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SNEEK

Op 22 mei 1993 zullen de deelnemers aan de jaarlijkse Genealogische Dag
elkaar in Sneek ontmoeten.

Dat Sneek bij velen in de eerste plaats associaties zal oproepen met sportieve
activiteiten, kan ons niet verbazen. Het zeilevenement, de Sneek-week, geniet
nationale bekendheid. Als Friese stad vormt Sneek mede een plaats waardoor
de Elf-Stedentocht zich een weg baant. Bij ijs en bij zeilen denken we aan water
en vervolgens misschien aan de karakteristieke Waterpoort uit 1613, die u bij
uw bezoek niet kunt en mag overslaan. Het oorspronkelijk 16de-eeuwse raad-
huis, de laat-gotische Hervormde Kerk en nog zoveel meer, maken Sneek tot
een plaats die een bezichtiging waard is.

De aflevering van Gens Nostra waarin deze korte inleiding is geplaatst, is
gewijd aan de provincie Friesland, met een speciaal accent op Sneek. Met
vreugde constateren wij dat het een inhoudrijke en bovendien een kleurrijke
aflevering van ons maandblad is geworden. Dat laatste danken wij aan de Van
Heioma Stichting die ons aanbood een aantal bladzijden in kleur te doen
verschijnen, waarvoor wij hier ten zeerste onze dank betuigen.

In Sneek zal het voor de veertigste maal zijn dat een Genealogische Dag van
de NGV wordt gehouden. Dat rangtelwoord wijst op een gelukkig initiatief van
destijds, dat in de loop der jaren door velen werd gewaardeerd. We twijfelen
er niet aan dat op 22 mei a.s. zal blijken dat de belangstelling voor deze dagen
nog onverminderd is!

R. F. VUI.SMA
voorzji'Ier
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BURGEMEESTERS VAN SNEEK SEDERT 1824

Izaak Vlink, geb. Sneek 22-12-1752, burgemeester 1824-1832, overl. Sneek
12-4-1833.

Teetse Gonggrijp, geb. Sneek 27-11-1772, burgemeester 1832-1838, overl.
Sneek 6-4-1838.

Steven ten Cate, geb. Sneek 4-3-1788, burgemeester 1838-1854, overl. Sneek
3-11-1854.

Hans Clazes Wouda, geb. Sneek 19-11-1794, burgemeester 1854-1867, overl.
's-Gravenhage 3-8-1874.

Mr. Rudolphus Ludovicus Adrianus Hamerster Dijkstra, geb.Arum 31-10-
1836, burgemeester 1868-1873, overl. Bloemendaal 26-3-1878.

Jan ten Cate, geb. Sneek 29-1-1828, burgemeester 1873-1876, overl. Sneek
30-8-1876.

Jacob van Driessen, geb. Sneek 12-9-1819, burgemeester 1876-1885, overl.
Sneek 30-8-1885.

Mr. Dirk Alma, geb. Amsterdam 21-11-1844, burgemeester 1885-1906, overl.
Sneek 29-11-1906.

Petrus Jacobus de Hoop, geb. Franeker 6-2-1862, burgemeester 1907-1937,
overl. Amersfoort 14-12-1952.

Lucas Poppinga, geb. Koudum 4-4-1895, burgemeester 1937-1946, overl. Norg
27-10-1979; (hij werd 1941-1945 vervangen door J.R. J. Schut).

Jacob Rudolf Johann Schut, geb. Essen (Dld.) 4-3-1903, burgemeester 1941-
1945, overl. Amsterdam 6-11-1957.

Ludolf Rasterhoff, geb. Wehe (Leens) 7-5-1905, burgemeester 1946-1970,
overl. Sneek 6-5-1975.

Mr. Bernhardus van Haersma Buma, geb. Staveren 23-3-1932, burgemeester
1970-1993.

Mr. B. VAN HAERSMA BUMA
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GONGGRIJP TEN CATfc

WOU DA ALMA

VAN HAERSMA BUMA
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SNEKER BURGEMEESTERS:
SAMENHANG IN VERSCHEIDENHEID

door mr. B. VAN HAERSMA BUMA

Een lijstje van toevallige personen, alleen verbonden door het feit dat ze elkaar
in één stad in hetzelfde ambt zijn opgevolgd, kan bij nadere beschouwing
verrassende samenhangen vertonen. Opvallende kenmerken bij de burgemees-
ters in Sneek zijn de sterk lokale en regionale gebondenheid, het doorwerken
van oude tradities bij de benoeming en — vooral later — de langdurige ambts-
periodes. Geen zittende burgemeester is ooit naar een grotere gemeente gegaan.

In Friesland is in de negentiende eeuw wat burgemeestersbenoemingen be-
treft een opvallend verschil waar te nemen tussen de elf steden en de platte-
landsgemeenten. In de laatste (die tot de Gemeentewet van Thorbecke in 1851
nog grietenijen werden genoemd) werd de burgemeester (tot 1851 grietman) tot
in het derde kwart van de eeuw gerecruteerd uit de kringen van adel en patri-
ciaat. Voor de steden lag dat anders. Daar kwam de burgemeester voort uit de
plaatselijke, gezeten burgerij. Veelal was de burgemeester voor zijn benoeming
al wethouder of raadslid, zoals ook vóór 1795 de burgemeester uit de vroed-
schap voortkwam.

Sneek is wat dit betreft een markant voorbeeld. Van de eerste zeven burge-
meesters waren zes in Sneek geboren. Maar ook later is de sterk regionale
gebondenheid opvallend. Van de twaalf burgemeesters die Sneek vanaf 1824
hebben gediend, zijn slechts twee buiten Friesland geboren (Alma en Raster-
hoff) en die woonden op het moment van hun benoeming al resp. veertien en
zeventien jaar in Sneek.

Interessant is ook het verschil in leeftijd bij benoeming tussen de zes burge-
meesters die in Sneek zijn geboren en de overigen. Bij de geboren Snekers
bedraagt die gemiddeld 59 jaar, bij de anderen gemiddeld 40 jaar.

Uitgangspunt voor het opstellen van de lijst is geweest de burgemeester als
overheidsfunctionaris die met eenhoofdige leiding is belast. In Sneek doet die
functie pas definitief haar intrede op grond van het in 1824 vastgestelde Regle-
ment voor de steden. De lijst begint daarom in 1824.

De overgang van het college van burgemeesteren van vóór 1795 naar de
burgemeester van 1824, heeft zich aarzelend en met plaatselijke verschillen
voltrokken. Na allerlei afwisselende vormen van plaatselijk bestuur (zo werd
in Sneek de in 1795 ingestelde Municipaliteit tot 1806 zes keer door een nieuw
college vervangen1) werd ten tijde van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk
Napoleon een bestuurssysteem met één burgemeester, bijgestaan door wethou-
ders en een gemeenteraad ingevoerd. Daarmee deed de eenhoofdige leiding
door de burgemeester haar intrede. Dit systeem bleef in stand tot 1814, met
dien verstande dat na de inlijving bij Frankrijk de benamingen maire, adjunct
van de maire en municipale raad werden ingevoerd.

Na de Franse tijd werd aanvankelijk teruggegrepen op de periode vóór 1795.
Met ingang van 1814 werden in Sneek vier burgemeesters en zestien vroed-
schapsleden benoemd. Schepenen kwamen niet meer terug, omdat de in de
Franse tijd ingevoerde onafhankelijke rechterlijke organisatie in stand bleef.
In 1816 werd een raad van twaalf leden ingesteld, waaruit drie burgemeesters
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werden benoemd. In sommige steden tekenden zich met de als president-burge-
meester aangeduide functionaris al een eenhoofdige leiding af, in Sneek bleef
het voorzitterschap tussen de burgemeesters tot 1824 driemaandelijks rouleren.

Maar ook na dat jaar zullen tradities van vóór de Franse tijd nog lang
doorwerken. De rij burgemeesters wordt geopend met de bij zijn benoeming
tweeënzeventig jaar oude haak Vlink. In zijn persoon wordt als bij geen ander
de continuïteit tussen Ancien Régime, Revolutie en Restauratie belichaamd.

Vlink was in 1783 op dertigjarige leeftijd lid van de vroedschap geworden.
Reeds spoedig na zijn aantreden had hij zich als een vurig Oranjeklant doen
kennen. Van 1790 tot 1793 was hij schepen en in 1795 werd hij tot burgemeester
gekozen, maar die functie zou hij slechts zes weken uitoefenen. Uiteraard werd
hij bij de Omwenteling afgezet, maar al in 1802 werd hij weer lid van de Raad
der gemeente, in 1808 werd hij plaatsvervangend wethouder en schepen en in
1812 adjunct maire. Na het herstel wordt hij in 1814 terstond één van de drie
burgemeesters, blijft dit in 1816 tot zijn benoeming in 1824, waarna hij nog tot
in zijn tachtigste jaar de stad als burgemeester heeft gediend. Izaak Vlink moet
een man zijn geweest die groot vertrouwen had bij de burgerij2.

Min of meer parallel met zijn bestuurlijke carrière loopt die van zijn collega
Willem Olivier3 (13 januari 1739 - 10 augustus 1826), die evenals zijn vader
Louis die lid was geweest van de vroedschap, uit de hoek van de patriotten
kwam. Willem Olivier werd tegelijk met Vlink in 1802 raadslid, streefde hem
voorbij toen hij in 1808 wethouder werd en nogmaals toen hij in 1812 maire
werd. Tussen 1814 en 1824 functioneerden de twee op hetzelfde niveau van
burgemeester, maar in 1824 moest hij de eerste plaats afstaan aan Vlink en met
het wethouderschap genoegen nemen. Hij was toen trouwens ook 84!

Vlink, die enkele maanden voor zijn overlijden op eigen verzoek eervol
ontslag kreeg, werd opgevolgd door de zestigjarige Teetse Gonggrijp. Met hem
deed een vertegenwoordiger van een familie die anderhalve eeuw geregeld in het
stadsbestuur vertegenwoordigd is geweest (van 1732 tot 1877), zijn intrede4.
Zijn oom Thomas, die van 1775 tot 1794 deel van de vroedschap had uitge-
maakt, en zijn vader Tjalling, die in 1796 lid van het Gerecht (dat de Municipa-
liteit van 1795 verving) werd, genoten in Friesland bekendheid als glasschilders.
In de kerk van Akkrum is nog werk van hen te zien.

Na het overlijden van Gonggrijp in 1838 trad Steven ten Cate aan. Zijn
benoeming kan als een bescheiden vernieuwing worden beschouwd. Met hem
werd namelijk voor het eerst na de Restauratie een lid van de Doopsgezinde
gemeente burgemeester. Zoals bekend was de stadsregering vóór 1795 alleen
toegankelijk voor leden van de Hervormde kerk die weliswaar geen staatskerk
was, maar als zgn. heersende of bevoorrechte kerk een exclusieve plaats innam.

De Ten Cates waren uit Twente afkomstig en hadden zich in Friesland voor-
spoedig ontwikkeld5. Dat gold zeker voor Sneek, waar zij een vooraanstaande
plaats innamen. Ook de zoon van Steven, Jan ten Cate, zou later, in 1873, tot
het burgemeestersambt worden geroepen en verder was de vrouw van Teetse
Gonggrijp een Ten Cate, terwijl later Alma door zijn vrouw, een kleindochter
van Steven ten Cate en een nicht van Jan, ook aan de Ten Cates verwant zou
zijn. De Ten Cates waren in Sneek een bekend leerlooiersgeslacht, met een
familiezaak die zij in 1739 hadden gesticht. Na de dood van Jan in 1876 zou de
zaak worden verkocht.
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Burgemeester S. ten Cate

De opvolger van Steven ten Cate, Hans Clazes Wouda, was eveneens een
bekend zakenman. Hij stichtte in 1818 Wouda's Meelfabriek, één van de oudste
nog bestaande Sneker ondernemingen, die thans nog onder de naam Koudijs-
Wouda Voeders B. V. voortbestaat6. Kort na zijn benoeming tot burgemeester
droeg hij zijn zaak over aan zijn neef N. J. Wouda. Zijn belangstelling was niet
tot Sneek beperkt, zoals blijkt uit zijn lidmaatschap van Provinciale Staten. Hij
was de eerste en de enige van de in Sneek geboren burgemeesters die zich na zijn
aftreden buiten de gemeente vestigde.

De benoeming van Hamerster Dijkstra was voor Sneek een novum. Hij was
de voorbode van een type burgemeesters dat later herhaaldelijk in Sneek zou
voorkomen, dat van de zgn. carrière-burgemeester. Dit zijn personen die vaak
van jongs af affiniteit met de bestuurlijke sector hebben, veelal een academi-
sche studie hebben gevolgd en hun loopbaan meestal jong in een kleine
gemeente (tot 4 a 5000 inwoners) beginnen om vandaar naar een grotere door
te stromen7. In Sneek behoren tot deze categorie Dijkstra, De Hoop, Poppinga
en Buma, burgemeesters voor wie Sneek de tweede of derde gemeente was en
die bij de benoeming in hun eerste gemeente de leeftijd van resp. 27, 29, 26 en
30 jaar hadden. Vóór Sneek dienden zij Franeker (Dijkstra), Finsterwolde en
Veendam (De Hoop), Staveren en het Bildt (Poppinga) en Workum (Buma).
Dit type burgemeester komt thans aanzienlijk minder voor dan enkele tien-
tallen jaren geleden. Het aantal kleine gemeenten is door systematische herin-
delingen drastisch ingekrompen, zodat de vroegere carrière-mogelijkheden
sterk zijn beperkt. Maar bovendien vindt een nieuwe ontwikkeling plaats,
waarbij de burgemeester vaak tevoren wethouder of raadslid in een andere,
grotere gemeente is geweest, zodat beter van een politieke carrière kan worden
gesproken.

Dijkstra bleef voorlopig een eenling. Hij nam na vijf jaar ontslag en overleed
reeds op 41-jarige leeftijd.

De rij van Snekers werd voortgezet met de al genoemde Jan ten Cate die na
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enkele jaren overleed, en Jacob van Driessen die als eigenaar van een in het
centrum van de stad gevestigde ijzerhandel bekendheid genoot. Van Driessen
was de laatste burgemeester die gelijktijdig lid van de gemeenteraad was.

In 1885 werd hij opgevolgd door mr. Dirk Alma. Deze woonde vanaf zijn
huwelijk in 1871 met Hesterina ten Cate Fennema in Sneek en dreef er met een
zwager de kassiersfirma Ten Cate Fennema en Alma. Ook was hij secretaris
van de toen in Sneek gevestigde Kamer van Koophandel. Al was Alma niet in
Sneek geboren, hij was bij zijn benoeming ongetwijfeld in Sneek geaccepteerd.
Tot op zekere hoogte werd met zijn benoeming dan ook bij de traditie aange-
sloten. Alma werd echter niet meer lid van de raad. Evenals Dijkstra was Alma
jurist. Van de twaalf burgemeesters hadden drie een academische vorming, alle
drie juristen (Dijkstra, Alma en Buma). Opmerkelijk is dat zij tijdens hun
studie al een gelijksoortige bestuurlijke functie hadden bekleed, Dijkstra als lid
van de senaat van het Groninger Studentencorps Vindicat atque Polit en Alma
en Buma als lid van de Senatus Veteranorum van het Utrechtsch Studenten-
corps.

De Hoop is van alle Sneker burgemeesters het langst in functie geweest,
dertig jaar. Het is opvallend dat de burgemeesters die van buiten kwamen over
het algemeen langdurig hun ambt vervulden. Vanaf Alma is de gemiddelde
duur van de ambsperiode - de tijd rond de oorlog daargelaten - omstreeks
vijfentwintig jaar, wat zeker opmerkelijk genoemd kan worden.

Een opvallende benoeming was die van Rasterhoff in 1946. Hij was als
ambtenaar in Sneek aangesteld in 1929 en werd in 1939 gemeentesecretaris. Op
het eerste gezicht vertegenwoordigde hij een categorie burgemeesters met een
carrière die vroeger veel voorkwam. Personen die na hun schooltijd kozen voor
een secretarieloopbaan, vakdiploma's behaalden, het gemeentelijke rangen-
stelsel doorliepen en, na geruime tijd werkzaam te zijn geweest als gemeente-
ambtenaar, opteerden voor het burgemeesterschap. De gemiddelde leeftijd bij
de benoeming - vrijwel altijd in een andere gemeente - ligt rond de veertig
jaar8.

Met Rasterhoff'lag het echter geheel anders. Zijn rol in de Sneker samenle-
ving tijdens de oorlogsjaren was van dien aard, dat hem bij de bevrijding van

Burgemeester H. C. Wouda Burgemeester J. van Driessen Burgemeester mr. D. A Ima
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ADEMA OLIVIER

de stad op 15 april 1945 vanzelfsprekend het waarnemend burgemeesterschap
werd opgedragen, dat in 1946 door een definitieve benoeming werd gevolgd.

Eén figuur verdient tenslotte nog de aandacht. Het is mr. Barro Adema, die
in 1808 door Lodewijk Napoleon tot burgemeester werd benoemd en zijn
functie uitoefende tot hij in 1812 werd opgevolgd door Willem Olivier. Hij was
onder het Koninkrijk Holland de eerste burgemeester-nieuwe stijl en daarmee
de voorloper van alle functionarissen die vanaf 1824 het ambt bekleedden. In
de genealogische literatuur wordt het burgemeesterschap van Adema niet ver-
meld9. Hij was een zwager van mr. Bernhardus Buma> president-burgemeester
van Leeuwarden, en evenals deze een kleinzoon van de Sneker burger Wybe
Buma (1700-1777) die een voorvader in rechte lijn van schrijver dezes is i0. •

Noten
1. Claudius A. Prinsen, De burgemeester, 1958 , pag. 11.
2. F. J. Japcnga, Sneek in de achttiende eeuw, 1977, pag. 191.
3. M. J. van Lennep, O/ivier, in: Geneatogysk Jierboekje 1967, pag. 51-100.
4. Nederland's Patriciaat 3 (1912), pag. 121.
5. G. ten Cate, Geslachlslijst van den Frieschen lak der familie ten Cate, z.pl. 1896.
6. N. J. Wouda's Meelfabriek 1818-1968, pag 6-15.
7. S. Faber, Burgemeester en democratie, 1974, pag. 47.
8. Idem, pag. 47-48.
9. M. de Haan Hettema en A. van Halmael Jr., Stamboek van den Frieschen vroegeren en

lateren Adel, Leeuwarden 1846, deel II pag. 238; Nedertand's Patriciaat 25 (1939), pag. 22.
(Genealogie Adema, bewerkt door mr. S.M. van Haersma Buma).

10. Nederiand's Patriciaat 50 (1964), pag. 99.
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GENEALOGISCH ONDERZOEK IN FRIESLAND
IN HET JAAR 2000

door mr. D.P. DE VRIES
(rijksarchivaris in Friesland)

In dit artikel zal een poging worden ondernomen om in kaart te brengen hoe
de praktijk van het genealogisch onderzoek er in Friesland over een jaar of
zeven zal uitzien. Deze bijdrage, die tot stand is gekomen met medewerking van
dr. J.A. Kuperus van de Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslan, P.
Nieuwland en drs. S. van der Woude, hoofd studiezaal resp. hoofd Externe
Dienstverlening van het Rijksarchief in Friesland (Ryksargyf), is gebaseerd op
het strategisch plan van het Ryksargyf voor de jaren 1992-1996. Het betoog
bestaat uit het doortrekken van ontwikkelingen die zich op dit moment al
voordoen en op het beschrijven van enkele nieuwe ontwikkelingen.

De gebruikers
We zullen onze blik eerst richten op de vraagzijde: de beoefenaars van genea-
logie die gebruik maken van de diensten van de instellingen die genealogische
bronnen beheren.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is de verwachting dat de
belangstelling voor stamboomonderzoek onverminderd zal blijven toenemen.
Het begrip genealogie dient daarbij ruim te worden opgevat. De mensen willen
met het verleden bezig zijn en daarin het liefst hun eigen wortels ontdekken. Uit
een in 1991 gehouden onderzoek onder de bezoekers van het Ryksargyf te
Leeuwarden bleek dat 86% van de bezoekers het archief bezocht met als doel
stamboomonderzoek; niet minder dan 62% had daarnaast ook belangstelling
voor andere soorten onderzoek zoals streek- en dorpsgeschiedenis. De wer-
vingskracht van de genealogie zal blijven liggen in de mogelijkheden tot 'iden-
tificatie' die zij biedt aan de beoefenaar. Het is niet gewaagd om de verklaring
hiervoor te zoeken in de snelle veranderingen in de huidige maatschappij.
Eigenlijk is er sprake van een algemene toename in de belangstelling voor
cultuur-historische onderwerpen in hun lokale context. Zo trekt het project
'Monument van de Maand,' waarin sinds 1986 elke maand het zoeklicht wordt
gericht op één of enkele objecten in een dorp of stad, duizenden mensen uit de
hele provincie naar monumenten. Het opgravingsproject bij de terp van Wij-
naldum trekt met open dagen en lezingen even grote aantallen bezoekers. Het
succes van dit soort evenementen is gelegen in het feit dat ze de bezoekers
confronteren met het verleden aan de hand van tastbare overblijfselen, en de
beoefening van de genealogie biedt die mogelijkheden evenzeer.

De hoeveelheid vrije tijd zal vermoedelijk nog wel groeien en velen zullen
maar al te graag bereid zijn om aan deze hobby veel tijd te besteden. Het
bezoekersonderzoek van 1991 wees uit dat vooral ouderen genealogie
bedrijven. Een peiling onder de bezoekers tijdens de in 1991 door het Ryksargyf
georganiseerde Open Dagen toonde aan dat de leeftijdsopbouw van de bezoe-
kers van dat evenement veel meer die van de Nederlandse bevolking benaderde.
Met andere woorden, ook bij mensen van jongere en middelbare leeftijd - die
vaak volledige banen hebben - bestaat veel (latente) belangstelling voor
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archiefonderzoek. Een andere ontwikkeling is dat de onderzoekers steeds beter
zijn opgeleid. Dat geldt zowel voor algemene vooropleidingen als voor scholing
op het gebied van genealogie. Door cursussen en gidsen, alsmede door betere
inventarissen en meer klappers op persoonsnamen wordt het gemakkelijker om
als beginnend onderzoeker vat te krijgen op de materie. Tenslotte beschikt de
gebruiker zelf ook over een steeds betere uitrusting: een bezoeker die met een
draagbare computer werkt of de gevonden gegevens op een bandje inspreekt,
is geen bijzonderheid meer.

De instellingen in archiefland
Friesland als archiefland omvat thans drie instellingen: het Ryksargyf, het
Gemeentearchief van Leeuwarden en het Streekarchivariaat Noord-Oost Fries-
land te Dokkum. Voor de gebruiker is tevens van belang de Stichting Freonen
fan de Argiven yn Fryslan/Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF), die
sinds 1983 vrijwel alle bronnen van de oude burgerlijke stand en een aantal
belangrijke genealogische bronnen uit oude rechterlijke archieven van vóór
1811 (de nedergerechten) van klappers heeft voorzien.

Het is nog volstrekt onduidelijk hoe het archiefbeheer in het jaar 2000 in
Friesland zal zijn verkaveld. Zullen er naast de bestaande instellingen nog
nieuwe gemeente-, waterschaps- of streekarchieven ontstaan? Of zal het
archiefbeheer bij de gemeenten zonder officieel gekwalificeerde archiefbeheer-
ders toch dermate toenemen in kwaliteit en klantvriendelijkheid dat de alsmaar
voortsudderende discussie over streekarchieven vanzelf door de praktijk wordt
achterhaald?

Eén van de factoren die het archiefbeheer en de raadpleging van archieven
in de provincie wel eens diepgaand kan beïnvloeden, is de ontkoppeling van het
originele archiefstuk en de informatie die het bevat. Dit brengt met zich mee
dat het originele document kan worden bewaard en beheerd op de plaats die
daarvoor het meest geschikt is door haar technische en personele voorzie-
ningen. Raadpleging van de inhoud kan evenwel plaats vinden op elke lokatie
waar zich een kopie van het origineel bevindt.

Door verfilming en andere reproduktietechnieken zullen binnenkort vrijwel
alle belangrijke genealogische bronnen zijn gekopieerd. Zij kunnen naar
behoefte worden vermenigvuldigd en gedistribueerd. Zo worden thans in een
samenwerkingsverband tussen Ryksargyf, Mormonen, Freonen en Centraal
Bureau voor Genealogie de archieven van de nedergerechten volledig verfilmd
en tot microfiches verwerkt. De fiches komen ter inzage op het Ryksargyf, het
CBG, vestigingen van de Mormonen in Nederland en in de USA. Bovendien
heeft ruim de helft van de Friese gemeenten reeds een exemplaar van de fiches
van het Nedergerecht in hun eigen gemeente besteld, evenals verschillende
particulieren. Er wordt naar gestreefd dit project in 1995 afgerond te krijgen.
Hetzelfde geldt voor DTBL-registers en de daarbij behorende klappers, die
inmiddels door de Freonen zijn opgesteld en als fotokopie of op microfiche
verkrijgbaar zijn. In de toekomst kan men ook computerbestanden kopiëren
of telefonisch raadplegen, al zullen hier eerst nog de nodige organisatorische
en uitvoeringsproblemen (waaronder de tarieven en het copyright) moeten
worden opgelost.

Voor de archiefdienst betekent dit dat het gebruik van de collecties zich in
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toenemende mate buiten de instelling zal gaan afspelen. Reeds nu wordt op
grote schaal thuis of bij andere instellingen gebruik gemaakt van gekopieerde
bestanden. Onderzoekers die de geschiedenis van hun dorp of streek bestu-
deren, hebben de mogelijkheid hun onderzoek te beoefenen in groepsverband
in de eigen regio. Nu al zijn er dergelijke groepen gevormd. Bij die groepen zal
het streven naar een eigen accomodatie opkomen. Dit kan zijn vorm krijgen in
een plaatselijk documentatiecentrum, eventueel vei*bonden met de plaatselijke
openbare bibliotheek, oudheidkamer of gemeentelijke archiefbewaarplaats.
Wanneer dergelijke centra ontstaan, rijst de>vraag of men hier de beschikking
dient te hebben over alle relevante bestanden. Men kan ook aan de volgende
mogelijkheid denken: het centrum leent van een archiefdienst en leent uit aan
de gebruiker. Denkbaar is ook dat een archiefdienst zelf bepaalde bestanden op
microfiche aan particulieren gaat uitlenen.

Op dit gebied valt verder de opkomst van specialistische genealogische centra
waar te nemen. Men denke aan de onderzoekscentra van de Mormonen in
Leeuwarden en Koudum. Daarnaast kunnen ook ontwikkelingen buiten Fries-
land bij centrale organisaties als het CBG en de NGV de ontwikkelingen in deze
provincie beïnvloeden. Zo zal op den duur een uitwisseling van gegevens met
de Computerdienst van de NGV ook voor Friese genealogische bestanden
moeten worden gerealiseerd.

Nieuwe mogelijkheden
Men kan de hiervóór beschreven ontwikkelingen in de Friese archiefwereld
samenvatten met het woord decentralisatie van informatie. De techniek maakt
het mogelijk dat alle betrokken instellingen in dit gewest een goede communi-
catie met elkaar kunnen onderhouden. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden
voor nieuwe projecten van samenwerking. Zo ligt er nog een wens om te komen
tot een generale index op alle huwelijksakten in Friesland over de periode
1811-1912, voor elke gemeente op te stellen door een werkgroep in die
gemeente, met centrale afspraken over de werkwijze.

Overigens maken genealogen al gebruik van de modernste technieken. De
werkgroep Genealogie én Telecommunicatie van de Computerdienst van de
NGV exploiteert 'bulletin boards' die ook vanuit Friesland toegankelijk zijn,
maar waarin (nog) geen Friese klappers beschikbaar zijn. Ook de Gebruikers-
groep Genealogie van de Hobby Computer Club (HCC) en de organisatie van
Hazadata-gebruikers bewegen zich op dit terrein. De mogelijkheden van derge-
lijke telefonische contacten zijn in feite onbegrensd.

De tendens dat de onderzoekers gaan samenwerken ten behoeve van het
ontsluiten van voor hen belangrijke archiefbestanden zal zich onverminderd
doorzetten, zeker als het grotendeels thuis kan gebeuren. De coördinerende rol
die de Stichting Freonen daarin tot nu toe in Friesland heeft gespeeld, is van
grote waarde geweest en het is van belang dat de Stichting ook in de toekomst
deze rol zal kunnen blijven vervullen.

Binnen het Ryksargyf
Op dit moment heeft al gauw 90% van de raadplegingen op de studiezaal door
genealogen betrekking op ongeveer 25% van de collectie. Al ruim vóór het jaar
2000 zal deze 25% volledig beschikbaar zijn als kopie van het origineel, voorna-
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melijk microfilms en -fiches. Om een indruk te geven van de bestanden die
hiermee gemoeid zijn — ongeveer 1500 van de 7200 strekkende meters - volgt
hier een opsomming van de belangrijkste:
- Registers en bijlagen van de burgerlijke stand, 1811-1942.
- Doop-, trouw- en lidmatenboeken, 16de eeuw-1811/50.
- Alle kohieren, waaronder floreen-, stem-, specie- en reëelkohieren, 1700-

1860.
- Oudrechterlijke archieven (nedergerechten), 16de eeuw-1811.
- Memories van successie, 1818-1900.
- Mogelijk ook de notariële repertoria, 1809-1905.

De lijst is hiermee zeker niet uitgeput. De kwaliteit van de films van de burger-
lijke stand blijft een vervelende dissonant in deze opgewekte melodie. De Rijks-
archiefdienst zal niet blijvend een produkt van een dermate bedenkelijke kwa-
liteit kunnen aanbieden. De experimenten met de beeldplaat die bij het
Gemeentearchief in Utrecht zijn uitgevoerd, leiden tot de conclusie dat er nog
in het lopende decennium belangrijke veranderingen in het omgaan met genea-
logische informatie op til zijn. Verwacht mag worden dat rond het jaar 2000
gecomputeriseerde tienjarentafels worden vastgelegd op dezelfde beeldplaat
waarop ook de gedigitaliseerde afbeeldingen van de akten van de burgerlijke
stand zijn opgeslagen. Maar de bestaande opnamen zullen voor een dergelijke
onderneming niet goed genoeg zijn. In feite geldt voor het genoemde DTBL-
complex met de bijbehorende toegangen hetzelfde. Het probleem ligt hier niet
zozeer bij de kwaliteit van de opnamen als wel bij de software die de raadple-
ging moet ondersteunen. In dit verband gaat de aandacht vooral uit naar de
thesaurusproblematiek die inherent is aan de uiterst variabele schrijfwijze van
persoonsnamen in oude tijden. Een expert-systeem dat elke willekeurige naam
uit een willekeurig bestand kan koppelen aan een lijst met standaardnamen is
niet iets dat je even uit de grond stampt. Indien de organisatorische, technische
en inhoudelijke hindernissen kunnen worden overwonnen, staat niets een raad-
pleging via de telefoon van inventarissen en klappers in de weg.

Voor de verhouding van het Ryksargyf met zijn klanten geldt dat er minder
zicht zal zijn op de omvang van het gebruik van de collectie en ook minder
inzicht in de problemen van de klanten. Hierop zal moeten worden ingespeeld
door het onderhouden van goede contacten met de organisaties van gebruikers.
Op grond van de opgevangen informatie kan men op problemen inspelen met
cursussen en de ontwikkeling van andersoortig educatief materiaal. De profes-
sionele archiefbeheerders zullen meer moeten doen aan ondersteuning en
instructie om deze nieuwe mogelijkheden van onderzoek optimaal te laten
benutten door hun klanten, de onderzoekers. Teruggrijpend op hetgeen al werd
opgemerkt over de latente belangstelling bij mensen van jongere leeftijd en
mensen die nog volop deelnemen aan het arbeidsproces, constateren we ten-
slotte dat het voor de archiefdiensten een uitdaging is om hun openingstijden
aan de behoeften van deze potentiële klanten aan te passen. •
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HET GESLACHT VAN HELOMA

Ren overzicht

door mr. B. VAN HALRSMA BUMA

Inleiding
De Heioma's zijn eeuwenlang nauw verbonden geweest met Heerenveen. Het
geslacht komt in de zestiende eeuw voor in Oudeschoot, een dorp dat voor de
opkomst van Heerenveen het centrum was van de grietenij, later gemeente
Schoterland. In 1934 is deze gemeente opgegaan in de toen gevormde gemeente
Heerenveen. De oude dorpskern van Oudeschoot is tegenwoordig opgenomen
in de wijk Heerenveen-Zuid.

Gedurende enige eeuwen is de familie honkvast gebleven in Heerenveen en
de aangrenzende streken in de zuidoosthoek van Friesland. Het geslacht was
over het algemeen niet talrijk. Tot omstreeks 1800 leefden er gelijktijdig niet
meer dan twee, hooguit drie volwassen mannelijke leden en soms was er maar
één. De grootste omvang kreeg het geslacht na het midden van de negentiende
eeuw. Met zeven tussen 1859 en 1885 geboren mannen die allen de volwassen
leeftijd bereikten, zag de toekomst er rooskleurig uit. Maar korte tijd later nam
de omvang weer verrassend snel af. De laatste generatie van omstreeks 1900
bestond uit een man en zeven vrouwen. Het geslacht stierf in mannelijke lijn
uit in 1967. Thans is nog één lid van de familie in leven.

Nicolaas van Heioma (1709-1774) (portret door B. Accama, 1741)
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Anna Maria de Jong (1724-1760), echtgenote van
Nicolaus van Heioma (1709-1774)

In hun naamgeving waren de Heioma's vasthoudend. In vier generaties komt
de naam Tjaard voor, in vier de naam Nicolaas en in vier de naam Marcus.
Rond 1900 droegen gelijktijdig nog twee leden de naam Nicolaas en vier de
naam Marcus, een naam die door Nicolaus (VI) in 1755 was geïntroduceerd
naar zijn schoonvader Marcus de Jong, terwijl bij twee leden de naam Tjaard
nog als toenaam voorkwam. Om verwarring te voorkomen, wordt achter de
naam het nummer in de genealogie die is opgenomen in Nederland's Patriciaat
(NP) 23 (1937) tussen haakjes toegevoegd.

Sociale status
Vanouds komen de Heioma's voor als grondbezitter. Al in de zestiende eeuw
heeft het geslacht zich met de vervening beziggehouden. Maar vooral in de
achttiende eeuw namen deze activiteiten in Weststellingwerf en in de aangren-
zende Drentse gebieden een grote vlucht.

Aanvankelijk vindt een snelle sociale stijging plaats, waarbij in de derde
generatie Tjaerd (van) Heioma (III; ca. 1618-1657) opvalt als grietman van
Aengwirden (evenals Schoterland sinds 1934 een onderdeel van de gemeente
Heerenveen). Naast hem treedt zijn broer dr. Nicolaus (van) Heioma (IIbis;
1622-1691) naar voren, die advocaat voor het Hof van Friesland is en daarnaast
ook enkele publieke functies vervult.

Na het midden van de achttiende eeuw wordt een nieuw hoogtepunt bereikt
met Nicolaus van Heioma (VI; 1709-1774). Op de plaats van het door zijn
vrouw, Anna Maria de Jong, geërfde bezit te Heerenveen bouwt hij in 1755 het
huis Voormeer, dat blijvend de zetel van de familie wordt.

Nicolaus vervulde in Schoterland het ambt van secretaris, een functie die ook
zijn betovergrootvader Michiel in het begin van de zeventiende eeuw had
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Tjaarl van He'oma (1753-1798), in
zijn functie van secretaris van Scho-
terland (1774)

bekleed. Het grietmansambt in deze grietenij was vanaf 1647 vast in handen
van de Scheltinga's en daarmee voor de Heioma's onbereikbaar. Ook na de
Franse tijd zouden de Scheltinga's met enkele onderbrekingen tot 1890 het
burgemeestersambt van Schoterland vervullen.

Vermoedelijk waren de Heioma's in deze periode patriottisch gezind. In elk
geval werd de oudste zoon van Nicolaus, Tjaart (VI, 1), die zijn vader was
opgevolgd als secretaris van Schoterland, direct in 1795 provisioneel represen-
tant van het Friesche Volk en vervolgens voorzitter van de Vergadering van
representanten van het Volk van Friesland en in 1797 lid van de Nationale
Vergadering te 's-Gravenhage. Zijn broer Marcus (VII), die trouwde met een
grietmansdochter Scheltinga, werd in 1805 drost van het vierde Drostambt in
Friesland, dat Aengwirden, Schoterland en Weststellingwerf omvatte.

Een derde hoogtepunt vormt de periode van Marcus van Heioma (VlIIbis)
die met zijn vrouw Maria van S/ninia meer dan vijftig jaar Voormeer
bewoonde. Hun gouden bruiloft werd in Heerenveen gevierd als een waar
volksfeest1.

Hoewel het geslacht niet in de adelstand is verheven, vertoonde het van tijd
tot tijd een adellijke allure. In de zeventiende eeuw maakten twee leden, de al
genoemde Tjaerd (III) en Nicolaus (11,3) deel uit van de stand der edelen in de
Landdag van Friesland. In de tweede helft van de achttiende eeuw komt Nico-
laus (VI) herhaaldelijk als jonker van Heioma voor, voor het eerst in 1752 in
Overijssel2 en later in Drenthe, in 1768 in het Register van de ontvanger van de
Landschap Drenthe en in 1771 in het protocolboek van Havelte1. Zelf legde
Nicolaus ook getuigenis van zijn status af. Het spiegelmonogram in de hal van
het door hem gebouwde Voormeer (JNH)4 kan niet anders worden geïnterpre-
teerd dan als Jonker Nicolaus Heioma.
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Vermelding verdient nog dat Marcus Mzn. (IX) met andere leden van de
familie rond 1920 heeft gecorrespondeerd over een mogelijke verheffing in de
adelstand5. Dit heeft echter geen verdere gevolgen gehad.

Genealogisch onderzoek en genealogische literatuur
Reeds vroeg hebben de Heioma's zich voor hun familiegeschiedenis geïnteres-
seerd. De oudste geschreven genealogie dateert uit het derde kwart van de
achttiende eeuw6. Het stuk omvat een vrij compleet overzicht van de tweede tot
de zevende generatie zoals die in NP 1937 zijn vermeld. Het heeft de basis
gevormd voor een negentiende-eeuwse genealogie die was bestemd voor De
Haan Hettema's Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren /4cfe/(1846).
De Haan Hettema nam in zijn Stamboek ook tal van genealogieën van niet-
adellijke geslachten op als bijlagen (Buma, Sloterdijck, om aanverwante
geslachten te noemen). Een Heloma-genealogie als bijlage bij Scheltinga of
Sminia (beiden eveneens verwant) had voor de hand gelegen. Om onbekende
redenen heeft deze publikatie geen doorgang gevonden.

Nu verscheen de eerste gedrukte genealogie in A.A. Vorsterman van Oyen,
Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche famiiiën, dl. II (1888).
Deze werd voor de oudere generaties vrijwel ongewijzigd overgenomen in NP
1914. Een aanzienlijk meer uitgebreide genealogie werd gepubliceerd in NP
1937.

Sinds 1937 zijn verschillende publikaties tot stand gekomen die nieuw licht
werpen op de oudste generaties en die bovendien vaak interessante informatie
verschaffen over maatschappelijke activiteiten van leden van de familie7.
Verder brachten diverse onderzoekers nieuwe aanvullende gegevens boven
tafel, terwijl door de inventarisering van het familiearchief8 tot dusver onbe-
kende bronnen toegankelijk werden gemaakt. Er is dan ook alle aanleiding
thans tot een samenvattend overzicht te komen. In het Kwartierstatenboek
19839 werd reeds een aantal correcties op de generaties IV-VII in NP 1937
aangebracht. In deze bijdrage zal in het bijzonder aandacht aan de oudste drie
generaties worden geschonken.

De oudste drie generaties
Het begin van de genealogie heeft tot allerlei gissingen en misverstanden aanlei-
ding gegeven. De oudste manuscript-genealogie begint met wat nu als de tweede
generatie bekend staat, en wel met Michiel Tjaerds en Tjaerdke Tjaerds.

Welke vader lag achter hun patroniem verscholen? Vorsterman van Oyen gaf
in zijn genealogie Tjaerd Tjaerds op als stamvader. Nu vermeldt Winsemius in
zijn Chroniek10 een Tjaerdt Tjaerdtszoon die behoorde tot degenen die Fries-
land tot de Unie van Utrecht wilden laten toetreden. Hij was mede-onderteke-
naar van het rekest der bondgenoten aan de stadhouder, graaf Rennenberg, om
de Unie van Utrecht te tekenen". Niet alleen plaatste Vorsterman van Oyen
hem met een 'Hij was vrij zeker de vader van drie kinderen' aan het hoofd van
de genealogie, hij gaf hem meteen ook, zonder enige grond, de naam Heioma
mee, evenals trouwens aan de drie kinderen in de tweede generatie. In NP 1914,
dat grotendeels Vorsterman van Oyen overneemt, is de waarschijnlijkheid een
vaststaand feit geworden.
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Tjaart van Heioma < 1753-1798)
(portrei door f7. C. de Hosson, 1776)

Op verzoek van de familie stelde W. Wijnaendts van Resandt in de jaren '20
in de Schoterlandse archieven een nader onderzoek in naar de oudste genera-
ties. Daarbij bleek dat de Tjaerd Tjaerds die in de Schoterlandse archieven
voorkwam, gehuwd was met Jelle Jeijps en kwamen vier tot dat moment onbe-
kende kinderen van het echtpaar te voorschijn. De tweede generatie werd daar-
door op zeven personen gebracht. Dit resultaat werd gepubliceerd in NP 1937,
overigens wel weer met het voorbehoud dat 'vooralsnog niet (was) gebleken'
dat Tjaerd Tjaerds dezelfde was als de mede-ondertekenaar van het rekest. Ook
verdween de naam Heioma bij de oudste generaties. Terecht werd vastgesteld,
dat de naam Heioma voor het eerst voorkomt bij de inschrijving van Nicotaus
(11,3) als student te Franeker op 6 oktober 1641.

B. Knol liet in zijn boek over het geslacht Wouda12 zien dat Tjaerd Tjaerds,
de stamvader van het geslacht Wouda, inderdaad de vader was van de vier door
Wijnaendts van Resandt ontdekte kinderen, maar juist niet de vader van
Pieter, Michiel en Tjaerdke.

De oplossing kwam van de bekwame Heerenveense amateur-historicus D.
Miedema. Hij stelde vast dat de stamvader van de Heioma's Tjaerdt Gae/es
was11. Deze moet zijn geboren tussen 4 maart en 27 mei 153714, woonde als
notabele te Oudeschoot in 1565, kocht land te Nijehaske in 1570/71 '5 en over-
leed tussen 158116 en 158317. Hij trouwde in 156418 met Brecht Claesdr.,
geboren ca. 1546. Na het overlijden van haar man blijkt zij actief bij de verve-
ning betrokken. In 1583 kocht zij reeds veen voor 35-jarig gebruik en mocht zij
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een wijk (= vaart) aanleggen. Op 5 april 1587 tekende zij een vennootschap
met Crack en Cuyck over de Steenkerker venen. In 1590 huurde zij van gedepu-
teerde Franckena een deel van de Steenkerker venen voor 14 goudguldens19. In
161220, mogelijk reeds in 160321, in elk geval na 158622, was zij eigenares van
een huis in Heerenveen dat twee eeuwen eigendom van de familie zou blijven.
Zij leefde nog in 1623 en is in of vóór 1628 overleden23.

De meest spectaculaire wijziging in de tweede generatie is uiteraard het ver-
vallen van vier van de zeven kinderen van Tjaerd Gaeles en Brecht Claeses.
Daarnaast zijn ook nog enkele aanvullingen en correcties op NP 1937 mogelijk.

Pieter Tjaerds (II). Hij moet zijn geboren in 157224. Uit zijn huwelijk met
Auckjen Feijckes is nog een dochtertje Pietke25 bekend geworden.

Michiel Tjaerds (Ilbis). Hij wordt vermeld als majoor te Heerenveen 12
november 1595. In 1613 was hij diaken van de Gereformeerde gemeente van
Heerenveen26. Hij wordt nog als secretaris vermeld op 18 april 162727 en is vóór
23 juni 1627 overleden, wanneer zijn vrouw als weduwe wordt vermeld28.
Zijn vrouw, Nolck Arjensdr., komt op 16 april 1644 voor als Nolck Michiels
Hillema en het laatst op 3 maart 164729. Zij was een dochter van Arjen Sipckes
te Tjalleberd30, die daar in 1612 een eigen zathe bewoonde31 en een zuster van
kloostermeier Jacob Arjens te Luinjeberd.

Tjaerdke Tjaerds (1,3). Haar eerste echtgenoot was Matthijs van Oenema,
die tussen 1598 en 160732 is overleden. Sinds anderhalve eeuw bestaat verschil
van mening over de vraag of deze Matthijs dezelfde is als Mathias van Oenema,
mede-admiraliteit van Friesland (1600), die op 14 maart 1601 is overleden en te
Oudeschoot werd begraven. De Haan Hettema ontkent de identiteit, Vor-
sterman van Oyen, en in zijn voetspoor NP 1914, nemen haar aan en NP 1937
zet weer een vraagteken. De oorzaak van de onzekerheid is de door De Haan
Hettema gevolgde redenering. Eerst zegt hij dat Matthijs vermoedelijk een
broer is van Tinco van Oenema en dus zelf een Oenema en vervolgens dat
Mathias geen Oenema kan zijn gezien de wapens op zijn grafsteen. Zo conclu-
deert hij dan dat de twee personen niet identiek zijn33. De tweede constatering
is juist. Blijkens de wapens op de grafzerk was niet Mathias, maar zijn moeder
een Oenema. Voor het eerste vermoeden is echter geen enkele grond. Vermoe-
delijk is de schrijver op een dwaalspoor gekomen door een sententie van het
Hof van Friesland van 27 oktober 161434. Die maakt weliswaar een relatie met
Tinco aannemelijk, maar die relatie kan heel goed via de moeder hebben
gelopen.

In de derde generatie kunnen bij twee van de kinderen van Michiel Tjaerds
aanvullingen worden gegeven.

Tjaerd Michiels (Theotardus Heioma, III) werd lidmaat te Heerenveen 28
februari 164235. Hij wordt vermeld als majoor op 15 oktober 1645. Na zijn
huwelijk in 1646 moet hij eerst een tijd in Beetsterzwaag hebben gewoond. Hij
overleed op 1 april 1657 te Beetsterzwaag ten gevolge van een ongeluk met zijn
rijtuig. Twee eigentijdse berichten over het ongeval vermelden verschillende
aspecten van de toedracht. Het album van uit Leeuwarden afkomstige stu-
denten in Franeker vermeldt, dat de paarden op hol sloegen en de teugels
losrukten waardoor hij van de wagen viel en omkwam36. In een op 2 april 1657,
daags na het ongeval, op Groot Terhorne te Beetgum geschreven brief heet het
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dat het rad van de wagen afschoot, waarop hij van de wagen stortte en op zijn
hoofd terecht kwam37. Vermoedelijk vullen de twee berichten elkaar aan en was
het tweede feit een gevolg van het eerste.

Zijn naam en functie worden op verschillende wijzen in herinnering
gehouden. Theotardus Heioma maakte sinds 1650 deel uit van de Rekenmees-
ters van Friesland. Op een bewaard gebleven fragment van een gebrandschil-
derd raam staat 'Tiaert van Helema Mede Rekenmeester Dezer Landschappe
van Frieslandt 1650', met zijn wapen38. Vermoedelijk heeft het college in 1650
een gebrandschilderd raam aan een kerk ten geschenke gegeven. Om welke kerk
het gaat, is niet zeker. In aanmerking komt de kerk van Wolvega die in 1646
werd herbouwd. In deze periode werd op kosten van de provincie in de kerk een
gebrandschilderd glas aangebracht dat was vervaardigd door de Sneker glaze-
nier Gerrit Hendriks Hardenbergh39. Het zilveren stempel met opschrift 'Theo-
tardus Heioma Grytman V. Angwarden den 24 May 1652', waarvan een Iakaf-
druk is afgebeeld in NP 1937, is helaas sinds 1967 onvindbaar. Voorts komt hij
voor met wapen en het opschrift 'Gritman over Aeingwaerden annno 1654' op
een tinnen broodschaal die behoort tot het avondmaalsservies van Tjalleberd40.

Zijn vrouw Froukjen Teijens, leeft nog januari 169241 en is overleden vóór
6 juli 169742.

Claes Michiels (dr. Nicolaus Heioma, Ilbis, 3) bezocht de Latijnse school in
Leeuwarden en was in Franeker bestuurslid van het college van studenten uit
Leeuwarden43. Hij was volmacht ten Landsdage van Friesland wegens Lem-
sterland uit de stand der eigenerfden 1679-1680, uit de stand der edelen 1681-
1683 en weer uit de stand der eigenerfden 1684-1689. Deze merkwaardige
wisseling moet worden verklaard uit het feit dat de grietman van Lemsterland,
Tinco van Andringa, die het grietmansambt uitoefende van 1666 tot 1689,
gedurende de periode mei 1680 tot mei 1683 Gedeputeerde Staat was en dat
Nicolaus gedurende die tijd kennelijk in zijn plaats is getreden in de Landdag.

Naast zijn lidmaatschap van de Landdag vervulde Nicolaus enige publieke
functies. Hij was medegecommitteerde tot visiteren der fortificaties44 en mon-
stercommissaris der militie45. Hij overleed 22 februari 169146. Nicolaus woonde
met zijn eerste vrouw, Swaantje van Terwischa, in Oldeberkoop. Zij is over-
leden vóór 17 november 167847. Zijn tweede vrouw, Antje Bonnes, leefde nog
in 1705.

Het oude familiehuis in Heerenveen moet hij voor zijn tweede huwelijk
hebben laten afbreken en laten vervangen door het tegenwoordige. In 1679
sloot hij een hypotheek af van 2750 Car. gld. Dit is een aanwijzing, dat hij in
dat jaar een nieuw huis heeft gebouwd48.

Genealogie (fragment; derde generatie uitgewerkt)
I. Tjaerd Gaeles, geb. tussen 4-3-1537 en 27-5-1537, grondbezitter te Oude-
schoot, overl. tussen 1581 en 1583, tr. 1564 Brecht Claesdr., geb. ca. 1546,
exploitante van veengebieden, woont te Heerenveen, overl. tussen 1623 en
1628.

II. Michiel Tjaerds, geb. 1577, gegoed onder Oudeschoot, secretaris van Scho-
terland 1603-27, schrijver van een compagnie, volmacht ten Landsdage van
Friesland wegens Schoterland uit de stand der eigenerfden 1622, overl. tussen
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18-4-1627 en 23-6-1627, tr. Nolckjen Arjensdr., testeert als weduwe 16-6-1630,
vermeld Stemcohieren 1640 (o.a. Aengwirden: Terbandt no. 17 en Haskerland:
Nijehaske nrs. 4 en 5), overl. 1643, begr. Oudeschopt, dr. van Arjen Sipckes.

Uit dit huwelijk:

1. Tjaerd, volgt III.
2. Pieter Michiels, vermeld 16-6-1630 in het testament van zijn moeder.
3. Claes Michiels, later dr. Nicolaus (van) Heioma, geb. Heerenveen 1622, jur.

doet. Franeker 1646, advocaat voor het Hof van Friesland 1646, volmacht
ten Landsdage van Friesland wegens Lemsterland uit de stand der eige-
nerfden 1679-80 en 1684-89, uit de stand der edelen 1681-83, medegecom-
mitteerde tot visiteren der fortificaties en monstercommissaris der militie,
overl. 22-2-1691, otr. (1) Heerenveen 31-5-1648 Swaantje van Terwischa,
van Oldeberkoop, overl. vóór 27-11-1678, dr. van Eyso van Terwischa en
Harmentje Stevens; otr. (2) Heerenveen 18-5-1679 Antje Bonnes, ged. ald.
4-10-1657, overl. in of na 1705, dr. van Bonne Meints en Judith Fransen. Zij
hertr. Heerenveen 3-4-1692 ds. Johannes Wigersma.

III. Tjaerd Michiels, later Theotardus (van) Heioma, geb. Heerenveen ca.
1618, volmacht ten Landsdage van Friesland wegens Schoterland uit de stand
der eigenerfden 1648-52, wegens Aengwirden uit de stand der edelen 1652-57,
gecommitteerde ter Provinciale Rekenkamer 1650, grietman van Aengwirden
1652-57, lid van de Staatscommissie belast met het oprichten van een tucht- en
werkhuis in Friesland 1654, gecommitteerde ter Generaliteits-Rekenkamer
1656, overl. Beetsterzwaag 1-4-1657, tr. Heerenveen 19-4-1646 Froukjen (van)
Teijens, geb. Beetsterzwaag (Teijenshuis) ca. 1620, testeert in 1691, overl. vóór
6-7-1697, dr. van Saco Teijens en Antje van Andringa.

Familienaam en voornamen
De herkomst van de familienaam is altijd een onoplosbaar raadsel geweest.
Ook lijken in de tweede en derde generatie de namen Michiel en Nicolaas min
of meer uit de lucht te komen vallen. Een interessant gevolg van de plaatsing
van Tjaerdt Gaeles en Brecht Claeses aan het hoofd van de genealogie is nu,
dat daardoor nieuw licht wordt geworpen op de herkomst van de familienaam
en de genoemde voornamen. De sleutel wordt ons aangeboden.

Michiel, in de tweede generatie, kan nu worden verklaard als afgeleid van
Gaele (Michael, Michiel) en het is duidelijk dat de naam Nicolaus — via een
vooroverleden oom Claes Tjaerds? - samenhangt met Claes, een naam die zelf
immers een samentrekking van Nicolaas is.

Hoe staat het nu met de familienaam Heioma? De behoefte aan een familie-
naam ontstaat in de derde generatie. Vrijwel gelijktijdig bedienen de broers
Nicolaus (IIbis,3) en Tjaerd (III) zich van de naam Heioma. Bij Nicolaus is dat
bij zijn inschrijving aan de Academie van Franeker op 6 oktober 164149. Bij
Tjaerd betreft het een vermelding in de archieven van Schoterland in 164250.
Opmerkelijk is, dat hun moeder, Nolckjen Arjensdr., in 1644 als Nolckjen
Michiels Hillema voorkomt. Er zijn geen aanwijzingen, dat haar overleden
man zich al Michiel Heioma heeft genoemd. Nolckjen moet zich bij haar
kinderen hebben aangesloten.
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Hoe kan nu de stam Helo uit de naam Heioma verklaard worden? Door de
nieuwe stamvader wordt dat verhelderd. Hoewel men bij Gaele in de eerste
plaats aan een familienaam Galema zou denken, lijkt een verlatinisering van
Gaele tot Helo mogelijk. Daaruit volgt dan Heioma.

Sporen in de samenleving
Het is de moeite waard tenslotte na te gaan, welke sporen de Heioma's hebben
nagelaten. In de eerste plaats letten wij op hun bouwactiviteiten. Het oudste is
het oorspronkelijke familiehuis aan het Van Harenspad te Heerenveen,
bewoond vanaf omstreeks 1600 en omstreeks 1680 herbouwd door Nicolaus
(IIbis,3). Dit huis is tot 1802 familiebezit geweest. Ondanks herhaaldelijke
verbouwingen is de hoofdvorm nog duidelijk te herkennen. Thans is het
museum Willem van Haren hier gevestigd51.

Het uit kunsthistorisch oogpunt veruit belangrijkste gebouw is het huis
Voormeer aan de Schoterlandse Compagnonsvaart te Heerenveen, dat in 1755
werd gebouwd door Nicolaus (VI). Ondanks een verbouwing in 1846 door
Marcus (VlIIbis) die het met een talrijk gezin bewoonde, heeft dit zijn karakter
en met name de rijke detaillering van het interieur bewaard, waardoor dit
behoort tot de hoogtepunten van de Friese rococo. Dit pand is tot 1922 door
de familie bewoond geweest en tot het laatst familiebezit gebleven. In 1967 ging
het over naar de Van Heioma Stichting52.

Het derde bouwwerk is eveneens door Nicolaus (VI) gebouwd, het uit
omstreeks 1770 daterende huis Westerbeek te Frederiksoord. Hij bouwde dit
als een soort tweede verblijf op het door hem verworven landgoed Westerbeek-
sloot temidden van zijn omvangrijke ontginningen. Het werd in 1817 door de
familie verkocht en ging in 1818 over in handen van de bekende Maatschappij
van Weldadigheid waarvan het thans de zetel is53. Op verkleinde schaal is het
te zien in het Miniatuurpark Noord-Nederland te Appelscha.

Nicolaus (VI) was een man van vele initiatieven. Uit de door hem omstreeks
1770 gestichte herberg in de omgeving van Westerbeek groeide het bekende
hotel 'Frederiksoord'54. In Weststellingwerf groef hij voor de laagveenexploi-
tatie in 1748 de Helomavaart, die nog altijd bekendheid geniet, zij het niet meer
bij turfschippers maar bij de talloze watersporters die dit water gebruiken als
verbinding tussen het Noordwest-Overijsselse- en het Friese merengebied.

Aan het omvangrijke grondbezit in Weststellingwerf herinnert de Heloma-
polder in de Lindevallei met het unieke houten Helomasluisje dat uit de acht-
tiende eeuw dateert. De Helomapolder is thans een natuurgebied dat sinds 1940
de kern uitmaakt van het bezit van It Fryske Gea - de Friese natuurbescher-
mingsorganisatie - in de Lindevallei55.

In verschillende plaatsen houden straatnamen de herinnering aan het
geslacht in stand. Zo in Heerenveen de Van Helomalaan in een wijk waar de
straatnamen aan bekende Heerenveense families en personen herinneren. De
band tussen de Heioma's en Heerenveen is in het voorgaande voldoende naar
voren gekomen. De Helomalaan te Wolvega bevindt zich op het terrein waar
tot de jaren '80 van de vorige eeuw het landhuis van de Heioma's met bijbeho-
rende terreinen stond56. De relatie van de Heioma's met Wolvega gaat in elk
geval terug tot 1738, toen Nicolaus (VI) in Wolvega woonde in een huis dat
eigendom was van zijn oudtante Anna Franckena. Hij erfde het na haar dood
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in 1739 en bewoonde het tot hij omstreeks 1755 naar Voormeer verhuisde57. In
1821 bouwde zijn kleinzoon Nicolaus (VIII) er het genoemde landhuis. De
terreinen zijn in 1923 aan dé gemeente verkocnt en bestemd voor dorpsuitbrei-
ding en voor de veemarkt58.

In dit verband mag ook het voormalige gemeentehuis van Weststellingwerf
in het centrum van Wolvega niet ongenoemd blijven. Dit werd in 1835 gebouwd
ten tijde van het grietmanschap van Nicolaus (VIII) en is ongetwijfeld op zijn
initiatief tot stand gekomen59.

De Van Helomaweg in Havelte - onderdeel van het beschermd dorpsgezicht
- herinnert aan de omvangrijke verveningsactiviteiten in Drenthe. In 1770
legde Nicolaus (VI) een weg aan van Havelte via Wapserveen naar zijn land-
goed Westerbeeksloot.

Verder komen in Beetsterzwaag de namen Helomapark en Helomareed voor
(reed is Fries voor onverharde weg; het hangt samen met het Engelse road).
Hier en daar herinneren ook boerderijen aan het vroeger verspreide familie-
bezit, zoals dé boerderij Van Helomastate te Flansum onder Irnsum.

Zowel in Heerenveen als in Wolvega zijn restanten bewaard van oude Helo-
makerkbanken. In de Hervormde kerk van Heerenveen-Schoterland bevond
zich de familiebank van de Heioma's. Na afbraak van de kerk in 1969 kreeg het
opzetstuk met het familiewapen een plaats in het museum Willem van Haren.
Gezien de rococovormen zal de bank door Nicolaus (VI) zijn gesticht in de tijd
van de bouw van Voormeer. Ook in Wolvega bevinden zich in de kerk restanten
van de Helomabank die daar heeft gestaan op het oosteinde waar sinds 1938/39
de preekstoel is bevestigd. De uit de bouwtijd van de kerk daterende bank kan
oorspronkelijk een Franckenabank zijn geweest.

Tenslotte wordt de naam blijvend gedragen door de Van Heioma Stichting te
Heerenveen, die door de in 1967 overleden laatste mannelijke nakomeling, ir.
Jan Scato van Heioma, in het leven werd geroepen.

De stichting heeft als eerste taak de instandhouding van het familiehuis
Voormeer met bijbehorende omgeving. Daarnaast in het bijzonder het stimu-
leren of instandhouden van wat op de naam en geschiedenis van het geslacht
Van Heioma betrekking heeft. Hierbij dient in het bijzonder te worden vermeld
de belangstelling voor de schaatssport, met name voor de Heerenveense
Koninklijke IJsvereniging Thialf60 en de Koninklijke Nederlandse Schaatsen-
rijdersbond (KNSB). Jaarlijks kent de KNSB een door de stichting ter beschik-
king gestelde Van Heioma wisseltrofee toe aan een organisatie die zich op
bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt in het organiseren van activi-
teiten op het gebied van de schaatssport. Het derde aandachtsveld is wat met
cultuur en geschiedenis van Heerenveen en vervolgens het omliggende gebied,
met name Wolvega, samenhangt. In de vierde plaats draagt de stichting bij op
het terrein van cultuur- en natuurbehoud in Friesland.
Ter afsluiting: is er een relatie met de congresstad van de NGV in 1993, met
Sneek? Die is er inderdaad: mr. Marcus van Heioma (IX) woonde van 1851 tot
1871 in Sneek waar hij opklom van substituut-griffier tot president van de
rechtbank, en Marca Eduarda van Haersma Buma-van Heioma, het laatste
levende familielid, woonde korte tijd in Sneek en jaren in de onmiddellijke
nabijheid van deze stad. •
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Marcus van Heioma (1755-1805)
en zijn tweede echtgenote Aletta Catharina van Schellinga (1770-1844)
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MILITAIREN UIT SNEEK
SNEUVELDEN IN DE TIENDAAGSE VELDTOCHT

Een drietal militairen uit Sneek sneuvelde tijdens de Tiendaagse Veldtocht, de
strijd onder bevel van kroonprins Willem tegen de opstandige Belgen in 1831.
Men vindt hun namen in de registers van het z.g. Fonds 1815, die berusten bij
de Amsterdamse gemeentelijke archiefdienst. De drie gesneuvelden zijn:
- Rijkele Willems Dikland, geb. 14-3-1813, overl. 12-8-1831 (762-48).
- Pieter Hendriks Donkers, geb. 21-3-1791, overl. 11-8-1831 (762-131).
- Cornelis Lubering, geb. 2-11-1807, overl. 7-8-1831 (762-140).
Tevens vindt men in de registers een aantal Snekers die ofwel in de strijd tegen
de Belgen werden gewond en later overleden, ofwel nadien gewond raakten bij
een dienstongeluk. Het betreft:
- Oepke Hendriks Gylians, geb. 12-3-1811, overl. 12-6-1862 (759-319).
- Anne de Jong, geb. 1-8-1810, overl. 18-8-1874 (759-279).
- Bartholomeus Daniel Kamp, geb. 26-11-1806, overl. 30-7-1879 (758-154).
- Roelof Hendriks Ras, geb. 25-11-1792, overl. 27-1-1862 (759-318).
Tenslotte treft men in de registers nog een Sneker militair aan die bij de bevrij-
ding van ons land van de Fransen in de jaren 1813-1814 gewond raakte en
nadien overleed:
- Jan Klazes van Nus, geb. in 1786, overl. 4-2-1818 (756-486).

Behalve deze namen en data bevatten de registers nog nadere gegevens, zoals
de rang in het leger, een mogelijk vroeger beroep, de aard der verwonding,
namen van familieleden die in aanmerking zouden kunnen komen voor een
toelage uit het fonds (ouders, echtgenote of kinderen). Ook de datum waarop
de toelage werd toegekend is vermeld, zodat het niet moeilijk is om in de
correspondentie of in de notulen van het bestuur na te gaan op welke gronden
de toelage is toegestaan. Gemakshalve is dan ook tussen haakjes bij iedere
militair het inventarisnummer van het register vermeld, alsmede het volg-
nummer waaronder betrokkene daarin is opgenomen.

Op het fonds en op bovengenoemde registers is uitvoerig ingegaan in één van
de z.g. 'Militarianummers' van dit blad (Gens Nostra 28 (1973), pag. 54 e.v.).

P. J.M. WUISMAN
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STAMREEKS VAN EEN FAMILIE DE VRIES IN SNEEK

door T. W. PRINS - DE HAAN

Inleiding
De hiernavolgende stamreeks omvat een vijftal generaties van een familie met
een ook in Sneek wel zeer algemene naam. De leden van dit geslacht behoorden
zonder uitzondering tot de kleine burgerij en de arbeidersklasse, maar vooral
van de oudste generaties kwamen zoveel aardige bijzonderheden aan het licht,
dat publicatie mij wel gerechtvaardigd leek. Bovendien hebben zij een zeer
talrijk nageslacht in Friesland en daarbuiten nagelaten.

Alle vermelde personen zijn, tenzij anders vermeld, in Sneek geboren,
getrouwd en gestorven en op een enkele uitzondering na behoorden zij tot de
hervormde kerk.

Mijn nicht, mevrouw A. de Haan uit Sneek, ben ik zeer dankbaar voor haar
hulp bij het verzamelen van gegevens uit de Sneker burgerlijke stand.

Stamreeks
I. Hans Christiaans (de Vries), 'van Wesel geboortig', burger van Sneek 16-5-
1698, beluid ald. 10-1-1725, tr. (1) Sneek 9-9-1683 Anneke Coerts Spree, ged.
Nijmegen 14-11-1647, wed. van Harmen Jans, dr. van Coert Spree (Sprey) en
Trijntgen Dircx; tr. (2) Sneek 8-7-1701 Marijke Hetsing(a), overl. (beluid) ald.
10-2-1713; tr. (3) Sneek 19-11-1713 Aalt je Jacobs, begr. ald. 13-2-1735.

Het is niet duidelijk waarom iemand die in 1698 al vele jaren in die stad woonde en uit
Duitsland afkomstig was, juist de familienaam De Vries ging voeren. Een verklaring zou te
vinden zijn in een mogelijke Friese afkomst van zijn ouders of grootouders.

In 1718 getuigde Hans Christiaans dat hij ongeveer 60 jaar oud was'; zijn geboortejaar zou
dus op 1657-1659 gesteld kunnen worden. De doopboeken van de beide hervormde kerken
in Wesel zijn op microfiches in het Centraal Bureau voor Genealogie te raadplegen en hierin
werden van 1650 tot ongeveer 1670 alle inschrijvingen nagegaan. De enige in aanmerking
komende kandidaat die hieruit tevoorschijn kwam, was een zekere Hans Laurens (de tweede
voornaam was niet goed leesbaar), gedoopt op 4 juli 1660 in de Mathenakirche als zoon van
Christian Hansen en Trintgen Möllers. Dit echtpaar liet in Wesel op 13 februari 1664 ook nog
een dochter Margriet dopen. Zij zijn er waarschijnlijk niet getrouwd, want van Christian
Hansen is in Wesel verder niets terug te vinden. Wel werd een 'Trintgen Möllers van Lunck-
hausen' op 22 mei 1649 tot het Avondmaal in de Mathenakirche toegelaten.

Een absoluut bewijs dat de in 1660 gedoopte Hans identiek is met de latere burger van
Sneek, is niet te leveren, maar een aanwijzing in deze richting kan een vermelding in het
Sneker doopboek zijn; op 3 april 1667 werd n.l. gedoopt Pieter, zoon van Christiaen Hanses,
sergeant, en Trijnlie NNI Dit zou dan betekenen dat het gezin, inclusief de jonge Hans, tussen
1664 en 1667 van Wesel naar Sneek is verhuisd. Bovendien behoorde Hans Christiaans ook
als jonge volwassene duidelijk tot het soldatenmilieu: hij trouwde als 'soldaet onder capiteyn
Louwerman' met de weduwe van een militair.

