parkeergarage Oldehove.  

 
 

 