Een hypothese betreffende de afstamming van Hans Christiaans is dat hij een kleinzoon
geweest zou kunnen zijn van de Leeuwarder zilversmid Hans Christiaens, die in 1624 trouwde
met Clara Laurensdr. Na 1633 is van deze Hans in Leeuwarden geen spoor meer gevonden.
De tweede doopnaam van Hans Christiaans de Vries was vermoedelijk Laurens, terwijl zijn
zoon Johannes het zilversmidsambacht uitoefende.
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Hans' eerste huwelijk was met de ruim 12 jaar oudere Anneke Coerts Spree, dochter van
Coert Spree (Sprey), soldaat, en Trijntgen Dirc.x, afkomstig uit Gresnich. Volgens het lidma-
tenboek van de hervormde gemeente van Sneek kwamen op 17 januari 1667 met attestatie van
Wesel: 'Coert Sprey, corporael onder Jhr. Douwe van Sixma, en Trijntie Dircx, sijn huys-
vrouw'.

Anneke's eerste man, met wie ze in Sneek trouwde op 7 mei 1669, was de in Deventer
geboren Harmen Jans, soldaat onder kapitein Jhr. Douwe van Sixma. Anneke en Harmen
lieten in Sneek vier kinderen dopen:
a. Jan, ged. 26-5-1670, jong overl.
b. Trijntje, ged. 16-1-1674, jong overl.
c. Trijntje, ged. 9-7-1676, jong overl.
d. Harmen, ged. 25-9-1678, postuum (zie onder II). Harmen noemde zich later De Dood en

soms ook wel Postma (Posthumust) •
Anneke Coerts bezat enig onroerend goed. Jaren na haar dood verkochten haar beide erfge-
namen (haar zoon Harmen Harmens de Dood en haar dochter Elisabeth Hanses) aan de
voogden van het Gasthuis te Sneek voor 28 gld. een kamer aan de Nieuwestraat achter het
Gasthuis. Anneke had dit huisje bij testament aan haar overgebleven kinderen nagelaten en
Hans Christiaans bewaarde de hierop betrekking hebbende stukken. Daar Harmen de Dood
'ter zee uytlandig was' machtigde hij zijn vrouw Hinke Wybes namens hem op te treden2.

Hans Christiaans had intussen het soldatenleven al geruime tijd vaarwel gezegd. In een akte
van 31 maart 1701 wordt hij als 'breyder' aangeduid4; in 1718 was hij zelfs 'mr. hoosbreider'.
Hij heeft dus — kennelijk met een zeker meesterschap — met de breinaalden de kost voor zijn
gezin verdiend. Uit de desbetreffende akte komt hij overigens als een tamelijk opvliegend man
tevoorschijn. Zijn dochter Elisabeth riep in de nacht van 30 maart 1701 de burgerwacht te
hulp omdat haar vader met een zekere Warner Coelman aan het vechten was. Een viertal
schutters ging erop af en vond Hans Christiaans op straat voor het huis van Jurriaan Staak
'deerlijk bebloet met een gat in 't hooft boven 't oogh, . . . , seer beschonken ende toornigh,
rasende ende tierende met een degen onder de arm ende een portepee om sijn middel'. Hans
gaf Warner de schuld, maar die was wijselijk al naar huis gegaan en in bed gekropen. De zaak
zal verder in der minne zijn geschikt.

De derde echtgenote van Hans Christiaans was Aaltje Jacobs die - gezien het feit dat ze
in de volgende acht jaren aan een zestal kinderen het leven schonk - vele jaren jonger dan
haar ruim 50-jarige man moet zijn geweest. De trouwinschrijving vermeldt beiden als
'wonende tot Sneek', maar Aaltje is er vermoedelijk niet geboren. Haar ouders kunnen Jacob
en Pyttje hebben geheten; een echtpaar met die voornamen dat een dochter Aaltje had, is
echter in het laatste kwart van de 17de eeuw in Sneek niet gevonden.

Op 12 september 1718 legde Hans Christiaans, 'mr. hoosbreider tot Sneek, old in 't 60ste
jaar', een getuigenis af voor de Sneker magistraat5. Het betrof een verslag van zijn tussen-
komst ten huize van de krankzinnige oud-burgemeester Pieter Minnema die 'gansch moeder-
naakt, op 't hemd na, stonde voor het bed van sijn moeder, geweldig vloekende, scheldende
en rasende'. Hans achtte het zijn plicht, zoals hij verklaarde, om het huis binnen te gaan en
de helpende hand te bieden.

Zeven jaar later is Hans Christiaans overleden, ongeveer 65 jaar oud. Hij werd beluid op
10 januari 1725, maar achter die datum staat de merkwaardige aantekening: 'moet een nagt
overstaan'. De begrafenis vond dus waarschijnlijk op 11 januari 1725 plaats. Aaltje Jacobs
overleefde haar man ruim tien jaren; zij werd op 13 februari 1735 voor rekening van de
diaconie begraven..

Uit het eerste huwelijk (voor zover bekend):

1. Johannes Christiaan, ged. Sneek 18-6-1684, jong overl.
2. Elisabeth Hanses de Vries, ged. Sneek 26-12-1686, tr. ald. 18-11-1713

Teunis Willems (getuige voor de bruid was haar vader Hans Christiaans).

Uit het tweede huwelijk, geboren te Sneek (twee van deze kinderen, vermoede-
lijk Benjamin en Timotheus, werden begraven op 3-10-1706 en 13-1-1708):
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3. Johannesde Vries, ged. 9-4-1702, zilversmid, overl. Sneek 12-10-1780, tr.
ald. 16-12-1728 Hiske Gerryts Kiestra.
Johannes was een vrij bekende zilversmid. Het Quotisatiecohier 1749 noemt hem: 'Johannes
de Fries, silversmidt, windt door naarstigheyt sijn kost'. Zijn gezin bestond uit twee personen
boven 12 jaar. In 1735 was hij gildebroeder geworden.

Johannes is kinderloos overleden; zijn halfbroer Christiaan Hanses deed in 1781 voor de
collaterale successie aangifte van zijn nalatenschap, die de voor die tijd niet onaanzienlijke
som v a n / 11.266,12 bedroeg3.

In familiebezit is een zilveren roomlepel die Johannes de Vries omstreeks 1740 heeft ver-
vaardigd.

4. Dina, ged. 19-7-1703.
5. Benjamin, ged. 15-10-1704.
6. Timotheus, ged. 15-9-1706.

Uit het derde huwelijk, gedoopt te Sneek:

7. Christiaan, volgt II.
8. Timotheus, ged. 21-5-1716, jong overl.
9. Jacob, ged. 21-5-1717, jong overl.

Op 19 december 1718 en 10 januari 1719 werden kinderen van Hans Christiaans beluid.
Vermoedelijk zijn dit Timotheus en de eerste Jacob geweest.

10. Pyttje de Vries, ged. 7-7-1719, tr. Sneek 2-6-1748 Lucas Tammesde Wit.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Sneek:
a. Tamme, ged. 16-3-1749.
b. Hans, ged. 22-8-1751.
c. Claas, ged. 26-2-1755.
d. Claas, ged. 5-6-1757.

11. Jacob de Vries, ged. 12-2-1721, tr. Sneek 27-11-1751 Franske Fransen.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Sneek:
a. Aaltje, ged. 18-1-1754.
b. Frans, ged. 14-5-1756.
c. Frans, ged. 16-7-1759.

12. Benjamin de Vries, ged. 20-11-1722, bij zijn eerste huwelijk 'korporaal in
garnizoen te Sneek', tr. (1) Sneek 28-9-1749 Wyntje Alberts; tr. (2) ald.
14-2-1779 Grietje Lammers Feersma.
Uit het eerste huwelijk:uu iivi \.\.i oii. iiuwviijiv, _ - . _ . . "WÊË

a. Joost, ged. 16-2-1753. ' "

Zilveren roomlepel, vervaardigd door de zilversmid
Johannesde Vries (1-3, 1702-1780)
Foto, Joost Meyer, Alphen aan den Rijn
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II. Christiaan Hanses de Vries, ged. Sneek 26-10-1714, uurwerkmakersknecht
(1744), begr. ald. 21-12-1783, tr. Sneek 29-10-1741 Trijntje Harmens de Dood,
ged. ald. 14-11-1717, begr. ald. 20-7-1783, dr. van Harmen Harmens de Dood
en Hynke Wybes.

Van Christiaan Hanses is veel minder bekend dan van zijn vader. Uit een verklaring5 blijkt
dat hij in 1744 als uurwerkmakersknecht werkzaam was. Voorts was hij in die tijd als
adelborst bij de burgerwacht ingedeeld.

Quotisatiecohier 1749 Sneek, Espel Marktstraat: 'Christiaan Hanses - zuinig kosje'. Zijn
gezin bestond toen uit twee personen boven de 12 jaar en vier personen onder de 12 jaar. De
aanslag bedroeg 15 gld.

Christiaan is ook als graanstorter werkzaam geweest. Het register van aanstelling van
stedelijke dienaren van Sneek vermeldt: 'den 28 april 1768 is op versoek van Christiaan
Hanses in desselvs plaats tot graanstorter aangesteld zijn zoon Johannes Christiaans'.

Op 20 juli 1783 werd Trijntje Harmens de Dood in Sneek begraven, 'nalatende man en
kinders'. Christiaan Hanses de Vries overleefde zijn vrouw nog geen half jaar; hij werd, 69
jaar oud, op 21 december 1783 begraven.

Harmen de Dood was de jongste, postuum geboren zoon uit het eerste huwelijk van
Anneke Coerts Spree met Harmen Jans (zie onder I); hij is waarschijnlijk opgevoed in het
gezin van zijn stiefvader Hans Christiaans de Vries en zijn kinderen waren leeftijdgenoten van
de nakomelingschap uit diens tweede en derde huwelijk!

Uit dit huwelijk, gedoopt te Sneek:

1. Johannes, ged. 1-2-1743, tr. (1) Tjettje Hendriks; tr. (2) Sneek 17-8-1777
Lijsbet Bonnes Wielinga.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Sneek:
a. Froukjen, ged. 1-3-1767.
b. Christiaan, ged. 21-8-1768.
c. Trijntje, ged. 1-7-1774.
d. Froukjen, ged. 8-10-1776.

2. Jan, ged. 1-2-1743.
3. Reinskjen, ged. 19-4-1745.
4. Wybe de Vries, ged. 10-9-1747, tr. Sneek 16-5-1773 Jantje Jans.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Sneek:
a. Trijntje, ged. 20-7-1773.
b. Christiaan, ged. 13-7-1774.
c. Trijntje, ged. 13-9-1776.
d. Jacobjen, ged. 16-4-1779, overl. Sneek 10-12-1812.
e. Wybe, ged. 18-9-1783.

5. Janke de Vries, ged. 12-10-1749, tr. Marten Smit.
6. Harmen, volgt III.

De oudste kinderen, Jan en Johannes, waren mogelijk tweelingen. Blijkens een
aantekening in het doopboek waren zij in februari 1743 'oudt in 't derde jaar'
en dus kennelijk al geboren vóór de huwelijkssluiting van hun ouders in okto-
ber 1741!

III. Harmen Christiaans de Vries, ged. Sneek 14-11-1751, tr. ald. 2-6-1776
Doetje Willems van Alewa (Aluwa), geb. en ged. Joure 8-8-1745, begr. Sneek
20-6-1801, dr. van Willem Salomons van Alewa, zilversmid, en Maayke Luy-
tiens.

Over het leven van Harmen Christiaans de Vries is vrijwel geen aanvullende informatie te
geven. In de voor genealogisch onderzoek in Friesland belangrijke bronnen, zoals de wees-,
proclamatie- en hypotheekboeken, komt zijn naam geen enkele maal voor zodat hij zeer
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waarschijnlijk weinig of geen aardse bezittingen heeft gehad. Toen zijn jongste kinderen
trouwden, was hij als ruim 60-jarige wolkammer van beroep, maar of hij dit zijn hele leven
is geweest, is niet duidelijk.

Vermoedelijk heeft hij na de dood van zijn vrouw Sneek van tijd tot tijd verlaten; in het
register van naamsaanneming van 1811/1812 van Sneek komt hij althans niet voor. In 1818
woonde hij, nog steeds als wolkammer, in Holwerd.

Ondanks alle inspanning kon zelfs zijn overlijdensdatum niet worden achterhaald. Hij
moet gestorven zijn tussen november 1818 (tweede huwelijk van zijn zoon Christiaan) en juni
1832 (overlijden van zijn zoon Cornelis). In Sneek zijn in die periode enige personen met de
naam Harmen de Vries als overleden aangegeven, maar bestudering van de desbetreffende
aktes wijst uit dat zij onmogelijk identiek met Harmen Christiaan de Vries kunnen zijn. Zelfs
als hij elders in Friesland is overleden, blijft het, gezien zijn zeer algemene voor- en achter-
naam, vrijwel ondoenlijk aan de hand van de 10-jarige tafels zijn sterfdatum op te sporen.

Om dezelfde reden kon niet worden nagegaan of hij hertrouwd is, hoewel hij al in 1801 zijn
vrouw verloor. Het begraafboek van Sneek vermeldt: 'Begraven 20 Juny 1801 - Doetje
Willems Alewa, nalatende man en kinders'. Een Doetje Harmens de Vries werd op 30 juni
1803 begraven voor rekening van de 'Mennonytse armen'. Indien dit een (niet in Sneek
gedoopte) dochter is geweest van Harmen en Doetje, die beiden hervormd waren, blijft de
vraag open waarom zij voor rekening van de doopsgezinde diaconie ter aarde werd besteld.

Uit dit huwelijk, geboren te Sneek:

1. Christiaan de Vries, geb. 22-1-1778, weversknecht, overl. Sneek 8-5-1846,
tr. (1) ald. 3-5-1800 Tjitske Harings Cuperus, geb. Britswerd ca. 1778, overl.
Sneek 4-4-1817 (om 5.00 uur v.m.), dr. van Haring Wybrens Cuperus en
Grietje Tjallings Heemstra; tr. (2) Sneek 15-11-1818 Jantje Olingius, geb.
Sneek 12-3-1787, overl. ald. 28-8-1855, dr. van Jacob Olingius en Trijntje
Tjibbes Joustra.
Uit het eerste huwelijk, geboren te Sneek:
a. Doede, geb. 2-4-1801, overl. Sneek 15-1-1818.
b. Haring, geb. 6-8-1803, overl. Sneek 5-3-1812.
c. Grietje, geb. 14-6-1806, overl. Sneek 10-1-1812.
d. Mink, geb. 1-10-1809.
e. Grietje de Vries, geb. 17-1-1812, overl. Sneek 13-7-1844, tr. Cornelis Faber.
f. Harmen, geb. 29-6-1814, overl. Sneek 1-4-1817.
g. Haring, geb. 4-3-1817, overl. 4-4-1817 (om 21.30 uur n.m.; op dezelfde dag als zijn moeder).

2. Willem de Vries, geb. 30-4-1781, wever, overl. Sneek 4-4-1849, tr. ald.
3-5-1806 Janneke Jeltes van der Pol, geb. Sneek ca. 1781, overl. ald. 12-6-
1848, dr. van Jelte Abes en Jacoba Jans.
Uit dit huwelijk, geboren te Sneek:
a. Doetje, geb. 15-3-1807.
b. Antje, geb. 11-9-1809.
c. Jacoba, geb. 6-10-1811.
d. Jelte, geb. 20-10-1813.
e. Harmen de Vries, geb. 22-8-1816, tr. Aukje Meyer.

f. Maykede Vries, geb. 15-7-1820, overl. Sneek 22-4-1853, tr. Watze Fijlstra.

3. Maaykede Vries, geb. 24-4-1788, overl. Sneek 18-4-1813, tr. ald. 14-4-1811
Pieter Johannes Panstra, timmerman.

4. Cornelis, volgt IV.

IV. Cornelis Harmens de Vries, geb. Sneek 31-7-1791, hoedenmaker, overl.
's-Gravenhage 5-6-1832, tr. Sneek 14-4-1816 Pietje Rinkes Bakker, geb.
Mildam 18-5-1785, doopsgezind, overl. Sneek 8-8-1859, dr. van Rinke Pieters
Bakker, schipper, later winkelier te Heerenveen, en Trijntje Jelles.

Cornelis was bij zijn huwelijk hoedenmaker van beroep; in 1823 wordt hij als hoedenmakers-
knecht vermeld. Waarschijnlijk door de armoede gedwongen heeft hij dienst genomen bij de
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Overijsselse Schutterij. Of hij daadwerkelijk aan de Tiendaagse Veldtocht heeft deelge-
nomen, is niet bekend, maar hij moet in zijn diensttijd ziek geworden zijn. Op 5 juni 1832
overleed hij in het hospitaal van de Oranje Kazerne te 's-Gravenhage aan longtuberculose. De
overlijdensakte geeft merkwaardigerwijze wèl de namen van zijn ouders, maar maakt geen
melding van het feit dat hij getrouwd was! Volgens deze akte zou hij in Steenwijk hebben
gewoond, hetgeen zijn dienstneming bij de Overijsselse Schutterij kan verklaren; bewijzen
hiervoor heb ik echter niet kunnen vinden. In ieder geval woonde zijn weduwe, Pietje Rinkes
Bakker, later weer in Sneek, waar zij op 74-jarige leeftijd op 8 augustus 1859 is gestorven.

Uit dit huwelijk, geboren te Sneek:

1. Harmen de Vries, geb. 15-10-1816, gruttersknecht, overl. Sneek 9-5-1875,
tr. ald. 23-5-1841 Ebeltje Swier, geb. Wolvega ca. 1810, dienstmeid, overl.
Sneek 31-8-1860, dr. van Roelof Jans Swier en Meintje Hendriks, bolloop-
s te r (= broodverkoopster).
Uit dit huwelijk, geboren te Sneek:
a. Pietje, geb. 6-5-1842.
b. Roelof, geb. 12-2-1844.
c. Meintje, geb. 5-11-1846.
d. Cornelis, geb. 16-1-1849.

2. Rinkede Vries, geb. 14-1-1819, blauwverver, overl. Sneek 17-3-1883, tr. (1)
Sneek 18-11-1849 Antje Nijhout, geb. ald. ca. 1820, dienstbode, overl.
Sneek 28-6-1851, dr. van Berend Tymens Nijhout en Jeltje (Jaike) Jochums
van der Meulen, baker; tr. (2) Sneek 14-5-1854 Antje Rijkes Veenstra, geb.
Akkrum 14-9-1830, dienstmeid, overl. Sneek 26-12-1901, dr. van Rijke
Geerts Veenstra en Janke Tjittes Bruinsma.
Uit het eerste huwelijk:
a. Cornelis, geb. Sneek 29-8-1850, overl. ald. 5-7-1851.
Uit het tweede huwelijk, geboren te Sneek:
b. Corneliske, geb. 11 -7-1861.
c. Rijke, geb. 2-1-1864.
d. Janke, geb. 2-1-1864.
e. Kornelis de Vries, geb. 20-7-1865, tabakskerver, tr. Sneek 19-5-1889 Janke van der Kamp.

f. Pietje, geb. 14-2-1869.

3. Doedede Vries, geb. 2-5-1821, overl. Sneek 9-6-1893, ongehuwd.
4. Trijntje de Vries, geb. 29-12-1823, doopsgezind, overl. Sneek 30-3-1900, tr.

ald. 16-5-1847 Johannes Jonk, geb. Sneek 2-2-1818, hervormd, wever,
overl. ald. 6-11-1880, zn. van Bote Jonk en Antje Aukes Stalman.

Het 'Jagershuis' aan de Oosterkade te Sneek; een deel hiervan werd vele jaren bewoond door
Johannes Jonk (IV-4) en zijn gezin
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Uit dit huwelijk, geboren te Sneek:
a. Anna Jonk, geb. 19-6-1848, overl. Amsterdam 29-10-1915, tr. Amsterdam 22-5-1878

Jacobus Horsman, geb. ald. 8-5-1848, overl. ald. 14-6-1916, zn. van Anthonie Horsman en
Jacoba Kaarls.

b. Cornelis Jonk, geb. 20-12-1849, winkelbediende, later theeproever, overl. Leeuwarden 8-1-
1917, tr. Sneek 17-5-1879 Rigtje de Groot, geb. Harlingen 9-7-1845, overl. Leeuwarden
10-7-1919, dr. van Rein Tjerks de Groot en Wiepkje Adolfs Pas.

c. Pietje Jonk, geb. 12-1-1852, overl. Workum 19-10-1915, tr. Sneek 20-5-1877 Fedde
Feitman, geb. Sneek 31-8-1847, houtzager, overl. Rotterdam 25-3-1924, wedr. van Trijntje
Karstkarel, zn. van Roei Feitman en Sytske Visser.

d. Himkje Jonk, geb. 15-6-1854, overl. Veenwouden 5-11-1939, tr. Sneek 17-11-1878 Ruurd
Rodenburg, geb. Sneek 10-10-1856, smidsknecht, overl. Veenwouden 18-3-1923, zn. van
Sjerp Rodenburg en Sjuttje Jongeling.

e. Bote Jonk, geb. 12-11-1856, zeemtouwersknecht, later agent van politie, overl. Amsterdam
22-11-1943, tr. Sneek 21-11-1880 Tjaltje Bosgra, geb. Sneek 14-7-1857, overl. Amsterdam
28-11-1925, dr. van Aaltje Bosgra.

f. Harmen Jonk, geb. 26-12-1858, houtmolenaarsknecht, overl. Amsterdam in 1919, tr. Sneek
16-5-1886 Zwaantje Plug, geb. Lemmer 19-7-1854, overl. Amsterdam 13-5-1907, dr. van
Dirk Reinders Plug en Aaltje Egberts de Vries.

g. Tietje Jonk, geb. 26-9-1861, overl. Leeuwarden (Schenkenschans) 30-1-1905, tr. Leeu-
warden 25-6-1890 Jan Godthelp, geb. Almenum 25-4-1860, overl. Leeuwarden in 1936,
wedr. van Lufferdina Brandt, zn. van Johannes Godthelp en Heiltje Johannes Joltinga.

h. JohannaJonk, geb. 4-12-1865, overl. Sneek 3-3-1958, tr. ald. 6-5-1894 Jorrit de Haan, geb.
Sneek 8-4-1867, caféhouder, overl. ald. 1-4-1932, zn. van Sybren de Haan en Adriana
Kuipers.

Trijntje Jonk-de Vries (IV-4, 1823-1900)
en haar oudste zoon Cornelis Jonk (IV'-4b, 1849-1917)

Trijntje Jonk-de Vries (mijn overgrootmoeder) heeft, nadat zij in 1880 weduwe
was geworden, nog vele jaren samengewoond met haar jongste dochter
Johanna in het in 1711 gebouwde 'Jagershuis' aan de Oosterkade. Na het
huwelijk van Johanna in 1894 is zij ingetrokken bij haar zoon Bote, die politie-
agent was en op de Koopmansgracht woonde. Daar is zij in het begin van 1900
overleden, vermoedelijk aan de ziekte van Parkinson. De overlijdensverklaring
spreekt althans van 'paralysis agitans' en in 1894 kon zij de huwelijksakte van
haar dochter al niet meer tekenen 'wegens beving in de handen'. •

Noten
1. Informatieboek C 11 Sneek.
2. Proclamatieboek 191 Sneek, 6-4-1708.
3. Collateraalboek HH2 Sneek.

4. Informatieboek C 9 Sneek.
5. Informatieboek C 11 Sneek.
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DE 'FRIESE TAK' VAN DER KALLEN

door M . J . P H . VAN DER KALLEN

Inleiding
Een oproep om kopij voor het Frieslandnummer in te sturen, de in Sneek
geplande Genealogische Dag, en het feit dat ik tot de 'Friese Van der Kallen'-
tak behoor en mijn familie meer dan een eeuw in Sneek gewoond heeft, zijn de
aanleiding tot deze bijdrage. Volgens mijn eigen planning was ik aan het
beschrijven van de Friese tak nog lang niet toe. Dit is dus een voorschot.

In 1988 ben ik, door de Genealogiecursus van Teleac enthousiast geworden,
me met genealogie gaan bezighouden. Ik moest met heel weinig informatie
beginnen, want over de familie Van der Kallen is behalve een enkel los gegeven,
nog nooit zinnige genealogische informatie gepubliceerd' en familieleden
hadden, behalve een klein stukje stamboom, ook weinig op papier2. Intussen
ben ik met het verzamelen van de gegevens over Van der Kallen's al aardig
gevorderd en begonnen met het schrijven van een familiegeschiedenis, waar ik
ruim tien jaar voor heb uitgetrokken.

Alle Van der Kallen's die ik tot nu toe gevonden heb, kunnen afstammen van
één A(e)lbert, geboren ca. 1595, die ik, omdat ik de afstamming nog niet kan
'bewijzen', zal aanduiden met 'mogelijke stamvader'.

De oudste generaties woonden in de Meierij van 's-Hertogenbosch, later ook
in 's-Hertogenbosch zelf. Bij de volkstelling van 1947 woonden er in Nederland
204 Van der Kallen's, waarvan 124 in Noord-Brabant, 85 in 's-Hertogenbosch
en slechts 10 in Friesland3.

'Havank', Hans van der Kallen (Vllc-la, 1904-1964)
en de eerste Havank uit 1935
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Alle Van der Kallen's zijn, op een enkele uitzondering na, roomskatholiek.
Daar, waar dat niet het geval is, zal ik de afwijkende religie vermelden. Vóór
1811 trouwden zij, voorzover ik kon nagaan, op dezelfde dag zowel voor
dominee of schepenbank als voor de kerk. Bij Van der Kallen's waarvan alleen
de r.-k. trouwinschrijving bewaard is gebleven, heb ik dan ook de trouwdatum,
zonder dat apart aan te geven, ontleend aan het r.-k. trouwboek. Voor de
periode na 1811 geldt, dat de vermelde trouwdatum, tenzij anders aangegeven,
de datum van het burgerlijk huwelijk is.

In het 'genealogische gedeelte' van deze bijdrage zal ik de 'Friese Van der
Kallen-tak' beschrijven tot en met de geboortegegevens van de negende gene-
ratie, anders gezegd tot ongeveer aan het begin van deze eeuw. Dat geldt ook
voor de drie reeds overleden Van der Kallen's van de negende generatie, waar-
over ik hierna, dus alleen in de inleiding, meer informatie zal verstrekken.

Enige Van der Kallen 's van de 'Friese tak'
De grondlegger van de 'Friese tak' is Martinus van der Kallen, die 19 maart
1766 in 's-Hertogenbosch werd gedoopt4 en 4 februari 1844 in Groningen is
overleden. Van hem zal ik ook de stamreeks geven. Martinus werd, evenals zijn
vader, kanonnier. Hij lag in 1791 met zijn onderdeel in Harlingen en Leeu-
warden gelegerd5, waar hij mijn Friese stammoeder Tietje Tijszens (Schilt) uit
Harlingen leerde kennen. In 1792 zijn zij in Willemstad getrouwd. Tietje, later
Tecla genoemd, trok met haar kinderen met het leger mee6.

In 1805 werd hun zoon Albertus, die later Lambertus wilde heten, in Leeu-
warden, waar ze dus niet 'woonden', gedoopt. Deze 'Lambertus' vestigde zich
rond 1835 in Sneek, waar hij behalve koopman ook een soort bankier is ge-
weest. Hij werd, als schippersknecht met niets begonnen, al snel rijk en heeft
aan vele Friezen obligaties en hypothecaire leningen verstrekt. Hij bezat niet
alleen woonhuizen, maar ook gebouwen en schepen. In 1841 kocht hij bijvoor-
beeld voor 1841 gulden het Leeuwarden Veerhuis te Sneek7 en in 1852 ver-
huurde hij voor 28 jaren de trekschuit van Sneek op Leeuwarden en vice versa,
waarvan hij voor de helft eigenaar was8. 'Lambertus' overleefde zijn zonen en
overleed in Sneek in 1885.

Zijn kleinzoon Albert van der Kallen, in 1873 in Sneek geboren, is na zijn
studietijd niet naar Sneek teruggekeerd. Hij werd een bekend journalist en was
van 1919 tot aan zijn dood in 1933 direkteur-hoofdredakteur van Dagblad 'De
Gelderlander'9. Hij was zeer religieus en droeg dit, evenals zijn politieke
belangstelling, op zijn elf kinderen over. Het is opvallend hoeveel van zijn
negen dochters öf religieuze zijn geworden öf politieke funkties hebben
bekleed. Terwijl ik dit artikel schrijf - september '92 - leven er nog negen van
zijn kinderen. Twee dochters, Mia en Berthe, zijn overleden.

Mia van der Kallen, in 1902 in Breda geboren, was Alberts oudste dochter.
Zij werd 'Vrouwe van Nazareth'. In katholieke kring kreeg zij grote bekend-
heid als één van de oprichters van 'De Graal' en door haar werk en inzet voor
de ontwikkeling van katholieke meisjes en jonge vrouwen10. Zij overleed in
1939, op 37-jarige leeftijd". Al in 1941 verscheen een biografie12.

Berthe Groensmit-van der Kallen, in 1919 in Nijmegen geboren, was Alberts
een na jongste dochter. Zij trouwde met Karel Groensmitn en kreeg drie doch-
ters en één zoon. Berthe werd een bekend politica14. Zij was o.a. van 1959 tot
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1971 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1967 tot 1977 lid van
de Tweede Kamer en van 1980 tot 1987 lid van de Eerste Kamer. Zij overleed
in 199115.

Nu even terug naar Martinus, de grondlegger van de 'Friese tak'.
Nadat Martinus in 1807 gewond het leger had verlaten16, heeft hij zich in
Groningen gevestigd, waar in 1808 zijn zoon Martinus werd gedoopt. Deze
laatste Martinus, in 1885 in Leeuwarden overleden, is de overgrootvader van
Hans van der Kallen.

Hans van der Kallen, in 1904 in Leeuwarden geboren, is bekend geworden
onder zijn schrijversnaam Havank, pseudoniem voor H(ans) van (der)
K(allen)17. Hij heeft ca. dertig detectives geschreven, vele met 'de Schaduw' in
de hoofdrol. Uitgeverij Bruna schatte in 1984 zo'n zes miljoen van zijn boeken
verkocht te hebben18. Zijn boeken liepen zo goed, dat zijn uitgeverij na zijn
dood nog vele nieuwe 'Schaduw-verhalen', de z.g. Havank + Terpstra's, liet
schrijven19. In 1988 verscheen de biografie 'In de Schaduw van Havank'20. In
de oorlog was Hans oorlogscorrespondent in Engeland. Daar leerde hij zijn
Engelse vrouw, Cynthia Vickers, kennen21. Behalve in Engeland en Nederland
hebben Hans en Cynthia ook enige tijd in het Zuidfranse artiestendorp Gagnes-
sur-Mer en op het Spaanse Mallorca gewoond. Zij hadden geen kinderen. De
laatste jaren van zijn leven was Hans' gezondheid zeer slecht en leefde hij
merendeels gescheiden van Cynthia, zij in Engeland, hij deels in het intussen
afgebroken 'Hotel Amicitia' te Leeuwarden, waarin hij regelmatig verbleef in
zijn 'eigen' kamer. Daar overleed hij in 1964, tenslotte toch nog onverwacht,
gezeten aan zijn schrijftafel, met het manuscript van een bijna voltooid boek
voor zich22. Als herinnering aan hem is in 1988 op de zijgevel van een pand aan
de Wirdumerdijk, tussen zijn geboortehuis, Wirdumerdijk no. 41, en de plaats
waar hij stierf, Wirdumerdijk 45, in, een 2Vi meter hoge 'De Schaduw' aange-
bracht23.

De mogelijke stamvader
Alle gevonden Van der Kallen's zijn tot nu toe onder te brengen in twee takken.
Zij woonden aan het einde van de 17de eeuw in Schijndel resp. Empel en
Rosmalen. Bij beide takken zoek ik n.a.v. de patroniemen naar een Albert,
geboren ca. 1595.
Mogelijk is de stamvader:
- Albertus Johannes Gertsz-, otr./tr. Berlicum 25-11-1620/9-1-1621 Ida

(Iken) Roelof/ Dircxen.
Uit dit huwelijk: Roeloff, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan) 10-4-1622.

tevens/of:
- Albertus Callen, begr. Berlicum 20-5-164924.

Een beknopte stamreeks van Martinus25.
I. Rudolphus/Roelandus (Ruien/Roelof) Aelberts, tr. Catharina (Lyneken)

Dirix.

Uit dit huwelijk minstens twee kinderen:

1. Aelbert Ruien, volgt II.
2. Theodorus (Dirck) van der Callen, ged. Berlicum 14-4-1664, boer en tapper,
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overl. Empel vóór 25-3-173526, tr. Elisabeth(a) (Leysbeth) van Kuieckt/van
Cuyck, overl. Empel vóór 25-3-1735.
Dirck en Lysbeth woonden in het Empelse deel van Gewande(n), vlak bij 'de Blauwe Sluys'.
Zij kregen minstens vier kinderen, Anna (in ?), Roloof( 1696), Jan (1698) en Chalarina (1701).

In 1716 tekende Dirck met Derck van der Callen21.
In 1720 werden zeven tappers en zestig particulieren aangeslagen voor de 'Taux van de

Drancken en Beestiaal over EmpeP28. Slechts drie personen moesten meer belasting belalen dan
Dirck, alle drie ook tappers. De zeven tappers werden veel hoger aangeslagen dan de particu-
lieren. Dirck moest in totaal 41 gulden betalen, 38 gulden voor 'bieren' en 3 gulden voor
'bestiael'. Of hij deze belasting ook werkelijk heeft kunnen betalen, is de vraag, want op 19
november 1720 noteerden de schepenen van Empel en Meerwijk, dat door 'de besoekinge van
Godt Almachtigh met de besmettelijke sieckten sijn wegh geruckt en gestorven' 362 koebeesten,
waarvan negen van Dirck29.

In 1735 verdeelden Roelof en Jan de nagelaten goederen van hun ouders onder elkaar, het
huis bij 'de Blauwe Sluys' en land in Empel en in Maren"1.

II. Aelbert Ruien, geb. Middelrode/Berlicum, ged. Den Dungen 6-12-1659,
boer, overl. Rosmalen in 1718 vóór 10-5-171831, otr./tr. (als 'jongman van
Berlecum') (1) Berlicum 5/20-2-1689 Oda (Oyken) Dfijelissen, wed. 'geboor-
tich van Berlecum', overl. Rosmalen in 1705 of 170632 vóór 30-1-1706; otr./tr.
(2) Rosmalen 30-1/14-2-1706 Jenneken Aertfsen) van Beecki3, overl. Rosmalen
eind april of begin mei 1723 vóór 6-5-172334, dr. van Aert T(h)omassen van
Beeck en Anneke Janssen (Anneke Janssen tr. (2) Rosmalen 1-7-1696 Theuwen
Janssen Popeliers, wedr. van Jenneken Fransen Strick).

Op 23 maart 1706 gaf Aelbert, nadat hij intussen al met Jenneken was getrouwd, de inventaris
op van de 'erffmeuble', die wijlen Uken Dielissen 'hem ter toghte' had nagelaten35. Kennelijk
hadden Aelbert en Uken bij Ukens overlijden geen kinderen. Hij erfde o.a. 'een ploegh met
haer toebehoorte, een groote eeght, eenen ouden peertsback en reep, twee oude hooybacken,
een kam met haer toebehoorte' en nog enige zaken behorende bij een boerenbedrijf, waaruit
blijkt, dat Aelbert evenals zijn broer Dirck boer is geweest.

Voor zover mij bekend werd op 7 mei 1696 de naam Van der Callen voor het eerst in een
akte genoteerd. 'Aalbertus van der Callen' was doopgetuige bij de doop van Dircks zoon
Roloof, die op die datum in Empel werd gedoopt.

In 1699 woonden Aelbert en Uken in Rosmalen, waar Aelbert één van de vier 'borgemees-
teren van Rosmaelen' was. Op 15 mei 1699 tekende hij als zodanig met Aelbae(r?)t Ruelens36.

Op 28 november 1705 werden 205 personen door de schepenen en regenten van Rosmalen
'getaucxeert' voor het betalen van een plaatselijke belasting t.b.v. 'betalinge van de voer-
luyden, die van desen jaeren 1705 in't leger hebben gedient ende tot betalinge van andere
verachterde schulden'. Aelbert werd aangeslagen voor 10 gulden en 16 stuivers. De hoogste
aanslag bedroeg 18 gulden en 10 stuivers. Iets minder dan een kwart van bovengenoemde
personen werd aangeslagen voor bedragen boven de 10 gulden".

In de verpondingslijst van Rosmalen van 1707 werden de bewoners per wijk genoteerd18.
Aelbert woonde toen in 'de Mulenhoeck'.

In 1709 heeft hij kennelijk in het openbaar verkondigd, dat de belastingen niet eerlijk
werden omgeslagen. Dit werd hoog opgenomen en uitgezocht. Aelbert werd gedagvaard om
voor de schepenbank te verschijnen. Hij bood op 5 juni 1709 in de 'raatcamer' van Rosmalen
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zijn excuses aan. Nadat hem door de stadhouder was gevraagd 'of hij ietwes omtrent eenige
oneerlijckheyt op den persoon van Jacob Frenssen mitsgaders den H(eer) officier en sijne
andere confraters hedde te seggen', antwoordde Aelbert 'neen en deselve voor eerlijke luyden
te erkennen en soo een woort mogh gesproken door den dronck', dat hem dat speet. In deze
akte werd de naam Van der Kallen - voor zover mij bekend - voor het eerst met een 'K'
geschreven39.

Wat de kinderen betreft: in 1723 werden Aelberts kinderen wees. Zij waren, 'onmondigh
en minderjarigh', niet oud genoeg om de boerderij, een gemengd bedrijf, na de dood van hun
moeder van haar over te nemen. Hun oom Dirck regelde met Jan van Uden, beiden voogd
van de kinderen, dat de koeien, de gewassen op het veld en al het meubilair publiekelijk
werden verkocht. Hun boerderij, eigendom van grootmoeder Anneke Popeliers, vóór haar
dood door hun moeder gepacht, werd aan een ander verpacht. Slechts 'een swarte koey' en
'een halve ploeg' bleven eigendom van de kinderen. Het merendeel van de gewassen op het
veld, o.a. rogge, en de gewassen 'in de hof', werden door hun grootmoeder opgekocht40.
Later (in 1742/1743) erfden de kinderen van deze grootmoeder een boerderij, gelegen in 'de
Varckenshoek' in Rosmalen, bestaande uit twee 'huizen', een groot en een klein, en het
bijbehorende land41.

Uit het tweede huwelijk minstens vier kinderen, volgorde onbekend42

(in de volgorde van hun huwelijk):

1. Rudolphus (Roelof), volgt III.
2. Uke/Oda (Uke/Oijke) van der Callen, geb. Rosmalen, boerin, begr. ald.

6-4-1762, tr. Rosmalen 9-2-1738 Paulus Nelis(Paul) van Vlijmen, boer, geb.
ald., begr. ald. 31-12-1776. Hij tr.(2) Rosmalen 1763 Elysabeth van Es, geb.
Dinther, wed. van Hendricus van der Horst.

3. Joanna van der Calle, geb. Rosmalen, begr. 's-Hertogenbosch 4-3-1783, tr.
Rosmalen 3-6-1742 Cornelis (NelisJ van Ertvogel.

4. Arnoldus (Aert) van der Calle, geb. Rosmalen, boer, overl. ald. tussen 1751
en 175643, tr. ald. 21-11-1745 Gertruy Jacob Wonders.

III. Rudolphus (Roelof) van der Kalle, geb. Rosmalen, boer, begr. ald. 25-12-
1789, otr./tr. (1) Rosmalen 14/29-6-1732 Maria Hendriks (Marie) Kappe, geb.
ald., boerin, begr. ald. 31-1-1763; otr./tr. (2) 's-Hertogenbosch 9/24-1-1768
Maria Hendriks (Marie) van der Donk, j .d.4 4 , geb. Rosmalen.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus, volgt IV.
2. Joannes (Jan) van der Callen, geb. Hintham/Rosmalen, ged. 's-Hertogen-

bosch 20-1-1734, begr. ald. 23-12-1801, tr. Rosmalen 25-2-1759 Joanna
Swanenbergh, ged. Orthen 16-5-1735, begr. 's-Hertogenbosch 4-10-1802,
dr. van Petrus Swanenbergh en Elisabeth van Heythuysen.

3. Henricus van der Calle, ged. Rosmalen 25-2-1735.
4. Martinus van der Calle, ged. Rosmalen 31-3-1736.
5. Antonius van der Calle, ged. Rosmalen 5-6-1737.
6. Henricus (Hendrik/Heyn) van der Calle, ged. Rosmalen 25-12-1739, overl.

's-Hertogenbosch 16-10-1811, tr. Rosmalen 24-7-1763 Johanna Adriaen van
den Bergh, ged. Berlicum 25-12-1734, overl. 's-Hertogenbosch 25-10-1811,
dr. van Adriaen van den Bergh en Joanna Berenstijn.

7. Adrianus van der Calle, geb. Rosmalen, ged. in 's-Hertogenbosch of Ros-
malen 22-5-174345.

8. Adrianus van der Calen, ged. 's-Hertogenbosch 22-11-1746.
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IV. Albertus van der Callen, geb. Rosmalen, ged. 's-Hertogenbosch 20-1-1733,
kanonnier (bij zijn huwelijk in het Regiment en de Compagnie van Collonel
Martfeldt), otr./tr. 's-Hertogenbosch 1/16-2-1766 Petronilla Gerit Wouters
(Pieternel) Koppens, ged. Erp 10-9-1735, dr. van Gerit Wouters en Jenneken
Arien Teunis.

Laatste levensteken van Albertus: op 18 februari 1772 tekende hij te 's-Hertogenbosch de
verkoopakte van zijn 'vaders' huis46.

Uit dit huwelijk, voor zover bekend:

1. Martinus, volgt V.
2. Maria Catharina47 van der Kallen, ged. 's-Hertogenbosch 6-5-1768.
3. Gerardus (Gerit) van (der) Kallen, ged. 's-Hertogenbosch 6-10-1770, dag-

loner/landbouwer, overl. Uden 6-11-1841, tr. Erp 8-11-1801 Joanna van
Hoof, ged. Erp 3-4-1777, landbouwster, overl. Uden 21-3-1856. dr. van
Petrus van Hoof (wedr. van (1) Adriana Adriaan van de Rijdt en (2) van
Johanna Jan Theunissen) en Elisabeth Lambert van der Heijden.

Fragmentgenealogie van de ''Friese van der Kallen-tak'

V. Martinus van der Kallen, ged. 's-Hertogenbosch (St.Jacob) 19-3-1766,
kanonnier (bij zijn huwelijk in de Compagnie van Luit. Kollonel Z. Guichenon
de Chastillon), wafelbakker, overl. Groningen 4-2-1844, otr./tr. Willemstad
10-12-1791/12-2-1792 Tietje (later Tecla) Tijszens (later Schilt) geb./ged. Har-
lingen 10/11-3-1771, overl. Franeker 13-8-1830, dr. van Tijs Janssen (Schilt)
en Aentje Wibrens.

Martinus trad 15 augustus 1785 in dienst en op 12 december 1803 kreeg hij het 'Eerteken' voor
'perzoonen welke den lande en eerlijk geduurende den tijd van achttien achtereenvolgende
jaaren gedient' hebben48.

in 1807 werd hij, zoals reeds in de inleiding vermeld, na gewond geraakt te zijn, (in de rang
van 'corporaal') gepensioneerd. Na zijn pensionering werd hij wafelbakker. Zijn vrouw Tecla
overleed in de wafelkraam, waarmee ze volgens mondelinge overlevering op kermissen en
jaarmarkten stonden. Bij Tecla's overlijden stonden ze tijdens de kermis met hun wafelkraam
in de Voorstraat in Franeker, waarin zij 'des morgens ten zes uren' overleed. Kennelijk
overnachtten ze ook in hun kraam.

Men reisde indertijd per schip. Martinus schoonzonen werden, nadat ze met zijn dochters
waren getrouwd, allen wafelbakker en schipper.

Martinus en ook zijn dochters konden niet schrijven.

Uit dit huwelijk minstens acht kinderen49:

1. Anna van der Kalle, ged. Bergen op Zoom 19-1-1795, overl. Groningen
5-1-1825, tr. Harlingen 7-12-1817 Jo(h)annes Henricus Tobe/Tobé (in
trouwakte: Henricus, later - o.a. in geboorteakten kinderen: Bernardus),
ged. Harlingen 16-5-1798, sjouwersman, wafelbakker en schipper, (na
Anna's overlijden) koopman, overl. Groningen 6-10-1833, zn. van Hendrik
Tobe en Antje Gosses Jourds. Hij tr.(2) Groningen 6-7-1825 Femke Feikes
Klok).

2. Lambertus van de Kalle, ged. Delfzijl 2-1-179850, begr. Leeuwarden 7-12-
18O151.

3. Petronella (Pieternel) van der Kalle, geb./ged. Delfzijl 15/16-8-180052,
overl. Groningen 15-10-1865, tr.(l) ald. 10-4-1823 Jacobus Joannes
Roijaen, ged. ald. 3-3-1798, wafelbakker en schipper, overl. Wildervank

Gens Nosira XLVIll (1993) 191



27-4-1826, zn. van Henricus Roijaen en Martha Maria Vos; tr.(2) Groningen
8-12-1831 Dirk Wiebrens Schils/Schild, geb. Kingmatille/ Franeker, ged.
Franeker 2-4-1804, kramer, wafelbakker, koopman, overl. Groningen 28-9-
1887, zn. van Wijbren Thijssis Schilt en Baije (Baukje) Dirks Bijl.
Pieternels eerste man was bij haar huwelijk werkeloos en onvermogend en kwam triest aan zijn
eind. Op 28-jarige leeftijd is hij 'ten drie uur in den morgen in de Aastroom bij de soogenaamde
Hutten onder de Gemeente Bellingwolde van het vaartuig behoorende aan de overledene'
gevallen en overleden. Na haar kinderen uit haar eerste huwelijk (Henderikus Jacobus geb.
16-12-1823 en Tecla Cecilia geb. 9-11-1825 beiden te Groningen), kreeg zij, nog vóór zij met
haar tweede man getrouwd was, een dochter:

Tecla Cecilia van der Kallen, geb. Groningen 19-11-1831, gewettigd bij Pieternels tweede huwe-
lijk.

Breed zal ze het niet hebben gehad, want haar tweede man Dirk, een volle neef van Pieternel,
was bij zijn huwelijk ook 'arm en behoeftig'. Zij kreeg na Tecla nog meer kinderen.

4. Oeke Martha (Aukje) van der Kalle, ged. Leeuwarden 7-10-1802, wafelbak-
ster, overl. Groningen 30-8-1862, tr. ald. 22-11-1827 Henricus Fredericus
(o.a. in trouw- en overlijdensakte: Henricus Franciscus) de Grijs, geb. Win-
schoten, ged. Oude Pekela 3-2-1802, schrijnwerker/kistemaker, wafel-
bakker, overl. Groningen 17-1-1894, zn. van Joannes de Grijs en Anna
Borghorst.

5. Albertus, volgt Vla.
6. Martinus, volgt VIb.
7. Joannes van der Kal, ged. Groningen 19-10-1810, overl. ald. 3-4-1814.
8. Martina (Martha) van der Kallen, geb. Groningen 20-2-1814, overl. ald.

25-10-1861, tr. Groningen 5-3-1835 Conradus Bernardus (Coenraad)
Walker, geb. ald. 7-11-1814 schuitevaarder/(trek)schipper, wafelbakker,
overl. ald. 2-4-1901, zn. van Nicolaas Walker en Helena Scholtens. Hij tr.
(2) Groningen 1-2-1863 Henrica de Boer, dr. van Kasper Hinderks de Boer
en Wilhelmina Abbink.

Vla. Albertus/Lambertus van der Kalle/van der Kallen51, ged. Leeuwarden
6-7-1805, koopman en kramer en schipper (in galanteriewaren), koopman en
winkelier (in galanterieën), overl. Sneek 27-12-1885, tr. Groningen 13-12-1829
Grietje Semler, geb. Leeuwarden 7-6-1808, (Ned. herv. ged. in de Westerkerk
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ald. 22-6-1808), overl. Sneek 28-10-1882, dr. van Martinus Semler en Trijntje
Klases Molenaar.

'Lambertus', waarschijnlijk Bertus genoemd, is begonnen met als 'inlandsche kramer' met
galanteriewaren met zijn schip o.a., net als zijn vader, kermissen en jaarmarkten af te gaan.
Later toen 'winkels' ingeburgerd raakten, begon hij ook een winkel. In 1862 had hij een
winkel in galanterieën.

In het begin waren 'Lambertus' en Grietje nog niet 'honkvast'. In 1830 woonden zij in
Leeuwarden, in 1831 in Dokkum, in 1834 in Groningen. Hun dochter Tecla werd in 1834 in
Sneek geboren, terwijl zij 'zich daar ophielden' en evenzo werd hun zoon Martinus in Leeu-
warden geboren, terwijl zij zich daar ophielden.

In 1835 of 1836 hebben zij zich in Sneek gevestigd, waar zij meer dan veertig jaar op de
Vinkenburg (heet nu Suupmarkt) gewoond hebben.

Grietje bleef Ned. hervormd en 'Lambertus' r.-k. De meisjes werden hervormd gedoopt en
in eerste instantie door hun moeder hervormd opgevoed en de jongens r.-k. gedoopt en door
hun vader katholiek opgevoed. Later werden enige dochters ook rooms katholiek.

Zoals reeds in de inleiding vermeld, is 'Lambertus' zeer rijk geworden. Toen hij op ruim
tachtigjarige leeftijd als rentenier in zijn huis op de Vinkenburg overleed, werden drie taxa-
teurs aangesteld om de waarde van resp. zijn roerende goederen, zijn effecten en zijn onroe-
rende goederen voor de nalatenschap te taxeren54. Bij zijn overlijden bezat hij o.a. 25 huizen.
Dat zijn eigen huis op de Vinkenburg voor die tijd riant was, blijkt uit het derde taxatierap-
port. Zijn eigen huis was meer waard dan twaalf woningen met erf aan het Leeuwarderend
in Sneek, die hij ook bezat. Ook had hij aan meer dan 35 personen geld geleend, aan Sijbren
Taekes Nijdam te Idzega zelfs 30.000 gulden, een fortuin in die tijd.

Uit dit huwelijk:

1. Tekela Cacilia van der Kallen, geb. Leeuwarden 19-1-1830, overl. ald.
15-2-1830, (Ned. herv.).

2: Catharina (Catrien) van der Kallen, geb. Dokkum 14-6-1831, overl. Sneek
27-3-1902, (Ned. herv.), tr. ald. 26-10-1876 Dirk La Mei, geb. Leeuwarden
24-8- 1827, koopman, kleermaker, tailleur- en bontwerker, overl. Sneek
1-7-1895, (Ned. herv.), wedr. van Hendrikje Zwart, zn. van Nicolaas Jans
La Mei en Johanna Ploegsma.

3. Tecla Cecilia van der Kallen, geb. Sneek 26-1-1834, (na de dood van haar
man:) 'een banket- en pasteibakkerij uitoefenende', overl. ald. 2-10-1911,
tr. Sneek 18-4-1855 Josephus Wilhelmus Rooswinkel, geb. Leeuwarden
17-6-1828, banketbakker, overl. Sneek 10-2-1884, zn. van Andreas
Johannes Rooswinkel en Agnes Maria Vossenberg.

4. Martinus van der Kallen, geb. Leeuwarden 7-11-1836, overl. Sneek 31(?)-
12-183655.

5. Martinus, volgt Vila.
6. Magrieta Maria (Grietje) van der Kallen, geb. Sneek 16-4-1839, overl. ald.

17-8-1839 (Ned. herv.).
7. Margaretha Maria (Grietje) van der Kallen, geb. Sneek 6-11-1840, overl.

ald. 21-6-1890, tr. Sneek 2-6-1864 Alexander (Sander) Brenninkmeijer,
geb. ald. 4-1-1837, koopman, overl. ald. 26-4-1904, zn. van Stephan
Jozeph Brenninkmeijer en Margaretha Angela Covers.

8. Lambertus van der Kallen, geb. Sneek 5-8-1842, overl. ald. 17-8-1842.
9. Lambertus van der Kallen, geb. Sneek 9-2-1844, overl. ald. 2-7-1850.

10. Hendericus Theodorus, volgt Vllb.
11. Clasina van der Kallen, geb. Sneek 22-7-1850, overl. ald. 15-2-1860 (ws.

Ned. herv.).
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Vila. Martinus van der Kallen, geb. Sneek 4-12-1837, kantoorbediende, overl.
Amsterdam 30-7-1864, tr. ald. 23-1-1862 Geerdina Heikens, geb. I(e)ngum/
Jenguen (?/slecht leesbaar)/Hannover 1840/1841, dr. van Weert Albert Hei-
kens en Wupke Geerds Swart. Zij tr.(2) (zie boedelscheiding van haar schoon-
vader 'Lambertus') 24-6-1880 Laurens Anthonie van Drielen.

Martinus was bij de geboorte van zijn oudste zoon Rienks werkeloos. Rienks is vóór hun
trouwen geboren. Martinus kreeg van zijn ouders geen toestemming om met Geerdina te
trouwen. Om te kunnen trouwen, heeft hij de kantonrechter te Sneek moeten inschakelen. Bij
zijn ondertrouwen heeft hij een 'procesverbaal van non comparitie' overgelegd, d.w.z. een
verklaring, waarin vermeld is, dat de vader van de bruidegom niet voor de kantonrechter was
verschenen.

Martinus overleed al op 26-jarige leeftijd, Geerdina, zwanger van een tweeling, achterla-
tend met twee kleine kinderen van 2 en 1 jaar oud. Geerdina heeft afstand van haar twee
oudste kinderen gedaan. Zij zijn bij familie in Friesland opgegroeid. Hun ooms Hendericus
van der Kallen, na diens dood Dirk La Mei en Sander Brenninkmeijer, werden resp. hun
voogd en toeziend voogd. Bij het huwelijk van Rienks heeft Geerdina (zonder beroep en
wonend in Amsterdam) per notariële akte toestemming voor zijn huwelijk verleend. Geerdina
was Ned. hervormd.

Kinderen:

1. Henricus Reinardus Martinus (Rienks) Heikens/ (vanaf 23-1-1862) van der
Kallen, geb. Amsterdam 30-4-1861, koopman (in manifacturen), grossier,
overl. na 15-1-1920 (woonde toen nog in Tilburg), tr. Leeuwarden 18-4-1888
Marie Elise Suzanne de Both, geb. ald. 6-9-1863, overl. Rijswijk 23-10-1908,
begf. Tilburg 26-10-1908, dr. van Godefridus Antonius Johannes de Both
en Francina Hendrina Anna Baartmans.
Rienks en Marie verhuisden 31 oktober 1896 met hun twee kinderen van Sneek naar Tilburg,
waar het gezin bleef wonen.
Uit dit huwelijk, geboren te Sneek:
a. Antonius Alexander, geb. 20-4-1892, overl. Sneek 23-4-1892.
b. Francina Hendrina Anna, geb. 28-1-1894.
c. Antonius Alexander, geb. 5-12-1895.

2. Margaretha Lambertina (Margreet) van der Kallen, geb. Amsterdam 23-4-
1863, overl. na 3-4-191356, tr. Sneek 31-1-1888 Jan Doedes van der Weide,
geb. Rauwerd 25-10-1849, architect, overl. Leeuwarden 10-10-1901, wedr.
van Maria Berbera Roosman, zn. van Doede Gerbens van der Weide en
Antje Jans Jurna.

3. Martinus Gerardus van der Kallen, geb. Amsterdam 19-1-1865, overl. ald.
21-1-1865 (Ned. herv.).

4. Wiardus Albertus van der Kallen, geb. Amsterdam 19-1-1865, overl. ald.
2-2-1865 (Ned. herv.).

Vllb. Hendericus Theodorus van der Kallen, geb. Sneek 7-8-1845, horloge-
maker en koopman en winkelier (in galanterieën), overl. ald. 10-8-1884, tr.
Sneek 2-7-1868 Anna Maria Koopmans, geb. ald. 24-2-1847, (na de dood van
haar man:) koopvrouw en winkelierster (in galanterieën), overl. ald. 29-3-1899,
dr. van Albert Doedes Koopmans en Catharina Straatsma.

Hendericus werd horlogemaker en, net als zijn vader, winkelier in galanterieën.
Tot 1877 woonde hij met zijn gezin vlakbij zijn ouders op de Vinkenburg, hij op no 201,

zijn ouders op no 198. In 1877 kocht hij 'een koopmanshuizinge met erf aan het Grootzand
te Sneek' en verhuisde naar dit pand. Dit winkelpand, toentertijd Grootzand no 322, later no
3 en nu no 6, staat er nog. Het bovenhuis trof ik in 1990 nog ongewijzigd aan, alleen de
winkelpui was gemoderniseerd.
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Het interieur van de winkel van Hendericus (Vllb)
aan het Grootzand (thans nr. 6) in Sneek rond 1880

In dit winkelpand zijn drie generaties Van der Kallen's opgegroeid. In dit pand aan het
Grootzand hebben Van der Kallen's van 1877 tot 1951 een winkel in galanterieën gehad,
allereerst Hendericus, na zijn dood zijn vrouw Anna Maria en vervolgens hun zoon Sander
en hun kleinzoon Joop.

Anna Maria moest direct na de geboorte van haar jongste dochter niet alleen de zorg voor
zeven kinderen, maar plotseling ook nog de zorg voor de winkel op zich nemen. Hendericus
is volgens een kleindochter aan typhus overleden.

Meer dan een eeuw hebben Van der Kallen's in Sneek 'galanterieën' verkocht. Wat zijn
galanterieën? Volgens mijn woordenboek 'snuisterijen' en betekent snuisterij 'klein sieraad,
aardig prulletje van doorgaans geringe waarde'. Als we willen weten, wat ze werkelijk ver-
kochten is deze omschrijving 'van geringe waarde' en kunnen we beter kijken naar de winkel-
en magazijnvoorraad, die Hendericus en Anna Maria bij Hendericus overlijden bezaten. Zij
hadden juweliersartikelen: 'gouden en zilveren kettingen, gouden horlogekettingen, horloge-
en vestkettingen, manchetknopen, gouden en zilveren horloges, klokken, pendules, barome-
ters, thermometers en toneelkijkers', huishoudelijke artikelen: 'porselein, kristal, serviezen,
lampetkannen en schotels', speelgoedartikelen: 'kinderspeelgoed, bouwdozen, poppen, pop-
penkoppen en rompen, schaakspelen, biljardballen', verlichtingsartikelen: 'hanglampen,
lampeglazen, gasglazen, lichtbrekers, nachtpitten', lederwaren: 'koffers, tassen, portemon-
naies, wandelstokken, parapluies, parasols', maar ook: 'brillen en brillenhuizen, harmonikas
en muziekmappen, hoornsche sigarenpijpen en tabakskistjes, geweeren' en nog veel meer57.
In ieder geval verkochten ze niet alleen 'snuisterijen'.

Uit dit huwelijk, geboren te Sneek:

1. Lambertus Josephus (Bertus) van der Kallen, geb. 2-8-1869, o.a. beelden-
maker, overl. Amsterdam 30-4-1941, tr. ald. 2-7-1914 Ardina Francisca
Louisa Liebregs, geb. Haarlem 3-7-1849, overl. na 30-4-1941.

2. Albertus Alexander (Albert) van der Kallen, geb. 26-11-1871, overl. Sneek
30-1-1873.

3. Albertus Alexander (Albert) van der Kallen, geb. 15-8-1873, journalist
(redacteur van De Maasbode, hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-
Brabant, directeur-hoofdredacteur van De Gelderlander), overl./begr.
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Zand voort/Nijmegen 5/7-6-1933, tr. Rotterdam 24-4-1901 Joanna Agnes
Maria Cornelia (Jo) van Term, geb. ald. 28-10-1880, overl. Nijmegen
19-3-1968, dr. van Johannes Koenraad van Term en Agnes Maria Leuven.
Uit dit huwelijk:
a. Agnes Catharina Maria (Mia), geb. Breda 2-3-1902 (zie ook de inleiding).
b. Maria Jacoba Johanna (Joop), geb. Breda 9-5-1903.
c. Margaretha Maria Cornelia (Gré/Marga), geb. Breda 2-10-1904.
d. Geertruida Maria Josepha (Truus), geb. Breda 21-3-1907.
e. Willibrord Albert Maria (Wilberd), geb. Breda 15-4-1910.
f. Hendrik Albert Maria (Hein), geb. Teteringen 21-1-1912.
g. Thecla Cornelia Maria (Theek), geb. Teteringen 3-10-1913.
h. Joanna Maria Cornelia (Ans), geb. Teteringen 21-12-1916 (tweeling met volgende).
i. Odilia Maria Cornelia (Diel/Odile), geb. Teteringen 21-12-1916.
j . Alberta Maria Cornelia Vincentia (Bert/Berthe), geb. Nijmegen 19-7-1919 (zie ook de

inleiding),
k. Theresia Francisca Maria Cornelia (Trees/Thérèse), geb. Nijmegen 9-2-1923.

4. Margaretha Maria (Margreet) van der Kallen, geb. 8-9-1875, overl. Sneek
29-11-1882.

5. Alexander (Sander) van der Kallen, geb. 12-4-1877, winkelier (in galan-
terieën), overl./begr. Apeldoorn/Sneek 13/17-12-1956, tr. Sneek 20-4-
1904 Tecla Francisca (Tecla) de Jong, geb. Sneek 26-9-1880, overl. ald.
18-7-1962, dr. van Franciscus Mintjes de Jong en Agnes Maria Joosten.
Uit dit huwelijk, geboren te Sneek:
a. Agnes Maria Regina (Agnes), geb. 9-2-1905.
b. Hendericus Theodorus Maria (Harry), geb. 3-11-1906.
c. Menno Frans (Menno), geb. 6-11-1908.
d. Maria Anna Johanna (Mies), geb. 29-7-1910.

Op deze foto, genomen in Sneek omstreeks 1895, staan van links naar rechts kinderen uit het gezin
Van der Kallen-Koopmans (Vllb): Tine (1881-1971), Sander (1877-1956), Frans (1883-1973),

Albert (1873-1933) en Margreet (1884-1954)
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e. Regina Vincentia (Gies), geb. 15-3-1912.
f. Franciscus Alexander (Frans), geb. 19-6-1913.
g. Johan Henricus Maria (Joop), geb. 1-5-1916.
h. Willem Alexander (Wim), geb. 29-9-1921.

6. Josephus Wilhelmus van der Kallen, geb. 8-10-1878, overl. Sneek 27-9-
1879.

7. Hendericus Theodorus (Harry) van der Kallen, geb. Sneek 2-2-1880, han-
delsreiziger (voor boomkwekerijen), ambtenaar (Rijksarbeidsinspectie),
overl. 's-Gravenhage (verkeersongeval/ lopend overreden door een Ameri-
kaanse legertruck) 30-11-1945, tr. (r.-k.) Boskoop 11-11-1908 Christina
Maria (Christien) Lünnemann, geb. ald. 8-12-1883, overl. Rotterdam 22-
12-1954, dr. van Cornelis Bernardus Lünnemann en Cornelia Vermeulen58.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Maria (An/Annemarie), geb. Boskoop 9-8-1909.
b. Cornelia Mathilda (Nel), geb. Boskoop 24-8-1911.
c. Mathilda Maria (Tilly), geb. Boskoop 16-3-1916.
d. Theodorus Hendericus Josephus (Theo), geb. Leiden 1-3-1921.
e. Hendericus Joannes (Henk), geb. Boskoop 31-10-1923.

8. Catharina Johanna Maria (Tine) van der Kallen, geb. 20-12-1881, overl.
Hillegom 29-7-1971, tr. Johannes Franciscus Antonius (Johan) Ver-
nimmen, geb. Groningen 12-6-1882, hotelhouder (in Amsterdam), overl.
Nijmegen 13-6-1947, zn. van Franciscus Vernimmen en Cecilia Thöne.

9. Dodo Franciscus (Frans) van der Kallen, geb. 29-1-1883, winkelier (in
galanterieën), overl. Achterveld 12-11-1973, tr. Groningen 4-4-1907 Elisa-
beth Maria Jacoba Koets, geb. Groningen 27-7-1881, overl. Amsterdam
29-9-1940, dr. van Augustinus Joannes Silverinus Koets en Jacoba Henrica
Kleinschmit.
Uit dit huwelijk, geboren in Schoterland (nu Heerenveen):
a. Henri Albert Alexander (Harry), geb. 26-2-1908.
b. Koosje Christina (Koos), geb. 22-7-1910.

10. Margaretha Maria (Margreet) van der Kallen, geb. 11-7-1884, overl. Sneek
22-11-1954, tr. ald. 11-8-1909 Vincenz GeorgLampe, geb. Mettingen 28-6-
1884, zakenman, overl. Nijmegen 14-1-1922, zn. van Anton Georg Lampe
en Maria Angela Brenninkmeijer.

VIb. Martinus van der Kal/van der Kallen59, ged. Groningen 19-1-1808,
koopman (1830), kastelein (1857), koopman (1865), overl. Leeuwarden
24-2-1885, tr. (1) ald. 16-5-1830 Alides/Alida (Aaltje) de Vries, geb. Gorredijk
25-11-1807, naaister, overl. Leeuwarden 6-3-1864, wed. van Hendrik de Vries,
volgens haar tweede trouwakte dr. van Dirkjen Meints Bruining en volgens
haar overlijdensakte ook van Jacob de Vries; tr. (2) Leeuwarden 26-9-1865
Catrina Jans Monsma, geb. Leeuwarden 29-4-1811, óverl. ald. 14-12-1878,
wed. van Hendrik Lammerts Ruring, dr. van Jan Germens Monsma (volgens
haar geboorteakte: 'zig erkennend als de vader van dit kind') en Ida Fiddes
Ligthart.

Martinus woonde vanaf 1829 in Leeuwarden.
Bij zijn eerste huwelijk kon hij nog niet zijn huwelijksakte tekenen, bij zijn tweede huwelijk

wel.
Op zijn verzoek werd zijn oudste zoon, ook Martinus geheten, driemaal in het openbaar

gedagvaard, om voor de 'Arrondissements-Regtbank te Leeuwarden' te verschijnen, de eerste
maal op 9 oktober 1875, de derde maal op 12 augustus 1876. De dagvaardingen stonden

GcnsNostraXLVIII(1993) 197



behalve in de Ned. Staats-Courant ook in de Leeuwarder Courant. Martinus junior moest
verschijnen 'aangezien de gedaagde reeds voor meer dan twintig jaren zijne woonplaats had
verlaten, zonder order op het beheer zijner zaken te hebben gesteld'. Hij was in het voorjaar
1854 als matroos met het brikschip de Mercurius van het Nieuwediep vertrokken en 'in zee
gegaan'. Het laatste bericht dat zijn vader van hem had ontvangen, was van 4 juni 1855. Toen
bevond hij zich nog aan boord van genoemd schip en lag dat schip afgemeerd in Valmond.
Het niet verschijnen van Martinus hield in, dat bij vonnis van 5 december 1876 werd vastge-
legd dat er 'een regtsvermoeden van overlijden bestond'. Zijn vader had deze rechterlijke
uitspraak nodig om de nalatenschap van zijn zoon te kunnen afhandelen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Martinus van der Kallen, geb. Leeuwarden 14-7-1832, (vanaf 4-6-1855) ver-
mist! (zie hierboven).

2. Tecla Dora van der Kallen, geb. Leeuwarden 31-12-1834, overl. ald. 23-2-
1867, tr. Leeuwarden 12-5-1857 Johannes Philippus Thöne, geb. ald. 1-4-
1829, koopman, overl. ald. 20-12-1865, zn. van Johannes Henricus Thöne
en Sytske Laskewitz.

3. Lambertus van der Kallen, geb. Leeuwarden 31-1-1837, overl. ald. 6-12-
1861.

4. Thekela van der Kallen, geb. Leeuwarden 15-11-1840, overl. ald. 17-5-1864.
5. Alides van der Kallen, geb. Dronrijp 29-6-1843, overl. Leeuwarden 13-10-

1917, tr. ald. 9-5-1865 Gerrit Ligthart, geb. Tirns 4-6-1839, koopman, overl.
na 27-5-1918 (verhuisde toen naar Steenwijkerwold), zn. van Douwe Gerrits
Ligthart en Catharina (Trijntje) Jans van der Meer.

6. Hendrikus, volgt VIIc.

VIIc. Hendrikus van der Kallen, geb. Leeuwarden 18-4-1846, koopman/winke-
lier, overl. ald. 10-12-1909, tr. Groningen 5-6-1866 Henderika Martha de
Wolf, geb. Groningen 29-7-1845, overl. Utrecht 1-7-191860, dr. van Joannes
Conradus de Wolf en Joanna Helena Elisabeth de Wit.

Uit dit huwelijk, geboren te Leeuwarden:

1. Martinus van der Kallen, geb. 20-3-1867, winkelier (in hoeden en petten),
overl. Budel 22/(23)-7-1953, tr. Leeuwarden 8-9-1902 Jacoba Huberdina
Maria Louwhoff, geb. ald. 15-9-1874, overl. na 22-9-1928 (verhuisde toen
naar Eindhoven) en vóór 22-7-1953, dr. van Hendricus Louwhoff en
Johanna Maria Kreuger.
Martinus diende als fuselier in het Ned.-Indisch leger (in Menado, op Timor en Celebes).
Daarna, in 1900, vestigde hij zich in Leeuwarden. Hij had daar een winkel met hoeden en
petten, achtereenvolgens op de Wirdumerdijk, waar — zie de inleiding — 'Havank'is geboren,
in de Grote Hoogstraat en Nieuwestad.

In 1926 ging hij failliet. In 1928 verhuisde hij met zijn gezin naar Eindhoven.
Uit dit huwelijk, geboren te Leeuwarden:
a. Hendrikus Frederikus (Hans), geb. 19-2-1904 (zie ook de inleiding).
b. Henricus Dominicus, geb. 26-3-1910.

2. Johannes Coenradus van der Kallen, geb. 24-6-1868, kelner, tr. (1) Amster-
dam 13-8-1891 Christina Carolina Hendrika van Gijn, geb. ald. 30-9-1867,
overl. ald. 6-3-1903, dr. van Gerrit Hermanus van Gijn en Maria Carolina
Kramer; tr. (2) Amsterdam 26-5-1904 Wilhelmina Alida Duran, geb. Rot-
terdam in 1879 of 1880, dr. van Johannes Jacobus Duran en Gerarda Lau-
rentia Baldal.
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Johannes kreeg bij zijn eerste huwelijk van de kantonrechter te Leeuwarden 'een procesverbaal
van non comparitie van de vader van de bruidegom', omdat zijn vader geen toestemming voor
dit huwelijk gaf. Zijn eerste vrouw was volgens het bevolkingsregister van Groningen, waar
beiden van 4 februari 1893 tot 20 oktober 1894 woonden, Evangelisch Luthers en volgens het
bevolkingsregister van Amsterdam in 1902 rooms katholiek.
Uit het eerste huwelijk:
a. Maria Carolina, geb. Amsterdam 28-11-1891.
Waarschijnlijk heeft Johannes meer kinderen gehad. (Nog niet na te gaan! Op dit ogenblik
(september '92) zijn in het gemeente-archief van Amsterdam nog geen geboorteakten van na
1891 ter inzage en evenmin bevolkingsregistergegevens van zijn gezin. Ook ken ik geen nakome-
lingen van Martinus (VIIc-1) aan wie ik deze gegevens zou kunnen vragen).

3. Aaltje Catharina van der Kallen, geb. 20-10-1869, religieuze (zuster Maria
Elisa), overl. Moergestel 25-4-1956.

4. Johanna Helena Elisabeth Maria van der Kallen, geb. 22-12-1870, modiste,
tr. Leeuwarden 27-1-1903 Joannes Mattheus Waltherus (John) de Wit, geb.
Antwerpen, wedr. van Antonia Aleida van der Burgt, (volgens de trouw-
akte:) 'natuurlijke wettiglijk erkende zoon van' Justina Pieternella de Wit.

5. Lambertus Gerardus van der Kallen, geb. 2-7-1873, pastoor-missionaris/
pastoor der St. Joseph Congregatie van Mill Hill (in 1909 in Oeganda, in
1928 in Scunthorpe, Engeland), overl. in 1928.

Tot slot
Het lag niet in mijn bedoeling de huidige generaties te beschrijven. Omdat het
merendeel van de negende generatie nog leeft, heb ik van die generatie alleen
de geboortegegevens vermeld. Intussen bestaat er ook al een omvangrijke
tiende en elfde generatie. Zelf behoor ik tot de tiende generatie en ben ik de
oudste van de tien kinderen van Wilberd van der Kallen, de oudste zoon van
Albert (VIIb-3), die, in de voetsporen van zijn vader, ook journalist en ook
directeur-hoofdredacteur van een dagblad (in zijn geval van De Tijd-De Maas-
bode) is geweest.

Aan het einde van deze bijdrage gekomen, wil ik tenslotte iedereen
bedanken, die mij, op welke wijze dan ook, geholpen heeft bij het verzamelen
van de gegevens en de totstandkoming van dit artikel. •

Noten
Gebruikte afkortingen, o.a.: ARA = Algemeen Rijksarchief; b.s. = burger-
lijke stand; GA = gemeentearchief; 's-H = 's-Hertogenbosch; NGV = Neder-
landse Genealogische Vereniging; ona = oud notarieel archief; ora = oud
rechterlijk archief; RA = rijksarchief; RANB = Rijksarchief Noord-Brabant
(opm. 008.06 is: ora Rosmalen en 024.01 is: ona Rosmalen).

1. Wie in het Genealogisch Repertorium van E.A. van Beresteyn de naam Van der Kallen
opzoekt, komt deze familienaam tegen in het 2e Supplement (1985-1989) en wordt dan
verwezen naar Gens Nostra 1986 en het Uitgebreid kwartierenboek van de familie Tobé
(1988). In Gens Nostra 41 (1986) worden in de kwartierstaat Tobé slechts vier Van der
Kallen's (niet foutloos) vermeld, maar in het bovenstaande kwartierenboek een hele rij. Er
staan in de Van der Kallen-gegevens zoveel fouten, dat het ondoenlijk is deze alle aan te
geven. Ik noem er slechts twee. In dit kwartierenboek heeft Rudolfus van der Calle (520) een
zoon Rudolfus van der Calle (260i). Beiden trouwen 24-1-1768 voor de tweede keer, de vader
met 'Marie Hendriks van der Donk', de zoon met 'Marie Hendrika van der Douk'. Rudolfus
(520) heeft in dit boek ook nog een dochter Johanna (260j), die volgens de vermelde gegevens
bij 520 en 260 t/m 260j bij haar trouwen niet ouder dan 10 a 11 jaar kan zijn. Het zal duidelijk
zijn dat Rudolfus (520) noch een zoon Rudolfus (zie ook noot 2), noch een dochter Johanna
heeft gehad.
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2. Een klein stukje stamboom met 44 Van der Kallen's, samengesteld door Joop van der Kallen,
vóór zijn dood lid van de NGV, een achterneef die ik niet heb gekend. Met dit stukje,
beginnend met 'Roelof van der Kallen uit Rosmalen tr. 19-7-1732 Maria Kappe, overl. 31-1-
1763' en negen zonen (één teveel), ben ik begonnen. De schrijver van het 'Uitgebreid kwartie-
renboek Tobé' (zie noot 1) moet dit stukje stamboom hebben ontvangen, gezien de fouten die
(verergerd) zijn overgenomen.

3. Volgens het Repertorium van familienamen (1963-1988).
4. Afgeleid, niet bewezen. Ik heb geen akte gevonden waarin de ouders van de kanonnier

Martinus van der Kallen vermeld worden. In zijn overlijdensakte staat 'ruim tachtig jaren
oud, geboren te 's-Hertogenbosch' en dat de ouders niet bekend zijn.

Martinus noemde zijn oudste en later zijn tweede zoon waarschijnlijk Bertus (doopnamen:
Lambertus en Albertus) en zijn tweede dochter Pieternel. Albertus van der Kallen, kanonnier,
en Petronella Koppens trouwden 16-2-1766 in 's-Hertogenbosch, waar 19-3-1766 hun oudste
zoon Martinus werd gedoopt. Ik neem aan dat de twee schoonzonen die het overlijden van
Martinus aangaven, zijn leeftijd niet kenden resp. foutief opgaven, hetgeen in die tijd wel
meer voorkwam.

5. Ontleend aan H. Ringoir Vredesgarnizoen van 1715 tot 1795 en 1815 lot 1940.
6. Uit 'Regiment Artillerij Eertse Bataillon; Lijst der Getrouwde Onder Officieren en Kanoniers

van voorz. Bataillon; Op de vijftiende Augustus 1806': '1 vrouw + 4 kind. bij corps'. Zie
ARA 2.01.35 inv. nr. 241, rond blz. 19.

7. RA Friesland, not. arch., nr. 26, akte 119035, volgnr. 208.
8. Idem, akte 119046, volgnr. 109.
9. Zie de vele persberichten, levensschetsen, artikelen, foto's en verslagen die van 6 t/m 9 juni

1933 n.a.v. zijn overlijden verschenen in de landelijke en regionale pers (b.v. ook in het
Leeuwarder Nieuwsblad en de Nieuwe Sneeker Courant), het meest uitvoerig uiteraard (bij
elkaar meer dan twee krantenpagina's) in De Gelderlander.

10. Zie b.v. haar uitvoerige levensschets Dr. Mia van der Kallen, Een der grondlegsters van 'De
Graal', in: De Maasbode van 1 mei 1939 en het eveneens zeer uitvoerige verslag van haar
begrafenis, waarbij de Pauselijke Internuntius de plechtige Requiem opdroeg, in De Maas-
bode van 4 mei 1939.

Mia stierf daags vóór mijn eerste verjaardag. Sinds mijn eerste verjaardag word ik naar
haar ook Mia genoemd. Nog regelmatig wordt mij, o.a. nog zeer onlangs (meer dan 50 jaar
na haar dood!) als ik me voorstel, door mensen gevraagd of ik familie van haar ben en krijg
ik verhalen over haar te horen.

11. Mia overleed 30 april 1939, na een maandenlang ziekbed, in het St. Elisabeth Gasthuis te
Leiden en werd 4 mei op 'de Tiltenberg', het Moederhuis van de Vrouwen van Nazareth, te
Vogelenzang begraven.

12. Mia van der Kallen, Levensschets door een Vrouwe van Nazareth, uitg. Geert Groote Genoot-
schap, Den Bosch 1941.

13. Berthe is in Nijmegen 23-3-1942 voor de wet en 25-8-1942 voor de kerk getrouwd met dr.
Karel Hendrik Groensmit, geboren Losser 6-2-1916, leraar Duits/rector, zn. van Johannes
Gerhardus Groensmit en Mathildis Wittekamp.

14. Marjet Derks, Catharina Halkes, Annelies van Heyst (red.),Roomse dochters, Baarn 1992
(uitg. Arbor); hoofdstuk 8: 'Berthe Groensmit-van der Kallen (1919-1991) en de politiek'.

15. Berthe overleed 11 mei 1991 in haar woonplaats Beverwijk en is de 15de daar begraven.
16. ARA 2.01.20 inv. nr. 176, pag. 35: 'Rolle van Gegageerden 1803 t/m 1808', 12 dec. 1807:

'montant v.h. gagement: 107 (gulden) (en) 6 (stuivers) Terzake van Blessures zonder verlies
van Ledematen'.

17. Zie de vele publikaties, o.a. bij zijn 25-jarig schrijversjubileum (29 mei 1960), bij zijn over-
lijden (22/23 juni 1964), ook nog jaren na zijn dood b.v. De Schaduw van Havank door Loes
Smit in Trouw (30 jan. 1988), het openluchtspel dat de stichting De Ruimte ter ere van
Havank 25 jaar na zijn dood in Leeuwarden heeft opgevoerd en waarvan een gedeelte door
de NOS in 'Van gewest tot gewest' onder de titel 'De Schaduw van Leeuwarden' is uitge-
zonden (27 juni 1989), vermelding (zie bij 'Havank') in verschillende encyclopedieën b.v. in
de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie in 25 delen(1971 t/m 1979),in deel 13ze!fsmet
foto.

Tegenwoordig worden en moorden opgelost met het computersysteem Havank van de
Centrale Recherche Informatiedienst (CRI); zie de NRC van 9 aug. 1991.
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18. Frank van Dijl, De Schaduw: 'n Miljoenenaffaire, in: Hel Vrije Volk d.d. 18 febr. 1984.
19. De drie boeken die in 1964, 1965 en 1966 verschenen, zijn door Havank nog gedeeltelijk

geschreven en door Pieter Terpstra voltooid, maar de latere (meer dan 20!) zijn door Terpstra
geschreven.

In 1984, twintig jaar na Havanks dood, verscheen Schaduw's goudmijn. Deze titel spreekt
voor zich.

20. Henk van der Meulen, Sef Passage, Pieter Terpstra en Gerard van Wageningen, In de
Schaduw van Havank, (uitg. Friese Pers Boekerij) Drachten/Leeuwarden 1988.

21. Hans trouwde (alleen voor de wet) 23-9-1946 te Londen met Cynthia Isobel Trevor Vickers,
geb. Willesden (UK) 2-11-1907. Zij was protestant en overleed in Engeland 30-11-1986 (gege-
vens deels opgezocht door een archivaris van het gemeente-archief van Leeuwarden).

22. Hans overleed in Leeuwarden, 22 juni 1964 t.g.v. een hartaanval en is 26 juni 1964 in
Leeuwarden begraven.

23. In Havanks eerste boeken laat hij hoofdinspecteur Silvère een hoofdrol spelen, in latere
boeken diens ondergeschikte inspecteur Charles C.M. Carlier, alias 'De Schaduw'.

24. Opm.: ook gevonden Elisabetha Callen, begr. Berlicum 15-6-1646.
25. Alleen bij Aelbert en Dirck, de zonen van Ruien/Roelof I, de oudste generatie waarvan ik de

leefomstandigheden ken, zal ik wat extra informatie toevoegen.
26. GA 's-H, ora Empel, inv. nr. 42 (niet meer ter inzage).
27. Idem, inv. nr. 34, ongenummerd blad, 9-11-1716.
28. Idem, inv. nr. 35, f. 12v-14.
29. Idem, inv. nr. 35, f. 18.
30. Idem, inv. nr. 42 (niet meer ter inzage), 25-3-1735.
31. RANB 008.06, inv. nr. 36, f. 127v-128.
32. Idem.
33. In de huwelijksakte staat Jenneken Aert Thonissen i.p.v. Jenneken Aert Thomassen.
34. RANB 008.06, inv. nr. 42, f. 146v.
35. Idem, inv. nr. 36, f. 127v-128.
36. Idem, inv. nr. 32, f. 4.
37. Idem, inv. nr. 36, f. 98v-102.
38. Idem, inv. nr. 37, f. 88-91v.
39. Idem, inv. nr. 38, f. 4.
40. Idem, inv. nr. 9 en 133 ongenummerde pag. en inv. nr. 42, f. 148v.
41. RANB 024.01, inv. nr. 7096, f. 3-8.
42. Het oudste r.-k. doopboek van Rosmalen begint met dopen uit 1719.
43. GA Rosmalen, het betreffende huizencohier.
44. Opm. 'j.d.', want Marie is weliswaar ongehuwd, maar heeft wel twee getrouwde onwettige

kinderen.
45. De doopinschrijving van dit kind is in het doopboek van Rosmalen na 26 juni ingeschreven.
46. RANB 008.06, inv. nr. 64, f. 212v-213v.
47. Het is mogelijk dat deze doopakte niet correct is ingeschreven en dat er Johanna Maria had

moeten staan.
Jennemie aangegeven met vele namen o.a. Joanna Maria en Maria, ged. te 's-Hertogen-

bosch, soms Van der Kamme, maar meestal als Van der Kallen genoteerd, was vrijwel zeker
een dochter van Albertus, maar heb ik in de betrokken periode niet in de doopboeken van
's-Hertogenbosch kunnen terugvinden.

Joanna Maria Lamberti van der Kamme, uit 's-Hertogenbosch, tr. Uden 19-2-1792
Adrianus Joannis van der Zanden, wedr. uit Uden. Zij overlijdt Uden 7-10-1841, als Maria
van der Kallen, wed. van Adriaan van der Zanden, 77 jaar, geb. te 's-Hertogenbosch, ouders
onbekend.

48. ARA 2.01.35, inv. nr. 244, f. 11.
49. Mogelijk nog een vroeg overleden kind vóór Anna, gezien de trouwdatum.
50. Doopboek van de r.-k. kerk te Appingedam.
51. Als 'kind van Martinus van der Kal'.
52. Als noot 50.
53. In de doopakte staat Albertus. In de huwelijksakte van 'Lambertus' staat dat zijn vader heeft

verklaard dat in de doopakte niet Albertus, maar Lambertus had moeten staan en evenzo niet
'van der Kalle', maar 'van der Kallen'.
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De doopnaam van Martinus' vader was Albertus. Martinus wist dit kennelijk niet. Ik ga
er van uit dat zijn vader en zijn zoon Bertus werden genoemd, waardoor deze verwarring kon
ontstaan. Albertus/Lambertus heet in zijn huwelijksakte Lambertus van der Kallen en
tekende deze ook met 'L. van der Kallen'. Hij was niet helemaal consequent, want bij de
geboorte-aangifte van zijn tweede en vijfde kind gaf hij Albertus op en tekende hij ook met
'A. van der Kallen'.

54. RA Friesland, not. arch. nots. Kasper de Jong Roelofszoon te Sneek 1886.
55. De dagtekening van de overlijdensakte in de index van de b.s. is 31-12-1836, maar de overlij-

densakte ontbreekt!
56. Margreet woont na haar huwelijk korte tijd in Sneek; vervolgens van 2-6-1888 tot 3-4-1913

in Leeuwarden. Nadat haar man is overleden en haar drie kinderen de deur uit zijn, verhuist
zij 3-4-1913 naar Amsterdam.

57. RA Friesland, not. arch. nots. Kasper de Jong Rzn. te Sneek (1884), volgnr. 129.
58. In het ARA zijn de vermelde Boskoopse b.s. gegevens niet op te zoeken (de registers zijn in

1944 bij het bombardement op het Bezuidenhout verloren gegaan). Deze gegevens heb ik aan
twee van Harry's kinderen gevraagd. Zij weten beiden niet zeker of hun ouders óók 11-11-
1908 voor de wet zijn getrouwd.

59. In beide trouwaktes wordt vermeld dat in zijn doopakte zijn ouders ten onrechte met de
familienaam Van der Kal zijn genoteerd, dat het Van der Kallen had moeten zijn.

60. Volgens archivaris GA Leeuwarden.

GEDRUKTE SNEKER BRONNEN

E. van Haersma Buma-van Werkum, Harinxma's yn Snits, Easterein, Dry lts
en Heech neffens Aldfryske oorkonden; De brükberens fan de Aldfryske oar-
kondeboeken fan Sipma en Vries foar oare as taalkundige doelen, (eigen uit-
gave) Sneek 1992.
M. Oosterhout, Snitser recesboeken, 1490-1517, Assen 1960-1964.
O. Vries, Aldfryske ynskriuwingen yn it boarger boek fan Snits (1517), -in: Us
wurk 36 (1987), pag. 55-56.
P. Nieuwland en A. van Dalfsen, De quotisaüekohieren: namen, beroepen en
welstand van de Friese bevolking in 1749 [in deel 6 o.a. Sneek], Ljouwert 1985.
P. Nieuwland [et al.], Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland
aangenomen of bevestigd [in deel 6 o.a. Sneek], Ljouwert 1980.
N. Ottema, Chronologische lijsten van de in het gildeboekje der goud- en
zilversmeden te Sneek vermelde meesters en leerjongens van 1600 tot 1747, in:
De Vrije Fries 28 (1928), pag. 271-274.
M.C.N., Extracten uit het doopboek der Herv. Gemeente te Sneek [1683-
1703], in: De Navorscher 49 (1899), pag. 562-564.
J.J. Kalma, Classisboek Sneek, 1583-1624, Ljouwert 1978.

A. J. STASSE
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STAMREEKS VAN EEN FAMILIE KUIPER(S) IN SNEEK

door T. W. PRINS-DE HAAN

Inleiding
De oorsprong van deze sinds ruim drie eeuwen door en door Sneker familie
moet vermoedelijk op het omringende platteland worden gezocht. De stam-
vader Rintie Jorryts werd, komende van IJsbrechtum, op 22 juli 1669 burger
van Sneek. Onderzoek in het moeilijk raadpleegbare archief van Wymbritsera-
deel heeft tot nu toe echter geen bruikbare aanwijzingen over zijn herkomst
opgeleverd.

De familienaam Kuiper die in 1811 officieel werd aangenomen, is een echte
beroepsnaam: gedurende een eeuw hebben zeker drie generaties het kuipersvak
uitgeoefend. In de registers van de burgerlijke stand wordt de naam tot ver in
de 19de eeuw afwisselend met of zonder s geschreven. Voorzover mij bekend,
wordt door de thans levende afstammelingen uitsluitend de naam Kuipers
gevoerd.

Alle personen in deze stamreeks behoorden tot de hervormde kerk; hun
levens speelden zich zonder uitzondering in Sneek af, zodat vermelding van de
plaatsnaam bij hun levensdata achterwege is gelaten.

Stamreeks
I. Rintie Jorryts, van IJsbrechtum, geb. ca. 1635/1640, begr. Sneek 17-5-1703
(naar schatting ongeveer 65 jaar oud), tr. 27-3-1663 Trijntje Daniels, geb.
Franeker 1643, dr. van Daniel Jacobs en Trijntje Douwes.

Bij zijn huwelijk in 1663 woonde Rintie Jorryts al in Sneek, hoewel hij eerst op 22 juli 1669
het burgerschap verwierf. Zijn beroep is niet bekend (in 1674 wordt hij als slachter vermeld)
en evenmin zijn er in de secundaire bronnen bijzonderheden over eventuele bezittingen en/of
schulden gevonden.

Daniel Jacobs, de vader van Trijntje Daniels, was meester-timmerman en assistent aan de
universiteit, evenals zijn vader Jacob Claesz. dat vóór hem geweest was. Trijntje Douwes is
gestorven toen haar gelijknamige dochter nog klein was, want op 21 juli 1652 hertrouwde
Daniel Jacobs met Trijntje Pybes, weduwe van Franciscus Womelius. Uit dit laatste huwelijk
zijn geen kinderen geboren; uit het eerste huwelijk was er behalve Trijntje ook nog een
dochter Siuw die kort voor 1662 ongehuwd is overleden. De verkoop van haar kleding bracht
99 Car.gld. op. Daniel Jacobs is vermoedelijk in januari 1662 gestorven; op 1 februari 1662
werden de burgemeester Johannes Pyters en de vroedsman Dirck Bauckes tot curatoren
aangesteld over zijn weeskind Trijntje dat toen 19 jaar oud was1.

Een broer van Rintie Jorryts kan Eelcke Jorryts zijn geweest die met een Antie Joannis
(Jans) was getrouwd. Dit echtpaar liet tussen december 1656 en september 1678 in Sneek een
vijftiental kinderen dopen waaronder zesmaal een zoontje Rinck, een naam die ook bij de
kinderen van Rintie voorkwam.

Op 28 juni 1674 werd 'Rintie Jorryts slagters kint op de Pool' beluid. Rintie woonde dus,
evenals later zijn zoon en kleinzoon, op de Pol.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje, ged. 18-11-1663, jong overl.
2. Rinck, ged. 18-11-1663, jong overl.
3. Danyel, ged. 15-9-1667.
4. Anna Rinties, ged. 16-9-1670, tr. (1) 13-9-1689 Sybren Auckes; tr. (2)

12-2-1699 Guilliaem Dageraet, soldaat.
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5. Pyter Rinties, ged. 16-9-1670, tr. (1) 21-4-1695 Fokeltie Gerbens; tr. (2)
26-4-1727 Jetske Jans, van Goëngahuizen (getuige: Jorryt Rinties, zijn
broer).

6. Trijntje Rinties, ged. 24-12-1673; vermeld in 1733 als weduwe van Anske
Sjoerds te IJsbrechtum2.

7. Rinck, ged. 12-1-1677, jong overl.
8. Sjucke, ged. 12-1-1677.
9. Rinck, ged. 9-6-1678.

10. Jorryt, ged. 5-10-1679, volgt II.
Er werden dus drie tweelingen in dit gezin geboren.

11. Jorryt Rinties, ged. 5-10-1679, begr. 25-8-1752, tr. (1) 1-7-1703 Trijntje
Geerts, van Oppenhuizen, beluid 22-5-1712; tr. (2) 19-11-1712 Claaske Clases,
van Goënga, overleden na 1746.

Over de afkomst van beide vrouwen is niets bekend, daar de doopboeken van Oppenhuizen
en Goënga te laat beginnen (resp. in 1697 en 1721) en het merendeel van de rechterlijke
archieven van Wymbritseradeel - zoals reeds gezegd, wegens de slechte staat waarin zij
verkeren - niet voor onderzoek beschikbaar is. Volgens het lidmatenboek van de hervormde
gemeente van Sneek deden op 20 januari 1715 belijdenis: 'Jorrit Rinties en Claaske Clases,
op de Polle'.

Kinderen van Jorryt Rinties werden beluid op 18 april 1712 en 15 mei 1715. Volgens het
Register van Huisgezinnen van 1744 bestond het gezin uit vijf personen; zij woonden in het
Dijkster Quartier. In 1749 waren de kinderen kennelijk allen het huis uit, want het Quotisatie-
kohier van dat jaar vermeldt: 'Jorryt Rinties, koemelker, die zijn kost windt en niet meer'.
Zijn gezin bestond toen uit twee personen boven 12 jaar en zijn aanslag bedroeg 10 gld.

Behalve koemelker was Jorryt óók scheepstimmerman! Zo wordt hij althans aangeduid in
een schuldbekentenis van 2 april 17413. Op die datum leende hij 150 Car. gld. van Trijntje
Martinus Catzius, weduwe van de vroedsman Wybe Jouwstra. In hetzelfde register bevindt
zich nog een schuldbekentenis van 2 februari 1746. Jorryt Rinties en Claaske Clasen, echte-
lieden, verklaren daarin 100 Car. gld. schuldig te zijn aan de assuradeur Epke Sipkes Roos.
De aflossing, ƒ 4, - per jaar plus rente, is tot en met 1769 betaald.

Jorryt had uit zijn beide huwelijken, voorzover dit kon worden nagegaan, de
volgende kinderen:

1. Rintie, ged. 9-7-1704, jong overl.
2. Froukien Jorryts, ged. 29-7-1708, tr. 1-7-1731 Pyter Pybes, van Sneek.

Uit het tweede huwelijk:

3. Trijntje Jorryts, ged. 8-12-1713, tr. (1) 29-11-1733 Johannes Heerens; tr. (2)
16-11-1740 Pyter Lykles, bakker.
Beide keren was Jorryt Rinties, de vader, getuige voor de bruid.

4. Rintie, ged. 7-5-1715, volgt III.

III. Rintje Jorryts, ged. 7-5-1715, de eerste kuiper in de familie, begr. 12-10-
1798, tr. (1) 16-3-1748 Uilkjen Clases, van Sneek, aldaar geen doop gevonden;
tr. (2) 9-9-1753 Feikje Jacobs Schuurmans, ged. 3-11-1724, begr. 3-1-1787, dr.
van Jacobus Jacobs Schuurmans en Claaske Dirks Cure.

Quotisatiekohier 1749: 'Rintie Jorryts, cuiper, windt met naarstigheyt sijn kosje'. Het gezin
bestond uit twee personen boven 12 jaar; de aanslag bedroeg 19 gld. 9 st.

Ook had Rintje nog een stadsfunctie: in het Sneker register betreffende de aanstelling van
stedelijke dienaren wordt hij als 'ijkger van de fruitkorven' vermeld.

Op 2 januari 1766 nam hij een hypotheek van 375 Car. gld. op zijn huis op de Pol, welk
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geld hem door Enne Sytses, huisman te Loënga, werd verstrekt. Op 12 december 1793 werd
hij nogmaals in de hypotheekboeken vermeld: 'Rintje Jorrits, meester-kuiper te Sneek,
bekent schuldig te wezen aan de heer Dirk Roos, assuradeur, de somma van 66 Car. gld.,
herkomende als reste van meerdere somme, wegens een jaar landhuur van een lot in de landen
van het Convent de Groene Dijk, onder het beheer van Sneek, Martiny 1773 verscheenen
etc ' .

Rintje Jorrits werd ruim 83 jaar oud. Zijn nalatenschap werd bij akte van 26 oktober 1798
door de erfgenamen gerepudieerd (verworpen)4.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jorryt, ged. 16-4-1749, jong overl.

2. Jorryt, ged. 11-9-1750, jong overl.

Uit het tweede huwelijk:

3. Sytske, ged. 1-6-1754, overl. 2-4-1819, ongehuwd.
4. Jorryt, ged. 17-5-1758, volgt IV.
5. Claaske Rintjes, ged. 26-12-1763, tr. 27-11-1791 Evert van Campen.

IV. Jorrit Rintjes (Kuiper), ged. 17-5-1758, kuiper, begr. 27-1-1811, tr. (1)
20-4-1782 Willemke Willems Postma, in Sneek geen doop gevonden; tr. (2)
4-3-1787 Minke Annes Bloembergen, ged. Joure 11-3-1764, overl. Sneek 22-4-
1837 ('kuipersche'), dr. van Anne Eyses Bloembergen, timmerman, en Detje
Oenes.

Op 24 juli 1800 kocht Jorrit Rintjes, meester-kuiper, voor 1100 Car. gld. van Wybe Donker
'een huis en erve op de Polle met regenwatersbak, uitlopend secreet, bleekveld, ruime zolder
en meerdere gerieven'.

Hij overleed in januari 1811, vermoedelijk aan tuberculose. Het Sneker begraafboek ver-
meldt op 27 januari 1811: 'Jorrit Rintjes Kuiper, oud 53 jaaren, aan een bloedspoging, en laat
na de vrou en drie kinders'. In december van datzelfde jaar nam zijn weduwe Minke Annes
voor haar drie zoons - Anne (18 jaar), Rintje (13 jaar) en Feike (9 jaar) - de familienaam
Kuiper aan. Waarschijnlijk heeft zij samen met haar zoon Anne het bedrijf van haar man
voortgezet, daar zij bij haar dood in 1837 nog als 'kuipersche' wordt vermeld.

Uit het tweede huwelijk:

1. Rintje, geb. 23-2-1788, begr. 30-10-1796.
2. Anne, geb. 30-8-1790, jong overl.
3. Anne, geb. 3-7-1793, volgt V.
4. Rintje Jorrits Kuipers, geb. 1-4-1798, schippersknecht, kuipersknecht,

overl. 16-9-1841, tr. 1-12-1816 Sybrig Pieters de Vries, geb. 21-2-1795, dr.
van Pieter Wijnalts en Lijsbet Tjepkes, beiden in 1804 overleden5.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Wienholts Kuipers, geb. 20-3-1820, schippersknecht, overl. 14-3-1897, tr. (1) 1-11-

1846 Trijntje Rodenburg, geb. 18-11-1818, overl. 14-7-1849, dr. van Garben Rodenburg en
Ytje Nieuwenhuis; tr. (2) 17-11-1850 Wielske Boersma, geb. 24-5-1824, overl. 2-12-1897, dr.
van Hette Ulbes Boersma en Aagje Sipkes van der Werf.
Uit het eerste huwelijk een zoon Rintje die, 20 maanden oud, een dag na zijn moeder
overleed op 15 juli 1849.
Uit het tweede huwelijk o.a.:
aa. Rintje Kuipers, geb. 3-4-1861, overl. 18-1-1913, tr. 20-5-1894 Piettje de Boer, geb.

12-10-1867, dr. van Jan de Boer en Reinske Dijkstra.
ab. Sybrigje Kuipers, geb. 3-10-1866, tr. 8-7-1901 Wybren Damsma, geb. Genum ca. 1866,

wedr. van Sytske Laverman, zn. van Pieter Wybrens Damsma en Aafke Pieters Ham-
stra.
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b. Oene Kuipers, geb. 3-11-1822, overl. 3-11-1894, tr. 27-5-1849 Uiltje Groeneveld, geb. 8-9-
1826, overl. 22-6-1907, dr. van Klaas Berends Groeneveld en Sjoukje Fokkes Steenstra.
Uit dit huwelijk o.a.:
ba. Klaas Kuipers, geb. 22-11-1849, overl. 23-6-1885, tr. 6-6-1885 Feikje Visser, geb. ca.

1851, dr. van Luitje Visser en Sytske Endstra.
c. Minke, geb. 6-2-1828, overl. 23-2-1828.
d. Minke Kuipers, geb. 27-3-1829, overl. 9-6-1906, tr. 9-5-1858 Simon de Wolf, geb. 22-7-

1833, opperman, overl. 11-3-1907, zn. van Willem de Wolf en Johanna Bleeker.
e. Meindert Kuipers, geb. 6-12-1833, opperman, overl. 12-8-1861

Zijn geboorte werd aangegeven door de genees- en heelmeester Cornelis Dobben van de
Velde, omdat de vader als remplacant bij de Mobiele Schutterij in dienst was.

f. Anne, geb. 2-5-1837, overl. 17-7-1849.

5. Feike Jorrits Kuipers, geb. 10-11-1802, schippersknecht, overl. 27-9-1841
(elf dagen na zijn broer Rintje), ongehuwd.

V. Anne Jorrits Kuipers, geb. 3-7-1793, overl. 23-11-1856, tr. 6-6-1813
Adriaantje Spandauw, geb. 6-4-1790, naaister, overl. 28-10-1828, dr. van Jan
Spandauw en Jacomijntje Sytzes de Vries.

Ook Anne Jorrits was kuiper; waarschijnlijk heeft hij na het sterven van zijn vader in 1811
samen met zijn moeder en later met zijn oudste zoon Jorrit het bedrijf proberen voort te
zetten, al zal het, gezien ook de beroepen van zijn kinderen, geen vetpot zijn geweest. Na de
vroege dood van zijn vrouw in 1828 is hij niet meer hertrouwd. Volgens het volkstellingsre-
gister van 1849 woonde hij als kuipersknecht bij zijn zoon Jorrit in huis op het adres Kranen-
burg 726, waar hij in 1856 is overleden.

Uit dit huwelijk:

1. Jorrit, geb. 2-9-1813, volgt VI.
2. Jan Kuipers, geb. 31-8-1814, schippersknecht, overl. 22-10-1887, tr. 24-11-

1844 Jitske de Wit, geb. 10-10-1817, overl. 29-5-1890, dr. van Johannes de
Wit en Trijntje Baukes Postma.
Hieruit:
a. Anna, geb. 27-1-1842, overl. 16-2-1845.
b. Adriaantje, geb. 23-7-1845, overl. 25-5-1851.
c. Minke, geb. 13-10-1850.
d. Johannes Kuipers, geb. 25-3-1856, smid, tr. 27-2-1881 Saakje van der Meer, geb. 17-4-1858,

dr. van Sipke van der Meer en Attje Boersma.
Uit dit huwelijk o.a.:
da. Jan Kuipers, geb. 29-4-1881, werkman, tr. 19-3-1906 Margje Slokker, geb. Workum

ca. 1884, dr. van Ruurd Stokker en Albertje Fokkema.
db. Jetske Kuipers, geb. 29-12-1888, winkelbediende, tr. 12-6-1911 Moses Jomtop Jacob

de Wilde, geb. Leeuwarden ca. 1886, zn. van Barend de Wilde en Eva Duparc.

3. Minke, geb. 26-8-1816.
4. Tjietske Kuipers, geb. 23-2-1819, overl. 5-12-1895, ongehuwd.
5. Feike Kuipers, geb. 10-3-1826, wijnkopersknecht, wijnsteker, overl. 29-8-

1897, tr. 12-11-1848 Joukje Beekma, geb. 24-7-1823, dienstbode, overl.
6-10-1890, dr. van Philippus Joukes Beekma en Antje Hotzes de Jong.
Hieruit:
a. Antje Kuipers, geb. 19-9-1849, overl. augustus 1942, tr. 2-4-1876 Willem Alexis Fleur, geb.

25-6-1852, zn. van Alexis Wilhelmus Franciscus Fleur en Doetje Kroon.
b. Adriana,%eb. 13-7-1851, overl. 27-5-1863.
c. Klaaske Kuipers, geb. 20-12-1852, tr. 30-5-1880 Wiebe Sannes, geb. Lemmer 29-5-1846, in

1880aan boord van Z.M. instructievaartuig 'Ternate' te Hoorn, later herbergier in Sneek,
zn. van Pieter Hylkes Sannes en Kornelia Roelofs Visser.

d. Tjitske,geb. 15-5-1855, overl. 20-4-1856.
e. Tjitske, geb. 4-2-1857, overl. 9-2-1857.
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f. Anne, geb. 4-9-1858, overl. 7-3-1859.
g. Tjitske, geb. 16-4-1860, overl. 22-6-1861.
h. Anne, geb. 6-5-1862.
i. Phüippus Kuipers, geb. 30-11-1864, tr. (1) 28-11-1886 Hiske Draaisma, geb. Weisrijp ca.

1867, overl. Sneek 20-1-1888, dr. van Jan Gerrits Draaisma en Tjaltje Pieters Pietersma; tr.
(2) 19-5-1889 Aukje Brouwer, geb. Lemmer ca. 1859, dr. van Anne Brouwer en Jacobje
Baaima.

VI. Jorrit Kuipers, geb. 2-9-1813, overl. 11-2-1884, tr. 20-5-1838 Dirkje Visser,
geb. Hindeloopen 11-7-1812, dienstbode, overl. 28-3-1891, dr. van Pieter
Reitjes Visser en Trijntje Hylkes van Huizum6.

Jorrit Kuipers was een man die verscheidene ambachten heeft uitgeoefend. Zo wordt hij resp.
vermeld als kuipersknecht (1832), schippersknecht (1838), kalkbrandersknecht (1863, 1864),
schipper (1871, 1872), koopmansknecht (1877) en winkelier (1884).

Op 5 mei 1838, dus kort voor zijn huwelijk, werd hij voor de Nationale Militie gekeurd.
Zijn signalement luidde: 'lengte 1 el 8 palm 3 streep, blaauwe ogen, blond haar, spitse neus,
ronde kin'. Hij werd overigens niet voor de dienst opgeroepen.

Volgens het volkstellingsregister van 1849 woonde hij met vrouw en vier kinderen op het
adres Kranenburg 726; bij hem in huis woonde zijn vader Anne Kuiper(s), weduwnaar. Toen
Jorrit in 1884 overleed, woonde hij in de Leeuwarderpijpsteeg nr. 62. Hij werd op 14 februari
1884 in het familiegraf nr. 1112 begraven.

Zijn vrouw Dirkje Visser was op 14-jarige leeftijd al wees en werkte voor haar trouwen als
dienstmeisje in Sneek, waar ze toen vermoedelijk al enige jaren woonde. In haar latere
levensjaren was Dirkje een zeer forse vrouw, een 'tweehonderdponder' zoals de familie-
overlevering luidde, en haar weinig originele bijnaam was dan ook 'Dikke Durkje'.

Een aantal jaren lang, waarschijnlijk omstreeks 1880, heeft Dirkje een groentewinkeltje
gehad op de hoek van de Wijnkanstraat en de Havenstraat. Daar haar buurvrouwen aan
weerszijden óók nogal corpulent waren, heette dit in de volksmond 'het vette hoekje'. De
overlevering vermeldt ook dat de drie dames eenmaal per jaar op de weegschaal gingen;
degene die het minst woog, moest de anderen (en zichzelf?) tracteren. Dirkje wilde per se niet
de lichtste zijn en stopte daarom vóór de weging een paar gewichten uit haar winkel onder
haar rokkenvracht, wat bij haar omvang absoluut niet opviel. . .

Aan het einde van haar leven woonde ze aan het Hooiblok en was toen zonder beroep. Ze
overleed aan hartzwakte en werd in een diaconiegraf begraven.

Links: Dirkje Kuipers-Visser (VI, 1812-1891)
rechts: Adriana de Haan-Kuipers (VI-1, 1839-1922)
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Uit dit huwelijk:

1. Adriana Kuipers, geb. 25-2-1839, overl. 10-4-1922, tr. 17-5-1863 Sybren de
Haan, geb. 26-9-1829, arbeider zuivelfabriek, overl. 8-9-1910, zn. van Thijs
de Haan en Fettje Tjeerds Siderius.
Adriana Kuipers werkte voor haar trouwen als dienstmeisje bij een Sneker notaris van wie ze
als huwelijksgeschenk een Friese staartklok kreeg. Deze klok vererfde later op haar kleinzoon
en achterkleindochter en werd tenslotte enige jaren geleden een prooi van inbrekers.

Haar huwelijk met Sybren de Haan was min of meer een omstreden zaak: haar aanstaande
schoonmoeder die al jaren weduwe was, verzette zich uit angst haar enige kostwinner te ver-
liezen, met hand en tand tegen de plannen van haar zoon. Sybren, een stille maar soms driftige
man, vond dat hij met zijn ruim 33 jaren wel aan een trouwdag toe was, zette door en brak met
zijn moeder. Een jaar later, bij de geboorte van het eerste kind, wilde moeder Fettje de boreling
gaan bekijken, maar Sybren weigerde haar de toegang tot het huis. Dit was de kraamvrouw te
gortig, want ze stak haar hoofd uit de bedstee en riep vermanend: 'Sybren, Sybren, 't is toch
dyn eigen moeke!' De verhouding schijnt echter nooit meer hersteld te zijn.

Het echtpaar woonde aan het Steenklip en later aan het Tranendal. Om het gezinsinkomen
wat aan te vullen handelde Adriana o.a. in koffie en thee en ging volgens één van haar
kleinzoons 'uit koken bij de rijke lui'. Zij was een degelijke, flinke vrouw, streng maar
rechtvaardig, en zeer gelovig. Haar laatste jaren sleet zij op een kamer in het Wumkeshüs. Zij
stierf in het St. Antoniusziekenhuis aan de gevolgen van een heupfractuur die zij bij een val van
haar stoep had opgelopen.
Uit dit huwelijk:
a. Dirkje de Haan, geb. 30-3-1864, overl Winnipeg (Can.) 30-12-1910, tr. 6-11-1892 Bokke

Beeksma, geb. Poppingawier 23-2-1863, overl. Oak Harbor (USA) 1943, zn. van Gabe
Bokkes Beeksma en Jeltje Klazes Venema. Kinderloos.

b. Thijs de Haan, geb. 17-8-1865, overl. 26-4-1916, tr. 5-11-1893 Baukje de Jong, geb. 22-2-
1861, overl. Franeker 5-3-1941, wed. van Meinte IJnzonides, dr. van Doede de Jong en
Jeltje Wiersma. Kinderloos.

c. Jorrit de Haan, geb. 8-4-1867, matroos bij de Kon. Marine, caféhouder, overl. 1-4-1932,
tr. 6-5-1894 Johanna Jonk, geb. 4-12-1865, overl. 3-3-1958, dr. van Johannes Jonk en
Trijntje de Vries, Hieruit nageslacht.

d. Adriana de Haan, geb. 3-8-1873, overl. Oak Harbor (USA) 6-8-1941, tr. (1) 26-11-1893
Siebren van Ossenbruggen, geb. Akkrum 27-12-1870, overl. Gorredijk 1907, zn. van
Egbertus van Ossenbruggen en Cornelia Zondervan; tr. (2) Oak Harbor (?) zomer 1911
Bokke Beeksma, wedr. van haar zuster Dirkje (Vl-la). Uit beide huwelijken een uitgebreid
nageslacht in de Verenigde Staten.

e. Siebrentje de Haan, geb. 3-8-1873 (tweeling met voorgaande) en dezelfde dag overleden.
Het meisje werd als levenloos geboren aangegeven, maar bleef in de familie onder de naam
Siebrentje bekend.

2. Pieter, geb. 30-9-1840, overl. 18-10-1843.
3. Catharina, geb. 22-12-1842, overl. 28-4-1843.
4. Catharina Kuipers, geb. 28-3-1844, overl. 1-4-1910, tr. (1) 12-6-1864 Yke

Faber, geb. 5-3-1842,. uurwerkmaker, overl. 26-8-1889, zn. van Lieuwe
Faber en Hendrika de Vries; tr. (2) 26-7-1891 Wolter (Willem) Keyzer, geb.
Nijeveen, schipper, overl. na 1910.

5. Tjitske Kuipers, geb. 26-7-1846, overl. 8-5-1921, tr. 12-11-1871 Johannes
E/dé, geb. 26-3-1848, slager, overl. 20-5-1929, zn. van Auke Efdé, tim-
merman, en Tietje ter Meulen.

6. Pieter, geb. 4-8-1849, volgt Vila.
7. Anne, geb. 21-2-1852, volgt Vllb.
8. Hylke, geb. 21-8-1854, overl. 18-12-1856.
9. Marijke Kuipers, geb. 16-5-1857, overl. 12-7-1914, tr. 20-5-1877 Albertus

Efdé, geb. 8-4-1853, slager, zn. van Auke Efdé en Tietje ter Meulen.
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Vila. Pieter Kuipers, geb. 4-8-1849, schipper, koopman, overl. na 1906, tr.
17-11-1872 Aukje Kamstra, geb. Ijlst ca. 1848, overl. 21-7-1906, dr. van
Harmen Kamstra (volgens de huwelijksakte van zijn dochter zich ook noe-
mende Harmen van der Horst en mede bekend als Harmen Stoelinga) en
Berendtje Jacobs de Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Jorrit, geb. 18-3-1873, overl. 7-3-1874.
2. Jorrit, geb. 22-7-1874, overl. 5-7-1882.
3. Harmen, geb. 15-8-1876, overl. 18-11-1876.
A.Berend Kuipers, geb. 7-12-1877, overl. 3-1-1960, tr. 11-11-1899 Pietje

Muller, geb. Joure 9-2-1880, overl. 19-2-1935, dr. van Jan Reinders Muller
en Eeke Wijnsma.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Reinder, geb. 10-8-1900.
b. Auke, geb. 2-4-1904, overl. 12-2-1906.
c. Berend, geb. 16-7-1907.
d. Eva Pietje, geb. 15-2-1912.

5. Dirkje Kuipers, geb. 26-12-1881, tr. 27-9-1902 Aldert van der Zee, geb.
15-6-1881, zn. van Dooitse van der Zee en Gerritje van der Wal.

6. Jorrit Kuipers, geb. 14-12-1883, tr. (waarschijnlijk niet in Sneek) 24-4-1915
Antje Postma, geb. Oosthem 13-5-1888.

7. Sybren, geb. 3-11-1886.

VHb. Anne Kuipers, geb. 21-2-1852, schippersknecht, werkman, overl. na
1927, tr. 17-11-1872 Berber Kamstra, geb. Gorredijk 7-4-1850, overl. Sneek
4-8-1915, dr. van Harmen Kamstra en Berendtje Jacobs de Vries (zuster van
Aukje Kamstra, zie Vila).

Anne Kuipers was in Sneek bekend onder de bijnaam 'Anne Mac Mahon', uitgesproken als
Makmegon, met de klemtoon op de eerste lettergreep. Mac Mahon was in de Frans-Duitse
oorlog van 1870-1871 een der Franse bevelhebbers en de toen 18-jarige Anne schijnt herhaalde
malen hartstochtelijk verklaard te hebben dat hij 'vóór Makmegon' was. Zijn zuster Adriana
heeft hem toen schertsend die bijnaam gegeven die weldra de achternaam Kuipers heeft
vervangen. Zijn broer Pieter heeft een tijdlang in de wandeling 'Gambetta' geheten!

In 1927 woonde Anne op de Prins Hendrikkade 30; op 23 februari van dat jaar vertrok hij
vanaf dit adres naar Schoten. Waar en wanneer hij is overleden, kon niet worden achterhaald.

Op 17 november 1872 werd in het gezin Kamstra een drievoudige bruiloft gevierd. Behalve
de zusters Aukje en Berber die met de broers Pieter en Anne Kuipers trouwden, trad op die
dag ook hun zuster Anna met Jan Heida in het huwelijk!

Uit dit huwelijk:

1. Jorrit, geb. 12-10-1872, overl. 1-12-1872.
2. Jorrit Kuipers, geb. 3-6-1874, zilversmidsknecht, overl. 23-4-1915, tr. 13-

11-1899 Jantje Mulder, geb. Drogeham ca. 1875, dr. van Jacob Jelles
Mulder en Trijntje Goitzens de Boer.

3. Johannes Kuipers, geb. 18-2-1876, koperslager, tr. 26-5-1900 Pietertje
Olij, geb. 13-4-1873, dr. van Johannes Olij en Pietertje Noordewind.

4. Berendje, geb. 20-5-1877, overl. 21-12-1884.
5. Durkje, geb. 20-12-1878.
6. Auke Kuipers, geb. 13-11-1880, tr. 23-5-1908 Janna de Boer, geb. 15-6-

1882, dr. van Hans de Boer en Jitske van Gorkum.
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7. Anne, geb. 10-11-1882.
8. Catharina Kuipers, geb. 16-7-1884, tr. 9-1-1909 Sjoerd Duizendstraal,

varensgezel, geb. Wolvega ca. 1883, zn. van Cornelis Duizendstraal en
Jantje Wapstra.

9. Symen Kuipers, geb. 29-11-1885, tr. 23-7-1910 zijn nicht Berendtje Heida,
dr. van Jan Heida en Anna Kamstra.
Op de huwelijksaktes van Jorrit, Auke, Catharina en Symen staat de volgende aantekening:
'Uit een procesverbaal door tussenkomst van de kantonrechter te Sneek blijkt, dat de vader
der comparant(e) die geweigerd heeft voor dit huwelijk zijne toestemming te geven, na
behoorlijk te zijn opgeroepen niet verschenen is'.

10. Jan, geb. 24-5-1887, overl. 21-4-1890.
11. Siebren Kuipers, geb. 31-3-1889, tr. 2-4-1921 Jeltje Karsten.
12. Jan Kuipers, geb. 29-9-1892, tr. Yttje van der Meuten. •

Noten
1. ORA Franeker Z 1.
2. ORA Sneek 210.
3. ORA Sneek DD 22.
4. ORA Sneek R 3.
5. Bij het huwelijk van Rintje Jorrits Kuipers was zijn grootvader, de 85-jarige Anne Eises

Bloembergen, getuige. Deze tekende als Bloemstra hoewel hij in 1811 de naam Bloembergen
had aangenomen.

6. T. W. Prins-de Haan, De kwartieren van Reitje Jeijes Visser, Hindeloopen, in: Gens Noslra 47
(1992), pag. 261-279.

JAN SPANDAUW, EEN SNEKER PATRIOT

door T. W. PRINS-DE HAAN

De bijna vijftig levensjaren van mijn voorvader Jan Spandauw beslaan onge-
veer het tijdvak waarin op staatkundig en maatschappelijk gebied in West-
Europa, en dus ook in de Republiek, grote veranderingen plaatsvonden.
Geboren en opgegroeid tijdens het Ancien Régime heeft hij als jongeman de
nieuwe ideeën, die uiteindelijk mede tot de Franse Revolutie leidden, intens
meebeleefd en aangehangen, zodat hij gedurende de jaren van de Bataafse
Republiek en het Koninkrijk Holland in Sneek een man van enig gezag is
geweest. Het einde van het Franse bewind heeft hij door zijn vroegtijdig over-
lijden niet meegemaakt, zodat de vraag hoe zijn carrière na 1813 verlopen zou
zijn, niet kan worden beantwoord.

Jan Spandauw was een auto-didact - en getuige zijn loopbaan - vermoede-
lijk een ambitieus man. Zijn ouders zullen tot de kleine middenstand behoord
hebben: de vader, Bernardus Spandauw, was in de omgeving van Heerenveen
'contrarolleur' en 'opzichter bij de molens' Dit was een lagere overheidsbetrek-
king, die verband hield met de toenmalige belastingheffing op het meel.

De bakermat van de familie Spandauw ligt in de stad Groningen. Volgens het
Nederland's Patriciaat van 1913 wordt de stamvader Jurrien van Spandaw daar
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al in 1564 vermeld als hij een stuk grond pacht van Theodorus Zutphaniensis,
pater van het Fraterhuis. Een van zijn nazaten was Johan Spandaw (Spandau)
die op 7 januari 1667 met Seitien Berents trouwde en o.a. twee zonen kreeg,
Jurrien en Berend. Van Jurrien stamt de tak af die in bovengenoemde afleve-
ring van het Nederland's Patriciaat verder is uitgewerkt en waarvan verschei-
dene leden vooraanstaande posities hebben bekleed. De afstammelingen van
Berend zijn door allerlei oorzaken minder hoog op de maatschappelijke ladder
geklommen; zijn zoon Roelof {1697-1736) was bakker in Groningen en trouwde
aldaar op 13 januari 1723 met de Heerenveense predikantsdochter Adriana
Carolinus (ged. Heerenveen 11-10-1698, overl. na 1736). Het enige zoontje uit
dit huwelijk was de op 4 februari 1724 in Groningen gedoopte Bernardus, die
al op twaalfjarige leeftijd zijn vader verloor en vermoedelijk buiten Groningen
in bekrompen omstandigheden is opgegroeid. De moeder is daar althans niet
hertrouwd of overleden (voor zover na te gaan) en ook is niet gevonden waar
en wanneer Bernardus trouwde. Zijn huwelijk zal omstreeks 1749 gesloten zijn,
daar hij in het Quotisatiekohier van Haskerland in dat jaar genoemd wordt met
een gezin van twee personen.

Jetske Sibles, zijn vrouw, was in Oudehaske gedoopt op 9 oktober 1729 als
dochter van de schipper Sible Luitjens en Akke Andries. Hun kinderen werden
als gevolg van de veelvuldige overplaatsingen van de vader in verschillende
dorpen gedoopt; alleen van Jan en zijn oudere broer Sible is geen doopinschrij-
ving gevonden.
Bernardus Spandauw en Jetske Sibles kregen het volgende tiental:

1. Adriaantje Spandauw, ged. Nijehaske 1-3-1750, tr. Leeuwarden 21-5-1775
Rense Foppes, zij woonden later in Groningen waar zij enige kinderen
hebben laten dopen.

2. Sible Spandauw, geb. ca. 1751, timmerman (1802), rentenier (1824), overl.
Nijehaske 14-9-1824, tr. Lamkje Botes. Volgens zijn overlijdensakte was
Sible 73 jaar oud en geboren in De Knijpe.

3. Roelof, geb. Oudeschoot 19-3-1755.
4. Akke Spandauw, geb. Rottum 30-12-1756, overl. Harlingen 6-4-1823, tr.

Geert Harms, overl. Winschoten 22-1-1802.
5. Antje Spandauw, geb. Heerenveen 3-5-1758, overl. Harlingen 12-12-1821,

tr. Johan Hoffius, overl. na 12-12-1821.
6. Annegien, ged. De Knijpe 25-7-1760.
7. Jan, geb. Heerenveen 1762, overl. Sneek 6-1-1810.
8. Carel Spandauw, geb. De Knijpe 20-7-1765, tr. Ynske Jans. Uit dit huwe-

lijk zijn in Langweer acht kinderen geboren. In 1816 woonde Carel in
Sneek; hij was voogd over de dochters van zijn broer Jan.

9. Jetske, geb. De Knijpe 14-2-1768.
10. Mart ha, ged. Terband 31-3-1771.

Bernardus Spandauw is overleden tussen 1784 en 1805. Zijn weduwe Jetske
Sibles stierf in Nijehaske kort na 16 mei 1805.

Jan Spandauw heeft zich vermoedelijk in het begin van de jaren 80 van de
18de eeuw (omstreeks 1782/1783) in Sneek gevestigd. Welk beroep hij in die
tijd uitoefende, is onbekend. Hij trad echter al spoedig in het huwelijk - te
Sneek op 20 juni 1784 — met de acht jaar oudere weduwe Jacomijntje Sytses
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de Vries, wier eerste man een manufacturenzaak in de Nauwe Burgstraat had
gedreven. Jan en Jacomijntje zetten samen dit bedrijf voort, zodat Jan in de
daarop volgende jaren steeds als 'koopman' of 'koopman in bonten' wordt
aangeduid. Jacomijntje was op 14 december 1753 in Sneek gedoopt als dochter
van de 'cherger' (belasting-controleur) Sytse Alberts de Vries en Grietje Pieters
van Rijnbergen. Zij trouwde aldaar op 7 september 1777 met de koopman
Leffert Oosterhout, die vier jaar later al stierf (begr. 10-5-1781) en van wie zij
twee kinderen had: Claas, geb. 16-2-1778 en Janke, geb. 4-4-1779.

Het zal de jonge weduwe in de door haar man nagelaten winkel niet voor de
wind gegaan zijn: op 17 mei 1784 ondertekende zij een schuldbekentenis ten
bedrage van 2225 gulden wegens door de koopman Sybren Postma geleverde
winkelwaren en kramerijen. Twee weken voor haar huwelijk met Jan Span-
dauw loste zij hierop 200 gulden af, maar met de betaling van de rest is zij in
gebreke gebleven. Twaalf jaar later, op 11 oktober 1796, daagde Sybren
Postma haar tenslotte wegens wanbetaling voor het Hof van Friesland1. Zij
werd veroordeeld tot betaling van de resterende 2025 gld., de achterstallige
rente van 3% per jaar, alsmede de proceskosten. Vermoedelijk hebben zij om
Sybren Postma te kunnen betalen geld moeten lenen, want op 25 juni 1798
tekenden zij een schuldbekentenis van 2000 gld. t.n.v. Jan ten Brink te Leeu-
warden.

In de tussenliggende jaren was het gezin van Jan en Jacomijntje met een viertal
dochters uitgebreid (waar geen plaatsnaam is vermeld, leze men Sneek):

1. Jetske Spandauw, geb. 23-7-1786, overl. 21-11-1846, tr. 23-4-1809 Thomas
Pieters Hofstra, geb. 1787/1788, vellebloter, overl. 11-4-1820, zn. van
Pieter Hofstra en Ymkjen Sytses Boonstra.

2. Grietje Spandauw, geb. 8-9-1788, overl. 16-6-1852, naaister, tr. 4-8-1822
Fokke Annes Zondervan, geb. Bozum 20-8-1780, slager, overl. 22-8-1832,
zn. van Anne Fokkes Faber en Janke Douwes2.

3. Adriaantje Spandauw, geb. 6-4-1790, naaister, overl. 28-10-1828, tr. 6-6-
1813 Anne Jorrits Kuipers, geb. 3-7-1793, kuiper, overl. 23-11-1856, zn.
van Jorrit Rintjes Kuipers en Minke Annes Bloembergen.

4. Sytske, geb. 29-1-1795, begr. 27-3-1797.

Jan had al vrij spoedig na zijn trouwen het burgerschap van Sneek verworven:
'den 24 February 1789 is burger geowrden en geëdigd - Jan Spandauw,
geboren op 't Heerenveen en vandaar afgekomen'.

In diezelfde tijd was hij al volop betrokken bij patriottische activiteiten. Er
werd vergadering gehouden op een kamer in het huis van de meester-schilder
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Hermanus van der Velde en daar werd o.a. in de nazomer van 1785 een rekest
opgesteld aan de vroedschap van Sneek met voorstellen tot hervorming van het
stadsbestuur. Hierin drongen zij aan op herstel van de 'verdonkerde voor-
rechten der burgeren bij de verkiezing van de leeden der vroetschap... zoo het
met de rechten van een vrij volk overeenkoomt' en dat voortaan 'alle burgers,
van welke staat ofte conditie, zonder onderscheid van religie, alleen Jooden
uitgezonden (sic!), zullen geregtigt zijn tot het verkiezen van een repraesentant
der burgerij ofte meede lidt in de vroedschap'. Dit rekest lag van 6 tot 14
september ter tekening op de kamer van Hermanus van der Velde en was
opgesteld door Jacob S. Bokma, Sibble J. Bokma, Tjalling Gonggrijp, Joa-
chem van der Velde, Jan Bern. Spandauw, Jouke Feddes, AE. Wierdsma en
Math. Ankringa.

Deze ondertekenaars werden voor het Hof van Friesland gedaagd3, dat
echter op 27 oktober 1786 'de eysch en conclusie' tegen Jan Spandauw,
'koopman in bonten te Sneek' en zijn medestanders niet ontvankelijk ver-
klaarde. De zaak liep dus met een sisser af.

Het echtpaar Spandauw was in die tijd bij de meeste Snekers vermoedelijk
niet bijster populair, wat moge blijken uit een verklaring van 5 oktober 17874,
uit de tijd dus waarin de stadhouder door ingrijpen van zijn zwager, de koning
van Pruisen, weer in zijn rechten was hersteld. Jacomina Sytzes, huisvrouw van
de koopman J.B. Spandauw, oud 34 jaren en 'wegens onpaslijkheid aan haar
huis gebonden zijnde', verklaarde hierin dat op 27 september bij haar een
zekere Frans Jans, roggedrager, in de winkel kwam en vroeg of zij ook doeken
van 'orange couleur' te koop had. Op het bevestigend antwoord van Jacomina
- met de toevoeging dat deze wel vrij duur waren - verklaarde Frans dat dit
hem niet kon schelen. Toen Jacomina echter een stuk had afgesneden kwam de
aap uit de mouw! Frans wilde de stof voor niets hebben en dan zou hij er voor
zorgen dat het huis 's nachts, als hij de wacht had, niet zou worden geplunderd,
want 'daartoe waren reeds ordres gegeeven'. De aldus bedreigde vrouw kon
niets anders doen dan de doek meegeven en de gebeurtenis aan de presiderende
burgemeester melden.

Enige tijd later kwam Frans, die misschien lont rook, de doek terugbrengen
en ontkende in het bijzijn van verscheidene personen de gedane dreigementen.
Medegetuigen van dit voorval waren Andries Eelkes, meester-kistmaker, 22
jaar, Douwe de Jager, koopman, 31 jaar, en een 16-jarig nichtje Tjamke
Gooitzens, die allen ongeveer hetzelfde verklaarden. Frans Jans tenslotte ont-
kende, zoals te begrijpen is, alles wat hem ten laste werd gelegd; wegens dron-
kenschap kon hij zich niets meer herinneren...

Na de omwenteling van 1795 werd Jan Spandauw in de nieuw gevormde
vroedschap gekozen, waarin hij verscheidene jaren zitting heeft gehad. In
dezelfde tijd kreeg hij van Jan ten Brink een winkelinventaris in bruikleen -
nergens blijkt waarom dit nodig was! - waartoe ook een viertal boeken
behoorde die Jan ongetwijfeld goed heeft bestudeerd, o.a. Regtsgeleerdheid,
's Lands Ordinantiën en de Kunst des Procureurs. Inderdaad is hierop al
spoedig zijn aanstelling tot procureur gevolgd; in 1806 werd hij fiscaal bij de
Krijgsraad en in januari 1809 volgde zijn benoeming tot stadsfiscaal. Het was
overigens geen lucratieve functie: het salaris bedroeg 50 car.gld. per jaar,
verhoogd met een twaalfde deel van de boeten! Om een redelijk inkomen te
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verwerven was het dus noodzakelijk de wetsovertreders met grote ijver te ver-
volgen. . . Bij de burgerij zullen deze functionarissen dan ook niet bepaald
geliefd geweest zijn.

Amper een jaar lang heeft Jan Spandauw zijn nieuwe functie kunnen uitoe-
fenen. Reeds in de eerste week van 1810 maakte een ongeval een einde aan zijn
leven. Op zaterdagavond de zesde januari bezocht hij met enige anderen, o.a.
Oene Hogenbrug, Albert Radersma, Jan van der Linden, en Johannes Bij-
voets, de even buiten de Noorderpoort gelegen herberg 'de Zon'5. Met praten
en drinken moet de tijd daar zijn omgevlogen, want de portier van de Noor-
derpoort was de klok al aan het luiden voor het poort-sluiten van 10 uur, toen
de aanwezige heren zich ijlings - en volgens verklaring van kastelein Bijvoets
'niet geheel nuchteren' — op weg begaven om nog bijtijds in de stad te komen.

Nu bevond zich naast de poort, in de huidige Kerkgracht, een met klinkers
bevloerd paardenwed, waar de paarden zich van de modderkluiten aan hun
onderbenen konden ontdoen vóór ze de stad ingingen. Op weg naar de poort
moesten de bezoekers van 'de Zon' het wed passeren, waarschijnlijk via een
smal pad, want ze liepen in de duisternis achter elkaar, Jan Spandauw als
laatste. Halverwege misten de anderen hem opeens, zodat Bijvoets en Van der
Linden terugliepen en hem tenslotte op enige passen afstand op de rand van het
wed zagen staan. Op hetzelfde ogenblik dat ze hem toeriepen dat hij moest
blijven staan, viel hij voorover in het waarschijnlijk niet eens zo diepe water en
konden ze hem in het donker niet meer vinden. Hoewel dit nergens vermeld
wordt, lijkt het aannemelijk dat Jan óf onwel is geworden óf door aanraking
met de harde bodem bewusteloos is geraakt, zodat hij niet meer kon opstaan.

De kastelein kwam op het hulpgeroep met een lantaarn aanhollen, samen
met enige buren, en ookde portier van de Noorderpoort verscheen met een
haak ten tonele. Na veel zoeken werd het slachtoffer 'liggende op de buik'
gevonden en in de herberg gedragen, waar men vergeefs getracht heeft de
levensgeesten op te wekken 'door het blazen van tabaksrook in het fondament,
het plaatzen van het ligchaam voor het vuur als anderzins'. Ook de gewaar-
schuwde doktoren Eerdmans en Jorritsma konden niets meer uitrichten,
waarop Jan's lichaam naar zijn woning in de Nauwe Burgstraat werd overge-
bracht.
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Begraafboek Sneek 10-1-1810: 'Jan Spandauw in het Petewat voordronken'
(het woord paardenwed is fonetisch in het Snekers geschreven als 'pee(r)lewat')
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Op verzoek van de burgemeester ging dr. Jacob Eerdmans tenslotte nog om
twee uur in de nacht naar het huis van de familie Spandauw, omdat 'de buren
weigerden het lijk te bekleden'...
Hij heeft toen meteen de dochters, die totaal overstuur waren, adergelaten.

Na de dood van Jan Spandauw gonsde het in Sneek van de geruchten, zodat
de schepenen zich op 9 januari 1810 tot het Departementaal Gerechtshof van
Friesland wendden met een brief, waarin uitdrukkelijk werd verklaard dat het
ongeval voornamelijk door de duisternis was veroorzaakt en dat het lichaam,
volgens de doktoren Eerdmans en Jorritsma 'geen uiterlijke teekenen van eenig
geweld vertoonde'6. Alle gissingen en geruchten zullen in de loop van de tijd wel
vanzelf zijn doodgebloed.

Jan's weduwe en dochters zijn in financieel en - getuige de houding van de
buren - misschien ook in menselijk opzicht in de steek gelaten. Zij moesten
verder zelf in hun onderhoud voorzien: Grietje en Adriaantje tot aan hun
huwelijk als naaister en de moeder met haar manufacturenzaak. Op 22 oktober
1826 overleed Jacomijntje Sytses de Vries als 'winkeliersche', 73 jaar oud. •

Noten
1. Civiele Sententies 1088-3.
2. De vader van Fokke Annes Zondervan droeg de achternaam Faber, zoals blijkt uit de overlij-

densverklaring die bij het huwelijk van Fokke met Grietje Spandauw werd overlegd. Anne
Fokkes Faber stierf op 25 aug. 1819 te Bedum; zijn vrouw Janke Douwes woonde in 1822 in
IJlst. Fokke en Grietje gaven hun oudste, op 25 juni 1823 geboren, zoontje de voornamen Jan
Spandou. Of dit jongetje volwassen is geworden, werd niet nagegaan; bij de volkstelling van
1829/1830 was hij nog in leven.

3. Civiele Sententies 1023-9.
4. ORA Sneek C 11.
5. Later bekend als café Leeuwen.
6. ORA Sneek C 13.

LANGE JACOB EN KLEIN JANNETJE

In het begin der voorgaande [= 18e] eeuw woonde te Sneek een man van
buitengewone grootte, lange Jacob van Sneek genoemd, die eene lengte van
ruim 2,50 ell. had. Deze lange Jacob was gehuwd met Jannetje van Waddinx-
veen, die nog geen 0,95 ell. lang was en den bijnaam van de Kleine had.
(A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, dl. 10,
pag. 509)
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1635
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1597/98. overl.
Sneek 3-3-1642
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1622-27,
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1627-41, Sncck

1641-67
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8-5-1598, overl.
Sneek 31-5-1667

JANKK
ADAMA

dr. van Jan
Kransen Adama

geb. Ixeuwardcn
5-8-1592, overl.

19-11-1639

tr. Oosterwicruni 1626

W1JBE FEDDES

eigenerfde, timmerman,
steenkoper te Deersum,

gecommitteerde te Rauwerd
1671, vermeld te Deersum

1645-1676

geb. 1616, overl. tussen
12-1-1676 en 10-1-1677

JOUCK GORIS BUMA

mede-eigenares van plaats
19 te Tirns

geb. Waaxens ca. 1624
overl. na 14-1-1680

DR. HOPPERUS
REIJNALDA

med. doctor, geneesheer en
burger van Stavoren

12-6-1661, geneesheer te
Bolsward

ged. Langweer
14-12-1628, overl.

Bolsward 29-12-1689

ANTJE KINGMA

ged. Itens 17-3-1627
overl. Sneek 11-10-1692

tr. Bolsward 4-6-1646 tr. Leeuwarden 23-7-1654

FEDDE WIJBES BUMA (BOUMA)

burger van Sneek 26-5-1676, koopman, huis- en
grondeigenaar te Deersum en Rauwerd (grafsteen

thans te Weidum)

DIRKJE REIJNALDA

geb. Deersum mei 1649
overl. Sneek 30-9-1722

geb./ged. Stavoren 2/8-12-1661
overl. Sneek 9-8-1708

tr. Sneek 17-6-1683

WIJBE BUMA

koopman, geschied- en letterkundige, mede-gecommitteerde wegens Sneek tot de doleantiën 1748,
dadelijk-administrator weesplaats Tjallinga-state te Westernijkerk 1749-1777, grondeigenaar te Brons

(Stem 17) en Weidum (Stem 4, 6, 8, 10, 22, 25), huiseigenaar te Leeuwarden en Sneek

geb./ged. Sneek 13/18-8-1700 overl./begr. Amsterdam/Sneek 2/11-8-1777
tr. Sneek

MR. GERLACUS
geb./ged. Sneek 20/24-8-1732
overl. Leeuwarden 28-8-1807
tr. Leeuwarden 2-7-1760
Bollje Dorhoul, geb./ged. ald. 13/16-1-1735, overl. ald. 3-12-1808,
dr. van Bernardus Dorhout en Neltie Mercator

Samenstelling: E.J.C. Kamerling
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V/9 24
PIETER

TYMENS

molenaar te
Leeuwarden

V/10 25
TRIJN

VRIJDACHS

j .d . van West falen

otr. Leeuwarden 13-9-1600

V/13 28
REVNIER

GERLOFFS
KOPPK
DIRXS

geb. 'Nieuwland'
bij Leeuwarden

V/16 31
TRIJN

ALEDR.

j .d. van Boxum

tr. Leeuwarden 8-2-1617

IV/5 12

JOUCKE PIETERS

bierschepper en biersteker te
Leeuwarden

ged. Leeuwarden
3-4-1616, overl. vóór

8-7-1660

GRIETJE HARMENS

tr. (2) Leeuwarden 8-7-1660
Folkert Synnes

ged. Leeuwarden
14-7-1616

GERLOFF REYNIERS

burger van Leeuwarden
1662, meester-bakker,
huiseigenaar ald. 1671

van Munnekezijl

IV/8 15

TRIJNTJE FOPPES

ged. Leeuwarden
19-8-1632

tr. Leeuwarden 30-1-1640 tr. Leeuwarden 19-5-1662

JOUKE JOUKES (SELSMA)

timmerman, houtkoper en huiseigenaar te Leeuwar-
den, vermeld ald. 1688-1724, grondeigenaar te Wei-
dum 1729, van Domna-sate 1732, van Papinga-state

1738

ged. Leeuwarden 17-12-1656

TIETSKE GERLOFS REIJNERS (REGNERI)

ged. Leeuwarden 26-6-1664
overl. tussen 1732 en 1748

otr./tr. Leeuwarden/Wommels 26-4/18-5-1684

REBECCA JOUKES JOUKEMA (SELSMA)

ged. Leeuwarden 12-9-1697
11-7-1723

overl./begr. Sneek 15/23-12-1764

(GERLOF) BUMA
student te Groningen 1750, te Franeker 1755, JUD ald. 1757, advocaat 1757, pensionaris van Leeuwar-
den 1762-, van Dokkum 1765-, van Dantumai'eel en Leristerland 1767-,'van Haskerland 1771-, van
Oost-Dongeradeel 1777-, burger van Leeuwarden 9-6-1763, voogd Nieuwe Stadsweeshuis ald. 1775-1780,
dadelijk-administrator weesplaats Tjallinga-state te Westernijkerk 1777-, voogd Old Burgerweeshuis te
Leeuwarden 1786-1807, raad 1781, presiderende raad Hof van Friesland 1801-1807, huiseigenaar Twee-
baksmarkt B nr. 211 te Leeuwarden
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BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN MR. GERLACUS BUMA

Bronnen waaruit is geput:
- Genealogie Buma, in: Nederland's Patriciaat 2 (1911), pag. 46-51; 21 (1933-34), pag. 11-33; 50

(1963), pag. 97-118; 60 (1974), pag. 399.
Gens Nostra 27 (1972), pag. 106-116; 28 (1973), pag. 161-167.
A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën,
Groningen 1885, dl. I, pag. 116-118.
M. de Haan Hettema en A. van Halmael jr., Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren
adel, Leeuwarden 1846, dl . II , pag . 289, 290.
Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, 's-Gravenhage 1865-1873 (Mr.
W.W. Buma).
Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, 's-Gravenhage 1889 (W.W. Hop-
perus Buma en mr. W.B. Buma).
Kwartierstatenboek / (1958), nr. 252; Kwartierstatenboek II (1983), nrs. 73, 112, 206, 364.
De Navorscher 15 (1865), pag. 59.
J.F. Broos, Vier eeuwen Tjallinga Weeshuis, Leeuwarden 1982.

- Genealogie Dorhout in Nederland's Patriciaat 22 (1935), pag. 38-48.
B. Dorhout, Geslachtsregister der familiën Dorhout en Looxma, Leeuwarden 1847.

- Selsma, zie Stamboek van den Frieschen ... adel, dl. II, pag. 290, noot 14. Zie ook: Groot
Concent-boek van de stad Leeuwarden, Floreencohier van Baarderadeel, nr. 4.

- Reijnalda, zie Stamboek . . . , dl. II, pag. 289, noot 6.
P. Reenalda, Het Oud Friese Geslacht Reynalda, z. pi. en jr. (vóór 1970).

- Rijksarchief Friesland: Recesboeken van Rauwerderhem, A2-A13: 1578-1696; Familie-archief
Buma (1708-1982), ged. inventaris.

- Een ebbehouten maatstok (of viervoets rei) van Wybe Feddes (ca. 1650-1680) met wapens en
opschriften op zilver beslag, lengte 118,5 cm, eigendom Familie Stichting Buma, in bruikleen
Fries Museum te Leeuwarden.

- Manuscript kwartierstaat Van Haersma Buma-van Heioma, door mr. S.M. van Haersma
Buma (1903-1942), collectie mr. B. van Haersma Buma te Sneek.

- Manuscript genealogie Buma, samengesteld door mr. S.M. van Haersma Buma (1903-1942)

E.J.C. Kamerling

BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN PROF. DR. WILLEM BOOMSTRA

Friezen vindt men zowel in Friesland als daarbuiten, oftewel 'om utens'. Het
overgrote deel van de Friezen 'om utens' had in hoofdzaak als uitwijkmogelijk-
heid 'Holland', het aangrenzende Duitsland en de USA. Velen die naar Holland
trokken, kwamen in Amsterdam terecht.

Prof. dr. Willem Boomstra was een typische Fries 'om utens'; hij diende het
onderwijs in en om Rotterdam, zowel het lager-, als het middelbaar onderwijs.
Na het doorlopen van de dorpsschool te Scharnegoutum bezocht hij korte tijd
de Gemeentelijke Hogere Burgerschool te Sneek, zulks op advies van het hoofd
van de lagere school; hieraan kwam om financiële redenen (zijn vader was
overleden) een einde. Met hulp van een oom ging hij naar de Kweekschool voor
Onderwijzers in Deventer. Deze school bood een zeer gedegen vierjarige oplei-
ding tot onderwijzer, in zijn geval van 1897 tot 1901. Daarna wilde hij zich

218 Gens Nostra XLVIII (1993)



verder bekwamen voor het staatsexamen. Dit was voor hem geenszins een
sinecure omdat hij zich de gehele stof van de middelbare opleiding in het Grieks
en Latijn eigen moest maken, afgezien van de moderne talen. Daarbij kwam
dat hij deze studie in zijn vrije tijd, naast zijn werkkring, moest verrichten. Dit
geldt evenzeer voor de studie wis- en natuurkunde die hij in 1904 aan de
Universiteit van Amsterdam ondernam en in 1908 'cum laude' afsloot.

Het is een grote verdienste geweest dat hij beide studies in dezelfde tijd
volbracht als daarvoor stond indien men zich full-time inzette. De studie wis-
en natuurkunde had intussen wel tot gevolg dat hij werd benoemd tot leraar in
de wiskunde aan een hogere burgerschool in Rotterdam. Korte tijd daarna
bekroonde hij in 1913 de studie met zijn promotie 'cum laude' tot doctor in de
wis- en natuurkunde. In 1920 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de
wiskunde aan de Technische Hogeschool te Bandoeng in het voormalige Neder-
landsch-Indië.

Bij dit alles is zijn vrouw Erzina Jeannette Quërngester, die het diploma van
hoofdonderwijzeres had behaald, hem tot grote steun geweest. Hij heeft met
zijn vrouw en oudste zoon tot aan de Japanse inval in 1942 veel tot de ontwik-
keling van de Indische samenleving bijgedragen, zowel op wetenschappelijk
gebied, als op dat van maatschappelijk ontwikkelingswerk. Vanwege haar niet
aflatende inzet voor het inlandse onderwijs, werd zijn vrouw het ridderschap
in de Orde van Oranje-Nassau deelachtig.

Van de dag af dat hij voet zette in Indië tot aan de Japanse inval, wijdde hij
dagelijks aandacht aan de studie van het Soendanees, zulks ter verkrijging van
beter begrip van de inlandse cultuur.

Wat de door prof. Boomstra gedurende de jaren 1942-1945 ondergane inter-
nering in een Bandoengs concentratiekamp betreft, valt uit de herinnering van
vele kampgenoten het heel bijzondere feit op te tekenen dat hij in die jaren
zowel leerling was (bij de diverse door hem in het kamp ter hand genomen
studies) als ook leraar voor de velen die zich toen verder wilden bekwamen in
de wiskunde.

In 1946 is prof. Boomstra als weduwnaar met zijn oudste zoon teruggekeerd
naar Nederland, alwaar hij zich vestigde in 's-Gravenhage. Sindsdien is hij
enige jaren werkzaam geweest als hoogleraar aan de Technische Hogeschool in
Delft, en daarna als studentendecaan aan die instelling.

Na zijn pensionering kreeg hij alle tijd zich aan zijn hobby's te wijden.
Naast wiskunde waren dat: geschiedenis, talen en literatuur (op tachtigjarige
leeftijd wist hij nog de Griekse tekst van de eerste bladzijde van Xenophoon's
Anabasis uit het hoofd te citeren). Tegelijkertijd ving hij aan 'Pikova Dama'
van Poeshkin - bij wijze van oefening - uit het Russisch te vertalen, hetgeen
hij in slechts enkele maanden voltooide. Hij was een ware erudiet. Zo las hij
o.a. 'Don Quyote' in het Spaans, en de 'Divina Commedia' in het Italiaans.

In Nederlandsch-Indië was hij jarenlang voorzitter van de Alliance
Francaise, zowel van de afdeling Bandoeng, als van de afdeling West-Java.
Tijdens zijn beroepsleven is hij begiftigd met het ridderschap in de Orde van
de Nederlandsche Leeuw en, vanwege zijn niet aflatende streven tot de verbrei-
ding van de Franse cultuur in Nederlandsch-Indië, met de Etoile Noir.

S.G. ALBERDA
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IIAAIJE FEIKES

timmerman te
IJsbrechtum,

aangenomen als
lidmaat ald.

1-8-1755

overl.
IJsbrechtum dec.

1801

HILTJEJANS
VAN DIJK

dr. van Jan
Andries en Jitske

Meinders

ged. Ferwerd
15-11-1739, overl.
Sneek 8-12-1828

tr. IJsbrechtum 10-11-1765

GF.RRIT JANS
LANTINC

zn. van Ja(a)n
Gerrijts en Tettje

Dirks

winkelier te
Bozum

geb. Rien
26-5-1774, ged.

Bozum 5-9-1785,
overl. Goënga

7-12-1853

DIRKJEN
WILLEMS

KOOPMANS

dr. van Willem
Tbekes en Trijntje

Bontjes

ged. Lutkewierum
13-1-1771, overl.

Goënga 30-8-1853

tr. Bozum 4-5-1794

FEIKE
SJOERDS
VAN DIJK

zn. van Sjoerd
Jans en Lijsbert

Feikcs

geb. Hommerts
20-3-1776, overl.
ald. 13-10-1805

tr. Hommerts 25-5-1797

FOLKERTJE
FOLKERTS
BRU1NSMA

dr. van Folkert
Sakes en Eclkjen

Alberts

LOUW
JOHANNES
RUDOLPHI

zn. van Johannes
Rudolphi en Afke

Louws

boer te Jutrijp

ged. Jutrijp
11-12-1774, overl.

ald. 19-9-1839

LEEU(W)KJE
ANNES TROMP

dr. van Anne
Pyters en Eelkjen

Joukes

geb. Hommerts
26-10-1776, overl.
Jutrijp 21-6-1840

tr. Jutrijp 6-5-1798

FEIKE HAIJES
BOOMSTRA

timmerman te Goënga

geb. IJsbrechtum
2-1-1778, overl. Goënga

19-5-1852

TRIJNTJE GERRITS
LANTING

geb. Bozum 2-2-1795
overl. Goënga 6-3-1870

SJOERD FEIKES
VAN DIJK

boer te Jutrijp

geb. Jutrijp 15-10-1799,
overl. Jutrijp 12-3-1863

EELKJEN LOUWS
RUDOLPHI

geb. Jutrijp 18-5-1801,
overl. Jutrijp 26-12-1882

tr. (1) Goënga 27-4-1806 Antje Tjipkes Okkema
tr. (2) Wymbritseradeel 12-6-1819

tr. Wymbritseradeel 29-6-1822

WILLEM FEIKES BOOMSTRA

timmerman te Goënga

geb. Goënga 23-5-1829
overl. Goënga 3-5-1885

LEEUWKJEN SJOERDS VAN DIJK

geb. Jutrijp 2-2-1827
overl. Goënga 15-5-1921

tr. Wymbritseradeel 8-6-1850

FEIKE WILLEMS BOOMSTRA
timmerman te Goënga

geb. Goënga 5-2-1852 overl. Goënga 14-1-1890
tr. Wymbritseradeel

PROF. DR. WILLEM

geb. Goënga 19-3-1882 overl. 's-Gravenhage 20-9-1972 onderwijzer te Blokzijl en
Rotterdam, Leraar HBS te Rotterdam, hoogleraar TH te Bandoeng, in 1946
gerepatrieerd, gaf vervolgens nog enige tijd colleges aan de TH te Delft, alwaar benoemd
tot studentendecaan

Samenstelling: S.G. Alberda
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ALBERT
GERRMTS

zn. van Gcrrijt
ldses en Lijsben

Gerbens

boer te
Scharnegoutum

en
Sijbrandaburen

ged. Oosthem
23-11-1727, overl.
Sijbrandaburen

12-2-1807

MAUCKE
GERBENS

dr. van Gerben
Jenties en Beitske

Doedes

ged. Poppinga-
wier 14-12-1732,
overl. Sijbranda-

buren in 1787

tr. Deersum 23-4-1753 (Paasmaandag)

WILLEM
GERBENS

zn. van Gerben
Gerrils en

Dirkjen Willems

boer op
'Sjaerdema'

onder Speers

ged. Goënga
6-9-1743, overl.
ald. 26-8-1808

EEKE
EIBERTS

dr. van Eibert
Sytzes en Minlje

Hessels

ged. Goënga
17-12-1746

RIDSERD
SYBRENS

AARDEMA

zn. van Siebrcn
Goitsens en Anlie

Wytzes

boer, koopman
en arbeider

geb. Lippen-
huizen ca. 1733,
overl. Beetster-
zwaag 27-8-1817

TRIJNTJE
JANS

geb. Opeinde ca.
1730, overl. verm.
Deersum 6-4-1806

tr. Lippenhuizen 20-5-1764

TJALLINC
PIETERS
DE BOER

zn. van Pieter
Lieuwes en Elbrig

Tjallings

boer te
Offingawier

geb. Offingawier
11-9-1746, overl.

Goënga 20-1-1820

ANTJE
JANS

dr. van Jan Aukes
en Tjaltje Jans

geb. Akkrum ca.
1754, overl.

Sijbrandaburen
3-8-1838

tr. Offingawier 24-5-1778

IV/5

SJOERD ALBERTS
ALBERDA

boer te Sijbrandaburen,
Goënga en Gauw

geb. Scharnegoutum
1766, overl. Gauw

30-9-1828

MINTJE WILLEMS
HOEKEMA

geb. Goënga 13-10-1772,
overl. Gauw 26-7-1850

WYTSE RIDSERTS
BEETSTRA

boer, timmerman,
timmerknecht

geb. Olterterp okt. 1777,
overl. Deersum

13-11-1851

ELBRIG TJALLINGS
DE BOER

geb. Offingawier
18-4-1781, overl.

Deersum 20-10-1853

tr. Sijbrandaburen 9-9-1792 tr. Deersum 20-5-1804

WILLEM SJOERDS ALBERDA

boer te Goënga

geb. Sijbrandaburen 7-6-1795
overl. Goënga 8-8-1872

TRIJNTJE WIJTZES BEETSTRA

geb. Oldeboorn 1-10-1816
overl. Goënga 12-12-1883

tr. (1) Wymbritseradeel 13-5-1826 Antje Pieters Speerstra
tr. (2) Wymbritseradeel 24-6-1843

MAAIKE WILLEMS ALBERDA

geb. Goënga 20-12-1856
12-6-1880

overl. Goënga 7-5-1939

BOOMSTRA (RNL, O. de l'Etoile Noire)

tr. Hillegersberg 10-8-1909 Erzina Jeannette Quërngester (dr. van Gijsbertus Jan Willem
Quërngester en Gerdina Klomp) geb. Veenendaal 3-1-1878, overl. Batavia 5-9-1945
aanvankelijk werkzaam bij het onderwijs, later actief in sociale werkzaamheden, o.a.
voorzitster van de Van Deventer Vereniging (opleiding voor Inlandse onderwijzeressen)
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POTMA

afstammelingen van Sneker pottenbakkers

door P.J.M. WUISMAN

Toen de bijna zestigjarige Klaas Jans op 24 december 1811 te Sneek voor de
Maire verscheen om een familienaam voor hem en zijn kinderen officieel te
laten vastleggen, nam hij die van Pottna aan. Dat was een begrijpelijke keuze:
de naam bestond wellicht al in de volksmond. Immers, Klaas was een telg uit
een pottenbakkersgeslacht en zal wel 'zoon van de pottenbakker' zijn genoemd
of gemakshalve afgekort 'zoon van de Pot' en dus in het Fries 'Potma'. Het
achtervoegsel 'ma' heeft de betekenis van zoon.

Hoewel de doopinschrijving niet werd gevonden, weten we uit zijn overlij-
densakte dat Klaas omstreeks 1752 te Sneek moet zijn geboren als derde van de
vijf kinderen van Jan Klazes, pottenbakker, en Doet je of Doute Sipkes.

Klaas Jans, zelf ook pottenbakker, ging te Sneek in ondertrouw op 25 juli
1782 en huwde op 12 augustus van dat jaar met zijn plaatsgenote Taatske
Watses Galama, dochter van Watze Galama en Geertruyd Annes van der
Meulen. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren: Jan, Watse, Antoon,
Geertruyd, en Gerhardus, die allen bij de eerder genoemde akte van naamsaan-
neming de naam Potma kregen. Dit gold ook voor de kleinzoon Klaas, een
zoon van Watze.

Taatske Watses Galama overleed te Sneek op 15 augustus 1820; Klaas Jans
Potma overleefde zijn vrouw zeven jaar en stierf, eveneens te Sneek op 19
maart 1827. De oudste zoon Jan Klaasz. Potma, gedoopt te Sneek op 26
december 1786 werd ook weer pottenbakker, doch niet te Sneek: hij vertrok
naar Bolsward.

Dat de elkaar afwisselende voornamen Jan en Klaas tot in onze eeuw voor-
kwamen in de familie Potma, moge blijken uit de volgende stamreeks:
1. Jan Klazes
2. Klaas Jans Potma (ca. 1752-1827).
3. Jan Klaasz. Potma (1786-1827).
4. Nicolaas Jans Potma (1816-1859).
5. Johannes Nicolaas Potma (1843-1876).
6. Nicolaas Johannes Potma (1871-1946).
7. Johannes Michael Potma (1898-1962).

(met dank aan de heer W. Pasveer te Leeuwarden voor zijn assistentie) •
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— Regeer Ing der Stad SN'EEKï

V.oor oen Jaarc 1776.

Mr. Adrianus Bergsma. 1773
Jurrien'Nyland. . 1774
Johanncs Lcoxma. 1775
'Class Gosliga. ' 6

•Eling Carftcn. ' 177 3
Uldrik. Schraagsma. 1774
Baukc Haan dra. ' 1.775
Syds Olderrdorp. 177Ó

f
Jofeph Noyon. 1773

• Pyter Nyfloot. ' 1775

Secretarie.,
Mr. Eco Wende. .-. . ' 1764

• XXXVI. Vrocdfchappcn.

Godert Bom. 3735
Rcinder Menfonides. 1742

Air. AdrinnusBcrc:srna. 1742
Uldrik Schrr.-i.Tsma. 1743
Symen de Lover. 17J.4

lia-

Pagina (98) op ware grootte uit 'Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de
Vereenigde Provinciën, Met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de
Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Ressort van de
Generaliteit, Voor den Jaare 1776', uitgegeven te Amsterdam in 1776 door Petrus Schouten en
Reinier Ottens.

Op pagina (99) van dit boekje staan nog de hiernavolgende vroedschappen (dertig personen, één
naam ontbreekt) met het jaartal van hun ambtsaanvaarding:
Haring Lynslager 1745, Hans Boelens 1745, Gerardus Frankena 1746, Lowys Olivier 1747, Mar-
tinus Oeneides 1750, Jan van der Nagel 1751, Claas Gosliga 1752, Jan Adema 1752, Jurrien Nyland
1752, Yge Mollema 1753, Decken Coops 1755, Ype Staak (Rentemeester van de Stad) 1756,
Johannes van der Meuten 1757, Hylke van der Werff 1757, Gerloff Wiersma 1758, Gerrit Gorp
1759, Johannes Looxma 1759, Ruird Radersma 1761, Bauke Haanstra 1761, Rients Hoppers 1761,
Pyter Minnema 1761, Tosyn Flink 1762, Pyter Ny sloot 1767, Martinus Gaikema 1768, Joseph
Noyon 1769, Syds Oldendorp 1771, Eling Carsten 1771, Heeble Swanenburg 1773, Wyger Rei-
nouds 1774, Thomas Gongryp 1775.

GensNostraXLVlII(1993) 223



WHXEM HIJLCKES (HOOGEVEEN) 'HOGEROP'

door ANTONIA VELDHUIS

Het leuke van een hobby als genealogie is dat je naar keuze alleen, of met
meerdere mensen kunt werken. Vroeg of laat kom je in publikaties voorouders
tegen die ook bij jou in de kwartierstaat voorkomen en je kan dan met de
auteurs contact opnemen en gegevens uitwisselen. Bij diverse voorouders had
ik dat geluk al vroeg en ik heb daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Sommige kwartieren zijn erg ver teruggevoerd, waaronder die van de ouders
van het echtpaar Petrus Antonides (geboren Britsum 4 augustus 1657, predi-
kant te Aalsum 1684-1697 en te Rauwerd 1697-1736, overleden aldaar 9 mei
1738) en Trijntje Verhoeck (gedoopt Leeuwarden 17 juni 1668). Via Trijntje's
grootmoeder van vaderskant, wordt de afstamming zelfs tot Karel de Grote
opgevoerd. Des te opvallender is het dat ik in alle gupubliceerde kwartierstaten
waarin men de grootouders van moederskant zou verwachten, slechts de naam
van de grootvader vond: Wülem Hylckes Hoogeveen.

Wanneer vele doorgewinterde genealogen, in zeer vele publikaties, niet meer
opvoeren dan dat, twijfel je als beginnend genealoog — ik doe dit werk pas
sinds 1989 - er niet aan dat er niet méér over Willem Hylckes te vinden zou
zijn. Tot ik bij toeval - en ik heb ontdekt dat er vele (grote) vondsten door het
toeval aan het licht komen - in het Hof Provinciaal (band EEE 5, f. 118) een
testament uit 1679 tegenkwam van Willem Hijlckes Hoogeveen en zijn vrouw
Annetien Ottes van der Wijngaerdt. Dit testament doorlezend, waarin de enige
Hoogeveen-erfgenaam een aangetrouwde nicht is, deed mij vermoeden dat
Annetien niet de eerste vrouw van Willem kon zijn. Dat bracht mij er toe te
onderzoeken of er echt niet méér over Willem te vinden zou zijn; dat bleek wel
degelijk het geval!

Willem Hylckes blijkt afkomstig te zijn van Kollum. Op 11 april 1642 trouwt
hij in Leeuwarden met Trijntje Sijdses, van Leeuwarden. Op 6 september 1674
trouwt hij met de bovengenoemde Annegien en op 7 januari 1683 met Brechtje
Gaeles, van Leeuwarden. Alleen bij zijn derde huwelijk wordt de familienaam
Hoogeveen gebruikt. Bij de eerste huwelijksinschrijving staat dat hij brouwers-
gezel is, in 1649 staat hij als lakenkoper te boek en later is zijn beroep steeds
ontvanger der boelgoederen in Leeuwarden. Hij komt in zeer veel akten voor,
vaak als geldschieter.

Een saaie opsomming van akten wil ik voorkomen: deze zijn in de eenvoudige,
doch doeltreffende kaartenbakjes van het gemeentearchief gemakkelijk te
vinden onder Willem Hylckes en Willem Hylckes Hoogeveen. Op de laatste
naam blijken slechts twee verwijzingen naar akten te zijn. Ook in de consent-
boeken en in het overlijdensregister wordt de achternaam nooit gebruikt. De

224 Gtns Nostra XLVIII (1993)



inschrijving als burger van Leeuwarden op 31 oktober 1643 is ook slechts onder
patroniem.

Willem Hijlckes en zijn eerste vrouw Trijntje Sijdses krijgen vier dochters,
waarvan ik alleen de doop van Rinske en Saapke heb kunnen vinden.
In vermoedelijke volgorde van geboorte zijn dat:
- Jancke Willems Hoogeveen, geb. tussen 1643 en 1648, tr. Leeuwarden 12-

12-1665 Andries Verhoeck, zijdehandelaar uit Den Haag, zoon van Pieter
Verhoeck en Anna van Nes.
Jancke overlijdt tussen december 1679 (doop dochter Jancke 12 dec.) en 10 maart 1681. Gezien
de vernoeming van het kind naar de moeder, zal Jancke Hoogeveen vlak na de geboorte ervan
zijn overleden.
Andries Verhoeck gaat een tweede huwelijk aan in de Waalse kerk te Leeuwarden op 24 maart
1681 met Judith du Chart, weduwe van Jan Thain Jenecot.

- Saapke Willems Hoogeveen, ged. Leeuwarden 1-9-1652, tr. ald. 15-8-1674
Nicolaus Bavius, secretaris van Dantumadeel.

- Rinske Willems Hoogeveen, ged. Leeuwarden 5-8-1655, tr. ald. 11-12-1675
Wijbrandus Heems, deurwaarder bij het Hof van Friesland.
Op 11 april 1692 doet Rinske Willems Hoogeveen in de plaats van haar overleden echtgenoot
rekening en verantwoording van zijn administratie als voogd over de kinderen van haar zuster
Jancke.

- Catarina Willems Hoogeveen, tr. Leeuwarden 23-11-1678 Otto Cramers,
koopman te Amsterdam.
Otto is een neef van Annetien Otten van der Wijngaardt. Met zijn zuster Susanna Cramers
(gehuwd met notaris Zacheus Abbema) is hij erfgenaam van Annetien Otten, die Catarina
Hoogeveen bedenkt met haar 'seven steende diamanten ring'.

Terug naar Willem Hijlckes (Hoogeveen).
Als koper van woningen en grond komt hij in diverse akten voor, steeds onder
patroniem. Die aankopen blijven niet beperkt tot Leeuwarden. Ook o.a.
diverse stukken veen bij Drachten en huizen in die plaats worden zijn
eigendom.

Een bijzonder aardig voorval (om te lézen, het slachtoffer zal er minder over
te spreken zijn geweest) over Willem Hijlckes vond ik in de Civiele Sententies.
Op 29 mei 1685, 's-avonds om ongeveer half 6, wordt er bij Willem aangebeld.
Het is de heer Albertus Voocht, die binnengelaten wordt door de dienstmaagd
Aat Aanes. Willem loopt hem in de gang, tot voorbij het kantoor, tegemoet.
In plaats van de waarschijnlijk verwachte begroeting begint Voocht hem toe te
roepen 'du bist een schelm'; dit tot enige malen toe. Later getuigen de klerk
Christiaan en de dienstmaagd dat ze ook gestommel hoorden en de woorden
van Willem: 'Siet, de keerl slaat mij in mijn eijgen huijs'. Tot ver na Willems
dood wordt deze kwestie door zijn kinderen voortgezet, evenals enige zaken
over te weinig ontvangen boelgoedspenningen.

Willem is in Leeuwarden overleden. In het begraafregister vinden we de
volgende inschrijving (Westerkerk):

tt(~v&X~ VOV'

, s , , V • • - °
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Op 11 oktober 1688 wordt Willem begraven in de Westerkerk. Hij woont bij
zijn overlijden bij de Meelbrugge. De 'rode wezen' van het Oud Burger Wees-
huis volgen de stoet naar zijn laatste rustplaats. Zij doen dat ook op 4 februari
1668 wanneer Trijntje Sijdses 'de vrou van de ontvanger Willem Hijlckes, bij
de Vischmarckt' wordt begraven.

Het zoeken naar de ouders van Trijntje Sijdses heeft (nog) niets opgeleverd.
Mogelijk is er een connectie met Jan Sijdses, de latere burgemeester van Leeu-
warden, die een paar dagen vóór Trijntje overlijdt en ook door de rode wezen
naar zijn laatste rustplaats wordt begeleidt. Mogelijk is er ook een connectie
met Jacob Sijdses. Met beide mannen zijn diverse keren zaken gedaan.

Vlak na het overlijden van Willem wordt op 12 november 1688 inventaris in
het sterfhuis opgemaakt: een 66 pagina's lange beschrijving van meubilair,
kleding, tientallen obligaties, huizen en landerijen. Van de boedelscheiding die
daarna op 30 januari 1690 wordt opgemaakt, zijn alleen enige extracten
bewaard gebleven. De weesboeken waarin de verdeling oorspronkelijk stond,
zijn verloren gegaan (deze ontbreken van 1665 tot 1691).

Bij de scheiding zijn aanwezig: Nicolaus Bavius, oud-secretaris van Dantu-
madeel, voogd en voorstander over zijn kinderen bij wijlen Saapke Willems
Hoogeveen, Rinske Willems Hoogeveen met haar echtgenoot de oud-deur-
waarder Wijbrandus Heems en Katharina Willems Hoogeveen met haar echt-
genoot Otto Cramers, 'schriever van een compagnie'. Voorts zijn aanwezig:
Trijntje Verhoek met haar echtgenoot, de predikant Petrus Anthonides, Petrus
Verhoek secretaris van het Tuchthuis, Auckjen Verhoek met haar man, de
advocaat Sijbrandus Kartius, en Valerius van Thuinen als curator over Anna,
Maria en Janke Verhoek, kinderen van wijlen Jancke Willems Hoogeveen en
wijlen Andries Verhoek.

Enige getallen uit een extract: bij verkoop brengt het huis op de Meelbrugge
3200 Carolus-guldens op, dat op de Broll 1500 Carolus-guldens (beide in Leeu-
warden) en die in Noorderdrachten respectievelijk 2700 en 1900 Carolus-gul-
dens.

Tot nu toe werden alle gegevens gevonden op het gemeentearchief in Leeu-
warden, maar omdat Willem Hijlckes van Kollum afkomstig was, moest ik
voor verder onderzoek naar het Rijksarchief. Daar had ik geluk, want een
groep vrijwilligers (Freonen fan de Archieven genaamd) is bezig de autorisaties
te klapperen; Kollumerland was op deze wijze al verwerkt. Alweer een geluk-
kige vondst: de moeder van Willem Hijlckes overlijdt als hij nog jong is, want
op 4 februari 1623 worden Jacob Lijuwes te Munnekezijl en Hero Jellama,
notaris en postulant te Kollum, als curatoren benoemd over Willem Hijlckes,
zoon van (wijlen) Jantjen Willemsdr. bij Hij/cke (Feddrix). Het doorlopen van
de weesboeken van Kollumerland leverde een boedelbeschrijving van twaalf
bladzijden op.

De beschrijving begint met een paar bladzijden vol winkelwaren: stoffen,
garen en lappen. Daarna volgt de inboedel, zoals bedden, kleren, tin, pannen
en houtwerk, gevolgd door 'in- en uitschulden'. Bij het laatste wordt ook het
loon van een dienstmeid genoemd en de vermelding: 'Hijlcke verclaert an den
armen betaelt te hebben vijftich caroli guldens, bij 't kijnts moeder den armen
besproken'.
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Bij de kleren van de moeder worden o.a. genoemd: '3 rocken, 3 wollen
cragen, 6 paar groene halve mouwen, 6 rode borstrock, 6 paer hosen'. Een
halve bladzijde wordt besteed aan een kledingstuk dat door Jacob Luijwes en
vrouw aan Hijlcke's moeder zou zijn beloofd, hetgeen deze ontkennnen.

Op 17 juni 1623 vindt op verzoek van de grootmoeder van het kind, Trijn
Jans, de scheiding plaats. Omdat de curatoren en Hijlcke Fredricks het niet
eens worden, roepen zij de hulp in van collega-lakenkopers van Hijlcke. Alles
zal bij elkaar blijven, waarbij een bedrag van 1166 Carolus- guldens en 2
stuivers voor het kind wordt gereserveerd. Daarboven krijgt die 'twie kijndere
penningen metten silveren ketten, die het voorschreven kijndt om den hals
draeght'. De kwestie van het hiervóór genoemde kledingstuk wordt ook weer
even aangehaald met het weerwoord van Jacob dat ook Hijlcke zijn vrouw een
nieuw 'jackje' had beloofd, zonder deze belofte na te komen. De oplossing van
dit vraagstuk blijft wat onduidelijk.

Willem krijgt al vrij snel als stiefmoeder zekere Hebeltje Feddricksdr..
Spoedig daarop krijgt hij een halfzusje Doedtje (geboren in 1627) en een half-
broertje Feddrick (geboren in 1628). In 1637 wordt er nog een halfzusje
geboren, Hebeltje; bij haar geboorte of vlak daarna, overlijdt Willem's stief-
moeder Hebeltje Feddricks.

Ook nu wordt er inventaris opgemaakt en wel op 6 juni 1640. Hierbij wordt
verwezen naar de op 12 maart 1639 door de magistraat van Dokkum verrichte
scheiding van de goederen van wijlen de moeder van Hijlcke Feddricks. Hijlcke
wordt in deze scheiding erfgenaam voor één-achtste deel genoemd.

Hijlcke Feddricks gaat in 1640 een derde huwelijk aan met Bauck Reijners.
Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren: Reijner in 1641, Jan in 1645 en
Jacob in 1649.

Op 16 juni 1665 wordt Hijlcke Feddricks benoemd tot curator over de kin-
deren van zijn dochter Doedtje, maar al op 3 juli wordt hij op verzoek van de
grootmoeder van vaderszijde vervangen door Hermannus Hiddes. De reden
hiervoor wordt niet genoemd.

Op 15 oktober 1666 wordt Jan Tjeerds benoemd tot curator over de weeskin-
deren van de kruidenier Hijlcke Fedriks bij Bauck Reijners 'om met de vordere
erfgenamen te procederen tot scheijdinge en delinge'. Deze scheiding vindt
plaats op 17 en 18 oktober 1667 (Weesboek Kollummerland, f. 118-132). Het
huis 'op 't oost van de pijp op 't zuijd van de straat in Collum' blijft gemeen-
schappelijk en ieder krijgt 600 gulden, 13 stuiver en 10 penningen.

Om nog wat 'hogerop' te komen hebben we alvast de in de akte van 1623
genoemde naam van de grootmoeder van Willem Hijlckes Hoogeveen: Trijn
Jans. In deze akte wordt niet gezegd of Trijn de moeder van Hijlcke Feddricks
of van Jantjen Willemsdr. is. Hoewel klappers erg gemakkelijk zijn, is de naam
Trijn Jans dat niet. Tientallen keren komt die voor. Bij het doornemen van de
klappers kwam ik een Trijn Jans tegen, die in 1616 met Jacob Luijwes was
getrouwd, de latere curator over Willem Hijlckes. Dat bracht me ertoe om de
akte nog eens goed te lezen, want ik had eerder geen aandacht geschonken aan
het door Jacob Luijwes en zijn (niet met naam genoemde) vrouw beloven van
'een nieu hoijkes laken' aan Jantjen Willems. Toen ik had ontdekt dat Jacob
Lurjwes met een Trijn Jans was getrouwd, werd dat anders. Je geeft of belooft
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toch niet zomaar aan een vreemde een kledingstuk? Het lag dus voor de hand
dat onze Trijn en de vrouw van Jacob dezelfde waren.

Doornemen van de weesboeken van Kollumerland geeft een boedelbeschrij-
ving van 29 oktober 1616 van Trijn Jans, thans hertrouwd met Jacob Luijwes,
weduwe van Willem Watzis Engelsman. Trijn heeft een dochter van ongeveer
13 jaar, Jantjen genaamd, en één van ongeveer 6 jaar, luisterend naar de naam
Rebecka. Dochter Jantje Willems is de moeder van Willem Hijlckes (Hooge-
veen).

We kennen nu dus de naam van de grootmoeder van moeders kant van
Willem Hijlckes Hoogeveen (is: Trijn Jans); maar hoe heette dan zijn groot-
moeder van vaders kant? Zij moet worden genoemd in de boedelscheiding voor
de magistraat van Dokkum. Na veel gezoek blijkt deze te vinden te zijn in de
recesboeken van Dokkum, niet op 12 maart, maar op de 13de. Hijlcke Fedde-
ricks, zijn broers Andries, Romcke en Jan, en zijn zusters Antje, Froucke,
Aecht (overleden) en Agnieta (overleden) zijn elk voor één-achtste deel erfge-
naam van hun moeder Saepke Romckes. Er staat een verwijzing in — zonder
datum - naar een inventarisatie. Die is te vinden in het inventarisboek van
Dokkum en blijkt op 12 januari 1639 te zij opgemaakt ten sterfhuize van Saep
Romckes, weduwe van Feddrik Andris. Elk kind krijgt 1102 Carolus-gulden,
10 stuiver en 12 penningen plus één-achtste part in een obligatie op Douwe
Bockes. De akte wordt door Hijlcke en Jan voorzien van een handtekening,
terwijl Andries, Romcke en Antje ieder een merk zetten.

Het is niet onwaarschijnlijk nog vroegere voorouders te kunnen identificeren,
want zowel de weesboeken van Kollumerland als die van Dokkum beginnen ver
vóór 1600, maar voorlopig laat ik het hier bij.

Hoewel de meeste artikelen beginnen met de oudst gevonden stamvader of
-moeder, heb ik dit artikel geschreven zoals ik bij het zoeken te werk ben
gegaan. Er blijkt uit hoe je geluk kunt hebben door een toevalsvondst (het
testament van de vrouw van Willem Hijlckes Hoogeveen) en hoe je pech kunt
hebben (wel over een datum beschikken, maar het betreffende archiefstuk
ontbreekt). Af en toe overlappen periodes elkaar en is het verhaal misschien
wat moeilijk te lezen. Toch hoop ik met al het bovenstaande de lezers een
plezier te hebben gedaan. •
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DE AFSTAMMING VAN ENKELE 18de-EEUWSE BUMA'S
IN FRANEKER EN HARLINGEN

door dr. T. J. BUMA

Inleiding
Toen wij meer dan dertig jaar geleden begonnen met een systematisch genealo-
gisch onderzoek in Friesland naar families met de naam Buma, bleek al spoedig
dat de meeste personen die deze naam rond 1811 droegen, behoorden tot enkele
families die we naar de plaats van herkomst hebben genoemd, zoals: de
Abbega-ster Buma's, de Beetgummer Buma's, de Buma's van Achtkar-
spelen1'2-3. Een onderlinge verwantschap tussen deze families kon niet worden
aangetoond.

Het meest verbreid was de rijke familie van eigenerfde boeren in de vroegere
grietenij Wymbritseradeel, in bezit van ondermeer twee stemdragende boeren-
plaatsen in Abbega. De oudste generaties hiervan werden beschreven door A.
de Vries4.

Hoewel het aantal personen in Friesland dat deze naam droeg relatief klein
was, kwamen we bij het raadplegen van archiefstukken in het Rijksarschief te
Leeuwarden toch geregeld Buma's tegen die we niet in verband konden brengen
met dergelijke families; dat is zelfs nu nog zo, zij het sporadisch.

In het boekje Buma's in Friesland* dat in kleine oplage in 1983 verscheen en
beoogde de stand van zaken op dat moment weer te geven, hebben we derge-
lijke personen of fragmenten van genealogieën vermeld in een hoofdstuk
'Andere verspreide gegevens'. Daaronder waren in Franeker Albertus Buma,
theologisch student, de notaris Wopke Ates Buma die in 1721 zegelde met het
wapen van de Abbega-ster Buma's en zekere Jouke Andries Buma.

In Harlingen troffen we aan de zilversmid Sybout Sybouts Buma die tevens
hopman was en wiens wapen, dat van de Abbega-ster Buma's, nog te vinden
is op een wapenbord in het stadhuis van Harlingen (1753). Naar we veronder-
stelden' was Wopke Sybouts Buma, rond 1740 burgemeester van Harlingen,
zijn broer en waren beiden kinderen van de gortmaker Sybout Wopkes, van
Franeker. Gezien het gevoerde wapen en de voornaam Sybout was een afstam-
ming van de Abbega-ster Buma's voor de hand liggend. Maar de vraag was
hoe? Later in deze eeuw troffen we in Harlingen nog de familienamen Buma
van Hazenbroek en Buma van Aardenburg aan.

Tot slot vermeldden we nog een meester-bakker Jan Sipkes Buma die vanaf
1732 vroedsman was te Harlingen, en een Antie Uilckes Buma die in 1713 te
Franeker trouwde met de timmerman Jacob Hendrix.

Inmiddels hebben we enkele van deze genealogische vragen opgehelderd en
de oplossingen worden in de volgende paragrafen weergegeven. Eens te meer
kan men daaruit constateren hoezeer men hechtte aan deze familienaam. Vele
malen werd de naam ook via de vrouwelijke lijn doorgegeven. Waarom, is niet
duidelijk geworden, maar wel dat men vroeger in Frieland een familienaam
meestal niet zomaar aannam. Er waren veelal 'historische gronden'.
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De afstamming van Sybout en Wopke Sybouts Buma*
Sybout en Wopke Sybouts Buma zijn inderdaad kinderen van Sybout Wopkes
Buma, gortmaker op het Vliet te Franeker, die enige jaren na de geboorte van
zijn kinderen overlijdt, evenals zijn vrouw. Volgens het weesboek van Franeker
uit 1694 wordt hun oom Sijmon Beelsma, 'conrector der stede Harlingen',
benoemd tot curator. Zodoende belanden Sybout en Wopke in Harlingen6.

De sleutel tot de oplossing van het probleem van de afstamming van deze
Buma's werd geleverd door J. Oostra7, die in een familieboek over de Hoi-
tinga's vermeldde dat Lolck Wopkes Buma die in april 1683 te Tjerkwerd
trouwde met Douwe Douwes Hoitinga, een dochter is van Wopke Ates Buma
en Rinck Hommes. Dit laatste is niet juist omdat niet Wopke Ates, maar Rinck
Hommes de naam Buma droeg.

Inmiddels werd door H. A. Zeinstra8 in een artikel over de Homminga's ook
een passage aan dit echtpaar, dat zich in 1643 in Franeker vestigde, gewijd.
Blijkens een proces voor het Hof van Friesland9 maakt in 1673 Rinck (Rinst/
Rints) Hommes aanspraak op een deel van de erfenis van Elingh Douwes
Bangma, mederechter van Wonseradeel en wonend te Tjerkwerd, die op 22
april 1610 te Bolsward trouwde met Antie (Ancke) Hommes, van Oudega.
Beiden overlijden in 1653 en worden begraven te Tjerwerd (grafsteen). Zij is,
ondanks het nogal grote leeftijdsverschil, waarschijnlijk een (half)zuster van
Rinck Hommes, dus een dochter van Homme Birdes (Buma) die driemaal
trouwde (Inventarisatie 161410).

Een tweede aanwijzing voor deze familierelatie is dat ook een Bote Burdes
te Koudum aanspraak maakt op een deel van de erfenis. Deze is een zoon van
Burde Hommes (Buma) die we reeds noemden in een vroeger artikel1, en die een
broer geweest moet zijn van eerdergenoemde dames. Hun vader Homme
Birdes, wordt voor het eerst genoemd in 1606, wanneer hij, samen met zijn
zuster Rieme Birdedr. en zijn zwager Nanne Lieuwes, zijn broer Sibolt Birdes
assisteert, wanneer deze tot curator wordt benoemd over Birde en Yege Wopc-
kezonen, de kinderen van zijn zuster Riemen.

Vanaf 1616 komt Sibolt Birdes veelvuldig voor met de familienaam Buma.
Volgens het stemcohier van Wymbritseradeel uit 1640 is hij een rijk man, want
hij bezit verschillende boerenplaatsen in deze grietenij (zie hoofdstuk: De
afstamming van Joucke Andries Buma). Zijn broer Homme Birdes is aanzien-
lijk minder welvarend. Volgens hetzelfde stemcohier is deze in 1640 slechts
meijer van de boerenplaats Oudega no. 16. Volgens het hypotheekboek van
Wymbritseradeel woont hij in 1612 daar ook al met zijn vrouw Trijn
Olphertsdr. Hij leent in 1610 driehonderd Carolusgulden van Haringh Willems
en Aelcke Dirxdr., 'echteluyden onder de klokslag van Sneek'; enkele weken
later leent hij nog eens zeshonderd goudgulden van de gebroeders Bocke en
Tiete Pierszonen, te Abbega12'13. Overigens worden beide schulden in april/mei
1624 afgelost. Homme Birdes zijn we nergens tegengekomen met de familie-
naam Buma.

De ouders van Sybolt (Sibolt) en Homme Birdes zijn Birde Sybolts en Anna
NN die volgens de rentmeestersrekeningen in 1559/60 land verkopen te

* Met medewerking van H.A. Zeinstra.
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Koudum en in 1561/62 een halve boerenplaats kopen in Abbega4. Hun voorou-
ders wonen waarschijnlijk al in 1511 te Oudega in Wymbritseradeel (Register
van den Aanbreng): 'Sibolt Birdazin mei syn vader broer ende susteren eijge-
nerffd in dessen landen'.

I. Homme Birdes (Buma), geb. ca. 1565, boer en dorpsrechter, in 1614 eigenaar
en gebruiker van een 'aangeërfde saete en landen' te Oudega (Wymbritsera-
deel), met 25 melkkoeien, daarnaast eigenaar van diverse stukjes land o.a. te
Koudum, volgens de inventarisatie van zijn bezit in februari 1614 n.a.v. het
overlijden van zijn tweede vrouw10, meijer van de stemdragende boerenplaats
16 te Oudega (Stemcohier, 1640), tr. (1) NN; tr. (2) Trijn Olpherts, overl. ca.
1612/13; tr. (3) 1613/14 Bauck Jelledr.i0.

Enkele kinderen:

1. Trijn Hommedr., overl. vóór 167914, tr. Bolsward 29-3-1607 Stoffel Fuyr,
van Exphord, soldaat onder Aysma.

2. Antie (Ancke) Hommedr. Buma, overl. Tjerkwerd 17-3-1653, tr. Bolsward
22-4-1610 Elingh Douwes Bangma, overl. Tjerkwerd 9-3-1653 (grafsteen
Tjerkwerd).

3. Burde Hommes, in 1640 eigenaar van plaats 95 te Koudum15, tr. Uylk
Siewes, van Gaastmeer16.

4. Tjaerd Hommes, in 1640 eigenaar van plaats 56 te Molkwerum15.
5. Rinck (Rinst/Rints) Hommedr., volgt II.

II. Rinck Hommedr. Buma, aangenomen op belijdenis Franeker 26-4-1645, tr.
vóór 1645 Wopcke Ates, schipper van Tjerkwerd, later gortmaker en winkelier
op het Vliet te Franeker, burger ald. 25-5-1643, overl. Franeker zomer 167717.

Uit dit huwelijk:

1. Lolck Wopckes Buma, overl. Tjerkwerd 23-9-1687, tr. (1) Wonseradeel
(gerecht) 4-11-1664 Sieucke Aukes Hommingas; tr. (2) Tjerkwerd april 1683
Douwe Douwes Hoitinga'', gedeputeerde van Wonseradeels zuiderzee-
dijken, overl. Witmarsum 4-7-1710, zn. van Douwe Hilles Hoitinga en
Hebel Feddes Siccama.

2. Hylk Wopckes, overl. vóór 17-9-167018, tr. Franeker (aangifte gerecht 11-3-
1665) Pyter Poppes, wolkammer, later (1679) koopman aldaar.

3. Ate Wopkes, ged. Franeker 1-1-1649, veerschipper op Bolsward, woont in
de Schoolsteeg te Franeker, overl. vóór 10-2-168019, tr. Franeker 19-4-1677
Ljuetske (Luitske) Hinnes. Zij tr. (2) Franeker 24-11-1681 Petrus Altena,
procureur aan de Korenmarkt aldaar.
Uit dit huwelijk:
a. Wopke Ates Buma, ged. Franeker 17-1-1678, in 1682 onder curatele van zijn stiefvader,

overl. Franeker juli 1732. Hij is klerk van Matthijs van Idsinga, secretaris van Barradeel
(register op de huwelijken d.d. 9-11-1701), koopt onroerend goed in die grietenij, woont
o.a. te Harlingen en wordt op 25-9-1706 aangesteld tot notaris te Franeker, waar hij een huis
koopt in de wijk tweede Oost op nr. 115, dat hij verhuurt aan T. Starringa (Reëelcohier 1711
en 1725).
In Franeker vonden we geen huwelijk en kinderen. Ook op de lidmatenlijsten van de NH
gemeente aldaar komt hij niet voor. Waarschijnlijk woont hij lange tijd niet in Franeker.
Zijn niet onaanzienlijk bezit wordt geërfd door zijn halfbroer ds. Nicolaus Altena20.
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4. Sybrig, ged. Franeker 3-8-1651, overl. vóór 10-2-168019.
5. Homme Wopkes, ged. Franeker 23-4-1654, veerschipper op Bolsward,

overl. ald. ca. 1685, otr. Franeker 25-11-1680 Us Henderix, beiden wonen
op het Vliet. Zij tr. (2) Marssum mei 1686 Pijter Sijmens.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Franeker:
a. Hendrick, ged. 15-9-1681, overl. vóór 1686.
b. Rinske (Riem), ged. 28-5-1683.

6. Tiaerd, ged. Franeker 22-10-1656, overl. ald. vóór 10-2-168019.
7. Sybren Wopkes, ged. Franeker 4-4-1659, attest, naar elders per 24-3-1679,

gortmaker te Franeker, overl. ald. ca. 1686, otr. Franeker 6-4-1678 Mettie
Everts. Zij tr. (2) Wijnaldum 6-10-1687 Eelcke Sybes.

8. Sybout, volgt III.

III. Sybout Wopkes, ged. Franeker 5-2-1662, gortmaker te Franeker, aange-
nomen (NH) ald. 3-10-1685, woont met zijn vrouw 'op het Koudal', overl. vóór
16946 tr. Franeker 24-2-1684 Ydske Sybouts, overl. vóór 16946.

Uit dit huwelijk:

1. Sybout (Sibolt) Sybouts Bunta, ged. Franeker 8-11-1685, vertrekt in 1694
naar Harlingen6 en wordt ald. in 1698 leerling van meester-zilversmid Theo-
dorus Huigen, overl. in of na 1768.
Sybout wordt op 30 maart 1718 meester-zilversmid te Har-
lingen (gildeboek), waar hij blijft wonen tot na 1768. Hij
vervaardigt fraaie werkstukken, waarvan enkele nog in de
Friese musea zijn te bewonderen21.

In 1753 is hij ook hopman van de schutterij (wapenbord
in het stadhuis van Harlingen). In het Quotisatiecohier
(1749) wordt hij vermeld als 'welvarend' en bestaat zijn
huishouden uit twee volwassenen die belasting moeten
betalen. Of de tweede persoon zijn echtgenote dan wel zijn
huishoudster is geweest, is niet bekend. Een huwelijk
hebben we niet gevonden, evenmin als kinderen.

2. Wopke, volgt IV.

IV. Wopke Sybouts (Sibolts) Buma, ged. Franeker 6-10-1787, belijdenis Har-
lingen 19-4-1714, vroedsman ald. (1725, 1731), later burgemeester en dan
genoemd: Wopco Buma/Bouma2223, woont met zijn familie op de Rozen-
gracht te Harlingen (1755), tr. (1) Harlingen 16-1-1717 Leentie Jurgens Rosee;
tr. (2) Harlingen 1724/25 Johanna Willems Bedt (Beth), belijdenis 27-1-1724
als 'jonge dochter aan de Suyderhaven'.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Harlingen:

1. Giertie, volgt Va.
2. Idske, ged. 23-12-1731.
3. Elisabeth Buma, ged. 17-1-1734, belijdenis Harlingen 17-4-1755, tr. ald.

21-1-1759 Petrus van Fikkens, geb. Bolsward 3-1-1717, predikant te Ouw-
sterhaule, overl. ald. jan. 1797, zn. van Cornelis Fikken en Antje Pijtters.

4. Wopkje, volgt Vb.
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Va. Giertie (Geertje) Buma, ged. Harlingen 26-12-1725, verblijft enige tijd in
Amsterdam, otr.(l) Harlingen (gerecht; aangegeven door Sybout Buma, oom
van de bruid) 30-7-1757 Hans Jonas van Hasenbroek, hopman ald.; tr. (2)
Harlingen 1-10-1780 (beiden wonend ald.) Isaac van Ruth, ijkmeester bij de
admiraliteit van Friesland, wedr. van Cristina Steinsma.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Harlingen:

1. Wopko Buma, ged. 24-10-1758.
2. Siboutje Buma van Hazenbroek, ged. 17-3-1761, tr. (1) Harlingen 16-5-1779

Tjeerd Radsma jr.; tr. (2) Sintjohannesga 4-11-1781 Tjerk Jans Grevelink.
Uit het eerste huwelijk:

a. Giertje, ged. Harlingen 6-11-1779.

3. Willem Beth, ged. 8-1-1765.
4. Johanna Cornelia, ged. 31-3-1767.

Vb. Wopkje (Wopkie, Wobbina) Buma, ged. Harlingen 18-11-1736, belijdenis
ald. 17-4-1755, tr. Harlingen 25-9-1757 Cornelis Aardenburg, vroedsman, later
burgemeester van Harlingen.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Harlingen:

1. Sjoerd Aardenburg, ged. 16-4-1758, ingenieur en kaartmaker.
2. Itskï, ged. 22-4-1759.

Zij is waarschijnlijk Ida Aardenburg, tr. Wijnaldum 16-3-1783 Laurentius
Florisson, van Metslawier, predikant te Wijnaldum. Een van hun kinderen
is Wopco Siboldius Buma Florisson.

3. Antie, ged. 18-1-1761, jong overl.
4. Wopco Sybout Buma, ged. 7-2-1764.
5. Antje, ged. 9-3-1766.
6. Wopke Syboldus Buma, ged. 26-5-1767.
7. Sybout Buma van Aardenburg, ged. 1-5-1770, schoolmeester te Harlingen,

overl. ald. 22-3-1836, tr. Harlingen (Westerkerk) 16-9-1798 Hendrika Dirks
Mulder, geb. Blija 1771/72, overl. Harlingen 11-5-1836.
Uit dit huwelijk:
a. Wobbina Buma, geb./ged. Harlingen 25-2/18-3-1804, tr. ald. 26-2-1825 Anne Dirks Akker-

boom, geb./ged. Harlingen 27-3/20-4-1800, varensgezël, overl. ald. 12-8-1831, zn. van Dirk
Reins Akkerboom en Louisa Geerling.
Hun zoon Siboid Buma Akkerboom, tr. Harlingen 19-12-1850 Sibrigje de Vries, van
Makkum.

8. Willem Beth, geb./ged. 25-10/24-11-1772.
9. Jannetje Beth, geb./ged. 15-2/19-3-1775.

De afstamming van Joucke Andries Buma, brouwer te Franeker
I. Sybolt Birdes Buma, boer, in 1640 eigenaar van de stemdragende plaatsen
25 en 29 te Abbega en 16 te Oosthem, ontvanger en mederechter van Wymbrit-
seradeel (Stemcohier 1640), tr. ca. 1589 Jouck Aerntsdr.4.

Uit dit huwelijk:

1. Tjaerd Sybolts Buma, geb. ca. 1590, boer te Abbega, overl. ald. 10-1-1655
(grafsteen1).
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2. Antie, volgt II.
3. Syts Sybolts Buma, geb. ca. 1598, tr. Willem Wijbes.

II. Antie (Ancke) Sybolts Buma, geb. ca. 1596, erft o.a. een zathe te Tirns,
woont te Kubaard en Waaxens (ten noorden van Bolsward), overl. ald. 21-10-
1664' (grafsteen), tr. (1) Goris Gerbens, overl. Waaxens 3-7-1624; tr. (2) Bols-
ward 26-10-1626 Heerke Jans.

Uit het eerste huwelijk (allen noemen zich Buma):

1. Trijn Gorisdr., geb. 1617, tr. Goslyck Everts. Hun zoon Goris Goslyx Buma
woont te Arum.

2. Birde Goris Buma, geb. 1621, boer, woont te Oosterend en Hidaard, waar
hij op 8-4-1663 een halve zathe koopt en tot in 1664 de kerkadministratie
voert24, overl. Oosterend 18-7-1664, tr. ca. 1656 Reinsche U/bes Rispens,
ged. Oosterend (Hennaarderadeel) 23-11-1623, wed. van Bartle Ennes, dr.
van Ulbe Taedes en Sibbeltje Ockes.
Uit dit huwelijk (op 25-7-1667 worden Goris Heerkes en Ocke Ulbes te Hidaard benoemd tot
curatoren over deze kinderen):
a. Mayke Birdes Buma, geb. 1656, tr. Bolsward 29-4-1677 Johannes Douwes, van Bolsward.

Hun zoon Douwe Johannes, geb. Bolsward 13-12-1683, noemt zich Buma bij zijn huwelijk
met Lipkjen Freerks Lantinga (Bolsward, 29-5-1718).

b. Goris Birdus, ged. Oosterend 23-9-1660.

3. Jouck Gorisdr., geb. 16254.

Uit het tweede huwelijk (allen noemen zich Buma):

4. Goris Heerkes Buma, geb. 1628/29, koopman te Bolsward (1658), vroeds-
man (1685) en later burgemeester ald., ook vermeld als mederechter van
Wonseradeel25-26, overl. vóór 170027, tr. (1) Bolsward 15-1-1654 Gertjen
Ockes Interna; tr. (2) Bolsward 24-1-1658 Sijcke Jaens Jonge; tr. (3)
Waaxens 28-10-1677 Bauckjen Ipes Siccama; tr. (4) Bolsward 30-11-1685
Sijtske Dircks Vogelsang, overl. vóór 1708.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Bolsward:
a. Anlje, ged. 12-7-1655, jong overl.
b. Tiedtje, ged. 3-3-1657.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Bolsward:
c. Aeght, ged. 30-6-1661.
d. Baeucke, ged. 12-10-1662, jong overl.
e. Baeucke, ged. 3-11-1664, jong overl.
f. Jaen, ged. 11-6-1668.
g. Antie (Ancke) Gorisdr. Buma, ged. 18-11-1669, tr. Frans Mazet, vroedsman te Bolsward28.
h. Baeucke, ged. 17-12-1672.
i. Antie, ged. 5-2-1676.

5. Andries, volgt III.

III. Andries Heerkes Buma, geb. Waaxens ca. 1630, boer ald., waarschijnlijk
op dezelfde boerderij (Stem 3) waarop zijn vader meijer was, overl. mei 169028,
tr. Kubaard 21-2-1658 Fetje Jouckes van Oosthem, woont in 1702 te Bolsward,
overl. ald. vóór 1711.

Uit dit huwelijk:

1. Joucke Andries Buma, geb. verm. Waaxens 1677 (ald. niet gedoopt),
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meester-brouwer te Franeker (171028), brouwersgezel (doopboek, 1711-
1715), leent 7-7-1710 vijfhonderd Carolusgulden a 5%29, tr. vóór 1710
Auckjen Everts, aangenomen lidmaat Franeker 16-3-1710 als 'huysvrouw
van Joucke Andries in de Halve Maan' (zij komen niet voor op de NH
lidmatenlijst).
Uit dit huwelijk, gedoopt te Franeker:
a. Fettie, ged. 27-10-1711.
b. Eevert, ged. 26-2-1715.
c. Neeltie, ged. 21-3-1719.

Albertus Buma, theologisch student te Franeker (1709)
Het is lange tijd een vraag geweest waar Albert Buma zijn familienaam aan
ontleende. Voor de hand liggend is dat er een relatie zou zijn met Albert Burdes
die rond 1679 enkele kinderen laat dopen te Bolsward, of anders met Jan
Alberts Buma, in 1654 meester-bakker te Leeuwarden en later schepen van die
stad.

Door een gelukkig toeval kwamen we er achter dat het heel anders in elkaar
steekt, hoewel we nog steeds niet weten waar de familienaam Buma aan is
ontleend. In 1985 werd mijn broer J. H. Buma te Middelburg er door een kennis
op attent gemaakt dat in de achttiende eeuw zekere Albertus Buma werd
beroepen tot predikant in Nieuwvliet (Zeeuws Vlaanderen). Op mijn verzoek
toog mijn broer naar het rijksarchief aldaar; hij vond een aantal interessante
gegevens, ondermeer dat volgens de lidmatenlijst van Nieuwvliet in 1719
'Pieter Douwes Buma en Anna Rustinga, des predikants vaader en moeder'
weer waren vertrokken. Eerder in dat jaar hadden zij 'hun attestatie van Fra-
neker getoond'.

Toen ik mr. B. van Haersma Buma hierover vertelde, herinnerde deze zich
een aantekening van een verre neef, B. J. Buma te 's-Gravenhage, over zekere
Eelkoo Buma, voorkomend in het gemeentearchief van Terneuzen. In het
doopboek van Nieuwvliet komt zekere Eelco Buma voor, die dezelfde blijkt te
zijn en later opdook in Friesland5.

Pieter Douwes Buma, zo bleek mij in het rijksarchief te Leeuwarden, was
afkomstig van Lutkewierum; zijn vader is vermoedelijk zekere Douwe Ruurds
aldaar, wiens naam doet denken aan Jan Ruurds Buma, boer en dorpsrechter
te Jutrijp30. Een korte genealogie van deze familie:

I. Douwe Ruirdts, woont te Lutkewierum31, tr. NN.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Lutkewierum:

1. Pijtter, volgt II.
2. Ruirtie, ged. 26-10-1651.
3. Antje, ged. 26-3-1654, jong overl.
4. Antje, ged. 13-1-1655.
5. Ansk, ged. 27-3-1659.

II. Pijtter Douwes Buma, ged. Lutkewierum 1-4-1649, beeldsnijder, woont
aanvankelijk te Rien bij Lutkewierum, vertrekt op 18-4-1685 met attestatie
naar Franeker, en op 1-5-1719 vandaar naar Nieuwvliet in Zeeland, op 5-4-
1672 te Lutkewierum (NH) aangenomen, waarbij de predikant vermeldt: 'nog
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vrijer jongeling, dogh utnemende in kennisse van de hooftstucken der Christe-
lijcke religie', tr. Lutkewierum 18-8-1678 Anneke Alberti Rustinga, van Leeu-
warden, 'dogh tot Wommels wonende', overl. Franeker febr. 1736.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus Petri, geb. Lutkewierum maart 1679, jong overl.
2. Douwe, geb. Lutkewierum sept. 1681.
3. Fedtje, ged. Franeker 17-3-1687.
4. Albertus Pijters Buma, ged. Franeker 31-1-1689, theologisch student aan de

Hogeschool te Franeker 1707, schoolmeester te Lippenhuizen (1716), kandi-
daat op 11-12-1718, predikant te Nieuwvliet in Zeeland (1718), overl. ald.
1-2-1725, otr. (1?) Franeker 14-3-1709 (huw. verm. te Beetsterzwaag) Pyttie
Anskes Stappers, van Beetsterzwaag, mogelijk dr. van Anske Lyckles; (tr.
(2) NNI).
Kinderen (uit het eerste huwelijk?):
a. Anna Buma, ged. Beetstezwaag 7-8-1709, woont o.a. in Aardenburg, attestatie vandaar

naar Nieuwvliet 13-6-1791.
Kinderen (uit het tweede huwelijk?):
b. Ambrosius Buma, ged. Nieuwvliet 22-4-1722 (get.: Eelko Eelkema, predikant te Cadzand).
c. Eelko Buma, ged. Nieuwvliet 2-8-1723, 'genaamd naar mijnheer Eelco Eelcoma, predicant

tot Cadsandt', kleermaker 'Eelkoo Buma versoekende bij request als cleeremaekersbaas op
den Hoek (bij Terneuzen) geadmitteerd, welk verzoek is geaccordeert, den selven is
geboortig van Nieuwvliet'32, komt 6-3-1748 met attestatie naar Leeuwarden 'van den Hoek',
te Heerenveen 15-9-1751 'met attestatie van Leeuwarden', alwaar hij ook niet lang verblijft,
want het lidmatenboek van Joure meldt op 9-8-1753 dat met attestatie is binnengekomen:
Eelke Buma. Een huwelijk hebben wij niet gevonden, evenmin dopen van eventuele kin-
deren. •

Noten
Indien niet anders vermeld, bevinden alle bronnen zich in het Rijksarchief
Friesland te Leeuwarden.

1. T. J. Buma, Enige nakomelingen van de Abbega'ster Buma's waaronder de familie Lemslra
van Buma, in: Gens Nostra 28 (1973) pag. 161-167 en pag. 235-241.

2. T. J. Buma, De wapens Buma, in: Genealogysk Jierboekje 1975, pag. 6-14.
3. T. J. Buma, Driehonderd jaar Buma's rond Surhuisterveen, in: Gens Nostra 36 (1981), pag.

250-255.
4. A. de Vries, Het voorgeslacht van Wijbe Sjoerds Buma, in: Gens Nostra 27 (1972), pag.

108-116.
5. T. J. Buma, Buma's in Friesland, Leeuwarden 1983.
6. Weesboek Franeker 160, d.d. 21-2-1694.
7. J. Oostra Rzn., Familieboek Hoitinga, Drachten 1979.
8. H.A. Zeinstra, Homminga/Buwalda, in: Genealogysk Jierboekje 1990, pag. 77-90.
9. Hof van Friesland (HvF), Civiele Sententies WW 63, d.d. 18-3-1673.

10. Weesboek Wymbritseradeel 45, fol. 10 e.v., d.d. 27-2-1614.
11. Idem 42, fol. 269, d.d. 3-6-1606.
12. Hypotheekboek Wymbritseradeel 83, fol. 48, d.d. 3-4-1612.
13. Idem, fol. 113, d.d. 28-8-1612.
14. Bolsward, boedelscheiding d.d. 30-1-1679.
15. Stemcohier Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 1640.
16. Weesboek Wymbritseradeel 48, fol. 117, d.d. 12-5-1643.
17. Autorisatieboek Franeker 121, fol. 9, d.d. 8-9-1677.
18. Boedelinventarissen Franeker 139, fol. 133, d.d. 24-3-1679.
19. Weesboek Franeker 155, d.d. 10-2-1680, fol. 200.
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20. Archief van de Staten R15d-3, d.d. 13-10-1732: 'De personeele 100ste penning van Wopko
Buma, in de maandt julij 1732 overleeden, waarvan erfgenaam geworden is Ds. Nicolaus
Altena, bedraagt 6000 gl., waaraf de 30 penning 2 0 0 - ' . Nicolaus Altena was van 1727 tot
1742 (jaar van overlijden) predikant te Langweer.

21. E. Voet, Merken van Friese goud- en zilversmeden, 2e druk, Martinus Nijhoff 1974.
22. Autorisatieboek Harlingen, o.a. 116, d.d. 20-7-1740 en 5-5-1741.
23. Quotisatiecohier 1749, Harlingen.
24. Proclamatieboek Hennaarderadeel 47, fol. 25, d.d. 8-4-1663.
25. Hof van Friesland, Civiele Sententies SS5, 1699.
26. Stemcohier Wonseradeel 1698.
27. Floreencohier Wonseradeel 1700.
28. Hof van Friesland, Civ. Sent. WW 100, d.d. 4-2-1710.
29. Hypotheekboek Franeker 306, d.d. 7-7-1710.
30. T.J. Buma, De Buma's van Jutrijp-Hommerts, in: Gens Nostra 30 (1975), pag. 33-38 en

69-73.
31. Proclamatieboeken Hennaarderadeel 47, fol. 13 (1660):'Douwe Ruyrdts cum uxore wandel-

coop van seeckere huijsinghe tot Lutkewierum'.
32. Gemeentearchief Terneuzen, nr. 17 ter RA 2 LD, d.d. 27-12-1744.

AKTEN VAN BEKENDHEID IN FRIESLAND

(m.b.t. de familie Ménage)

door C.P.H. SOETENS

De komst van de Fransen in 1795 bracht in de loop van de tijd nogal wat
veranderingen mee. De 'fluwelen' revolutie betekende een keerpunt in de
geschiedenis van Nederland. Ingrijpende wijzigingen werden ingevoerd op
diverse gebieden, o.a. de invoering van de burgerlijke stand, het continentaal
stelsel, het belastingstelsel; ook in de rechterlijke organisatie werden wijzi-
gingen ingevoerd.

In het nieuwe rechtsbestel kwamen ook de vredegerechten voor, waar de
vrederechter in vooral kleine zaken rechtsprak, ook wanneer van familierecht
sprake was zoals benoeming van voogden en beheer van boedels.
Ook in het kanton Hindeloopen, arrondissement Sneek, fungeerde een vrede-
rechter, waarvan enkele zaken uit eigen onderzoek bekend zijn geworden.

Akten van bekendheid werden opgemaakt indien niet of niet precies bekend
was, wanneer iemand was geboren of overleden. Dit speelde vooral in de
periode na invoering van de burgerlijke stand, dus na 1811, toen deze instantie
nog niet beschikte over eigen gegevens uit het verleden. Meestal werden deze
gegevens ontleend aan de DTB-registers van de diverse kerken, maar deze
waren niet altijd beschikbaar, of soms onvolledig. Bij Doopsgezinden bestaat
de volwassendoop en daardoor zijn van deze groep de basisgegevens nog
minder beschikbaar.

In de familie Ménage (de familienaam van mijn echtgenote) zijn we ook
enkele malen geconfronteerd met akten van bekendheid. Toen Pieter Thomas
Ménage - zoon van Thomas Ménage die in 1795 met het Franse leger naar
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Nederland kwam en in Hindeloopen deserteerde - in 1835 in het huwelijk
wilde treden, bleken er onvoldoende gegevens beschikbaar te zijn en moest er
een akte van bekendheid worden opgemaakt. Wat stond er in zo'n akte?

Extract uit de minuten, berustende ter griffie der regtbank van eersten aanleg zitting hou-
dende te Sneek.
Heden den 23 maart 1835 zijn verschenen voor ons Cornelis Albarda vrederechter van het
kanton Hindeloopen, arrondissement Sneek, provincie Friesland, geassisteerd met de griffier
uit Workum, nagenoemde personen, om op verzoek van Pieter Thomas Ménage, woonachtig
te Kimswerd, grietenij Wonseradeel, een verklaring af te leggen betreffende de tijd van zijn
geboorte, waarvan hij een akte nodig heeft voor de voltrekking van zijn huwelijk.

De getuigen zijn: Lolke Jelles Smid, meester-smid; Dirk Siebes Baars, schip-
persknecht; Pieter Siebes Baars, turfschipper; Fedde Sijbrands Feddes,
arbeider; Pieter Wiggerts Amsterdam, werkman; Fekke Fekkes de Jong,
'policie bediende' en Pieter Ruwes, schippersknecht, allen wonende te Hinde-
loopen. Zij verklaren 'eenparig' dat Pieter Thomas Ménage, zoon van Thomas
Ménage te Hindeloopen woonachtig en van wijlen Jildouw Wiebes, niet
geboren is op 18 november 1802, zoals in diverse geschriften is vermeld. Zij
weten zeker dat Pieter op 19 oktober van datzelfde jaar in Hindeloopen is
geboren, zonder dat daarvan in enig doopboek of geboorteregister aantekening
is gemaakt, omdat deze ten tijde van zijn geboorte niet werden bijgehouden.
Hij is dus slechts met hulp van getuigen in staat een bewijs van zijn geboorte
te leveren.

Waarvan wij de tegenwoordige acte hebben opgemaakt gratis alzo de verzoeker wegens
onvermogen niet in staat is de ten dezen te vallen kosten te kunnen betalen ingevolge certifi-
caat van onvermogen afgegeven door den heere grietman van Wonseradeel den negentienden
maart dezes jaars. En hebben de getuigen benevens ons en de griffier alhier na gedane
voorlezing geteekend, Bolsward 23 maart 1835.

Aan de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Sneek, deelt Pieter
Thomas Ménage mee dat hij voornemens is binnen dit arrondissement te
trouwen, maar geen akte van geboorte kan overleggen. Wel kan hij de akte van
bekendheid tonen en daarmee verzoekt hij de rechtbank om akkoordbevinding.
Deze oordeelt dat aan de bepalingen der wet is voldaan en er dus geen redenen
zijn om bekrachtiging te weigeren en accepteert de akte van bekendheid.

De verklaring van bekendheid voldoet dus aan de eisen der wet in die tijd en
levert kennelijk voldoende bewijs. Uit verklaringen van bekenden is de geboor-
tedatum van Pieter Thomas Ménage bekend. Dezelfde bekenden openbaren
ons de overlijdensdatum van Pieters moeder. In extract nr. 32 van het register
der akten lezen we:

. . . welke getuigen dan ook eenparig verklaarden de verzoeker Pieter Thomas Ménage voor-
noemd wel te kennen en zeker te weten dat zijn moeder, met name Jeldouw Wiebes, laatst
huisvrouw van Thomas Ménage in leven in Hindeloopen woonachtig geweest, aldaar op 28
april 1805 is overleden en dus vóór de invoering van de registers der burgerlijke stand.

Het lidmatenregister van de Doopsgezinde Gemeente van Hindeloopen ver-
meldt achter de naam van Jeldouw Wiebes dat zij zou zijn overleden in 1804.
Echter, ik neem aan dat de akte van bekendheid de juiste datum vermeldt.

Wanneer de DTB's geen uitkomst bieden, is het soms mogelijk via de
hiervóór beschreven akten betrouwbare data te achterhalen. •
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DE BUITENPLAATS OOSTERBUREN
IN ACHTKARSPELEN

door G. VAN DER VEER

Uit genealogisch onderzoek is mij gebleken dat verscheidene van mijn voorou-
ders hebben gewoond in het dorp Augustinusga, ten zuiden van de tegenwoor-
dige hoofdplaats Buitenpost in de gemeente Achtkarspelen'. Bij wie zich met
genealogie bezighoudt, rijst al snel de vraag 'hoe zag de omgeving van mijn
voorouders eruit, wie waren de naaste buren en vonden er misschien bijzondere
gebeurtenissen plaats in die tijd?'

Volgens het Quotisatiecohier van 1749 woonde er heel wat adellijke families
in Augustinusga. Zij woonden op 'deftige huizen', de zogenaamde states, die
vaak de naam droegen van degenen die erin woonden of hadden gewoond;
voorbeelden zijn Siccamastate, Jensmastate, Gaaickemastate. Op Siccama-
state hebben leden van het geslacht Van Haersma gewoond. Alle states zijn in
de loop der jaren afgebroken.

In de proclamatieboeken van Achtkarspelen2, lezen we in het jaar 1789 het
volgende:

Geert Joukes woonagtig tot Augustinusga doet proclameren sekere huisinge bestaande in
twee kamers, agterhuis en oude schuur, staande en gelegen te Augustynsga, Steilenburg
genaamt, alsmede de grond daar voorselve huisinge en schure is op staande, sijnde vrij van
grondpacht, hebbende tot naastleggers ten oosten de heer L.E. van Scheltinga, ten westen
Claus Jacobs, ten zuiden de hereweg, . . .

Augustinusga omstreeks 1900; rechts het huis Steilenburg

Genoemde Geert Joukes neemt in 1811 de familienaam Van der Veer aan.
Het huis waarin 'naastlegger' L.E. van Scheltinga woonde, werd aangeduid

met de naam 'buitenplaats Oosterburen'; het stond aan de oostkant van het
dorp. Op een fragmentkaart van de grietenij Achtkarspelen uit 1844, is deze
buitenplaats met een sterretje aangegeven; dit betekent dat daar in vroeger
tijden een 'voorname huisinge' had gestaan.
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Van deze buitenplaats en haar laatste bewoners, Leonardus Epeus van Schel-
tinga, zijn vrouw Maria van Haersma en hun kinderen3, wil ik trachten een
beeld te scheppen.

Leonardus Epeus van Schelt inga (jongste zoon van Daniël de Blocq van Schel-
tinga en Aletta Catharina Lycklama a Nijeholt), geb./ged. Heerenveen 11/29-
9-1748, student aan de Academie te Franeker 17-9-1766, promoveert ald. tot
doctor in de rechten 28-11-1770, kort daarna klerk ter secretarie van het Col-
lege van Gedeputeerden der Provincie Friesland, le commies aldaar tot aan de
revolutie van 1795, overl. Augustinusga 11-8-1834, tr. ald. 19-6-1774 Maria
van Haersma, geb./ged. Leeuwarden 18/27-12-1743, overl. Augustinusga 9-4-
1826, dr. van Eelco van Haersma en Cornelia Aurelia van Haersma.

Uit dit huwelijk (behalve een doodgeboren dochter op 6-4-1784 en een doodge-
boren dochter op 5-2-1787), geboren/gedoopt te Leeuwarden:

1. Daniël de Blocq van Scheltinga, geb./ged. 14/27-11-1776, overl. Augusti-
nusga 18-9-18474.

2. Cornelia Aurelia van Scheltinga, geb./ged. 17/27-9-1778, overl. Kampen
23-12-1857.

3. Eelco Aulus van Scheltinga, geb./ged. 11/23-1-1780, overl. Joure 19-8-
1837.

4. Aletta Catharina van Scheltinga, geb. 24-8-1781, overl. Leeuwarden 15-9-
1781.

Na de huwelijksvoltrekking vestigt het echtpaar Van Scheltinga-Van Haersma
zich in de Doelestraat te Leeuwarden, in het huis met floreennummer 173,
eigendom van de erven van dr. Coulon5.

Doopgetuige bij de kinderen is steeds Aemelia Coehoorn van Scheltinga,
zuster van Leonardus Epeus, echtgenote van Imilius Josinus de Schepper,
grietman van Ferwerderadeel. Dit echtpaar dat woont op Harsta-state te Hoge-
beintum, heeft een wegens zwakke geestelijke vermogens onder curatele
staande dochter, Henderica Maria de Schepper. Oom Leonardus Epeus van
Scheltinga wordt haar curator wanneer haar ouders overlijden6. In die hoeda-
nigheid moet hij daadwerkelijk optreden.

Henderica Maria de Schepper heeft een natuurlijk kind dat is uitbesteed aan
Rijk Sipma, 'poortier' te Bolsward. Henderica's ouders hadden altijd voor dit
kind gezorgd en het voorzien van kleding en geldelijke steun. Toen zij over-
leden, bleef deze steun waarschijnlijk achterwege, waarop Rijk Sipma een
proces begint7. De uitspraak van het Hof op 10 februari 1795 bepaalt dat
Leonardus Epeus kostpenningen moet betalen (jaarlijks 200 gulden), kleding-
gelden èn de proceskosten.

Het jaar 1795
Onder de leus 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' wordt het voeren van
adellijke titels verboden. Vele ambtenaren worden uit hun ambt gezet. Leo-
nardus Epeus van Scheltinga vertrekt met zijn gezin naar Augustinusga en
vestigt zich op de buitenplaats Oosterburen, waarvan hij in 1787 eigenaar was
geworden, toen het volgende bericht in de Leeuwarder Courant van 10 maart
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verscheen:
Mevrouw de wed. de heer major E. van Haersma, praesenteert uit de hand te verkopen: hare
bewoonde heeren huizinge, bestaande in verscheiden kamers, keuken, kelders, stallingen en
verdere gerieflijkheden, met tuinen, hovingen en zingels, voorzien met vijvers en schuitsloot
van de huizinge af tot in het Colnelsdiep, staande en gelegen tot Augustynsga en dat met of
zonder land. Ymand hier aan gadinge makende, vervoege zig bij de verkoperse, die genegen
is in alle billykheid te handelen

De Speciecohieren van 1788 vermelden dat de heer Van Scheltinga eigenaar is
van deze buitenplaats.

Ook in het dorp Augustinusga wordt in 1795 de vrijheidsboom opgericht8.
De eerste tekenen van verzet tegen het nieuwe bewind doen zich dan al voor.
Ook Van Scheltinga pleegt verzet: op 16 september 1795 brengt de dorps-
rechter, M. Ates, een instructie van de 'Provisionele Municipaliteit' aan hem
over. Daarin krijgt hij bevel de kapitein alsnog bij zich in huis te nemen9. Deze
bezit een biljet voor inkwartiering, maar door de weigering van Van Scheltinga
moet hij in de herberg overnachten. De instructie zal ongetwijfeld zijn opge-
volgd om verdere moeilijkheden te voorkomen.

Na het Kollumer Oproer in februari 1796 blijft het nog lang onrustig, ook in
Augustinusga. Dit blijkt uit de civiele sententies10 waarin zeer veel getuigen-
verklaringen van inwoners van dit dorp. Van Scheltinga wordt beschuldigd van
het aanzetten tot geweld: hij zou wapens hebben geleverd aan een aantal
rebellen. Getuige Sytze Gerrits is 'op 't klokkleppen' het dorp ingegaan om te
kijken wat er aan de hand is. Er staat een grote menigte te schreeuwen bij het
huis van Van Scheltinga; men wil dat hij naar buiten komt en dat hij wapens
verstrekt. 'Zeer ontstelt en verslagen' komt deze zijn huis uit. Hij weigert de
oproerkraaiers de wapens, die daarop roepen dat de beide jonkers (de twee
zonen) mee moeten. Van Scheltinga loopt de singel van zijn huis af en zegt:
'Wij hebben het land zoo lang gediend, mij dunkt wij kunnen nu vrij'. Onder
aanvoering van een aantal uit hun midden gaan de mensen daarop het dorp in.

Voor Van Scheltinga heeft deze opschudding in het dorp echter vervelende
gevolgen. F. Groenia, kapitein van de gewapende burgerwacht te Leeuwarden,
gaat in februari 1797 met een detachement gewapende burgers naar het huis
van Van Scheltinga om hem te arresteren. Hij wordt echter niet direct meege-
nomen. De wapens in het huis worden door de kapitein geïnspecteerd en daarna
verzegeld. Volgens een getuigenverklaring hangen die wapens op de boven-
voorkamer.

De manschappen worden in het huis ingekwartierd. Op 8 februari 1797 moet
Nammen Roelofs, 'capitein onder 't corps schutters te Huisum' (bij Leeuwar-
den), op order van majoor Obbe Broersma, van Poppingawier, naar het huis
van Van Scheltinga om hem te arresteren en over te brengen naar Buitenpost.
Broersma gaat met veertien manschappen van het commando schutters op weg.
Bij het huis aangekomen, neemt hij Van Scheltinga mee, evenals de verzegelde
wapens. Uit zijn getuigenverklaring blijkt dat de wapens niet zijn gebruikt.
Vanuit Buitenpost wordt Van Scheltinga later overgebracht naar het Blokhuis
in Leeuwarden.

De dorpsrechter in Augustinusga moet nu een groot aantal getuigen
oproepen en hun verklaringen opschrijven, nodig voor het proces tegen Van
Scheltinga. Er worden 35 getuigen opgeroepen, waarvan de verklaringen zijn
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terug te vinden in het dossier. Hun namen zijn interessant voor genealogen,
mede omdat beroep, leeftijd en woonplaats worden vermeld. Leonardus Epeus
van Scheltinga wordt uiteindelijk vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.
Naar aanleiding van het Kollumer Oproer wordt de bevolking beboet. Achtkar-
spelen moet tienduizend gulden betalen, waarvan tweehonder gulden door Van
Scheltinga en veertig gulden door de dorpsrechter Metske Atesu.

In 1798 richt Van Scheltinga een verzoek tot de raad van Achtkarspelen om
zijn wapens terug te krijgen12. Hij krijgt ze inderdaad terug want in de sterf-
huisinventaris van 1834 komen wij ze weer tegen.

Naast droeve gebeurtenissen in de familiekring zijn er ook blijde momenten.
De kinderen treden in het huwelijk en er worden kleinkinderen geboren, echter,
alleen bij de oudste zoon Daniël. De huwelijken van zoon Eelco Aulus en van
dochter Cornelia Aurelia blijven kinderloos.

Daniël de Blocq van Scheltinga trouwt in 1807 met Helena de Lang; zij gaan
in Doldersum wonen, een gehucht in Dieverderdingspel, een half uur gaans
noord van Vledder. Later wonen zij op het landgoed Westerbeeksloot bij
Vledder. Helena de Lang overlijdt hier op 14 november 1814, nalatende drie
kinderen. Daniël gaat dan terug naar Augustinusga. Daar hertrouwt hij op 26
maart 1836 met Ruurdtje van Dam; hij is dan bijna 60 jaar, zijn vrouw is 30
jaar. Zij krijgen twee kinderen.

Cornelia Aurelia van Scheltinga is getrouwd met Willem Frederik Phaff,
geboren te Groningen. Hij is instrumentmaker te 's-Gravenhage, later te
Kampen.

Eelco Aulus van Scheltinga trouwt met Trijntje de Graad, van Lemmer. Zij
gaan in Joure wonen, waar Eelco koopman is. Hij hertrouwt met Akke de
Wreede.

Meer gegevens over de kinderen en nakomelingen van het echtpaar Van
Scheltinga-Van Haersma zijn te vinden in de genealogie Van Scheltinga.

In januari 1812 wordt Achtkarspelen ingedeeld in drie 'mairies': Augustinusga,
Buitenpost en Surhuizum. Tot oktober 1816 is Leonardus Epeus van Scheltinga
gemeenteraadslid van Augustinusga; de drie 'mairies' worden dan weer één
gemeente13.

Op 10 december 1817 komt notaris Jan Romein uit Buitenpost naar de
buitenplaats Oosterburen in Augustinusga om de testamenten van Leonardus
Epeus en zijn vrouw Maria op te maken14. Na hun overlijden wordt er een
sterfhuisinventaris opgemaakt. De afwikkeling van de nalatenschap wordt
gedaan door de drie kinderen, samen met twee notarissen: Meindert de Vries
van Augustinusga en Reinder Buijsing van Buitenpost. De goederen worden
door Klaas Kloosterman, deurwaarder van het vredegerecht van het kanton
Buitenpost, getaxeerd. Men is drie volle dagen bezig met de boedelbeschrijving;
er worden 26 pagina's vol geschreven.

Uit de sterfhuisinventaris15 krijgt men een goed beeld van de bezittingen. De
buitenplaats Oosterburen bestond uit 'een heeren huising, hovinge, boomen,
bosschen, singels, zomer- en wagenhuis en een tuinmanswoning, tezamen groot
zes bunder, dertig roeden en negentig ellen'. In het huis zelf is veel porselein,
ook schilderijen, goud en zilver. Na het opmaken van de inventaris wordt de
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volgende advertentie in de Leeuwarder Courant van 9 en 12 september 1834
geplaatst:

Voornaam Boelgoed.
De notarissen Romein, Buijsing en De Vries, allen residerende in het kanton Buitenpost,
zullen, op dinsdag den 16 september 1834, te beginnen des voormiddags precies ten 9 ure, en
volgende dagen, ten sterfhuize van den wel. edel gestrengen heer en mr. L.E. van Scheltinga,
op den buitenplaats Oosterburen te Augustinusga, bij boelgoed en gereed geld verkoopen:
Meubelen en huisgeraden, bestaande in acht kabinetten, eenige bureaux, laadtafels, porce-
leinkasten, vier klokken, eenige spiegels, twaalf bedden met toebehooren, eene menigte
stoelen, waaronder met paardeharen zittingen, tafels, eene kachel, eenige vuurhaardjes, eene
partij extra mooi porcelein, glas- en aardewerk, koper, tin- en ijzergoed, drie ledikanten, twee
rustbanken, tobben, emmers, eene gladmangel en linnenpersen, voorts een veldtent, eene
partij vischnetten en wat meer te voorschijn zal worden gebragt.

De boelgoeddagen vonden plaats op 16, 17, 18 en 19 september 183416. Hierna
werd overgegaan tot de verkoop van de onroerende goederen. De opstallen
werden verkocht op afbraak17. Het eigenlijke woonhuis werd verkocht voor
2001 gulden aan Kornelis Dirks Zijlstra, koopman te Buitenpost.
Hiermee kwam een eind aan de geschiedenis van de buitenplaats Oosterburen
te Augustinusga. •

Noten
1. Geert van der Veer, Van der Veer is de naam, Sporen van een familie uit Achtkarspelen,

Drachten 1989 (zie boekbespreking in Gens Nostra 45 (1990), pag. 131).
2. Rijksarchief in Friesland (RAF), proclamatieboeken R-24, fol. 459.
3. W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Scheltinga van

ca. 1530-1939, z.pl. 1939. J.M. de With, Het geslacht Van Haersma, in: De Nederlandsche
Leeuw» (1923), kol. 7-19.

4. Volgens Wijnaendts van Resandt; ik heb dit overlijden niet kunnen vinden.
5. Gemeentearchief Leeuwarden (GAL), cohier huisfloreen, Oldehoofster Espel 1790.
6. RAF, arch. van het Hof van Friesland, HHH 5, fol. 63.
7. Idem, bijlagen civiele sententies, nr. 1077/5.
8. Leeuwarder Courant, zaterdag 28 maart 1795.
9. Gemeentearchief Buitenpost.

10. Als noot 7, nr. 1095/18.
11. Zie noot 1; Metske Ates noemt zich later Van der Veer.
12. Archieven Gewestelijke Besturen Friesland (BRF), nr. 495.
13. Historische documenten uit Achtkarspelen deel 3, pag. 10-11 (uitg. gemeentebestuur Acht-

karspelen, 1988).
14. RAF, not. arch., nr. 24008, akten 300-301.
15. Idem, nr. 6013, akte 100.
16. Idem, nr. 6013, akte 105.
17. Idem, nr. 6014, akten 2-3, 80, 91, 96, 100, 107 en 127.
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DE STOPPELAARSLAND
Een Fries stukje land genoemd naar een familielid

door F. DE STOPPELAAR

Het gebeurt niet zo snel dat in een provincie een stukje land naar iemand
genoemd wordt. Toch overkwam Reinder Jacobus de Stoppelaar uit Warga -
doopsgezind predikant, schrijver, journalist - ter gelegenheid van zijn 70e

verjaardag. De vereniging 'It Fryske Gea' heeft de attentie gehad bij deze
gelegenheid een stukje grond, temidden van een gebied, waar hij zo vaak heeft
rondgezworven, de naam te geven van 'De Stoppelaarsland'.

Zelf Fries van geboorte - zijn eerste levensjaren bracht hij vanaf 1873 te
Ureterp door - had hij van jongs af een grote liefde voor het waterland van
zijn provincie en voor alle dingen en mensen in de levende natuur. Zijn lang-
jarig verblijf in Warga stelde hem in staat het mooiste en eenzaamste deel van
Friesland grondig te kennen: de Princenhof bij Eernewoude. Met zijn motor-
bootje met geringe diepgang koerste de predikant-schrijver-natuuronderzoeker
overal heen.

Op levendige wijze beschreef hij tijdens alle jaargetijden zijn waarnemingen
en zwerftochten in de natuur. In het zondagochtendblad van het dagblad 'Het
Vaderland' in Den Haag verschenen in de periode vari 1912 tot 1946 wel een
duizendtal bijdragen van zijn hand, die later werden gebundeld en veel bekend-
heid verwierven; tevens verschenen nog originele werken. Ook publiceerde hij
in vele week- en maandbladen.

In 1973 werd in Warga zijn honderdste geboortedag herdacht in de straat die
naar hem was genoemd: Ds. R. J. Stoppelaarstrjitte.
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Hij was zo in het geheimzinnige grote rijk van weide en water in Friesland
verdiept, dat hij in het gezelschap van mensen wel eens afwezig aandeed. Toch
had hij ook grote aandacht voor mensen in het landschap van Friesland, zoals
voor Sytse Nammens Sietsma en zijn vrouw Maaike Marlens Bergsma, die in
een klein huisje aan het einde van het Holstmeer woonden. In zijn artikelen
stelde De Stoppelaar hen in het midden van een aantal natuurschetsen, zodat
dit echtpaar in die tijd bij veel mensen in Nederland bekend werd. Zeilers in
Friesland wijzen elkaar ook nu nog vaak het plaatsje aan waar Sytse en Maaike
leefden.

De 'idylle' eindigde met de dood van Maaike; spoedig na haar stierf ook
Sytse. Zij werden op verschillende kerkhoven begraven, doch ds. De Stoppe-
laar heeft er destijds voor gezorgd dat de graven verenigd werden; het oude
huisje aan het Holstmeer werd afgebroken. Naar hen werd een sloot genoemd:
Sytse-Maekesleat.

De vraag rijst van wat voor soort veldnaam (toponym) nu sprake is. Soms zijn
familienamen ontleend aan aardrijkskundige gesteldheden. Dit is ook het geval
met de naam Stoppelaar, die volgens het Instituut voor Naamkunde (P. J.
Meertensinstituut) te Amsterdam, doch ook te Leuven, gerekend wordt tot de
groep aardrijkskundige familienamen. Het Woordenboek der Toponymie van
Westelijk Vlaanderen, geschreven door Karel de Flou (1934) geeft enkele Stop-
pelaar-toponiemen, aldaar voorkomende.

Doch in het bovenstaande geval is het omgekeerde het geval: een stuk land
is genoemd naar iemand die daar ook vaak kwam. Is dit nu een omgekeerde
veldnaam? Nog merkwaardiger is dat het woord stoppel van latijnse oorsprong
is; het is n.l. afgeleid van het oud-latijnse woord stipula, dat stoppel betekent.
Het is mij reeds meermalen gebleken, dat Vlaams aandoende namen of voor-
namen een heel andere etymologie hebben.

Een oplossing van de hierboven gestelde vraag gaf het boekje Groeten van
elders geschreven door Rob Rentenaar, hoofd van de afdeling Naamkunde en
Nederzettingsgeschiedenis van het P. J. Meertensinstituut. Hieruit blijkt dat
Stoppelaarsland een veldnaam is, genoemd naar een familienaam (eponym),
een vernoemingsnaam . . . •

Literatuur
- Rob Rentenaar, Groeten van elders, (uitg. A. J.G. Strengholt) Naarden 1990.
- Marcel Grauls, Het eponiemenboek Bint je en Kalasjnikov, Zonhoven (B) 1991.
- Ewoud Sanders, Eponiemenwoordenboek, (Nijgh en Van Ditmar) 1990.
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HERINGA EN HEERINGA IN DOKKUM

Twee geslachten, één familie

door J. S. BONTEKOE

Inleiding
Heringa is in Friesland een oude bekende geslachtsnaam die al in de late mid-
deleeuwen door enkele families werd gevoerd1'2. In de hierop volgende eeuwen
neemt het aantal geslachten met deze naam toe zodat nu ongeveer zestien
He(e)ringa-geslachten bekend zijn, al dan niet uitgestorven. Verwantschap
tussen deze geslachten is in de meeste gevallen niet aanwezig en indien wel,
moeilijk te bewijzen doordat een eventuele gemeenschappelijke stamvader de
naam Heringa nog niet gebruikte3-4. Sommige Heringa's ontleenden hun naam
aan de boerderij of zate die zij bewoonden. Anderen vervingen het patroniem
He(e)res door He(e)ringa. Dit laatste zou passen bij de in dit artikel beschreven
geslachten. Twee zoons van Here Dirks (I) uit Oudkerk, Gosse (Ilb) en Tomas
(lic), noemden zich Heringa bij hun huwelijk in Leeuwarden5. Via Leeuwarden
kon Gosse worden gevolgd naar Dokkum. In deze plaats vestigde hij zich in
1693 als zoutzieder. Spoedig hierna werd hij in de Dokkumer vroedschap
gekozen. Zijn zoon Timotheus Heringa (lila) trad in de voetsporen van zijn
vader: ook hij beoefende het zoutzieders- of zoutbrandersvak en werd vroed-
schapslid6.

Intussen waren nog twee Heringa's uit Leeuwarden in Dokkum komen
wonen, beiden neven van Timotheus (lila): Heere Dirksz. (IIa-2) en Heere
Tomasz. (IIc-1). De enige zoon van Timotheus werd chirurgijn in Oosternij-
kerk en mede hierdoor begon een periode dat de Heringa's niet in Dokkum
woonden. In deze periode ontstond de familie Heeringa (met twee é's): van de
kinderen van de chirurgijn Gosse Timotheusz. Heringa (IIIa-2) in Oosternij-
kerk trouwde alleen Dieuwke; de andere kinderen zijn waarschijnlijk jong
overleden. Dieuwke Gosses Heringa was vermoedelijk de enige nakomelinge
van dit Heringa-geslacht. Zij trouwde met de bakker Jacob Eelkes; het echt-
paar kreeg in Oosternijkerk negen kinderen waarvan de jongste vijf bij de doop
de naam Heeringa ontvingen. Zo ontstond het tweede geslacht Heeringa.
Hiermee is echter deze Heeringa-geschiedenis niet volledig, want na het over-
lijden van Dieuwke in 1790 trouwde Jacob Eelkes opnieuw. Uit dit huwelijk
werden nog eens negen kinderen geboren waarvan de jongste drie bij hun doop
de geslachtsnaam Bakker ontvingen, zeer waarschijnlijk afgeleid van het
beroep van hun vader, die zich bij de aankoop van onroerend goed in Dokkum
in 1802 ook Bakker noemde7. Echter, in 1811 haalde Jacob een streep door het
verschil in namen tussen de kinderen uit zijn eerste en tweede huwelijk: hij liet
bij de verplichte naamsaanname in Metslawier voor zichzelf en zijn kinderen
de naam Heeringa registreren8. In deze genealogie is het geslacht Heeringa dat
ontstond uit het tweede huwelijk van Jacob Eelkes (Heeringa, alias Bakker),
niet opgenomen. Eén lid uit deze familie is de in de archiefwereld bekende
Klaas Heeringa (1867-1944), rijksarchivaris te Middelburg (1911) en Utrecht
(1921)9.

De zoon van Dieuwke en Jacob Eelkes, Gosse Jacobsz. Heeringa (II), ver-
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huisde in 1793 van Oosternijkerk naar Dokkum waar hij evenals zijn over-
grootvader Timotheus Heringa (lila) het beroep van zoutzieder uitoefende,
zelfs op dezelfde plaats: de Halvemaanspoort. Tot aan het begin van de 20ste
eeuw hebben zijn nakomelingen in Dokkum gewoond en gewerkt. Daarna
vertrokken zij naar andere plaatsen in Nederland omdat Dokkum, dat geen
grond bezat voor uitbreiding, hen te klein werd10.

Het familiewapen dat Gosse Heringa (Ilb) als burgemeester van Dokkum
voerde, is te vinden in het wapenboek van Gerrit Hesman1'. Dit wapen waarvan
twee afbeeldingen bekend zijn, vertoont overeenkomst met dat van andere
He(e)ringa-families12; hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat er
familierelatie bestaat tussen de verschillende Friese He(e)ringa-geslachten.

GENEALOGIE HERINGA

I. Here Dircks, boer te Oudkerk, tr. NN.

Kinderen:

1. Dirck, volgt Ha'.
2. Gosse, volgt Ilb.
3. Trintie, ged. Oudkerk 1-4-1655.
4. Heere, ged. Oudkerk 5-10-1656.
5. Tomas, volgt lic.

Ha. Dirck Heres Heringa, tr. NN.

Kinderen:

1. Trijntje, ged. Leeuwarden 6-6-1683.
2. Heere Dirks Heringa, geb. ca. 1685, meester-kleermaker, burgerhopman te

Dokkum, tr. (1) Johanna Meyers; tr. (2) Dokkum 28-6-1716 Geertrui (de)
Pool13, ged. Leeuwarden 13-6-1686, overl. Dokkum 23-2-1728, dr. van
Christiaan Pool.
Heere en zijn eerste vrouw Johanna Meyers deden op 7 augustus 1712 belijdenis in de Grote
Kerk van Dokkum.

Op de geboortedag van de laatste dochter uit het tweede huwelijk stierf Geertrui de Pool.
Catharina Schrader schreef in haar dagboek over deze bevalling: '1728 23 feberwar bij de
hopman Heere Heringa meyster cleermacker sijn vrouw Gertruyt, nae datse van selfs verlost
van een dochter van 8 maanden. Vil vort in een veehemekte cors. De selleve dag gestorven, nae
datse te voren 9 wecken een sware kranckheit hadde gelegen sonder itz te nuttigen schir. En
overlet din selven dag. Seer verstandig tot het leste ogenblick'14.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Dokkum:
a. Thomas, ged. 21-5-1713.
b. Richelina Gesina, ged. 14-8-1715.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Dokkum:
c. Christiaan, ged. 26-9-1717.
d. Pieter, ged. 15-4-1719.
e. Theodorus, ged. 18-5-1721.
f. Christiaan, ged. 7-1-1723.
g. Gosse, ged. 8-4-1725.
h. een dochter, geb. 23-2-172814.
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Hb. Gosse (Gosewinus) Heres Heringa, ged. Oudkerk 17-10-1652, vaandrig in
het leger van de Friese stadhouder (1684), zoutzieder te Dokkum, vroedsman
ald. (1703), burgemeester (1706), tr. (1) Leeuwarden 3-4-1684 Johanna Stone-
brinck, overl. Dokkum 24-2-1696 en begr. in graf nr. 30 van de Grote Kerk
ald., dr. van Poulus Stonebrinck en Geiske Freercks; otr./tr. (2) Leeuwarden/
Dokkum 3/17-7-1698 Titia Versijl, zij was in 1735 weduwe15.

Gosse Heringa kwam met attestatie op 29 december 1693 in Dokkum wonen16. Hij werd lid
van de plaatselijke militie en kreeg de rang van burgerhopman. In de vroedschap werd hij
gekozen door de bewoners van het Kleine Breedstrater- of Hoogstraterespel op 28 april
170317.

Hij richtte op 4 maart 1701, samen met enkele Dokkumer industriëlen, de Dokkumer
Haringrederij op waarvan hij één van de directeuren werd. De rederij bleek niet levensvatbaar
en werd op 31 mei 1715 opgeheven18.

Gosse woonde lange tijd op de Hogepol in Dokkum. In 1724 woonde hij in Kettingwier bij
Westergeest in Kollumerland; hij was toen 72 jaar.

Uit het eerste huwelijk:

1. Timotheus, volgt lila.
2. Poulus Gosses Heringa, ged. Leeuwarden 20-8-1686, overl. Geertruiden-

berg 1737, cornet cavalarist in het regiment van baron Van Rechteren19, tr.
(1) Elyda van der Helt20; otr./tr. (2) Geertruidenberg 27-2/19-3-1711 Anna
Hester Verlinden, overl. ald. 30-5-1736, dr. van Dielis Verlinden, chirur-
gijn en schepen te Geertruidenberg, en Elisabeth Cop (tr. ald. 25-8-1686).
Uit het eerste huwelijk:
a. Petrus, ged. Dokkum 11-10-1708.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
b. Gosewinus Wilhelmus, ged. 29-11-1711.
c. Johanna Elisabeth, ged. 26-4-1716.
Twee niet bij name genoemde kinderen van Poulus Heringa werden resp. op 28-4-1716 en
26-8-1717 in de kerk van Geertruidenberg begraven.

3. Elisabeth Gosses Heringa, ged. Leeuwarden 2-9-1687, tr. Dokkum 1-3-
1704 Heere Hendriks Bontekoe, ged. Dokkum 18-5-1681, koopman in
koloniewaren en jeneverstoker, zn. van Hendrik Jansz. Bontekoe en Antje
Hendriks21.

4. Dirk Gosses Heringa, ged. Leeuwarden 31-8-1688, meester-wolkammer,
tr. (1) Dokkum 17-1-1712 Grietje van der Meuten (Molen), ged. Sneek
20-10-1689, dr. van Steffen IJsbrands en Trijntje Annes; tr. (2) Dokkum
15-11-1716 Antje Johannes uit Suiderhuisterveen (= Surhuisterveen).
Dirk noemde zich op latere leeftijd Theodorus, hetgeen blijkt o.a. uit het Register der Koop-
brieven van Dokkum22. In Dokkum maar ook in Sappemeer waar hij in 1724 woonde, zijn
geen kinderen van hem gedoopt.

5. Johannes, ged. Leeuwarden 31-7-1691.
6. Johannes, ged. Dokkum 25-11-1694.
7. Johannes, geb. Dokkum 24-2-169623.

Uit het tweede huwelijk, geboren/gedoopt te Dokkum:

8. Rinse Gosses Heringa, geb./ged. 7/10-4-1699, bierbrouwer24 en koopman,
vaandrig en later burgerhopman te Dokkum, overl. tussen 1739 en 1741,
tr. ald. 29-11-1732 Sipkje Gerrijts.
Sipkje Gerrijts deed in 1741 belijdenis in de Grote Kerk van Dokkum en in dat jaar is zij
weduwe.

Rinse kocht op 20 juni 1732 een huis en brouwerij met toebehoren op de Stenen Dam te
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Dokkum voor ƒ 1716.18.12 genaamd 'De Vergulde Klok' naar de gevelsteen in dit huis. Door
concurrentie en import van andere dranken floreerde hel brouwersbedrij f slecht omstreeks
het midden van de 18de eeuw in Dokkum. Rinse betaalde het gildegeld niet en mocht daarom
geen water meer gebruiken uit de bekende Dokkumer Fontein25-26.
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Dokkum:
a. Elijda, geb./ged. 13/14-2-1734.
b. Pylia of Titia Rinses Heringa, geb./ged. 8/9-10-1735, otr./tr. ald. 15/29-6-1755 Hendrik

Ruijiers, wachtmeester in het regiment van de Heer Prins van Birkenfeld.
c. Johannes, geb./ged. 24/27-3-1739.

9. Johannes, geb./ged. 22/24-4-1700.
10. Anna, geb./ged. 18/20-3-1701.
11. Anna Allegonda, geb./ged. 25-9/4-10-1705.
12. Petrus, ged. 11-10-1708.

lila. Timotheus Gosses Heringa, ged. Leeuwarden 16-10-1685, zoutzieder,
koopman, burgerhopman te Dokkum. lid van de vroedschap ald. (gemensman,
1725-1767), burgemeester (1729, 1734, 1747), tr. Dokkum 25-9-1712 Rixtie
Rintjema21 (Rentema), ged. Hantumhuizen 13-12-1685, dr. van Bote Roelofs
en Tjitske Theunis.

Timotheus deed op 7 augustus 1712 belijdenis in de Grote- of St. Maartenskerk te Dokkum.
Hij was evenals zijn vader zoutzieder of zoutbrander; zijn bedrijf was gevestigd aan de
Halvemaanspoort28.

Zijn gezin woonde in de Kleine Breedstraat en bij de volkstelling van 1749 in Dokkum
bestond het gezin uit vijf leden, allen ouder dan 12 jaar29. Timotheus is de enige Heringa die
in dat jaar in Dokkum woonde. Het vermoeden bestaat dat enkele Heringa's hun achternaam
in Dokkum maar ook in Leeuwarden niet gebruikten en hierdoor ontbreken in deze genea-
logie.

Hel huis 'De Gekroonde Zoulziederij' aan de Halvemaanspoort Ie Dokkum waar o.a. Timotheus
Gosses Heringa (lila) woonde en werkte; daarnaast een schets van gevelsteen (afbeelding van een

zoulpan) van dit huis
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Uit dit huwelijk, gedoopt te Dokkum:

1. Tjitske Heringa, ged. 11-6-1713, begr. Dokkum 3-9-1780. Zij kreeg op 20-
5-1757 een huwelijksaanzoek van ds. Simon Cuperus, predikant op Ame-
land30.

2. Gosewinus Timotheusz. Heringa, ged. 14-3-1715, meester-chirurgijn te Oos-
ternijkerk, tr. Marrum 31-8-1748 Riemke Romkes, ged. Vrouwenparochie
25-6-1724, dr. van Romke Willems en Dieuwke Jochems.
Gosewinus deed begin 1742 chirurgijnsexamen. Hij slaagde niet en kreeg het advies nog enkele
lessen te nemen. Op 16 december 1742 werd hij opnieuw geëxamineerd en nu met succes. De
aanvraag tot opname in het chirurgijnsgilde verliep stroef en werd met behulp van zijn vader
en getuigenverklaringen ondersteund31. Wumkes noemt in zijn bekende Dorpskroniek Gosse
Heringa 'de chirurgijn van Oosternijkerk'.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Oosternijkerk:
a. Timolheus, ged. 12-4-1750.
b. Dieuwke Heringa, ged. 14-3-1751, tr. Oosternijkerk 4-8-1776 Jacob Eelkes. Met Dieuwke

Heringa en Jacob Eelkes begint het tweede geslacht Heeringa, nu met twee é's geschreven.
c. Timotheus, ged. 22-9-1754.
d. Romke, ged. 19-6-1757.
e. Romke, ged. 2-6-1765.

3. Anna Catharina Heringa, ged. 24-10-1717.

He. Tomas Heres Heringa, ged. Oudkerk 25-12-1658, sergeant in de compagnie
van kapitein Paen, wieldraaier, tr. (1) Leeuwarden 2-9-1683 Beytske Jelles,
ged. ald. 28-10-1652, dr. van Jelle Tjeerdts en Dieuwke Fransen; otr./tr. (2)
Leeuwarden 16-4/1-5-1718 Helena Johannes; tr. (3) Leeuwarden Anna Potten
Palting, ged. ald. 13-6-1686, dr. van Tierd Potten.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Leeuwarden:

1. Heere Tomasz. Heringa, ged. 19-11-1684, meester-wolkammer te Dokkum,
tr. ald. 7-10-1708 Grietje Redding, ged. Dokkum 27-3-1681, dr. van de
kleermaker Jan Redding van Bergen op Zoom en Antje Pytters van Niawier.
Uit dit huwelijk (Heere Tomasz. gebruikte bij de doopinschrijving van zijn kinderen de achter-
naam Heringa niet), geboren/gedoopt te Dokkum:
a. Tomas, geb./ged. 21/22-12-1709.
b. Tomas, geb./ged. 17/17-10-1710.
c. Beitske, ged. 19-11-1711.
d. Beitske, ged. 14-11-1713.
e. Johanna, ged. 3-11-1715.
f. Antje, ged. 24-4-1717.

2. Thomas Tomasz. Heringa, ged. 19-11-1690, tr. Antje Jacobs.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Leeuwarden:
a. Johanna, ged. 10-2-1719, otr./tr. Leeuwarden 11/26-12-1745 Nicolaas Staats.
b. Beitske, ged. 24-6-1725, tr. Leeuwarden 18-5-1755 Paulus Beintema.
c. Japikje, ged. 18-6-1730, tr. Leeuwarden 23-10-1757 Wiliem Willems.
d. Grietje, ged. 30-8-1733.
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GENEALOGIE HEERINGA

I. Jacob Eelkes (zn. van Eelke Jacobs en Gertje Ypes), ged. Anjum 23-10-1746,
meester-bakker en koopman te Oosternijkerk, overl. ald. 18-4-1813, tr. (1)
Dieuwke Heringa, ged. Oosternijkerk 14-3-1751, overl. 1790, dr. van Gose-
winus Heringa (IIIa-2 van genealogie Heringa) en Riemke Romkes; tr. (2)
Oosternijkerk 20-11-1791 Johanna Rintjema, ged. Ternaard 31-1-1771, overl.
Oosternijkerk 31-3-1838, dr. van Gerrit Jacobs Rintjema en Syke Hermans.

Jacob Eelkes gaf de jongste vier kinderen uit zijn eerste huwelijk bij hun doop de naam
Heeringa32. Tijdens zijn tweede huwelijk nam hij voor zichzelf en zijn kinderen uit dit
huwelijk de naam Bakker aan32. In 1811 tenslotte liet hij de kinderen uit beide huwelijken en
ook zichzelf inschrijven met de naam Heeringa8. In het kader van dit artikel is het geslacht
Heeringa dat ontstond uit het tweede huwelijk van Jacob Eelkes, hier niet opgenomen (zie
ook de inleiding).

Uit het eerste huwelijk, geboren/gedoopt te Oosternijkerk:

1. Gertje, geb./ged. 14/24-5-1778, in het doopboek is bijgeschreven 'deze
Gertje is overleden'.

2. Timotheus, geb./ged. 30-1/12-2-1780, 'jong overleden'.
3. Riemke, geb./ged. 24-2/11-3-1781, 'deze Riemke is overleden'.
4. Timotheus, geb./ged. 10-12-1782/19-1-1783,'jong overleden'.
5. Gosse, volgt II.
6. Gertje Jacobs Heeringa, geb./ged. 8/18-6-1786, overl. Wetsens 28-1-1863,

tr. Metslawier 1-2-1816 Reitze Zijlstra, ged. ald. 28-11-1791, landbouwer,
overl. Wetsens 6-7-1873, zn. van Gijsbert Beerts Zijlstra en Maike Feitzes
Elgersma.

7. Eelke, geb./ged. 15/29-7-1787, 'deze Eelke is overleden'.
8. Riemke Jacobs Heeringa, geb./ged. 4-8/7-9-1788, tr. Ids Lieuwes Zijlstra,

geb./ged. Anjum 27-2/7-3-1784, koopman te Nes, zn. van Lieuwe Idses en
Tetje Minnes.

9. Dieuwke Jacobs Heeringa, geb./ged. 26-3/30-5-1790, tr. Doede de Jong,
geb./ged. Cornjum 26-6/23-7-1793, landbouwer, zn. van Brand Doedes en
Gerlandje Wopkes.

Uit het tweede huwelijk, geboren en gedoopt te Oosternijkerk:

10. Eelke Jacobs, geb./ged. 28-6/29-7-1792.
II. Eelke Jacobs, geb./ged. 24-6/14-7-1793.
12. Elisabeth Jacobs, geb./ged. 4/18-10-1795.
13. Grietje Jacobs, geb. 2-5-1798.
14. Gerrit Jacobs, geb./ged. 22-10/2-11-1800.
15. Syke Jacobs, geb./ged. 27-7/14-8-1803.
16. Ype Jacobs Bakker, geb./ged. 1/26-1-1806.
17. Grietje Jacobs Bakker, geb./ged. 4/17-4-1808
18. Renske Jacobs Bakker, geb./ged. 20-8/9-9-1810.

11. Gosse Jacobs Heeringa, geb./ged. Oosternijkerk 6/16-1-1785, zoutbrander
te Dokkum, schatter van het slachtvee, herbergier in 'Het Wapen van Dokkum'
ald., begr. Dokkum 12-10-1832, tr. ald. 23-4-1803 Grietje Idzardi, geb./ged.
Wierum 13-4/4-5-1783, dr. van Ids Willems en Dieuwke Jans.
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Gosse en zijn vrouw Grietje deden samen belijdenis in de Grote Kerk van Dokkum op 29
januari 1806.

Gosse oefende het zoutbrandersvak in hetzelfde pand uit als zijn overgrootvader Timo-
theus Heringa (lila van de genealogie Heringa). Dit blijkt uit het huizenbezit in 1806 te
Dokkum: Gosse Jacobs Heeringa had in bezit in wijk B aan de Halvemaanspoort de nrs. 2,
3, 5 en de zoutkeet op nr. 7" .

Op 29 mei 1822 huren Gosse en zijn vrouw de herberg 'Het Wapen van Dokkum' van de
broer van Gosses vrouw, Willem Idzes Idzardi te Hantum, assessor van de Grietenij Westdon-
geradeel, voor ƒ 52,50 per jaar34.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt IIIa.
2. Ids, volgt Illb.
3. Willem, volgt IIIc.
4. Dieuwke Gosses Heeringa, geb./ged. 25-2/17-3-1811, tr. Dokkum 29-5-

1851 Johannes Kuipers, geb. Gerkesklooster 2-3-1821, bakker te Holwerd,
zn. van Jan Atzes Kuipers en Adriaantje Johannesdr. Meinardij.

5. Timotheus Gosses Heeringa, geb. Dokkum 24-6-1813, timmerman ald.,
overl. Dokkum 15-10-1881, tr. ald. 5-9-1839 Sjoukje Freercks Tuininga,
geb. Dokkum 8-7-1817, overl. ald. 13-5-1870, dr. van Freerck Cornelisz.
Tuininga en Trijntje Ebes.
Uit dit huwelijk, geboren te Dokkum:
a. Trijntje Heeringa, geb. 20-10-1839, overl. Dokkum 23-9-1891, tr. Dokkum 16-2-1865 Jan

Frederik Haverschmidl, geb. ald. 3-8-1839, kapitein op de grote vaart, zn. van Rudolphus
Haverschmidt, zout- en zeepzieder, en Trijntje Helder. Na de geboorte van hun zoon
Timotheus Gosewinus in 1868 vertrok het gezin uit Dokkum met onbekende bestemming.

b. Grietje, geb. 1-12-1843, overl. Dokkum 12-11-1904.
c. Freerckje, geb. 20-2-1846, overl. Dokkum 14-5-1866.

6. Gertje, geb. Dokkum 27-1-1816, overl. ald. 14-8-1818.

lila. Jacob Gosses Heeringa, geb./ged. Dokkum 10/22-1-1804, notarisklerk
(1830), officier in het Nederlandse leger, registratie-ontvanger in Lemmer,
Raalte, Hardegarijp en Zuidhorn, overl. Zuidhorn 10-4-1875, tr. Dokkum
4-6-1840 Martha Land, geb./ged. Dokkum 31-1/26-6-1809, overl. Zuidhorn
4-5-1875, dr. van Jan Pieters Land en Hyke Egberts Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Pieter Heeringa, geb. 1841, surnumerair bij de Registratie, cand.
notaris, overl. 1870.

2. Gosewinus Jacob, volgt IVa.
3. Eke Heeringa, geb. Raalte 27-6-1846, overl. Oegstgeest 26-3-1913, tr. Zuid-

horn 21-10-1881 Willem van Doorn, geb. Haarlem 24-9-1840, inspecteur bij
de spoorwegen te Haarlem en Nijmegen, wedr. van Antje Bolger, zn. van
Willem van Doorn, aannemer van publieke werken te Haarlem, en Elisabeth
van Dam.

4. Willem Axel, geb. Hardegarijp 20-6-1850.

IVa. Gosewinus Jacob Heeringa, geb. Lemmer 18-1-1844, landbouwer, wijn-
koper en gemeenteontvanger van Zuidhorn, overl. Zuidhorn 7-12-1933, tr. ald.
11-5-1870 Metje van Weerden, geb. Zuidhorn 21-8-1846, overl. ald. 7-5-1921,
dr. van Sjoert van Weerden en Hiltje Togtema.
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Uit dit huwelijk:

1. Sjoert Jan Heeringa, geb. Zuidhorn 7-10-1874, wijnhandelaar, gemeente-
ontvanger en kassier van de Boerenleenbank te Zuidhorn, hoofdbestuurslid
van de Provinciale Groninger Rederijkersbond, overl. Zuidhorn 6-10-1948,
tr. (1) Oldenhove 2-7-1907 Jetske Jacomine Teenstra, geb. Niehove 31-7-
1882, overl. Zuidhorn 23-7-1915, dr. van Johannes Teenstra, landbouwer,
en Eke Gaaikema; tr. (2) Grijpskerk 21-6-1921 Hittje Wiersma, geb. Pieter-
zijl 8-5-1889, overl. Haren 16-11-1967, dr. van Jacob Wiersma en Jeltje
Siccama.
Uit het eerste huwelijk:
a. Eke Jetske Johanna Heeringa, geb. Zuidhorn 20-7-1915, tr. ald. 12-6-1937 dr. Kornelis

Hendrikus Siccama, geb. Drachten 8-12-1908, doctor in de letteren en wijsbegeerte, hulp-
predikant (Hervormd) te Hengelo, predikant beroepen te Brouwershaven (1937), te Arum
(1940), te Bedum (1945), te Sneek (1952), te Oostermeer (1960) en te Oudemirdum (1966),
overl. Sneek 24-8-1967, zn. van Pieter Siccama en Antje Jeanette Leegstra35.

2. Jacob Jan Pieter Heeringa, geb. Zuidhorn 11-2-1879, predikant (Hervormd)
beroepen te Niehove (1911), te Loppersum (1918), 't Zand (1921), met eme-
ritaat 1-5-1944, overl. Boskoop 24-10-1962, tr. Zuidhorn 27-3-1911 Hende-
rika Justina Homan, geb. Noordhorn 17-4-1881, overl. Loppersum 16-6-
1953, dr. van Martinus Theodorus Homan en Steintje Sijpkens.
Uit dit huwelijk, geboren te Niehove:
a. Meta Chhslina Heeringa, geb. 28-3-1912, overl. Renkum 8-9-1984, tr. 't Zand 18-9-1937

Frederik Hendrik Reuvekamp Gille, geb. Kediri (Ned.-Indië) 8-12-1904, notaris te Hoorn
en 's-Gravenhage, overl. Arnhem 1-1-1982, zn. van Frederik Hendrik Reuvekamp Gille.

b. Gosse Martinus Sjoert Heeringa, geb. 18-8-1915, opzichter stedelijke plantsoenendienst te
Pretoria (Zuid-Afrika), tr. Kaapstad 5-8-1939 Maria Johanna Adriana Geerlings, geb.
Amsterdam 16-10-1912, lerares lichamelijke opvoeding, dr. van Jacobus Philippus Geer-
lings en Tetje Johanna Brokerhof.

IHb. Ids Gosses Heeringa, geb./ged. Dokkum 25-2/16-3-1806, brood- en
koekbakker te Leeuwarden (1828-1833) en Dokkum (in de Nauwstraat, 1833-
1848), boer te Albany (New York, USA), spoorwegbeambte ald., overl. Hol-
land (Michigan) 23-3-1897, tr. Leeuwarden 16-9-1830 Grietje Broers, ged. ald.
28-10-1808, overl. Holland 16-3-1883, dr. van Hendrik Broers en Aaltje Zelle.

Ids deed op 1 mei 1825 belijdenis in de Grote Kerk van Dokkum. Op 2 juni 1848 emigreerde
hij met zijn gezin vanuit Dokkum naar de Verenigde Staten. De eerste acht jaar woonden ze
in Albany, N. Y., daarna in Holland, Michigan, waar verscheidene nakomelingen nog wonen.

Uit dit huwelijk, geboren te Dokkum:

1. Aaltje (in USA Emma) Heeringa, geb. 28-1-1835, overl. Holland 1936, tr.
ald. Albert Arends, geb. 1814, boer, overl. Holland 11-8-1896.

2. Grietje, geb. 8-3-1837, overl. Dokkum 5-7-1838.
3. Gosewinus Jacob, geb. 14-5-1839, overl. Dokkum 25-6-1839.
4. Gosewinus Jacob, volgt IVb.
5. Hendrik Siebren Heeringa, geb. 28-7-1842, boer te Cadilac (Noord

Michigan).
6. Grietje, geb. 20-9-1844, overl. Albany 1848.
7. Gert je, geb. 3-10-1846, overl. Dokkum 27-8-1847.
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IVb. Gosewinus Jacob Meeringa, geb. Dokkum 11-6-1840, zakenman en win-
kelier, overl. Holland (Michigan, USA) 17-2-1925, tr. (1) Saugatuck, Allegan
(Michigan) 22-2-1864 Ida Ellen, geb. Grand Haven (Michigan) 9-12-1842,
overl. Holland 22-12-1915, dr. van Jacob Ellen en Johanna Hetebras; tr. (2)
Kate Ellen, geb. Grand Haven 2-9-1845, zuster van Ida Ellen.

Gosewinus Jacob noemde zich in Amerika Jacob Gosewinus. Tijdens de Amerikaanse Bur-
geroorlog (1861-1864) was hij sergeant in het 3C regiment van de Michigan cavalarie. In East
Saugatuck richtte hij enkele jaren na deze oorlog zijn zaak op; bovendien was hij postmeester
en vrederechter aldaar.

In 1904 verhuisde hij naar Holland, Michigan, en werd samen met zijn zoon Edwin mede-
eigenaar van de Michigan Tea Rusk Co. Ook was hij aktief in de Christian Reformed Church
en in de School for Christian Instruction36.

De Amerikaanse Heeringa, Gosewinus Jacob Heeringa (IVb, 1840-1925) en echtgenote Ida Ellen
(1842-1915) op de dag van hun 50-jarig huwelijk

Uit het eerste huwelijk, geboren te East Saugatuck (Michigan):

1. Margaret, geb. 3-10-1867, overl. Saugatuck 10-3-1870.
2. Anna (Johanna) Heeringa, geb. 23-11-1868, overl. East Saugatuck 1936, tr.

ald. 1886 John Siebelink, geb. ald. 11-6-1864, boer ald.
3. Margaret Heeringa, geb. 22-12-1871, overl. Holland (Michigan) 1947, tr. (1)

31-8-1895 dr. Frederick Brouwer, geb. 25-3-1872, veearts, verdronk in het
Michiganmeer in de winter van 1918 nadat hij met zijn auto door het ijs was
gezakt; tr. (2) John VanDort.

4. Jennie, geb. 5-3-1874, overl. East Saugatuck 22-10-1874.
5. Edwin Heeringa, geb. 26-9-1875, verkoopleider en mede-eigenaar van de

Michigan Tea Rusk Co., overl. Holland (Michigan) 7-5-1955, tr. ald. 27-6-
1906 Mattie Fischer, geb. Grand Haven (Michigan) 9-4-1884, overl. 28-2-
1960, dr. van Taba Fischer en Florence Venema.
Uit dit huwelijk, geboren te Holland (Michigan):
a. Florence Ida, geb. 13-4-1907, overl. Holland 19-5-1907.
b. Allen Jacob Heeringa, geb. 5-4-1908, tr. Holland 23-9-1950 Anne Jenniac.
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c. Edwin Russell Heeringa, geb. 19-2-1910, tr. Holland 29-7-1941 lone Froslman.
d. lda Margaret, geb. 24-12-1912, overl. 11-1-1914.
e. William Arthur Heeringa, geb. 5-9-1915, overl. Holland 28-6-1985, tr. ald. 4-4-1941 Joyce

Hazel Kooyers, geb. Zeeland (Michigan) 21-5-1918, dr. van Marine Kooyers en Grace
Zuverink.
Uit dit huwelijk, geboren te Holland (Michigan):
ea. Robert Allan, geb. 22-12-1941.
eb. Mary Ann, geb. 11-12-194437.
ec. Lois Grace, geb. 8-3-1948, overl. dezelfde dag.
ed. William E., geb. 9-3-1951.
ee. Ruth Elaine, geb. 29-3-1953.
ef. Thomas Jay, geb. 3-5-1955.

6. Jennie Heeringa, geb. 30-7-1878, overl. Holland (Michigan) 8-11-1960, tr.
ald. 7-9-1902 William van Wijk, geb. 3-12-1874, predikant van de Christian
Ref. Church te Holland.

7. Emma Heeringa, geb. 5-12-1880, overl. 1963, tr. 7-10-1903 William Bode,
geb. 7-9-1875, predikant van de Christian Ref. Church te Lincoln Center
(Iowa).

8. lda Heeringa, geb. 25-5-1884, overl. Holland 8-11-1978, tr. Albert Vegter,
geb. 29-5-1876, postbeambte, overl. ald. 22-4-1957.

9. Jacob Gosewinus Heeringa, geb. 3-5-1887, bedrijfsleider, overl. Grand
Rapids (Michigan) 16-1-1960, tr. 14-5-1912 Elsie Danielson, geb. 14-3-1889,
overl. 22-3-1981.

IIIc. Willem Gosses Heeringa, geb./ged. Dokkum 20/22-3-1808, weesvader
van het weeshuis aan de Markt te Dokkum, overl. ald. 15-7-1858, tr. Dokkum
19-11-1843 Sjoukje van Dijk, geb. Dokkum 16-4-1814, overl. ald. 30-10-1895,
dr. van Frans Gerrits van Dijk en Wijtske Jans Winstra.

Willem Heeringa deed in februari 1834 belijdenis van zijn geloof in de Grote- of St. Maartens-
kerk te Dokkum.

Hij maakte de Tiendaagse Veldtocht mee van 2-12 augustus 1831 en ontving hiervoor het
Uzerenkruis. In 1834 ging hij met groot verlof. Diverse brieven die hij vanuit België en
Maastricht schreef in die tijd, zijn bewaard gebleven en in het bezit van G.J. Heeringa te
Almelo.

Uit dit huwelijk:

1. Gosewinus, volgt IVc.
2. Wietske Heeringa, geb. Dokkum 24-2-1850, tr. ald. 21-7-1877 Dirk Boon-

stra, geb. Balk 20-9-1852, predikant (Hervormd) beroepen te Buren (1877),
te Wolsum (1880), te Wanswerd (1881), te Renkum (1885), te Oud Alblas
(1886), predikant (Geref.) beroepen te Zwolle (1887), te Schiedam (1891),
opnieuw als Hervormd predikant beroepen o.a. te Putten en Wezep, te
Elburg (1908), te Montfoort (1909) en tenslotte te Elburg (1919), overl.
Elburg 30-1-1920, zn. van Marten Sipkes Boonstra en Thomaske Dirks van
der Werf.

IVc. Gosewinus Heeringa, geb. Dokkum 2-3-1846, uurwerkmaker en winkelier
in goud- en zilverwerken aan de Diepswal hoek Hoogstraat te Dokkum, overl.
Leeuwarden 11-12-1926, tr. Dokkum 16-7-1874 Iefke Bakkers, geb. ald. 17-1-
1845, overl. Almelo 14-12-1931, dr. van Klaas Sybrandus Bakkers, meubel-
maker, en Ybeltje Folkerts Boersma.
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Gosewinus Heeringa (IVc, 1846-1926) en echtgenote lefke Bakkers (1845-193IJ, geschilderd door
P. Armati. De originele schilderijen werden door de familie geschonken aan het Dokkumer streek-

museum 'Het Admiraliteitshuis'

Uit dit huwelijk, geboren te Dokkum:

1. Willem Jacob Heeringa, geb. 3-1-1875, winkelier in aardewerk, porcelein en
kristal 'de Bazar' in de Hoogstraat te Dokkum en vanaf 1917 te Enschede,
overl. ald. 19-1-1956, tr. Dokkum 2-8-1900 Grietje Bakker, geb. ald. 25-5-
1875, overl. Enschede 5-3-1955, dr. van Jacob Meinderts Bakker en Anna
Freercks Steenhuizen.
Willem Jacob Heeringa en zijn broer Klaas (IVc-3) hadden naast hun beider winkels een
fotografisch atelier opgezet. Deze studio was gevestigd in de zaak van Willem, Hoogstraat 22
en fotograaf De Koe verzorgde de fotografische werkzaamheden.
Uit dit huwelijk, geboren te Dokkum:
a. Anna lefke Heeringa, geb. 4-7-1906, tr. Enschede 13-8-1934 (huw. ontb. ald. 10-12-1956)

Jacob Lodewijk Hoogslag, geb. Sneek 1-3-1909, werkzaam in de zaak van zijn schoon-
vader, overl. Bloemendaal 9-3-1982, zn. van Jacob Nanne Diederik Hoogslag en Dirkje
Maria de Boer.

b. lefke Anna Heeringa, geb. 19-5-1908, werkte aanvankelijk in de zaak van haar vader,
vestigde zich later als schoonheidsspecialiste te Enschede.

2. Klaas Sybrandus, geb. 13-11-1876, overl. Dokkum 31-12-1877.
3. Klaas Sybrandus Heeringa, geb. 9-10-1878, winkelier in klokken, goud- en

zilverwerk, porcelein e.d. te Dokkum en Almelo, overl. Almelo 19-5-1956,
tr. Dokkum 26-12-1901 Rienje Bakker, geb. ald. 25-5-1875, overl. Almelo
22-11-1957, dr. van Jacob Meinderts Bakker en Anna Freercks Steenhuizen.
Uit dit huwelijk, geboren te Almelo:
a. Yfke Anna Heeringa, geb. 29-5-1903, overl. Almelo 1-1-1973, tr. Enschede 24-7-1923 dr.

Deeuwes Talsma, doctor Franse taal, leraar, geb. Assen 30-9-1891, overl. Almelo 28-12-
1963, zn. van Hendrik Talsma en Jantien Moes.

b. Grietje Heeringa, geb. 29-8-1905, tr. Almelo 26-6-1930 Jacobus Johannes Boerma, huisarts,
geb. Nuis (gem. Marum, Gr.) 21-9-1902, overl. Groningen 27-3-1986, zn. van Herman
Rudolph Boerma en Geertruida Margaretha Smit.

c. Gosewinus Jacob Heeringa, geb. 11-3-1908, winkelier in kristal, porcelein en aardewerk, tr.
(1) Almelo 31-1-1935 Catharina Hilda Veenhuis, geb. Almelo 24-10-1911, overl. ald. 27-4-
1955, dr. van Heerke Hendrik Veenhuis en Anna Jellema; tr. (2) Almelo 14-4-1958 Willy
Albertiria Reinders, geb. Enschede 23-3-1922, dr. van Jan Willem Reinders en Albertha van
der Valk.
Uit het eerste huwelijk:
ca. Anna Hilde Rienje Heeringa, geb. Almelo 30-12-1948, tr. ald. 13-2-1970 Even Jan

Tjeerdsma, geb. Almelo 25-10-1946, directeur van de school bouwvakopleidingen, zn.
van Jan Tjeerdsma en Berendina Hendrika Alberts. _
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Links de winkel van Gosewinus (IVc) en Klaas Sybrandus Heeringa (IVc-3) aan de Diepswal, hoek
Hoogstraat; en rechts 'De Bazar', Hoogstraat 22, van Willem Jacob Heeringa (IVc-1), schuin

tegenover de winkel van zijn broer Klaas, Dokkum ca. 1900

Noten
1. J .W. Heringa, Heringa's uit Dongjum, Franeker 1978 (Bijlage III , pag. 291-296).
2. J. Visser, Wapen Heringa, in: Genealogysk Jierboekje 1963, pag. 35-42.
3. T. Stark-Heeringa, Heeringa's (Westdongeradeel), 1962 (getypte genealogie aanwezig in het

RA Leeuwarden); op pag. 5 wordt het vermoeden uitgesproken dat de beschreven familie 'aan
te passen moet zijn' aan de Dokkumer Heringa's.

4. J.S. Heeringa uit Hantumhuizen deelde mij in 1990 welwillend mee dat hij de verbinding
tussen de twee Heeringa-geslachten waar mevr. Stark op wees, op de volgende - voorzichtige
- wijze tot stand had gebracht:
I. Eete Gosses, van Idaard, boer te Gerkesklooster, tr. Djoerd Dircks.
Hieruit:
1. Dirck Eetes, tr. Antje Luppema, waaruit Here Dircks, boer te Oudkerk, stamvader van

het in dit artikel beschreven geslacht Heringa.
2. Gosse Eetes, boer te Kollum, vader van Gerrit Gosses, na 1660 boer te Hantumhuizen en

stamvader van de familie Heeringa door mevr. Stark beschreven (zie noot 3).
5. Het spoor leidde van Leeuwarden naar Oudkerk door de vermelding in het burgerboek van

Leeuwarden: 'Den 30 Augusti 1686 Gossuinus Heringa geboortig van Oudkerck'.
6. Dokkum telde aan het eind van de 17de eeuw drie zoutziederijen. Timotheus Heringa had zijn

bedrijf aan de Halvemaanspoort. Het ligt voor de hand dat hij als oudste zoon het bedrijf van
zijn vader heeft overgenomen.

7. RA Leeuwarden, Proclamatieboek van Dokkum, inv. nr. 201, fol. 122.
8. RA Leeuwarden, Repertorium van Familienamen 1811-1812, deel 5, pag. 14, Oostdongera-

deel/Metslawier.
9. W. J. Bokma de Boer, Genealogie Klaasesz, in: Genealogysk Jierboekje 1974, pag. 5-23.

10. N. J. Waringa en A. Hallema, Beknopte geschiedenis van Dokkum, gestencilde uitgave van
de gemeente Dokkum 1953, pag. 190.

11. GA Leeuwarden, Wapenboek van Gerrit Hesman (1661-1716), pag. 172 en 179. Het wapen
op deze laatste pagina is zeer waarschijnlijk een correctie van het wapen op pag. 172.
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12. Als noot 1, Bijlage II, pag. 287-290.
13. RA Leeuwarden, Bijlagen Criminele Sententies Hof van Friesland, 16-3-1724.
14. Geboortedata die in deze genealogie worden vermeld in de periode 1696-1739, zijn overge-

nomen uit C.G. Schrader's Memoryboeck van de vrouwens, Hel notilieboek van een Friese
vroedvrouw 1693-1745, bewerkt door M.J. van Lieburg en verloskundig commentaar van
G.J. Kloosterman, Amsterdam 1984.

15. RA Leeuwarden, Proclamatieboek van Dokkum, inv. nr. 198, fol. 253.
16. RA Leeuwarden, Lidmatenboek van de Grote- of St. Maartenskerk te Dokkum.
17. H.T. Obreen, Dokkum - Naamlijsten, pag. 13 (uitgave 1959).
18. Als noot 10, pag. 64.
19. RA Leeuwarden, Bijlagen Civiele Sententies Hof van Friesland 1739, 663-8: Poulus Heringa

had op 2 mei 1709, toen hij in Friesland gelegerd was, twee paarden gekocht voor 300 car.
gids. Broer Timotheus kreeg na het overlijden van Poulus, als zijn erfgenaam en testementair
administrateur, alsnog de rekening gepresenteerd.

20. C.G. Schraders, Memorijboeck van de vrouwens. Dagboek van verlossingen ie Dokkum
1693-1745, bewerkt door Chr. van Kammen, Dokkum (stenciluitgave gemeentebestuur) 1958
(zie ook noot 14); Catharina Schrader noemde Elyda van der Heil bij de geboorte van haar
zoon Petrus 'de verlovende bruid' van Poulus Heringa.

21. In mijn artikel De Dokkumer Familie Bontekoe, in: Gens Nostra 27 (1972), pag. 125, is
Elisabeth Heringa een dochter van Timotheus; deze is echter haar broer. J.W. Heringa (zie
noot 1) nam deze fout van mij in zijn boek over op pag. 293.

22. RA Leeuwarden, Register der Koopbrieven van Dokkum, inv. nr. 213, fol. 11. Ook in het
Proclamatieboek van Dokkum, inv. nr. 198, fol. 52 en 257 wordt hij Theodorus Heringa
genoemd.

23. Johannes werd volgens het doopboek van Dokkum (geref.) vijf dagen voor zijn geboortedag,
die Cath. Schrader vermeldt, gedoopt; zie noot 14, Van Lieberg/Kloosterman, pag. 88.

24. Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum, 3e Resolutieboek 1732-1786, 3-7-1733.
25. RA Leeuwarden, Bijlagen Civiele Sententies Hof van Friesland 686-3; Proclamatieboek van

Dokkum, inv. nr. 198, fol. 196, 199, 253; Register der Koopbrieven van Dokkum, inv. nr.
213, pag. 204.

26. Zie noot 10, pag. 99.
27. Catharina Schrader vermeldt in haar dagboek (zie noot 14, Memoryboeck, pag. 162) dat

Rickxt Heringa getrouwd was met haar neef, de varensgezel Pieter Dircks, en dat zij op
18-10-1731 na een moeilijke bevalling 'een schone dochter' kregen. De vroedvrouw heeft zich
in de achternaam vergist, want volgens het trouwboek van Dokkum trouwde op 28-1-1731
Rigtje Roelofs Rintjema met Pieter Dircks. Rixtie Botes Rintjema, de vrouw van Timotheus
Heringa, was een tante en naamgenote van Rickxt, de vrouw van Pieter Dircks.

28. RA Leeuwarden, Proclamatieboek van Dokkum, inv. nr. 198, fol. 24; Register der Koop-
brieven van Dokkum, inv. nr. 214, fol. 429.

29. R. S. Roorda, Nammen fan Dokkumers ut earder tiid, gestencilde uitgave gemeente Dokkum
1954, pag. 41; RA Leeuwarden, Quotisatie Cohier Dokkum 1749.

30. Van G.J. Heeringa te Almelo ontving ik een kopie van de originele brief van ds. Simon
Cuperus. De adressering en de aanhef van deze brief luiden: 'Aan de WelEdele Achtbare Hr.
Mijnheer de Borgemeester Heringa bij de Halvemaanspoorte tot Dockum. Wel. Ed. Achtb.
Hr. met de Familie en bijsonderlijk de oudste Dogter Tjitske, mijne seer beminde'. Tjitske
heeft niet positief gereageerd, want Simon Cuperus tr. Ameland 24-7-1759 met Antje Aukes
uit Groningen.

31. RA Leeuwarden, Bijlagen Civiele Sententies Hof van Friesland 1743, 719-4.
32. RA Leeuwarden, doopboek Oosternijkerk (Geref.) 1745-1811.
33. Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum, Register der woonhuizen 30-12-1806,

inv. nr. 156.
34. Het huurcontract is eigendom van G.J. Heeringa te Almelo die zo vriendelijk was een kopie

af te staan.
35. A.C. Fokkema-Siccama, de Siccama's, 1971, pag. 282.
36. Deze gegevens werden gepubliceerd in een artikel van de Michigan Tradesman, USA, van 18

december 1914 naar aanleiding van het 50-jarig huwelijk van Gosewinus Jacob Heeringa en
Ida Ellen.

37. Mary Ann Berends-Heeringa uit Hamilton, Michigan, USA, dank ik hartelijk voor de gege-
vens van Amerikaanse Heeringa's.
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STINNE, EEN ZELDZAME FAMILIE(NAAM)

door G.H. PAETZEL-VEENSTRA

Inleiding
In mijn kwartierstaat stuitte ik al gauw op de naam Stinne. Teruggaande in de
tijd boeide de familie met die naam me steeds meer. De naam behoort toe aan
een Fries doopsgezind (DG) geslacht, dat in verschillende delen van de pro-
vincie heeft gewoond en twee predikers leverde. De naam is zeldzaam doordat
hij in 1812 door slechts één persoon is aangenomen. Nu, na bijna tweehonderd
jaar, zijn er maar vijf jongens die de naam Stinne dragen.

Over de betekenis van de naam Stinne kan ik niet veel meer meedelen dan dat
'stinne' in het Fries betekent: steunen of zuchten. Het zou misschien een
vreemde variatie kunnen zijn op 'steen-namen'. In elk geval gaf de naam vanaf
het ontstaan al moeilijkheden: 'beroepsschrijvers' maakten er soms Stenne,
Tinne of Vinge van. Dat - zoals wel werd geopperd - de familie Stinne
afkomstig zou zijn uit het buitenland, lijkt mij vooralsnog onwaarschijnlijk.

Veel gegevens voor mijn onderzoek moest ik uit secundaire bronnen halen.
Een akte van 'kennelijkheid' uit 1830 en een overlijdensakte uit 1844 leverden
mij heel wat gegevens op uit de eeuw daarvóór. Veel bijzonderheden heb ik ook
gevonden in de Amsterdamse Doopsgezinde Bibliotheek, in bruikleen bij de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Vele predikanten hebben namelijk de
geschiedenis van hun gemeente opgeschreven. Zij wezen mij de weg naar de
bronnen. Van belang zijn voorts de naamlijsten van doopsgezinde professoren
en predikanten, die al in de achttiende eeuw werden samengesteld. De adverten-
tiecollectie van het Centraal Bureau voor Genealogie tenslotte, leverde mij
eveneens waardevol materiaal op.

Links de doopsgezinde 'Vermaning' te Grouw,
rechts de oude vermaning te Hallum

Gens Nosira XLVII1 (1993) 259



Genealogie
I. Johannes Uiltjes, overl. ca. 1736, tr. Grouw 4-9-1729 (geref.) Antje Wytzes,
overl. ald. ca. 1757. Zij hertr. met Binnert Lases, wedr. van Antje Jacobs, zn.
van Laas Binnerts.

Wie de ouders zijn van Johannes Uiltjes, is niet met zekerheid te zeggen. In aanmerking
komen: (Jilk(lj)e (Jilk(tj)es, 'een oude visser' (1749)1 van Joure, tr. Grouw (geref.) 26-10-1704
Rinske Jilles Tasma, van Grouw.

Uit dit huwelijk:

1. Uilke, volgt II.
2. Johanna Johannes, geb. Grouw, tr. ald. 23-9-1759 (geref.) Sierd Gruels, van

Grouw, ged. ald. 1760 (DG), overl. febr. 1798.

II. Uilke (Uiltje) Johannes Stinne, geb. Grouw, meester-gortmaker, lekepre-
diker, 'contrarolleur bij de molen', overl. Donkerbroek 23-4-1799, tr. Grouw
9-2-1755 (geref.) Janke Rintjes, van Akkrum, ged. Grouw 1757 (DG), overl.
Donkerbroek 14-9-1799, dr. van Rintje Beints en Metje Keimpes Hansma.

In 1743 erfden Uilke en zijn zuster Johanna Johannes enkele woonhuizen annex grutterij te
Grouw van Sytse Johannes2. Gezamenlijke waarde was 2500 gld.3. Welke relatie er bestond
met deze man werd niet meegedeeld. Uilke zou zich later als grutter in deze grutterij vestigen.
De panden grensden aan het 'Grote Huis', één van de twee kerkgebouwen van de doopsge-
zinden in Grouw, ook wel 'de Vermaning' genoemd. Deze Vermaning was van de 'Waterlan-
ders', een liberale stroming bij de doopsgezinden in die tijd. Hier begon Uilke in 1756 zijn
werk als één van de vele lekepredikers die de Vermaning toen bezat.

Tussen 1756 en 1761 volgden nog enkele aankopen van onroerend goed door de familie4.
Financieel ging het echter niet goed. In 1763 en 1765 tekende het echtpaar Uilke Johannes en
Janke Rintjes enkele schuldbekentenissen, o.a. aan de moeder van Janke5. Ook in die jaren
verkocht de familie een gedeelte van het onroerend goed6. Het laatste pand werd verkocht in
1776 toen Uilke al in Woudsend woonde, waar hij in 1769 het predikambt had aangenomen,
zoals het lidmatenboek vermeldt.

De doopsgezinde gemeente van Woudsend was erg armlastig en werd gesubsidieerd door
de Friese Doopsgezinde Sociëteit. Het gezin van Johannes, met inmiddels drie groot
geworden kinderen, viel dan ook onder de lagere inkomens8. Bovendien was het predikambt
geen drukke baan: in 27 jaar vonden er ongeveer veertig dopen plaats. Door in andere
gemeenten waar te nemen, zoals in Sloten in 1776, werd iets bijverdiend7.

Op oudere leeftijd, in mei 1796, vinden we Uilke Johannes Stinne (zoals hij zich inmiddels
noemde) terug als 'contrarolleur bij de molen'10, een overheidsfunctie bij de belastingen, ook
wel aangeduid met 'opsigter'". Door politieke 'zuiveringen' waren veel plaatsen opengevallen
en die werden opgevuld door patriottisch-gezinden. Uilke heeft dit werk slechts drie jaar
kunnen doen.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt III.
2. Rintje Uiltjes van der Meuten, geb./ged. (DG) Grouw/IJlst 19-5-1761/11-2-

1786, visser, overl. Ulst 8-2-1838, tr. (1) Ulst 9-11-1783 (gerecht) Hyke
Hettes, van Hallum; tr. (2) Wymbritseradeel 1-6-1788 Rinske Eyberts
(Egberts), van Scharnegoutum, ged. Ulst 19-2-1795 (DG), overl. ald. 5-11-
1808; tr. (3) Geeltje Geerts Venema.
Uit het tweede huwelijk, geboren te Ulst:
a. Pytje, geb. ca. 1790.
b. Janke, geb. ca. 1791.
c. Antje, geb. ca. 1794.
d. Eibertje, geb. ca. 1795.
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3. Klaaske Uilkes, ged. Woudsend 2-2-1781 (DG), in oktober 1796 met attesta-
tie vertrokken uit Woudsend.

III. Johannes Uilkes (Uiltjes) Stinne, geb. Grouw januari 1759, schoenlapper,
doopsgezind leraar (prediker), overl. Akkrum 19-4-1844, tr. (1) Woudsend
12-1-1783 (gerecht) Antje Berends Bakker, ged. Ulst 28-6-1775 (DG), overl.
Hallum 1803, dr. van Beernt Gosses en Beitske Gerkes; tr. (2) ca. 1804 Aukje
Sjoerds van der Wal, van Terhorne, ged. Hallum 28-10-1804 (DG), overl.
Joure 25-4-1827, dr. van Sjoerd Meintes en Jercke Popken; tr. (3) Schoterland
31-10-1830 Pietje Fokkes van der Meulen, geb. Kortezwaag ca. 1766, overl.
Het Meer (Heerenveen), dr. van Fokke Oenes en Detje Sytzes.

Johannes Uilkes liet zich inschrijven in het register van naamsaanneming der gemeente
Hallum op 30 januari 1812 met de familienaam Stinne. Zijn broer Rintje nam de familienaam
Van der Meulen aan.

Johannes Uilkes nam in 1783 het predikambt aan in de doopsgezinde gemeente van
Hallum12. Het voor onze begrippen kleine kerkgebouw aldaar was nieuw. Het voorste
gedeelte, ca. 4,5 bij 5,5 meter, was het woonhuis van Johannes. In de gang was een kamertje
van ca. 1,8 bij 2 meter waar de dominee zijn beroep van schoenmaker uitoefende. Voor elke
kerkdienst moest hij het vertrekje ontruimen en zijn gereedschap opbergen in een trapkast,
zodat de ouderlingen zich er konden terugtrekken. Een gedeelte van een kastplank, met de
initialen JS erin gekerfd, is bewaard gebleven.

Johannes Stinne nam het predikambt waar in o.a. Berlikum en Blija. Begin negentiende
eeuw werd de behoefte aan gestudeerde predikanten steeds groter. Men stelde Johannes voor
zijn ambt neer te leggen. Dat resulteerde in een contract, opgemaakt bij een notaris te
Leeuwarden, waarin de gemeente de vertrekkende prediker een pensioen toezegde van twee-
honderd gulden per jaar zolang hij leefde13. Voor de kleine gemeente was dit een grote
belasting. De collectes onder de leden brachten op den duur het bedrag niet meer bijeen. De
gemeente kwam in financiële moeilijkheden; er werd subsidie aangevraagd, en op de vergade-
ringen van de Sociëteit werd daar nogal eens over gesproken.

Na zijn pensionering woonde Johannes Stinne in Terhorne en Joure, waar hij wel zijn vak
uitoefende, maar niet meer predikte. Hij heeft bijna 26 jaar van zijn pensioen kunnen
genieten; zijn overlijden werd meegedeeld in de vergadering van de Sociëteit16.

Uit het eerste huwelijk:

1. Uilke, volgt IV.
2. Beitske Johannes Stinne, geb. Hallum 22-3-1794, overl. Akkrum 10-5-1873,

tr. Utingeradeel 29-5-1819 Hendrik Jentjes Fennema, geb. Akkrum 22-9-
1787, schipper, zn. van Jentje Hendriks Fennema en Aaltje Folkerts Kui-
pers.

IV. Uilke Johannes Stinne, geb. Hallum 11-6-1788, meester-bakker, later
arbeider, overl. Stiens 5-3-1864, tr. 30-12-1810 FetjeDurksHofman, geb./ged.
(geref.) Stiens 7-10/5-12-1790, overl. ald. 4-4-1873, dr. van Durk Pieters
Hofman en Jiskje Pieters.

Van deze generatie is het minst bekend. Zelfs het huwelijk van Johannes met Fetje is niet
gevonden; wèl een advertentie ter gelegenheid van het 50:jarig huwelijksfeest.

Johannes was de eerste Stinne die met een niet-doopsgezind meisje trouwde. Een deel van
zijn kinderen is later naar de hervormde kerk overgegaan.

B echtvoreenigiog van :
ÜILKB JOHANNES STINNE en

' FETTJB DURKS HOFMAN,
t« Stiens, op Zondag 80 December 1860. .
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Uit dit huwelijk:

1. Antje Uilkes Stinne, geb. Hijum 4-12-1811, overl. Stiens 2-3-1899, tr. Leeu-
warderadeel 14-5-1840 Hessel Pieters Brolsma, geb. Hallum 26-10-1812,
besteller, overl. Stiens 5-2-1887, zn. van Pieter Jans Brolsma en Tjitske
Hessels Kommema.

2. Jisch Uilkes Stinne, geb. Hijum 13-8-1813, werkvrouw, overl. Stiens 17-7-
1890.

3. Johannes, volgt V.
4. Willemke Uilkes Stinne, geb. Stiens 22-6-1820, overl. ald. 28-9-1858, tr.

Leeuwarderadeel 2-5-1850 Frans Dirks Tamminga, geb. Hallum 22-9-1815,
boerenknecht, over. Stiens 22-1-1902, zn. van Dirk Fransens Tamminga en
Sytske Sakes.

5. Durk Uilkes Stinne, geb./ged. Stiens (Ned.-herv.) 18-12-1824/18-5-1850,
werkman, overl. Stiens 25-7-1895, tr. (1) Leeuwarderadeel 3-5-1849 Maartje
Hendriks Dijkstra, geb. Stiens 17-12-1815, dienstbode, overl. ald. 22-5-
1864, dr. van Hendrik Sjoerds Dijkstra en Baukje Zijlstra; tr. (2) Leeuwar-
deradeel 8-5-1875 Antje Hendriks van der Leest, geb. Stiens 4-3-1830, werk-
vrouw, overl. Arum 8-9-1911, wed. van Jouke Kramer, dr. van Hendrik
Gerrits van der Leest en Sybrigje Durks Bos.
Op 24 februari 1884 geeft Dirk Uilkes Stinne te Leeuwarderadeel een kind aan van het vrouwe-
Hik'' geslacht, genaamd Antje Stinne. De moeder is zijn stiefdochter Antje Joukes Kramer. Bij
het huwelijk van Antje Kramer te Wonseradeel op 2 juni 1888 met Yme Elgersma, werd het
kind door de vader (de bruidegom) erkend en kreeg de naam Antje Elgersma.
Uit het eerste huwelijk, geboren/gedoopt te Stiens:
a. Feitje Durks Stinne, geb. 2-8-1850, overl. Stiens 9-7-1923, tr. Leeuwarderadeel 28-4-1875

Gerrit Jacobs Hoekstra, geb. Stiens 31-1-1839, werkman, overl. ald. 5-10-1910, zn. van
Jacob Aans Hoekstra en Mayke Sjoukes Tuinstra.

b. Baukje Durks Stinne, geb./ged. (Ned.-herv.) 7-9-1853/30-4-1885, tr. Leeuwarderadeel 16-
5-1878 Frans Pieters Dokter, geb. Stiens 16-2-1850, boerenknecht, zn. van Pieter Franses
Dokter en Jantje Benjamins Offringa.

c. Hendrikje Durks Stinne, geb./ged. (Ned.-herv.) 14-1-1858/2-5-1889, tr. Leeuwarderadeel
8-5-1879 Jurjen Andries Groenewoud, geb. Stiens 4-1-1853, werkman, gardenier, zn. van
Andries Theunis Groenewoud en Hiltje Jacobs Brouwer.

6. Beitske Uilkes Stinne, geb./ged. (Ned.-herv.) Stiens 12-2-1829/13-5-1853,
overl. ald. 8-11-1898.

V. Johannes Uilkes Stinne, geb. Stiens 20-1-1816, arbeider, boerenknecht,
overl. Hallum 13-6-1899, tr. Leeuwarderadeel 23-5-1844 Trijntje Lubberts
Westra, geb. Stiens 12-10-1816, arbeidster, overl. ald. 31-12-1874, dr. van
Lubbert Rinzes Westra en Okje Halbes.

Bij loting van 1835 werd Johannes Uilkes Stinne ingelijfd bij de 8ste Afd. Infanterie. Hij heeft
tot 18 maart 1840 gediend; op 31 juli 1839 ging hij met onbepaald verlof14. Op 4 augustus
1839 kwam hij met attestatie van Geertruidenberg naar Stiens".

Uit dit huwelijk, geboren te Stiens:

1. Uilke Johannes Stinne, geb. 15-2-1845, overl. Stiens 15-6-1868, tr. Leeuwar-
deradeel 8-5-1867 Neeltje Louwes Elzenga, geb. Finkum 11-12-1838, dr. van
Louw Pieters Elzenga en Dieuwke Jentjes Ottema.

2. Okje Johannes Stinne, geb. 15-8-1846, tr. Leeuwarderadeel 5-5-1870 Frans
Wytzes Venstra, geb. Stiens 7-10-1840, werkman, zn. van Wytze Minnes
Henstra en Geertje Franses Aalstra.
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3. Fettje Johannes Stinne, geb. 11-8-1849, overl. Stiens 20-3-1865.
4. Lutske Johannes Stinne, geb. 20-4-1851, dienstbode bij een predikant,

overl. Noordhorn 22-5-1925, tr. Stiens 23-5-1872 Jan Hoites Hiemstra, geb.
Hantumeruitburen 27-4-1850, arbeider, overl. Noordhorn 2-3-1933, zn. van
Hoite Gosses Hiemstra en Baukje Wybes Wiersma.

5. Dirk, volgt VI.
6. Antje Johannes Stinne, geb. 20-5-1856, overl. Stiens 11-1-1859.

Lutske Johannes Stinne (V-4; 1851-1925)
met haar man Jan Hoites Hiemstra (1850-1933)

VI. Dirk Johannes Stinne, geb. Stiens 16-10-1853, arbeider, gardenier, overl.
Stiens 1-5-1932, tr. ald. 15-5-1875 Henderika Gerrits van der Wolf, geb. Mak-
kinga 16-6-1848, overl. Stiens 9-1-1929, dr. van Gerrit van der Wolf en Alida
Brandt.

Dirk Johannes Stinne was één van de eerste gemeenteraadsleden voor de SDAP, en wel in
Leeuwarderadeel. Volgens overlevering heeft hij in 1909 een schuilplaats gezocht in Stiens
voor mr. Pieter Jelles Troelstra. Deze had in dat jaar een artikelenreeks 'Het Kindje'
geschreven in het dagblad 'Het Volk'. Deze artikelen waren nogal beledigend voor de toenma-
lige koningin. Troelstra werd dan ook fel aangevallen en hij besloot zich daarom enige tijd
terug te trekken en een rustperiode te houden.

Uit dit huwelijk, geboren te Stiens:

1. Trijntje, geb. 11-5-1876.
2. Alida, geb. 27-9-1878, overl. Stiens 24-8-1879.
3. Uilke Dirks Stinne, geb. 18-2-1881, instrumentmaker, overl. Oldeholtpade

8-1-1950, tr. Leeuwarderadeel 27-7-1901 Ankje Tjerks Klapper, geb. Stiens
4-5-1881, overl. Haarlem 26-2-1967, dr. van Sjierk Johannes Klapper en
Antje Jacobs Kingma. Uit dit huwelijk zes kinderen.
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De wijzerplaat van de eeuwklok, vervaardigd door
Uilke Stinne (VI-3; 1881-1950)

Uilke Stinne was instrumentmaker bij de spoorwegen, maar in zijn vrije tijd knutselde hij aan
uurwerken. Hij heeft enigszins bekendheid gekregen door zijn schepping van een eeuwklok.
Deze klok kan een eeuw lopen zonder te worden bijgesteld en geeft naast de datum, de tijden
in drie verschillende delen van de wereld. Over hem en zijn klok verscheen een artikel in De
onbekende Mensch van Karel van Heusden (uitg. Bigot en Van Rossum N. V., Amsterdam ca.
1940).

Gerrit Dirks Stinne, geb. 4-2-1885, condenseur, overl. Marum 14-4-1983, tr.
Leeuwarderadeel 18-2-1911 Jacobje Bosma, geb. Roordahuizen 23-12-1885,
overl. Drachten 11-10-1971. Uit dit huwelijk zes kinderen.
Johannes Dirks Stinne, geb. 30-4-1888, timmerman, overl. Opende 10-1-
1955. •

Noten
RAF = Rijksarchief in Friesland; GAB = gemeentearchief Boornsterhem te
Grouw.

1. RAF, Quotisatiekohieren Idaarderadeel.
2. RAF, Collateraalboeken Idaarderadeel, inv. nr. 84, d.d. 20-11-1743.
3. GAB, Kohier van de Reële 100ste Penning.
4. RAF, Proclamatieboeken Idaarderadeel, inv. nr. 59, fol. 200, 206, 276, 320-322 en 369.
5. Idem, inv. nr. 60, fol. 224, 237.
6. RAF, Hypotheekboeken Idaarderadeel, inv. nr. 78, fol. 277-278, 291.
7. RAF, Resolutieboek Friese Doopsgezinde Sociëteit, (Sloten) verg. van 22-5-1777.
8. RAF, Speciekohieren Wymbritseradeel.
9. Als noot 7, vergadering van 30-5-1844.

10. RAF, Speciekohieren Ooststellingwerf.
11. RAF, Archief van de Gewestelijke Bestuursinstellingen in Friesland, 1795-1813: inv. nr. 409,

lijsten van contracolleurs.
12. RAF, Speciekohieren Ferwerderadeel.
13. In 1984 heeft de doopsgezinde gemeente van Hallum haar oud-archief overgedragen aan het

RAF, met uitzondering van o.a. de stukken die betrekking hebben op het geval Stinne. Waar
die stukken nu zijn, is bij het huidige kerkbestuur niet bekend. De gegevens over de pensione-
ring van J. U. Stinne moest ik overnemen uit de geschiedenis die ds. S. Wartena schreef over
de doopsgezinde gemeente te Hallum, en uit De Fryske Minnisten en harren Sosiëteit van dr.
J .S. Postma.

14. ARA, Militaire Stamboeken.
15. Lidmatenboek Ned.-herv. kerk Stiens.
16. RAF, resolutieboek Friese Doopsgezinde Sociëteit, vergadering 30-5-1844.
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HET GESLACHT TADEMA UIT HOLWERD

door drs. K. TERPSTRA

Inleiding
Er zijn verschillende geslachten met de naam Tadema bekend1. Het hier behan-
delde geslacht is daarom aangeduid als het 'Holwerder geslacht' omdat de
eerste naamdrager, Zacharias Taedes (III), daar werd geboren. Hij was een
zoon van Taede Taedes de Jonge. Dit is het enige geslacht Tadema waarvan wij
kunnen nagaan aan welke Taede de familienaam is ontleend (Tadema = zoon
van Ta(e)de). Toen Zacharias later te Leeuwarden ging werken, zal hij zich
Zacharias Tadema hebben genoemd. In deze stad gebruikten, in tegensteling
met het platteland, vele personen een familienaam en de naam Tadema was
daar bekend.

Zijn kinderen werden te Tacozijl geboren en hun nakomelingen woonden in
verschillende plaatsen van Friesland, o.a. te Bolsward. Tegenwoordig wonen
er echter nog slechts enkele leden van dit geslacht in deze provincie. De stam-
vader was klerk, uitgever en later cherger (controleur van de accijnsen). Zijn
nakomelingen oefenden eerst beroepen uit als arbeider, schoenmaker, wever,
koopman en fabrikant. In de 19de eeuw vinden we onder hen ook artsen,
uitgevers, notarissen en andere juristen. Misschien moeten we bij deze laatste
beroepen denken aan invloed van Elisabeth Huber, de moeder van Zacharias.
Zij stamde uit het juristengeslacht Huber.

Vele leden van dit geslacht Tadema hadden een kunstzinnige aanleg (muziek
en schilderkunst). Zeer duidelijk is dit bij Lourens Alma Tadema, die zich
ontwikkelde tot een beroemd kunstschilder, maar die in zijn jeugd de raad
kreeg de muziek te kiezen i.p.v. de schilderkunst. In zijn kwartierstaat2 heb ik
gewezen op mogelijke, erfelijke invloeden van de geslachten Mesdag (schilders)
en Brouwer (zilversmeden). Maar ook in andere takken van dit geslacht vinden
we een artistieke aanleg.

De oudste generaties behoorden allen tot de hervormde kerk. Indien bij een
doop of een kerkelijk lidmaatschap niets naders is vermeld, is deze kerk
bedoeld. Later komen in dit geslacht ook nog al wat doopsgezinden (DG) voor.

Een algemeen aanvaard familiewapenwapen van dit geslacht Tadema werd
niet gevonden. In het Fries Museum bevinden zich enkele persoonlijke wapens
van leden van dit geslacht, afkomstig uit de nalatenschap van Lourens Alma
Tadema2. Echter, deze familiewapens zijn onderling geheel verschillend.

Genealogie
I. Taede Taedes, woonde te Hallum als meijer op plaats 58 (1640), aangenomen
als lidmaat april 1629, maar behoorde in 1646 tot de leden die lange tijd niet
aan het avondmaal hadden deelgenomen, overl. waarschijnlijk begin 1675.

Taede Taedes liet tussen 1628 en 1648 vier kinderen dopen te Hallum. Zijn echtgenote wordt
niet genoemd. De jongste twee zonen hadden elk een dochter Geertje, maar alle kinderen
hoeven, gezien de grote tijdsverschillen, niet uit hetzelfde huwelijk te zijn. Ook is het mogelijk
dat er nog andere kinderen zijn geboren, die in het doopboek van Hallum ontbreken, zoals
Taede Taedes de jonge.

Taede Taedes (de oude) stierf waarschijnlijk begin 1675, want in mei en juni van dat jaar
en ook later3- 4, wordt gesproken van Taede Taedes erfgenamen.
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Kinderen, gedoopt te Hallum:

1. Roeloff, ged. 1628.
2. Trui, ged. 17-6-1632.
3. Taede, volgt II.
4. Aene Taedes, ged. 4-4-1641, landbouwer, tr. (1) Hallum 4-10-1668 Berber

Ruurds, van Leeuwarden; tr. (2) Hallum 24-5-1674 Trijntje Tyerx, van
Hallum; tr. (3) Hallum 24-9-1693 Janke Teunis, van Hallum.
Uit het tweede huwelijk:
a. Geert, ged. Hallum 2-1-1676.

5. Feddrick Taedes, ged. 3-9-1648, tr. (att. Hallum 17-11-1671 om elders te
trouwen) Eelck Hillebrands, van 'onder' Leeuwarden.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Hallum:
a. Geerlie, ged. 29-3-1674.
b. Roelef, ged. 28-2-1675.

II. Taede Taedes de jonge (ook genoemd Taede Taedes Jongha/Jongma), geb.
(Hallum?) ca. 1635, bierbrouwer te Holwerd (1663), tr. (1) Hallum 2-1-1659
Jetske Wytses, van Hallum; tr.(2) Holwerd 3-5-1663 Elisabeth Huber, geb.
Dokkum 4-2-1643, overl. Franeker 1699, dr. van Zacharias Huber, notaris en
secretaris van West Dongeradeel, en Sjoukje Jensma5.

Taede Taedes en zijn tweede vrouw, Elisabeth Huber, werden te Holwerd op 1 november 1663
aangenomen als lidmaat. Zij kochten 9 februari 1664 aldaar voor 1725 goudgulden 'seker huis
met mouterij en brouwerij, mitsgaders de brouwketel en de brouwersgereedshappen, bakken,
tonnen, waterwagen, carré, en verdere toebehooren'6. Deze brouwerij werd 14 mei 1672
verkocht7.

Taede Taedes de jonge en Elisabeth Huber woonden in 1666 reeds te Hallum8 en kochten
daar op 11 augustus 1669 een boerderij in de Kleine Buren bij het kerkhof9.

Taede Taedes wordt tussen 1666 en 1675 enkele keren in het rechterlijk archief van Ferwer-
deradeel genoemd, doch slechts twee keer als 'de jonge' of 'Jongma'10. Ook andere akten uit
deze periode" zullen op hem betrekking hebben en niet op zijn vader. Hetzelfde veronderstel
ik voor het huwelijk van 1659.

• Later verkeerde Taede blijkbaar in financiële moeilijkheden12. Op 10 april 1679 werd
boelgoed gehouden: prof. Ulricus Huber - een broer van Elisabeth die de nalatenschap van
hun vader, secretaris Zacharias Huber, beheerde — kocht niet allen de volledige inboedel,
maar ook nog enkele koeien zodat Taede op een andere plaats zijn bedrijf kon voortzetten13.
Zijn huis, toen bewoond door Aene Taedes, werd in 1682 door de crediteuren verkocht14.
Taede vertrok met zijn vrouw naar Beyum onder Arum. In 1682 moet hij enige tijd in
Scharnegoutum hebben gewoond15, maar in 1687 vinden wij hem weer te Arum waar hij een
huurschuld van drie jaren had, die grotendeels door Huber werd aangezuiverd16.

Volgens het stemcohier van 1694 woonde hij op plaats nr. 41 te Arum, eigendom van Judith
van der Leij, de weduwe van Ulricus Huber. Hij betaalde in 1699 nog kostpenningen voor zijn
schoonzuster, de weduwe Ida Revers-Huber17.

Uit het tweede huwelijk:

1. Zacharias, volgt III.
2. Sjoukje, ged. Hallum 20-5-1666.
3. Taede, ged. Hallum 14-8-1670.

III. Zacharias Taedes (Tadema), ged. Holwerd 20-3-1664, klerk van Hermanus
Huber de secretaris van de Staten van Friesland (1683), overl. vóór 1740,
tr. Wijkei 24-2-1704 Ymkje Jeltes, van Arum.

Zacharias werd op 24 januari 1686 lidmaat te Franeker met attestatie van Goutum (bij
Leeuwarden?, of mogelijk Scharnegoutum waar zijn vader in 1682 woonde?).
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Op 9 juni 1687 werd hij te Franeker ingeschreven als burger. Hier had hij, met zijn neef
Henricus Amama, een uitgeverij. Zij gaven o.a. verschillende rechtsgeleerde werken van hun
oom Ulricus Huber uit18.

Op 3 november 1699 tekende 'Sacharias Taedema, olt burger-faendrich, alsnoch woonach-
tigh binnen Franeker en nu in qualt. als chargier op Taecozijl' een schuldbekentenis aan de
weduwe van prof. Ulricus Huber voor 300 gld. 'ter saeke van geleverde en te dank ontvangen
boeken' enz. tegen een rente van 4% 's jaars. De creditrice mocht elke drie maanden 15 gld.
van zijn chergerstractement afhouden voor aflossing van de schuld19.

Zacharias werd 1715 ingeschreven als lidmaat te Molkwerum met attestatie van Wijkei; hij
wordt nog genoemd in het reéelcohier-Molkwerum van 1729.

Uit dit huwelijk:

1. Elisa, volgt IV.
2. Stijntje Zacharias, geb. Tacozijl, ged. Wijkei 28-11-1706, overl. na 1749, tr.

Stavoren 29-12-1737 Sybren Idzes, van Molkwerum, matroos, te Mol-
kwerum met minder dan 100 gld. kapitaal (1749).

3. Anna Zacharias, geb. Tacozijl, ged. Wijkei 3-3-1709, een 'geringe weduwe
met 3 kinderen' te Stavoren (1749), lidmaat te Molkwerum (1755), vertrok
maart 1760 weer met attestatie naar Stavoren, tr. ald. 5-12-1736 Arjen Jans,
van Stavoren.

4. Taede Zacharias Tadema, ged. Wijkei 14-8-1712, scheeptimmerman te Mol-
kwerum (had 1748 een kapitaal van ca. 100 gld.), lidmaat ald. (1755), in
1781 nog genoemd in het speciecohier (huis 60) maar zijn naam werd het
volgende jaar doorgehaald, tr. Molkwerum 31-12-1741 Yck Idzes, ald. als
lidmaat aangenomen (1742), waarschijnlijk dr. van Ids Pieters en An Annes
(die tr. Molkwerum 6-3-1707).
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Molkwerum:
a. Anna Taedes, geb./ged. 19-7/7-8-1746, nam 1811 te Molkwerum de naam Tadema aan,

overl. ald. 9-9-1826, tr. Molkwerum vóór 1771 Jacob Jans, zeeman, liet 1776 nog een kind
dopen, zn. van Jan Jacobs en Lysbeth Lases.

b. Zacharias Taedes Tadema, ged. 2-6-1748, woonde 1796 nog in huis 103 (speciecohier), tr.
Molkwerum 26-9-1784 Pieterlje Hendriks, dienstbode ald.
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Molkwerum:
ba. Hendrik, geb./ged. 24-7/14-8-1785.
bb. lek, geb./ged. 6-3/6-4-1787.
bc. Wielske, geb./ged. 7/23-8-1789.
bd. Taede, geb./ged. 10-4/13-5-1792.

c. Yeds, geb/ged. 31-1/18-2-1750.

IV. Elisa Zacharias Tadema, geb. Tacozijl, ged. Wijkei 19-10-1704, te Arum
(1740), 'een arbeider die zijn kost kan winnen' (1749), later 'adsistent' ( =
veldwachter), kocht 12-4-1749 een huis met hof te Arum ten zuiden van het
Vermaninghuis, overl. ald. 1767, tr. (Arum?) Antje Ates, genoemd als weduwe
in het huis dat in 1786 door de kinderen werd verkocht20, overl. Arum 22-12-
1784.

Uit dit huwelijk:

1. Ymkje Elisas, geb. ca. 1735, overl. na 1786, tr. Arum 16-4-1758 Wybe
Gerbrands van der Velde, meester-chirurgijn te Arum, nog genoemd in het
speciecohier van 1790.

2. Zacharias, volgt V.
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V. Zacharias Elisas Tadema, geb. Arum 17-7-1740, schoenmaker, overl. ald.
8-5-1781, tr. Arum 15-6-1766 Yije Harmens Hoornstra, geb. Arum 19-3-1742,
overl. Bolsward 19-7-1791, dr. van Harmen Klazes Hoornstra, jeneverstoker,
en Sjieuwke Jeltes Posthumus.

Op 19 januari 1782 werden over Zacharias' kinderen curatoren aangesteld, ingevolge het
testament van grootmoeder, Sjieuwke.Jeltes21.

Ytje Harmens Hoornstra werd doopsgezind gedoopt te Arum op 28 mei 1769. Dit was tegen
de zin van haar man die op dezelfde dag in de hervormde kerk zoon Elisa liet dopen. De
andere kinderen echter, waren later doopsgezind.

Ytje wordt op 3 december 1784 genoemd als een van de erfgenamen van Trijntje Clazes te
Franeker22.

Uit dit huwelijk:

1. Elisa, volgt Vla.
2. Jelte, volgt Vlb.
3. Sjuwke Zacharias, geb. Arum 1781, te Bolsward (1785).

Vla. Elisa Zacharias Tadema, ged. Arum 28-5-1769, wever, burger van Bols-
ward (19-12-1792), begr. ald. 20-4-1798, tr. Bolsward 29-5-1791 Neeltje Jelles
van der Veer, ged. Harlingen 10-7-1770, nam te Bolsward 1811 voor haar
kinderen de naam Tadema aan, overl. Bolsward 5-9-1852, dr. van Jelle Hessels
en Mintje Jans.

Uit dit huwelijk:

1. Zacharias, volgt Vila.
2. Jelle, geb./ged. Bolsward 29-10/10-11-1793.
3. Klaas, geb./ged. Bolsward 14/24-7-1796.

Vila. Zacharias Elisas Tadema, geb. Bolsward 30-11-1791, ged. ald. (DG)
20-3-1823, wever, overl. Bolsward 4-8-1849 (cholera), tr. (1) Bolsward 25-6-
1820, Teuntje Pieters Droge, geb/ged. Sneek 4/23-2-1792, overl. Bolsward
18-10-1838, dr. van Pieter Jacobs Droge (ook: Drogepeper) en Johanna Jans;
tr. (2) Bolsward 20-11-1839 Geertje Jelles Boersma, geb. Sneek 1804, 'winke-
liersche', overl. Bolsward 10-3-1901, wed. van Obe Lieuwes Piso, dr. van Jelle
Keimpes Boersma en Janke Jans. Zij tr. (3) Bolsward 30-5-1852 Marten Jaans
Mobach, geb. ald. 20-7-1806, 'suikervormbakkersknecht', overl. ald. 5-4-
1855, zn. van Jaan Pieters Mobach en Eke Martens.

Uit het eerste huwelijk, geboren te Bolsward:

1. Pieter, geb. 20-9-1819, overl. Bolsward 25-6-1822.
2. Neeltje, geb. 20-3-1822, overl. Bolsward 13-10-1823.
3. Neeltje, geb. 23-8-1824, overl. Bolsward 28-7-1826.
4. Pieter Zacharias Tadema, geb. 4-3-1828; brigadier-majoor bij de Rijkspo-

litie, overl. Leeuwarden 31-10-1883, tr. Groningen 2-3-1856 Lolkje de Vries,
geb. ald. 22-9-1833, overl. Arnhem 1-12-1896, dr. van Wopke de Vries,
koopman, en Anna Udes.
Uit dit huwelijk:
a. Zacharias Tadema, geb. Groningen 29-7-1855, huisschilder en café-houder, overl. Leeu-

warden 16-2-1938, tr. Leeuwarden 13-5-1882 Yfke Spieksma, geb. ald. 7-6-1857, overl. ald.
31-1-1934, dr. van Jan Spieksma, voermansknecht, en Foekje Annes Dijkstra. Uit dit
huwelijk nakomelingen.
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b. Wopke Tadema, geb. Winschoten 12-11-1856, timmerman, later fabrikant van koelma-
chines, overl. Purmerend 6-12-1942, tr. Leeuwarden 13-11-1880 Saakje Hiemslra, geb.
Wolvega 18-8-1856, dienstbode, overl. Purmerend 10-4-1942, dr. van Meint(e) Sakes Hiem-
stra en Janke Hayes Stobbe. Uit dit huwelijk nakomelingen.

c. Theunis Tadema, geb. Groningen 28-7-1863, sergeant bij de infanterie, later makelaar,
overl. Arnhem 18-2-1937, tr. (1) Leeuwarden 1-5-1889 Elisabelh Adema, geb. ald. 5-8-1868,
overl. Breda 22-8-1902, dr. van Haring Adema, koopman, en Johanna Semler; tr. (2) Jetske
de Ruiter, geb. Wolvega 2-10-1882, overl. Voorburg 2-7-1965. Uit het eerste huwelijk een "
zoon.

d. Anna Tadema, geb. Heerenveen 21-6-1866, overl. Arnhem 16-1-1928, tr. Leeuwarden 12-8-
1885 Adrianus Johannes de Graaf, geb. Leeuwarden 9-10-1858, klerk, overl. Arnhem
2-9-1928, zn. van Jouwert Douwes de Graaf, waagmeester, en Fokje Koning.

e. Pieterdina Tadema, geb. Heerenveen 10-10-1867, overl. Emmerik 13-11-1934, tr. Leeu-
warden 21-5-1890 Staats Jans Kiev/iet, geb. Winschoten 14-6-1863, sergeant bij de infan-
terie, overl. Emmerik 13-11-1934, zn. van Jan Staats Kiewiet, commies bij de rijksbelas-
tingen, en Petronella Harmina Louis.

f. Jurina Tadema, geb. Heerenveen 11-4-1870, overl. Amsterdam 22-11-1933, tr. ald. 1900
Nicolaas Brinkman, geb. Purmerend 30-12-1865.

g. Ruurd Tadema, geb. Heerenveen 20-7-1872, beroepsmilitair, later procuratiehouder van
een scheepswerf, overl. Dordrecht 5-4-1927, tr. Assen 5-10-1905 Maria WUlemina Gasau,
geb. Leeuwarden 8-4-1883, overl. Wassenaar september 1969, dr. van Johannes Gasau,
stafmuzikant, en Maria Willemina Keijser. Uit dit huwelijk nakomelingen.

h. Jansje Tadema, geb. Heerenveen 20-7-1874, overl. ald. 26-1-1877.
i. Sjirk Tadema, geb. Heerenveen 3-12-1877, overl. Dordrecht ca. 1930, tr. Utrecht 12-5-1912

Catharina Wilhelmina Leonora Stark, geb. Amsterdam 26-2-1885, overl. Dordrecht 9-6-
1940. Uit dit huwelijk een zoon.

5. Elisa, geb. 18-2-1831, overl. Bolsward 6-7-1835.
6. Klaas, geb. 11-4-1834, overl. Bolsward 12-11-1837.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Bolsward:

7. Elisa Tadema, geb. 20-8-1840, dagloner, te Woltersum (1871), te Zuidhorn
(1886), tr. Ten Boer 13-9-1871 Gepkina Noorman, geb. Woltersum 9-12-
1834, dagloonster, dr. van Geert Arend Noorman, winkelier, en Geesien
Jacobs Koopman.

8. Keimpe Zacharias Tadema, geb. 20-2-1844, koopman, overl. Bolsward 25-
6-1894, tr. ald. 11-5-1873 Maaike Pakker, geb. Bolsward 6-9-1845, overl.
ald. 29-4-1922, dr. van Anne Gosses Pakker, verver, en Geeske Tjeerds van
der Meer.
Uit dit huwelijk:
a. Geertje Tadema, geb. Bolsward 14-3-1874, overl. ald. 8-12-1930, tr. Bolsward 5-6-1898

Sjouke Mollema, geb. Witmarsum 21-3-1871, snelpersdrukker, zn. van Willem Mollema en
Intje de Vries.

b. Geeske Tadema, geb. Bolsward 19-1-1877, overl. Sneek 14-2-1949, tr. Bolsward 6-10-1919
Hijl/je de Boer, geb. Leeuwarden 23-7-1876, overl. Bolsward 2-7-1941, zn. van Johannes
de Boer, olieslager en Sjoukjen van der Kam.

VIb. Jelte Zacharias Tadema, geb. Arum 29-10-1775, ged. Bolsward (DG)
2-2-1798, lintfabrikeur (d.i. iemand die het weven van lint uitbesteedde aan
thuiswerkers), leerde 1798 orgelspelen op kosten van de DG gemeente te Bols-
ward, overl. Bolsward 28-12-1835, tr. (1), Bolsward 12-10-1796 Catharina Eli-
sabeth Pieters Salverda, geb./ged. Balk 12-9/11-11-1772, overl. Bolsward 29-
5-1817, dr. van Pieter Piers Salverda, arbeider, en Tietje Jacobs Driessen
Meerhof, vroedvrouw; tr. (2) Bolsward 27-8-1820 Johanna Johannes Bon-
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tema, geb. Workum 16-2-1791, dienstbode, overl. Amsterdam 26-11-1857, dr.
van Johannes Cornelis Bontema, scheepstimmerman, en Sara Douwes.

Uit het eerste huwelijk, geboren te Bolsward:

1. Pieter, volgt VIIb.
2. Zacharias, volgt VIIe.
3. Iet je, geb. 14-4-1803, overl. Bolsward 29-3-1804.
4. Jan Cornelis, volgt Vlld.
5. Tietje Tadema, geb. 23-2-1808, ged. Bolsward (DG) 6-3-1826, ging 1830

over naar de r.-k. kerk, overl. Bolsward 13-3-1870, tr. ald. 30-2-1828
Henricus Anthonius van Ringh, ged. Harlingen (r.-k.) 27-10-1800, genees-,
heel- en vroedmeester te Tjerkwerd en Westhem, overl. Bolsward 13-8-
1862, zn. van Anthonius Henricus van Ringh, chirurgijn, en Agatha Bolta.

6. Klaas, volgt VI Ie.
7. Henrikus Tadema, geb. 7-3-1814, ged. ald. (DG) 9-3-1834, aspirant notaris

te Oosterwolde (1841), later onderwijzer, vertrok als zodanig naar de kust
van Guinee, werd daar 1853 eervol ontslagen met toekenning van een
gratificatie van 450 gld. en de repatriëringskosten naar Nederland, verbleef
1854 te Amsterdam, maar werd daar niet als inwoner ingeschreven.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Bolsward:

8. Ytje, geb. 18-9-1820, overl. Bolsward 15-9-1833.
9. Johannes, geb. 3-8-1822.

10. Catharina Elisa, geb. 23-10-1823, overl. Bolsward 10-3-1824.
11. Catharina Elisabeth, geb. 5-3-1827, overl. Bolsward 17-3-1828.
12. Catharina Elisabeth, geb. 19-11-1829, overl. Bolsward 17-8-1833.
13. Sara, geb. 18-8-1832.

VHb. Pieter Jeltes Tadema, geb. Bolsward 31-5-1797, notaris te Akkrum
(1822-1826), te Makkum (1826-1831), te Dronrijp (1831-1837), te Leeuwarden
(1837-1840), overl. Leeuwarden 8-9-1840, tr. (1) Bolsward 17-10-1824 Artje
Brouwer, geb. Workum 13-8-1798, overl. Makkum 22-10-1831, dr. van Dirk
Wopkes Brouwer, zilversmid, en Maria Bouwma; tr. (2) Menaldumadeel 8-11-
1832 Hinke Brouwer, geb. Bolsward 15-3-1809, overl. Antwerpen 3-1-1863, dr.
van Dirk Wopkes Brouwer, zilversmid, en Riemke Mesdag.

Pieter Jelles Tadema was een bekend organist. Hij bespeelde o.a. het orgel te Bolsward bij
de Gysbert Jacobs-feesten in 1823. Hij zette verschillende Friese liederen van Eeltje Hal-
bertsma op muziek.

Hinke Brouwer was zeer kunstzinnig en maakte gekleurde tekeningen en knipsels voor de
toen in de mode zijnde poëziealbums23.

Pieter Tadema gaf aan verschillende van zijn kinderen de naam van een familielid, waarbij
hij de familienaam van deze persoon als tweede voornaam van het kind gebruikte. Deze
gewoonte — die toentertijd in gebruik was — is later verboden.

Uit eerste huwelijk:

1. Dirk (Brouwer) Tadema, geb. Akkrum 29-12-1825 (ingeschreven zonder de
tussennaam Brouwer, die wel werd genoemd bij zijn vestiging te Leeu-
warden in 1837), ging 1839 naar een Franse kostschool te Deventer, land-
bouwer te Oosterwolde (Frl.), later directeur van de firma Van Gend en
Loos te Meppel en te Almelo, overl. Almelo (stad) 2-6-1884, tr. Groningen
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2-12-1854 Johanna Arnolda Hoeksema, geb. Kropswolde 7-3-1827, overl.
na 1884, dr. van Wytse Roelofs Hoeksema, landbouwer, en Cornelia Maria
Kamphuis.
Uit dit huwelijk:
a. Artje Cornelia Tadema, geb. Oosterwolde 11-11-1855, tr. Almelo (stad) 4-1-1877 Izaak

Molenaar, geb. lrnsum 7-12-1848, doopsgezind predikant, overl. Zaandam 12-10-1935, zn.
van ds. Izaak Molenaar en Sara Mabé.

b. Pieter Wopke, geb. Oosterwolde 8-12-1857, overl. vóór 1884.
c. Pauline Jeanette, geb. Meppel 24-10-1865, overl. ald. 28-11-1866.

2. Jelte Zacharias Tadema, geb. Makkum 27-12-1827, studeerde theologie te
Amsterdam (1847-1854) en daarna rechten te Utrecht, promoveerde ald.
1860, overl. (op weg naar Nederlandsch-Indië) aan de kust van Guinee 1860.

3. Wopke (Brouwer) Tadema, geb. Makkum 27-10-1829, studeerde rechten en
promoveerde 1853 te Groningen, was 1854-1856 te Delft in opleiding voor
Indisch ambtenaar, werd reizend rechter op Java, 1871 vice-president van
de Raad van Justitie, schreef onder pseudoniemen over koloniale hervor-
mingen24, overl. tussen 1882 en 1884.

4. Marijke Bouma, geb. Makkum 15-10-1831, overl. Dronrijp 20-4-1832.

V.l.n.r.: Lourens Alma Tadema (VIlb-6, 1836-1912),
Jelte Zacharias Tadema (VUb-2, 1827-1860),

Hinke Brouwer (Vllb, 1809-1863) tweede echtgenote van Pieter Jeltes Tadema,
Artje Brouwer Tadema (VIW-7, 1839-1875) leest een brief voor,

vanuil Indië ontvangen van broer Wopke Brouwer Tadema (VIIb-3)

Uit tweede huwelijk:

5. Henricus Anthonius van Ringh, geb. Dronrijp 31-12-1833, overl. ald. 16-4-
1836

6. Lourens Alma Tadema (na 1899 'Sir Lawrence Alma Tadema'25), geb.
Dronrijp 8-1-1836, ged. Leeuwarden (DG) 17-11-1858, kunstschilder, stu-
deerde aan de kunstakademie te Antwerpen (1852- 1856), werkte te Ant-
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werpen, Parijs, Brussel en Londen, werd 1899 ald. in de adelstand verheven,
overl. Wiesbaden 12-6-1912, begr. in St. Pauls cathedral, tr. (1) Antwerpen
24-9-1863 Marie Pauline Gressin, geb. Brussel 12-9-1836, overl. ald. 29-5-
1869, dr. van Isidore Eugène Gressin markies de Boisgirard, dagblad-
schrijver, en Anna Saveur; tr. (2) Londen 29-7-1871 Laura Theresa Epps,
geb. Londen 16-4-1852, kunstschilderes, overl. Hindhead 15-7-1809, dr. van
George Napoleon Washington Epps, chirurg, en Charlotte Bacon.
Uit het eerste huwelijk :
a. Eugène Alma, geb. Antwerpen 12-7-1864, overl. ald. 7-10-1864.
b. Laurence Alma Tadema, geb. Brussel 8-8-1865, dichteres en romanschrijfster, overl. Wit-

tersham (Kent) 12-3-1940.
c. Anna Alma Tadema, geb. Brussel 16-5-1867, kunstschilderes, overl. Londen 5-7-1943.

7. Artje Brouwer Tadema, geb. Leeuwarden 27-4-1839, ged. ald. (DG) 17-11-
1858, deed de huishouding bij haar broer Lourens toen deze weduwnaar
was, overl. Mayaguez (Porto Rico) maart 1875, had aanleg voor tekenen en
muziek, tr. St. Thomas sept/okt. 1873 Herman Rodeck, lithograaf, geb.
Emden.

VIIc. Zacharias Jeltes Tadema, geb. Bolsward 6-1-1800, ged. ald. (DG) 20-3-
1823, koopman en organist in de Martinikerk, overl. Bolsward 26-10-1858,
tr. ald. 28-5-1826 Klaaske Canter Visscher, geb./ged. (DG) Bolsward 1-7-
1803/20-3-1823, overl. ald. 23-2-1853, dr. van mr. Tammerus Canter Visscher
en Siementje Hesseling.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Jacobus Tadema, geb. Bolsward 30-7-1827, notaris te Heeg (1861-
1879), te Franeker (1879-1899), woonde ald. op het Martena huis, was
kunstzinnig en muzikaal26, overl. Franeker 31-7-1899, tr. (1) Wymbritsera-
deel 6-12-1862 Aukje Annes Visser, geb. Heeg 18-8-1841, overl. Franeker
23-5-1880, dr. van Anne Annes Visser, koopman, en Ybeltje .lelies Wijma;
tr. (2) Franeker 23-12-1885 Catharina Elisabeth Tadema, geb. Ooster-
wolde 14-8-1848, overl. na 1900, dr. van Klaas Jeltes Tadema en Aletta
Johanna van der Siepkamp (Vlle).
Uit eerste huwelijk, geboren te Heeg:
a. Zacharias Tadema, geb. 31-8-1863, bloemkweker, te Assen (1900-1911), vertrok daarvan-

daan naar Dusseldorf, overl. USA 1940.
b. Anne Petrus Tadema, geb. 14-4-1865, notaris en dijkgraaf te Sint Jacobiparochie (1894-

1916), overl. ald. 12-4-1916, tr. Enschede 19-11-1894 Aallje Johanna Doedens, geb. Joure
16-12-1866, overl. Amsterdam na 1936, dr. van Harko Jacobs Doedens, telegrafist, later
directeur posterijen, en Jetske Sybolts Drijfhout. Uit dit huwelijk een dochter.

c. Ymkje Tadema, geb. 28-9-1867, woonde te Grouw, overl. Sint Jacobiparochie 12-3-1904.
d. Tammerus Tadema, geb. 22-4-1870, vertrok 1907 naar USA, overl. ald. april 1927.
e. Petrus Jacobus, geb. 17-8-1872, overl. Heeg 25-5-1873.
f. Petrus Jacobus Tadema, geb. 30-5-1874, administrateur van een tabaksplantage op

Sumatra, later hoofd distributiedienst en bedrijfsleider te Zutphen, tr. Nijmegen 27-9-
1907 Bregje Doedens, geb. Joure 16-4-1883, dr. van Harco Jacobs Doedens en Jetske
Sybolts Drijfhout. Uit dit huwelijk nageslacht.

Uit tweede huwelijk, geboren te Franeker:
g. Klaas Petrus Tadema, geb. 3-10-1886, marine-officier, later agent van de KLM, overl. Rio

de Janeiro 1-3-1963, tr. 's-Gravenhage 11-3-1909 (echtsch. Curacao 1958) Anna Catharina
Cerbrecht Bennebroek Gravenhorst, geb. Bonaire 19-4-1887, overl. Leiderdorp 10-1-
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1963, dr. van Jacobus Bennebroek Gravenhorst, controleur der belasting, en Maria Elisa-
beth Gorsira27-28. Uit dit huwelijk nakomelingen,

h. Henriëtte Christina Tadema, geb. 5-5-1888, overl. Vorden 26-6-1964, tr. Arnhem 2-10-
1917 mr. Jan Rombach, geb. Rotterdam 1-12-1884, notaris te Vorden, overl. Doetinchem
17-9-1963, zn. van dr. Frederik Karel Alexander Rombach, geneesheer, en Sara Vollen-
hove29.

i. Jellus Gerardus, geb. 3-11-1892, overl. Franeker 13-11-1893.

2. Catharina Elisabeth Tadema, geb./ged. Bolsward 20-2-1829/29-3-1849
(DG), overl. ald. 21-8-1852.

3. Siementje Tadema, geb./ged. Bolsward 16-11-1830/6-4-1851 (DG),
muzieklerares te Leeuwarden, overl. Franeker 20-5-1890.

4. Titia, geb. Bolsward 12-3-1833, overl. ald. 16-5-1849.
5. Tammera, geb. Bolsward 22-11-1834, overl. ald. 31-12-1834.
6. Tammera Tadema, geb. Bolsward 13-10-1835, overl. Franeker 25-8-1873,

tr. Wymbritseradeel 15-6-1871 Franke Feddes Koksma, geb. Spanga 27-2-
1835, muziekdrukker en -uitgever te Franeker, overl. ald. 25-1-1924, zn.
van Fedde Frankes Koksma en Trijntje Kornelis de Boer.

7. Jeltehna, geb. Bolsward 23-12-1837, overl. ald. 17-10-1842.
8. Henrica Anthonia, geb. Bolsward 5-9-1840, overl. ald. 28-9-1842.
9. Carolina Suzanna Tadema, geb. Bolsward 9-9-1842, overl. ald. 12-11-

1868.
10. Tamerus Jelte Tadema, geb. Bolsward 6-9-1845, geneesheer te Oldeboorn,

overl. Oudega (Hem.) 18-3-1868, tr. ald. 15-5-1867 (dit huwelijk werd,
wegens ernstige ziekte van de bruidegom, in het ouderlijke huis van de
bruid gesloten) Johanneske Karstes Hoogeboom, geb. Elahuizen 6-1-1845,
overl. Stavoren 23-11-1893, dr. van Karst Pekes Hoogeboom, winkelier,
en Jeltje Pieters Klijnstra.
Uit dit huwelijk:
a. Klaaske Tadema, geb. Oudega (Hem.) 4-10-1866 (erkend bij huw. van haar ouders), overl.

Stavoren 18-7-1893, tr. ald. 2-4-1891 Dirk Groot, geb. Broek in Waterland 1867, koffie-
huishouder, zn. van Daniel Groot en Wilbrecht van Voorst.

VHd. Jan Cornelis Tadema, geb. Bolsward 9-11-1805, ged. ald. 11-3-1830
(DG), officier van gezondheid, later geneesheer te Oosternijkerk, Oostermeer,
Drachten, vertrok 1885 naar Utrecht, overl. ald. 27-6-1891, tr. Leeuwarden
8-4-1841 Cornelia Johanna de Vassy, geb. Versailles 10-4-1813, overl. Utrecht
5-6-1887, dr. van Carel Frederik de Vassy, luitenant-kolonel, en Catharina
Abigaël Maxinissen.

Uit dit huwelijk:

1. Jelte Karel Tadema, geb. Oosternijkerk 12-3-1842, ging in de leer voor
boekhandelaar bij Wopke Eekhof te Leeuwarden (1861-1866), associeerde
zich met de uitgever P. F. Bohn te Haarlem en werd 1872 directeur van deze
firma30, overl. Ahrweiler 30-7-1899, tr. (1) Bloemendaal 23-6-1869 Cornelia
Dorothea ter Hoffsteede, geb. Overveen 3-3-1844, overl. Haarlem 9-7-1879,
dr. van Johannes Leendert ter Hoffsteede, notaris, en Anna de Breuk; tr.
(2) Haarlem 21-6-1883 Anna Maria Sabelis, geb. ald. 27-4-1862, dr. van Jan
Sabelis, glaskoper, en Anna Maria Reijnders.
Uit eerste huwelijk, geboren te Haarlem:
a. Jan Cornelis Tadema, geb. 5-9-1870, studeerde letteren te Leiden en Amsterdam, directeur

fa. Bohn, overl. Haarlem 31-8-196131, tr. ald. 28-2-1901 Maria Elisabeth Kremer, geb.
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Haarlem 30-6-1881, dr. van Alexander Frederik Kremer, koopman, en Margaretha Beren-
dina Ferman. Uit dit huwelijk nakomelingen.

b. Anna Maria Tadema, geb. Haarlem 23-6-1872, zangeres, woonde te Haarlem (1951).
c. Johannes Leenden Tadema, geb. 21-6-1874, uitgever, directeur fa. Bohn, overl. Haarlem

29-5-194931, tr. ald. 23-3-1901 Johanna Jacoba de Breuk, geb. Haarlem 21-9-1880, overl.
na 1949, dr. van Johannes de Breuk, wethouder van Haarlem, en Jacoba Coletta Ratel-
band.

2. Catharina Elisabeth Tadema, geb. Oostermeer 18-3-1849, onderwijzeres,
overl. Utrecht 28-7-1923.

3. Pieter Jan Cornelis Tadema, geb. Oostermeer 26-2-1851, arts te Bloemen-
daal en Loosduinen, overl. Loosduinen 1-11-1918, tr. Nijmegen 9-9-1899
Jacoba Hendrika Visser, geb. Assen 23-10-1878.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Cornelis Tadema, geb. Nijmegen 11-6-1900, wachtmeester bij de artillerie, opperwacht-

meester Rijkspolitie, later handelsvertegenwoordiger, overl. 's-Gravenhage 3-10-1964, tr.
ald. 4-6-1941 Geenruida Maria Greeven, geb. Zeist 8-10-1897, overl. na 1964.

b. Jochem Tadema, geb. Haarlem 31-12-1902, filiaalhouder van een handelsmij, in wasma-
chines, overl. Maastricht 8-3-1963, tr. Maastricht 25-2-1928 Elisa Johanna Wolters, geb.
Maasbree 25-2-1899, overl. na 1963. Uit dit huwelijk een zoon.

4. Catharina Abigaël Tadema, geb. Oostermeer 8-4-1853, onderwijzeres,
overl. Utrecht 3-4-1922.

5. Johanna Wilhelmina Tadema, geb. Drachten 18-4-1859, onderwijzeres,
overl. Utrecht 13-12-1920.

Jelte Karel Tadema (Vlld-1, 1842-1899)
(foto: Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage)
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VHe. Klaas Jeltes Tadema, geb. Bolsward 22-11-1810, notaris te Oosterwolde

(Frl.) 1837-1884, overl. ald. 1-12-1891, tr. Enschede 6-5-1843 Aletta Johanna

van der Siepkamp, geb. Groenlo 19-1-1812, overl. Oosterwolde 13-2-1878, dr.

van Albertus Pieter van der Siepkamp, rector latijnse school, en Amelia

Henriëtte de Groot.
In 1910 (100 jaar na de geboorte van |
Klaas Tadema) werd door twee van zijn
kinderen het 'Klaas Tadema fonds'
gesticht met als doel 'het bevorderen van
de aanleg en verbetering van verkeers-
wegen en waterwerken in de kadastrale
gemeenten Oosterwolde, Donkerbroek
en Makkinga, in het bijzonder die welke
voor de bloei en de ontwikkeling van het
dorp Oosterwolde bevorderlijk zouden
zijn'. Hun vader had bij zijn leven vaak
geklaagd over de slechte modderwegen
in de omgeving van zijn standplaats,
waarvan hij voor zijn werk gebruik
moest maken en die 's winters vaak
onder water stonden. Het fonds moest
daarin verbetering brengen. Tegen-
woordig is dit werk geheel overgenomen
door de gemeente en de taak van het
fonds beperkt zich voornamelijk tot het
onderhoud van de familiegraven, terwijl
ook subsidie wordt gegeven voor de ver-
fraaiing van Oosterwolde32.

ARHHEM

Klaas Jeltes Tadema (VHe, 1810-1891)

Uit dit huwelijk, geboren te Oosterwolde:

1. Albertus Pieter Tadema, geb. 23-1-1844, bezocht het Instituut Van Kins-

bergen te Elburg dat hij verliet als adelborst 3de klasse, werd verder opgeleid

aan het Instituut voor Marine te Willemsoord tot marine-officier, maakte

verschillende reizen naar Indië waar hij tijdens de Atjeh-oorlog de Militaire

Willemsorde 4de klasse verwierf, klom op tot vice-admiraal en werd 1905

gepensioneerd33 , overl. 's-Gravenhage 23-4-1917, tr. Haarlem 19-11-1876

Sara Saske Sjuwke Fontein, geb. Bergen (NH) 22-4-1852, overl. Nieuwediep

29-9-1884, dr. van Tjalling Fontein, officier van gezondheid, en Gerardina

van der Bergh.
Uit dit huwelijk:
a. Gerardina Aletta Johanna Tadema, geb. Nieuwediep 26-2-1878, overl. Batavia 25-5-1902.
b. Henriëtta Augustina Elisabeth, geb. 16-4-1880, overl. Den Helder oktober 1884.

c. Aletta Johanna Klasina Tadema, geb. Ede 17-11-1881, overl. 's-Gravenhage 31-3-1921.

2. Catharina Elisabeth, geb. 31-1-1846. overl. Oosterwolde 18-7-1846.

3. Jeltus Gerardus Tadema, geb. 2-4-1847, studeerde rechten te Groningen en

promoverde ald. 1872, notaris te Oosterwolde 1884-1891, overl. Utrecht

14-5-1896.

4. Catharina Elisabeth Tadema, geb. 11-8-1848, overl. na 1900, tr. Franeker

23-12-1885 Petrus Jacobus Tadema, geb. Bolsward 30-7-1827, overl. Fra-

neker 31-7-1899 (zie VIIc-1).
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5. Constantinus Zacharias Tadema, geb. 25-4-1850, burgemeester van Culem-
borg, overl. Oosterwolde 21-10-1926.

6. Henriëtte Christina Tadema, geb. 28-2-1853, overl. Oosterwolde 19-5-1933.
7. Jan Cornelis, geb. 9-7-1855, overl. Oosterwolde 1-10-1855. •

Noten
De geciteerde archivalia zijn aanwezig in het Rijksarchief in Friesland (RAF);
FAH = familie-archief (Wielinga) Huber (RAF 318-21); r.a. = rechterlijk
archief.

1. K. Terpstra, Tadama/Tadema Burum-Oostrum-Dokkum, in: Genealogysk Jierboekje 1981,
pag. 87-108. RAF, Gen. 820, 821.

2. K. Terpstra, Kwartierstaat van Lourens Alma Tadema, in: Genealogysk Jierboekje 1983,
pag. 60-69.

3. RAF, Gen. 20, aantekenigen D. D. Osinga.
4. RAF, r.a. FER Cl , 19-5-1675, 7-6-1675, 28-2-1677.
5. Nederland's Patriciaat Al (1961), pag. 148.
6. RAF, r.a. WED D3, 9-2-1664.
7. Idem, WED D3, 14-5-1672.
8. Idem, FER Ol , 27-6-1690.
9. FAH 602, 11-8-1669.

10. RAF, r.a. FER Cl , 18-2-1674, 3-6-1674.
11. Idem, FER Cl , 10-10-1672,30-9-1674, 11-11-1674.
12. Idem, FER Cl , 17-2-1675, 13-10-1675, 29-9-1675.
13. FAH 579, 10-4-1679.
14. RAF, r.a. FER C2, 3-5-1682.
15. FAH 579, 22-12-1682.
16.. Idem, nr. 22, 30-9-1688.
17. Persoonlijke mededeling van mr. F. G.A. Huber.
18. Huberiana (periodiek van de familie Huber), jrg. 4, nr. 2 (1989).
19. RAF, r.a. FRR RR22, f. 246, 3-11-1699.
20. Idem, WON O5, f. 32v, 19-1-1782.
21. Idem, WON Y27,f. 168; Idem, WON Y34, f. 65.
22. Idem, FRR UU 3-12-1784.
23. G: van Mesdag, Het geslacht Mesdag, Weesp 1943/46, pag. 309 e.v.
24. Mr. Wop, Indische brieven over Koloniale Hervorming 1866; Tawon, Het landverhuur op

Java 1869; Idem, Twee agrarische wetten 1870.
25. Als noot 2, pag. 60.
26. Catalogus der optieposten ,oud-porselein, juweel, goud en zilverwerken, meubels en huis-

raad, boeken en muziek, nagelaten door den heer P.J. Tadema, Franeker 1899.
27. Nederland's Patriciaat 53 (1967), pag. 110.
28. A.J .C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen, 1951 (pag. 280).
29. Nederland's Patriciaat 32 (1946), pag. 203.
30. (Dijkema), C. H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952, 1952.
31. Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, 1938, pag. 1444.
32. Nieuwe Ooststellingwerver, d.d. 9-2-1983.
33. Marineblad, 1917, pag. 17.
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HET NOODLOT VAN EEN WORKUMER SLUISMEIJER

door M. HAIJEMA

Dit verhaal gaat over Haije Marlens Haijema, een man met veel bezigheden.
Hij kwam als zoutmeter naar Workum, maar was er ook herbergier, sluis-
wachter, eigenaar van een vervoersbedrijf en boer.

Een zoutmeter was de stedelijke ambtenaar, belast met het meten van de
hoeveelheid zout die men voor de verkoop in voorraad had, en waarover
accijns moesten worden betaald. Het ambt werd ook wel opzichter over de
verkoop van zout genoemd'. Een sluiswachter werd wel aangeduid als zijl-
vester, zijlman of sluismeijer.

Haije Haijema heeft behalve in Workum ook nog gewoond op de Galama-
dammen, in Koudum en in Stavoren. Hij is de vader van de grootvader van
mijn grootvader en was de eerste die de familienaam Haijema gebruikte. Op
zoek naar mijn voorouders kwam ik hem tegen in de trouwboeken van Leeu-
warden en Workum. Hij trouwde in Leeuwarden op 6 mei 1764 met Sijtske
Sweitzes, van Leeuwarden. Ook de bruidegom kwam van Leeuwarden, maar
had zich vóór zijn huwelijk in Workum gevestigd.

Haije en Sijtske woonden te Workum aanvankelijk op nr. 263, het huis van
Andrijs Zijlstra die in 1765 naar Koudum vertrok. Haije had zijn werkzaam-
heden echter op nr. 111, een deftig huis aan de markt, met bomen en planten
in de tuin. Henricus Flot, 'medicine doctor', was eigenaar van dit huis. Op 22
mei 1765 leenden Haije en Sijtske zeshonderd Carolus gulden tegen een rente
van 3% van Herman van Sloterdijk, 'mede cessie hebbende in de vergaderingen
van 't mindergetal der provincie Friesland' en burgemeester der stad Workum.

Op de Zuiderzee vóór de haven van Workum (18de eeuw)
(Uit: S. J. van der Molen, 'Oorsprong en geschiedenis van de Friezen')
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Op 21 december 1766 hebben Haije en Sijtske het riante huis aan de markt van
dokter Flot gekocht voor 2108 gulden. De overdracht zou plaats hebben op 12
mei 1767. Vermoedelijk is de koop uiteindelijk toch niet doorgegaan, want in
datzelfde jaar werd Roelof Ekkinga, die van Wolvega was gekomen, de
bewoner. Ik heb niet kunnen ontdekken dat het huis aan Roelof Ekkinga was
doorverkocht. Haije Haijema werd in dat jaar 1767 wel de gebruiker op nr.
557, een huis met vier schoorstenen, tegenover de sluis, aan de dijk, genaamd
't Oud Jagershuis. Ik neem aan dat hij de sluis toen al gehuurd had.

't Oud Jagershuis was eigendom geweest van de weduwe van vroedsman
Hofman. Zij had het huis verkocht aan Johannes Piebes, 'huistimmerman', die
het op zijn beurt overdeed aan Jacob Annes en zijn vrouw Wijb Lieukes. Jacob
was meester-timmerman en metselaar te Staveren. Van hen kochten Haije
Marlens Haijema, sluismeijer, en Zijtske Zweijtses het huis op 12 mei 1768
voor zeshonderd Carolus gulden en drie gouden ducaten. Zij gingen er wonen
samen met Bauke Jans, die aan de markt al een kamer bij hen had gehuurd.

Het jaar daarop verkocht Willemke Paulus, weduwe van Jan Pingjum, een
huis met voorkamer, loods, paarden- en koestallen, gelegen 'even over de
sluis'. De zijlvester Haijema en zijn vrouw kochten tweederde deel van dit huis
voor de somma van 288 goudguldens en 21 stuivers. Het resterende derde deel,
behoorde toe aan Riddouw Piers, eerst weduwe van Lieuwke Jappes en later
van Cornelis Annes. Zij kreeg haar leven lang de vrijheid van opslag uit de
dijkgracht en het gebruik van de put en bak, onder conditie dat gebouwd mocht
worden tegen de achtermuur van haar gedeelte van het huis, dat Haije overi-
gens op 26 februari 1771 overnam voor 210 gulden. Dit huis, ook met vier
schoorstenen, grensde aan de sluis en werd de 'sluisbehuizinge' voor de sluis-
wachter.

Een gedeelte van de sluiswachterswoning werd verhuurd aan Jantje Wijbes.
Behalve zij en de eerdergenoemde Bauke Jans, woonden daar nu ook Haije's
broer, Rinse Marlens Haijema, met zijn vrouw Dootje Marlens. Zij waren in
1768 van Hamburg gekomen. Rinse was mogelijk zeeman.

Om de aankopen en latere verbouwingen te kunnen bekostigen werden naast
de eerdergenoemde lening nog een paar hypotheken afgesloten. Bij Rienk
Sleeswijk, 'old schipper', en Trijntje Piers voor een totaal bedrag van vijfhon-
derd gulden, en bij de lijnslager Sjoerd Jacobs voor 1600 gulden.
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De herberg mei boerderij op de Galamadammen
(Uil: G. Koopmans, 'Koudum fan doe en no')
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Bruggen en sluizen zijn voor schippers lastige en tijdrovende obstakels. Erger
wordt het wanneer deze dingen worden gebruikt als dwangmiddel om schulden
betaald te krijgen. Ik noteerde uit de recesboeken een paar zulke gevallen. Op
16 september 1768 eisten Sjoerd Jacobs en Eelke Stallinga, kooplieden te
Workum, van de zijlvester Haije Haijema en de brugophaalder Otte Jans, dat
zij geen sluis of bruggen zouden openen of ophalen voor en aleer de 'schuite-
schipper' Ide Zijtses de volgens zijn scheepsbrief verschuldigde 797.10.- gulden
zou hebben betaald. De Slotense meester-ijzersmid Beerent Harmens eiste op
9 februari 1779 van Haijema en van Jeltje Bastiaans, brugophaalder van de
Noorder valbruggen te Workum, geen sluis of bruggen te openen voor de
schuitenschipper Marten Aants, tenzij deze de somma van vijftig gulden zou
hebben voldaan wegens een op 21 mei 1768 verschenen termijn volgens ijzer-
brief. Michiel Hylkes Tromp, koopman te Woudsend, eiste uit naam van de
Slootense meester-scheepstimmerman Arjen Ennes op 22 juni 1770 dat Haije
Haijema en Jeltje Bastiaans geen sluis of bruggen zouden openen voor en aleer
de schuitschipper Rinse IJsbrands, 'woonagtig in den Dragten dog thans
alhier', zeshonderd gulden zou hebben betaald 'volgens bijlbrief, wegens vier
jaren agterstalligen scheeptermijnen met interessen'.

Naast enige koeien had Haije Marlens Haijema ook een aantal paarden. Als
wagenaar had hij die nodig. In 1771 waren dat er acht; het aantal wisselde in
de loop der jaren wel eens, maar in Workum heeft hij er toch niet minder dan
vijf gehad. Hij heeft zeker gemeend zijn vervoersbedrijf te moeten beschermen,
want toen op zaterdag 10 september 1768 Jetse Pijbes, wagenaar in Workum,
Homme Friskes met paard en wagen naar Molkwerum had gebracht, was dit
volgens Haije een overtreding van het voermansreglement. Hij, als voerman,
had het recht en de vergunning om dat te doen. Op 12 oktober 1768 bracht hij
dit voor het nedergerecht en eiste dat Jetse Pijbes beboet zou worden. De heren
van het gerecht vonden het blijkbaar niet zo heel erg. Straf kreeg Jetse niet, wel
moest hij de kosten van het geding betalen en zich in de toekomst van alle
overtredingen onthouden.

Op het oog een goede klant van de voerman was de 'medicine doctor' Suf-
fridus Cramer (Kramer). Zo huurde deze in 1775 twee paarden en de knecht om
met zijn eigen wagen naar Lemmer te gaan voor het bijwonen van zekere
'collegiale comparite'. Helaas, toen de rekening hiervoor en voor andere zaken
in 1775 kwam, gaf de dokter niet thuis; aanmaningen mochten niet baten. Op
4 oktober 1776 kwam de kwestie voor het nedergerecht. De wagenaarsbelangen
werden behartigd door notaris Dominicus Marnstra. Dokter Cramer schakelde
de advocaat Sicco Heineman in. Er werd o.a. bezwaar gemaakt tegen een post
van 22 juli, waarbij een wagen met twee paarden en een los paard waren
gehuurd voor een plezierrit naar Hindeloopen en de Galamadammen. Dokter
Cramer zou een-en-ander hebben besteld voor zijn 25-jarige schoonzoon Bauke
S. Osinga, verver en glazenmaker te Workum. Daar zou ook de rekening heen
moeten, althans volgens de dokter. Haijema was het daar niet mee eens. Twaalf
keer kwam deze zaak 'op de rol bij een rechtdagzitting en pas op 22 mei 1778
kreeg Suffridus Cramer bij verstek de opdracht binnen acht weken te betalen.
De advocaat had toen al afgehaakt. Genoemde Sicco Heineman was zelf ook
erg traag met betalen. Hij had voor totaal 118 gulden en 14 stuivers gebruik
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gemaakt van een paardeweide, had een stalling voor zijn paard gehuurd, waar-
voor tevens hooi en gras waren geleverd. Hem was al vaak vriendelijk gevraagd
te betalen, waarop hij grif beloofde langs te zullen komen. Dat gebeurde dus
niet. Op 12 juli werd Sicco voor het nedergerecht gedaagd; hij vond dat de
vordering moest worden afgewezen, omdat hij te laat bericht had gekregen van
de rechtszaak; een procedurefout dus. De dagvaarding kon niet op tijd worden
overhandigd, want de gedagvaarde dr. Heineman, was niet in de stad. Omdat
het onfatsoenlijk was het papier aan de buren te geven, had de deurwaarder,
majoor Pijter Kingma, in bijzijn van de procureur Livius Radijs, de dagvaar-
ding pas op 11 juli aan Heineman kunnen overhandigen.

Haije was blijkbaar zelf ook niet zo vlot met betalen, want de voogden van
het weeshuis te Workum eisten betaling van 136 gulden met interest. Hij had
over de jaren 1770 en 1771 de huur van 68 gulden per jaar niet betaald voor
negen pondematen land, liggende bij 't tolhuis onder Workum. En op 19 juli
1766 eiste Hilbrant Aetes, meester-vleeshouwer, voor geleverd vlees betaling
van 4-17-4 gulden. Haijema verklaarde geen penning schuldig te zijn. Hij
werkte toen behalve als zoutmeter ook als kastelein, vermoedelijk 'onder 't
raadhuijs', want op zondag 10 mei 1767 had Gerrijt Hendrix, oud schipper,
verbale insinuaties aan het adres van Jetske Reins geuit, in aanwezigheid van
Ruurd Zaagman, ten huize van Haije Haijema, kastelein onder 't raadhuijs.
Gerrijt Hendrix moest voor deze misstap 24 gulden boete betalen.

In maart 1774 koos A. Coopmans te Bolsward domicilie ten huize van Haije
Haijema, kastelein op de sluis te Workum, gedurende een zaak tegen Augustus
Statsman onder 't raadhuis te Workum. Ik vermoed dat Haije toen de waard
van de stadsherberg was, die aan de westzijde grensde aan de sluiswachterswo-
ning. -

In die tijd was er ook een vorm van loonbeslag. Dat ondervond IJke Jans,
de interne knecht van de Haijema's, die sedert 1769 al een inwonende hulp
hadden. Dedtje Lansbach, weduwe van notaris Atsma, eiste voor haarzelf en
als erfgename van haar overleden man op de rechtdag van 23 april 1773 van
Haije, geen loon te betalen aan zijn knecht IJke Jans voor en aleer de somma
van 10 gulden en 10 stuivers was voldaan wegens werkzaamheden die Gerrit
Harmens voor hem had gedaan. Ook de diaconie van de menistengemeente te
Workum had geld tegoed van IJke Jans. De zaak kwam voor op de rechtdag
van 2 juli 1773. De eis aan herbergier en zijlman Haijema was de bij hem
wonende knecht IJke Jans geen loon te betalen voordat was voldaan aan de
betaling van 43 gulden met interest wegens de huur van land.

De sluiswachterswoning van de familie Haijema werd op 23 januari 1777
publiek verkocht. Gerben Jans Groot, koopman te Workum, werd de nieuwe
eigenaar en kon per 12 mei 1777 beschikken over het huis, waar inmiddels een
grote stalling voor 49 paarden was bijgebouwd. Het huis bracht 800 Carolus
gulden en 17 stuivers op. Het was een tijd van achteruitgang en vooral de
scheepvaart leed zware verliezen. Tussen 1761 en 1779 vertrokken jaarlijks
meer dan 2600 Nederlandse schepen uit de haven van Danzig. Tussen 1781 en
1785 was dit aantal tot 255 gedaald2. Dit zal ook in Workum merkbaar zijn
geweest. Minder schepen, minder sluisgeld, minder vervoer en vooral ook
minder omzet in de herberg. Tussen 1766 en 1776 waren de verkopen in de
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herberg met zeker driekwart teruggelopen3. De noodzaak tot verkoop kan ook
mee veroorzaakt zijn door de grote overstroming die in het jaar 1776 plaats-
vond. De herstelkosten bedroegen bijna 200.000 gulden, waarvan het meeste
door de provincie werd gedragen. Ongeveer 80.000 gulden werd opgebracht
door de ingelanden. Dat was meer dan de waarde van hun bezittingen in de
polder4.

De geldlening en de hypotheken werden in het jaar 1776 volledig afgelost
door de Haijema's. Waarschijnlijk om 't Oud Jagershuis gemakkelijker te
kunnen verkopen, werd geprobeerd de huurders via het nedergerecht eruit te
krijgen. Dat lukte niet helemaal, want Bauke Jans woonde er later nog. Haije's
broer, Rinze Marlens Haijema, vertrok met zijn vrouw naar Amsterdam, maar
was in 1778 al weer terug. Hij stierf het jaar daarop en zijn weduwe bleef in het
huis wonen. Het weeshuis leverde de kist voor Rinze Haijema5.

In 1777 vertrok Haije Marlens Haijema met zijn gezin, zeven koeien en twee
paarden naar de Galamadammen onder Koudum. Hij ging wonen op nr. 85,
een boerderij van Andrijs Zijlstra, die weer naar Workum was vertrokken.
Deze kocht ook 't Oud Jagershuis op 9 februari 1780 voor achthonderd gulden.
Bauke Jans en de weduwe van Rinse Martens hadden toen nog een schriftelijk
huurcontract tot mei 1790. In het huis op de Galamadammen was blijkbaar ook
een herberg gevestigd, want toen op 15 april 1786 een lening werd afgesloten
van driehonderd gulden bij Rigt Clases, weduwe van Jelle Hanses te Balk,
kwam Haije Martens Haijema opnieuw als kastelein naar voren. Er werd ook
nog een lening afgesloten bij Anne Wiegers op 25 september 1776, groot zes-
honderd gulden, met als onderpand meubelen en andere goederen, niet
begrepen onder een hypotheek. Riddouw Piers had bij de verkoop van de
sluiswachterswoning tweehonderd gulden onder dat huis gehouden, op 9 mei
1777 verhoogde ze dit bedrag tot een lening van vijfhonderd gulden.

Toen Lieuwe Reinders te Koudum in 1782 was overleden, verkocht zijn
weduwe Jantjen Alerts publiek een zekere huizinge en herberg, De Pauw
genaamd, staande en gelegen in De Buurt te Koudum, met beneden drie kamers
en één kamer boven, een ruime stal, put en bak, een hof en een kolfbaan6, met
vrije tap en nering. Het huis wordt beschreven als strekkende voor van de straat
tot achter aan de rijweg, met ten oosten Dirk Heezes en ten westen de erven van
Gerland Saskens, het kerkhof en de schooltuin. Het echtpaar Haije Martens
Haijema en Zijtske Sweijtses werd, ondanks de vele schulden die zij nog
hadden, koper voor het bedrag van 2720 gulden, met daarbij nog 41 gulden
voor strijk- en verhooggeld. De akte passeerde op 18 mei 1782 en het geld moest
worden betaald op 7 augustus 1782. Het huis werd belast voor vier en een halve
schoorsteen, waarvan in 1786 één en een half werden vernietigd. Er moest een
nieuw achterhuis komen en de oude herberg moest worden verbouwd. Hiervoor
werd op 14 december 1782 bij de Harlinger kooplieden Pieter Huidekoper en
Jan Hannema een hypotheek afgesloten voor 2950.14.8 Carolus gulden. De
koeien en paarden werden verkocht en de knecht vertrok naar Gaast. Haijema
en zijn vrouw hebben het avontuur met de Pauw financieel niet overleefd: op
9 september 1786 moesten zij dit bezit overdoen aan hun schuldeisers Huide-
koper en Hannema voor 5629.14.8 Carolus gulden. Op 1 november 1787 ver-
trokken zij, tamelijk verarmd naar ik aanneem, naar Stavoren; de hypotheek
die ze hadden afgesloten bij Rigt Clases uit Balk, was op 15 april 1786 afgelost.
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In archiefstukken van Stavoren kwam ik Haije Haijema tegen als kastelein
van 't Vergulden Hooft. De eigenaren waren waarschijnlijk dr. Bernardus
Fredericus Swalve, secretaris der stad Stavoren en Daniël Bonifaes van der
Haar, heer van Campersnieuwland, Gedeputeerde Staat van Friesland en
burger van Workum. Deze kochten het perceel in 1786 van Jarich Annes van
der Leij, koopman te Harlingen, voor 1320 gulden, te betalen in twee ter-
mijnen: op 12 november 1786 en 12 mei 1787.

De Hoofdstraat in Koudum met aan de linkerzijde (met uithangbord) de oude herberg 'De Pauw'
(Tekening door Bulthuis (1723), uit: 'Koudum fan doe en no')

Op 31 juli 1767 was Haije Marlens Haijema, met nog een achttal anderen op
belijdenis des geloofs aangenomen als lidmaat van de gereformeerde kerk in
Workum en op 20 september 1767 liet hij daar zijn zoon Marlen dopen. Een
tweede zoon, Sweitze, werd op 29 juli 1770 gedoopt, maar overleed in datzelfde
jaar. In die tijd had het Workumer weeshuis het recht de lijkkisten te leveren.
Echter, in de administratie van dit weeshuis heb ik de levering van een kistje
voor dit kind niet kunnen vinden.

Marlen Haijes Haijema bleef als enig kind over. Hij trouwde te Molkwerum
op 22 juni 1788 met Jeseltje Johannes Kingma. Het was een roerige tijd met een
dreigende overname van het bestuur door de patriotten, ook in Friesland. Dit
werd verhinderd door het zenden van een leger door de koning van Pruisen, die
de smaad van Goejanverwellesluis wilde wreken. De opstandelingen vluchtten
buiten de provincie. Als bewoners van de kuststreek hebben de in dit artikel
genoemden vermoedelijk deze vluchtelingen de Zuiderzee zien oversteken via
Stavoren en Workum7. De Fransgezinde grietman van Hemelumer Oldeferd en
Noordwolde, Arent Julianus Carel de Beere, ging er in het najaar van 1787 van
door en vestigde zich buiten de provincie. Zijn bezittingen, en dat waren er vele,
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werden in beslag genomen. Curator werd dr. Bernardus Fredericus Swalve, één
van de kopers van 't Vergulden Hooft. De in beslag genomen goederen zouden
publiek worden verkocht. De in Leeuwarden wonende vrouw van de grietman,
Nicasia Susanna van der Haar (dochter van de voorgaande grietman van
Hemelumer Oldeferd, Johan Willem van der Haar en zuster van de eerderge-
noemde andere eigenaar van 't Vergulden Hooft) overleed vóór de verkoping.
Haar broer betwistte - overigens tevergeefs - het recht van verkoop in een
civiele procedure voor het Hof van Friesland. Hij beweerde dat de bezittingen
van het echtpaar De Beere tijdens hun huwelijk waren gescheiden en dat hij nu
de enige erfgenaam was van het deel van zijn zuster. In het bijzijn van Auke
Jans Krol, meester-grofsmid te Koudum en de kastelein van 't Vergulden Hooft
te Stavoren, Haije Marlens Haijema, voerde hij als bewijs aan dat hij een
contract met de hovenier Steven Meijer had afgesloten voor toezicht en onder-
houd. Over deze afspraak bleek echter een verschil van mening te bestaan. Op
14 december 1790 moesten de 34-jarige Auke Jans Krol, de 51-jarige Steven
Meijer en de 58-jarige Haije Martens Haijema, een beëdigde verklaring
afleggen. Meijer bevestigde bovendien dat zijn medegetuige Haijema destijds
niet dronken of beschonken was geweest8. Hij zal, zoals men dat tegenwoordig
noemt, een alcoholprobleem hebben gehad en waarschijnlijk is hij een goede
klant van zichzelf geweest. Dat hij veel van een borrel hield, zal zijn zakelijke
besognes geen goed hebben gedaan en het zal zeker een rol hebben gespeeld bij
zijn verdere wederwaardigheden.

Misschien zijn deze mensen het slachtoffer geworden van de tegenstrijdige
belangen van de eigenaars van de herberg 't Vergulden Hooft; zij hebben zich
in deze herberg in elk geval niet kunnen handhaven. Uit de speciecohieren van
1791 blijkt dat zij in een bouwvallige buurt van Stavoren terecht waren
gekomen, op nr. 119. Zij hadden de plaats ingenomen van de weduwe Wijtses;
Alderdt Hiddes woonde met hen onder één dak.

Om ongeveer 3 a 4 uur in de vroege morgen van 13 februari 1796, het tweede
jaar van de Bataafse Vrijheid, zou Haije Martens Haijema aan de deur hebben
geklopt bij enige burgers met het verzoek borg te staan voor enig goed. Toen
Pieter Rommerts, de 38-jarige deurwaarder van de stad Stavoren, daarvan
kennis kreeg en naar hem toe ging om te vragen wat hij bij de deuren van de
burgers te maken had, zou hij zijn geantwoord dat het geen kwaad kon, want
de Prins kwam en de Pruis was nabij, de vlaggen moesten op de torens; het was
al Oranje. Pieter Rommerts sloot Haijema op, maar liet- hem na drie dagen
weer vrij; hij dacht dat de man niet goed bij zijn hoofd was. Die conclusie zou
wel eens terecht geweest kunnen zijn.

Haije Haijema moet in zijn verwarde geest aan een herhaling hebben gedacht
van het gebeurde in 1787, toen een Pruisisch leger de patriotten deed vluchten.
Na zijn vrijlating zou hij op 17 februari 1796 's morgens tussen 3 en 4 uur naar
het huis zijn gegaan van Lieuwe Venema, havenchercher, en daar de ruiten
hebben ingeslagen. Toen Lieuwe Venema hem vroeg wat hij te zeggen had, zou
Haije hebben geantwoord dat hij maar gauw naar buiten moest komen, want
de Pruis kwam en de oranjevlaggen moesten op de torens. Venema stuurde zijn
dienstmeid naar de deurwaarder die opnieuw tot arrestatie overging. Marlen
Haijema, was een collega van de chercher Venema en het kan best zijn dat zijn
vader Venema daarom tot zijn kennissenkring heeft gerekend.
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Haije kwam niet weer vrij; hij werd ter beschikking gesteld van het Hof van
Friesland. Verschillende getuigenverklaringen werden meegestuurd. Willem
Cornelis schreef op 21 februari 1796 in het tweede jaar der Bataafsche Vrijheid
namens het gerecht van Stavoren, dat het alle inwoners van de stad bekend was
dat H.M. Haijema gedurende zijn verblijf en inwoning in die stad altijd op een
bijzondere en voor zichzelf nadelige wijze had geleefd. Dat had hem in de
grootste armoede gedompeld en daaraan moest zijn gedrag worden toege-
schreven. Het gerecht van Stavoren was er volkomen van overtuigd dat de
gekheid van de gedetineerde niet wezenlijk, maar gefingeerd was en dat zijn
gedrag alleen aan zijn altoos slecht karakter moest worden toegeschreven.
Deurwaarder Pieter Rommerts getuigde dat Haijema had gezegd dat hij het
gerecht van Staveren meer gek vond dan zichzelf. Rommerts had de gedeti-
neerde nooit anders dan voor een 'singelier en wonderlijk mens' gehouden.

De 33-jarige Claas Hiddes, assistent van 't gerecht, verklaarde dat hij ver-
scheidene uren bij Haijema was geweest en dat hij hem onder meer had horen
zeggen: 'Wat zullen ze te Leeuwarden wel niet zeggen als een gek als ik daar
kom'. Tenslotte verklaarde de 66-jarige Uilke S. Holwerda, procureur-fiscaal
van Stavoren, dat hij drie tot vier uur met de gedetineerde Haijema had door-
gebracht en hem wel bij zijn verstand bevond te zijn. Bij zijn gesprekken had
Haije geen gekheid aan de dag gelegd. Alles was wel erg in zijn nadeel; hij had
duidelijk weinig sympathie voor de overheersende Fransgezinden.

Op 29 februari 1796 werd de gevangene ondervraagd voor het Hof van
Friesland. Zijn verklaring luidde iets anders dan de heren uit Stavoren hadden
geschreven. Hij verklaarde op 13 februari 's morgens vroeg tussen vijf en zes
uur naar de bakker te zijn gegaan om een half brood te halen. De bakker had
geweigerd hem dat te geven en hem zelfs op straat gesmeten. Hij ontkende dat
hij bij burgers goederen wilde lenen en hij ontkende door de deurwaarder te zijn
aangesproken. Wel had hij gezegd dat de vlaggen op de toren moesten en dat
de prins zou komen. Bij Lieuwe Venema had hij inderdaad drie ruiten inge-
slagen, doch niet uit kwaadaardigheid. Hij had Venema om acht uur de schade
betaald, toen hij bij hem langs ging om hem te spreken. Hij bekende te hebben
gezegd dat de prins en de Pruisen zouden komen.

Haije werd op 1 maart 1796 veroordeeld tot een half jaar werken in het
tuchthuis9. Zijn straf heeft hij niet uitgezeten, want al na acht dagen, op 9
maart 1796, werd hij vanuit het tuchthuis begraven op het Oldehoofster
kerkhof te Leeuwarden.

Na de dood van haar man vertrok Sijtske Sweitzes van Workum naar Leeu-
warden. Zij was een dochter van de welgestelde doopsgezinde bakker Sweitze
Wisses en van Sijtske Sijbles (Piersma), van het Witveen onder Rottevalle, die
in Surhuisterveen waren getrouwd op 13 januari 1732. Sweitze Wisses kocht bij
de veenverkopingen veel veen aan een nieuw aangelegde wijk in de buurt van
Rottevalle. De wijk werd naar zijn bedrijf 'De Bakkerij' genoemd10. De hoofd-
persoon van dit verhaal, Haije Marlens Haijema, was geboren in Rottevalle en
daar op 11 mei 1732 gedoopt in de gereformeerde kerk; zijn beknopte kwartier-
staat ziet er als volgt uit:
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1. Haije Marlens Haijema, ged. Rottevalle 11-5-1732, begr. Leeuwarden 9-3-1796, tr. ald.
20-5-1764 Sijtske Sweitzes, geb. Witveen (Rottevalle) ca. 1735.

2. Marlen Haijes (ook: Marten Opzichter), ged. Oudega (Smallingerland) 22-3-1705, boer,
begr. Garijp 9-12-1746, tr. ald. 13-5-1731

3. Maike Rinzes, ged. Garijp 16-2-1705, 'geringe boerinne' (1749), begr. ald. 22-3-1754.
4. Haije Sijtzes, ged. Oudega 22-4-1677, meester-timmerman, opzichter, tr. (2) Garijp 9-9-1753

Truike Johannes, geb. Smalle Ee ca. 1723 (notitie in trouwboek Boornbergum/Korte-
hemmen 'Haije Sijtses en Truike Johannes beide van Smallen E, dog woonagtig tot Garijp,
hij als opzigter, hij bij de 80 en sij pas 30 jaren, met attestatie na Garijp: 9 Sept.1753'); tr.
(1)

5. Sijtske Marlens, van Oostermeer, overl. vóór 1751.
6. Rinse Uldrickx"
7. Jeltie Tijedsgers".
8. Sijtse Haijes, geb. Hardegarijp ca. 1650, meester-timmerman te Oudega, overl. na 1734, tr.

Rijperkerk 31-10-1675
9. Jetske Bauckes (Algera), geb. Suawoude ca. 1645, ged. Oudega (op belijdenis) 18-2-1677,

overl. na 27-6-1686.
16. Haije Jacobs, geb. ca. 1625, mogelijk molenaar te Hardegarijp, overl. vóór 1654, tr. ca. 1645
17. Sijtske Sijtses, geb. ca. 1625. Zij tr. (2) Rijperkerk 8-4-1669 Poulus Oedses, van Hardegarijp,

wedr. van Assel Melles; tr. (3) Rijperkerk/Hardegarijp 21-3-1677 Albert Clasen, van
Oudega.

\%-\9Baucke Halbes Algera en Antie Jacobs'2.
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LOLKE GERRITS, 'KONING VAN WARTENA'

door S. J. SCHAAFSMA

Als nakomeling van de Friese kustvaarder Lolke Gerrits - zijn familie had in
het begin van de zeventiende eeuw alles te maken met de kustvaart - wil ik
gaarne in dit Frieslandnummer de gelegenheid benutten deze zo legendarische
man ook buiten zijn geboortegrond bekendheid te geven.

Van zijn grootvader Lolcke Hessels is redelijk veel informatie bewaard
gebleven. Hij leefde te Wartena van 1610 tot 1672; hij wordt geregeld genoemd
in de boelgoedsboeken van Idaarderadeel als koper van deze geregistreerde
goederen, te beginnen op 16 april 1639'. In de authorisatieboeken van Idaarde-
radeel is zijn weduwe curatrix op 10 juni 16722. Een bewijs dat Lolcke Hessels
de grootvader was van Lolke Gerrits is helaas niet gevonden, maar omdat de
namen geheel passen in deze relatie en uit de akten waarin de broers Gerrit en
Hessel Lolckes een evenredig groot aandeel in de bezittingen van Lolcke Hes-
sels hadden, menen wij verantwoord te kunnen aannemen dat het grootvader-
schap correct is.

Wat wij weten is, dat Gerrit Lolckes en Gerbrigh Rinses, de ouders van Lolke
Gerrits, een 17e-eeuws gouden concubinaat hebben gevierd. Hun wettelijk
huwelijk werd gesloten te Warga op 24 april 16993:

Hierin verclaren zij elcxanderen ruim 50 jaren geleden troubeloften gedaan te hebben, heb-
bende middeler tijde als echte lieden geleeft, vorders versochten tot solemnisatie van haer
gerechts proclamatie.
Bovenstaande personen zijn solemnelijck in de echte bevestigt die verclaerden geprocreert te
hebben drij kinderen waaronder twee soonen met naemen Lolcke en Reinse Gerrits en een
dochter met name Willemke Gerrits.

Ongetwijfeld had deze laat, officieel bevestigde relatie te maken met hun formi-
dabele rijkdom, die blijkt uit de veelheid van akten aangetroffen te Idaardera-
deel. Rijk geworden, of geboren in een gouden wieg, wij zullen het nooit weten.
Rekening houdend met een erfenis en de verdeling van de goederen, moesten
zij wel beschikken over een rechtsgeldige huwelijksakte. Het kerkelijk huwelijk
moet wèl zijn gesloten, mogelijk door een rondreizende priester, thuis of in de
armzalig vervallen schuur-schuilkerk in de Lytse Mar, nabij Wartena, zo rond
1660. Een registratie hiervan is helaas niet aangetroffen.

Eén van de drie in de akte genoemde kinderen is onze Lolke Gerrits, geboren
te Wartena in 1668 en aldaar overleden op 87-jarige leeftijd, op 30 augustus
1755. Hij bleef voortleven als de 'Koning van Wartena' en is een voorvader op
wie wij tot op zekere hoogte trots kunnen zijn.

Lolke Gerrits huwde rooms-katholiek te Warga omstreeks 1693 met Anna
Gosses. De huwelijksakte is niet gevonden omdat het register van deze statie
pas aanvangt in 1699. Anna Gosses was geboren te Wartena in 1672 en stierf
daar op 30 augustus 1766. Zij werd 94 jaar, voor die tijd een bijzonder hoge
leeftijd. Van de twaalf kinderen van Lolke en Anna stierven er vier zeer jong;
de resterende acht hebben voor een omvangrijk rooms-katholiek nageslacht
gezorgd. Anna's leedbrief, opgesteld op 2 september 1766, is bewaard
gebleven. Hierin wordt o.a. vermeld dat zij moeder was van twaalf kinderen,
grootmoeder van 63 kleinkinderen en overgrootmoeder van 68 achterkleinkin-
deren4.
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Eén van de kinderen was Hessel Lolkes (geb. 8-9-1705) die te Warga trouwde
op 22 januari 1730 met Adriaantje Ages (geb. ald. 4-9-1712). Op 3 oktober
1735 werd hun dochter Marijke Hessels geboren. Zij trouwde te Wartena op 8
januari 1764 met Boie Abes (geb. ald. 13-3-1733), kleinzoon van Bocke Abes,
bouwer van kofschepen, reder en hellingbaas. In de toenmalige kustvaartwe-
reld werkten Lolcke Gerrits en Bocke Abes, beiden rooms-katholiek, nauw
samen.

Curieus te vermelden is, dat drie zoons van Bote Abes en Marijke Hessels
verschillende namen aannamen, verband houdende met hun achtergrond.

Zoon Hessel Botes (geb. 21-9-1768; voorvader van mijn vrouw) noemde zich
naar de zwaaikolk voor zijn helling Van der Kolk. Zoon Fedde Botes (geb.
20-10-1773) nam de voor de hand liggende naam Van der Werf aan, terwijl
zoon Johannes Botes (geb. 10-9-1771) die boer was op 't Hooghiem onder
Wartena, koos voor de naam Hooghiemstra. Allen waren geboren te Wartena
en r.-k. gedoopt te Warga5. Deze drie broers hadden een zuster Ietsje Botes
(geb. Wartena 11-1-1779, overl. ald. 29-5-1846) die net als Hessel de naam Van
der Kolk aannam. Zij is een voormoeder van mij: huwde te Warga op 20 mei
1810 mijn overgrootvader Anne Jans Schaafsma (geb. Wartena 20-2-1782,
boer aldaar, overl. Dronrijp 20-10-1870). De meeste katholieken met voorou-
ders in de r.-k. enclave Warga-Wartena-Wytgaard-Wirdum-Swichem hebben
door het in vroeger tijd bindend element, de Roomse religie, en de regel
'roomsen huwen roomsen', door ons nooit vermoede familiebanden opge-
bouwd. Door het uitwisselen van genealogische gegevens komen wij daar nu
pas achter.

De grote bloei van de zogeheten Fries-Groningse Oostvaart/Sontvaart vanuit Dokkum en
Harlingen, en in ons geval indirect vanuit Wartena, begon omstreeks 1560. Ook kofschepen
maakten gebruik van de destijds betrouwbaar geachte routes. Dorpstimmerlieden bouwden
deze kofschepen, tweemasters (grote mast en bezaan) voorzien van een combinatie van de
ouderwetse mars- en bramzeilen en de voor die tijd moderne, regelbare grootzeilen. Tevens
hadden deze schepen een stelsel fokken, waarmee werd bereikt dat ze beter onder controle
waren te houden dan de vroegere 'katten' en 'fluiten', en redelijk bij de wind konden varen.
Volgetuigd kon een kofschip acht zeilen voeren. De stabiliteit werd verkregen door zwaarden
of kimkielen onder het schip. Het grootanker alleen, woog al 200 kilo. Onze hedendaagse
skütsjes zijn een afgeleide van deze kofschepen.

De gemiddelde lengte van een kofschip was 23 meter, de breedte ruim 5 meter en de diepte
(hol) 2V2 meter. Aan vracht kon een lading van 50 last, ongeveer 100 ton, worden vervoerd.
Door de ronde voor- en achtersteven kon veel kleingoed worden verstouwd. De export
bestond voornamelijk uit kaas, boter, meel, haver, tarwe, zaden, aardewerk, baksteen, papier
en zelfs balen tabak. De import uit de Skandinavische landen bestond hoofdzakelijk uit
boomstammen, hout, hennep, potas, teer en stokvis, terwijl de import uit de zuidelijke havens
bestond uit wijn, rijst, zuidvruchten, specerijen en katoen. Zout werd alleen meegenomen als
er niets anders was; het bracht weinig op en was voor de bemanning een brok ellende.

De bemanning had de beschikking over drie leefruimten: de roef, de kajuit en het volkslo-
gies. Er was één kachel aan boord. Voor verlichting had men de redelijk veilige olielampen;
drie lampen verbruikten 25 liter olie voor de somma van ƒ12,50.

Medicamenten die werden meegenomen bestonden uit flessen Haarlemmerolie, Riga-
balsem en voor gekloofde handen was er dierlijk vet. Het voedsel aan boord was vermoedelijk
gevarieerder dan de opvarenden thuis gewend waren. Er bestaan nog nota's van aangekochte
levensmiddelen: brood, peulvruchten, stokvis, boter, kaas, koffie en thee. In de havens
gebruikte men vers fruit, groente en melk; water werd geregeld ververst. De warme maaltijd
werd tijdens de reis met zeewater gekookt, dat spaarde zoet water en zout. Per dag werden
5 a 6 borrels jenever verstrekt om de zware arbeid te verlichten en vooral bij nat weer wat
warmte in de botten te krijgen.
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Schoon waren de zeelieden niet te noemen, per jaar werd door zes man niet meer dan twee
tot drie kilo groene zeep verbruikt. Het schip werd wel goed schoon gehouden, zoals blijkt
uit de enorme aantallen borstels die werden verbruikt6.

Aan de toch vrij kleine kofschepen (eigen schuiten maar wel partner-rederij),
met een bemanning van acht tot tien man, vertrouwden onze voorouders hun
leven en de lading toe. Vanaf het vroege voorjaar tot diep in de herfst bevoeren
zij de onbetrouwbare Duitsche Bocht en het Kattegat, drie tot vier maal per jaar
naar Skandinavië en Rusland. Het waren vaak kundige zeevaarders die mist en
storm trotseerden en zo de Russische Oostzeehavens met de hun ter beschikking
staande navigatiemiddelen wisten te bereiken. Velen echter vonden hun graf op
zee. In de overlijdensboeken van Warga/Wartena lezen wij dat op 10 augustus
1764 schipper Jan Hessels op een zeereis is overleden en dat op 27 april 1794
schipper Abe Bokkes te Toulon is gestorven.

Lolcke Gerrits had als overtuigd katholiek geen politiek en maatschappelijk
stemrecht. Door de kustvaart had deze welgestelde man een enorm prestige
opgebouwd. Hijzelf en een deel van zijn verwanten bevoeren met koffen de
bekende zeeroutes; andere verwanten stonden in relatie met de kustvaart7. Zo
bouwde Bocke Abes schepen en anderen waren zeil- en touwmakers. In pak-
huizen te Leeuwarden en Dokkum werden de goederen opgeslagen; kleinzoon
Lolke Feijes had het beheer over deze vestigingen8.

De schepen bezochten Engeland en de kustplaatsen van Spanje, Portugal en
Frankrijk, en de Italiaanse havens aan de Middellandse Zee. Zeerovers en
kapers eisten op de Zuidroute hun tol. Bouke Feikes rapporteerde in 1785 het
volgende9:

Van La Rochelle naar Amsterdam weeromkomend had hij op zijne reize een Engelse kaper
aan boord. Dewelke mij dede opbrassen en zeven man van zijn volk aan boord stuurde
dewelke de luiken openbraken en in het ruim gekomen zijnde, gingen zij aldaar aan het
kappen en snijden en breken, namen alles wat hen aanstond mee, samt mijn eijgen kooy,
staken hun sloepen vol goederen en gingen savonds met een volgeladen boot van boord,
hebbende zij na mijn gissing wel de waarde van drie duizend guldens medegenomen.

Reeds tijdens het leven van Lolcke Gerrits manifesteerde zich de teruggang van
de eeuwenlang bestaande kustvaart. De vaargeulen in de Waddenzee ver-
zandden meer en meer, waardoor de havens van Harlingen en Dokkum steeds
moeilijker waren te bereiken. De concurrentie van met name Amsterdam nam
toe, daaraan verbonden een negatief effect van de teruglopende transport-
functie voor Amsterdamse reders. De Engelse oorlogen hadden catastrofale
gevolgen; tijdens een Engelse aanval in het Vlie zijn in 1666 meer dan honderd
handelsschepen in brand gestoken9. Het Continentale Stelsel van 21 november
1806 werd de doodklap voor de kustvaart. Op 10 februari 1853 werd te Gro-
ningen het laatste nog varende kofschip 'De Hoop' publiekelijk verkocht10.

Lolcke Gerrits en de zijnen hebben de bakens tijdig verzet. Hij stak veel geld
in onroerend goed als gras- en hooiland, boerderijen, huizen, werven en water-
molens inclusief de te bemalen polders. Aan het Vliet te Leeuwarden had hij
pakhuizen en een eek (azijnmolen). Hij was geen bankier, maar verstrekte
geregeld hypotheken''.

Lolcke's bijnaam 'Koning van Wartena' is aan meerdere oorzaken te
danken. Hij was koninklijk rijk aan goederen en geld en de naam 'Rex Ludo-
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vicus' die hij aan één van zijn schepen gaf, zal mede een rol hebben gespeeld.
Deze toen provocerende Latijnse naam was afgeleid van zijn eigen doopnaam
Ludovicus (Lolcke). Ludovicus of Lodewijk was de naam van een heilig ver-
klaarde Franse koning. Zoon Hessel Lolkes voer later nog op een naar zijn
vader genoemd kofschip, de 'Lodewijk Wartena', waarvan een model is ver-
vaardigd dat nu nog aanwezig is in de hal van Douwe Egberts te Joure.

Lolcke Gerrits behoorde tot de kleine diaspora-groep die het in zeker opzicht
niet gemakkelijk heeft gehad. Hij had echter weinig angst voor de gerefor-
meerde overheid en getuigde als het hem uitkwam, vaak provocerend, soms
ook agressief. Zij relatie met de overheid was een voortdurend conflict. Hij
accepteerde niet dat de rooms katholieken bij het uitoefenen van hun religie
moeilijkheden ondervonden en protesteerde openlijk. Een voorval in 1715
paste geheel bij deze man:

Het houten gevelstuk dat Lolcke Gerrits aan de buitenkant van zijn woning had laten aanbrengen
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Hij had opdracht gegeven een houten gevelstuk aan de buitenkant van zijn
woning te Wartena te laten aanbrengen, met daarop een afbeelding van
Christus hangend aan het kruis, geflankeerd door zijn moeder Maria en zijn
neef Johannes. De daaronder aangebrachte tekst was een duidelijke verwijzing
naar het door Lolcke niet geaccepteerde verbod afbeeldingen van God of zijn
heiligen te tonen. De gevolgen bleven uiteraard niet uit. Lolcke werd gevangen
genomen en afgevoerd naar het Blokhuis in Leeuwarden. Op 19 december 1715
spreekt het Hof van Friesland het volgende vonnis uit:

Alsoo Lolcke Gerrits grootschipper tot Wartena sich niet heeft ontsien om in de gevel van des
selfs huysinge to setten een crusifix en beelden van eenighen so genaemde heylige waer onder
dese woorden: Dat ghy hier siet aenbiddet niet / Daert u aenwijst die looft en prijst / 't is
gemaekt van 's menschen handt / Tot Godes eer en 's vijandts schandt, ist dat het Hoff
voernoemd Lolcke Gerrits ordonneert omme voors. crusifix cum annexis uyt de gevel wegh
te nemen ende de plaetse weder toe te metselen binnen acht dagen by arbitrale correctie ende
condemneert deselve mede in de costen over desen gevallen. Actum den 19 december 1715.

Het is verheugend dat dit gevelstuk, in 1947 aangetroffen in het depot van het
Fries Museum te Leeuwarden, na vele omzwervingen via de oude schuilkerk in
Wartena en de huidige r.-k. kerk in Warga, nu in alle openheid is te zien op de
afdeling Rooms Katholieke godsdienst van het Rijksmuseum Catharijne Con-
vent te Utrecht; daar hoort het thuis!

Lolcke Gerrits heeft menig proces gevoerd. Als vermogend man werd hij steeds
tot hoge boetes veroordeeld; een groot gedeelte van zijn kapitaal is hij hieraan
kwijtgeraakt. Personen uit zijn omgeving waarvan hij wist dat zij gereformeerd
en 'antipaaps' waren, moesten het ontgelden, waarbij Lolcke zijn wraakgevoe-
lens onder invloed van drank, vaak niet onder controle had. In de Criminele
Sententieboeken (Hof van Friesland) is een boeiend proces, aanhangig gemaakt
door de predikant Jan Willem Coenraad Tenckinck en meester Sybren Uylkes
Visser, volledig opgetekend. Enkele punten hieruit geven een duidelijk beeld
van de 18e-eeuwse samenleving en van de persoon van Lolcke Gerrits.

Op 24 april 1754 voer het Wartenaster beurtschip van Leeuwarden naar
Warstiens. De 85-jarige Lolcke Gerrits kreeg aan boord slaande ruzie met de
predikant Tenckinck. Het bijzonder venijnig, zeer onaangenaam en op de man
gespeelde dispuut aan boord van het beurtschip ging over het tegenwoordig zijn
van Christus' lichaam in de gedaante van brood en wijn. Diverse getuigen
merkten op dat Lolcke Gerrits zich over zijn rooms-zijn gemakkelijk liet provo-
ceren; immers, onder gelijke omstandigheden had hij een jaar eerder al iedere
gereformeerde voor ketter uitgescholden en gezegd dat Calvijn en de gehele
Heidelbergse Catechismus één en al leugen en bedrog was. Nu prees Lolcke -
onder invloed — al schimpend en scheldend het rooms geloof als het enig
redmiddel om in de hemel te komen. Hij voorspelde alle ketters en gerefor-
meerden de eeuwige verdoemenis. Volgens de getuigen had de schoolmneester
en dorpsrechter Visser, ook aan boord van het beurtschip, Lolcke getreiterd;
hij had de geloofstwist uitgelokt.

Meester Visser ontkende dit en beweerde zelfs dat Lolcke Gerrits geheel
nuchter was; ook de predikant beweerde dat, maar andere getuigen bestreden
dit. Men beweerde dat meester Visser in Leeuwarden reeds bezwaar maakte de
dronken man aan boord te nemen. Maryke Schaeffers vertelde dat zij en klein-
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zoon Lolke Feyes op de bewuste dag Lolcke Gerrits vanuit de woning van zijn
zoon op het Vliet te Leeuwarden, aan boord hadden gebracht. Het was niet
vertrouwd de oude man die bijna niet kon staan, alleen te laten gaan. Baertie
Ages beweerde dat Lolcke reeds in de woning van zijn zoon van de stoel afrolde
en op handen en voeten de kamer uitkroop. Tot zijn verdediging werd aange-
voerd dat de uitlokking van meester Visser mede een van de oorzaken van het
conflict was. Als verzachtende omstandigheid werd het feit van Lolcke's niet
geheel nuchter zijn aangevoerd, terwijl godslasterlijke taal door hem niet was
gebezigd.

Lolcke zelf merkte tijdens het proces op: 'Lolke Gerrits is een rare snaak, soo
oud, hij moet vrij hebben, Wartna boven, onse God is kooning en ick ben de
koning van Wartna het catholijck geloof is het beste'.

Lolcke werd veroordeeld tot de forse boete van tweehonderd gouden Friese
Rijders, met de proceskosten. Hij moest in hechtenis blijven op het Blokhuis
tot de borgstelling was gestort of de boete voldaan12.

Een proces in niet-kerkelijke sfeer vond plaats in 1717: Lolcke Gerrits moest
verschijnen voor het gerecht te Leeuwarden op aanklacht van het omkopen van
getuigen12.

Oomzegger Wytse Asges, een zoon van zijn zuster Willemke Gerrits, werd
ervan verdacht een kind te hebben verwekt bij Anna Jetses de Vries, een jonge
vrouw uit Dokkum. Zij beweerde dat Wytse Asges haar trouwbeloften had
gedaan. Volgens zeggen had Lolcke Gerrits zeer arme getuigen laten verklaren
dat Anna voor een ieder beschikbaar was en altijd al ondeugend was geweest.
Lolcke zou in herberg De Klok te Dokkum met deze getuigen een geldelijke
regeling hebben getroffen. Wytse ontkende gemeenschap te hebben gehad met
Anna en Lolcke ontkende de beschuldiging tot omkoperij. Bij gebrek aan
bewijs werden beiden vrijgesproken.

Voorvader Lolcke Gerrits komt als een lastig en moeilijk man in beeld. Vanuit
diverse akten en processen zijn wij veel over hem te weten gekomen. Alcohol
zal hem parten hebben gespeeld. Zijn leven was gevuld met hard werken, varen,
organiseren en geldzaken. Zijn trouw aan de Roomse Kerk heeft hij nooit
onder stoelen of banken gestoken; zijn onafhankelijkheidszin en moedig pro-
testeren dwingen ons nakomelingen respect af.

Bijna gelijktijdig met Lolcke verdween het kofschip 'Rex Ludovicus' uit de
familie: het passeerde de Sont op 9 maart 1755, arriveerde te Harlingen op 22
maart, werd daar op 24 mei.te koop aangeboden en er verkocht op 7 juni7.
Lolcke Gerrits overleed te Wartena op woensdag 30 augustus 1755, op 87-
jarige leeftijd. •

Bijlage
Stamreeks van de auteur:

I. Lolcke Hessels, geb. ca. 1610, overl. Wartena ca. 1670.
II. Gerrit Lolckes, geb. Wartena ca. 1630, tr. Warga 24-4-1699 Gerberich

Rinses, geb. Wartena ca. 1640.
III. Lolcke Gerrits, geb. Wartena 1668, óverl. ald. 30-8-1755, tr. Warga ca.
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1693 Anna Gosses, geb. Wartena 1672, overl. ald. 30-8-1766.
IV. HesselL lees, geb. Warga 8-9-1705, overl. Wartena 8-9-1770, tr. War-

stiens 2z-i-1730 Adriaantje Ages, geb. Warga 4-9-1712, overl. ald. 23-
7-1786.

V. Marijke Hessels, geb. Warga 3-10-1735, overl. Wartena 27-11-1811, tr.
Warga 8-1-1764 Bote Abes van der Kolk, geb. Wartena 13-3-1733,
overl. Warga 10-7-1803.

VI. Ietsje Botes van der Kolk, geb. Wartena 11-1-1779, overl. ald. 29-5-
1846, tr. Warga 20-5-1810 Anne Jans Schaafsma, geb. Wartena 20-2-
1782, overl. Dronrijp 20-10-1870.

VII. Jan Annes Schaafsma, geb. Wartena 27-8-1815, overl. De Blesse 15-2-
1900, tr. Rinsumageest 19-4-1857 Rinske Simons Boersma, geb. Warga
13-10-1823, overl. De Blesse 22-1-1888.

VIII. Simon Jans Schaafsma, geb. Rinsumageest 18-1-1858, overl. Leeu-
warden 31-12-1942, tr. Tirns 11-5-1889 Minke Doedes Jorna, geb.
Wirdum 17-1-1858, overl. Leeuwarden 26-3-1934.

IX. Jan Simons Schaafsma, geb. Scharnegoutum 20-3-1891, overl. Heeren-
veen 4-6-1971, tr. Leeuwarden 13-6-1917 Regina Lenes, geb. Heeren-
veen 26-3-1894, overl. ald. 29-11-1971.

X. Simon Johannes Schaafsma, geb. Leeuwarden 25-7-1919, tr. ald. 8-12-
1947 Maria Margaretha Sinnema, geb. Leeuwarden 7-5-1921.

Noten
1. RAF, Idaarderadeel, boelgoedsboek nr. 50.
2. Idem, authorisatieboek nr. 39.
3. Idem, proclamatieboek nr. 56.
4. Provinciale Bibliotheek Friesland, Genealogische map Bruinsma, pag. 72.
5. De gegevens m.b.t. naamsaanname en genealogie werden o.a. verzameld uit: H.W. Aukes,

Roomsk Frysk Boun, 1967 (pag. 138); en notities van Leo Wartna te Heemstede (1968).
6. Fries Scheepvaartmuseum te Sneek, Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen, Provin-

ciale Bibliotheek Friesland.
7. Fries Scheepvaartmuseum te Sneek: Sonttol Administratie, bewerking van J.Y. Feenstra.
8. RAF, Idaarderadeel, hypotheekboeken nr. 69-83.
9. Th. van der Zee, // Fiere Foargeslacht (pag. 8).

10. Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen.
11. Als noot 8.
12. Hessel Bierma en Gosse Blom, Genealogyske neilittenskip en bibliografy fan R.S. Roorda,

Ljouwert 1984 (pag. 103).
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SCHREGARDUS IN FRIESLAND

door P.F. VISSER

Inleiding
Bij onderzoek naar de kwartierstaat van mijn vrouw vond ik als overgroot-
moeder Teatske Frederiks Schregardus (IVa-10-c).

Stamvader van een uitgebreid geslacht met deze naam is doctor Henricus
Schregardus. Hij komt het eerst voor in Franeker, waar - blijkens het lidma-
tenregister van Rinsumageest - ook zijn moeder woonde. Men zou geneigd
zijn als zijn vader aan te merken Johannes Henricus Schikardus, die op 22 april
1641 in het lidmatenboek van Franeker wordt genoemd. Enig bewijs daarvoor
vond ik niet.

Het P.J. Meerstensinstituut te Amsterdam antwoordde mij desgevraagd
niets over de onderhavige geslachtsnaam te kunnen vermelden. Men veronder-
stelt de mogelijkheid dat de naam is afgeleid van het dorpje Schraard, maar
ook hiervoor ontbreekt bewijs. S.J. van der Meer te Leeuwarden constateert
dat de naam een Latijnse vorm is van 'Schreger'. Als bewijs voert hij aan een
Nederlands gedicht ondertekend door H.Schreger1.
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Een evenmin opgehelderde zaak is de vraag naar het verband tussen de
beschreven familie en zekere Orseltje Schregardus, die met attestatie van een
niet genoemde plaats, op 16 januari 1661 wordt ingeschreven in het lidmaten-
boek van Leeuwarden.

Zowel een zoon van de stamvader, Johannes (1-3) als een kleinzoon, Petrus
Schregardus (IIa-1), vertrekken uit Friesland. Hun eveneens talrijk nageslacht
wordt in dit artikel niet uitgewerkt. Omdat in de 18de eeuw van een aantal
gehuwde dochters door hun kinderen de geslachtsnaam Schregardus wordt
aangenomen, zijn ook deze afstammelingen in dit artikel opgenomen.

Een belangrijk aantal familieleden werd geboren in het huidige dorpje Mod-
dergat, in de voormalige gemeente Westdongeradeel, maar behoorde kerkelijk
tot het dorp Nes binnen die gemeente (niet te verwarren met Nes op Ameland,
Nes in de voormalige gemeente Utingeradeel, of Nes in de gemeente Wonsera-
deel). In de stukken wordt vaak vermeld dat men 'onder Nes' is geboren, c.q.
woont; bedoeld wordt dan Moddergat. Dit dorpje vormt met Paesens in de
voormalige gemeente Oostdongeradeel één geheel. Pas in de loop van de 19de
eeuw wordt in akten vermeld dat men woont etc. 'in het Moddergat onder Nes'.
Het komt voor dat men kinderen afwisselend in Nes of in Paesens laat dopen.
Van deze uitgebreide familie worden alleen de eerste vijf generaties beschreven.

Genealogie
I. Dr. Henricus Schregardus (zn. van NNen Doetje Elgersma), geb. ca. 1636,
medicus, predikant te Rinsumaageest (1663), te Dokkum (vanaf 1683), overl.
ald. 6-7-1702, begr. in de kerk van Rinsumageest, tr. (1) Kubaard 12-7-1663
Feikje (Luitiens) Luitinga, overl. Rinsumageest 25-11-1665; tr. (2) Hiltje Wol-
ters Wolfgangh, ged. ald. 8-12-1644, overl. Dokkum ca. 1707, wed. van Tjeerd
Rossum, dr. van Wolther Wolfgangh, hellebaardier en zadelmaker, en Voske
Wopckes Hartsma.

Zijn familiewapen is afgebeeld in het 'Wapenboek der studenten afkomstig uit Franeker'2. De
omschrijving luidt: In zilver een golvende linker schuinbalk van blauw, beladen met een
gekroonde slang met pijlpuntige tong van goud, geplaatst in de richting van de balk en
vergezeld van een kievit en een bladerkrans, beide van groen; dekkleden: groen, zilver en
goud; wrong: groen en zilver; helmteken: een zittende eekhoorn van natuurlijke kleur3.

Henricus moet een pientere en ambitieuse jongeman zijn geweest. Reeds in 1652 solliciteert
hij naar de betrekking van leraar aan de Latijnse school te Franeker als volgt: 'Aan de
Achtbare Magistraat der stede Franeker. Remonstreert met schuldige reuerentie Henricus
Schregardus studioses alhyer, dat door v(er)steruen van w(ijlen): Nicolaus Theodori vacant
geworden is het school meijsters amt van de Latijnsche schole binnen dezer stede, tot welcke
amt de suppl(ica)nt v(er)staet bequaem te wesen, ende een jegelijck vrij staat sijn conditie te
v(er)beteren so jst dat hij hem aen W(el) E(dele) E(erwaarde) adresseert, v(er)soeckende dat
W. E. E. gelieue sich op des suppl(ica)nts persoon, ommegangh ende bequaamheit te infor-
mieren ende den seluen bequaem bevonden hebbende met het voorsch(reven) Latijnsch
Schoolmrs. amt te v(er)sien ende in W. E. E. dienst aen te nemen; quo facto etc. requisitus
Peterus Rudolphus 1652'4.

Op 24 april 1653 wordt hij op belijdenis gereformeerd lidmaat te Franeker. Op 1 april 1651
wordt hij student theologie/philosofie aan de Hogeschool van Franeker.

Hij wordt door de Classis Franeker op 12 mei 1656 toegelaten tot het examen. Op 9 juni
1656 constateert de classis dat hij op grond van de resultaten verder examen kan doen. Op
15 september 1656 besluit de classis een aantal kandidaten, onder wie Schregardus, tot 'den
H. dienst met toewenschinghe van Godes segen' toe te laten5. In 1657 wordt hij door de
grietman Van Schwartzenberg kandidaat gesteld te Morra. Poppo van Burmania en Frouk
van Scheltema steunen een andere kandidaat, Lambertus Persijn. De classis Dokkum kiest
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Persijn en de deputaten Henricus Schregardus. Men doet een beroep op de synode, die na veel
geharrewar het beroep aan Persijn toewijst6. Mogelijk door deze kwestie gaat Schregardus
weer aan de studie. Hij laat zich aan de universiteit te Groningen inschrijven op 27 november
1658 en vervolgens in Leiden op 10 mei 1659. Hij promoveert aan de Hogeschool te Franeker
in de medicijnen op 9 juli 1663 op het proefschrift 'de tremore'. Vervolgens gaat hij op 7
september 1663 de pastorie van Rinsumageest in.

Bij de ondertrouw met Feyckien Luitinga wordt vermeld dat zij aan de Boterbrug te
Franeker woont. De bruidegom woont aldaar 'aan het stadhuis'.

Reeds in de studententijd blijken zijn literaire gaven. Ter gelegenheid van het huwelijk van
professor Johannes Greydanus met Yttie Pieters Wimersma op 2 juli 1654 schrijft hij een
echt-eergedicht. Het is gedrukt en uitgegeven bij Ids Alberts te Franeker7. Verder schrijft hij
een gedicht ter gelegenheid van de promotie van dezelfde Johannes Greydanus en een Fries
gedicht dat werd besproken in 'Sjlucht en Rjucht' van 17 december 1927. Voorts is nog een
Latijns vers van hem bekend in zijn 'Lijkzuchten over het Godsaligh versterven van Maria
Corvinius, eegade van Ludovicus Parent, prof. in de Franse taal te Franeker, ontslapen op
6 Sept. 1652.' In het familieboek Greydanus komt van H. Schregardus voor een 'Letter-
versett op den sin Joannes Greydanus medicinae doctor en philosophiae magister: stroemt
door u pijn, gaa, coop medicyn, R De sal je haast ghenesen'.

Eenmaal predikant is hij ook buiten zijn gemeente actief. De eerste keer wordt hij in 1668
aangewezen als afgevaardigde namens de classis Dokkum op de synode van Leeuwarden. Hij
wordt met drie anderen door deze synode gecommitteerd naar de 'Agtbaere Magistraat'
(bedoeld wordt het college van Gedeputeerde Staten). Met twee collega's wordt hij tevens
aangewezen om problemen op te lossen tussen de predikant van Weidum en de ingezetenen
van dat dorp. En zo gaat het gedurende zijn verdere loopbaan als predikant door. In 1671 is
hij namens de synode correspondent naar Zuid-Holland. De synode van 1679 te Franeker
wijst hem aan als deputaat, evenals de synode van Leeuwarden dat doet in 1682. In 1685
wordt hij benoemd tot secundus van de classis Dokkum. Op de synode in 1686 te Franeker
is hij afgevaardigde namens de classis Dokkum. Met een collega wordt hij op deze synode
belast met het onderzoek van de schriftelijke stukken betreffende moeilijkheden in de
gemeente van Korte- en Langezwaag. De synode van Harlingen in 1687 krijgt klachten te
behandelen met betrekking tot het uitoefenen van zijn beroep als medicus, ook buiten de stad
Dokkum. De synode oordeelt: 'De wet (i.c. besluit classis Dokkum) moet in kracht blijven,
een praedicant kan geen medicijnmeester wesen en doet D. Schregardus anders, soo moet hij
censure subject zijn'. De volgende synodevergadering te Dokkum in 1688 wordt door hem
geopend. Hij zelf komt weer ter sprake n.a.v. een door hem ingediend rekest. De synode
oordeelt dat het hem gepermiteerd is op grond van zijn diploma de artsenpraktijk uit te
oefenen, zolang hij daardoor niet gehinderd wordt zijn predikdienst uit te oefenen en daar
over geen klachten worden gehoord.

In 1692 wordt hij door de synode aangewezen als secundus deputaat; in 1693 vervolgens
als correspondent naar Gelderland. Op de synode te Dokkum in 1695 mag hij na de opening
de credentiebrieven voorlezen. Tijdens de synode van 1696 is hij weer afgevaardigde van zijn
classis. Hij wordt in een commissie aangewezen voor onderzoek naar dankschriften en een
verzoek voor het houden van collecten van de Paltsche kerken. Verder wordt hij belast met
het lidmaatschap van een commissie betreffende nader advies terzake een door Zuid-Holland
aangebrachte kwestie met betrekking tot ds. Andela6.

In eigen gemeente wordt het inmiddels ook druk; resolutieboek Dokkum d.d. 19 december
1698: 'Do. Henricus Schregardus geaccordeerd om eens in de week (n.l. donderdagsavonds)
te preediken zoo lange in steede van win. do. Lolkema, geen nieuwe predikant was verkoren'.

Ds. J.J. Kalma schreef over de perikelen van dr. Schregardus gedurende zijn verblijf in
Dokkum een artikel in de 'Friesland Post' (september 1979) onder de titel 'Gij kunt geen twee
Heren dienen'. Een vermaning van Schregardus aan het adres van de uit Wolvega afkomstige
Dokkumer burgemeester Julius Schelto van Aitzema (tevens lid van Ged. Staten van Fries-
land) wegens diens kerkbezoek, leidt tot klachten van deze burgemeester over Schregardus
met betrekking tot de uitoefening van de artsenpraktijk. Niet alleen de classis en de synode,
maar ook Gedeputeerde Staten worden hier in gemengd. Uiteindelijk krijgt hij toestemming
ook de artsenpraktijk uit te oefenen, maar niet als beroep en mits de uitoefening van het
predikambt er niet onder lijdt. De burgemeester heeft kennelijk het idee aan het kortste eind
te trekken en er komen klachten over 'simonije' (geen sodomie)8. Ook nu krijgen de klagers
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geen gelijk en moet er door het stadsbestuur van Dokkum zelfs een schadevergoeding van 210
Car. gld. aan betrokkene worden betaald. Kort daarna komt hij te overlijden.

Opmerkelijk is een passage uit het dagboek van de bekende Dokkumer vroedvrouw C.G.
Schrader: '1696 dingesdag den 22 iuny ben ik gehalt bij zitse wagemaecker bij sijn wief iancke
bij de drogerspipe en har door de hulpe van mijn godt anders war het onmogelick gewest van
een ionge son verlost ginck ser beswarlick dar domene schregardus ock bij war met noch een
meyster Pitter Vanij mar hebbe godlof de sacke selves geredt lag het kyndt in de rechter side
ser wonderlick'. Kort gezegd: weliswaar waren de arts ds. Schregardus en chirurgijn Vanij
gehaald, maar ik heb het zelf kunnen redden.

Samen met zijn zwager Isaak Wolfgangh bezit hij uit de nalatenschap van zijn schoonvader
Wolter Wolfgangh (destijds zadelmaker en hellebaardier in dienst van de Friese stadhouders
Hendrik Ernst Cazimier en Willem Frederik van Nassau), een stemdragende saté en landen
te Nes/WD genaamd 'Pesenswal', groot 60 pondematen (door de erfgenamen verkocht op 1
november 1712).

Schregardus werd begraven in de kerk van Rinsumageest. De tekst van de grafsteen luidt:
'Henricus Schregardus med. doctor en V. D. Ministerae gemeenten van Doccum en Rinsuma-
geest in 38 jaer hebbende gebout legt, op de 6 july 1702 in het 67 jaer sijns ouderdoms in den
heere ontslapen sijnde hieronder begraven'.

Een aantekening in het lidmatenboek van Rinsumageest luidt: 'den 27 sept. 1663 met
attestatie Feikjen Luitinga, huisvrou van D. Henricus Schregardus, dienar Jesu Christi alhier,
van Franequer'. Dese mijn liefste huisvrou is zaliglijk ontslapen in den Heere den 25 Novemb.
1665'. Hiltje Wolters Wolfgang, woonde als weduwe in Dokkum aan de Hogepol; volgens de
personele goedschatting te Dokkum (1703): Ds. H. Schregardus wed. 2000 gld.

Uit het eerste huwelijk:

1. Margrietje Schregardus, ged. Rinsumageest 28-2-1664, overl. na 1-5-1712,
otr. Dokkum 19-1-1690 Johannes Mest(e)rum, geb. Peins ca. 1662, apo-
theker te Kollum, overl. ald. vóór 1708, zn. van Petrus Mestrum, priester/
predikant.
Margrietje doet belijdenis te Rinsumageest op 12 februari 1682. Op 1 mei 1712 komt te
Dokkum, met attestatie van Kollum: 'Margrietje Schregardus wed. Mesterum'.

Zij verkoopt 6 pondmaten land onder Witmarsum van Sinnema-zathe in Rijpeijnde, groot
70 pondem9. Zie ook de taxatie en 'uytwijsinge sampt scheidinge van goederen' d.d. 16 februari
1675 door 'Rendeltje moij en Mincke Pyters, beijde gededigde uytdragers tot Doccum', waarin
deze 6 pondematen als eigendom worden vermeld naast veel roerende zaken in zilver en goud,
tafelgoed, linnen en anderszins. Deze boedelscheiding werd opgemaakt in verband met het
tweede huwelijk van haar vader. De inboedel wordt getaxeerd op 633 Car. gld. 10 stv. Mar-
grietje heeft nog 140 Car. gld. te goed en er wordt veel voor haar bewaard.

Haar schoonvader Peterus Mestrum (of Mestrom), was minnebroeder en priester te Ooster-
end; hij nam enige tijd de dienst waar voor de om zijn gezondheid afwezige Roomse priester
Sylvius te Sneek. Bij diens terugkomst weigerde Mestrum de dienst in Sneek te staken, waarom
hij wegens onbuigzaamheid uiteindelijk in de ban werd gedaan, de Roomse godsdienst verliet
en in 1659 aan de Synode verzocht om tot lid der kerk aangenomen te worden. Hij werd
toegelaten, geëxamineerd door de classis Sneek in 1661; in 1662 werd hij predikant te Peins. Hij
overleed in februari 1672, volgens zijn grafsteen op 29 januari, oud 52 jaar10.

Mr. Andreae vermeldt Johannes Mestrum in de lijst van apothekers te Kollum in 1701 en zet
daar bij 'ook 1728'". Dit moet een vergissing zijn omdat reeds in 1708 in het floreenregister van
Kollumerland c a . de weduwe van Johannes Mestrum wordt vermeld. Het speciekohier ver-
meldt hem al in 1690 als inwoner van Kollum. Er ontbreken een aantal kohieren, waardoor het
jaar van overlijden aan de hand van deze gegevens niet kan worden vastgesteld.
Uit dit huwelijk:
a. Henricus Mestrum, geb. (verm. Kollum; het doopboek als. begint in 1696) vóór 1696,

leerling-zilversmid te Dokkum (17O8)12.
b. Fookeltje Mesterum, geb. (verm. Kollum) vóór 1696, tr. Dokkum 10-9-1718 Dirk Jansen,

van 'Jouwer', soldaat onder het regiment van 'de Erfprins van Saxen Eysennag'.
c. Doetje, ged. Kollum 31-3-1700.
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Uit het tweede huwelijk:

2. Wol ter, volgt Ila.
3. Johannes Schregardus, ged. Rinsumageest 1-2-1676, meester-chirurgijn te

's-Gravenhage, begr. ald. 26-1-1761, tr. 's-Gravenhage 27-8-1724 Catharina
Elisabeth van der Beek, geb. ald. 1694, overl. ald. 24-9-1746, dr. van Nico-
laas van der Beek, weesmeester, en Maria van Rees.
Ingekomen te Dokkum met attestatie van 's-Gravenhage op 2 mei 1697: 'Johannes Schre-
gardus. (vertr.)'.

Johannes Schregardus, 'mr. chirurgijn in den Hage', machtigt de procureur Victor Breij om
namens hem op te treden bij processen voor het Hof van Holland1-1.

Hij wordt met zijn echtgenote vermeld in het testament van Sophia van Wouw, d.d. 17
december 1725. 6 januari 1738: Johannes Schregardus, luitenant wordt genomineerd voor
'Cap. van het Witte Vaandel'14.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Klaas (Henricus Nicolaas) Schregardus, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 26-9-

1725, overl. Wateringen 11-8-1787, tr. Aarlanderveen 26-11-1753 Johanna Alida de
Hamond, ged. 's-Gravenhage 14-7-1726, overl. ald. 2-2-1810, dr. van Willem Diederik de
Hamond en Anna Martha Kramer. Hieruit nageslacht.

b. Adriana Louisa, geb. 's-Gravenhage 1-11-1726, begr. ald. 6-11-1726.
c. NN, geb. 1728, begr. 's-Gravenhage 12-4-1728.
d. Maria Helena Schregardus, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 4-3-1731, overl. Zutphen

1-8-1766, tr. 's-Gravenhage 17-10-1752 Johann Reinhard van Meinertzhagen, geb. Keulen
13-6-1715, zn. van Johan Werner Meinertzhagen en Anna Maria Meinertzhagen.

4. Aukje Schregardus, ged. Rinsumageest 8-9-1678, tr. Dokkum 17-2-1709
Jacobus Revius, ged. Makkum 17-8-1679, predikant te Anjum (1715-1739)
en te Ee (vanaf 1739), overl. ald. 30-6-1747, zn. van Theotardus (Tjeerd)
Revius, predikant, en Helena Harconis.
Aukje wordt aangenomen als lidmaat te Dokkum op 2 februari 1696. Met attestatie van
Franeker te Dokkum ingekomen ds. Jacobus Revius, theologisch kandidaat, die met attestatie
naar Anjum is vertrokken op 25 augustus 1715.

5. Frederik, volgt Ilb.
6. Isaack Schregardus, ged. Dokkum 27-10-1683, overl. vóór 1-11-1712.
7. Feikje Schregardus, ged. Dokkum 18-4-1686, stadsvroedvrouw, overl. na

24-12-1761, otr. Dokkum 13-12-1705 Jan Holdinga, meester-zilversmid,
overl. na 1717.
Aangenomen als lidmaten te Dokkum op 5 september 1708: Jan Holdinga en Feikje Schre-
gardus. Zij wordt ingaande 1 februari 1736 benoemd tot stadsvroedvrouw tegen een tractement
van 40 Car. gld. Op 24 december 1761 wordt in haar plaats een nieuwe vroedvrouw benoemd'5.

Jan Holdinga is leerling zilversmid bij Folckerus Snip tussen 1682 en 1700; in 1706 wordt hij
meester-zilversmid.

8. Henricus, volgt lic.

Ha. Wolter (Woltherius, Wouter) Schregardus, ged. Rinsumageest 10-5-1674,
predikant te Hiaure (vanaf 1705), legerpredikant (1708, 1710, 1712), overl.
Hiaure 10-2-1749, tr. (1) Dokkum 23-10-1698 Eelkje Pieters Boekholt, ged.
ald. 20-12-1671, overl. vóór dec. 1703, dr. van Pyter Eedes; tr. (2) Waaxens
(Westdongeradeel/WD) 16-12-1703 Rinske Paebes, ged. Holwerd 11-5-1684,
dr. van Paebe Pieters en Zieds Aans.

Wolter Schregardus wordt aangenomen als lidmaat te Dokkum op 30 april 1693. Hij gaat
studeren in Franeker 1693. In 1698 is hij kandidaat voor de predikantsplaatsen te Metslawier
en Niawier, Hantum en Hantumhuizen. In 1699 is hij kandidaat voor een vacature in
Dokkum; ook in 1700 is dat nog het geval6.
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Lidmatenboek Waaxens (WD): 'Tot Waaxens op den 23 novemb. 1703 met attestatie van
Doccum: D. Wolterus Schregardus S.S. Minist. Candidatus'.

Quotisatie 1749: 'Ds. Schregardus redelijk wel in staet, nu dood, en in Febry 1749 over-
leden'. Hij werd begraven te Hiaure; zijn grafzerk ligt thans tegen de zuidmuur van de kerk
aldaar. Het is een langwerpige steen met langs de randen de volgende tekst: 'Ao 1749 de 10
Febr is overleden D Wolterus Schregardus oud omtrent 75 iaar dienaar des H. Evang: tot
Hyaure en Bornwert de Tyt van 44 iaar'. Midden op de zerk het gedicht: 'Schregardus die het
Christenvolk / met stem en wandel als een tolk / des hemels heyl en waarheyt leerde / en
vierenveertig jaar verkeerde / in Gods huis, lag hier 't sterflyk af / zyn geest die leeft en
smaakt nu boven / het heyl. En dat van het geloven / verschille zien. Al'l aardse als kaf.16.
Aan het hoofd van de zerk een wapen, in een cartouche met kroon. Het wapenschild is
onherkenbaar geworden.

In het 'Wapenboek Hesman' is onder nr. 302 zijn wapen afgebeeld.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter (Petrus) Schregardus, ged. Dokkum 28-12-1698, predikant, overl.
Naarden 1745, tr. (1) Catharina van der Hiel; otr. (2) Amsterdam 23-3-1736
Johanna Magdalena Koekebakker, overl. na 1758, dr. van Johannes Koeke-
bakker, brouwer, en Wilhelmina Ockhuysen.
Petrus Schregardus wordt ingeschreven als student theologie te Leiden op 15 september 1723.
Hij wordt beroepen te Bergschenhoek in 1727 en te Naarden in 1735.

Johanna Magdalena Koekebakker sluit als weduwe in 1758 een contract met het gasthuis in
Noordwijk betreffende haar opneming.
Uit het tweede huwelijk:
a. Guallherus Henricus Schregardus, geb. Naarden 13-2-1737, directeur van het gesticht 'De

Eendracht' te Amsterdam, overl. Haarlem 18-2-1814, otr. (1) Amsterdam 1-8-1762 Geer-
truida van Wiekede; otr. (2) Amsterdam 10-7-1778 Anna Catharina Holze, geb. ca 1734,
overl. Haarlem 11-4-1796.

b. Adrianus Schregardus, ged. Naarden 9-10-1740, kunstschilder en bierbrouwer, overl.
Utrecht 26-11-1820, tr. 's-Gravenhage 25-11-1771 Johanna Philippina Comans, geb. ca.
1738, overl. Schiedam 8-2-1811. Hieruit nageslacht.
Adrianus Schregardus had als kunstschilder les van Jan Maurits Quinckhard. Hij werd
poorter van Schiedam 20 december 1784 en lid van het comité revolutionair Schiedam in
1795. Hij was oudraad in de vroedschap van deze stad en tevens advocaat van het Hof van
Holland.

2. Hutje, ged. Dokkum 16-1-1701, waarschijnlijk jong overleden.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Hiaure:

3. Johannes, ged. 7-3-1706.
4. Hiltje Schregardus, ged. 2-10-1707, overl. vóór 1734, tr. Dokkum (gerecht)

29-7-1729, (kerk) 21-8-1729 Lodewijk Bassuinck, meester-chirurgijn, met
zijn vrouw lidmaat te Dokkum ('Augusti 1721 Lodewijk Basuynk, chirur-
gijn en Grietie Basuynk, j .d . beyde van Wee. (overl.)'. Hij hertr. Dokkum
25-2-1734 Trijntje Douwes Reitsma, van Wierum.

5. Isack, ged. 3-10-1708.
6. Catharina, ged. 3-10-1708, waarschijnlijk jong overleden.
7. Catharina Schregardus, ged. 25-5-1710, overl. ca. 1780, tr. (1) Hiaure 26-12-

1732 Andries Johannes, overl. vóór 12-5-1737; tr. (2) Hiaure 12-5-1737
Douwe Geerts, landbouwer, overl. ca. 1788.
Catharina doet belijdenis te Hiaure mei 1732. Op 27 mei 1749 vindt rekening en verantwoor-
ding plaats i.v.m. het overlijden van de curator over Johannes Andries, zoon uit haar eertse
huwelijk en de overdracht door de weduwe van de curator aan de nieuw-benoemde functio-
naris. De twaalf hemden van zijn vader heeft Johannes reeds in bezit. Goud en zilver wordt aan
de nieuwe curator overgedragen en een huik wordt bewaard door zijn grootvader, ds. W.
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Schregardus (volgens het weesboek). Feit is echter dat grootvader Schregardus op 10 februari
1749 reeds was overleden17.

Douwe Geerts wordt in het floreenkohier van Westdongeradeel onder Hiaure vermeld van
1738 tot 1788 als gebruiker van 65 pondematen; sedert 1778 is hij voor de helft ook eigenaar.

8. Sijtje, ged. 1-1-1712.
9. Johanna Schregardus, ged. 27-8-1713, overl. Hantum 8-12-1780, tr. (1)

Hantumhuizen 21-5-1752 Teunis Cornelis, ged. Hiaure 4-2-1731, overl.
vóór juni 1755, zn van Kornelis Keimpes; tr. (2) Hantumhuizen 8-6-1755
Jelke Hendriks Faber, meester-smid, overl. na 1795. Hij hertr. Hantum
15-12-1782 Antie Limnes.
Johanna Schregardus doet belijdenis te Hiaure mei 1732.
Op 11 december 1781 wordt Jelke Hendriks Faber, huisman onder Hantum, benoemd tot
curator over de kinderen van Hiltje Schregardus (II 1c) en wijlen Durk Douwes18.

Jelke Hendriks, meester-smid , en Johanna Schregardus, echtelieden te Hantum, kopen op
18 april 1769 drie pondematen bouwland aldaar, belast met één landsfloreen en berechtigd met
een vrijereeden drift, voor 510 Car. gld., a 28 stv. per gulden, van Abraham Eerligs, ontvanger
te Ternaard, en zijn kinderen19.

Hb. Frederik Schregardus, ged. Rinsumageest 10-4-1681, bakker te Dokkum,
schoolmeester en dorpsrechter te Paesens20, overl. na 1750, tr. Dokkum 5-10-
1710 Anna Meiners Me/linga, ged. Workum 7-8-1689, dr. van Meinert
Isbrands Mellinga, meester-bakker en trekschipper, en Aukje Wiberts Alma.

Aangenomen als lidmaten te Dokkum op 6 november 1711: Frederik Schregardus en Anna
Mollema [= Mellinga] zijn vrouw.

Op 27 juni 1749 is Frederik Schregardus, schoolmeester te Paesens, curator bonorum van
Foppe Jans (in het 23ste jaar) en Tewes Jans (in het 22ste jaar), beiden uitlandig. Hun ouders
zijn Jan Harmens en Claeske Foppes, beiden overleden21. Mr. Fredericus Schregardus treedt
4 mei 1750 op als 'geauthoriseerde curator tot reddinge van de boedel bij Claeske Foppes,
wed. Jan Harmens, tot Paesens nagelaten'22.

Als Meinert Mellinga, burger en meester-bakker te Dokkum, en Aukje Wiberts Alma op
16 mei 1701 een vrachtschip verkopen voor 2700 Car. gld., wordt daarbij een ducaton
bedongen voor de dochter Antie Mellinga23.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Paesens:

1. Hendrik, volgt lila.
2. Hiltje, volgt Illb.
3. Meindert, ged. 3-12-1715, waarschijnlijk jong overleden.
4. Meindert, ged. 30-8-1716, waarschijnlijk jong overleden.
5. Aukje, ged. 8-1-1719.
6. Johannes, ged. 26-4-1722.
7. Jetske Schregardus, ged. 17-6-1725, tr. Paesens 2-6-1748 Douwe Jacobs,

ged. ald. 20-12-1722, zn. van Jacob Jans, koopman.
Douwe Jacobs, tot Paesens, wordt op 16 januari 1782 benoemd tot curator over Johannes
Eelses (Schregardus) (lllb-5).

8. Meindert, ged. 29-9-1727.
9. Feikje Schregardus, ged. 13-11-1729, tr. Paesens 29-5-1757 Marten Tyssen,

van Nes (WD), ged. Paesens 5-7-1733, overl. Nes (WD) 5-2-1809, zn. van
Tys Montes en Zuske Martens.
Op 6 september 1768 wordt Marten Tyssen te Nes benoemd tot curator; hetzelfde gebeurt op
3 oktober 179318.
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lila. Hendrik Schregardus, geb. Paesens ca. 1711, meester-smid te Aalsutn,
diaken ald. (1755), ouderling (1765), overl. na 22-2-1758, tr. Sneek 21-5-1741
LolkjeMaghiels, ged. ald. 21-10-1720, overl. Dokkum 19-8-1791, dr. van Ma-
ghiel Hendriks en Lisbeth Martens.

Het doopboek van Paesens vangt aan op 22 mei 1712. In de doopboeken van Dokkum, waar
Frederik Schregardus trouwde, is geen kind van hem vermeld. Gelet op de datum van het
huwelijk van zijn ouders mag worden aangenomen dat Hendrik te Paesens is geboren.

Lidmatenboek Aalsum: 1754, op belijdenis aangekomen Hendrik Schregardus, meester-
smid 'op de streek' en Lolkjen Michiels, echtelieden.

Hendrik Schregardus en Lolkien Magiels kopen op 4 oktober 1741 uit 'de verlatene en
geabandoneerde boedel van Tjeerd Tjerks, sekere huisinge en smitterije ca. met huisie over
de weg, staande onder den dorpe Aalsum, beswaard met 2 goudgl. grondpacht'; de koopprijs
is 700 goudguldens. De smidsgereedschappen zijn volgens taxatie 194 Car. gld22.

Op 24 februari 1750 kopen Hendrik en Lolkien van Rommert Beerns, meester-smid te
Paesens, 'de huisinge en hovinge sampt smitterije ca22. En op 25 juni 1752 verkopen zij aan
Pieter Douwes en Trijntje Cornelis te Stiens, 'zeekere huisinge en hovinge zampt smitterije
ca. te Peesens, met de gereedschappen, bij Cornelis Tomas bewoont dog op de 12e mei 1753
vrij van huuringe, beswaart met 2 Car. gis. jaarlijkse eewige huur aan de kerk van Paesens'.
Zij krijgen er 700 Car. gld. voor22.

Hendrik Schregardus, meester-smid te Aalsum, wordt op 2 augustus 1743 benoemd tot
curator21.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Aalsum:

1. Antje Schregardus, ged. 5-5-1743, tr. Aalsum 20-5-1764 Klaas Jans, ged.
Dokkum 20-11-1738, molenmaker, zn. van Jan Clasen en Maaike NN.

2. Lysbeth Schregardus, ged. 18-10-1744, tr. Aalsum 16-2-1772 Barre Sjoerds,
geb. Hantumhuizen 18-9-1744, ged. Aalsum 29-7-1781, meester-grofsmid
ald., overl. na 1795, zn. van Sjoerd Barres en Attje Jacobs.
Op 30 april 1795 wordt Barre Sjoerds, meester-grofsmid te Aalsum, benoemd tot curator (de
akte is niet afgemaakt)21.

3. Hutje Schregardus, ged. 4-12-1746, overl. Lekkum 14-8-1811, tr. Aalsum
17-11-1771 Bauke Syberens, olieslagersknecht, wonende op de Westerstreek
onder Aalsum, en te Lekkum.

4. Frederik, volgt IVa.
5. Aukje, ged. 22-8-1751, waarschijnlijk jong overleden.
6. Aukje, ged. 7-7-1754.
7. Machiel, ged. 24-10-1756.
8. Martje, ged. 22-2-1758.

IVa. Frederik Schregardus, ged. Aalsum 8-12-1748, meester-bakker te
Wierum, overl. ald. 20-2-1826, tr. Aalsum 17-4-1774 Teatske Jans Hettema,
geb./ged. ald. 12-3/22-4-17533 ('sijnde Paasch sondag'), winkelierse te
Wierum, overl. ald. 14-9-1826, dr. van Jan Eebles, meester-bakker te Aalsum,
en Saakje Tjallings.

Frederik Schregardus en Teatske Jans Hettema, e.l. doen beiden belijdenis te Wierum op 8
februari 1788.

Met de overname van een bakkerij in de zgn. 'Muntsjesteeg' (muntsje is een Fries woord
voor pepermunt) in Wierum, ontstond een jarenlange traditie. De bakkerij werd rond 1846
overgenomen door de echtgenoot van kleindochter Teatske (IVa-10-d), Meindert Foppes
Dijkstra. Pas in 1943 ging deze bakkerij in vreemde handen over. De Muntsjesteeg inspireerde
een achterkleinzoon van de vijfde generatie, Meindert de Jong (geb. Wierum 1906, overl.
Allegan, Michigan/USA 1991) tot het schrijven van het kinderboek 'Journey from Pepper-
mint Street'. Hij ontving daarvoor in 1969 de 'National Book Award'. De Jong, die met zijn
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ouders in 1914 emigreerde, was in de Verenigde Staten een zeer bekende schrijver van kinder-
boeken. Zo werd hij in 1962 vereerd met de 'Hans Christian Andersen International
Children's Book Medal'. Zijn jeugdboeken zijn in 22 verschillende talen verschenen.

In het vissersdorp Wierum nam Frederik Schregardus een belangrijke plaats in. Dat blijkt
uit een brief van de Maire van de toenmalige gemeente Nes d.d. 20 december 1815, waarin
deze aan de gouverneur te Leeuwarden opgave doet van een twaalftal 'der meest aanzien-
lijkste en gegoedste personen' in zijn gemeente. Ook Frederik hoort daarbij24. Hij is lid van
de municipalen raad van de gemeente Nes van 1811 tot 1815.

Frederik wordt benoemd tot curator over minderjarige kinderen in het dorp18. Anderszijds
leent hij op 20 augustus 1793 tweehonderd Car. gld. van de diaconie van Wierum; hij lost dit
af op 28 juli 179625. In 1819 en 1820 tekent hij als ouderling de handelingen van de kerk-
voogdij. Blijkens het belastingkohier voor rijtuigen enz. rijdt hij in een chaise bespannen met
een paard. Zijn schoonzoon Cornelis Dirks Hartmans rijdt in een 'phaeton' met twee
paarden.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Schregardus, geb. Wierum 29-10-1774, meester-bakker te Nes
(WD), overl. ald. 22-12-1824, tr. (1) Nes 17-1-1798 LiskjeRinzesHuizinga,
ged. ald. 3-1-1768, overl. ald. 26-8-1801, wed. van Fedde Hylkes, bakker,
dr. van Rinse Jans en Antje Douwes; tr. (2) Nes (WD) 12-9-1802 Antje
Tjepkes Wierstra, geb./ged. ald. 31-3/23-4-1780, overi. ald. 4-12-1861, dr.
van Tjiepke Wierds en Dieuke Pytters.
Hendrik Schregardus was niet alleen bakker, ook hij handelde in onroerende goederen. Zo
koopt hij voor 320 gld. een 'huizinge c a . ' te Nes met als naastleggers: Jan Dirks ten oosten,
de rijdweg ten zuiden en westen en Sipke Dirks ten noorden. Verkopers zijn de erfgenamen
van Sicco Douwe van Aylva, in leven op Haniastate te Holwerd; geregistreerd te Leeuwarden
7 maart 180826.

Samen met Rienk Hendriks koopt hij op 29 mei 1809 voor 434 gld. van Caspar Blom 2
pondematen bouwland te Nes26. En samen met Thijs Willems en Rienk Hendriks, allen te
Nes, koopt hij op 18 mei 1807 diverse stukken land van Sicco Douwe van Aylva27.

Hij ondertekent met verschillende anderen als naaste buurman van zekere Sijmen J. Swart
op de 3e van de Wijnmaand 1809 een klacht aan het gemeentebestuur van Westdongeradeel.
Swart is al ruim zes weken dronken en men vreest o.a. voor brandstichting24.

2 februari 1798: Akte van scheiding tussen Melis Klazes Wynia, als curator over de nage-
laten kinderen van wijlen Fedde Hylkes en Liskje Renses, nu hertrouwd met Hendrik Schre-
gardus. De bezittingen bestaan uit een huizinge met bakkerij c a . te Nes (WD). De inboedel,
voorraden enz. zijn getaxeerd op 2117 Car. gld. zonder aftrek der schulden, die moeten
worden verdeeld naar ieders inbreng of bezitting vóór het huwelijk. De overledene bezat de
bakkersgereedschappen, gemalen en ongemalen granen, turf en enige meubels en huisraad,
met een geschatte waarde van 914 Car. gld. De bezittingen van Liskje Renses 'buiten haar
aanstrekkende kleren etc.' worden getaxeerd op 110 gld., 'waaronder de helft van het hok
begrepen is'. De overwinst wordt bepaald op 1092 gld. 4 stv. Men komt overeen dat Liskje
en haar man gedurende vijfjaar, tot mei 1803 het huis en de bakkerij zullen gebruiken zonder
huur te betalen, onder verplichting van de verzorging van de kinderen tot die datum en tevens
de betaling van rente over een schuld van 800 gld. aan Eildert Jans te Nes. Per mei 1803 moet
aan de curator een som van 1460 gld. worden voldaan. Ten voordele van H. Schregardus en
echtgenote komt tevens een vordering van 150 gld. op Gertje Gerbens, weduwe van Wytze
Hilbrands, in 'het Moddergat'. In geval van bankroet van Gertje Gerbens moet het echtpaar
Schregardus de helft van dit bedrag aan de curator voldoen. Het lijfgoed van Fedde Hylkes
blijft dan aan hen; het zilver, goud en een horloge moeten in dat geval aan de curator worden
overgedragen28.
Uit eerste huwelijk, geboren/gedoopt te Nes (WD):

a. Tealske Schregardus, geb./ged. 2/24-3-1799, overl. Nes 15-7-1875, tr. Westdongeradeel
1-9-1818 Ulbe Gerrits Buwalda, geb. Nes 3-7-1798, molenaar, zn. van Gerrit Ulbes
Buwalda en Jeltje Klazes Oosterbaan.

b. Liskje Schregardus, geb./ged. 13-8/13-9-1801, overl. Nes 8-9-1833, tr. Westdongeradeel
17-1-1824 Dirk Romkes Doedema, geb. Nes 18-4-1801, bakker, zn. van Romke Wijbrens
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Doedema en Janke Dirks Osinga. Hij hertr. 1834 Trijntje Jimkes Bosakker en vertrekt in
april 1851 met zijn gezin naar Noord Amerika.

Uit tweede huwelijk, geboren/gedoopt te Nes (WD):
c. Frederik, geb./ged. 2/30-10-1803, overl. Nes 14-8-1806.
d. Frederik Schregardus, geb./ged. 7/28-12-1806, gardenier en arbeider, ontvangt 27-8-1820

van de desbetreffende gecommiteerden wegens het slatten van de Nessummer opvaart
voor uitgevoerde werkzaamheden ƒ22,4224, overl. Nes 13-5-1847, tr. Westdongeradeel mei
1835 Tjitske Jans Havinga, geb. Hantumeruitburen 27-3-1816, overl. Nes 8-3-1851, dr.
van Jan Doedes Havinga en Baukjen Andries. Hieruit nageslacht. Zij hertr. 1849 Heerke
Wijbrens Hoogakker.

e. Dieuke Schregardus, geb./ged. 24-4/7-5-1809, naaister, overl. Nes 7-4-1877, tr. Westdon-
geradeel 3-12-1855 Jan Ages Wijma, geb. Nes 28-5-1819, gardenier en arbeider, wedr. van
Klaaske Klazes de Jong, zn. van Age Ages Wijma en Aaltje Willems Miedema. Uit dit
huwelijk geen kinderen.
In 1860 vertrekt Jan Ages Wijma met zijn kinderen uit het eerste huwelijk naar Hantum-
huizen. Blijkens het bevolkingsregister van Nes (WD) blijft Dieuke Schregardus daar
achter. Dit blijkt eveneens uit het bevolkingsregister van Haniumhuizen waar het gezin
wordt ingeschreven zonder de tweede echtgenote.

In 1869 blijkt Wijma met zijn dochter Dieuke (geb. 1847), in Oosternijkerk te ver-
blijven, waar hij op 16 april van dat jaar wordt uitgeschreven naar de Groningse gemeente
Ten Boer. Bij het overlijden van Dieuke Schregardus wordt vermeld dat zij weduwe is van
Jan Ages Wijma.

f. Trijntje Schregardus, geb. 6-11-1813, naaister, overl. Marrum 2-3-1888, tr. Ferwerdera-
deel 12-7-1838 Mame Klazes Slootmeijer, geb. Niawier 16-8-1813, timmerman, overl.
Marrum 14-8-1890, zn. van Klaas Manies Slootmeijer en Trijntje Eeltjes.

g. Antje Schregardus, geb. 4-3-1817, tr. Oostdongeradeel 17-5-1851 Jacob Romkes Dijkstra,
geb. Ee 24-11-1820, zn. van Romke Mennes en Tetje Gerrits Landmeijer.

2. Jan Schregardus, geb. Wierum 10-4-1777, bakker te Aalsum, overl. ald.
22-10-1835, tr. Hiaure 12-5-1799 Doetje Doedes van den Akker, geb./ged.
ald. 31-3/4-5-1777, overl. Aalsum 22-3-1843, dr. van Doede Gosses en
Johanna Martens.
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Aalsum:
a. Frederik Schregardus, geb./ged. 14-3/13-4-1800, arbeider en molenaarsknecht, overl.

Dokkum oktober 1849, tr. (1) Oostdongeradeel 20-1-1825 Rinske Jacobs van der Meuten,
ged. Oldeboorn 22-11-1801, overl. Oostrum 22-10-1831, dr. van Jacob Siemens Ver-
meulen en Grietje Ydes Blomsma; tr. (2) Dokkum 17-5-1835 Martje Harmens Coree,
geb./ged. ald. 30-3/23-4-1806, overl. ald. 26-6-1844, dr. van Harmen Pieters Coree en
Johanna Lourens. Uit beide huwelijken nageslacht.

b. Johanna Schregardus, geb./ged. Aalsum 12/30-1-1802, overl. ald. 6-2-1880, tr. Oostdon-
geradeel 21-5-1835 Romke Pielers Haaistra, geb. Hallum 27-8-1805, arbeider, overl.
Aalsum 23-5-1864, zn. van Pieter Haijes en Aaltje Wopkes.

c. Taetske, geb./ged. 22-6/15-7-1803, waarschijnlijk jong overleden.
d. Taetske Schregardus, geb. 22-6-1804, overl. Wierum 23-5-1827, ongehuwd.
e. Doede, geb./ged. 25-10/23-11-1806.
f. SijbrigjeSchregardus, geb./ged. 18-3/19-4-1809, overl. Wierum 25-12-1890, tr. Westdon-

geradeel 18-5-1848 Hoite Jans van den Berg, geb. Wierum 4-10-1816, visser, overl. ald.
13-5-1897, zn. van Jan Sipkes van den Berg en Janneke Hoites Prins.

g. /ebele, geb. 25-9-1811.
h. Trijntje Schregardus, geb. 27-2-1814, naaister, overl. Dokkum 7-12-1882, tr. Oostdonge-

radeel 20-6-1840 Jacob Theodorus Mullschlaeger, geb. Leer (Dld.) 3-4-1816, verver, overl.
Aalsum 15-11-1859, zn. van Theodorus Jacob Mullschlaeger en Engel Freerks ter Weer.

i. Gosse Schregardus, geb. 22-12-1816, schuitemakersknecht, overl. Aalsum juli 1868, tr.
25-5-1851 Louwkjede Waart, geb. Westernijkerk 5-1-1812, overl. Dokkum juli 1885, dr.
van Sytze Theunis de Waart en Trijntje IJsbrands Galema. Hieruit nageslacht.

j . Jan Schregardus, geb. 29-5-1819, bakker en beurtschipper, overl. Aalsum 11-4-1892, tr.
Oostdongeradeel 13-8-1841 Aukje Stevens de Beer, geb. Ternaard 3-8-1820, overl.
Aalsum 27-2-1908, dr. van Steven Freerks de Beer en Aafke Harmens van der Ploeg.
Hieruit nageslacht.
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3. Machiel Schregardus, geb. Wierum 16-3-1779, bakker en herbergier te
Aalsum, overl. ald. 28-8-1835, tr.(l) Hiaure 30-6-1805 Tietje Piers van
Prins, geb. Hiaure ca. 1785, overl. Aalsum 4-1-1820, dr. van Pier Pieters
van Prins en Antje Jans; tr. (2) Oostdongeradeel 8-1-1821 Geertje
Lycklama a Nijeholt, ged. Workum 1-4-1797, overl. Wierum 1-4-1876, dr.
van Willem Lycklama a Nijeholt Anke Buwalda.
Uit eerste huwelijk, geboren te Aalsum:
a. Rienk Schregardus, geb./ged. 21-2/29-3-1807, herbergier en bakker, overl. Dokkum ok-

tober 1847, tr. Oostdongeradeel 6-8-1830 Reina Gerbens Hekkema, geb. vermoedelijk
Leek 16-5-1807, dr. van Gerben Hendriks Hekkema en Trijntje Geerts. Hieruit nage-
slacht.
Bij de huwelijksvoltrekking wordt door vier getuigen een verklaring overgelegd, waaruil
blijkt dat de vader 'Gerben Hindriks Hekkema, in der tijd schipper, gedomicilieerd te
Leek, zich voor meer dan twintig jaar van zijn woonplaats heeft verwijderd zonder dat
men van hem enig bericht heeft bekomen of men op zijn laatst bekende woonplaats de
Leek, van waar hij is vertrokken, iets kan zeggen'.

b. Taetske Schregardus, geb. 16-8-1813, overl. Lioessens 7-6-1840, tr. Oostdongeradeel 19-
5-1838 Klaas Piebes Haijema, geb. Lioessens 19-4-1815, schipper en arbeider, overl.
Oosternijkerk 4-1-1878, zn. van Piebe Jacobs Haijema en Tjitske Jacobs. Hij hertr.
Saapke Willems Wieringa.

c. Frederik Schregardus, geb. 20-9-1818, bakkersknecht en korenmeter aan de Vleesmarkt
te Dokkum, overl. ald. 2-7-1867, tr. Dokkum 15-5-1842 Sipkje Pieters Prins, geb. Aalsum
oktober 1816, naaister, overl. Dokkum 9-10-1876, dr. van Pieter Sipkes Prins en Baatje
Jans Jaarda. Hieruit nageslacht.

d. Antje Schregardus, geb. 20-9-1818, overl. Dokkum 18-3-1880, tr. ald. 15-5-1842 Boete
Pieters Vrij, geb./ged. Dokkum i/7-7-1805, inlandse kramer ald., overl. ald. 20-6-1881,
wedr. van Elisabeth van Aalsum, zn. van Pieter Jans Vrij en Liefke (Lutske) Boelens.

Uit tweede huwelijk, geboren te Aalsum:
e. Willem Frederik Schregardus, geb. 26-3-1821, arbeider, overl. Wierum 7-7-1871, tr. West-

dongeradeel 12-5-1849 Sjoukje Poles de Haan, geboren Ferwerd 12-11-1820, dr. van Palle
Doeijes de Haan en Sietskc Annes Veenstra. Hieruit nageslacht.

f. DomitiusNero Schregardus, geb. 1-9-1822, arbeider te Oosternijkerk, Wierum, Nes (WD)
en Hantumhuizen, overl. Wierum 4-2-1854, ongehuwd.
Volgens geboorteakte is zijn eerste voornaam Domitius, maar hij komt ook voor als
Dominicus.

g. Anke Catrina, geb. 30-5-1825.
h. Sake Lola, geb. 7-10-1828, overl. Aalsum 9-11-1828.
i. Saakje Lolkje Schregardus, geb. 14-7-1830, tr. Westdongeradeel 22-5-1858 Wouter

Sjoerds Dijkstra, geb. Wierum 18-8-1832, arbeider, naar Soest vertrokken op 21-7-1897,
zn. van Sjoerd Wouters Dijkstra en Martje Klazes Mellema.

j . Cornelis Schregardus, geb. 9-1-1833, arbeider, overl. Wierum 21-7-1902, tr. Westdonge-
radeel 15-5-1869 Jantje Bijland, geb. Aalsum 2-10-1834, overl. Wierum november 1900,
dr. van Doede Jans Bijland en Ekke Jans Bilker. Hieruit nageslacht.

4. Ybele Schregardus, geb./ged. Wierum 11-2/10-3-1782, bakker, overl. ald.
4-2-1831, ongehuwd.

5. Trijntje Schregardus, geb./ged. Wierum 11-2/10-3-1782, tr. ald. 6-11-
1803 Pieter Baukes, geb./ged. Nes (WD) 15-2/18-4-1773, zn. van Bauke
Berents en Geertje Pyters.

6. Sake, geb./ged. Wierum 27-3/10-4-1785.
7. Frederik, geb./ged. Wierum 19-8/6-9-1789.
8. Saakje Schregardus, geb. Wierum/ged. 20-2/20-3-1791, overl. Leaven-

worth (USA) 7-4-1882, tr. Westdongeradeel 7-1-1813 Gerrit Jans Dijkstra,
geb. Paesens 29-1-1789, schipper en koopman, overl. in de USA, zn. van
Jan Foppes Dijkstra, landbouwer, en Trijntje Gerrits Bruinsveld.
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Gerrit, Saakje en het gezin van hun oudste zoon Jan Dijkstra, emigreren naar de Verenigde
Staten van Noord-Amerika. Op 8 mei 1849 vertrok de familie uit Friesland om via Groningen
naar Bremerhaven te reizen, vanwaar men met de stoomboot 'Herman' naar New York
vertrok. Men vestigde zich in Lancaster29.

9. Lolkje Schregardus, geb./ged. Wierum 20-2/20-3-1791 (tweeling met
voorgaande), overl. ald. 25-1-1845, tr. Westdongeradeel 6-8-1815 Cornelis
Dirks Hartmans, geb. Wierum 23-10-1790, landbouwer, overl. ald. 15-7-
1867, zn. van Dirk Hartmans, landbouwer, en Adriaantje Heringa.

10. Frederik Schregardus, geb. Wierum 27-11-1794, kastelein en bakker te
Wierum en te Nes (WD), overl. Wierum 14-5-1832, tr. Westdongeradeel
19-8-1817 Ytje Feddes Huizinga, geb. Nes (WD) 12-3-1792, overl. Wierum
3-9-1831, dr. van Fedde Hylkes, bakker, en Liskje Rinzes Huizinga.
In de overlijdensakte van haar dochter Liskje Schregardus, wordt Ytje Feddes Huizinga
genoemd: Ytje Vlietstra.

Dat de bij uitstek Friese sport kaatsen 170 jaar geleden ook al in Nes (WD) populair was,
blijkt uit deze bekendmaking in de Nieuwe Dokkumer Courant: 'Met consent van de heer
grietman en assessoren van Westdongeradeel, gedenkt de kastelein F. Schregardus, te Nes, te
laten verkaatsen: een extra ZILVEREN BAL tot prijs, zijnde de premie nog onbepaald, op
maandag den 24 junij 1822'.
Uit dit huwelijk:
a. Liskje, geb. Wierum 7-11-1817, overl. Anjum 30-10-1829.
b. Frederik Schregardus, geb. Nes (WD) 23-12-1819, bakkersknecht, bakker en arbeider ald.

en te Lioessens, overl. ald. 9-6-1904, tr. Westdongeradeel 22-5-1841 Gertje Tamsma, geb.
Ezumazijl 2-10-1818, overl. Lioessens maart 1903, dr. van Arjen Ernstes Tamsma en
Wytske Feikes Haaksma. Hieruit nageslacht.

c. Teatske, geb. Nes (WD) 7-8-1822, overl. ald. 16-8-1822.
d. Teatske Schregardus, geb. Nes (WD) 11-7-1823, overl. Wierum 4-1-1890, tr. Westdonge-

radeel 16-5-1846 Meinderl Foppes Dijkstra, geb. Moddergat 1-5-1820, meester-bakker te
Wierum, overl. ald. 30-1-1864, zn. van Foppe Jans Dijkstra en Jantje Meinderts de Jong.

e. Aaltje Schregardus, geb. Nes (WD) 16-3-1826, winkelierse, overl. Oostrum 23-4-1907, tr.
(1) Oostdongeradeel 24-5-1845 Gaatse Reinders van der Mei, geb. Vrouwenparochie 28-9-
1819, timmerman te Ezumazijl, overl. ald. 9-5-1861, zn. van Reinder Harmens van der
Mei en Pietje Gaatses Dijkstra; tr. (2) Oostdongeradeel 14-5-1868 Jan Jans Bandstra, geb.
Anjum 10-6-1821, gardenier en petroleumventer ald., overl. ald. 24-10-1917, wedr. van
Grietje Jacobs Wiersma, zn. van Jan Klazes Bandstra en Trijntje Botes Dijkstra.

IHb. Hi/tje Schregardus, ged. Paesens 25-12-1712, tr. ald. 25-5-1744 Elze Jans,
visser te Moddergat, zijn nakomelingen noemen zich naar zijn vrouw: Schre-
gardus.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Paesens:

1. Antje Schregardus, ged. 24-2-1745, overl. Paesens 21-8-1826, tr.(l) Nes
(WD) 23-6-1770 Willem Douwes, ged. Paesens 23-1-1746, zn. van Douwe
Montes; tr. (2) Nes (WD) 5-1-1777 Meindert Taekes van der Schaaf, ged.
Paesens 23-11-1749, zn. van Taeke Melis en Liskje Meinderts.

2. Jan Schregardus, ged. 10-9-1747, schipper, overl. Moddergat 14-11-1820,
tr. Nes (WD) 4-4-1774 Tetje Tjerks, ged. ald. 23-5-1748, dr. van Tjerk
Alberts en Jeltje NN.
Op 14 oktober 1808 verklaart Jan Eelzes (Schregardus), schipper te Moddergat, 899 gld.
schuldig te zijn aan Cornelis Jacobs, schipper onder Ezumazijl, ter zake de koop en overdracht
van 'een schuiteschip met zeilstreil, ankers en touwen, lang over stevens 54 voet' tegen 5% per
jaar28.

In de overlijdensakte Jan: 'Jan Eelzes Visser, zonder beroep'.
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Nes (WD):
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a. Aelse, geb./ged. 6/12-2-1775, waarschijnlijk jong overleden.
b. Aelse, geb./ged. 24-7/4-8-1776.
c. Jeltje, geb./ged. 11-2/7-3-1779.
d. Hiltje, geb./ged. 13-10/21-11-1784.

3. Frederik, ged. 25-1-1750, waarschijnlijk jong overleden.
4. Frederik, volgt IVb.
5. Johannes Schregardus, ged. 29-5-1757, overl. vóór 1785, tr. Paesens 10-2-

1782 Tietie Berens, overl. vóór 2-8-1792, dr. van Berend Aants en Grietje
Sjoerds. Zij hertr. 1785 Hendrik Pieters, visser te Paesens.
16 jan 1782: 'De minderjarige vrijgez. Johannes Eelzes, van Paesens, verklaart te eligeren tot
curator Douwe Jacobs mede tot Paesens'21.

2 augustus 1792: scheiding en deling van de nalatenschap van Johannes Schregardus en Tietie
Berents tussen Hiltje Schregardus als enig kind en Hendrik Pieters, visser te Paesens, de tweede
echtgenoot van Tietie Berents, en hun drie kinderen Pieter, Grietje en Tietje Hendriks. Hiltje
krijgt het huis door Hendrik Pieters en zijn gezin bewoond. Men mag het tot 12 mei 1795 huren
voor 12 gld. en de verschuldigde lasten. Voor 1/3 deel van een 'zeesnik met toebehoren' moet
aan Hiltje 350 gld. worden uitbetaald. Voorts blijft zij eigenaar van 1/4 deel van 4 pondematen
bouwland onder Nes en ontvangt zij 1/4 deel van het goud en zilver van haar moeder ter waarde
van 50 Car. gld., 16 stv. en 4 penningen. Dit goud en zilver bestaat uit een paar zilveren gespen,
een zilveren boekbeslag, twee gouden loepringen, een paar gouden haken en een paar gouden
knopen30.
Uit dit huwelijk:
a. Hiltje, geb. Paesens 26-6-1783, ged. ald. 13-7-1783.

IVb. Frederik Schregardus, ged. Paesens 20-5-1753, visser te Moddergat, tr.
Nes (WD) 20-4-1777 Antje Tjerks, ged. ald. 4-4-1751, dr. van Tjerk Alberts en
Jeltje NN.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Nes (WD):

1. Hiltje Schregardus, geb./ged. 27-4/21-5-1780, overl. Nes 29-1-1858, tr.
Westdongeradeel 9-4-1812 Freerk Sipkes de Jong, geb. Moddergat, ged. Nes
(WD) 30-12-1770, visser te Moddergat, overl. ald. 27-4-1820, zn. van Sipke
Freerks en Doetje Tyssen.

2. Tjerk Schregardus, geb./ged. 1/14-9-1788, visser, overl. Moddergat 5-3-
1847, tr. Westdongeradeel 23-9-1810 Jantje Pieters Visser, ged. Paesens
11-9-1791, overl. Moddergat 2-12-1844, dr. van Pieter Cornelis en Bregtie
Jans.
Uit dit huwelijk:
a. Frederik, geb./ged. Moddergat/Paesens 20-10/30-11-1811, overl. Moddergat 19-4-1838,

ongehuwd.
b. Pieter Schregardus, geb. Moddergat 12-12-1813, visser, overl. ald. 30-1-1865, tr. Westdon-

geradeel 9-5-1840 Hendrikje Viser, geb. Paesens 4-4-1815, overl. Moddergat 22-4-1853, dr.
van Tiete Aukes Visser en Tietje Hendriks Dijkstra. Hieruit nageslacht.

c. Aelze Schregardus, geb. Moddergat 4-4-1816, overl. ald. 7-10-1827.
d. Cornelis Schregardus, geb. Moddergat 24-8-1818, visser, overl. Moddergat 14-11-1846,

ongehuwd.
e. Johannes Schregardus, geb. Moddergat 25-10-1820, visser, overl. ald. 16-2-1865, tr. West-

dongeradeel 19-5-1849 Hijlkje Kornelis Koning, geb. Nes (WD) 22-12-1819, overl. Mod-
dergat 23-1-1879, wed. van Klaas Botes Groen, dr. van Kornelis Johannes Koning en Jeltje
Tjeerds.

f. Jan Schregardus, geb. Moddergat 28-6-1823, visser, overl. ald. 17-3-1847, ongehuwd.
g. Antje Schregardus, geb. Nes (WD) 9-2-1827, overl. Moddergat 8-2-1906, tr. Westdongera-

deel 15-4-1854 Bote Koudenburg, geb. Moddergat 24-11-1826, zeemilicien en visser, ver-
dronken maart 1883, zn. van Lieuwe Aalzes Koudenburg en Aafke Gerlofs Hoekstra.
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Bote Koudenburg verdronk als opvarende van 'De Jonge Marten' tijdens de ramp in de
nacht van 5 op 6 maart 1883. Het schip strande op de zuidwal van Schiermonnikoog. Bote
was voor 1/5 deel eigenaar van dit schip. Zijn broer Monte was aan boord van de WL. 14
en verdronk eveneens. Zij waren niet de enige slachtoffers van de ramp die het vissersdorpje
Moddergat trof. In verband met het aanhoudende mooie weer van de voorgaande dagen
was de vissersvloot in de nacht van 4 op 5 maart voor het eerst in dat vroege voorjaar
uitgevaren op visvangst naar het zgn. Scholveld ten noorden van het Duitse eiland Borkum.
Tegen de avond van de 5de maart sloeg het weer om en stak zeer zware storm op. Pas de
volgende dag rond het middaguur begon de storm af te nemen. Zeventien van de 22 uitge-
varen vissersschepen vergingen. Slechts vijf schepen keerden terug. Van Moddergat en het
nabijgelegen Paesens kwamen 83 mannelijke inwoners bij de ramp om het leven. Er bleven
209 hulpbehoevenden achter, waarvan 62 kinderen beneden de leeftijd van tien jaar. Onder
voorzitterschap van de Friese Commissaris der Koningin, mr. B.P. Baron van Harinxma
thoe Slooten, werd een rampenfonds in het leven geroepen. Van giften uit het hele land en
daar buiten ontstond een fonds ad 135.513 gld. en 50'/4 cent. Op 6 maart 1958 werd op de
dijk in Moddergat een monument ter herinnering onthuld door de toenmalige Friese com-
missaris der koningin, mr. H.P. Linthorst Homan. In 1978 zijn platen met de namen van
alle drenkelingen aangebracht. In het bijzijn van de commissaris der koningin H. Wiegel,
werd op 6 maart 1983, honderd jaar na de ramp, een herdenking in Moddergat gehouden.

Van de familie Schregardus verdronken voorts: a. Eelze (IVb-2-h) als opvarende van 'De
Jonge Marten'; b. Tjerk, zoon van Eelze, 25 jaar, aan boord van de WL-20; c. een schoon-
zoon van Pieter (IVb-2-b) t.w. Kornelis Aants Post, 39 jaar. Pieter was aan boord van de
WL-11. Zijn lichaam spoelde aan op Terschelling en werd als een van de weinige slachtof-
fers op het kerkhof te Paesens ter aarde besteld. Zijn broer Gerlof Post verdronk met de
WL-1731.

h. Eelze Schregardus, geb. Moddergat 29-4-1830, visser, verdronken maart 1883, tr. Westdon-
geradeel 17-5-1856 Gooike Bakker (Visser), geb. Paesens 23-8-1830, arbeidster, overl. Mod-
dergat 11-1-1893, dr. van Sijtze Montes Visser en Janke Jans Bakker.
In de geboorte-akte van Gooike verklaart Sijtze Montes Visser, visjager te Paesens, dat 'in
zijn tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht hetwelk hij ons
voorstelde verklarende aan hetzelve den voornaam Gooike te willen geven; erkennende hij
comparant vader van voorschreven kind te zijn, hebbende hetzelve buiten huwelijk verwekt
bij Janke Jans Bakker'. Ze zijn nooit getrouwd. Gooike wordt in de bevolkingsboekhou-
ding vaak Gooike Visser genoemd en wordt ook in haar overlijdensakte onder deze naam
geregistreerd.

i. Bregtje, geb. Moddergat 12-2-1835, overl. ald. 4-1-1838.

3. Jeltje Schregardus, geb./ged. Nes (WD) 22/25-12-1790, overl. Moddergat
15-2-1847, tr. Oostdongeradeel 3-4-1817 Marten Gerbens Lei, geb. Veen-
wouden 1792, overl. Paesens 1-8-1821, zn. van Gerben Pytters Lei en Antje
Martens Lei.
Blijkens getuigenverklaring werd Marten Lei 'door verzuim van de ouders' niet gedoopt.
Voorts blijkt dat de vader, van beroep schuitevaarder, rond 1801 te Paesens is overleden. De
moeder is van beroep turfverkoopster32.

Hc. Henricus Schregardus, ged. Dokkum 4-11-1688, overl. Hantum vóór 1749,
otr. (1) Amsterdam 1-12-1715 Aleida Stoltenkamp, geb. Ootmarsum ca. 1689,
begr. Amsterdam (Karthuizerkerkhof) 14-10-1731; tr. (2) Hantum 1-6-1732
Antje Jacobs, ged. ald. 24-9-1700, dr. van. Jacob Idses.

Uit eerste huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

1. Helena, ged. 2-9-1716 (get.: Johannes Schregardus en Aleida Schregardus),
begr. Amsterdam 13-9-1716.

2. Willem, ged. 23-6-1720 (get.: Nicolaas en Anaatje Stoltenkamp).
3. Anna, ged. 27-12-1721.

306 Gens Nostra XLV1II (1993)



Uit tweede huwelijk:

4. Hiltje, volgt Illc.

IIIc. Hiltje Schregardus, ged. Hiaure 11-7-1734, overl. Engwierum 27-4-1823,
tr.(l) Hiaure 20-5-1759 Durk Douwes, ged. Hantum/Hantumhuizen 5-11-
1730, boer onder Hiaure, overl. ca. 1780, zn. van Douwe Sakes; tr. (2) Hantum
2-12-1781 Sijmen Klazes, ged. Hantum/Hantumhuizen 17-5-1723, boer op de
Hantumeruitburen, overl. vóór 6-11-1806, zn. van Claas Sijmens.

Ten tijde van Hiltje's eerste huwelijkssluiting wordt rekening en verantwoording afgelegd van
haar vermogen. Van haar grootvader erfde zij 763 gld. Na verrekening van inkomsten en
uitgaven wordt aan haar man 597 Car. gld. 12 stv. en 8 penningen uitbetaald17.

Op 30 mei 1769 kopen Hiltje en haar eerste man land aan. Het zijn 3 pondematen greide,
de Brillen genoemd, gelegen onder Hantum. Het land is bezwaard met 3/4 Landsfloreen en
17 stv. 10 penningen contributie aan de Wierumerdijk. De koopsom is 432 Car. gld.; verko-
pers zijn Abraham Eerlig, ontvanger te Ternaard, en zijn kinderen19.

Het echtpaar begon met 8 koeien, 5 paarden en 34 pondematen land33. In 1768 is het
grondgebruik uitgebreid tot 84 pondematen in eigendom bij 'de Oude Hooft' te Leeu-
warden33. Het speciekohier 1780 vermeldt over Durk Douwes: 'obiit, nu de wed.'. In 1782
hetzelfde kohier: 'Durk Douwes wed., getrout en vertr. aan sijnen plaats onder de Uitbuurt'
(Hantumeruitburen).

Sijmen Klazes wordt in 1782 in het speciekohier aangeslagen voor 6 koeien, 4 stieren, 7
paarden en 36 pondematen land33. In 1795 wordt het bezit uitgebreid met de aankoop van 'een
hornleger en landen met huizinge, schuure c a . thans door de echtelieden (Sijmen Klazes en
Hiltie Hendriks) bewoond en gebruikt, groot buiten het hornleger 34 pondemtaten'. Ver-
koper is Allard Schelinga te Arum.

Op 6 november 1806 wordt er scheiding en deling gemaakt tussen Hiltje Schregardus,
wonende te Hantumhuizen en Romkje Annes c.s., de erfgenamen van haar tweede echtge-
noot. Hiltje houdt een huis met landerijen onder Engwierum, bewoond door Albert Klases;
ze moet aan Romkje Annes 4750 gld. betalen. Verder komt tot haar last de helft van de
toezaaiinge van 9 pondemtaten bouwland onder Engwierum.

In 1808 woont Hiltje Schregardus in Hantum, als zij op 10 mei van dat jaar 4000 gld. leent
van het Dokkumer echtpaar Johannes Fokkema en Trijntje van Kleffens, tegen een rente van
5% per jaar28.

De kinderen noemen zich naar hun moeder Schregardus.

Uit het eerste huwelijk:

1. Douwe Durks Schregardus, ged. Hiaure 9-3-1760, overl. Wetzens 15-2-
1828, tr. (1) Hantum 12-5-1793 Klaaske Thomas Stinstra, ged. Foudgum
6-2-1757, overl. Hantumhuizen 22-12-1823, dr. van Tomas Jans en Baukje
Gosses; tr. (2) Trijntje Dirks.
Volgens de overlijdensakte van Douwe Durks Schregardus was hij gehuwd met Trijntje Dirks.
Nergens in noordoost Friesland is dit huwelijk geregistreerd. Ook het overlijden van Trijntje
Dirks werd niet gevonden; was zij zijn huishoudster?
Uit het eerste huwelijk:
a. Baukje Schregardus, geb./ged. Brantgum 8-3/6-4-1794, overl. Aalsum 3-12-1831, tr. West-

dongeradeel 29-3-1817 Wieger Lieuwes van der Kooi, geb./ged. Ternaard 21-1/7-2-1791,
arbeider, zn. van Lieuwe Pieters en Trijntje Wiegers.

b. Hiltje Schregardus, geb./ged. Brantgum 30-4/12-5-1799, overl. ald. 20-3-1848, tr. West-
dongeradeel 12-6-1830 Thomas Sijlzes Sijtsma, geb./ged. Metslawier 13/27-7-1806,
arbeider, overl. Foudgum 26-4-1849, zn. van Sytze Thomas Sijtsma en Trijntje Eelzes
Visser.

2. Hendrik Durks Schregardus, ged. Hiaure 19-2-1764, arbeider, overl.
Hantum 1801, tr. Raard 17-6-1787 Aagtje Sybes, van Raard, overl. Hantum
1798.
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Uil dit huwelijk:
a. Dirk Schregardus, geb./ged. Hantum 18-1/16-2-1794, boerenknecht en schutter, overl.

Bergen op Zoom 3-5-1832, tr. Oostdongeradeel 17-3-1820 Anlje Annes Smids, geb./ged.
Nes (WD) 2/24-5-1795, overl. Hantum 22-8-1837, dr. van Anne Jans en Aukje Liepkes.
Dirk was schutter bij de 5de kompagnie, 3de bataljon van de 1ste afdeling Friesche Schut-
terij en overleed in het militair hospitaal te Berger op Zoom.
Uit dit huwelijk:
aa. Aaglje Schregardus, geb. Engwierum 3-10-1820, overl. Dokkumernieuwezijlen 24-5-

1874, tr. (1) Westdongeradeel 17-5-1845 Sape Bandsma, geb./ged, Nes (WD) 16-5/9-
6-1805, arbeider, overl. ald. 16-1-1847,iwedr. van Kornelia Jitzes Wijma, zn. van
Bauke Sapes en Afke Jacobs; tr. (2) Oostdongeradeel 3-5-1850 Jan Douwes Douma,
geb./ged. Metslawier 22-9/6-10-1805, herbergier en winkelier onder Anjum, overl.
Engwierum 17-8-1865, zn. van Douwe Jans Douma en Betske Dirks Wibalda.

ab. Hendrik Schregardus, geb. Engwierum 6-11-1822, boerenknecht, overl. Hantum 21-1-
1839.

ac. Anne Schregardus, geb. Ternaard 5-9-1825, overl. Leens 27-9-1861, tr. Ulrum 19-5-
1858 Martje Mossel, geb. Hornhuizen 12-2-1831, dr. van Reinder Jans Mossel en
Grietje Gerrits Bennema. Hieruit nageslacht.

ad. Aukje, geb. Ternaard 2-6-1835.

3. Antje Durks Schregardus, ged. Hiaure 22-12-1765, tr. Hantum 14-1-1787
Jan T(h)eunis Bouta, geb./ged. Hantumhuizen 18/28-5-1752, wedr. van
Dieuwke Jochems, zn. van Teunis Idses en Trijntje Bottes.

4. Alle Durks Schregardus, geb./ged. Hiaure 9-7/6-8-1769, boer, overl.
Brantgum 23-8-1828, tr. ald. 17-11-1793 Aafke Terpstra, ged. Brantgum
14-2-1768, overl. ald. 17-12-1850, dr. van Broer Wytzes Terpstra en Antie
Jacobs.
Lidmatenboek Brantgum en Waaxens: 16 augustus 1799 aangenomen Alle Dirks en Aafke
Broers 'echtelieden na Foudgum'.

Op 19 september 1807 verklaren Alle Durks en Aafke Broers schuldig te zijn aan Eelke
Fokkema, secretaris der stad Dokkum, en Grietje Tonnema, echtelieden aldaar, 399 Car. gld.
Hiltje Hendriks Schregardus (Illc) wonende te Hantum, stelt zich borg28.

6 Zomermaand 1810: dezelfden zijn schuldig aan J. Kiers, 'leeraar der Hervormde Gemeente
van Hiaure en Bornwerd', 199 gld., 19 stv. en 8 penningen, tegen 5% per jaar28.
Uit dit huwelijk:
a. Dirk Schregardus, geb./ged. Brantgum 15-4/1-6-1794, koopman, overl. Oosternijkerk 16-

9-1846, tr. Oostdongeradeel 16-5-1823 Rixtje Buwalda, geb. Lioessens 18-5-1802, overl.
Oosternijkerk 16-5-1840, dr. van Paulus Annes Buwalda en Hiltje Harmens Helbada.

b. Broer Schregardus, geb. Brantgum 19-6-1797, gardenier, overl. ald. 3-4-1875, tr. Westdon-
geradeel 16-7-1835 Tjilske Gerbens van der Weit, geb. Stiens 15-3-1811, overl. Brantgum
29-4-1877, dr. van Gerben Wijtzes van der Weit en Tjetske Boukes van der Woude.
Uit dit huwelijk:
ba. Wytze Schregardus, geb. Brantgum 11-10-1838, boerenknecht, overl. ald. 2-1-1870,

ongehuwd.
bc. Aafke Schregardus, geb. Brantgum 7-11-1840, overl. Dokkumernieuwezijlen 21-5-

1871, tr. Westdongeradeel 11-5-1867 Jan Dirks Gaaslerland, geb. Morra 2-8-1840,
timmerman, overl. Schiermonnikoog 22-10-1904, zn. van Dirk Cornelis Gaasterland
en Attje Jans Alberda. Hij hertr. Schiermonnikoog 24-1-1875 Anneke de Boer.

c. Antje Schregardus, geb./ged. Brantgum 17-10/8-11-1801, naaister, overl. ald. 7-11-1869,
tr. Westdongeradeel 3-6-1830 Sybe Ypes Poortinga, geb./ged. Waaxens (WD) 23-1/17-2-
1788, landbouwer, overl. Brantgum 14-2-1845, zn. van Ype Jacobs en Grietje Jacobs.

d. Hendrik Schregardus, geb./ged. Hiaure 1-9/20-10-1805, gardenier, overl. Brantgum 1-9-
1841, ongehuwd. " •

Noten
1. Provinciale Bibliotheek Friesland, nr. 16036.
2. Idem, nr. 414 Hs.
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3. O. Schutte, Alba van studenten aan de Academie te Franeker, in: De Nederlandche Leeuw
103 (1986), kol. 339-352 (m.n. kol. 341).

4. Stadsarchief Franeker (ald. ook een proeve van zijn handschrift).
5. J.J. Kalma: Een kerk in opbouw, classisboek Franeker.
6. Idem: Een kerk onder toezicht, Friese Synodeverslagen.
7. Provinciale Bibliotheek Friesland, nr. 17480.
8. Afgeleid van Simon de Tovenaar (zie o.a. Handelingen 8:9).
9. Rijksarchief Leeuwarden (RAL), Proclamaties Wonseradeel, inv. nr. 233, d.d. 27-2-1697.

10. T. A. Romein, Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming lot nu toe, in de Hervormde
gemeenten van Friesland.

11. A. J. Andreae, Kollumerland.
12. De Vrije Fries 1927.
13. Gemeente-archief 's-Gravenhage, not. protocol nr. 701.
14. Idem, OA II Resoluties 3, pag. 92.
15. Resolutieboek Dokkum, deel 3.
16. De Boekzaal der geleerde Werelt, april 1749.
17. RAL, weesboek Westdongeradeel, inv. 77 t/m 107.
18. RAL, auth. Westdongeradeel, inv. 75.
19. RAL, proclamaties Westdongeradeel, inv. 136 t/m 140.
20. Civiele Sententies Hof van Friesland 1742 (706-4).
21. RAL, auth. Oostdongeradeel, inv. 31 t/m 33.
22. RAL, proclamaties Oostdongeradeel, inv. 96 t/m 113.
23. RAL, rechterlijke archieven, EE 14.
24. Gemeentearchief Westdongeradeel.
25. Archief NH-Kerkvoogdij te Wierum.
26. RAL, recht. arch. Westdongeradeel, inv. 151.
27. Idem, inv. i50.
28. RAL, hypotheekboek Westdongeradeel, inv. 155 t/m 171.
29. Genealogysk Jierboekje 1974.
30. RAL, weesboek Oostdongeradeel, inv. 35 t/m 69.
31. R. Ybema en H. de Haan, De Ramp van Moddergat.
32. Huwelijksbijlagen Oostdongeradeel 3-4-1817.
33. Gemeentearchief Westdongeradeel, speciekohier.
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EEUWENOUD, ANNO 1841!

door J. KEUVELAAR

De aanleiding tot dit artikel is het bezoek dat de Afdeling Friesland van de NGV
aan Bolsward bracht in april 1992. Onderdeel van dit bezoek was een rondlei-
ding door het tussen 1614 en 1617 gebouwde renaissance stadhuis. Tijdens deze
rondleiding werd ook de kamer van de burgemeester bezocht. Aan de oostelijke
wand van dit vertrek bevindt zich onder andere het schild van een schildpad met
daarop geschilderd een wapen. De vraag hoe deze wandversiering ooit in het
stadhuis is terechtgekomen, kon tot nu toe door niemand worden beantwoord.
Alle keren dat over het schild wordt gesproken heet het 'het wapen dat van
oudsher' in het bezit van de gemeente is. Ondanks naspeuringen in de archieven
is het niet gelukt vast te stellen hoe de gemeente Bolsward in het bezit kwam van
dit toch wel curieuze schild.

De beschrijving van het alliantiewapen is als volgt: 1. in zilver drie zwarte
merletten; 2. in rood twee beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken. Boven
het schild een leeuwenkop met twee klauwen die op het schild rusten.

Een vroegere bode van het stadhuis, Fedde van der Spoel, verzorgde met veel
zwier rondleidingen door het gebouw. De tekst door Fedde gesproken is aan het
papier toevertrouwd. Hieruit het volgende citaat: 'Hier hangt een wapen
geschilderd op de huid van een schildpad. Naar verluid zou dit wapen behoren
aan de familie Hettema en herinnert aan het Hettema-Heeremaleen, een van de
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vier leenen of studiebeurzen die hier [= in Bolsward] gevestigd zijn.'
In 1979 verschijnt bij Het Witte Boekhuis te Bolsward, De vier Bolswarder

Lenen van de hand van drs. G. Abma. Op pagina 228 is een afbeelding van het
wapenschild opgenomen met daaronder de tekst: 'Het eeuwenoude wapen-
schild in de burgemeesterskamer van het stadhuis te Bolsward, waarop het
wapen van de Hettema's te zien is.' Aangezien door opmerkingen van bezoe-
kers ernstige twijfel was gerezen over deze toeschrijving van het wapen werd in
1986, na overleg met een vertegenwoordiger van de Fryske Rie foar Heraldyk,
het Centraal Bureau voor Genealogie verzocht een onderzoek in te stellen.

Door het bureau werd de volgende mogelijkheid geopperd: het wapen kan
worden teruggevoerd op het op 30 juli 1841 te Benschop voltrokken huwelijk
tussen Jhr. mr. Jan Pieter Strick van Linschoten (wapen met de merletten) en
Johanna Louisa Maria Juliana van Diemen (wapen met de gekanteelde dwars-
balken). Hun oudste dochter Jkvr. Agatha Louisa Strick van Linschoten, te
Benschop geboren op 1 april 1844, huwde 30 september 1870 Willem Hendrik
Feye baron van Heemstra, die o.a. burgemeester van Harlingen is geweest.
Mogelijk is het schild via deze dochter in Friesland terecht gekomen (brief CBG
d.d. 17 juni 1987).

Blijft de vraag hoe de gemeente Bolsward het wapenschild heeft verkregen.
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Achttiende-eeuwse gevelsteen met wapen van Sneek. De steen is afkomstig uit het voormalige
rectorshuis op het Kleimand en is thans aangebracht in de nieuwe ha! van het stadhuis aan de
Marktstraat.

Het stadswapen wordt voor het eerst afgebeeld in 1422. De halve adelaar is een kenmerkende
figuur in vele Friese wapens. De drie kronen herinneren volgens de meest aannemelijke verklaring
aan het zgn. Karelsprivilege. Karel de Grote zou de Friezen als dank voor hun aandeel in de
verovering van Rome rijksonmiddellijkheid hebben verleend en hun hebben toegestaan op hun
schilden de keizerlijke kroon af te beelden. In werkelijkheid is het Karelsprivilege een falsum uit
de dertiende eeuw.

Het wapen had tot diep in de achttiende eeuw als helmteken een uit de kroon oprijzende eik.
Vermoedelijk moet hierin een rechtseik, een oud rechtssymbool worden gezien.

Het wapen van Sneek, dat in heraldische taal herinnert aan het in de middeleeuwen centrale
thema van de Friese vrijheid, mag in zijn eenvoud en gaafheid tot de mooiste gemeentewapens van
Nederland worden gerekend.
(fotostudio ger dijs, Sneek)
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